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1. PRZEBIEG KARIERY NAUKOWEJ 

 

Imię i Nazwisko: Dorota Dziurka 

 

Posiadane dyplomy i stopnie naukowe: 

 

Tytuł i stopień zawodowy – magister chemii w zakresie chemii środowiska 

Tytuł pracy: 

„Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do badań adsorpcji substratów 

i produktów reakcji hydrosulfuryzacji metanolu na tlenkach metali”.  

Praca wykonana w Laboratoire Catalyse et Sectrochemie w Caen we Francji 

w ramach programu TEMPUS. 

Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Poznań 20 lipca 1993 r. 

 

Stopień naukowy – doktor nauk leśnych w zakresie drzewnictwa  

Tytuł rozprawy:  

„Wpływ związków zawierających grupy acetylooctowe na właściwości płyt 

wiórowych zaklejanych żywicą mocznikową” 

Stopień naukowy nadany uchwałą Rady Wydziału Technologii Drewna Akademii 

Rolniczej w Poznaniu 

Poznań 10 maja 2002 r.  

 

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 

 

1.10.1993 - 30.09.1996 - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład 

Chemii Fizycznej 

1.10.1996 - 30.09.1998 - Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Chemii 

1.10.1998 - obecnie - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Tworzyw 
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2. OSIĄGNIĘCIE NAUKOWE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO UBIEGANIA SIĘ 
O STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO 

 

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) jako 

osiągnięcie naukowe wybrałam rozprawę: 

 

„pMDI JAKO ŚRODEK WIĄŻĄCY W  PRZEMYŚLE PŁYT DREWNOPOCHODNYCH” 

 

Dorota Dziurka 2013 

Rozprawy Naukowe 449 

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

ISSN 1896-1894 

 

 

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

 

2.1.1. Wprowadzenie 

 

Izocyjaniany, spośród których w przemyśle tworzyw drewnopochodnych znalazł 

zastosowanie przede wszystkim metylenodifenylo-4,4'-diizocyjanian (MDI), jako kleje do 

drewna odznaczają się dużą przyczepnością (adhezją) do podłoży oraz wykazują dużą 

wytrzymałość fizyczną spoiny (kohezję). Zachowują też znaczną jej twardość połączoną 

z elastycznością. Powyższe cechy z powodzeniem spełniane są w szerokim zakresie 

temperatur od –140°C do +130°C (odporność na mróz i nagrzewanie). Są przy tym 

odporne na działanie chemikaliów, rozpuszczalników, czynników biologicznych i sił 

zmęczeniowych.  

Proces utwardzania tego rodzaju klejów przebiega równolegle z procesami 

wiązania z klejonym podłożem, jednakże w dalszym ciągu brak jest jednoznacznej 

odpowiedzi odnośnie mechanizmu tej reakcji. Pomimo braku jednoznaczności co do 

mechanizmu wiązania pMDI z drewnem wątpliwości nie budzi fakt, iż wytworzone z ich 

udziałem płyty charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami, przy znacznie niższym 

stopniu zaklejenia niż w przypadku żywic kondensacyjnych. Ponadto w przeciwieństwie 

do klejów fenolowych nie powodują zabarwienia płyt oraz – w przeciwieństwie do klejów 
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mocznikowych – nie emitują formaldehydu. Niewątpliwą zaletą stosowania izocyjanianów 

w produkcji płyt wiórowych, dzięki ich wysokiej reaktywności, jest możliwość 

zredukowania czasu prasowania o 10-20% oraz możliwość stosowania do zaklejania 

materiałów o wilgotności wynoszącej nawet 25%.  

Zastosowanie pMDI jako lepiszcza do produkcji płyt wiórowych umożliwia 

ponadto znaczne powiększenie bazy surowcowej, gdyż wiąże on również inne niż drewno 

surowce pochodzenia roślinnego, np. słomy, które zawierają substancje woskowe 

lub krzemianowe. 

 

2.1.2. Geneza pracy 

2.1.2.1. Substytucja pMDI 

 

Pomimo niewątpliwych zalet tworzyw drzewnych wytworzonych z użyciem pMDI 

do tej pory nie jest on szeroko stosowany w przemyśle tworzyw drewnopochodnych. 

Za taki stan rzeczy odpowiedzialny jest nie tylko fakt, iż przemysł drzewny musi 

konkurować z innymi gałęziami przemysłu stosującymi izocyjaniany, ale przede 

wszystkim ich wysoka cena. Jak wynika z bibliografii przedmiotu, jedną z możliwych dróg 

obniżenia kosztów stosowania pMDI jest jego częściowa substytucja innymi związkami 

chemicznymi, np. furfuralem, ekstraktami z kory drewna sosny wymywanych ciepłą wodą, 

olejami otrzymanymi w wyniku pirolizy ekstraktów z kory drewna drzew iglastych, 

poliestrami pozyskanymi z oleju rycynowego, tlenkiem lub węglanem propylenu, czy 

poliolami. W tym ostatnim przypadku jednakże wyniki przeprowadzonych badań co do 

właściwości wytworzonych z ich użyciem płyt nie są jednoznaczne. Wątpliwości nie budzi 

jedynie fakt, iż zastosowanie tego rodzaju mieszanin klejowych zmniejsza przyczepność 

mieszaniny wiórowo-klejowej oraz gotowych płyt do części metalowych urządzeń 

produkcyjnych. 

 

2.1.2.2. Żywice hybrydowe typu UF/pMDI, MUPF/pMDI oraz PF/pMDI 

 

pMDI może być stosowany jako modyfikator żywic aminowych w celu poprawy 

ich wodoodporności. Przeprowadzone badania wykazały, iż dodatek do żywicy UF 

izocyjanianów w ilości 40% umożliwia wytworzenie sklejki nawet o lepszej 

wodoodporności niż przewidziana odpowiednią normą dla żywicy melaminowo-

formaldehydowej. Dodatek natomiast pMDI do żywicy MUPF w zasadzie nie wpływa 
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na poprawę właściwości mechanicznych wytworzonych płyt wiórowych, ale umożliwia 

znaczną poprawę ich wodoodporności. Wykazano bowiem, że wprowadzenie pMDI 

do żywicy MUPF zaledwie w ilości 5% powoduje, iż wytrzymałość płyt wiórowych 

na rozciąganie po 2 h gotowania wzrasta z 0,09 do 0,21 N/mm2. Przedstawiony sposób 

modyfikacji żywic aminowych, oprócz podwyższenia wodoodporności płyt, przyczynia się 

również do obniżenia kosztów stosowania pMDI.  

