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1. IMIĘ I NAZWISKO 

 

Cezary Gozdecki 

 

 

2. POSIADANE DYPLOMY I STOPNIE NAUKOWE: 

 

1994 – magister technologii drewna, Wydział Technologii Drewna, Akademia Rolnicza im. 

Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 

 

2003 – doktor nauk leśnych w zakresie drzewnictwa – stopień naukowy nadany uchwałą Ra-

dy Wydziału Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu 25 kwietnia 2003 r. 

Tytuł rozprawy: „Detekcja uszkodzeń spoin klejowych połączeń meblowych”, 

 

 

3. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU W JEDNOSTKACH 

NAUKOWYCH: 

 

1.10.1994 – obecnie –  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (wcześniej 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Akademia Bydgoska),  

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 

 

1993 – 2004 – asystent 

2004 – obecnie – adiunkt 
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4.  OSIĄGNIĘCIE NAUKOWE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO UBIEGANIA SIĘ  

O STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO 

 

4.1. OSIĄGNIĘCIE NAUKOWE 

 

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

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

gnięcie naukowe wybrałem rozprawę:  

 

„Właściwości sprężyste tworzyw drzewno-polimerowych do zastosowań w drzewnictwie”  

Cezary Gozdecki 

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ISBN 978-83-8018-205-9 

Recenzenci wydawniczy: prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski, dr hab. inż. Paweł Kozakie-

wicz 

 

4.2. CEL NAUKOWY PRACY, OSIĄGNIĘTE WYNIKI ORAZ OMÓWIENIE ICH 

EWENTUALNEGO WYKORZYSTANIA 

 

4.2.1. Wprowadzenie 

 

Rosnące potrzeby konsumpcyjne dzisiejszego świata związane są nierozerwalnie z po-

szukiwaniem nowych, coraz to doskonalszych materiałów spełniających określone kryteria, 

na przykład wytrzymałościowe, a jednocześnie tanie i niewymagające skomplikowanych pro-

cesów produkcyjnych. Coraz intensywniej akcentowane są też aspekty środowiskowe, w tym 

postulaty mówiące o stosowaniu materiałów przyjaznych środowisku zarówno na etapie pro-

dukcji jak również późniejszego ich zagospodarowania poużytkowego. Grupą materiałów 

inżynierskich dobrze wpisujących się w wymienione potrzeby są materiały kompozytowe  

a wśród nich te, które w całości bądź częściowo ulegają biodegradacji. Ich przedstawicielami 

są tworzywa drzewne w tym tworzywa drzewno-polimerowe. Jest to grupa materiałów, która 

rozwijana jest już od ponad 40 lat a pomimo to nadal znajdowane są dla niej nowe zastoso-

wania, co świadczy o ich ogromnym potencjale. Zastosowanie tworzyw drzewnych zawiera-

jących polimery termoplastyczne w coraz nowszych aplikacjach, jak choćby konstrukcjach 

meblowych np. krzesła, kontenerów mieszkalnych czy też elementów domów świadczy jed-

noznacznie o konieczności traktowania tego tworzywa jak materiału konstrukcyjnego.  

W konsekwencji pojawia się potrzeba zwrócenia większej uwagi na jego właściwości mecha-

niczne. Uwzględniając natomiast fakt, że bezpieczne użytkowanie konstrukcji wiąże się  

z takim jej obciążaniem aby pracowała tylko w zakresie odkształceń sprężystych, a te z kolei 

w sposób bezpośredni zależą od właściwości sprężystych zastosowanego materiału, to znajo-

mość właśnie tych właściwości uznać należy za priorytetowe. Istotą projektowania materia-

łów, w tym również tworzyw drzewnych, jest przede wszystkim otrzymanie materiału speł-

niającego określone wymagania aplikacyjne. Wpływ na to posiada wiele czynników, bardzo 

często stojących ze sobą w sprzeczności. Jednak do najistotniejszych z nich zaliczyć należy, 

oprócz składu surowcowego i technologii ich wytwarzania, również strukturę materiału, czyli 

wielkość, kształt i rozmieszczenie cząstek w materiale. Pomimo tego, poza laminatami  

o ukierunkowanym przebiegu włókien, powstałe na bazie surowca lignocelulozowego two-

rzywa drzewne zawierające polimery termoplastyczne posiadają losowy układ cząstek drzew-

