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Imię i nazwisko: Edward Roszyk 

 

1. Przebieg kariery naukowej 

 

1.1. Wykształcenie 

 

1992-1997  Technikum Przemysłu Drzewnego w Jarocinie 

1997-2002  Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu (obecnie 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wydział Technologii Drewna, 

(stacjonarne jednolite studia magisterskie) 

1999-2002 Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Studium 

Przygotowania Pedagogicznego 

2002-2006 Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział 

Technologii Drewna, Katedra Nauki o Drewnie (stacjonarne studia 

doktoranckie) 

 

1.2. Tytuły zawodowe i stopień naukowy 

 

1997 technik przemysłu drzewnego o specjalności meblarstwo (z wynikiem bardzo 

dobrym) 

2002 magister inżynier mechanicznej technologii drewna (z wynikiem bardzo 

dobrym), Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, 5 lipca 

2002 r. 

 tytuł pracy: „Badania porównawcze niektórych właściwości korkowych 

wykładzin podłogowych i drewna litego. Część I: Pełzanie w warunkach 

działania naprężeń dociskowych i powrót poodkształceniowy” 

 Promotor: prof. dr hab. Waldemar Moliński 

 Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Smardzewski 

2006 doktor nauk leśnych w zakresie drzewnictwa (z wyróżnieniem) – uchwała 

Rady Wydziału Technologii Drewna Akademii Rolniczej 

im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 20 października 2006 r. 

 tytuł pracy: „Pełzanie drewna zginanego w warunkach cyklicznych 

niesymetrycznych zmian jego wilgotności” 

 Promotor: prof. dr hab. Waldemar Moliński 

 Recenzenci: prof. dr hab. Witold Dzbeński, prof. dr hab. Witold Rybarczyk 
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1.3. Zatrudnienie w jednostce naukowej 

 

2006.10.01-2007.09.30 asystent, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego 

w Poznaniu, Katedra Nauki o Drewnie 

od 2007.10.01   adiunkt, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego 

w Poznaniu, (od kwietnia 2008 r.: Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu), Katedra Nauki o Drewnie 

 

2. Osiągnięcie naukowe wskazane we wniosku o przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego 

 

2.1. Tytuł i adres bibliograficzny 

 

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: 

 

Roszyk E. (2016): Wilgotnościowe i ultrastrukturalne uwarunkowania parametrów 

mechanicznych drewna sosny (Pinus sylvestris L.) rozciąganego wzdłuż włókien. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Rozprawy naukowe, nr 485, 

ISBN 978-83-7160-844-5 

 

2.2. Wprowadzenie 

 

Drewno konstrukcyjne, oprócz wymaganej odpowiedniej wytrzymałości i trwałości, 

powinno charakteryzować się wysoką sztywnością, a więc małymi odkształceniami 

zapewniającymi trwałość formy. Specyfiką drewna jest jego higroskopijność i wiążące się 

z nią odkształcenia wilgotnościowe, a także znaczący wpływ zmian wilgotności ścian 

komórkowych na jego parametry mechaniczne. Wymagania, jakie stawia się drewnu 

konstrukcyjnemu, w zakresie parametrów mechanicznych i odkształceń wilgotnościowych 

istotnie uwarunkowane są jego ultrastrukturą – głównie kątem nachylenia mikrofibryli 

w pokładzie S2 wtórnej ściany komórkowej w stosunku do podłużnej osi komórki (MFA, od 

ang. microfibril angle). Łatwo mierzalna gęstość drewna, parametr często stosowany 

w praktyce do oceny przydatności drewna do tego zastosowania, nie zawsze jest dobrym 

odzwierciedleniem tych wymagań. Współczesne metody badań drewna (np. kompleksowa 

metoda SilviScan) pozwalają natomiast na szybką jego ocenę, m.in. na podstawie 

ultrastruktury. W celu interpretacji uzyskiwanych wyników tych badań, potrzebna jest jednak 

szeroka wiedza w tym zakresie.  

Wpływ ultrastruktury na wytrzymałość drewna został już dość dobrze poznany. Podobnie 

jest w przypadku związków między parametrami mechanicznymi a wilgotnością drewna. Nie 

zostały one jednak dotychczas w wystarczający sposób wytłumaczone. Tylko nieliczne prace 

sugerują, że wpływ wilgotności drewna na te parametry uwarunkowany jest MFA. W związku 

z tym wykonano szereg badań zmierzających do dokładnego poznania tego uwarunkowania. 

Do badań wybrano najpopularniejsze w rodzimym przemyśle drzewnym drewno sosny 

zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), chrakteryzujące się relatywnie dużym cyklicznym 
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zróżnicowaniem strukturalnym (drewno wczesne i późne). Wpływ ultrastruktury na parametry 

mechaniczne drewna, ocenia się zaś najprościej w próbie rozciągania wzdłuż włókien, ze 

względu na mechanizm jego niszczenia przy takim sposobie obciążenia. 