Z bibliografii przedmiotu wynika ponadto, iż od wielu już lat prowadzone 

są również badania nad zastosowaniem do wytwarzania tworzyw drewnopochodnych 

żywic hybrydowych typu PF/pMDI, a większość proponowanych w nich rozwiązań jest 

zastrzeżona patentami. Z przeprowadzonych w tym zakresie badań wynika, iż tego typu 

żywice z powodzeniem zastosowano do wytworzenia sklejki przeznaczonej do specjalnych 

zastosowań, takich jak: wyposażenie wnętrz statków, ściany i podłogi ładowni statków, 

do budowy kadłubów i wyposażenia wnętrz jachtów i łodzi. Wykazano ponadto ich 

przydatność do klejenia fornirów z gatunków drewna (np. Populus nigra, Pinus radiata, 

Olea europea czy Ulmus procera), których nie można skleić stosując nawet żywicę PF 

o najlepszych właściwościach, bądź fornirów o wilgotności wynoszącej nawet 12%. 

 

2.1.2.3. Zastosowanie pMDI do wytwarzania płyt z innych niż drewno surowców 
lignocelulozowych 

 

Utrzymujący się od kilku już lat deficyt drewna, rosnące jego ceny oraz 

zaostrzająca się konkurencja o jego pozyskanie między producentami płyt, a przemysłem 

celulozowo-papierniczym i energetyką wykorzystującą biomasę powodują, iż sprostanie 

zapotrzebowaniu przemysłu płyt drewnopochodnych na surowiec lignocelulozowy 

w najbliższych latach będzie możliwe tylko przy sięgnięciu do istniejących potencjalnych 

rezerw. Wyrazem tego jest m.in. obserwowany znaczny wzrost efektywności 

wykorzystania drewna odpadowego poużytkowego. Ze względu jednakże na duże 

rozproszenie tego materiału, jego różnorodność oraz zanieczyszczenie substancjami 

chemicznymi i metalami, problemem staje się proces organizacji składowisk i sortowni 

tych materiałów. Wydaje się zatem, iż mniej kłopotliwym źródłem pozyskania 

dodatkowych ilości surowca drzewnego do produkcji tworzyw drzewnych powinny być 

plantacje roślin szybko rosnących oraz niektóre rośliny jednoroczne. 

Działania związane z możliwością wykorzystania do produkcji płyt wiórowych 

i pilśniowych roślin jednorocznych, których zasoby szacuje się na poziomie znacznie 
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przekraczającym zapotrzebowanie przemysłu płyt drewnopochodnych na surowiec 

lignocelulozowy podejmowane są od szeregu lat. Pomimo iż w przypadku stosowania tego 

rodzaju surowców należy wziąć pod uwagę sezonowość dostaw, konieczność składowania, 

niską gęstość nasypową oraz inne negatywne aspekty, to powinny one być rozpatrywane, 

co prawda jako dodatkowy, ale pełnowartościowy surowiec. W ostatnich latach 

przedmiotem licznych badań był problem wykorzystania odpadów takich roślin, jak: len, 

konopie, trzcina cukrowa, słoma ryżowa, juta, trawy (miskantus), włókna bawełny, łodygi 

słonecznika, winorośli, eukaliptus, wiesiołek, gorczyca, malwa pensylwańska, słomy 

zbożowe, a nawet odpady drewna kauczukowego, bambusa, igły sosny szkockiej, łupiny 

orzechów kokosowych, arachidowych i migdałów. Spośród licznej wymienionej powyżej 

grupy surowców mogących znaleźć zastosowanie do wytwarzania tworzyw płytowych, 

najbardziej interesującym wydają się słomy zbożowe podstawowych gatunków zbóż, 

przede wszystkim z uwagi na ich powszechność występowania w każdej strefie 

klimatycznej. Wysoka przydatność do tego rodzaju płyt klejów izocyjanianowych wynika 

z ich bardzo dobrej zwilżalności powierzchni słomy, dzięki czemu możliwe jest 

wytworzenie dostatecznej liczby wiązań pomiędzy poszczególnymi cząstkami. 

Przeprowadzone w tym zakresie badania wykazały, iż według opracowanych technologii 

płyty ze słomy, względnie płyty wiórowo-słomowe, zaklejane pMDI charakteryzują się 

wyższą wytrzymałością na zginanie statyczne, lepszymi właściwościami hydrostatycznymi 

oraz gładszą powierzchnią, aniżeli płyty z samych wiórów drzewnych. W Polsce natomiast 

w latach 60-tych ubiegłego wieku w Zakładach Płyt Paździerzowych „Lenwit” 

w Witaszycach przeprowadzono pierwsze próby produkcji płyt ze słomy rzepakowej. 

Stwierdzono wówczas, iż cząstki słomy rzepakowej w połączeniu z wiórami 

są pełnowartościowym surowcem do produkcji płyt, głównie do celów izolacyjnych. 

Charakteryzują się bowiem wyższą izolacyjnością cieplną, niższą higroskopijnością 

i ciężarem właściwym. wysokie koszty przygotowania surowca i brak wówczas 

odpowiednich środków wiążących (o dużych siłach adhezji) uniemożliwiły jednakże 

podjęcie ich ciągłej produkcji.  

Z przedstawionej bibliografii przedmiotu wynika zatem, iż przy zastosowaniu 

odpowiednich uregulowań prawnych i promocji tej idei wśród rolników byłoby to dość 

łatwe i szybkie źródło pozyskiwania substytutu surowca drzewnego. 
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2.1.2.4. Zastosowanie pMDI do wytwarzania sklejki 

 

Kleje izocyjanianowe, pomimo iż od kilkunastu lat z powodzeniem stosowane 

są w przemyśle płyt wiórowych, przede wszystkim typu OSB oraz płyt pilśniowych MDF, 

do tej pory nie znalazły zastosowania do wytwarzania sklejki. Z bibliografii przedmiotu 

wynika, iż nieliczne prowadzone w tym zakresie badania w głównej mierze dotyczą 

jedynie modyfikacji powszechnie stosowanych w przemyśle sklejkowym żywic 

aminowych i fenolowych dodatkiem pMDI. Wskazano również na przydatność 

do wytwarzania sklejki pMDI w połączeniu z żywicami taninowymi. Wykazano, iż w tym 

przypadku nie tylko wzrasta wytrzymałość spoin na ścinanie po gotowaniu w wodzie, przy 

prawie 90% udziale ścięcia w drewnie, ale taka modyfikacja żywic taninowych ułatwia 

również ich nanoszenie na forniry. Z bibliografii przedmiotu wynika ponadto, 

że do wytwarzania sklejki wodoodpornej z powodzeniem można zastosować pMDI 

w szerokim zakresie modyfikowane furfuralem (nawet do 40%), węglanem propylenu czy 

trioctanem gliceryny. Zachęcające rezultaty uzyskano także stosując izocyjanian w postaci 

emulsyjnej. 

