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1. Przebieg pracy naukowej 

Posiadane dyplomy i stopnie naukowe: 

 tytuł i stopień zawodowy – magister inżynier mechanicznej technologii drewna 

Wydział Technologii Drewna, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego 

w Poznaniu, 22 września 1998 r. 

Tytuł pracy magisterskiej: „Wpływ konstrukcji ściany na termoizolacyjność ula 

wielkopolskiego” 

Promotor: dr hab. inż. Piotr Pohl 

 

 stopień naukowy – doktor nauk leśnych w zakresie drzewnictwa 

tytuł rozprawy: „Badania oporów przepływu powietrza o zmiennej wilgotności 

przez warstwę pyłu drzewnego na włókninach filtracyjnych” 

stopień naukowy nadany uchwałą Rady Wydziału Technologii Drewna 

Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu dnia 9 czerwca 

2006 r. 

Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Dolny 

 

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 

 1.10.1998 – 31.10.2000; asystent, Akademia Rolnicza im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział technologii Drewna, Katedra Obrabiarek 

i Urządzeń Przemysłowych, Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn 

 1.11.2000 – 30.10.2007; asystent, Akademia Rolnicza im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu, Katedra Inżynierii Środowiska Pracy, Zakład 

Projektowania Systemów Przemysłowych 

 1.10.2007 – 30.09.2013; adiunkt, Akademia Rolnicza im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu (od 2008 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), 

Katedra Inżynierii Środowiska Pracy, Zakład Projektowania Systemów 

Przemysłowych 

 1.10.2013 – nadal; adiunkt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra 

Meblarstwa, Zakład Projektowania Systemów Przemysłowych 

 

Pełnione funkcje w czasie zatrudnienia: 

 01.10.2009 do 30.09.2010; kierownik Katedry Inżynierii Środowiska Pracy 

 01.10.2013 nadal; kierownik Zakładu Projektowania Systemów Przemysłowych 

w Katedrze Meblarstwa 
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2. Osiągnięcie naukowe wskazane we wniosku o przeprowadzenie 

postępowania habilitacyjnego 

 

2.1.  Informacje ogólne o osiągnięciu naukowym 

Jako osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule  

w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z póź. zm.), przedstawiam cykl ośmiu 

jednotematycznych, powiązanych merytorycznie publikacji pod wspólnym tytułem: 

„Filtracyjne oczyszczanie powietrza z pyłów drzewnych” 

Trzy spośród tych prac opublikowane zostały w czasopismach znajdujących się 

w bazie Journal Citation Reports (JCR). Kolejne cztery opublikowano w materiałach 

konferencyjnych znajdujących się w bazie JCR. Jedna opublikowana została  

w materiałach konferencyjnych znajdujących się w bazie SCOPUS. Poniżej podane 

zostały dane bibligraficzne publikacji w kolejności merytorycznego znaczenia w cyklu. 

 

1. Rogoziński T., 2014. Wood dust separation in a pulse-jet filter. Proceedings of the 

25th International Scientific Conference New Materials and Technologies in the 

Function of Wooden Products, 17 października 2014, Zagrzeb, s. 163-168. 

                                                                                                                    (SCOPUS) 

2. Dolny S., Rogoziński T., 2014. Air flow resistance across nonwoven filter fabric 

covered with microfiber layer used in wood dust separation. Drewno 57(191): 125-

134. 

                                                                                             IF: 0,300; 15 pkt MNiSW 

3. Dolny S., Potok Z., Rogoziński T., 2012. Air cleaning from pine wood sanding 

dust using polyester filtration needle felts. Proceedings of the 8th International 

Science Conference Chip and Chipless Woodworking Processes, 6-9 września 

2012, Zvolen, s. 67-72. 

                                                                                                                             (JCR) 

4. Dolny S., Rogoziński T., 2011. Filtering separation of dusts form machining of 

particleboards. Proceedings of the 4. International Scientific Conference 

Woodworking Techniques, 7 - 10 września 2011, Praga, s. 93-98. 

                                                                                                                             (JCR) 
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5. Rogoziński T., 2016. Wood dust collection efficiency in a pulse-jet fabric filter. 

Drewno 59(197): 249-256. 

                                                                                             IF: 0,642; 15 pkt MNiSW 

6. Rogoziński T., 2015. Conditioning Phase of Nonwoven Fabric During Collection 

of Wood Dust in a Pulse-jet Filter. Proceedings of the 26th International 

Conference on Wood Science and Technology (ICWST), October 16, 2015, 

Zagrzeb, s. 193-197. 

                                                                                                           (JCR, SCOPUS) 

7. Dolny S., Rogoziński T., 2012. Efficiency of beech wood dust separation from air 

with increased relative humidity. Proceedings of the 8th International Science 

Conference Chip and Chipless Woodworking Processes, 6-9 września 2012, 

Zvolen, s. 73-78. 

                                                                                                                             (JCR) 

 

8. Rogoziński T., 2018. Pilot-scale study on the influence of wood dust type on 

pressure drop during filtration in a pulse-jet baghouse. Process Safety and 

Environmental Protection 119: 58-64. 

                                                                                             IF: 3,441; 30 pkt MNiSW 

 

Łączny IF publikacji zaliczonych do cyklu wynosi 4,383. 

Suma punktów MNiSW – 60. 

Liczba cytowań w bazie JCR – 4, bez autocytowań – 2 

Liczba cytowań w bazie SCOPUS – 6, bez autocytowań – 3 

Punkty za publikacje naliczono zgodnie z komunikatem Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09.12.2016 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych, 

z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. 

Mój wkład w powstanie tych publikacji obejmuje: autorstwo hipotez i koncepcji 

badań, udział w wykonaniu doświadczeń oraz większości oznaczeń, analizę 

i opracowanie wyników, wyciągnięcie wniosków, przygotowanie i redakcję 

manuskryptów (załączono oświadczenia współautorów). 
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2.2.  Omówienie celu naukowego i uzyskanych wyników wskazanego 

osiągnięcia 

2.2.1. Wprowadzenie 

Odpylacze filtracyjne, mimo że są jednym z najstarszych rodzajów urządzeń do 

odpylania gazów, znajdują powszechne zastosowanie w przemyśle. Wynika to 

z wysokiego poziomu skuteczności odpylania tych urządzeń przy zachowaniu niskich 

kosztów z tym związanych, w porównaniu do innych odpylaczy mogących zapewnić 

zbliżoną skuteczność. Te zalety spowodowały znaczne rozszerzenie ograniczonego 

początkowo zakresu stosowania odpylaczy opartych na filtracji, czyli procesie 

osadzania się cząstek aerozolowych w medium porowatym o strukturze włóknistej. 

Wiąże się z tym znaczny postęp w zakresie konstrukcji odpylaczy tkaninowych oraz 

rozwój mediów włóknistych, co pozwala stosować je do oczyszczania gazów 

o szerokim zakresie temperatur i wilgotności z zanieczyszczeń pyłowych pochodzących 

z różnorodnych źródeł przemysłowych (Mukhopadhyay 2009; Mukhopadhyay 2010). 

Powszechne stosowanie odpylaczy filtracyjnych nie omija również przemysłu 

drzewnego związanego z mechaniczną obróbka drewna. Jest ona źródłem powstawania 

znacznych ilości odpadów pyłowych. Ze względu na małe wymiary, cząstki pyłowe 

łatwo rozpraszają się w powietrzu, powodując narażenie pracowników zatrudnionych 

w zakładach mechanicznej technologii drewna na choroby układu oddechowego i skóry. 

Pył drzewny traktowany jest zatem jako główny biologiczny czynnik zagrożenia 

zawodowego w przemyśle drzewnym. Redukcja zapylenia przez usuwanie tego pyłu  

z powietrza wewnątrz pomieszczeń zakładów obróbki drewna jest więc podstawowym 

działaniem profilaktycznym w tym zakresie (Pakulska i in. 2017). Służą temu instalacje 

odciągowe, których zadaniem jest wychwycenie jak największej ilości powstających 

podczas obróbki odpadów, przemieszczenie ich do urządzeń separacyjnych, w których 

nastąpi oddzielenie tych odpadów od strumienia transportującego powietrza oraz 

zawrócenie oczyszczonego powietrza do wnętrza zakładu przemysłowego. Recyrkulacja 

powietrza w obiegu instalacji odciągowej pozwala na znaczne oszczędności energii 

cieplnej, jednakże sprostanie wymogom w zakresie stopnia odpylenia powietrza, które 

są w tym przypadku bardzo wysokie, leży poza zakresem stosowalności popularnych 

separatorów mechanicznych - cyklonów. Jest to możliwe jedynie dzięki zastosowaniu 

wysoko skutecznych odpylaczy filtracyjnych wyposażonych we wkłady separacyjne 

wykorzystujące najnowsze osiągnięcia techniki w obszarze wytwarzania włóknistych 

mediów filtracyjnych (Choudhary i Mukhopadhyay 2012; Dolny 1998). 

Analiza możliwości eksploatacji odpylaczy filtracyjnych i ocena efektów ich 

zastosowania w konkretnych warunkach przemysłowych powinna odbywać się 

w oparciu o dwa podstawowe kryteria ilościowe. Są to skuteczność odpylania 

i zapotrzebowanie energii przez odpylacz, która jest podstawowym źródłem kosztów 

związanych z jego funkcjonowaniem. Zapotrzebowanie energii wynika głównie ze strat 

ciśnienia powietrza podczas przepływu przez warstwę filtracyjną. Prawidłowe 

i racjonalne użytkowanie odpylaczy filtracyjnych w przemyśle wymaga zrównoważenia 

tych dwóch przeciwstawnych wymagań. Ma ono na celu takie zaprogramowanie pracy 
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filtra, aby osiągał on największa możliwą skuteczność separacji pyłu, przy 

jednoczesnym unikaniu nadmiernych spadków ciśnienia. W stałych warunkach 

obciążenia odpylacza, przy stałej prędkości filtracji i stężeniu zapylenia powietrza 

dolotowego zarówno skuteczność separacji, jak i opory przepływu zależą od 

właściwości warstwy pyłowej tworzącej się podczas filtracji na powierzchni materiału 

filtracyjnego. 

