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Warszawa, dn. 04.08.2019 r. 

dr hab. inż. Grzegorz Kowaluk 

Wydział Technologii Drewna 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie 

 

 

 

 

RECENZJA 

rozprawy doktorskiej mgra inż. Adama Majewskiego 

p.t. „Właściwości mechaniczne połączeń meblowych płyt komórkowych 

z zaprojektowanymi auksetycznymi rdzeniami", 

wykonanej na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

pod kierunkiem prof. dra hab. inż. Jerzego Smardzewskiego oraz promotora pomocniczego 

dra inż. Tomasza Krystofiaka 

 

 

1. Podstawa oceny 

Podstawą oceny jest pismo Dziekana Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dra hab. Bartłomieja Mazeli (sygnatura pisma: 

WTD-4000-3/2015) z dnia 04.06.2019 r. (data wpływu do SGGW 06.06.2019 r.) z informacją 

o powołaniu mnie przez Radę Wydziału Technologii Drewna UP w Poznaniu na recenzenta 

wymienionej wyżej rozprawy doktorskiej oraz z prośbą o opracowanie recenzji. 

 

2. Przedmiot oceny 

Poddana ocenie rozprawa doktorska ma układ zbliżony do klasycznego, obejmujący 

5 rozdziałów głównych, spis literatury oraz streszczenia polsko- i angielskojęzyczne. Praca 

liczy 112 stron, w tym: 12 tabel, 81 rycin, 175 pozycji literaturowych, 5 norm oraz 1 witrynę 

internetową. W zasadniczej części rozprawa liczy 90 stron, z podziałem na: Wstęp i geneza 

pracy 17% objętości pracy, Cel pracy 1%, Metodyka badań 62%, Analiza wyników 18%, 

Wnioski 2%. Struktura podziału treści wskazuje zatem na nieco odmienne od zwyczajowego 

podejście do redagowania najistotniejszych rozdziałów rozprawy i sugeruje, że Autor 

wyraźnie skoncentrował się na opisie metodyki badań, nie zaś na rozbudowanej 
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i wieloaspektowej analizie uzyskanych wyników. Można domniemywać, że wybrane wątki 

badawcze wraz z ich wynikami, zostały opisane przez Autora w części metodycznej, nie zaś 

w rozdziale dotyczącym analizy wyników badań. 

 

3. Ocena ogólna 

W ramach ocenianej rozprawy doktorskiej p.t.: „Właściwości mechaniczne połączeń 

meblowych płyt komórkowych z zaprojektowanymi auksetycznymi rdzeniami”, Autor poruszył 

bardzo istotne zagadnienia o dużym znaczeniu naukowym jak i praktycznym. Projektowanie 

i badanie lekkich i oszczędnych surowcowo materiałów drewnopochodnych, również 

dla meblarstwa, jest jednym z aktualnych priorytetów wielu ośrodków badawczych 

powiązanych z drzewnictwem. Podjęta przez Doktoranta tematyka płyt komórkowych 

dla meblarstwa w moim przekonaniu charakteryzuje się wysokim potencjałem wdrożeniowym, 

gdyż wielu producentów mebli interesuje się materiałami, które, przy zachowaniu pożądanych 

właściwości wytrzymałościowych, charakteryzowałyby się obniżoną gęstością. Poza zaletami 

wynikającymi z mniejszej masy materiałów i ułatwioną logistyką, łatwiejszą obróbką, mogłoby 

się to również korzystnie przełożyć na cały cykl życia mebli, począwszy od ich wytworzenia, 

użytkowania, a skończywszy na ich utylizacji, zważywszy na fakt, że Doktorant zaplanował 

wykorzystanie w przeważającej części materiałów pochodzenia lignocelulozowego. 

Ważkość wspomnianych wyżej zagadnień potwierdza zakwalifikowanie ich przez 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii do grupy tzw. „Krajowych Inteligentnych 

Specjalizacji” (KIS), ze wskazaniem na preferencje w udzielaniu wsparcia rozwoju prac 

badawczych, rozwojowych i innowacyjności (B+R+I) w ramach bieżącej perspektywy 

finansowej. 

Do realizacji pracy Doktorant przygotował się w sposób bardzo skrupulatny, czego 

dowodem jest choćby wykaz cytowanej literatury obejmujący 175 pozycji, wśród których 

dominują publikacje anglojęzyczne. Wybór i sposób zacytowania tych pozycji jest moim 

zdaniem trafny. Założona metodyka pracy nie budzi zastrzeżeń, a wyniki przedstawione są 

w sposób jasny i zrozumiały. Upoważnia mnie to do stwierdzenia, iż osiągnięte 

przez Doktoranta rezultaty badań poszerzają wiedzę z zakresu tworzyw drzewnych 

dla meblarstwa, wnosząc do niej nowe wartości zarówno poznawcze, jak i utylitarne. 