Przyczyną, dla której pMDI nie znalazł jak do tej pory szerszego zastosowania 

do wytwarzania sklejki jest niska lepkość oferowanych dla przemysłu tworzyw drzewnych 

klejów izocyjanianowych. Kleje o zbyt niskiej lepkości wsiąkają nadmiernie w fornir 

zarówno podczas nanoszenia, jak i prasowania zestawu, w wyniku czego na powierzchni 

forniru nie pozostaje wystarczająca jego warstwa do wytworzenia spoiny o dobrych 

właściwościach. Kleju takiego nie można ponadto równomiernie rozprowadzić 

na powierzchni, ponieważ spływa w zagłębienia pofalowanego forniru. Ograniczenie 

wnikania i spływania kleju z powierzchni fornirów uzyskuje się dzięki doborowi 

odpowiednich wypełniaczy, np. gipsu, kredy czy mączki drzewnej, wpływając tym samym 

na znaczną poprawę jakości sklejenia i wzrost udziału ścięcia w drewnie. Rolę aktywnego 

wypełniacza pMDI może spełniać również skrobia, a tego typu roztwory klejowe 

z powodzeniem mogą być stosowane do oklejania powierzchni zarówno drewna, jak 

i tworzyw drewnopochodnych fornirami lub innymi materiałami okładzinowymi. Jednakże 

sklejki wytworzone z użyciem mieszanin klejowych na bazie pMDI charakteryzują się 

bardzo niskim ścięciem spoiny klejowej w drewnie, co powoduje iż w tym zakresie nie 

spełniają norm amerykańskich dla sklejek przeznaczonych do zastosowań 

konstrukcyjnych. 
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2.1.3. Cel i zakres pracy 

 

Jak wynika z przedstawionej bibliografii przedmiotu pMDI jest aktualnie 

najlepszym klejem znajdującym zastosowanie w przemyśle tworzyw drzewnych. Pozwala 

on bowiem w krótkich czasach prasowania na otrzymywanie tworzyw o doskonałych 

właściwościach mechanicznych i wysokiej wodoodporności, przy równocześnie wysokich 

walorach w zakresie higieniczności (brak emisji formaldehydu). Przedstawione jednakże 

w bibliografii przedmiotu rezultaty badań, przede wszystkim te dotyczące częściowej 

substytucji pMDI innymi związkami chemicznymi, zwłaszcza żywicami kondensacyjnymi, 

często nie są w pełni kompatybilne. Wynika to zapewne z faktu, iż przeprowadzane one 

były na przestrzeni kilku dziesięcioleci w oparciu o pMDI oraz jego modyfikatory 

wytwarzane przez różnych producentów i wg nieustannie modyfikowanych technologii ich 

wytwarzania. Dotyczy to zwłaszcza żywic kondensacyjnych na bazie fenolu, mocznika lub 

melaminy. Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając postęp jaki dokonał się 

od czasu ich wprowadzenia do przemysłu w technologii wytwarzania samych żywic oraz 

poszczególnych tworzyw postanowiono w niniejszej pracy podjąć badania nad 

możliwościami zastosowań pMDI w technologiach tworzyw drzewnych, zarówno już tych 

znanych, jak i zupełnie nowych. 

Celem niniejszej pracy było zatem zbadanie możliwości polepszenia właściwości 

lub obniżenia kosztów produkcji tworzyw drzewnych wytwarzanych przy użyciu pMDI, 

poprzez jego modyfikację wybranymi komponentami, bądź poprzez jego zastosowanie 

jako modyfikatora powszechnie stosowanych w przemyśle tworzyw drzewnych żywic 

kondensacyjnych. 

Badania nad możliwościami zakresu zastosowań pMDI do wytwarzania materiałów 

drewnopochodnych prowadzono w różnych kierunkach. Pierwszy dotyczył obniżenia 

kosztów jego stosowania poprzez częściową substytucję tańszymi związkami. Drugi, 

wykorzystujący doskonałe właściwości izocyjanianów, dotyczył możliwości jego 

zastosowania jako modyfikatora żywic aminowych i fenolowych w celu poprawy 

właściwości, w szczególności wodoodporności, wytwarzanych z ich użyciem tworzyw 

zarówno z drzewnych, jak i niedrzewnych surowców lignocelulozowych. Trzeci z kolei 

dotyczył możliwości jego zastosowania do wytwarzania sklejki, w której dotychczas, 

z uwagi na niedogodne w tym zakresie właściwości, nie znalazł zastosowania. 

W czwartym nurcie natomiast podjęto próbę wykazania, iż pomimo wysokiej ceny może 

 9



on znaleźć zastosowanie w produkcji nowych rodzajów tworzyw drewnopochodnych, 

wymagających klejów o najlepszych właściwościach. 

Stosowanie do celu pracy zakres badań obejmował: 

- wytworzenie i zbadanie właściwości płyt wiórowych z użyciem pMDI poddanego 

częściowej substytucji tańszymi związkami, takimi jak: polietylenoglikole 

i acetylooctan etylu, 

- zastosowanie pMDI jako modyfikatora żywic aminowych UF i MUPF, 

stosowanych odpowiednio do wytwarzania płyt wiórowych do użytkowania 

w warunkach suchych oraz sklejki o podwyższonej wodoodporności, 

- wytworzenie płyt z innych niż wióry drzewne cząstek lignocelulozowych 

z użyciem żywicy fenolowej poddanej substytucji pMDI, 

- zastosowanie mieszaniny klejowej na bazie pMDI do wytworzenia z jej użyciem 

sklejki, 

- wytworzenie tworzyw drewnopochodnych o specjalnym przeznaczeniu. 

 

2.1.4. Wyniki badań i wnioski 

 

 Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie pMDI modyfikowanego 

polietylenoglikolami o różnych masach molowych lub acetylooctanem etylu nie tylko 

umożliwia wytworzenie płyt wiórowych o przewidzianych odpowiednimi normami 

właściwościach nawet w skróconym czasie prasowania, ale również pozwala obniżyć 

wysokie koszty jego stosowania. Częściowa bowiem substytucja tego kleju zastosowanymi 

modyfikatorami w konsekwencji zmniejsza jego rzeczywistą ilość w mieszaninie klejowej. 

Takie kształtowanie się wyników badań wytworzonych płyt jest najprawdopodobniej 

wynikiem reakcji grup NCO izocyjanianu z aktywną grupą metylenową grupy 

acetylooctowej, bądź grupami OH odpowiedniego poliolu. W wyniku przebiegu obu 

reakcji tworzą się silnie spolimeryzowane struktury żywicy. Im bardziej usieciowana 

żywica, tym większe siły kohezji i adhezji, co skutkuje tak znaczną poprawą właściwości 

wytworzonych płyt. 

