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1. Podstawa i przedmiot recenzji 

Formalną podstawę niniejszej recenzji stanowi pismo Dziekana Wydziału Technologii 

Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 3 lipca 2017r. (oznaczone sygnaturą 

WTD – 4000-2/2014). Recenzję opracowano w związku z przewodem doktorskim 

mgra inż. Zbigniewa Potoka.  

Oceniana rozprawa składa się z 8 rozdziałów (w tym mieści się m.in. „Wstęp”, 

„Podsumowanie” oraz „Wnioski”) i obejmując ogółem 90 stron wydruku komputerowego 

formatu A4. W tekście pracy zawarto 62 rysunki, 3 tabele oraz wykaz cytowanej literatury 

uwzględniający w sumie 82 pozycje. 

 

2. Ocena doboru tematu rozprawy 

Rozprawa dotyczy fundamentalnego problemu z zakresu drzewnictwa, jakim jest 

oczyszczanie powietrza z cząstek stałych powstających podczas szlifowania drewna. 

Powyższy problem ma ogromne znaczenie praktyczne, ponieważ tego rodzaju cząstki pyłowe 

stanowią poważne zagrożenie dla stanu zdrowia człowieka. Ich nadmierne stężenie sprzyja 

groźnym chorobom dolnych dróg oddechowych oraz zwiększa ryzyko zainicjowania pożaru 

a nawet wybuchu w pomieszczeniach produkcyjnych.  

Powszechnie wiadomo, że szczególnie niebezpieczne dla zdrowia człowieka są pyły 

powstające w przypadku szlifowania drewna twardych gatunków liściastych (zwłaszcza 

drewna bukowego oraz dębowego) i od wielu lat poszukuje się coraz bardziej efektywnych 

sposobów eliminowania ich z powietrza, jakim oddychają osoby przebywające w halach 

fabrycznych. Recenzowana rozprawa wpisuje się w ten właśnie, tradycyjny wręcz, kierunek 

badawczy. Jej głównym celem było bowiem sprawdzenie, za pomocą szeroko zakrojonych 

badań eksperymentalnych, jak znaczące korzyści można odnieść zastępując tradycyjne 

materiały filtracyjne stosowane w polskim przemyśle drzewnym włókninami z membranami 

PTFE. Membrany tego typu bywają już stosowane w innych gałęziach przemysłu i wiadomo, 

że są szczególnie efektywne w przypadku konieczności oczyszczania powietrza 

z najdrobniejszych cząstek pyłowych (nawet o wielkości poniżej 2,5 mikrometra). 

Wszystko to pozwala jednoznacznie stwierdzić, że wybór tematu ocenianej rozprawy jest 

całkowicie uzasadniony zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia. 
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3. Zasadnicze omówienie i szczegółowa ocena rozprawy 

Oceniana rozprawa ma strukturę dość zbliżoną do klasycznej i obejmuje osiem 

nienumerowanych rozdziałów o charakterze merytorycznym. 

Pierwszy z nich („Wstęp” - 6 stron), stanowi stosunkowo obszerne, być może nawet zbyt 

obszerne, propedeutyczne wprowadzenie w zagadnienie stanowiące przedmiot naukowego 

zainteresowania autora rozprawy. Dość licznie są tu przywoływane różnorodne publikacje 

naukowe (w sumie kilkadziesiąt pozycji, przy czym niektóre z nich przytaczane są 

wielokrotnie) i chwilami trudno oprzeć się wrażeniu, że zamiast typowego wstępu czyta się 

skróconą wersję przeglądu literatury. Natomiast ostatnie akapity rozdziału w syntetyczny 

sposób określają cele i zakres całej pracy, co bez wątpienia należy uznać za dobry, 

niekontrowersyjny pomysł. 