 

4. Ocena szczegółowa 

Rozdział 1. rozprawy (Wstęp i geneza pracy) stanowi podsumowanie 

przeprowadzonych na szeroką skalę studiów literaturowych z zakresu połączeń meblowych, 
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oceny ich wytrzymałości i czynników wpływających na wytrzymałość mebli, ze szczególnym 

uwzględnieniem mebli skrzyniowych. Autor w przeważającej mierze w przejrzysty 

i pragmatyczny sposób przytacza doniesienia literaturowe, z jednej strony unikając tendencji 

do podawania wiedzy podręcznikowej, zaś z drugiej strony posługując się właściwymi 

informacjami o znaczeniu kluczowym dla scharakteryzowania problemu i ukierunkowanych 

na tematykę rozprawy. Autor nie ustrzegł się jednak nadmiernych uogólnień, jak np. używając 

określenia „warstwowe płyty meblowe” jako synonimu określenia „płyty komórkowe” (s. 9, 

drugi akapit). Wszak płyty wiórowe również charakteryzują się budową warstwową. 

W tym samym akapicie Autor przytacza dane literaturowe dotyczące obniżenia sztywności 

o 25% i wytrzymałości o 40%. Te, skądinąd cenne dane, zdecydowanie tracą na wartości, 

jeśli nie towarzyszy im szerszy opis, w jakich warunkach mają one zastosowanie. Dalej, Autor 

podaje (s. 10, akapit trzeci), że w badaniach prowadzonych w latach 60-tych (rok 1956) 

do wytwarzania płyt komórkowych, na warstwy okładzinowe stosowano m.in. płyty HDF. 

Wydaje się to mało prawdopodobne, ponieważ według dostępnych danych literaturowych, 

technologia płyt pilśniowych suchoformowanych miała swoje początki w latach 70-tych 

ubiegłego wieku (tj. rozpoczęcie produkcji pilotażowej w roku 1964 w Georgia Pacific Corp., 

Portland, USA). Nadużywając również skrótu myślowego Autor stosuje określenie „działanie 

czynników zewnętrznych”, bez wyjaśnienia jakiego zakresu/wnętrza owo określenie dotyczy 

(s. 11 akapit pierwszy). Dyskusyjnym jest moim zdaniem stosowane przez Doktoranta pojęcie 

gęstości względnej (s. 11, akapit pierwszy), którego definicję podano w zależności nr 47, i jest 

to zdaniem Autora stosunek objętości ścian tworzących komórkę do objętości materiału, 

wyznaczonej dla wymiarów gabarytowych komórki. Biorąc pod uwagę wymienione czynniki, 

wpływające na wspomnianą gęstość względną (dwie różne objętości), opisywana cecha nie ma 

nic wspólnego z encyklopedycznym (encyklopedia PWN) czy słownikowym (Słownik Języka 

Polskiego) pojmowaniem słowa „gęstość”. Być może należałoby rozważyć zaproponowanie 

w tym kontekście zwrotu bliższego opisywanym cechom, np. „wskaźnik objętości” 

czy „stopień wypełnienia”? Zbędnym jest również moim zdaniem animizacja zastosowana 

w zwrocie „…właściwość ta [zdolność pochłaniania energii płyt – przyp. Recenzenta] 

pozostaje niewrażliwa na zmianę wilgotności…” (s. 11, akapit pierwszy). 

W rozdziale 2. (Cel pracy) Autor zwięźle i jasno zaprezentował korespondujący 

z tematem cel podjętych badań, wyszczególniając przy tym jego aspekt poznawczy 

oraz utylitarny. Wymieniając w tym rozdziale rodzaje działań podjętych w kierunku realizacji 

celu pracy, Doktorant zbliżył się do opisu zakresu pracy, zwykle pojawiającego się w tym 
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miejscu w tego rodzaju opracowaniach, jednak nie zdecydował się na wyodrębnienie takiego 

zagadnienia. 

W rozdziale 3. (Metodyka badań), najobszerniejszym w pracy, odstępując od ogólnie 

przyjętej konwencji wydzielonej charakterystyki materiałów badawczych i metod badań, Autor 

w precyzyjny sposób opisuje chronologicznie uporządkowane czynności podjęte m.in. 

w kierunku wyboru auksetycznej komórki rdzenia, określenia właściwości fizycznych 

i mechanicznych materiałów, modelowania numerycznego, wykonania płyt komórkowych 

czy badania samych płyt oraz ich połączeń. Na godne podkreślenia zasługują rozważania 

Doktoranta nad doborem parametrów komórki auksetycznej, uwzględniające dane 

literaturowe, obliczenia, modelowanie CAD, wydruki 3D oraz samo wytwarzanie rdzeni płyt 

komórkowych. Opis wspomnianych czynności jest należycie udokumentowany materiałem 

fotograficznym, aczkolwiek niektóre z nich, tj. rycina 23 przedstawiająca kamerę, rycina 42 

przedstawiająca drukarkę 3D czy rycina 64, na której przedstawiono aplikator kleju, wydają się 

zbędne. W rozdziale 3.2.2. Właściwości płyty HDF Autor opisuje metodykę badania płyt, które 

docelowo zostały wykorzystane jako warstwy okładzinowe płyt komórkowych. 