Od kilku już lat przemysł płytowy boryka się z problemem zapewnienia dostaw nie 

tylko odpowiedniej jakości, ale przede wszystkim ilości, surowca drzewnego. W związku 

z tym szczególnego znaczenia nabierają badania nad możliwością zastosowań 

do wytwarzania tworzyw drewnopochodnych innych niż drewno surowców. Na chwilę 

obecną pMDI jest w zasadzie jedynym rodzajem kleju, który umożliwia wytworzenie 
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z różnego rodzaju cząstek lignocelulozowych płyt o właściwościach mechanicznych 

i wodoodporności spełniających w tych zakresach wymagania normy przedmiotowej. 

Zastosowanie natomiast do tego celu żywic kondensacyjnych umożliwia co prawda 

wytworzenie płyt o odpowiednich właściwościach mechanicznych, bardzo często jednakże 

o zbyt niskiej wodoodporności. W tym świetle za interesujący można uznać sposób 

wytwarzania płyt z cząstek słomy rzepakowej na bazie żywicy hybrydowej PF/pMDI. 

W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, iż już 10% dodatek pMDI do żywicy 

fenolowej pozwala na podwyższenie wodoodporności wytworzonych płyt aż o 175%. 

Pomimo że zwiększanie ilości pMDI wprowadzanego do żywicy PF powoduje dalszy 

wzrost ich wodoodporności, jest jednakże nieuzasadnione z ekonomicznego punktu 

widzenia. Wykazano bowiem, że już dla najmniejszej ilości pMDI wprowadzanego 

do żywicy PF wytworzone płyty charakteryzują się wodoodpornością na znacznie 

wyższym poziomie niż przewidziana normą przedmiotową dla płyt wiórowych typu P5, 

czyli płyt przenoszących obciążenia użytkowanych w warunkach wilgotnych (0,15 N/mm2 

wg PN-EN 312). 

Wykazano ponadto, iż dzięki zastosowaniu odpowiednich wypełniaczy lub 

modyfikatorów możliwe jest zastosowanie pMDI do wytwarzania sklejki. Niewątpliwie 

niedogodnością, dla której pMDI nie znalazł jak do tej pory szerokiego zastosowania do 

wytwarzania sklejki jest stosunkowo niska lepkość oferowanych dla przemysłu tworzyw 

drzewnych klejów izocyjanianowych. Zastosowanie skrobi jako aktywnego wypełniacza 

pMDI umożliwia co prawda wytworzenie sklejek o dobrych właściwościach 

wytrzymałościowych i jakości sklejenia nawet w skróconym o 38% czasie prasowania, 

tym niemniej wytworzone sklejki charakteryzują się prawie 0% udziałem ścięcia 

w drewnie po testach starzeniowych. Dzięki natomiast modyfikacji poliolami, wskutek 

reakcji grupy izocyjanianowej z grupami hydroksylowymi polioli, następuje wzrost 

lepkości mieszanin klejowych na bazie pMDI. W wyniku tej reakcji tworzą się wiązania 

uretanowe, które zwiększając stopień usieciowania pMDI skutkują znacznym 

ograniczeniem jego wnikania w strukturę drewna, w wyniku czego na powierzchni forniru 

pozostaje warstwa wystarczająca do wytworzenia spoiny o dobrych właściwościach. Ten 

tok rozumowania zdają się potwierdzać wyniki badań rozwarstwienia spoiny oraz wizualna 

ocena przebić klejowych na powierzchni odpowiednich sklejek. Z przeprowadzonych 

w tym zakresie badań wynika, iż przy zmniejszeniu o połowę przebić klejowych 

na powierzchni w stosunku do sklejki odniesienia, rozwarstwieniu ulega zaledwie 4% 
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całkowitej długości spoin, podczas gdy dla sklejek z fornirów zaklejanych wyłącznie 

pMDI aż 21%. 

Tak korzystny wpływ polioli na właściwości pMDI znajduje również potwierdzenie 

w wynikach badań właściwości wytworzonych sklejek. Wykazano bowiem, iż zwłaszcza 

modyfikacja gliceryną umożliwia wytworzenie sklejki, nawet w skróconym o 25% czasie 

prasowania, o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych i jakości sklejenia. 

W zakresie tej ostatniej właściwości sklejki spełniają wymagania normy odpowiadające 

3 klasie jakości sklejenia, właściwej dla sklejek stosowanych na zewnątrz bez zadaszenia.  

Przeprowadzone badania potwierdzają ponadto wysoką skuteczność pMDI 

w podwyższaniu wodoodporności żywic aminowych. Wykazano bowiem, iż płyty 

wiórowe oraz sklejki wytworzone z użyciem żywic hybrydowych charakteryzują się 

wodoodpornością na poziomie wartości przewidzianych normami dla odpowiednich 

tworzyw, przeznaczonych do użytkowania w warunkach wilgotnych, czyli spełniających 

testy dla wodoodpornej żywicy PF. Tak korzystny wpływ pMDI na właściwości 

modyfikowanych żywic aminowych umożliwia ponadto wytworzenie w skróconym 

aż o 25% czasie prasowania zarówno płyt, jak i sklejki charakteryzujących się lepszymi 

mechanicznymi i fizycznymi właściwościami od wytwarzanych w tych samych warunkach 

odpowiednich płyt odniesienia, do wytworzenia których użyto czystych żywic UF 

i MUPF. Tak znaczne skrócenie czasu prasownia jest niezwykle korzystne 

z ekonomicznego punktu widzenia, gdyż wyższy koszt pMDI jest częściowo 

zrekompensowany krótszym czasem prasowania. Z drugiej zaś strony taka kombinacja 

żywic w przypadku hybrydy MUPF/pMDI wydaje się bezzasadna, gdyż drogą żywicę 

MUPF poddaje się modyfikacji jeszcze droższym pMDI. Pomimo iż z zastosowaniem obu 

rodzaju żywic związane są ponadto jeszcze inne problemy, jak np. ograniczona żywotność 

MUPF czy wysoka reaktywność pMDI, to wydaje się jednak, iż tego typu żywica 

hybrydowa z powodzeniem mogłaby znaleźć zastosowanie do wytwarzania sklejki, bądź 

innych tworzyw, przeznaczonych do specjalnych zastosowań, w których wymagana jest 

szczególnie wysoka odporność na długotrwałe oddziaływanie powietrza o podwyższonej 

wilgotności, np. zabudowa łodzi czy jachtów. Nie bez znaczenia jest również fakt, 

iż wprowadzenie pMDI w ilości 10% do żywicy UF powoduje obniżenie zawartości 

formaldehydu w płycie aż o 30%. Jest to szczególnie ważne w świetle aktualnej potrzeby 

podjęcia produkcji płyt o bardzo niskiej zawartości formaldehydu i jego emisji, 

kształtującej się na poziomie drewna. 
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Spośród przedstawionych w pracy możliwości zastosowania pMDI, zdaniem 

autorki, na szczególne wyróżnienie zasługuje zastosowanie izocyjanianów do wytwarzania 

płyt o obniżonej gęstości z cząstek lignocelulozowych. W wyniku przeprowadzonych 

badań wykazano, iż możliwe jest zastosowanie do wytwarzania lekkich płyt cząstek 

rzepaku, które mogą stanowić pełnowartościowy substytut wiórów drzewnych. 