 

2.3. Cel i zakres pracy 

 

Głównym celem pracy było bliższe poznanie wilgotnościowych i ultrastrukturalnych 

uwarunkowań kształtowania się właściwości mechanicznych drewna rozciąganego podłużnie, 

zarówno doraźnie, jak i długotrwale. W szczególności celem tej pracy było zweryfikowanie 

hipotezy, że wpływ wilgotności na parametry mechaniczne drewna uwarunkowany jest jego 

ultrastrukturą.  

W ramach pracy przeprowadzono badania empiryczne rozciąganego podłużnie drewna, 

zmierzające do określenia wpływu MFA na kształtowanie się wytrzymałości, modułu 

sprężystości i odkształceń niszczących, zależnie od wilgotności ścian komórkowych. 

Analizowano również pełzanie przy stałej niskiej i wysokiej wilgotności drewna, pod 

wpływem różnego co do wartości naprężenia, a także pełzanie mechaniczno-wilgotnościowe 

w warunkach nawilżania ścian komórkowych i powrót poodkształceniowy. 

 

2.4. Wyniki badań i wnioski 

 

Wykazano, że wytrzymałość i moduł sprężystości rozciąganego wzdłuż włókien drewna 

wczesnego są praktycznie niezależne od wilgotności ścian komórkowych. Wytrzymałość 

i moduł sprężystości drewna późnego wyraźnie obniżają się natomiast wraz ze wzrostem jego 

wilgotności w przedziale higroskopijnym. Odkształcenia w momencie zerwania drewna 

wczesnego są tym większe, im wyższa jest jego wilgotność. W przypadku drewna późnego nie 

zaobserwowano wyraźnego wpływu na ten parametr zawartości w nim wody związanej. 

Wpływ wilgotności na parametry wytrzymałościowe drewna zdeterminowany jest 

przeciętnymi wartościami MFA. Uwidacznia się on głównie w przypadku niskich wartości, 

tzn. do ok. 14. Wytrzymałość i moduł sprężystości drewna o wyższych przeciętnych 

wartościach MFA są praktycznie stałe i niezależne od jego wilgotności. Z przeprowadzonych 

badań wynika, że kształtowanie się parametrów mechanicznych całych przyrostów rocznych 

(łącznie drewna wczesnego i późnego) zależnie od wilgotności determinują głównie ich strefy 

późne. Otrzymane w tym zakresie rezultaty pozwalają lepiej poznać kształtowanie się 

współczynników anizotropii parametrów mechanicznych drewna w funkcji jego wilgotności. 

Współczynniki te są bowiem na ogół zdeterminowane zmiennością parametrów 

wytrzymałościowych wzdłuż włókien, zależnie od wilgotności drewna. 

Dowiedziono ponadto, że wzrost MFA od 10 do 18 powoduje liniowy wzrost 

całkowitego pełzania rozciąganego podłużnie drewna w zakresie wartości naprężenia, pod 

wpływem których drewno zachowuje się w sposób liniowo lepko-sprężysty. Dla wyższych 

wartości MFA odkształcenia są większe, niż wynikałoby to z liniowej aproksymacji tej 

zależności dla kątów mieszczących się w przedziale 10-18. Intensywność pełzania 

właściwego drewna rozciąganego wzdłuż włókien w warunkach stałej wysokiej jego 

wilgotności, zwiększa się wraz ze wzrostem MFA. W przypadku drewna o stałej niskiej 

wilgotności nie zawsze można zauważyć taką prawidłowość. Względna podatność na pełzanie 

drewna, w warunkach działania stałego naprężenia podczas rozciągania i wzrostu jego 
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wilgotności w zakresie higroskopijnym, jest w zakresie MFA do 18 praktycznie niezależna od 

tych wartości. W przypadku wyższych wartości MFA obserwuje się wzrost względnej 

podatności na pełzanie ze wzrostem MFA. W analizowanym przedziale MFA relacja między 

udziałem odkształceń powrotnych natychmiastowych – drewna uprzednio nawilżanego 

w trakcie rozciągania podłużnego – a udziałem sprężystego odkształcenia natychmiastowego 

w odkształceniu całkowitym wynosi przeciętnie 0,8. Zmniejszanie się udziału odkształceń 

powrotnych natychmiastowych w odkształceniach całkowitych wraz ze wzrostem MFA oraz 

wzrost udziału odkształceń trwałych w odkształceniach całkowitych wraz ze wzrostem MFA, 

świadczą o reorientacji mikrofibryli podczas mechaniczno-wilgotnościowego pełzania drewna. 

Powyższe badania reologiczne potwierdzają zaobserwowany wcześniej efekt zmniejszania 

się MFA pod wpływem wzrastającej siły rozciągającej wzdłuż włókien i związany z tym efekt 

wzmocnienia drewna. 