Odpadowe pyły powstające w zakładach przemysłu drzewnego cechują się 

ogromną zmiennością rodzajową, kształtową i wymiarową. Rodzaj obrabianego 

materiału z uwzględnieniem różnorodności poddawanych obróbce tworzyw drzewnych 

i gatunków drewna, oraz wielorakie stosowane sposoby i parametry obróbki powodują, 

że określenie pył drzewny jest mało precyzyjne. Mówi ono jedynie o źródle jego 

pochodzenia jako o obróbce materiałów drzewnych. Może to być jednak substancja, 

której właściwości fizyczne - skład ziarnowy oraz zachowanie się podczas transportu 

przewodami instalacji pneumatycznej, czy podczas odpylania może istotnie się różnić 

w zależności od tego, z jakiego materiału i w jaki sposób powstała. 

Pomimo znacznej uniwersalności stosowania odpylaczy filtracyjnych zawsze 

należy indywidualnie ocenić ich przydatność, uwzględniając charakterystykę strumienia 

odpylanego gazu oraz usuwanego z niego pyłu. Nie jest to jednak zadanie łatwe, gdyż, 

jak podkreśla wielu autorów na przestrzeni ostatnich dekad, brak jest ogólnej teorii, 

która mogłaby być oparciem dla precyzyjnego przewidywania skutków użycia 

określonego rodzaju materiału filtracyjnego do separacji pyłów o znanej 

charakterystyce (Juda i Nowicki 1979; Warych 1998; Dolny 1989; Choudhary 

 i Mukhopadhyay 2013). Wszystkie analizy warunków pracy filtra tkaninowego opierać 

się zatem muszą na doświadczalnych danych pochodzących z eksperymentów 

przeprowadzonych z uwzględnieniem parametrów (charakterystyki) projektowanego, 

czy rzeczywistego procesu odpylania. Przenoszenie wyników takich doświadczeń na 

odmienne, czy nawet na zdawałoby się podobne, warunki zastosowań przemysłowych 

może być powodem poważnych problemów w ich dalszej eksploatacji. Stąd też istnieje 

potrzeba prowadzenia badań w celu określenia wpływu poszczególnych czynników 

determinujących przebieg filtracji na wielkości charakteryzujące ten proces. Jest to o 

tyle istotne, że w praktyce przemysłu drzewnego występuje wielka różnorodność 

wartości czynników wpływających na pracę filtra. 

 

2.2.2. Cel badań i hipotezy badawcze 

Ogólnym celem prac zaliczonych do przedstawionego osiągnięcia było 

określenie wpływu wybranych, najistotniejszych z punktu widzenia użytkowania 

odpylaczy filtracyjnych w przemyśle drzewnym, czynników na przebieg procesów 

filtracyjnej separacji pyłów drzewnych. Ponieważ procesy te są charakteryzowane 

w wystarczający sposób przez dwie wielkości: spadek ciśnienia w filtrze i jego 

sprawność separacyjną – miarą tego wpływu jest ich zmienność. W dalszej kolejności 
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celem badań było wykazanie roli rodzaju pyłu drzewnego, jako najważniejszego 

czynnika o znaczeniu technologicznym, w funkcjonowaniu odpylacza filtracyjnego. 

Eksperymentalne określenie tych zależności może zostać wykorzystane na każdym 

etapie projektowania, doboru i eksploatacji odpylaczy filtracyjnych z impulsową 

regeneracją pneumatyczną w zakładach przemysłu drzewnego w celu zapewnienia 

możliwie wysokiego poziomu ich skuteczności separacyjnej przy ograniczeniu spadku 

ciśnienia. 

W związku z tak nakreślonymi celami sformułowano następujące hipotezy 

i założenia badawcze: 

1. Metoda badań procesów filtracji w skali zwiększonej pozwala na ocenę wpływu 

czynników procesowych i technologicznych na przebieg procesu separacji pyłów 

drzewnych. 

2. Możliwe jest prowadzenie doświadczalnych procesów filtracyjnych w zakresie 

zmienności wybranych czynników charakterystycznej dla filtrów stosowanych 

w przemyśle drzewnym. 

3. Zastosowanie różnych materiałów filtracyjnych i różnych parametrów filtracji 

wpływa na przebieg odpylania powietrza zanieczyszczonego pyłem drzewnym. 

4. Właściwości warstwy pyłowej na powierzchni materiału filtracyjnego i, co za 

tym idzie, przebieg filtracji zależą od rodzaju pyłu drzewnego. 

5. Możliwe jest opracowanie empirycznej metody   określania skuteczności 

separacyjnej odpylacza filtracyjnego dla pyłów drzewnych pracującego w różnych 

warunkach. 

6. Początkowa faza stabilizacji przebiegu procesu odpylania charakteryzuje się 

dynamicznymi zmianami skuteczności separacyjnej materiału filtracyjnego. 

7. Wilgotność względna powietrza korzystnie wpływa na skuteczność filtracyjnego 

oczyszczania powietrza z pyłu drzewnego. 

 

2.2.3. Ogólne założenia metodyczne publikacji zaliczonych do cyklu 

Wykonywanie systematycznych badań na urządzeniach przemysłowych jest 

prawie niemożliwe ze względu na to, że pomiary i badania w odniesieniu do urządzeń 

filtracyjnych pracujących w przemyśle są często bardzo trudne. Dzieje się tak dlatego, 

gdyż ich wielkość oraz złożoność, a także brak możliwości zmian parametrów 

prowadzenia badanych procesów oraz wpływania w zamierzony sposób na 

kształtowanie warunków przebiegu zjawisk, które tam zachodzą, w zasadzie 

uniemożliwiają precyzyjne opisanie bezpośrednich zależności występujących między 

wielkościami charakteryzującymi pracę odpylaczy. Zastosowanie zatem stanowiska 
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badawczego, którego budowa i działanie pozwala efektywnie prowadzić badania 

procesów filtracyjnych w testowych warunkach z odwzorowaniem pracy odpylacza 

przemysłowego, jest w tym zakresie niezbędne. Badania te mogą mieć bezpośrednie 

odniesienie do rzeczywistych warunków eksploatacji odpylaczy filtracyjnych dzięki 

możliwości kształtowania w sposób ciągły przebiegu procesu filtracyjnego przy 

wykorzystaniu odpowiedniego układu doświadczalnego. Musi on pozwalać na 

obserwację zachowania się badanego elementu filtrującego oraz pomiar wielkości 

charakteryzujących jego skuteczność separacyjną, rejestrację oporów przepływu 

powietrza w dowolnej fazie trwania cyklu filtracyjnego i ocenę efektywności zabiegów 

regeneracyjnych. 

Taki układ doświadczalny powinien w szczególności spełniać warunki 

dotyczące: 

• możliwości zastosowania elementu filtrującego o średnicy i długości równej lub 

bardzo zbliżonej do wymiarów stosowanych w urządzeniach przemysłowych, 

• swobody w kształtowaniu parametrów przepływowych w strefie prowadzenia 

procesu odpylającego – obciążenia gazowego i pyłowego powierzchni filtracyjnej – 

przez regulację wielkości strumienia powietrza i ilości dozowanego do niego pyłu, 

• prowadzenia procesu odpylającego w sposób ciągły, w dowolnie długim czasie, 

dzięki możliwości stałego oddziaływania impulsami regeneracyjnymi na element 

filtrujący użyty w doświadczeniu i dokonywania zmian w funkcjonowaniu 

pneumatycznego układu regeneracyjnego (czasu trwania impulsu przedmuchowego, 

ciśnienia powietrza w tym układzie, częstotliwości powtarzania impulsów). 

Dla wytworzenia warunków przeprowadzania pomiarów wszystkich 

obserwowanych wielkości i wykluczenia oddziaływań kilku czynników kształtujących 

przebieg procesu odpylającego w przestrzeni wypełnionej dużą liczbą elementów 

filtrujących, w stanowisku doświadczalnym najlepiej jest umiejscowić tylko jeden taki 

element. Obserwowane wielkości rejestruje wtedy z zachowaniem kontroli założonych 

parametrów tego procesu. W tak zdefiniowanym układzie funkcjonalnym możliwe staje 

się utrzymanie na stałym poziomie wszystkich metodycznie określonych parametrów 

przebiegu procesu. Jednocześnie możliwe jest zapewnienie łatwości wprowadzania 

korekt i regulacji w razie zmian wartości parametrów procesowych mogących pojawiać 

się w czasie długotrwałego eksperymentu. 

Stanowisko, w którym uwzględniono wszystkie wcześniej opisane cechy  

i wymagania, zostało zaprojektowane, wykonane i funkcjonalnie sprawdzone
1
. 

                                                           
1
 Opisane założenia metodyczne są przedmiotem pracy Dolny S., Rogoziński T., Dobak S., 2019. 

Methodology of Pilot-Scale Studies on Pulse-Jet Filtration of Air Polluted with Wood Dust. Wood 

Research 64(2). IF: 0,642; 20 pkt MNiSW. Praca przyjęta do druku. Potwierdzenie wystawione przez 

redakcję dnia 03.03.2019 r. 
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Umożliwia ono prowadzenie badań na workach filtracyjnych o średnicy 150 mm 

i długości czynnej 1485 mm, co daje powierzchnię filtracyjną 0,7 m
2
. Są to więc 

elementy filtrujące o wymiarach stosowanych w stosunkowo niewielkich odpylaczach 

użytkowanych w przemyśle. Worek nałożony jest na metalowy kosz napinający, który 

ma w górnej części zwężkę Venturiego powodującą zwielokrotnienie intensywności 

pneumatycznego impulsu regeneracyjnego. 