Wytworzone z nich płyty, które w celu wzmocnienia ich warstw przypowierzchniowych 

oklejono w cyklu prasowania fornirem brzozowym, charakteryzują się lepszymi 

właściwościami niż analogiczne płyty wiórowe. Głównym odbiorcą płyt 

drewnopochodnych jest przemysł meblarski. Utrzymujący się jednak już od kilku lat 

deficyt surowca drzewnego powoduje poszukiwanie i wdrażanie do przerobu nowych 

sortymentów, które dotychczas nie były albo w ogóle brane pod wagę, albo były 

przerabiane tylko w niewielkich ilościach. Rozwój i postęp przemysłu płytowego, oprócz 

wzrostu ilościowego i polepszenia jakości wyrobów, polega również na wprowadzaniu na 

rynek zupełnie nowych produktów o niespotykanym dotychczas poziomie jakości, 

atrakcyjnych cechach użytkowych i nowych obszarach zastosowań. Dodatkowym atutem 

tych płyt jest ich znacznie obniżona gęstość w stosunku do tradycyjnych płyt wiórowych, 

charakteryzujących się średnią gęstością na poziomie 650 kg/m3. Są one co prawda 

dobrym materiałem od lat stosowanym do produkcji mebli, jednakże w świetle nowych 

przepisów i trendów tak wysoka gęstość staje się ich zdecydowaną wadą. Ponadto lżejsze 

płyty oznaczają nie tylko lżejsze meble, co jest korzystne dla ich użytkowników, ale także 

zwiększają konkurencyjność gotowego produktu, dzięki łatwemu i szybkiemu 

wprowadzaniu najnowszych trendów wzorniczych. W tym stanie rzeczy wydaje się, 

że fornirowane płyty z cząstek rzepaku, ze względu na ich korzystne właściwości, idealnie 

wpisują się w obowiązujące obecnie trendy. Pozwala to przypuszczać, iż będą one mogły 

znaleźć zastosowanie jako płyty do wyposażenia wnętrz, łącznie z meblami. 

Przeprowadzone badania, których celem było zbadanie możliwości polepszenia 

właściwości lub obniżenia kosztów produkcji tworzyw drzewnych wytwarzanych 

z użyciem pMDI, pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 

 

1. Częściowa substytucja pMDI polietylenoglikolami lub acetylooctanem etylu 

umożliwia wytworzenie płyt wiórowych o dobrych fizycznych i mechanicznych 

właściwościach, przy równoczesnym obniżeniu kosztów mieszaniny klejowej. 

2. Wysoka skuteczność pMDI w podwyższaniu wodoodporności żywic aminowych 

umożliwia z zastosowaniem żywic hybrydowych (UF/pMDI i MUPF/pMDI) 
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wytworzenie tworzyw drewnopochodnych charakteryzujących się wytrzymałością 

po testach przyspieszonego starzenia na poziomie wartości przewidzianych 

odpowiednimi normami dla tworzyw przeznaczonych do użytkowania 

w warunkach wilgotnych. 

3. Dzięki wysokiej reaktywności możliwe jest zastosowanie pMDI jako modyfikatora 

żywicy PF i wytworzenie z użyciem takiej hybrydy z wiórów rzepakowych płyt 

o wysokiej wodoodporności. 

4. Zastosowanie gliceryny jako środka sieciującego pMDI zwiększa jego lepkość 

w stopniu umożliwiającym jego zastosowanie do wytwarzania sklejki o dobrych 

właściwościach mechanicznych i jakości sklejenia właściwej dla sklejek 

stosowanych na zewnątrz bez zadaszenia, nawet w skróconym czasie prasowania. 

5. Badania wskazały na szczególną przydatność pMDI do wytwarzania tworzyw 

drewnopochodnych o atrakcyjnych walorach użytkowych i nowych obszarach 

zastosowań (fornirowane w cyklu wytwarzania płyty z wiórów drzewnych i cząstek 

rzepaku). 

 

3. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO – BADAWCZYCH 

 

 Głównym nurtem mojej działalności naukowo-badawczej są właściwości tworzyw 

drzewnych w zależności od składu surowca i rodzaju środka wiążącego. Obejmuje 

on następującą problematykę badawczą: 

- modyfikacja żywic klejowych celem zwiększenia ich reaktywności oraz 

polepszenia właściwości wytwarzanych z ich użyciem tworzyw 

drewnopochodnych, 

- wpływ różnych czynników na emisję formaldehydu z tworzyw drzewnych oraz 

kształtowanie się jego stężeń w powietrzu pomieszczeń, 

- utylizacja odpadów roślin jednorocznych jako surowców w przemyśle tworzyw 

drzewnych, 

- wpływ oddziaływania zmiennych warunków otoczenia na stabilność wymiarową i 

właściwości mechaniczne tworzyw konstrukcyjnych, 

- poużytkowe tworzywa drzewne jako substytut wiórów w procesie wytwarzania płyt 

wiórowych, 

- kompozyty z cząstek lignocelulozowych, 
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 Od początku zatrudnienia w Katedrze Tworzyw Drzewnych UP w Poznaniu 

do chwili obecnej głównym obszarem moich zainteresowań badawczych jest głównie 

modyfikacja środków wiążących stosowanych do wytwarzania tworzyw 

drewnopochodnych, celem poprawy ich właściwości. Do wytwarzania płyt wiórowych 

powszechnie stosowane są żywice mocznikowo-formaldehydowych (UF), głównie 

ze względu na ich stosunkowo niską cenę, adaptowalność do zmiennych warunków 

utwardzania oraz możliwość uzyskiwania płyt wiórowych o bezbarwnej spoinie 

i wymaganych właściwościach mechanicznych do zastosowań w strefie suchej. 

Do istotnych wad natomiast wytwarzanych w ten sposób tworzyw zaliczyć należy 

zawartość w nich wolnego formaldehydu oraz stosunkowo niską odporność 

na oddziaływanie zmiennych warunków otoczenia, co ogranicza zakres ich zastosowań. 