 

3. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

 

Pracę naukowo-badawczą rozpocząłem już podczas studiów magisterskich, włączając się 

w działalność Koła Naukowego Technologów Drewna na Wydziale Technologii Drewna 

Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu. Moje zainteresowania badawcze 

w tamtym okresie (lata 2000-2002) dotyczyły właściwości i wykorzystania korka, 

a w szczególności podatności na pełzanie korkowych wykładzin podłogowych, podczas 

ściskania dociskowego. Wykazałem m.in., że parkiet korkowy odznacza się ok. sześciokrotnie 

większą podatnością na pełzanie w porównaniu do drewna litego (sosna i buk). Charakteryzuje 

się jednak znacznie większym powrotem poodkształceniowym, niż drewno. W odniesieniu do 

grubości użytkowych posadzek wykonanych z drewna sosny, buku i parkietu korkowego 

wykazałem, że ten ostatni charakteryzuje się mniejszymi odkształceniami trwałymi od deski 

sosnowej, ale wyższymi w porównaniu z parkietem bukowym. Wyniki swoich badań w tym 

zakresie prezentowałem na pięciu konferencjach studenckich kół naukowych, w tym trzech 

o charakterze międzynarodowym (dwukrotnie na Uniwersytecie Technicznym w Zwoleniu na 

Słowacji
1
, zdobywając w 2001 r. wyróżnienie za wygłoszony referat, i raz na Akademii 

Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
2
). Badania te były również przedmiotem mojej 

pracy magisterskiej, posteru (Zał. Nr 3, pkt II. C.1) oraz samodzielnej publikacji naukowej 

(Zał. Nr 3, II.B.1). 

Od czasu rozpoczęcia studiów doktoranckich (2002 r.) moje zainteresowania naukowo-

badawcze ściśle wiążą się z szeroko pojętą nauką o drewnie. Oprócz tematyki związanej 

z osiągnięciem wskazanym we wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

(wilgotnościowe i ultrastrukturalne uwarunkowania parametrów mechanicznych drewna), mój 

dorobek i osiągnięcia naukowo-badawcze dotyczą zagadnień, które można podzielić na trzy 

grupy tematyczne: 

1) właściwości reologiczne drewna, w tym przede wszystkich pełzanie mechaniczno-

wilgotnościowe podczas zginania, 

2) struktura i właściwości drewna zależnie od warunków wzrostu drzew, 

3) właściwości akustyczne drewna. 

                                                           
1
 ŠVOČ – Študentská Vedecká a Odborná Činnos (Studencka Międzynarodowa Konferencja Naukowa; Student 

Scientific International Conference). 
2
 I Międzynarodowa Sesja Koła Naukowego Technologów Drewna, WTD AR w Poznaniu (2002). 
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Ponadto aktualnie zajmuję się badaniami właściwości mechanicznych, w tym 

reologicznych, drewna modyfikowanego termicznie (thermowood). Jestem współautorem 

trzech artykułów naukowych na ten temat, zgłoszonych w czasopismach odnotowanych 

w bazie Journal Citation Reports (JRC): Maderas. Ciencia y tecnologia (jedna praca przyjęta 

do druku
3
 i jedna praca w trakcie recenzji) oraz Turkish Journal of Agriculture and Forestry 

(jedna praca w trakcie recenzji). 

 

3.1. Właściwości reologiczne drewna 

 

Moje osiągnięcia związane z zagadnieniem właściwości reologicznych drewna dotyczą 

w szczególności pełzania drewna sosny zwyczajnej zginanego w warunkach cyklicznych oraz 

niesymetrycznych zmian jego wilgotności. Celem moich dociekań w tym zakresie było 

poznanie zachowania się drewna pod obciążeniem zginającym i jednocześnie cyklicznie 

nawilżanego i suszonego w różnych strefach naprężeniowych oraz określenie wpływu okresu 

zapoczątkowania tych zmian na wartości kompleksowych ugięć badanych próbek. Badania te 

zmierzały ponadto do określenia wpływu wartości działających naprężeń na przebieg procesu 

odkształcania się drewna w warunkach cyklicznych zmian wilgotności różnych stref 

naprężeniowych zginanych próbek. Celem tych badań było także określenie wartości naprężeń 

zginających, pod wpływem których kompleksowe odkształcenia zginanych próbek 

w warunkach niesymetrycznych zmian ich wilgotności są jeszcze ich liniową funkcją 

(wyznaczenie liniowo lepko-sprężystego zakresu zachowania się drewna).  

Wykazałem, że podatność na pełzanie zginanego drewna, w którym dochodzi do 

cyklicznych zmian wilgotności w strefie ściskanej, jest większa niż w warunkach cyklicznych 

zmian wilgotności w strefie rozciąganej i rośnie wraz z wartością działającego naprężenia. 