Budowa stanowiska 

Centralną częścią składową stanowiska jest komora pyłowa (1), w której 

znajduje się worek filtracyjny (2). Kanałem dolotowym (3) dopływa do jej wnętrza 

strumień zapylonego powietrza o stężeniu zapylenia wynikającego z wydajności 

dozownika (4) i żądanego obciążenia pyłowego powierzchni testowanego worka. 

Przepływ powietrza przez układ doświadczalny zapewnia wentylator główny (5). 

Impulsy regeneracyjne pochodzą od strumienia powietrza wtłaczanego do wnętrza 

worka dyszą (6) umiejscowioną w komorze regeneracyjnej (7). Powietrze do dyszy 

doprowadzane jest z instalacji sprężonego powietrza przez zbiornik wyrównawczy (8) 

pełniący funkcję rezerwuaru zapewniającego stabilność ciśnienia w czasie trwania 

każdego przedmuchu. 

Układy sterujące i pomiarowe 

W wyposażeniu stanowiska znajdują się układy o funkcji sterującej i układy 

przeznaczone do przeprowadzania pomiarów. Układy sterujące umożliwiają uzyskanie 

wymaganych w doświadczeniu warunków i parametrów filtracji. Są to: 

• układ podawania pyłu składający się z dozownika i dolotowego kanału 

pyłowego,  

w którym tworzy się mieszanina pyłowo-powietrzna o żądanym stężeniu zapylenia, 

• układ ustalania wydajności objętościowej wentylatora głównego, którego 

elementem wykonawczym jest zasuwa (9) – układ ten współdziała ściśle z układem 

podawania pyłu, 

• układ sterowania dopływem sprężonego powietrza do dyszy przedmuchowej, w 

skład którego wchodzi zawór elektromagnetyczny (10) i urządzenie sterujące (11) 

zespołem pneumatycznej regeneracji worka filtracyjnego przekazujące sygnały 

elektryczne określające częstotliwość impulsów i czas trwania przepływu strumienia 

sprężonego powietrza przez dyszę w jednym impulsie przedmuchowym, 

• układ regulacji wilgotności względnej powietrza stanowiącego czynnik nośny 

dla cząstek pyłowych. Układ ten składa się z parowego nawilżacza powietrza (12) oraz 

ze zbiornika wyrównawczego (13), w którym utrzymywana jest stała wilgotność dużej 

masy powietrza pobieranego do obiegu filtracyjnego stanowiska doświadczalnego. 

Wydajność nawilżacza sterowana jest czujnikiem wilgotności (14) umieszczonym 

w komorze powietrza oczyszczonego. 
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Oprzyrządowanie pomiarowe jest pogrupowane funkcjonalnie na układy 

pozwalające określać: 

• stężenie zapylenia w komorze pyłowej – za pomocą zestawu składającego się 

z sondy prostej (15), filtra mierniczego (16), rotametru (17) z zaworem regulacyjnym 

(18) i wentylatora ssącego (19) z możliwością regulacji jego wydajności, 

• opory przepływu powietrza przez worek filtracyjny w czasie trwania cyklu 

filtracyjnego – zestawem manometrycznym (20) (manometr różnicowy, sondy 

w komorze pyłowej i w komorze regenaracyjnej), 

• natężenie przepływu powietrza w komorze pyłowej, a przez to prędkość filtracji 

– rurką spiętrzającą Prandtla (22) współpracującą z mikromanometrem różnicowym 

(21), wmontowaną w kanał odpływowy (23), 

• zawartość cząstek pyłowych w odpylonym powietrzu – laserowym licznikiem 

cząstek (24) zespolonym z rozrzedzaczem izokinetycznym (25), do którego próbka 

powietrza dostarczana jest za pośrednictwem sondy (26) umiejscowionej w kanale 

odpływowym dla powietrza oczyszczonego. 

Sposób zespolenia i współdziałania poszczególnych składników stanowiska 

doświadczalnego ukazuje schemat na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Stanowisko doświadczalne do badań procesów filtracji (opis w tekście) 
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Przebieg doświadczalnego procesu filtracyjnego 

Uruchomienie stanowiska doświadczalnego dla przeprowadzenia 

eksperymentalnego procesu odpylania filtracyjnego poprzedzone jest dopasowaniem 

wydajności urządzenia dozującego pył do objętościowego natężenia przepływu 

powietrza przez komorę filtracyjną. Ma to na celu zapewnienie kontrolowanego 

poziomu zapylenia powietrza dolotowego, a dzięki temu stabilnego obciążenia 

pyłowego powierzchni materiału filtracyjnego przez cały czas trwania eksperymentu. 

Do czynności wstępnych zalicza się też pomiar oporów przepływu powietrza przez 

czysty materiał filtracyjny. Na jego podstawie wyznacza się wartość współczynnika 

oporu tego materiału. 

Jednoczesne zainicjowanie przepływu przez komorę filtracyjną powietrza  

o wilgotności na założonym poziomie, uruchomienie podajnika pyłu i włączenie układu 

regeneracji pneumatycznej jest początkiem zaplanowanego doświadczenia. 

Uruchamiane są wraz z tym wszystkie układy pomiarowe i kontrolne stanowiska.  

Z ustaloną częstotliwością rejestrowane są odczyty wskazań licznika cząstek pyłowych 

w oczyszczonym powietrzu oraz następują odczyty oporów przepływu powietrza przez 

worek filtracyjny przed i po regeneracji. Przeprowadza się je w początkowej fazie 

eksperymentu w krótkich odstępach czasu, gdyż zmiany obydwu tych wielkości 

następują wtedy bardzo dynamicznie. Po pojawieniu się stabilizacji dotyczącej zarówno 

skuteczności separacyjnej, jak i strat ciśnienia możliwe jest wydłużenie czasu pomiędzy 

odnotowywaniem kolejnych wskazań licznika cząstek i mikromanometru różnicowego. 

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem eksperymentu polega na utrzymywaniu  

w czasie jego trwania stałej prędkości i niezmiennej wilgotności powietrza 

napływającego do komory filtracyjnej. Wymaga to dokonywania ewentualnych korekt 

w ustawianiu położenia zasuwy regulacyjnej na wlocie do wentylatora głównego 

i zmian w wydajności nawilżacza powietrza. 

Opisane stanowisko doświadczalne do badań procesów filtracji w skali 

zwiększonej powstałe w efekcie prac doskonalących metodykę uwzględniającą 

odwzorowanie przemysłowego stosowania filtracyjnych umożliwia prowadzenie 

procesów filtracyjnej separacji pyłów drzewnych w różnych warunkach. Postanowiono 

zatem przeprowadzić prace, dążąc do uzyskania szerokiego obrazu wpływu różnych 

uwarunkowań procesów filtracji powietrza zanieczyszczonego pyłem drzewnym. 

Szczegółowe założenia metodyczne, cele oraz wyniki tych prac są treścią publikacji 

zaliczonych co cyklu. 

 

2.2.4. Cele szczegółowe i efekty naukowe publikacji zaliczonych do cyklu 

Publikacja 1. Przebieg eksperymentalnych procesów filtracyjnych 

prowadzonych na stanowisku do badań w skali zwiększonej powinien uwzględniać 

zmienność wartości czynników wpływających na te procesy. Zmienność ta wiąże się 
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ściśle z zakresem warunków w odpylaczach przemysłowych. Możliwości stanowiska  

w zakresie ustalania wartości konkretnych założeń metodycznych oraz sposób i zakres 

uzyskiwanych wyników badań powinny tym warunkom odpowiadać.  

Celem pracy było przedstawienie w sposób szczegółowy danych odnośnie do 

ogólnych założeń metodycznych (tab. 1).  

Zasadniczym elementem metodycznym pracy jest opis sposobu ustalania 

wartości współczynników oporu materiału filtracyjnego i oporu pyłu na podstawie 

wyników pomiarów spadku ciśnienia w czasie filtracji. Zależności te mają zasadnicze 

znaczenie dla analizy wyników pomiarów spadku ciśnienia w czasie filtracji 

dokonywanej w dalszych publikacjach. Z tego też powodu do zobrazowania efektów tej 

analizy wykorzystano m.in. wyniki w nich już przedstawione. Ponadto zilustrowano 

przykładowymi wynikami możliwość określenia zmian skuteczności separacji pyłu  

w czasie trwania filtracji. Szczegółowe założenia metodyczne w zakresie analizy 

wyników dotyczących oporów przepływu powietrza i skuteczności separacji  

w odniesieniu do wybranych pyłów drzewnych opisane zostały w kolejnych pracach. 