nych, o zróżnicowanej wielkości. Wpływa to między innymi na swoistą homogeniczność 

strukturalną i zarazem izotropię właściwości mechanicznych materiału. W przypadku stoso-
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wania w produkcji tworzyw drzewno-polimerowych cząstek lignocelulozowych, zazwyczaj 

podkreśla się ich kierunkową budowę oraz silną anizotropię właściwości mechanicznych, co 

generalnie uważane jest za znaczącą wadę i ograniczenie możliwości szerszego wykorzysta-

nia tego surowca. Taki sposób rozumowania stanowi jednak istotne utrudnienie w optymal-

nym projektowaniu materiałów drzewno-polimerowych, zwłaszcza z przeznaczeniem na ele-

menty konstrukcyjne. Kolejnym istotnym ograniczeniem w możliwości wykorzystania tych 

materiałów na elementy konstrukcyjne, jest stosowanie do ich wytworzenia, zazwyczaj, czą-

stek drzewnych o bardzo wysokim stopniu rozdrobnienia np. w postaci mączki drzewnej. 

Chociaż rozwiązanie takie w pewien sposób upraszcza proces produkcyjny, to z drugiej stro-

ny znacznie ogranicza możliwość pełniejszego wykorzystanie cennych właściwości drewna. 

Nowe rozwiązania w tym zakresie wydają się więc konieczne. Staje się to szczególnie ważne 

gdy w ramach optymalnego, również pod kątem wykorzystania surowcowego, projektowania 

materiałów dedykowanych na elementy konstrukcyjne uwzględnić należy wielokierunkowość 

odziaływania sił obciążających. Jednym ze sposobów zmierzających do rozwiązania tego 

problemu, jednocześnie poszerzającym wiedzę w tym zakresie, może być zaprojektowanie, 

wytworzenie i przebadanie materiałów, które posiadałyby z góry określoną orientację dużych 

cząstek drzewnych przy wykorzystaniu anizotropowości surowca drzewnego jako elementu 

kształtującego ich właściwości sprężyste. 

 

4.2.2. Czynniki wpływające na właściwości sprężyste tworzyw drzewno-polimerowych 

 
Właściwości tworzyw drzewnych zawierających surowce lignocelulozowe oraz polimery 

termoplastyczne zależą przede wszystkim od specyficznych cech poszczególnych składowych 
kompozycji, struktury materiału, sposobu jego wytwarzania jak i czynników zewnętrznych (śro-
dowiskowych), w którym materiał przebywa. Projektowanie nowego kompozytu czy też analiza 
jego możliwości aplikacyjnych w różnego rodzaju konstrukcjach, w tym meblowych, związana 
jest przede wszystkim z określeniem jego właściwości mechanicznych, w szczególności właści-
wości sprężystych. Pamiętać też należy, że w większości przypadków materiał, z którego wyko-
nana jest konstrukcja, funkcjonuje w określonym obszarze zmienności czynników zewnętrznych. 
Znajomość więc wpływu czynników materiałowych, strukturalnych, technologicznych i środo-
wiskowych na właściwości sprężyste takich kompozytów uznać można za priorytetową. 

 
Stopnień napełnienia 

 

Typowa kompozycja materiałowa, zaliczana do grupy kompozytów drzewno-

polimerowych to połączenie przynajmniej dwóch faz, surowca lignocelulozowego i polimeru, 

najczęściej termoplastycznego, przy czym udział poszczególnych składników może być różny. 

Najczęściej spotykanym w literaturze sposobem określenia ilości surowca naturalnego  

w kompozycie jest określenie udziału masowego, jako procentu masy np. surowca drzewnego 

do masy kompozytu lub udziału objętościowego. Stosowane przedziały procentowego udziału 

cząstek drzewnych w kompozytach drzewno-polimerowych obejmują bardzo szerokie spek-

trum, od 10 do nawet 90%, przy czym znane są badania gdy analizowane są materiały o bar-

dzo niskiej, 2% zawartości surowca lignocelulozowego.  