Przebieg odkształceń (ugięć) drewna zginanego w warunkach cyklicznych zmian wilgotności 

tylko w strefie ściskanej, a także jednocześnie w strefach ściskanej i rozciąganej, jest 

jakościowo podobny do efektu mechaniczno-wilgotnościowego dla przypadków 

symetrycznych
4
 zmian wilgotności. W przypadku cyklicznych zmian wilgotności tylko 

w strefie rozciąganej zginanego drewna przebieg odkształceń jest natomiast jakościowo 

odmienny od efektu mechaniczno-wilgotnościowego przy symetrycznych zmianach 

wilgotności.  

Zauważyłem ponadto, że nawilżanie zginanego drewna od momentu jego obciążenia 

bardziej intensyfikuje proces pełzania niż w przypadku gdy pierwszy proces nawilżania 

drewna ma miejsce w okresie ustalonego pełzania. Podczas pierwszego nawilżania ściskanej 

strefy zginanych próbek poziom naprężenia, przy którym zachowują się one jeszcze w sposób 

liniowo lepko-sprężysty, wynosi ok. 20%, a podczas pierwszego nawilżania stref ściskanej 

i rozciąganej ok. 15% wytrzymałości doraźnej. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdziłem również, że podatność na pełzanie 

drewna zmieniającego wilgotność cyklicznie tylko w ściskanej strefie zginanych próbek, oraz 

jednocześnie w strefach ściskanej i rozciąganej, rośnie wraz ze wzrostem naprężenia 

zginającego. Dla drewna zmieniającego wilgotność cyklicznie tylko w strefie rozciąganej 

wielkość ta jest praktycznie niezależna od naprężenia, przynajmniej w zakresie do 25% 

                                                           
3
 Moliński W., Roszyk E., Jabłoński A., Puszyński J., Cegieła J. (2016): Mechanical parameters of thermally 

modified ash wood determined by compression in radial direction. Maderas. Ciencia y tecnologia – w druku. 
4
 Symetryczny rozkład wilgotności na przekroju elementu (np. przy zmianach wilgotności drewna w otaczającym 

powietrzu bądź całkowitym zanurzeniu w cieczy zwilżającej drewno). 
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doraźnego naprężenia niszczącego. Spośród przebadanych wariantów cyklicznych 

niesymetrycznych zmian wilgotności zginanego drewna, najmniejszą podatnością na pełzanie 

charakteryzowały się próbki zmieniające wilgotność w strefie rozciąganej, wyższą w strefie 

ściskanej, a najwyższą próbki zmieniające wilgotność jednocześnie w obydwu tych strefach 

naprężeniowych. 

Badania w opisanym zakresie realizowałem w ramach grantu promotorskiego (Zał. Nr 3, 

pkt II.G.1) i stanowiły one przedmiot mojej rozprawy doktorskiej. Rezultaty tych badań 

opublikowałem w trzech artykułach naukowych (Zał. Nr 3, pkt II.B.2, II.B.4 i II.B.6). Były one 

także przedmiotem referatów wygłoszonych na dwóch międzynarodowych konferencjach 

naukowych (Zał. Nr 3, pkt II.I.1 i II.I.2) oraz seminarium naukowym (Zał. Nr 3, pkt II.I.3).  

W ramach tematyki właściwości reologicznych drewna, zbadałem ponadto możliwość 

pośredniego wyznaczania ciśnienia pęcznienia drewna sosny wzdłuż włókien, a także drewna 

buku w kierunku promieniowym, z przebiegów mechaniczno-wilgotnościowego pełzania 

zginanych i jednocześnie lokalnie niesymetrycznie nawilżanych próbek. Wykazałem, że 

izochroniczne zależności kompleksowych ugięć mechaniczno-wilgotnościowych w funkcji 

naprężeń zginających pozwalają pośrednio oznaczyć wartości ciśnienia pęcznienia drewna. 

Wartości te, oznaczone z przebiegów pełzania próbek niesymetrycznie nawilżanych, nie zależą 

od rodzaju strefy naprężeniowej, w której dochodzi do zmian ich wilgotności. Oznaczona w ten 

sposób maksymalna wartość ciśnienia pęcznienia jest ok. 50% wyższa od wartości tej 

wielkości oznaczonej w sposób bezpośredni (tj. tradycyjny – przy cyklicznym dociążaniu 

drewna w celu stłumienia jego tzw. swobodnych odkształceń wilgotnościowych). Wyniki 

przeprowadzonych w tym zakresie badań opublikowałem w pracach II.B.7 oraz II.B.11 (Zał. 