Tabela 1. Warunki prowadzenia procesów filtracyjnych 

Parametr 
Zakres techniczny 

i funkcjonalny 

Prędkość filtracji 0,1 - 10 m∙s
-1 

Stężenie zapylenia oczyszczanego powietrza 0 – 50 g∙m
-3 

 

Długość cyklu filtracyjnego 0 – 15 min 

Ciśnienie sprężonego powietrza w układzie regenracji 0 – 1,5 MPa
 

Materiał filtracyjny dowolny 

Rodzaj pyłu drzewnego dowolny 

Wilgotność względna oczyszczanego powietrza 30 – 95% 

 

Publikacja 2. Specyfiką pyłu drzewnego jest istotna zmienność rodzajowa  

i technologiczna wpływająca na jego cechy morfologiczne – kształt i wymiary cząstek – 

oraz właściwości fizyczne tworzonych przez ten pył warstw na powierzchni materiału 

filtracyjnego. Z tego tytułu postanowiono uwzględnić w badaniach kilka rodzajów pyłu 

drzewnego w różnych aspektach zmienności procesowej filtracji. Pierwszym z nich był 

pył z drewna bukowego. Ze względu na powszechność zastosowania drewna bukowego  

w przemyśle oraz szkodliwość dla zdrowia skuteczne usuwanie cząstek tego pyłu ma 

duże znaczenie praktyczne. 

Celem omawianej publikacji było porównanie w oparciu o pył bukowy 

włókniny o powierzchni roboczej zmodyfikowanej warstwą mikrowłókien z włókniną 

filtracyjną o budowie standardowej. Obserwowano charakter oporów przepływu 

podczas procesów odpylania. Zmiennym parametrem procesowym była prędkość 

filtracji. Badania przeprowadzono przy czterech charakterystycznych wartości tego 

parametru wynikających z warunków przepływowych w urządzeniu doświadczalnym: 

0,0405; 0,0484; 0,0583 i 0,0766 m·s
-1

. 
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Przeprowadzone badania stanowią podstawę istotnego rozszerzenia wiedzy 

praktycznej o walorach użytkowych nowoczesnych struktur filtracyjnych – włóknin  

z powierzchniową warstwą mikrowłókien – w zastosowaniu do pyłów drzewnych. 

Porównanie ich do włóknin o budowie standardowej stanowi bowiem kompleksowe 

zestawienie danych oceny ich przydatności do wyposażania odpylaczy 

wykorzystywanych w drzewnictwie z uwzględnieniem bardzo szerokiego zakresu 

zmienności parametrów ich eksploatacji. 

To, że zwiększone opory przepływu powietrza przez warstwę filtrującą 

formującą się na włókninie modyfikowanej powierzchniowo mikrowłóknami w 

porównaniu do stosowanych szeroko włóknin o budowie jednorodnej – włóknin 

standardowych występują w każdych warunkach może sugerować pogorszenie się przez 

to ich właściwości eksploatacyjnych. Mając jednak na uwadze nadrzędność 

skuteczności separacyjnej materiału filtracyjnego nad występującymi w procesie 

stratami ciśnienia, należy przy interpretacji wyników dotyczących oporów przepływu 

powietrza przez ten materiał odnieść się do badań zawartości cząstek pyłowych  

w oczyszczonym powietrzu. Z rezultatów wcześniejszych prac badawczych wyłania się 

obraz w tym względzie bardzo korzystny. Użycie do oczyszczania powietrza z pyłu 

bukowego włókniny modyfikowanej powierzchniowo mikrowłóknami pozwala na 

uzyskanie zawartości cząstek pyłowych w strumieniu powietrza opuszczającego 

odpylacz na poziomie około 0,2 mg·m
-3

. W porównywalnych warunkach 

przepływowych są to wartości 2,5 do 3 razy mniejsze niż w czasie separacji pyłu przy 

użyciu włóknin standardowych (Dobak i Dolny, 2004, Dolny, 2005). Jest to więc 

kilkukrotne zwiększenie skuteczności separacyjnej nowoczesnej włókniny filtracyjnej 

modyfikowanej powierzchniowo warstwą mikrowłókien. Wiąże się ono tylko ze 

zwiekszeniem o około ¼ oporów przepływu powietrza przez warstwy filtrujące 

utworzone w bardzo zbliżonych do siebie warunkach przepływowych. Konsekwencje 

energetyczne wprowadzania do odpylania przemysłowego tych włóknin filtracyjnych, 

wynikające z podwyższonych strat ciśnienia, są więc niewielkie w porównaniu  

z dużymi korzyściami wynikającymi ze znacznego zwiększenia stopnia oczyszczenia 

powietrza z pyłów. Należy przy tym zaznaczyć, że przywołane badania dotyczyły 

jedynie stopnia zapylenia powietrza oczyszczonego w procesach filtracji. Odniesienie 

tego zapylenia do zawartości pyłu w powietrzu dopływającym do odpylacza dałoby  

w efekcie możliwości określenia sprawności separacyjnej. Ponadto ze względu na 

znaczą zmienność wymiarową i kształtową cząstek pyłów drzewnych możliwość 

określenia frakcyjnej sprawności materiałów filtracyjnych pozwoli na bardziej 

efektywną ich ocenę. Dlatego też jednym z kolejnych celów było opracowanie  

i praktyczna weryfikacja metody pomiaru tej wielkości w procesach filtracyjnego 

oczyszczania powietrza z pyłów drzewnych. 

 

Publikacja 3. Kolejnym rodzajem pyłu drzewnego uwzględnionym w badaniach 

był pył powstały w czasie szlifowania elementów meblowych wykonanych z drewna 
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sosnowego. Ze względu na odmienne pochodzenie różni się on istotnie pod względem 

kształtów i wymiarów cząstek oraz ogólnych właściwości fizycznych utworzonych 

przez ten pył warstw (Dolny i Rogoziński, 2003, Dolny i Rogozinski, 2011). Dlatego 

celem badań opisanych w tej publikacji było wykazanie ewentualnych różnic  

w przebiegu filtracji powietrza zawierającego cząstki pyłu sosnowego w stosunku do 

pyłu bukowego. 

Dodatkowo w omawianej publikacji w oparciu o pył sosnowy testowano trzy 

włókniny filtracyjne. Były to: włóknina o gramaturze 450 g·m
-2

 w wykonaniu 

antystatycznym oznaczona symbolem fabrycznym BS11, włóknina o gramaturze 500 

g·m
-2

 ze standardowym wykończeniem powierzchni (taka sama jak w badaniach  

z użyciem pyłu bukowego) oraz włóknina o gramaturze 550 g·m
-2

 (BS06)  

o powierzchni roboczej dodatkowo wygładzonej w celu poprawy jej podatności na 

regenerację. 

Podobnie jak w przypadku pyłu bukowego obserwowano charakter zmian 

oporów przepływu podczas odpylania. Ponadto przykładowo pokazano zmienność 

zawartości cząstek pyłowych w powietrzu oczyszczonym w procesie filtracji z użyciem 

włókniny o najmniejszej gramaturze. Zmiennym parametrem procesowym była również 

prędkość filtracji. Badania przeprowadzono przy dwóch poziomach wartości prędkości 

filtracji: 0,042 i 0,056 m·s
-1

. 

Czysty materiał filtracyjny BS11 charakteryzuje się najmniejszym spośród 

użytych w badaniach oporem początkowym. W przypadku pozostałych dwóch 

materiałów opory przepływu przez czyste materiały są większe o około 20 Pa ze 

względu na większą ich gramaturę. 

Najmniejsze opory przepływu podczas separacji pyłu sosnowego prowadzonych 

przy obu prędkościach filtracji wykazywała włóknina BS11. Największe z kolei 

wartości oporów przepływu odnotowano dla włókniny BS06. Widać więc w tym 

przypadku tendencję do kształtowania się oporów przepływu powietrza zależnie od 

gramatury użytego materiału filtracyjnego. Dla większej prędkości filtracji 

zastosowanego w badaniach równej 0,056 m·s
-1

 opory przepływu są zawsze większe  

o około 20 - 30 Pa dla każdego z materiałów testowych niż w procesach filtracyjnych 

prowadzonych przy prędkości 0,042 m·s
-1

. 

W porównaniu włókniny standardowej w zastosowaniu do separacji pyłu 

bukowego (publikacja 2) i sosnowego pod względem oporów przepływu powietrza 

widać korzystniejsze warunki w przypadku pyłu bukowego. Porównanie to możliwe jest 

jedynie w obrębie zbliżonych prędkości filtracji wykorzystanych w obu badaniach. 

Dlatego celowe było przeprowadzenie dalszych badań porównawczych 

uwzględniających identyczne warunki przepływowe w filtrze doświadczalnym. 

Całkowita liczba cząstek pyłowych zawartych w oczyszczonym powietrzu jest 

natomiast wielokrotnie mniejsza w przypadku separacji pyłu sosnowego w porównaniu  
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z pyłem bukowym (Dolny, 2005). Jest to różnica tak duża, że należy uznać, iż wynika 

ona ze specyficznych właściwości wymiarowych i kształtowych obu rodzajów pyłów. 

Tym bardziej, że występuje ona na korzyść włókniny filtracyjnej o mniejszej 

gramaturze. 

 

Publikacja 4. Obróbka tworzyw drzewnych wiąże się z powstawaniem 

znacznych ilości odpadów pyłowych o dużym stopniu rozdrobnienia. Dzieje się tak ze 

względu na to, że podczas obróbki tworzyw następuje wtórne rozdrobnienie drewna 

(Rogozinski i in., 2015; Rogoziński i in., 2017). Dlatego w zakładach przemysłowych 

prowadzących taką obróbkę problem oczyszczania zapylonego powietrza ma istotne 

znaczenie. Ponieważ nigdy dotąd nie badano procesów filtracyjnej separacji pyłów 

powstałych przy skrawaniu płyt wiórowych, przeprowadzanie eksperymentów w tym 

zakresie uznane zostało jako niezbędne od strony poznawczej w celu określenia,  

w jakim stopniu warunki filtracji w tym przypadku są odmienne niż w przypadku pyłów 

z różnych gatunków drewna. 