Analizując literaturę światową zauważyć można, że najwięcej uwagi poświęcano 

wpływowi zawartości cząstek lignocelulozowych na właściwości sprężyste kompozytów 

drzewno-polimerowych. Już niewielki, bo 4%, dodatek surowca celulozowego, powoduje 

istotny wzrost sztywności kompozytu w stosunku do sztywności użytego termoplastu, bez 

względu na rodzaj stosowanej celulozy. Charakterystyki tego wpływu natomiast podzielić 

można na trzy rodzaje, (1) liniowy bądź prawie liniowy wzrost modułu sprężystości wraz ze 

wzrostem ilości cząstek lignocelulozowych w kompozycie, (2) efekt nieliniowej charaktery-

styki wpływu ilości cząstek drzewnych na moduł sprężystości, lub wpływ nieznaczny (3) oraz 
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taki gdy do pewnego stopnia napełnienia następuje wzrost wartości modułu a później następu-

je jego spadek pomimo wzrostu zawartości surowca lignocelulozowego. W większości jednak 

przypadków badacze potwierdzają liniową bądź niemal liniową zależność wzrostu moduł 

sprężystości kompozytów wraz ze wzrostem stopnia napełnienia surowcem naturalnym. 

 

Kształt i wielkości cząstek drzewnych 

 

Spośród innych, szczególnie istotnych parametrów kształtujących właściwości mecha-

niczne produktów na bazie drewna, takich jak papier, płyty pilśniowe, płyty wiórowe czy 

tworzywa drzewne zawierające materiał drzewny i polimery termoplastyczne, jest wielkość 

 i kształt cząstek drzewnych. O ile w przypadku tworzyw drzewnych takich jak płyty wiórowe, 

cząstki, z których są zbudowane nazywa się wiórami, to dla materiałów kompozytowych, 

również tych, które zawierają surowiec drzewny, w większości przypadków stosuje się poję-

cie włókna wzmacniającego. Jednym z podstawowych parametrów uwzględnianych w bada-

niach wpływu wielkości cząstek lignocelulozowych na właściwości materiałów zawierają-

cych surowiec drzewny i tworzywa termoplastyczne jest współczynnik kształtu czyli stosunek 

długości cząstki do jej grubości bądź średnicy (l/d). Na ogół wykazywano, że wraz ze wzro-

stem wielkości cząstki drzewnej, a w szczególności współczynnika kształtu, moduł sprężysto-

ści kompozytów drzewno-polimerowych istotnie rośnie. Stosowane w produkcji kompozytów 

cząstki drzewne to przede wszystkim mączka drzewna czyli surowiec o niewielkich rozmia-

rach i współczynniku kształtu mieszczącym się w przedziale 3,3-4,5 a niekiedy mniejszym. 

Natomiast w przypadku włókien naturalnych pochodzenia roślinnego (włókna lnu, konopi, 

agawy) najczęściej stosowano taką długość włókna, która odpowiadała współczynnikowi 

kształtu na poziomie 20-25. W przypadku stosowania włókien celulozowych współczynnik 

l/d mieścił się zazwyczaj w przedziale 4-42. Badano również wpływ możliwości stosowania 

włókien naturalnych stosując włókna o dużej smukłości około 230. 

Z mechanicznego punktu widzenia, gdy stosowane do wytwarzania materiałów kom-

pozytowych włókno ma stanowić wzmocnienie, najlepiej gdy jest włóknem ciągłym i ułożo-

nym równolegle do kierunku sił rozciągających czy ściskających materiał. W przypadku 

włókna krótkiego, włókno i osnowa odkształcają się odmiennie, co wynika z różnic we wła-

ściwościach sprężystych tych materiałów. Efektem różnic pomiędzy odkształceniami włókna 

i polimeru w warstwie adhezyjnej jest pojawienie się naprężeń stycznych a włókno zostaje 

poddane rozciąganiu wywołującemu w nim naprężenia normalne. Naprężenia normalne osią-

gają najwyższą wartość (nie większą niż wytrzymałość włókna) w środkowej części włókna  

a zerową na jego końcach, inaczej niż naprężenia styczne, które swoje ekstremum osiągają na 

końcach włókna. Gdy siła rozciągająca włókno wywoła w nim odkształcenia równe odkształ-

ceniom osnowy wówczas naprężenia styczne osiągną wartość równą zero. Istnieje kilka teorii 

próbujących wyjaśnić tę interakcję pomiędzy włóknem i osnową. Jedna z nich, nazywana 

shear lag teory, oparta na teorii sprężystości, została zaproponowana przez Cox’a w 1952 

roku. Fundamentalnym elementem shear lag teory jest pojęcie długości krytycznej włókna 