Nr 3). Obecnie zajmuję się w tym obszarze ciśnieniem pęcznienia drewna jesionu 

modyfikowanego termicznie, zależnie od warunków tej modyfikacji. Ciśnienie pęcznienia 

wyznaczane jest na podstawie przebiegów mechaniczno-wilgotnościowego pełzania tego 

drewna podczas jego ściskania (zgniatania całkowitego) w kierunkach poprzecznych 

(stycznym i promieniowym) i jednocześnie nawilżania. 

 

3.2. Struktura i właściwości drewna w zależności od warunków wzrostu drzew 

 

W zakresie tematyki związanej ze strukturą i właściwościami drewna w zależności od 

warunków wzrostu drzew, zajmowałem się m.in. drewnem modrzewia (Larix decidua Mill.) 

pochodzącym z upraw plantacyjnych (prace wg Zał. Nr 3: II.B.3, II.B.5, II.B.9). W ramach 

badań statutowych Katedry Nauki o Drewnie dzisiejszego Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu w latach 2002-2007 należałem do zespołu badawczego, zajmującego się badaniami 

zmienności cech strukturalnych drewna drzew preferowanych do zalesień gruntów porolnych, 

zalecanych również do zakładania upraw plantacyjnych. Przeprowadzone w tym czasie 

badania drewna pozyskanego z upraw plantacyjnych modrzewia, założonych w 1973 r. na 

terenie Nadleśnictwa Zielonka k. Poznania, wykazały, że charakteryzuje się ono szerszymi 

przyrostami, mniejszym udziałem drewna późnego, nieco krótszymi cewkami, a w rezultacie 

ok. 10% mniejszą gęstością i o 15% niższą wytrzymałością na ściskanie wzdłuż włókien 

aniżeli drewno pochodzące z drzewostanu gospodarczego, wytworzone w porównywalnym 

okresie wzrostu drzew. Odkształcenia wilgotnościowe w kierunkach poprzecznych drewna 

plantacyjnego są porównywalne z drewnem pozyskanym z drzewostanu gospodarczego. 

Natomiast stopień kurczenia się wzdłuż włókien jest 1,5-krotnie większy dla drewna 

z plantacji. Promieniowy gradient prędkości propagacji fal ultradźwiękowych wzdłuż włókien 
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w drewnie pozyskanym z plantacji jest zbliżony do promieniowej zmiany tej wielkości 

w drewnie z drzewostanu naturalnego. W przypadku drewna pochodzącego z innej plantacji 

modrzewia w tym regionie, założonej w 1979 r. z wyselekcjonowanego genetycznie materiału 

sadzeniowego, wykazano, że jego właściwości fizykomechaniczne są porównywalne 

z właściwościami drewna drzew dominujących w pobliskim drzewostanie gospodarczym 

o analogicznym wieku. Drewno z uprawy plantacyjnej, w porównaniu z drewnem drzew 

dominujących w drzewostanie, przy analogicznej ich gęstości charakteryzuje się nieznacznie 

mniejszymi wartościami odkształceń wilgotnościowych. Przeciętna dla poszczególnych 

przyrostów rocznych długość cewek w drewnie pozyskanym z uprawy plantacyjnej 

i drzewostanu gospodarczego jest praktycznie jednakowa i zawiera się w przedziale 1600-

4200 m. Kąt nachylenia mikrofibryli w stycznych ściankach cewek drewna modrzewia 

wyraźnie zmniejsza się wraz z wiekiem kambialnym przyrostów. Jest on o kilka stopni 

większy w cewkach drewna wczesnego niż w cewkach późnych. 

Dodatkowo w ramach omawianej tematyki zajmowałem się badaniami nad zmiennością 

tzw. właściwych parametrów wytrzymałości na rozciąganie podłużne i modułu sprężystości 

wczesnego i późnego drewna sosny zwyczajnej, zależnie od wieku kambialnego przyrostów 

rocznych i od klasy biosocjalnej drzew – dominujących oraz średnich w drzewostanie (praca 

II.A.3 wg Zał. Nr 3). Gęstość stref drewna wczesnego praktycznie niezależnie od badanego 

drzewa wykazywała wyraźną tendencję do obniżania się wraz ze wzrostem wieku kambialnego 

przyrostów rocznych. Wytrzymałość zaś na rozciąganie tego drewna, pomimo fluktuacji 

wartości tej wielkości w poszczególnych przyrostach rocznych, wzrastała wraz z wiekiem 

kambialnym przyrostów. Natomiast gęstość drewna późnego wzrastała wraz z wiekiem 

kambialnym przyrostów rocznych do 30 przyrostu, po czym nieznacznie się obniżała. Przy 

praktycznie nieistotnych różnicach zmian gęstości drewna późnego w funkcji wieku 

kambialnego przyrostów rocznych drzewa dominującego i średniego zaobserwowano wyraźne 

różnice w trendach zmian wytrzymałości drewna – również wytrzymałości właściwej. 