Wzrastające wymagania, dotyczące zwłaszcza ograniczenia emisji formaldehydu z płyt 

wytworzonych z użyciem tej żywicy oraz poprawy ich odporności na działanie zmiennych 

warunków otoczenia były przyczyną podjęcia przeze mnie badań nad polepszeniem 

właściwości żywic UF w tym zakresie. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, 

że płyty wiórowe o znacznie obniżonej emisji formaldehydu i podwyższonej 

wodoodporności można otrzymać stosując jako modyfikatory związki zawierające grupy 

acetylooctowe, dotychczas stosowane jako środki wiążące CH2O przede wszystkim 

w żywicach lakierniczych. Wykazano wysoką skuteczność tego typu związków zarówno 

w przypadku nanoszenia ich na powierzchnię wiórów przed zaklejeniem żywicą 

mocznikową, jak i wprowadzając je bezpośrednio do żywicy UF. Nie bez znaczenia jest 

również fakt, iż ten sposób modyfikacji powodował równocześnie wzrost właściwości 

wytrzymałościowych wytworzonych płyt wiórowych. Badania przeprowadzone przy 

użyciu analizy instrumentalnej (FTIR) wykazały, iż związki te w warunkach wytwarzania 

płyt wiórowych reagują zarówno z grupami hydroksylowymi żywicy UF, jak 

i komponentów drewna, tworząc układy estrowe lub eterowe. Dzięki temu z jednej strony 

następuje wzrost wytrzymałości wytworzonych spoin klejowych i stąd obserwowany 

wzrost właściwości mechanicznych, z drugiej zaś strony w wyniku blokady hydrofilnych 

grup hydroksymetylenowch żywicy UF spadek emisji i zawartości formaldehydu. Badania 

w tym zakresie realizowałam w ramach grantu promotorskiego pt. „Wpływ związków 

zawierających grupy acetylooctowe na właściwości płyt wiórowych zaklejanych żywicą 

mocznikową” (2000 – 2001) i stanowiła ona przedmiot mojej rozprawy doktorskiej. 

Wyniki tych badań przedstawione zostały ponadto w 4 publikacjach, 6 referatach 

wygłoszonych na konferencjach międzynarodowych oraz w 3 komunikatach 
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przedstawionych na konferencjach w kraju i za granicą (Załącznik 3A: A1; C5, C6 i C9; 

J1, J2, J4, J5, J6 i J8; Załącznik 4: A3, A5 i A6). 

 Oprócz poznania zawartości formaldehydu w tworzywie bezpośrednio po jego 

wytworzeniu, równie ważna jest znajomość kształtowania się jego stężenia w trakcie 

użytkowania gotowego wyrobu. Problematykę tę zgłębiałam na przykładzie płyt 

pilśniowych MDF i płyt komórkowych, tworzyw powszechnie stosowanych do produkcji 

mebli i elementów wyposażenia wnętrz. Na ich przykładzie badałam wpływ długotrwałego 

oddziaływania powietrza o różnej wilgotności oraz cyklicznych jej zmian na kształtowanie 

się z nich emisji formaldehydu. Wyniki tych badań przedstawiłam w 2 publikacjach oraz 

wygłosiłam w formie referatu (Załącznik 3A: C21 i C29; J12). W ramach nurtu określania 

higieniczności płyt prowadziłam również badania, których celem było poznanie korelacji 

pomiędzy różnymi metodami oznaczania zawartości formaldehydu. Spośród stosowanych 

metod oznaczania CH2O jedynie metoda komorowa umożliwia dokonywanie pomiaru jego 

emisji w warunkach najbardziej zbliżonych do przewidywanych, w jakich użytkowane 

są materiały wyposażenia wnętrz. Metoda ta jednak nie nadaje się do bieżącej kontroli 

higieniczności w procesie produkcji tworzyw drewnopochodnych, ze względu 

na długotrwałość pomiaru. Z tych względów w praktyce przemysłowej przyjęto 

oznaczanie zawartości lub emisji CH2O, dopuszczonymi do stosowania przez normy 

europejskie metodami pośrednimi, takimi jak: ekstrakcyjna, zwana metodą perforatora, 

analizy gazowej czy metoda butelkowa. Metody te pozwalają z dużą dokładnością, już 

po kilku godzinach, na wnioskowanie o ilości CH2O, jaka znajduje się lub może być 

emitowana przez dane tworzywo drewnopochodne. Spośród wymienionych, objętych 

normami metod pomiaru, jedynie zawartość formaldehydu oznaczana metodą perforatora 

jest limitowana w normach przedmiotowych dla poszczególnych rodzajów tworzyw. 

Z porównania metod perforatorowej z butelkową wynika, iż ta ostatnia umożliwia 

wykonywanie równocześnie większej ilości pomiarów, jak również eliminuje stosowanie 

uciążliwego dla środowiska toluenu. Wydaje się zatem, iż uzasadnionym było podjęcie 

przeze mnie badań zmierzających do ustalenia w jakim stopniu na podstawie pomiaru 

metodą butelkową wnioskować można o zawartości formaldehydu w różnego rodzaju 

tworzywach drzewnych. W wyniku przeprowadzonych badań wykazałam, że na podstawie 

pomiaru emisji formaldehydu, stosując odpowiednie równania regresji, można z dużą 

dokładnością określić jego zawartość w płytach OSB/2 i OSB/3 oraz w płytach LDF 

i MDF o różnej grubości (Załącznik 3A: C4 i C8; J7). 
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 Drugi nurt badań nad modyfikacją środków wiążących stosowanych 

do wytwarzania tworzyw drewnopochodnych obejmuje żywice fenolowe. Badania 

te dotyczą możliwości zwiększenia reaktywności tych żywic w taki sposób, aby uniknąć 

zjawiska ich prekondensacji w warunkach normalnych, a zarazem skrócić czas 

polikondensacji w podwyższonej temperaturze, tj. w warunkach prasowania płyt 

wiórowych. W tym zakresie prowadziłam badania nad możliwością zastosowania 

do wytwarzania płyt wiórowych i sklejki żywicy PF, w której część fenolu poddano 

substytucji alkilorezorcynami w procesie jej syntezy. Przeprowadzone badania wykazały, 

iż tego typu żywica umożliwia wytworzenie sklejek i płyt wiórowych o lepszych 

właściwościach niż prasowane w tych samych warunkach płyty kontrolne, zarówno 

w skróconym czasie, jak i obniżonej temperaturze prasowania (Załącznik 3A: C40 i C52; 

J32). Metodą preferowaną przez wielu badaczy i producentów tworzyw drzewnych jest 

jednak modyfikacja gotowych żywic dodatkami substancji przyspieszających utwardzanie 

i/lub obniżających temperaturę tego procesu, ze względu na znaczną ilość związków 

umożliwiających wywołanie tego zjawiska. Dlatego też w ramach problematyki 

zwiększania reaktywności żywic PF na szeroką skalę prowadziłam badania modyfikacji 

tych żywic poprzez wprowadzanie do niej różnego typu związków nieorganicznych 

i organicznych. Spośród tej pierwszej grupy na szczególne wyróżnienie zasługują związki 

o charakterze utleniającym, w szczególności nadtlenek wodoru (H2O2). 