Kolejna, druga część rozprawy nosi tytuł: „Cel i zakres pracy” (2 strony). Treść tego 

rozdziału nie budzi wprawdzie żadnych wątpliwości merytorycznych, ale jego 

umiejscowienie w ramach ogólnej struktury pracy doktorskiej wydaje się zdecydowanie 

niestandardowe, można by rzec - przedwczesne. W tradycyjnym układzie rozprawy 

doktorskiej rozdział tego typu jest najczęściej poprzedzony pogłębionym (a nie jedynie 

streszczonym w ramach wstępu) przeglądem literatury, z którego wyłania się pełny obraz 

aktualnego stanu wiedzy na temat podstawowych zagadnień stanowiących przedmiot pracy 

badawczej. Na tym tle można bowiem najłatwiej i w najbardziej przekonujący sposób 

wykazać, że cel i zakres rozprawy są z jednej strony dobrze osadzone w obecnym systemie 

wiedzy naukowej (tzn. są z nim spójne) a z drugiej strony gwarantują jej unikalny, twórczy 

charakter, który bywa niekiedy określany, w żargonie recenzentów, jako tzw. „aspekt” lub 

„element nowości”. Tymczasem w przypadku recenzowanej rozprawy z istotnie pogłębionym 

przeglądem i gruntowną analizą literatury spotykamy się dopiero w dwóch kolejnych 

rozdziałach, o których mowa poniżej. 

Rozdział trzeci, zatytułowany: „Charakterystyka procesu filtracyjnego oczyszczania 

powietrza” (8 stron) przedstawia aktualny stan wiedzy na temat zjawisk fizycznych 

i mechanizmów, na jakich w praktyce przemysłowej opiera się oczyszczanie powietrza 

z cząstek stałych. Zawarte w nim treści przedstawiono syntetycznie, ale zarazem dostatecznie 

wnikliwie. Godny pochwały jest też fakt, że szereg zagadnień wyjaśniono posługując się 

czytelnymi i starannie opracowanymi schematami ideowymi. 

Czwarty rozdział („Media filtracyjne” – 5 stron) to przegląd literatury dotyczącej 

efektywności różnego rodzaju materiałów filtracyjnych stosowanych w przemysłowych 

instalacjach odpylających ze szczególnym uwzględnieniem membran służących do 

modyfikowania włóknin filtracyjnych. W końcowej części tego rozdziału omówiono wady 

i zalety tego rozwiązania. Także ten rozdział można uznać za napisany w poprawny 

i dostatecznie pogłębiony, z merytorycznego punktu widzenia, sposób.  

Rozdział piąty, pod tytułem: „Metodyka badań” (18 stron), w zrozumiałej i wyczerpującej 

formie prezentuje praktycznie wszystkie metodologiczne aspekty badań eksperymentalnych 

zrealizowanych w ramach recenzowanej rozprawy. Znajduje się tu szczegółowy opis zarówno 

stanowiska badawczego, jak i wszelkich, wykorzystywanych w pracy procedur pomiarowych. 

Równie precyzyjnie scharakteryzowano materiał doświadczalny oraz opisano plan i przebieg 

badań. Na tej podstawie można ogólnie stwierdzić, że adekwatna i niebudząca jakichkolwiek 

wątpliwości merytorycznych metodyka badań eksperymentalnych jest zasadniczym walorem 

recenzowanej rozprawy. 

Rozdział szósty, noszący tytuł: „Wyniki badań” (32 strony) podzielony jest na trzy 

podrozdziały. Prezentują one rezultaty badań eksperymentalnych odnoszących się kolejno do 

problemu oporów przepływu powietrza przez porównywane włókniny (zarówno czyste jak 

i eksploatowane w warunkach zapylenia), do ich skuteczności separacyjnej oraz do ich 
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podatności regeneracyjnej, które to trzy problemy uznano za kluczowe z punktu widzenia 

oceny praktycznej użyteczności różnych materiałów filtracyjnych.  

Wszystkie wyniki badań zaprezentowano jedynie w formie graficznej, czyli za pomocą 

wykresów, unikając jakichkolwiek zestawień tabelarycznych. Sprzyja to łatwiejszemu 

zrozumieniu zasadniczych zależności empirycznych, jakie zaobserwowano podczas badań. 