(lkr), przy której w efektywny i pełny sposób włókno jest w stanie przekazać swoje właściwo-

ści wytrzymałościowe. Analizując zagadnienie można zauważyć, że istnieją cztery istotne  

z mechanicznego punktu widzenia długości włókna wzmacniającego, mające wpływ na wy-

trzymałość kompozytu. Długość mniejsza od długości krytycznej, długość krytyczna, długość 

większa od długości krytycznej ale mniejsza od długości włókna ciągłego oraz włókno ciągłe. 

Pomimo, iż pojęcie długości krytycznej włókna wzmacniającego związane jest przede 

wszystkim z wytrzymałością materiałów kompozytowych, to jednak, jak wykazały badania 

literaturowe, długość cząstek zarówno syntetycznych jak i naturalnych istotnie wpływa na 

właściwości sprężyste materiałów. Biorąc to pod uwagę należy przypuszczać, że również  

w odniesieniu do właściwości sprężystych tworzyw drzewno-polimerowych, pojęcie długości 
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krytycznej może być istotnym kryterium uwzględnianym podczas projektowania takich mate-

riałów, z przeznaczeniem na elementy konstrukcji drzewnych. 

 

Orientacja surowca lignocelulozowego w materiale 

 

Kolejnym istotnym elementem wpływającym na właściwości sprężyste tworzyw 

drzewno-polimerowych jest orientacja cząstek surowca lignocelulozowego w materiale. Moż-

na tu mówić o dwóch głównych przypadkach, tworzywach z losowym lub ukierunkowanym 

układem cząstek. Zazwyczaj, gdy postać surowca naturalnego stanowią drobne cząstki, takie 

jak mączka drzewna lub krótkie włókna, ich dystrybucja przyjmuje postać losową. Wraz ze 

wzrostem długości cząstek,  może występować ich przypadkowe lub celowe ukierunkowanie. 

Jak wspomniano wcześniej, gdy włókno ma stanowić wzmocnienie, najlepiej jeśli jest włók-

nem ciągłym i ułożonym równolegle do kierunku obciążania materiału, uzyskuje się wówczas 

najwyższy efekt wzmocnienia. Prowadzi to jednak do pojawienia się silnej anizotropii wła-

ściwości sprężystych materiału kompozytowego. Natomiast losowy układ cząstek wzmacnia-

jących, dający większą homogeniczność strukturalną, prowadzi z reguły do uśrednienia wła-

ściwości sprężystych w głównych kierunkach materiału, oraz obniża możliwość osiągnięcia 

efektu maksymalnego wzmocnienia. 

W przypadku analizy wpływu orientacji włókien na właściwości sprężyste materiałów 

zawierających surowiec lignocelulozowy i polimery termoplastyczne, przede wszystkim sku-

piano się na analizie in situ ułożenia włókien w  kompozytach już wytworzonych. Właściwie 

nie wskazywano, pomijając laminaty, które z zasady są materiałami „ukierunkowanymi”, na 

konieczność projektowania tworzyw drzewno-polimerowych uwzględniającego orientację 

cząstek lignocelulozowych w materiale, ograniczając się jedynie do stwierdzenia ważności 

tego wpływu. Z reguły zauważano, że dana technologia wytworzenia powoduje, iż cząstki są  

w mniejszym lub większym stopniu ukierunkowane, skupiając się już dalej na analizie wła-

ściwości kompozytu. Zauważyć również należy, że bardzo często główne osie materiałowe 

utożsamiane są nie ze strukturą materiału a z kierunkiem jego formowania (laminaty, elemen-

ty wytłaczane, maty kompozytowe itp.). Podobna zasada stosowana jest również w przypadku 

tworzyw drzewnych takich jak na przykład płyta wiórowa, OSB itp., dla których główne osie 

w płaszczyźnie płyty utożsamiane są z kierunkiem formowania kobierca i kierunkiem w po-

przek formowania kobierca. Takie podejście upraszcza znacznie sposób opisu właściwości 

materiału, zwłaszcza wytwarzanego jako gotowy wyrób, dla którego ze względu na z góry 

określone przeznaczenie, znane są rodzaje i kierunki obciążania. Przyjąć więc można, że  

w ten sam sposób możliwa jest analiza wpływu kąta ułożenia cząstek lignocelulozowych, 

względem zdefiniowanych osi głównych, na właściwości sprężyste formowanych w płyty 

tworzyw drzewnych zawierających polimery termoplastyczne. 