Z przeprowadzonych w tym zakresie badań wynika bowiem, iż użycie jako modyfikatora 

żywicy PF H2O2 pozwala na wytworzenie płyt wiórowych oraz sklejki o bardzo dobrych 

właściwościach fizycznych i mechanicznych oraz umożliwia obniżenie temperatury lub 

skrócenie czasu ich prasowania o około 30% (Załącznik 3A: C52; Załącznik 4: G1 i G2). 

Z kolei w drugiej grupie na uwagę zasługują estry kwasów organicznych. Badania w tym 

zakresie prowadziłam m. in. w ramach projektu badawczego finansowanego przez KBN 

pt. „Badania możliwości skrócenia czasu prasowania sklejki wodoodpornej poprzez 

modyfikację żywicy fenolowej stosowanej do jej wytwarzania” w latach 2006-2009. 

Wyniki przeprowadzonych w tym zakresie badań wykazały, iż zastosowanie jako 

modyfikatorów żywicy PF estrów kwasów organicznych umożliwia z jej użyciem 

wytworzenie zarówno sklejki, jak i płyt wiórowych o bardzo dobrych właściwościach 

mechanicznych, nawet w skróconym czasie, bądź obniżonej temperaturze prasowania obu 

rodzajów tworzyw. Wyniki badań FTIR spolikondensowanych modyfikowanych żywic PF 

wykazały, że za takie kształtowanie się właściwości wytworzonych płyt i sklejek może być 

odpowiedzialny fakt, iż produkty alkalicznej hydrolizy estrów nie tylko katalizują proces 
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sieciowania, lecz również wbudowują się w jej strukturę, co pozwala objaśnić wysoką 

skuteczność w ureaktywnianiu żywicy PF estrów alkoholi, zwłaszcza 

wielowodorotlenowych. Wyniki tego nurtu badań znalazły odzwierciedlenie w 11 

publikacjach oraz zostały wygłoszone w formie 2 referatów, których byłam współautorem, 

na międzynarodowych konferencjach (Załącznik 3A: A2 i A5; C3, C12, C17, C22, C23, 

C28, C32, C48 i C50; Załącznik 4: G4 i G5). 

 Malejąca w ostatnich latach podaż surowca drzewnego oraz zaostrzająca się 

konkurencja o jego pozyskanie między producentami płyt, a przemysłem celulozowo-

papierniczym i energetyką, przy równoczesnym znaczącym rozwoju przemysłu tworzyw 

drzewnych w Polsce jest przyczyną, iż w zakresie moich zainteresowań badawczych 

znajdują się takie problemy, jak wykorzystanie przemysłowych odpadów drzewnych 

w postaci trocin i odpadów kawałkowych oraz drewna z recyklingu (Załącznik 3A: C7 

i C10; J20; Załącznik 4: G3). W tym nurcie badań za szczególne osiągnięcie należy uznać 

wykazanie, iż wióry odpadowe, pozyskane zarówno z kawałków drewna, jak i płyt 

wiórowych mogą stanowić substytut wiórów pasmowych w warstwie środkowej płyt OSB. 

W wyniku przeprowadzonych w tym zakresie badań stwierdzono, iż dodatek tego rodzaju 

wiórów do warstwy środkowej, pomimo iż pogarsza właściwości mechaniczne 

wytworzonych płyt, to w dalszym ciągu spełniają one wymagania odpowiednich norm 

(Załącznik 3A: A4 i A5; C58). Jest to tym bardziej ważne, iż tego rodzaju płyty wymagają 

wysokiej jakości surowca drzewnego, w celu pozyskania wiórów pasmowych niezbędnych 

do ich wytworzenia.  

 W ramach tego nurtu badawczego realizuję również badania nad możliwością 

wykorzystania do produkcji płyt wiórowych odpadów roślin jednorocznych, których 

zasoby szacuje się na poziomie znacznie przekraczającym zapotrzebowanie przemysłu płyt 

drewnopochodnych na surowiec lignocelulozowy. Pomimo gorszych właściwości tego 

rodzaju cząstek (większa zawartość części mineralnych, krótsze włókna czy niższa 

wytrzymałość na zginanie) oraz trudności w ich magazynowaniu (sezonowość dostaw 

i niska gęstość nasypowa) można z nich wytwarzać płyty o dobrych właściwościach. 

Przeprowadzone badania wykazały bowiem, iż cząstki pozyskane z odpadów takich roślin 

jak rzepak, malwa pensylwańska, wiesiołek, łuska owsiana czy gorczyca mogą stanowić 

pełnowartościowy substytut wiórów drzewnych w płytach wiórowych. Wytworzone 

bowiem z ich udziałem płyty, nawet w przypadku zastosowania żywic kondensacyjnych, 

umożliwiają wytworzenie płyt lignocelulozowych o właściwościach porównywalnych 

do właściwości płyt z wiórów drzewnych. Wyniki tego nurtu badań były dotychczas 
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tematem 7 publikacji oraz referatu i komunikatu na konferencjach międzynarodowych 

(Załącznik 3A: C1, C13, C24, C33, C56, C57 i C59; J21; Załącznik 4: A9). 

 W latach 2002-2005 prowadziłam badania związane z wpływem oddziaływania 

zmiennych warunków otoczenia, tj. temperatury i wilgotności oraz ich cyklicznych zmian 

na właściwości płyt OSB. Obecnie natomiast zajmuję się określaniem wpływu udziału 

w tego rodzaju płytach drobnych frakcji wiórów w warstwie wewnętrznej na ich 

właściwości mechaniczne oraz stabilność wymiarową. Badania te realizowałam w ramach 

dwóch projektów badawczych, finansowanych przez KBN i MNiSzW („Wpływ 

oddziaływania zmiennych warunków otoczenia na właściwości płyt OSB z orientowanych 

wiórów pasmowych” 2002 – 2005 i „Wpływ udziału drobnych frakcji wiórów w warstwie 

wewnętrznej na właściwości mechaniczne oraz stabilność wymiarową płyt OSB” 2010 - 