Zauważono, że zróżnicowanie dynamiki przyrostu drzew na grubość nie uwidacznia się 

w przypadku właściwego modułu sprężystości. Wykazano, że jest to związane z ultrastrukturą 

drewna, bowiem wpływ kąta nachylenia mikrofibryli w pokładzie S2 – w stosunku do 

podłużnej osi cewek – na wartość modułu sprężystości jest mniejszy niż wpływ gęstości 

drewna. Wpływ tego kąta na wartość wytrzymałości drewna na rozciąganie wzdłuż włókien 

jest natomiast porównywalny z wpływem gęstości drewna. Badania te przeprowadzono 

w ramach projektu badawczego (Zał. Nr 3, pkt II.G.2), którego byłem jednym z głównych 

wykonawców. 

W tym obszarze moich zainteresowań mieszczą się też badania zlecone przez Lasy 

Państwowe, realizowane przez zespół badawczy pod moim kierunkiem. Dotyczyły one 

fizycznych właściwości drewna sosny zwyczajnej z Puszczy Noteckiej oraz porównania ich 

z analogicznymi właściwościami drewna pochodzącego spoza Puszczy, tj. z gruntów 

porolnych i leśnych (Zał. Nr 3, pkt II.C.10 oraz III.G.9). W badaniach tych wykazano, że 

szerokość słojów rocznych, udział w nich drewna późnego, gęstość początkowa i umowna 

części przyrdzeniowej (do 20 przyrostu) drewna z Puszczy charakteryzuje się względnie 

wysoką zmiennością, w odniesieniu do drewna porównawczego, wytworzonego 

w porównywalnym okresie wzrostu drzew. Drewno puszczańskie, powyżej 20 przyrostu 

rocznego, ma węższe przyrosty roczne od drewna porównawczego i mniejszy jest w nich 

udział drewna późnego. Przeciętna zaś gęstość umowna drewna z Puszczy jest jednak 
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relatywnie wysoka. Przyczyna takiego stanu tkwi w mikrostrukturze tego drewna (grubość 

ścian komórkowych – głównie cewek późnych). Uzyskane w ramach tych badań wyniki 

zaprezentowałem w publikacji (jako pierwszy z pięciu autorów) przyjętej do druku 

w czasopiśmie Sylwan
5
, notowanym w bazie JRC. Z racji na obecne intensywne użytkowanie 

drzewostanu sosny z Puszczy Noteckiej (osiągnięty wiek rębności) badania te będą 

w najbliższym czasie kontynuowane w celu pełniejszej charakterystyki tego drewna. Powinno 

się to przyczynić do lepszego wykorzystania drewna sosny z Puszczy Noteckiej przez przemysł 

drzewny. 

 

3.3. Właściwości akustyczne drewna 

 

Moje osiągnięcia w zakresie tematyki związanej z właściwościami akustycznymi drewna 

dotyczą w szczególności prędkości propagacji ultradźwięków w różnych tkankach drzewnych, 

właściwości drewna rezonansowego, a także możliwości wykorzystania drewna, jako pasywnie 

akustycznego materiału do produkcji mebli. 

Przeprowadzone badania nad prędkością ultradźwięków wzdłuż włókien w czterech 

rodzajach tkanek drzewnych sosny zwyczajnej (młodocianej, dojrzałej, normalnej i reakcyjnej) 

wykazały, że w drewnie normalnym prędkość propagacji ultradźwięków wzrasta w miarę 

wzrostu udziału drewna późnego do pewnej granicznej wielkości (ok. 43%). Powyżej tej 

granicy drewno nabiera cech tkanki reakcyjnej, w której dźwięk rozprzestrzenia się wolniej. 

Między prędkością propagacji ultradźwięków wzdłuż włókien a gęstością drewna normalnego 

zarówno w strefie młodocianej jak i dojrzałej występuje liniowa korelacja pozytywna, a dla 

drewna reakcyjnego – w całym przedziale zmian gęstości – negatywna. Wykazano, że 

prędkość propagacji fal ultradźwiękowych w drewnie w większym stopniu zależy od 

mikrostrukturalnych osobliwości poszczególnych tkanek aniżeli od stopnia upakowania 

substancji drzewnej w jednostce objętości. Wyniki przeprowadzonych w tym zakresie badań 

opublikowano w pracy II.B.8 (Zał. Nr 3). 

Zajmując się problematyką związaną z drewnem rezonansowym, uczestniczyłem również 

w badaniach dotyczących zróżnicowania ultra- i makrostruktury, gęstości oraz wytrzymałości 

i modułu sprężystości (w tym również parametrów właściwych) w obrębie pojedynczych 

przyrostów rocznych drewna świerku. Z definicji wielkości charakteryzujących właściwości 

akustyczne drewna (prędkość dźwięku,  oporność akustyczna, stała muzyczna i tłumienie przez 

promieniowanie) wynika, że najlepsze drewno rezonansowe to takie, które charakteryzuje 

wysoka sprężystość (moduł sprężystości) przy możliwie niewielkiej gęstości. Drewno, które 

ma słabo wykształconą strefę przyrostu późnego (niski udział i małą gęstość drewna późnego), 

jest najbardziej odpowiednie do budowy korpusów rezonansowych instrumentów muzycznych. 