Przeprowadzone badania w skali zwiększonej przy prędkości filtracji 0,04 m·s
-1

 

odnosiły się zasadniczo do oporów przepływu powietrza w trwającym 250 

jednominutowych cykli procesie. Wykorzystano w nich poliestrową włókninę 

filtracyjną w wykonaniu standardowym, taką samą jak włóknina standardowa 

zastosowana w poprzednio opisanych badaniach. Zaobserwowano typowy dla pyłów 

drzewnych przebieg narastania i stabilizacji oporów przepływu powietrza w procesie 

filtracji. Jednakże wartość tych oporów była większa niż dla pyłu bukowego  

i sosnowego w procesach prowadzonych przy podobnej prędkości filtracji. Przyczyną 

tego są odmienne właściwości pyłu z płyt wiórowych. Charakteryzuje się on znacznie 

większym rozdrobnieniem, mimo że nie stosuje się szlifowania w obróbce płyt. Ponadto 

zdecydowanie większa jest skorelowana ze stopniem rozdrobnienia gęstość nasypowa 

tego pyłu w porównaniu z pyłem ze szlifowania drewna (Dolny i Rogoziński, 2010). 

Innym istotnym aspektem przeprowadzonych badań była próba określenia 

sprawności separacyjnej materiału filtracyjnego. Zdecydowano się dokonać 

dwukrotnego pomiaru tej wielkości akurat dla pyłu z płyt wiórowych, ponieważ ze 

względu na dużą zawartość cząstek o małych wymiarach spodziewano się tego, że 

efekty separacji w tym zakresie będą gorsze niż dla pyłów z drewna bukowego czy 

sosnowego. Mając na uwadze to, że na początku każdego procesu filtracji następuje 

szybka zmiana wielkości go charakteryzujących i dopiero po upływie pewnego czasu 

wielkości te się stabilizują, dokonano pomiaru sprawności separacyjnej po 50 i 200 

cyklu filtracji. 

Metody zastosowane do pomiaru wielkości niezbędnych do wyznaczenia 

sprawności separacyjnej i sposób jej obliczania zostały szczegółowo opisane w kolejnej 

pracy, gdyż stanowi to nowatorskie podejście, nigdy dotąd niewykorzystane w stosunku 

do filtracyjnej separacji pyłów drzewnych. Poświęcenie temu zagadnieniu odrębnej 
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pracy dla szczegółowego opisu opracowanych założeń metodycznych uznano za 

niezbędne. 

Analizując uzyskane wyniki sprawności separacji pyłu z obróbki płyt 

wiórowych, stwierdzono, że najwięcej cząstek penetrujących warstwę filtracyjną jest z 

przedziału wymiarowego 1-3 µm (wartość średnia 2 µm). Po 50 cyklach sprawność 

filtra w stosunku do tych cząstek wyniosła mniej niż 46%. Po upływie kolejnych 150 

cykli filtracji sprawność w tym przedziale wymiarowym wzrosła do około 70%. Była to 

jednocześnie największa zmiana na korzyść, jaką stwierdzono we wszystkich 

uwzględnionych w badaniach przedziałach wymiarowych cząstek pyłowych.  

W pozostałych przedziałach wymiarowych sprawność separacji okazała się znacznie 

większa, wystąpiły tu też mniejsze jej zmiany. Cząstki o wymiarach w granicach <0,5 

µm i >34 µm usuwane są z powietrza z ponad 90% skutecznością. 

Publikacja 5. Do kompleksowej charakterystyki procesu filtracyjnego 

niezbędne są dwie wielkości: opory przepływu powietrza związane ze stratą ciśnienia 

podczas filtracji oraz sprawność separacyjna, jaką się w czasie tego procesu uzyskuje. 

Badania opisane w poprzednich publikacjach zaliczonych do cyklu w sposób szeroki  

i dogłębny dotyczyły wpływu różnych czynników na zmienności oporów przepływu. 

Konieczne było uzupełnienie jednak tych badań o możliwość jednoczesnej oceny 

sprawności separacyjnej materiału filtracyjnego w czasie procesu oczyszczania 

powietrza z pyłów drzewnych. Opracowano zatem i wykorzystano do tego celu 

autorską metodę pozwalającą na eksperymentalne wyznaczenie przedziałowej 

skuteczności separacyjnej. Metoda to opiera się na znajomości rozkładu wielkości 

cząstek z przedziałów wymiarowych, które mogą najłatwiej penetrować warstwę 

filtracyjną. 

 Dotychczasowe badania (np. publikacja 4) pokazały, że są to cząstki  

o wymiarach w granicach kilku mikrometrów. Konieczne jest przy tym określenie 

zawartości tych cząstek w pyle dopływającym wraz z powietrzem do filtra, jak również 

w pyle zawartym w powietrzu oczyszczonym. Wymaga to zastosowania różnych 

procedur badawczych. W odniesieniu do pyłu dopływającego do filtra zbadano rozkład 

wielkości cząstek przed rozproszeniem go w powietrzu w kanale dolotowym 

stanowiska badawczego. Pomiary rozkładu wielkości cząstek przeprowadzone zostały  

z użyciem laserowego miernika wielkości cząstek Analysette22 MicoTec Plus (Frisch 

GmBH). Aparat ten dokonuje pomiarów wielkości cząstek w zakresie od 0,08 do 2000 

µm. Wyniki tych pomiarów są analizowane przez przeznaczony do tego celu program 

komputerowy MaScontrol. Dzięki temu możliwe jest, przy znanym stężeniu zapylania 

powietrza dopływającego do filtra, obliczenie procentowych udziałów masowych 

cząstek pyłowych o takich wymiarach, które odpowiadają oznaczonym przedziałom 

wymiarowym cząstek pozostałych w oczyszczonym powietrzu. Pomiary zapylenia 

powietrza oczyszczonego wykonywane były z użyciem laserowego licznika cząstek  

w powietrzu typu MicroAir 5250A (Pacific Scientific). Licznik ten pobiera próbki 

powietrza z kanału odpływowego stanowiska doświadczalnego. Na podstawie liczbowej 
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zawartości cząstek w próbce powietrza można obliczyć masowe stężenie zapylenia 

powietrza oczyszczonego w przedziałach wymiarowych zaprogramowanych dla 

licznika. W publikacji zostały szczegółowo opisane procedury obliczeniowe w zakresie 

ustalania sprawności separacyjnej oraz przykładowe wyniki zmienności tej wielkości. 

Przedstawione zostały wyniki dotyczące zarówno zmienności sprawności separacyjnej 

w czasie trwania procesu filtracyjnego, jak również w obrębie poszczególnych cykli 

filtracji. Pozwalają one na szczegółową ocenę formowania się warstwy pyłowej na 

powierzchni materiału filtracyjnego, a co za tym idzie, w dalszej kolejności mogą dać 

możliwość ustalenia optymalnej ze względu na zużycie energii długości cyklu filtracji. 

 

Publikacja 6. Wyniki prowadzonych badań opisanych w publikacjach 

zaliczonych do cyklu zawsze ukazywały największą zmienność wielkości opisujących 

proces filtracji w początkowej fazie jego trwania. Jest to zjawisko typowe dla 

wykorzystywanych materiałów filtracyjnych, które rozpoczynają swoją pracę w stanie 

niezapylonym i dopiero po pewnej liczbie cykli napływu zapylonego gazu i regeneracji 

osiągają właściwości, jakimi będą charakteryzowały się w stabilnej fazie procesu 

niezależnie od rodzaju pyłu (Calle i in., 2002, Callé i in., 2001). Zjawisko to jest 

nazywane dojrzewaniem materiału filtracyjnego. 

Występuje ono oczywiście w również filtrach przeznaczonych do separacji 

pyłów drzewnych i ma podobnie jak w innych przypadkach znaczący wpływ na 

długotrwałą eksploatację użytego w nich materiału filtracyjnego. Niewątpliwie także 

jego przebieg zależy od rodzaju pyłu drzewnego będącego obiektem filtracji, jak  

i właściwości samego materiału filtracyjnego oraz parametrów procesu. Z tego 

względu, że w użyciu pojawiają się materiały filtracyjne z powierzchnią roboczą  

w modyfikowaną różnymi metodami w celu osiągnięcia najkorzystniejszych warunków 

przebiegu filtracji, zdecydowano się dokonać doświadczalnego porównania przebiegu 

zmian charakterystyki dojrzewających materiałów filtracyjnych. Tak nakierowane 

badania dotyczyły poliestrowej włókniny filtracyjnej w wykonaniu standardowym oraz 

modyfikowanej powierzchniowo membraną PTFE mająca zapewnić dużą skuteczność 

zatrzymywania cząstek pyłowych bez konieczności tworzenia się warstwy pyłu  

o znacznej grubości na jej powierzchni. Badania przeprowadzono z wykorzystania pyłu 

bukowego przy prędkości filtracji 0,484 m·s
-1

 w procesie obejmującym 20 

pięciominutowych cykli filtracji. 

W przeprowadzonym doświadczeniu opory przepływu powietrza na początku 

procesu były na poziomie 28,2 Pa dla standardowej włókniny filtracyjnej i 47,7 Pa dla 

włókniny z membraną PTFE. Natychmiast po rozpoczęciu procesu i po rozpoczęciu 

napływu zapylonego powietrza do powierzchni roboczej materiału filtracyjnego nastąpił 

szybki wzrost strat ciśnienia. Wzrost ten jednak wraz z upływem kolejnych cykli 

filtracji staje się mniej intensywny. Następuje. osiągnięcie stosunkowo stabilnego 

poziomu już w okresie 100 minut (20 cykli filtracji). W przypadku standardowej 
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tkaniny filtrującej resztkowy spadek ciśnienia wynosi wtedy około 35 Pa, a zwiększenie 

spadku ciśnienia do maksymalnego poziomu w granicach cyklu filtracji wynosi około 

10 Pa. Membrana PTFE na powierzchni tkaniny filtracyjnej powoduje zwiększone 

straty ciśnienia podczas procesu filtracji. W analizowanym okresie strata ta na 

włókninie pokrytej membraną PTFE osiąga prawie 60 Pa. Jest więc dwukrotnie większa 

niż dla włókniny standardowej. Jednocześnie opory przepływu w granicach cyklu 

filtracji ulegają  zwiększeniu do poziomu maksymalnego 75 Pa. Mniejszy w tym 

przypadku przyrost oporów przepływu świadczy o tym, że materiał z modyfikowaną 

powierzchnią roboczą dojrzewa w szybszym tempie, a warstwa pyłu na nim 

zgormadzona stabilizuje się przy mniejszej grubości. 