Porównując poszczególne wykresy trudno jednak nie zwrócić uwagi na fakt, że wiele z nich, 

zupełnie niepotrzebnie, po raz drugi, a niekiedy nawet po raz trzeci, przedstawia te same dane 

eksperymentalne. I tak na przykład rys.14 pokazuje wybrane dane dotyczące oporów 

przepływu powietrza, które są pokazane dalej, niemal w identycznej formie, na rys.18 oraz 

rys.22. To samo dotyczy rys.15 oraz rys.16, które utworzono w analogiczny sposób 

(zestawiając wybrane dane z tych samych rysunków czyli z rys.18 oraz rys.22). 

Z merytorycznego punktu widzenia rys.14÷16 można zatem uznać za całkiem zbędne bo nie 

wnoszą nic nowego ponad to co jasno wynika z porównania rys.18 oraz rys.22. 

Zamieszczanie tych samych danych eksperymentalnych na wielu wykresach nie jest 

w recenzowanej pracy czymś marginalnym, ale stanowi konsekwencję świadomie wybranych 

i wielokrotnie powtarzanych zabiegów redakcyjnych. Dla przykładu: wykresy zamieszczone 

na rys.17÷24 prezentują zasadniczo te same zależności, co kolejne wykresy na rys.25÷30. 

Analogicznie rys.51÷56 po raz drugi przedstawiają dane eksperymentalne, które zawarto 

wcześniej na rys.34÷47.  

Przyjęcie opisanego powyżej, specyficznego schematu generowania wielu wykresów 

odwołujących się do tych samych danych ma oczywiście określony cel. Chodzi o to by, 

poprzez odpowiednie manipulowanie różnie skonstruowanymi wykresami, ułatwić 

czytelnikowi jednoznaczną interpretację wyników badań z różnych punktów widzenia. 

Intencje Autora rozprawy są całkowicie zrozumiałe, ale wydaje się jednak, że istnieją bardziej 

efektywne metody rozwiązania problemu klarownej interpretacji danych doświadczalnych. 

Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że unikanie tego rodzaju metod wyraźnie wskazuje 

na brak wprawy Autora w zakresie analizy danych o złożonej strukturze.  

Zamiast nie do końca przekonującej „żonglerki” zmultiplikowanymi wykresami należało 

wykorzystać nieco bardziej wyrafinowane narzędzia o charakterze statystycznym. Być może 

wystarczyłaby nawet standardowa, wieloczynnikowa analiza wariancji popularnie określana 

akronimem ANOVA. W ten sposób można byłoby podjąć próbę bardziej jednoznacznego 

udokumentowania (uwidocznienia) wpływu takich czynników jak prędkość filtracji czy 

stężenie zapylenia na opory przepływu powietrza oraz na skuteczność separacyjną, które 

charakteryzują badane materiały filtracyjne. 

Pewne wątpliwości merytoryczne, choć już całkiem z innych względów, budzi też sposób 

interpretacji danych przedstawionych na rys. 60÷62. W ramach komentarza do tych 

wykresów zawarto kategorycznie brzmiące stwierdzenie, że dla włókniny z membraną PTFE 

„zabiegi regeneracyjne z upływem czasu będą skuteczniejsze niż dla włókniny standardowej” 

(str. 74/75). Być może rzeczywiście tak będzie, ale sformułowanie równie jednoznacznego 

komunikatu wymaga uprzedniej, empirycznej weryfikacji za pomocą dodatkowych, znacznie 

bardziej długotrwałych badań eksperymentalnych. Trzeba przyznać, że te, które 

przeprowadzono w ramach recenzowanej rozprawy wyraźnie sugerują powyższy rozwój 

zdarzeń, ale nie uprawniają do aż tak definitywnego rozstrzygnięcia omawianej kwestii. 