Profil zmian gęstości drewna, wytrzymałości na rozciąganie podłużne i modułu sprężystości 

w obrębie pojedynczych przyrostów rocznych uwarunkowany jest ich szerokością i udziałem 

w nich drewna późnego. W badaniach tych wykazano, że wzrost gęstości rezonansowego 

drewna świerku w pojedynczym przyroście rocznym od 200 kg/m
3
 (drewno wczesne) do 800 

kg/m
3
 (drewno późne) przyczynia się do 7-krotnego wzrostu modułu sprężystości i 10-

krotnego wzrostu wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż włókien. Właściwy moduł sprężystości 

oraz właściwa wytrzymałość na rozciąganie podłużne tego drewna uwarunkowane są 

                                                           
5
 Roszyk E., Moliński W., Kusiak W., Prądzyński W., Zborowska M. (2016): Właściwości fizyczne drewna sosny 

zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z Puszczy Noteckiej. Sylwan – w druku. 
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położeniem próbki w przyroście rocznym. Generalnie, wartości tych parametrów wzrastają 

w funkcji szerokości przyrostu rocznego. Kształtowanie się właściwego modułu sprężystości 

oraz właściwej wytrzymałości na rozciąganie podłużne drewna uwarunkowane jest 

przebiegiem mikrofibryli w pokładzie S2 wtórnej ściany komórkowej. W miarę zmniejszania 

się kąta nachylenia mikrofibryli w tym pokładzie, w stosunku do podłużnej osi cewki, 

parametry te osiągają coraz wyższe wartości. Badania w tym zakresie wykonywałem w ramach 

współpracy międzynarodowej Katedry Nauki o Drewnie UP w Poznaniu z Katedrą Nauki 

o Drewnie Uniwersytetu Technicznego w Zwoleniu na Słowacji
6
. Uzyskane wyniki zostały 

opublikowane w pracach II.A.4 oraz II.A.7 (Zał. Nr 3). 

W latach 2012-2015 byłem jednym z głównych wykonawców projektu naukowego (Zał. Nr 

3, pkt II.G.3 oraz III.D) dotyczącego pasywnych akustycznie materiałów do produkcji mebli. 

Zajmowałem się w tym zakresie przede wszystkim drewnem, a dokładniej – określeniem 

kryteriów doboru gatunków drewna do badań i pomiarami jego podstawowych właściwości. 

Na podstawie badań drewna 9 gatunków (zarówno rodzimych, jak i tropikalnych) wykazano, 

że drewno o niskiej gęstości, a więc wysokiej porowatości, wykazujące małą impedancję 

charakterystyczną, może być dobrym absorberem dźwięku. Lepsze właściwości pochłaniania 

dźwięku wykazują gatunki drewna o niskim oporze przepływu powietrza, który wzrasta 

potęgowo wraz ze wzrostem jego gęstości. Eksperymentalnie wyznaczono współczynniki 

absorpcji dźwięku przez drewno, przy częstotliwościach mieszczących się w przedziale 0,125-

4 kHz. Wykazano istotny wzrost współczynnika absorpcji dźwięku wraz ze wzrostem gęstości 

drewna dla częstotliwości 1, 2 i 4 kHz. Dla pozostałych, niższych częstotliwości zależność ta 

nie była istotna. W ramach przeprowadzonych analiz sprawdzono przydatność różnych modeli 

matematycznych, opisujących właściwości akustyczne materiałów porowatych do opisu 

właściwości drewna. Stwierdzono, że modele Miki oraz Allarda wykazywały bardzo 

ograniczoną przydatność w tym względzie. Model Attenborough zapewniał lepsze 

dopasowanie do wartości otrzymanych eksperymentalnie, jednak wymaga on również pewnych 

modyfikacji. Otrzymane w tym zakresie rezultaty opublikowano w następujących pracach, 

których jestem współautorem: II.A.8, II.B.14, II.B.15 i II.B.16 (Zał. Nr. 3). 

 

4. Wskaźniki wartościujące dorobek i osiągnięcia naukowe 

 

Jestem autorem lub współautorem 27 opublikowanych oryginalnych prac naukowych (tab. 

1 i 2 oraz Zał. Nr 3, pkt II.A i II.B), w tym 21 po uzyskaniu stopnia doktora (tab. 2). 