Wraz ze wzrostem oporów przepływu we wczesnych etapach procesów 

filtracyjnych następuje szybki spadek zawartości cząstek stałych w oczyszczonym 

powietrzu. Spadek ten wyrażony przez całkowitą liczbę cząsteczek pyłu 

niewychwyconych w filtrze w obu przypadkach dotyczy połowy tych cząstek  

w analizowanym okresie. W wartościach bezwzględnych jest to spadek z 200 do 100 

milionów cząstek na każdy metr sześcienny oczyszczonego powietrza dla włókniny ze 

standardowym wykończeniem powierzchni i dla włókniny z membraną PTFE od około 

100 do około 50 milionów. 

Początkowa faza procesu filtracji jest okresem, w którym charakterystyczne 

wielkości procesu filtracji: opory przepływu i sprawność separacji kształtują swoje 

wartości wymagane w dalszych etapach procesu. Zmiany  tych parametrów następują 

bardzo szybko od początku procesu i po pewnym czasie osiągają stabilny poziom.  

W omawianym przypadku skuteczność separacji obu włóknin mierzona ilościową 

zawartością cząstek pyłowych w oczyszczonym powietrzu zwiększyła się dwukrotnie. 

Przy czym również różnica na korzyść włókniny z modyfikowaną powierzchnią 

również był dwukrotna. Niestety, osiąga się to kosztem zdwojonych oporów przepływu 

powietrza, z tym że obecność membrany PTFE na powierzchni włókniny filtracyjnej 

powoduje szybszą stabilizację przyrostu oporów na względnie niższym poziomie. 

 

Publikacja 7. Mając na uwadze opisany w rozprawie doktorskiej szeroki 

program badawczy dotyczący wpływu wilgotności względnej powietrza na 

kształtowanie się oporów przepływu podczas filtracyjnej separacji pyłów drzewnych 

oraz uzyskane tą drogą wyniki badania stopnia oczyszczenia powietrza wyrażające 

liczbę cząstek pyłowych w strumieniu opuszczającym odpylacz, postanowiono dokonać 

wstępnej oceny wpływu tego parametru powietrza na sprawność separacji. Dokonano 

tego przy wykorzystaniu opisanej w publikacji 6 metody w sposób porównawczy dla 

dwóch poziomów wilgotności względnej powietrza: 30 i 60%. W tym porównaniu 

wykorzystano włókninę o standardowym wykończeniu powierzchni przy parametrach 

procesowych: prędkości filtracji 0,0405 m·s
-1

 oraz stężeniu zapylenia powietrza na 

wlocie do filtra 10 g·m
-3

. 
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Zgodnie z tą metodą sprawność frakcyjną materiału filtracyjnego obliczono na 

podstawie pomiarów rozkładu wielkości cząstek pyłu doprowadzonego do filtra  

i stężenia zapylenia w powietrzu dolotowym oraz zawartości cząstek  

o charakterystycznych wymiarach w powietrzu oczyszczonym. Sprawność frakcyjna  

w każdym przypadku wykazuje charakterystyczne minimum dla cząstek o wielkości 

około 2 μm. Jest to, jak się okazuje, typowe dla separacji pyłu drzewnego 

przeprowadzanej metodą filtracji. 

Uznaje się, że zwiększona wilgotność względna powietrza jest czynnikiem 

korzystnie wpływającym na sprawność separacyjną filtra workowego. Jest tak również 

w zastosowaniu tego typu odpylaczy do pyłów drzewnych. Niestety ze względu na 

higroskopijność pyłu drzewnego polepszenie właściwości separacyjnych dzięki 

zawilgoceniu powietrza wiąże się ze zwiększeniem strat ciśnienia w procesach 

filtracyjnych. W tym konkretnym przypadku zaobserwowano poprawę skuteczności 

oddzielania cząstek pyłowych przy zwiększeniu wilgotności względnej powietrza z 30 

do 60%. Skuteczność separacji dla cząstek o wielkości około 2 μm wzrasta z poziomu 

92% do ponad 96% po 200 jednominutowych cyklach filtracji. 

Ze względu jednak na ograniczony metodycznie zakres opisanych badań istnieje 

konieczność dalszych prac mających na celu kompleksowe poznanie charakteru 

wpływu zmian wilgotności względnej powietrza na sprawność filtracyjnej separacji 

różnego rodzaju pyłów drzewnych. Jest to, jak się wydaje, niepoznany jeszcze obszar 

wiedzy o szczególnym praktycznym znaczeniu. Dzięki określeniu charakteru wpływu 

wilgotności względnej powierza na przebieg procesów separacyjnych możliwe będzie 

optymalizowanie pracy urządzeń filtracyjnych wykorzystywanych do oczyszczania 

powierza z pyłów drzewnych. 

 

Publikacja 8. Pył drzewny jest pojęciem ogólnym i nieprecyzyjnym, ponieważ 

powstał jako rozdrobnione odpady produkcyjne i może charakteryzować się znaczną 

zmiennością wymiarową oraz kształtową w zależności od gatunku obrabianego drewna. 

Może się też różnić w wyniku stosowania różnych metod i parametrów obróbki. Pył ze 

szlifowania twardego drewna liściastego jest więc inny niż pochodzący z piłowania lub 

frezowania drewna iglastego. Ponadto w produkcji drzewnej wykorzystywane są 

gatunki drewna egzotycznego w europejskich warunkach (mahoń), różne rodzaje 

kompozytów drzewnych oraz drewno modyfikowane termicznie (Dzurenda i in., 2010; 

Dzurenda i Orłowski, 2011). 

Niekorzystnym skutkiem obróbki tych materiałów jest powstawanie odpadów  

o różnych formach, kształcie i wielkości. Wśród nich występują drobne cząstki pyłowe, 

które w instalacji z recyrkulacją powietrza muszą być odseparowane z użyciem 

odpylacza filtracyjnego. Brak podstawowej wiedzy na temat wpływu rodzaju drewna  

i sposobu jego obróbki na właściwości pyłu i co za tym idzie przebiegu procesu 

filtracyjnego może być powodem błędów w doborze właściwych parametrów pracy 
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filtrów i może w dalszej kolejności skutkować nieefektywną pracą tych urządzeń przy 

zwiększonym niepotrzebnie zużyciu energii w procesie. 

Z tego powodu konieczne jest prowadzenie badań mających na celu dostarczanie 

takiej wiedzy. Dlatego też w opisywanej pracy podjęto się oceny wpływu rodzaju pyłu 

drzewnego na działanie filtra workowego z impulsową regeneracją pneumatyczną 

charakteryzowane stratami ciśnienia podczas procesu filtracji. Aby możliwe było 

porównanie wpływu separacji pyłu różnych gatunków drewna na wartości strat 

ciśnienia, przeprowadzono je z wykorzystaniem obliczonych na podstawie danych 

empirycznych wartości współczynnika oporu pyłu K2. 

Z uwagi na to, że w literaturze specjalistycznej brakuje wystarczających danych 

na temat działania filtrów z regeneracją pneumatyczną w zastosowaniu do separacji 

różnych rodzajów pyłów drzewnych, niniejsza praca stanowi początkowy wkład  

w badania w tym zakresie. Rezultatem pracy są wyliczone na podstawie 

eksperymentalnych danych współczynniki oporu pyłu charakterystyczne dla pyłu  

z drewna bukowego i sosnowego oraz pyłu powstałego przy obróbce płyt wiórowych. 

Przedstawione w niej wyniki wskazują na paradoksalne zachowanie się warstwy 

pyłowej pod wpływem zmiennej prędkości filtracji i na zasadnicze różnice między 

pyłem drzewnym a pyłami mineralnymi w zakresie charakteru tworzenia się warstwy 

pyłu na powierzchni roboczej materiału filtracyjnego i jej wpływu na opory filtra (Ito  

i Aguiar, 2009; Saleem i Krammer, 2007; Saleem i in., 2012). Dlatego właśnie 

konieczne są dalsze badania nad oporami przepływu powietrza przez filtr 

uwzględniające obliczenie współczynników oporu pyłu na podstawie bezwzględnych 

wartości uzyskanych wyników pomiarów. Pozwoli to na określenie optymalnych 

warunków działania filtrów z regeneracją pneumatyczną w przemyśle drzewnym. 

Ponieważ opór filtra zasadniczo rzutuje na zużycie energii w procesie filtracji, dlatego 

rodzaj i właściwości pyłu drzewnego należy wziąć pod uwagę przy optymalizacji 

parametrów pracy tego rodzaju odpylacza. Przy czym, ze względu na zachowanie się 

warstwy pyłu drzewnego, metody obliczeniowe transformacji profili spadków ciśnienia 

do rozkładów przepuszczalności mediów filtracyjnych, takie jak opisane przez Kocha 

 i Krammera (2008), są mocno ograniczone w przypadku pyłu drzewnego, ponieważ 

zakładają one nieściśliwość i stały opór właściwy warstwy pyłowej. 