 

Rodzaj surowca naturalnego 

 

Podstawowym materiałem lignocelulozowym stosowanym w produkcji tworzyw 

drzewnych zawierających polimery termoplastyczne są cząstki drzewne. Brak jest jednak jed-

nomyślności co do wpływu gatunku drewna stosowanego na surowiec lignocelulozowy na 

właściwości sprężyste tworzyw drzewno-polimerowych. W jednych badaniach można znaleźć 

wyniki   wykazujące, że najwyższe moduły sprężystości zarówno przy rozciąganiu jak i zgi-

naniu osiąga się w przypadku napełnienia polimeru drewnem gatunków iglastych, w innych 

natomiast wskazuje się na wyższość surowca pochodzącego z gatunków liściastych. Istnieje 

też szereg opracowań w których wykazywano brak istotnego wpływu gatunku drewna na te 

właściwości sprężyste. Oprócz materiału drzewnego rozdrobnionego do postaci mączki, tro-

cin lub wiórów, jako surowiec do produkcji kompozytów stosowane są również inne materia-
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ły pochodzenia naturalnego, zazwyczaj z roślin jedno lub dwuletnie takich jak, len, konopie, 

sizal, juta, kenaf, bawełna, słoma pszeniczna lub pozostałości po przetwórstwie roślin, bagas-

sa, łuski ryżu, włókno koksowe itp. Surowce stosowane do wytwarzania kompozytów to nie 

tylko materiały dziewicze (pierwszego stosowania). Z równie dobrym skutkiem stosować 

można wybrane materiały poużytkowe. Analiza zagadnienia wykazała, że takie surowce są 

wartościowym materiałem w produkcji tworzyw drzewnych zawierających termoplasty,  

a kompozyty wykonane na ich bazie posiadają porównywalne wartości modułów sprężystości, 

do kompozytów wykonanych z udziałem mączki drzewnej. 

 

Rodzaj polimeru 

 

Zdecydowanie mniej uwagi poświecono w literaturze światowej wpływowi rodzaju 

polimeru na właściwości sprężyste kompozytów. Pomijając polimery pochodzenia naturalne-

go, podstawową bazą surowcową w produkcji kompozytów są polimery termoplastyczne.  

W zależności od oczekiwań dotyczących właściwości kompozytu oraz warunków przetwór-

stwa stosowane są w praktyce termoplasty z czterech grup polipropyleny (PP), polietyle-

ny(PE), polistyreny (PS) oraz polichlorki winylu (PVC). Jednym z istotnych ograniczeń sto-

sowania polimerów termoplastycznych jest temperatura ich przetwórstwa, która ze względu 

na udział surowca naturalnego nie powinna przekraczać 200°C. Oprócz polimerów pierwsze-

go użycia stosowane są również polimery pochodzące z recyklingu. Przydatność takiego su-

rowca do wytwarzania kompozytów potwierdzono wielokrotnie wykazując, że zastosowanie 

polimeru z recyklingu nie wpływa na pogorszenie właściwości sprężystych kompozytu  

w porównaniu z kompozytami zawierającymi polimery pierwszego użycia. Generalnie jednak 

uznaje się, że wpływ zastosowanego termoplastu na właściwości sprężyste kompozytu jest 

przede wszystkim bezpośrednio powiązany z właściwościami sprężystymi danego polimeru 

oraz efektywnością łączenia z materiałem lignocelulozowym 

 

Dodatki oraz modyfikacja surowca drzewnego 

 

Jednymi z istotniejszych substancji dodatkowych, stosowanych w produkcji kompozy-

tów, a wpływających przede wszystkim na zwiększenie jego właściwości mechanicznych, są 