Sumaryczna liczba punktów MNiSW za te prace wynosi 311,5 (297 po uzyskaniu stopnia 

doktora), a po wyłączeniu osiągnięcia habilitacyjnego 291,5 (w tym 277 po uzyskaniu stopnia 

doktora). Ponadto dwie kolejne moje prace zostały przyjęte do druku (40 pkt. MNiSW, 

if = 1,055 – tab. 3). 

W czasopismach notowanych w bazie Journal Citation Reports opublikowałem 9 prac 

(1 samodzielną i 8 współautorskich: Zał. Nr 3, pkt II.A.). Sumaryczny impact factor za te 

prace, zgodnie z rokiem wydania, wynosi 5,836 (w całości po uzyskaniu stopnia doktora). 

Całkowita liczba cytowań tych prac wg bazy Web of Science jest równa 10, a indeks Hirscha 

wynosi 2 (stan na dzień 8.06.2016 r.).  

                                                           
6
 Efektem tej współpracy jest również praca II.B.10 (Zał. Nr 3), której jestem pierwszym autorem, dotycząca 

promieniowej zmienności parametrów mechanicznych nierezonansowego drewna świerku, oznaczonych w próbie 

rozciągania wzdłuż włókien. 
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Jestem ponadto autorem 2 posterów (1 po uzyskaniu stopnia doktora: Zał. Nr 3, pkt II.C.1-

2), 18 prac o charakterze raportów z wykonanych przez siebie prac o charakterze naukowo-

badawczym, zleconych przez organy władzy publicznej lub przedsiębiorców albo jednostki 

naukowe (wszystkie po uzyskaniu stopnia doktora: Zał. Nr 3, pkt II.C.3-20), a także 

współautorem 4 zgłoszeń patentowych (wszystkie po uzyskaniu stopnia doktora: Zał. Nr 3, pkt 

II.J). 

Praktycznie wszystkie moje prace miały charakter doświadczalny. Wymagały opracowania 

specjalnej metodyki badań, pozyskania próbek, przeprowadzenia eksperymentów i analizy 

wyników. 

 

 

Tabela 1. Publikacje przed uzyskaniem stopnia doktora 

Źródło 
Liczba 

dokonań 

Liczba punktów 

zgodnie z rokiem 

wydania pracy 

Sumaryczna liczba 

punktów 

Z listy B MNiSW 

Ann. WULS – SGGW, For. and 

Wood Technol. 
2 3 6 

Folia Forestalia Polonica, Seria B 1 4 4 

Przemysł Drzewny 1 0,5 0,5 

Materiały konferencyjne 

Proc. 4th Internat. Symp. Wood 

Structure, Properties and Quality 

– ‘04. St. Petersburg,  

13-16.10.2004 

2 2 4 

RAZEM  6 - 14,5 
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Tabela 2. Publikacje po uzyskaniu stopnia doktora 

Źródło 
Liczba 

dokonań 

Liczba 

punktów 

zgodnie 

z rokiem 

wydania 

pracy 

Sumaryczna 

liczba 

punktów 

Impact factor 

zgodnie 

z rokiem 

wydania 

pracy 

Sumaryczny 

impact factor 

Uwzględnione w bazie Journal Citation Reports (lista A MNiSW) 

BioResources 1 35 35 1,425 1,425 

Drvna industrija 1 20 20 0,515 0,515 

Holzforschung 1 45 45 1,565 1,565 

Turkish Journal of 

Agriculture and Forestry 
1 25 25 0,929 0,929 

Wood Research 5 20 100 

2010: 0,284 

2012: 0,275 

2013: 0,281 

1,402 

Z listy B MNiSW 

Acta Sci. Pol., Silv. 

Colendar. Rat. Ind. 

Lignar. 

1 6 6 - - 

Ann. WULS – SGGW, 

For. and Wood Technol. 
4 

2007: 4 

2014: 6 
20 - - 

Folia Forestalia 

Polonica, Seria B 
1 6 6 - - 

Monografia w j. polskim 

Rozprawy naukowe, 

Wyd. UP w Poznaniu 
1 20 20 - - 

Rozdziały w monografiach w j. polskim 

Technologia drewna – 

wczoraj, dziś, jutro 
1 4 4 - - 

Właściwości akustyczne 

materiałów 

stosowanych 

w meblarstwie 

3 4 12 - - 

Wratislavia Antiqua 1 4 4 - - 

RAZEM  21 - 297 - 5,836 

 

 

Tabela 3. Prace przyjęte do druku 

Źródło 
Liczba 

dokonań 

Liczba 

punktów  

Sumaryczna 

liczba 

punktów 

Impact factor  
Sumaryczny 

impact factor 

Uwzględnione w bazie Journal Citation Reports (lista A MNiSW) 

Sylwan 1 15 15 0,322 0,322 

Maderas. Ciencia 

y tecnologia 
1 25 25 0,733 0,733 

RAZEM  2 - 40 - 1,055 

 

 