 

2.2.5. Podsumowanie 

Dzięki zastosowanej w badaniach udoskonalonej metodzie polegającej na 

wykorzystaniu materiału filtracyjnego ukształtowanego w postaci worka możliwe było 

przeprowadzenie eksperymentów mających na celu określenie wpływu wybranych 

czynników zewnętrznych na przebieg separacji pyłów drzewnych. Prace badawcze 

dotyczyły więc różnej struktury wewnętrznej i powierzchni materiałów filtracyjnych 

przy zmiennej prędkości filtracji. Równolegle testowano w różnych warunkach 

separację trzech rodzajów pyłów drzewnych o zróżnicowanym pochodzeniu 
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technologicznym. Pierwszy raz przeprowadzone zostały badania skuteczności 

separacyjnej i oporów przepływu powietrza w obrębie cykli filtracji w początkowej 

fazie trwania procesu. Najważniejszym jednak efektem poznawczym 

przeprowadzonych badań jest wyznaczenie wartości współczynnika oporu pyłu dla 

wybranych rodzajów pyłów drzewnych, jakie mogą trafić do filtrów przemysłowych. 

Tego rodzaju badania nie były nigdy wcześniej prowadzone, a opublikowane wyniki 

(publikacja 8) stanowią nowość w literaturze problemu. Ponadto udoskonalenie 

metodyki badawczej, przez opracowanie autorskiej metody oznaczania skuteczności 

frakcyjnej filtra, doprowadziło do otrzymania możliwości doświadczalnego 

wyznaczenia tej wielkości podczas separacji cząstek pyłów drzewnych (publikacja 5). 

Możliwość ta pozwoliła na określenie wpływu zmian wartości różnych czynników 

oddziałujących na procesy odpylające na skuteczność separacyjną odpylacza 

filtracyjnego w zarówno początkowej, jak i ustabilizowanej fazie jego pracy. Dzięki 

temu przeprowadzone badania zaczęły dostarczać istotnych informacji przebiegu tych 

procesów. Podobnie jak w przypadku współczynnika oporu pyłu, również 

opublikowanie wyników badań skuteczności frakcyjnej separacji pyłów drzewnych 

stanowi pierwszą tego rodzaju próbę w literaturze przedmiotu. 

Stwierdzenie odmiennego zachowania się różnych pyłów drzewnych tworzących 

warstwę na powierzchni materiału filtracyjnego, a także opracowanie metody oceny 

skuteczności separacyjnej tego materiału, ma niewątpliwe znaczenie utylitarne. Pozwoli 

to bowiem na uzyskiwanie precyzyjnych danych potrzebnych na etapie projektowania  

i doboru odpylaczy filtracyjnych dla drzewnictwa. Dzięki temu również ich 

eksploatacja może być optymalna przy uzyskaniu możliwe dużej skuteczności  

i jednocześnie braku nadmiernego spadku ciśnienia w filtrze. 
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3. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

 

Działalność naukową rozpocząłem na Wydziale Technologii Drewna Akademii 

Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, gdzie studiowałem na kierunku 

technologia drewna, specjalność mechaniczna. Pierwsze udokumentowane badania 

naukowe miałem okazję przeprowadzić w trakcie tych studiów. Badania te dotyczyły 

wpływu różnych wariantów i rozwiązań konstrukcyjnych na izolacyjność termiczną 

korpusów drewnianych uli wielkopolskich. Ich efektem była praca magisterska 

wyróżniona w 1999 roku nagrodą Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego za 

najlepszą pracę magisterską o tematyce pszczelarskiej oraz pierwszą publikację 

naukową (zał. 5. II D 1). Badania te kontynuowałem również po zatrudnieniu na 

Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, 

rozszerzając je na inne aspekty konstrukcji i użytkowania uli drewnianych. Wyniki tych 

badań przedstawiałem w postaci referatów i posterów na międzynarodowych 

konferencjach naukowych (zał. 5. III B 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19). Znajdują 

one również odzwierciedlenie w tematyce prac dyplomowych realizowanych przez 

studentów technologii drewna pod moim kierunkiem (zał. 5 II J 4). 

Po zatrudnieniu na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej im.  

A. Cieszkowskiego w Poznaniu w Katedrze Obrabiarek i Urządzeń Przemysłowych 

włączyłem się w nurt badawczy tej jednostki obejmujący zagadnienia obróbki 

skrawaniem drewna i tworzyw drzewnych. W krótkim, dwuletnim okresie zatrudnienia 

w tej katedrze, w wyniku prowadzonych przy moim współudziale badań powstał jeden 

artykuł naukowy (zał. II D 2) oraz trzy prace zaprezentowane na konferencjach 

naukowych (zał. 5 III B 1, 2, 6). 

W wyniku zmian organizacyjnych w strukturze Wydziału Technologii Drewna 

przeprowadzonych w roku 2000 utworzona została Katedra Inżynierii Środowiska 

Pracy. W tym czasie zostałem włączony w skład Zakładu Projektowania Systemów 

Produkcyjnych tej katedry. Zasadniczy profil badań prowadzonych w tym zakładzie 

obejmował szeroko rozumiane zagadnienia zwalczania zapylenia powietrza  

w przemyśle drzewnym. Początkowo skoncentrowałem się na poznaniu  
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i charakterystyce jakościowej i ilościowej źródeł zapylenia w postaci obróbki drewna  

i tworzyw drzewnych. Było to związane z moimi dotychczasowymi zainteresowaniami 

badawczymi dotyczącymi właśnie obróbki materiałów drzewnych. Ze względu na 

szczególne znaczenie poznawcze badania w tym zakresie prowadzone są w dalszym 

ciągu. Skutkują one publikacjami w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie 

JCR oraz o zasięgu krajowym a także wystąpieniami na konferencjach 

międzynarodowych (zał. 5 II A 5; D 8,31, 37; K 3; III B 29). W ramach tych badań 

nawiązana została współpraca z Katedrą Mechanicznej Obróbki Drewna Wydziału 

Technologii Drewna SGGW w Warszawie obejmująca realizację projektu badawczego 

oraz publikacje (zał. 5 II A 2, 7; II I 2). Obszar badawczy dotyczący identyfikacji  

i oceny źródeł zapylenia powietrza w drzewnictwie jest bardzo istotny ze względu na 

znaczenie dla bezpieczeństwa pracy, a także dla wydajności i jakości prowadzonej  

w zakładach przemysłowych obróbki drewna. Leży on również w granicach 

zainteresowań badawczych licznych ośrodków naukowych działających poza granicami 

kraju. Skutkiem więc wspólnych zainteresowań jest podjęta międzynarodowa 

współpraca naukowa. Nawiązane zostały kontakty z osobami zajmującymi się tymi 

zagadnieniami w ośrodkach naukowych w krajach ościennych. Współpracę  

z Uniwersytetem Przyrodniczym Grzegorza Mendla w Brnie, Uniwersytetem Macieja 

Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytetem Technicznym w Zwoleniu i Białoruskim 

Państwowym Uniwersytetem Technicznym w Mińsku dokumentują publikacje  

w czasopismach naukowych oraz wystąpienia na międzynarodowych konferencjach 

naukowych (zał. 5 II A 3, 4; D 27, 28, 32, 34, 38, 39, 40; K 12, 20, 2, 24, 25; II B 31, 

32, 33, 35). Ten obszar badawczy znalazł również odzwierciedlenie w pracach 

dyplomowych studentów realizowanych pod moim kierunkiem (zał. II J 8, 15, 16, 23). 

Równolegle do badań charakterystyki źródeł zapylenia istotnym zagadnieniem 

dla zwalczania zapylenia powietrza w przemyśle drzewnych jest ocena właściwości 

samych odpadów pyłowych powstałych na skutek prowadzenia procesów obróbki 

mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych. Odpady te cechują się znacznym 

zróżnicowaniem pod względem właściwości fizycznych i aerodynamicznych. Wynikają 

one z rodzaju obrabianego materiału, zastosowanych sposobów i parametrów obróbki, 

co przekłada się na zróżnicowanie kształtowe i wymiarowe cząstek pyłowych. Efektem 

przeprowadzonych prac badawczych w tym zakresie jest szereg publikacji i wystąpień 

konferencyjnych (zał. 5 II A 8; D 3, 4, 5, 6, 7, 9, 19, 20; K 1, 11, 12, 21; III B 13, 21, 

22, 24, 27). 

Ocena charakteru źródeł zapylenia powietrza w przemyśle drzewnym oraz 

właściwości powstających tam odpadów pyłowych stanowią punkt wyjścia do 

zasadniczych badań związanych z urządzeniami i procesami odpylania powietrza. 

Badania te ukształtowały zasadniczy charakter moich zainteresowań naukowych, przez 

bezpośrednie ich odniesienie do funkcjonowania stosowanych powszechnie  

w odpylaniu w drzewnictwie separatorów – workowych odpylaczy filtracyjnych  

z regeneracją pneumatyczną. Każdy taki odpylacz stanowi zasadniczy element instalacji 

odciągowej odprowadzającej wraz z powietrzem odpady powstałe na stanowiskach 
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obróbczych, dzięki któremu, po skutecznym oczyszczeniu, może ono być zawrócone  

z powrotem do wnętrza hali produkcyjnej. Działanie odpylacza filtracyjnego pozostaje 

wiec w ścisłym związku w funkcjonowaniem całej instalacji odciągowej. Ponieważ jest 

to zagadnienie o utylitarnym charakterze przemysłowym, dlatego opracowywane było 

w zainteresowanych przedsiębiorstwach przez studentów technologii drewna w ramach 

realizowanych pod moim kierunkiem prac dyplomowych (zał. 5 III J 3, 5, 9, 10, 11, 12, 

13, 14). 