środki zwiększające adhezję pomiędzy cząstką lignocelulozową i polimerem, nazywane zwy-

czajowo środkami sprzęgającymi lub kompatybilizatorami. Są one aplikowane zazwyczaj na 

dwa różne sposoby, bezpośrednio podczas mieszania składników lub w trakcie obróbki 

wstępnej, przy czym środek wspomagający łączenie jest aplikowany na włókna bądź polimer 

albo częściowo na włókno bądź polimer i następnie mieszany z surowcami niemodyfikowa-

nymi. Generalnie przyjąć można, że dodatek kompatybilizatora powoduje wzrost modułu 

sprężystości. Istnieje jednak pewna granica, po przekroczeniu której dalszy wzrost ilości 

środka sprzęgającego nie wpływa korzystnie a wręcz odwrotnie, powoduje pogorszenie wła-

ściwości sprężystych kompozytu. Podkreśla się  również, że wpływ kompatybilizatora na 

moduł sprężystości kompozytu zależny jest od ilości napełniacza naturalnego. 

Spośród metod korzystnie wpływających na polepszenie mieszalności surowca ligno-

celulozowego z polimerem lub jego adhezji do polimerów należą, mechaniczne modyfikacje 

powierzchni (kalandrowanie, rozciąganie) modyfikacje cieplne (działanie temperaturą, pro-

mieniami UV), modyfikacje elektryczne (wyładowania koronowe i zimna plazma) itp. Naj-

częściej jednak stosowane są modyfikacje chemiczne będące ostatecznym zabiegiem lub 

przygotowaniem do dalszej obróbki a wśród nich działanie np. bezwodnikami kwasowymi, 

kwasami karboksylowymi, chlorowodorowymi  siarczanem chromu, wodorowęglanem sodu 

itd. 
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Wpływ wody 

 

Pomimo iż podkreśla się, że tworzywa drzewno-polimerowe są materiałem o mniej-

szej wrażliwości na działanie wody niż drewno, to w przypadku stosowania go na wyroby  

w aplikacjach zewnętrznych np. architektura ogrodowa, lub tam gdzie wyrób ma stały kontakt 

z wodą, wpływ wilgotności na właściwości kompozytu powinien być uwzględniany. Podczas 

gdy taki kompozyt przebywa w wilgotnym środowisku absorpcja wody następuje w sposób 

nieunikniony, powodując jego spęcznienie, a po pewnym czasie może wywołać stopniową 

degradację mechaniczną. Jak wykazują obserwacje doświadczalne, sorpcja wody zmniejsza  

w sposób istotny właściwości mechaniczne kompozytu. Prace nad możliwością ograniczenia 

zjawiska sorpcji wody przez kompozyt wykazały, że dodatek kompatybilizatora powoduje 

istotne zmniejszenie szybkości procesów dyfuzyjnych w kompozycie. Jako przypuszczalną 

przyczynę takiego zjawiska podaje się zmniejszenie, w wyniku działania kompatybilizatora, 

ilości wolnych przestrzeni w regionie przylegania faz, a także zablokowanie części grup hy-

drofilowych (grupy hydroksylowe) przez działanie sprzężenia (kompatybilizatora). 

 

Przetwórstwo 

 

Podstawą wytwarzania materiałów drzewnych zawierających cząstki lignocelulozowe 

i polimery termoplastyczne jest odpowiednie wymieszanie ze sobą składników oraz ich trwałe 

połączenie. Spośród wielu metod typowych dla przemysłu tworzyw sztucznych a stosowa-

nych podczas przetwórstwa kompozytów drzewno-polimerowych najpopularniejszymi są 

wytłaczanie, wtryskiwanie do formy i prasowanie. Z kolei ta ostatnia metoda jest jednym  

z podstawowych sposobów produkcji tworzyw drzewnych takich jak płyty wiórowe, pilśnio-

we czy sklejki. Bez względu jednak na zastosowaną metodę konieczne jest podgrzanie termo-

plastów do temperatury powodującej ich uplastycznienie w takim stopniu aby możliwa była 

homogenizacja z surowcem lignocelulozowym. Do czynników związanych z procesem pro-

dukcji i jednocześnie najistotniej kształtujących właściwości kompozytów drzewno-

polimerowych zaliczyć należy temperaturę przetwórstwa, czas, ciśnienie oraz warunki tech-

niczne urządzeń jak na przykład ilości obrotów ślimaka wytłaczarki. Bardzo często nieodpo-

wiedni dobór urządzenia przetwórczego wpływa na niemożność wytworzenia kompozytu 

albo ostatecznie wytworzenie materiału lecz wadliwego, nie będącego w stanie spełnić okre-

ślonych wymagań mechanicznych. 