Podsumowując ocenę rozdziału szóstego należy stwierdzić, że badania eksperymentalne 

zrealizowane w ramach recenzowanej rozprawy zostały starannie zaplanowane 

i przeprowadzone w poprawny sposób. Uzyskano przy tym rezultaty wnoszące cenną, 

w znacznym stopniu unikalną wiedzę na temat nowych możliwości, jakie stwarzałoby 

wykorzystanie włóknin poliestrowych z membraną PTFE w systemach odpylania 

przeznaczonych dla przemysłu drzewnego. Zasadniczym mankamentem tej części pracy jest 
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wyraźna nieporadność w operowaniu dużą ilością liczbowych danych empirycznych 

przejawiająca się m.in. w zbyt nieśmiałym korzystaniu ze statystycznych metod analizy 

złożonych danych eksperymentalnych. 

Rozdział siódmy to „Podsumowanie” (3 strony). W całkiem zręczny sposób przypomniano 

w nim najważniejsze, ogólne kwestie mające świadczyć o wysokiej wartości merytorycznej 

pracy. Na zakończenie sformułowano, uzasadniony przedstawionymi wcześniej wynikami 

badań, postulat dalszych „działań mających na celu wdrożenie nowych osiągnięć z zakresu 

odpylania do praktyki przemysłowej” (str. 79).  

Rozdział ósmy stanowią „Wnioski” (2 strony), które także sformułowano w poprawny 

sposób, trafnie odzwierciedlając omówione wcześniej wyniki badań. Istotną wątpliwość budzi 

jedynie ostatnie zdanie wniosku nr 7, które brzmi: „W przypadku dłuższego prowadzenia 

odpylania filtracyjnego na tych materiałach, włóknina z membraną PTFE cechuje się lepszą 

podatnością regeneracyjną”. Jak już wspomniano wcześniej - wydaje się, że na razie to tylko 

bardzo prawdopodobna hipoteza, która wymaga eksperymentalnej weryfikacji, a nie wniosek 

końcowy, jaki można wysnuć z dotychczasowych badań. Z rys.60÷62 jednoznacznie wynika, 

że przed upływem 250 minut (tyle trwał czas obserwacji w ramach dotychczasowych badań) 

włóknina z membraną PTFE zawsze charakteryzowała się gorszym współczynnikiem 

regeneracyjności niż włóknina standardowa.  

 

4. Ocena rozprawy pod względem formy redakcyjnej i jakości opracowania 

Struktura pracy jest ogólnie rzecz biorąc poprawna, choć pewne wątpliwości budzi 

kolejność niektórych rozdziałów, o czym była już wcześniej mowa. Rozprawa została dość 

dobrze przygotowana pod względem edytorskim i charakteryzuje się starannie opracowaną 

szatą graficzną.  

 

5. Konkluzja końcowa 

W podsumowaniu dotychczasowych rozważań należy zwrócić uwagę na fakt, że w ramach 

ocenianej rozprawy zgromadzono i w zrozumiały sposób zaprezentowano zbiór oryginalnych 

danych eksperymentalnych, który stanowi unikalny, wiarygodny materiał źródłowy 

o istotnym znaczeniu naukowym i praktycznym. 

Całokształt przestawionej do recenzji rozprawy oceniam pozytywnie. W moim 

przekonaniu praca mgra inż. Zbigniewa Potoka stanowi poprawne merytorycznie rozwiązanie 

problemu naukowo-badawczego z zakresu drzewnictwa i w ten sposób przyczynia się do 

rozwoju powyższej dyscypliny naukowej.  

Biorąc pod uwagę omówione powyżej okoliczności wyrażam pogląd, że rozprawa 

mgra inż. Zbigniewa Potoka pod tytułem: „Włókniny poliestrowe z membraną PTFE 

w filtracyjnym oczyszczaniu powietrza z pyłu drzewnego” w wystarczającym stopniu 

spełnia wymagania określone w aktualnie obowiązującej ustawie z dnia 14 marca 2003 

roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami) i może być podstawą do 

ubiegania się o stopień doktora w dyscyplinie naukowej „Drzewnictwo”. W związku 

z tym wnoszę o dopuszczenie tej pracy do publicznej obrony. 