We współpracy z Katedrą Chemii Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu podjęte zostały badania wykraczające poza dotychczasowe 

zagadnienia higieny i bezpieczeństwa pracy związane z zanieczyszczeniem powietrza 

pyłem drzewnym. Badania te dotyczą występowania grzybów mikroskopowych  

w środowisku zakładów przerobu drewna. Ich celem jest wykazanie związku pomiędzy 

grzybami mikroskopowymi zasiedlającymi drewno oraz zanieczyszczeniem drewna 

metabolitami grzybowymi a analizą profilu jakościowego i ilościowego steroli 

endogennych drewna. Uzyskane badań wyniki zostały opublikowane czasopismach 

naukowych i przedstawione na międzynarodowych konferencjach naukowych (zał. 5 II 

A 1, 6; D 29; K 19; III B 23, 24, 34). 

Zasadniczo jednak to badania przebiegu procesów filtracyjnego odpylania 

powietrza z pyłów drzewnych prowadzone w tzw. skali zwiększonej stały się 

podstawowym nurtem moich zainteresowań badawczych. Wiązały się one ściśle  

z profilem naukowym Zakładu Projektowania Systemów Przemysłowych będącym 

początkowo w strukturze Katedry Inżynierii Środowiska Pracy, a po zmianach 

organizacyjnych, włączonym do Katedry Meblarstwa. Ich tematyka wpisywała się  

w treść zadań badawczych objętych realizowanymi w tym zakładzie tematami 

badawczymi w ramach badań statutowych oraz badań własnych. Obecnie 

kontynuowana jest ona w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. 

Od początku podjęcia tematyki odpylania filtracyjnego powietrza 

zainteresowałem się zagadnieniem wpływu wilgotności względnej powietrza na 

zjawiska zachodzące podczas procesów odpylania. W oparciu o pierwsze uzyskane 

wyniki badań (zał. 5. II D 10; K 3, 4) sformułowane zostały założenia rozprawy 

doktorskiej. Po uzyskaniu przeze mnie stopnia naukowego doktora badania dotyczące 

procesów filtracyjnej separacji pyłów drzewnych zostały rozszerzone o inne czynniki 

wpływające na wielkości charakteryzujące przebieg tych procesów. Są to  

w szczególności parametry filtracji – prędkości filtracji i obciążenie pyłowe 

powierzchni materiału filtracyjnego, właściwości różnych struktur włókninowych 

stosowanych do wykonania worków filtracyjnych oraz właściwości i zmienność 

rodzajowa pyłów drzewnych. Badania te tworzyły trzon działalności statutowej Katedry 

Inżynierii Środowiska Pracy oraz są istotnym składnikiem tej formy działalności 

naukowej w Katedrze Meblarstwa. Stanowiły one również zasadniczą problematykę 

projektu badawczego Zastosowanie mikrowłóknistych i hydrofobowych struktur 

włókninowych do filtracyjnego oczyszczania powietrza z pyłów powstających  
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w procesach obróbki materiałów drzewnych realizowanego w latach 2009 – 2012, 

którego byłem wykonawcą (zał. 5 II I 1). Wyniki tych badań zostały opublikowane  

w formie artykułów w czasopismach naukowych oraz przedstawione w czasie 

międzynarodowych konferencji naukowych (zał. 5 D 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 30, 33, 35; K 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 22; III B 18, 20, 26, 28). 

Tematyka badawcza dotycząca filtracyjnego oczyszczania powietrza z pyłów 

drzewnych podjęta została również przez studentów kierunku technologia drewna  

w realizowanych przez nich pod moim kierunkiem pracach magisterskich (zał. 5 III J 

16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26). Obecnie jestem kierownikiem prac badawczych  

w ramach projektu badawczo-rozwojowego NCBiR pt. Nowatorski system 

przemysłowej filtracji powietrza skierowany do podmiotów produkcyjnych przemysłu 

drzewnego (zał. 5 II I 5). Ponadto pełniłem funkcję promotora pomocniczego  

w przewodzie doktorskim dr. inż. Zbigniewa Potoka. Tytuł pracy doktorskiej: Włókniny 

poliestrowe z membraną PTFE w filtracyjnym oczyszczaniu powietrza z pyłu 

drzewnego. 

Wykonane liczne prace badawcze doprowadziły do ugruntowania przyjętej 

metody badań procesów filtracyjnych w skali zwiększonej. Dzięki temu możliwe było 

poznanie nieopisanych dotąd w literaturze aspektów charakterystyki tych procesów  

w odniesieniu do pyłów drzewnych. Dotyczy to w szczególności intensywnych zmian 

oporów przepływu powietrza i skuteczności separacyjnej w początkowej fazie filtracji, 

zmienności wartości współczynnika oporu pyłu uwarunkowanej jego pochodzeniem 

rodzajowym i technologicznym oraz wyznaczenia skuteczności frakcyjnej odpylacza 

filtracyjnego. Opublikowanie wyników tych badań w czasopismach znajdujących się w 

bazie JCR i ogłoszenie ich na konferencjach naukowych, których materiały 

indeksowane są przez bazy JCR i SCOPUS pozwoliło na zestawienie zawierających je 

publikacji w jednotematyczny cykl. Stanowi on podstawę wniosku o przeprowadzenie 

postępowania habilitacyjnego. 

W ciągu całego okresu zatrudnienia w Uniwersytecie Przyrodniczym  

w Poznaniu (wcześniej Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego), ze względu 

na charakter i treści prowadzonych zajęć dydaktycznych, skupiałem swoją uwagę na 

zagadnieniach technologii produkcji różnych wyrobów z drewna. W tym zakresie 

powstało kilka prac naukowych, a także zrealizowano szereg prac dyplomowych we 

współpracy z zakładami produkcyjnymi (zał. 5 II D 16, 41; K 6; III B 30, 36; J 1, 2, 6, 

7, 21, 24, 27, 28). Zagadnienia technologiczne były też przedmiotem opracowań dla 

podmiotów przemysłowych (zał. 5 III M 1 – 7), stanowiły też tematykę projektów 

badawczo-rozwojowych, w których brałem udział (zał. 5 II I 3, 4, 6). 

Z racji wykształcenia, umiejętności i doświadczenia zawodowego w zakresie 

pszczelarstwa włączyłem się ostatnio w działalności naukową dotyczącą pozyskiwania  

i właściwości propolisu oraz jego ekstraktów prowadzoną w Katedrze Chemii Wydziału 

Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wyniki tych badań 
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zostały już częściowo opublikowane oraz ogłoszone na konferencjach naukowych (zał. 

5 II D 36, III Q 1). 

Mój całkowity dorobek naukowy wg punktacji Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego dotyczącej wykazu czasopism naukowych z liczbą punktów przyznawanych 

za publikacje w tych czasopismach wynosi 490 pkt, a sumaryczny Impact Factor 

13,026. Brałem udział w realizacji sześciu projektów badawczych i badawczo-

rozwojowych. Oprócz wcześniej wymienionych jednostek naukowych 

współpracowałem z Uniwersytetem Zielonogórskim (zał. II D 32), Instytutem Włókien 

Naturalnych i Roślin Zielarskich (zał. II D 36). Prowadziłem również współpracę  

z licznymi zakładami przemysłowymi w całym kraju. Wyniki badań prezentowałem na 

konferencjach krajowych i międzynarodowych w formie 44 wygłoszonych osobiście 

referatów oraz 4 posterów. Zestawienie mojego dorobku naukowego z podziałem na 

poszczególne formy aktywności przedstawione zostało w tabeli 2. 

W ramach działalności dydaktycznej prowadziłem zajęcia z następujących 

przedmiotów: 

1998 – 2000; maszynoznawstwo na kierunku technologia drewna (ćwiczenia), 

1999 – nadal; projektowanie zakładów przemysłu drzewnego na kierunku 

technologia drewna (ćwiczenia), 

2007 – nadal; projektowanie zakładów przemysłu drzewnego na kierunku 

technologia drewna (wykłady), 

1999 – nadal; urządzenia transportowe na kierunku technologia drewna 

(ćwiczenia), 

2013 – nadal, urządzenia transportowe na kierunku technologia drewna 

(wykłady), 

2001 – 2015, technologie ochrony powietrza na kierunku ochrona środowiska 

(ćwiczenia), 

2017 – nadal, technologie ochrony powietrza na kierunku ochrona środowiska 

(wykłady), 

2017 – nadal, projektowanie systemów produkcyjnych na kierunku 

projektowanie mebli (wykłady i ćwiczenia), 

2017 – nadal, urządzenia transportowe na kierunku projektowanie mebli 

(wykłady). 
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Tabela 2. Podsumowanie dorobku naukowo-badawczego 

Dorobek naukowy Liczba IF 
Punkty 

MNiSW 

Publikacje w czasopismach naukowych: 

przed doktoratem 

po doktoracie (bez publikacji zaliczonych do cyklu) 

zaliczone do cyklu stanowiącego osiągnięcie naukowe 

43 

10 

29 

4 

13,026 

0 

8,643 

4,383 

490 

21 

409 

60 

Publikacje w materiałach konferencyjnych: 

przed doktoratem 

po doktoracie (bez publikacji zaliczonych do cyklu) 

zaliczone do cyklu stanowiącego osiągnięcie naukowe 

51 

17 

29 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Łącznie  

w tym stanowiące osiągnięcie habilitacyjne: 

przed doktoratem 

po doktoracie 

 

94 

27 

67 

 

13,026 

0 

13,026 

 

490 

21 

469 

 

 

 

 