Do charakterystyki wytrzymałościowej płyt Doktorant zaproponował zbadanie modułu 

sprężystości liniowej oraz wytrzymałości na zginanie zgodnie z normą dedykowaną dla tego 

rodzaju materiałów. Zastanawiającym jest, z jakiego powodu Autor zdecydował się na badanie 

płyt HDF poprzez zginanie, skoro można się spodziewać, że w docelowym wykorzystaniu 

płyty te, jako okładziny płyty komórkowej, będą w głównej mierze narażone na ściskanie 

lub rozciąganie. Rozdział 3.2.3. Właściwości polilaktydu Doktorant poświęcił na opis 

metodyki badania właściwości mechanicznych PLA w próbie trzypunktowego zginania 

przygotowanych w technologii druku 3D próbek o grubości 3 mm. Wyniki wspomnianych 

badań miały zostać wykorzystane do modelowania komórek metodą elementów skończonych. 

Tymczasem, w dalszej części badań, np. przy druku komórek auksetycznych, grubość ścianki 

wynosiła jedynie 0,2 mm. W związku z tym pojawia się pytanie: na ile miarodajne są wyniki 

badań empirycznych drukowanych próbek o grubości 3 mm w zestawieniu z wynikami badań 

elementów o grubości 0,2 mm, uwzględniając fakt, że technologia druku 3D ma charakter 

przyrostowy i w tej sytuacji nie do pominięcia może być występowanie tzw. „efektu skali”? 

Zastanawiającym jest również użyteczność wyników badań papieru przeznaczonego 

do wykonania rdzeni, opisanych w rozdziale 3.2.1., w kontekście późniejszego wykorzystania 

do wytwarzania rdzeni papieru powlekanego przez Doktoranta lakierem akrylowym (s. 49, 

akapit drugi) celem przyspieszenia utrwalenia kształtu papieru. Moim zdaniem właściwości tak 

zmodyfikowanego papieru mogą się różnić od cech papieru natywnego. 
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W rozdziale 4. (Analiza wyników) Autor w logicznej kolejności prezentuje wyniki 

badań eksperymentalnych i symulacji numerycznych sztywności badanych płyt komórkowych. 

Doktorant umiejętnie angażuje uzyskane wyniki, potwierdzone analizami statystycznymi, 

do wyjaśnienia różnic pomiędzy badaniami eksperymentalnymi a symulacjami 

numerycznymi. Trafnie formułuje również konstatacje dotyczące relacji pomiędzy 

sztywnością połączeń płyt komórkowych poddanych rozwieraniu i zwieraniu, jak również 

w zakresie kierunkowości ortortopii rdzeni heksagonalnych i auksetycznych. W zakresie 

wytrzymałości połączeń meblowych wykonanych z wykorzystaniem badanych płyt 

komórkowych Autor wykazuje, że największą wartość wytrzymałości, uzyskano 

dla połączenia płyt z rdzeniem auksetycznym (wariant T-AUX-2). Niemniej, zbliżoną 

wytrzymałość odnotowano dla połączenia płyt z rdzeniem heksagonalnym (T-HEX-2). 

Uzyskane rezultaty badań, opatrzone ich rzeczową analizą, w pełni uzasadniają 

sformułowane przez Doktoranta wnioski i spostrzeżenia, zamieszczone w rozdziale 5. 

 

5. Podsumowanie oceny 

Oceniana rozprawa doktorska wnosi do dyscypliny naukowej „drzewnictwo” nowe 

wartości poznawcze. Przewidywany w pracy zakres badań został zrealizowany wyczerpująco, 

zaś osiągnięte cele posiadają obok wartości poznawczych istotne znaczenie praktyczne. 

Do istotnych osiągnięć Doktoranta mogę z pełnym przekonaniem zaliczyć udokumentowanie 

złożonego procesu projektowania i badania komórek auksetycznych rdzeni płyt 

komórkowych. Sformułowane w tekście recenzji uwagi i zapytania, aczkolwiek wymagające 

wyjaśnień ze strony Doktoranta, nie umniejszają wartości naukowej ocenianej dysertacji. 

W wyniku dokonanej oceny uważam, że przedstawiona dysertacja, o istotnych walorach 

poznawczych i utylitarnych, odpowiada warunkom stawianym rozprawom doktorskim 

określonym w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami) 

i wnoszę o dopuszczenie mgra inż. Adama Majewskiego do publicznej obrony przedłożonej 

rozprawy doktorskiej. 