04. 2013). Dotychczasowe wyniki badań w tym zakresie przedstawiłam w 5 publikacjach, 

wygłosiłam w 3 referatach na konferencjach międzynarodowych, 3 referatach, w których 

byłam współautorem oraz w 1 komunikacie na konferencji w Porto (Załącznik 3A: A6 

i A8; C14, C16 i C27; J9, J14 i J15; Załącznik 4: A12; G4, G7 i G8) 

 W ostatnich latach przedmiotem moich zainteresowań badawczych jest 

problematyka wytwarzania tworzyw kompozytowych o bardzo specjalistycznych 

wymaganiach i zastosowaniach. Podjęcie tej problematyki jest wynikiem wzrastających 

wymagań głównych odbiorców wyprodukowanych przez przemysł płyt, tj. budownictwa 

i przemysłu meblarskiego, odnośnie wprowadzania nowego rodzaju tworzyw, 

o precyzyjnie zdefiniowanym przeznaczeniu (tzw. płyt przeznaczeniowych). Jako 

najciekawsze proponowane przez mnie w tym zakresie rozwiązania mogę wymienić płytę 

stolarską z warstwą środkową z tektury (Załącznik 3A: C25), warstwowe płyty izolacyjne 

(Załącznik 3A: C24, J26), płytę wiórowo – listewkową z dodatkowym wzmocnieniem 

w postaci siatki z włókna szklanego (Załącznik 3A: C41), płytę wiórową wzmacnianą 

strukturalnie siatką z włókna szklanego (Załącznik 3A: C42, J28) oraz lekkie płyty 

wiórowe oklejane w cyklu prasowania fornirem brzozowym, które z uwagi na wysokie 

walory dekoracyjne będą mogły znaleźć zastosowanie w przemyśle meblarskim 

i wyposażeniu wnętrz (Załącznik 3A: C55, Załącznik 4: A11). 
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4. PODSUMOWANIE 

 
Studia wyższe na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

ukończyłam w 1993 r., uzyskując tytuł magistra chemii ze specjalnością chemii 

środowiska. Pracę zawodową rozpoczęłam w tym samym roku w Zakładzie Chemii 

Fizycznej UAM w Poznaniu na stanowisku asystenta. Od 1.10.1996 r. podjęłam pracę 

w Akademii Rolniczej początkowo w Katedrze Chemii na stanowisku asystenta, a od 

1.10.1998 r. w Katedrze Tworzyw Drzewnych na tym samym stanowisku. W roku 2002 

uchwałą Rady Wydziału Technologii Drewna nadany mi został stopień doktora nauk 

leśnych w zakresie drzewnictwa i z dniem 1 lipca tego roku uzyskałam mianowanie 

na stanowisko adiunkta.  

Od początku zatrudnienia w Uniwersytecie Przyrodniczym współpracuję 

z Wydziałem Technologii Drewna Uniwersytetu Technicznego w Zvoleniu, a w latach 

2003 i 2004 odbyłam miesięczny staż w Christian – Doppler – Laboratory for 

Fundamentals of Wood Machining, BOKU w Wiedniu (Załącznik 4: H1 i H2). Efektem tej 

współpracy są wspólne publikacje oraz udział w zagranicznych konferencjach naukowych  

(Załącznik 3A: C19; D1; J3, J7, J17 i J23; Załącznik 3A: C15; J12 i J13 oraz 

Załącznik 4: A7 i A8). 

Mój dorobek naukowy obejmuje łącznie 120 pozycji, w tym 66 (63 po doktoracie) 

oryginalnych prac twórczych opublikowanych w renomowanych czasopismach (w tym 

8 z if), rozdział w monografii, 41 referatów, z czego 33 wygłaszałam samodzielnie oraz 

12 komunikatów prezentowanych na znaczących konferencjach międzynarodowych 

(Załącznik 3A: A1-A8; C1-C58; J1-J33, Załącznik D: Ga1-a8; A1-A12). Mój łączny 

dorobek punktowy wynosi 519 punktów∗ (513 po doktoracie), z czego 200 przypada na 

publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JRC), 

a ich łączny if wynosi 5,205 (Załącznik 3A: H). Uczestniczyłam ponadto w opracowaniu 

haseł do serii słowników drzewnych, których słowacka i czeska edycja ukazały się 

w latach 2006-2007 oraz rozdziału w monografii (Załącznik 3A: D1 i D2; C59). W latach 

2001-2012 byłam 9-krotnie wyróżniana Nagrodami Rektora UP (AR) I, II i III stopnia 

za oryginalne osiągnięcia naukowe udokumentowane wartościowymi publikacjami 

(Załącznik 3A: I1-I9). Byłam i jestem głównym wykonawcą 7 projektów badawczych, 

w tym grantu promotorskiego, w ramach którego była realizowana moja rozprawa 

doktorska nagrodzona Nagrodą Rektora. Projekty te finansowane były i są przez Komitet 
                                                 
∗ wg listy z dn. 20.12.2012 r. 
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Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju (Załącznik 3A: H1-H7). 

Po uzyskaniu stopnia doktora sprawuję opiekę nad studentami wykonującymi prace 

dyplomowe. Od roku 2004 do chwili obecnej wypromowałam 14 magistrów i 1 inżyniera 

(Załącznik 4: D1-D15). Prowadzę ponadto wykłady z przedmiotu "Tworzywa drzewne" 

dla studentów III roku studiów stacjonarnych oraz ćwiczenia z tego przedmiotu dla 

studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.  

Aktywnie włączam się w działania na rzecz Wydziału i Uczelni. W latach 2003-

2005 pełniłam funkcję sekretarza Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia, 

w l. 2007-2008 uczestniczyłam w pracach Komisji Rady Wydziału ds. oceny nauczycieli 

akademickich, a w l. 2005-2012 byłam członkiem Wydziałowej Komisji ds. Kadr 

Naukowych. Od czerwca 2010 jestem członkiem Rady Wydziału i w obecnej kadencji 

(2012-16) zostałam wybrana do Wydziałowej Komisji ds. Nauki. Przez 2 kadencje, 

tj. w latach 2005-2008 i 2008-2012, byłam członkiem Senatu oraz Senackiej Komisji 

ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Od 2008 r. jestem natomiast członkiem Komisji 

Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich. Jako jeden z nielicznych pracowników 

nauki w 2005 r. zostałam powołana na członka Stowarzyszenia Producentów Płyt 

Drewnopochodnych w Polsce. W 2008 r. za wzorowe i sumienne wypełnianie 

obowiązków nauczyciela akademickiego zostałam wyróżniona Medalem Brązowym 

za Długoletnią Służbę, a z dniem 1 października 2009 r. objęłam kierownictwo Katedry 

Tworzyw Drzewnych. 

 

 
Poznań, dn. 28 lutego 2013 r. 
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