Przedstawione czynniki wpływające na kształtowanie właściwości sprężystych two-

rzyw drzewnych zawierających polimery termoplastyczne można uznać za najistotniejsze. 

Zwrócić jednak należy uwagę na fakt, że pomimo wielu doniesień literaturowych praktycznie 

nie ma jednoznacznego i zarazem kompletnego opisu ich wpływu na te właściwości. Wyjąt-

kowo skromnie jest zaprezentowany wpływ wymienionych czynników zwłaszcza na takie 

stałe sprężystości jak współczynniki Poissona czy moduł Kirchoffa. Brakuje też opracowania, 

które w spójny sposób opisywałoby komplet, zweryfikowanych eksperymentalnie, stałych 

sprężystości tworzyw drzewnych zawierających duże cząstki drzewne i polimery termopla-

styczne, potraktowanych jako materiał o właściwościach monotropowych. 

 

4.2.3. Modelowanie właściwości sprężystych tworzyw drzewno-polimerowych 

 

Jednym z fundamentalnych zadań w opisie właściwości mechanicznych materiałów 

jest wyznaczenie jego właściwości sprężystych. Może się to odbywać na drodze pracochłon-

nego eksperymentu lub rozważań teoretycznych, które w większości przypadków prowadzą 

do rozwiązania równań zgodnie z wybranym modelem matematycznym. Rozwiązanie tych 
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równań oznacza rozwiązanie problemu modelowego opartego o model fizyczny ciała i po 

uwzględnieniu szeregu uproszczeń (założeń) względem ciała rzeczywistego. Przewidywanie 

właściwości sprężystych kompozytów, również drzewno-polimerowych, odbywa się przede 

wszystkim na podstawie znanych właściwości jego poszczególnych składników oraz cech 

konstrukcyjnych (struktury wewnętrznej) w tym ilości, postaci, wielkości i ułożenia cząstek 

lignocelulozowych w matrycy polimerowej oraz występujących pomiędzy nimi zależności. 

Poszukiwana właściwość kompozytu jest więc rozwiązaniem pewnego rodzaju funkcji agre-

gującej szereg danych powiązanych ze sobą w określony sposób. Opracowane analityczne 

modele mikromechaniczne w odniesieniu do materiałów kompozytowych zawierających su-

rowiec włóknisty opierają się w zasadzie na założeniach teorii wzmocnienia. Jej zadaniem, 

jest zastąpienie modelu ciała niejednorodnego o różnych właściwościach jego składników 

ciałem jednorodnym zazwyczaj ortotropowym z podaniem uśrednionych wartości właściwo-

ści sprężystych tak opisanego ciała.  

Jednym z prostszych i użytecznych narzędzi służących do analizy właściwości spręży-

stych materiałów kompozytowych opierających się na powyższych założeniach jest teoria 

mieszanin (ROM i IROM). Pomimo wprowadzenia wielu uproszczeń zakładających na przy-

kład, że włókna są ciągłe, materiały włókna oraz osnowy są jednorodne i wykazują liniowość 

sprężystą, istnieje doskonałe połączenie pomiędzy materiałami, oś izotropii materiału pokry-

wa się z osią symetrii, to teoria mieszanin jest prostym i rozsądnym sposobem przewidywania 

wybranych właściwości sprężystych kompozytu zawierającego włókna naturalne. Założenia 

przedstawiane w tym modelu są podstawą wielu innych znanych modeli stanowiących za-

zwyczaj jej rozwinięcie, przy czym bardzo często uwzględniają one takie czynniki jak dłu-

gość włókna, jego orientację czy też ułożenie w materiale. Spośród najistotniejszych, które 

mogą być stosowane dla oceny właściwości sprężystych kompozytów drzewno-

polimerowych zaliczyć należy: Modyfikowana reguła mieszanin (MROM), Modyfikowana 

hybrydowa reguła mieszanin (ROHM), Modele Cox, Hirsch, Counto, Paul, Halpin-Tsai-

Pagano, Nielsen Chen, Pan, Krenchel, Kely-Tyson, Kerner, Bowyer-Bader, Mori-Tanaka, 

Chow, Bridging, Chamis, Christensen, czy inne nienazwane, które albo stanowią modyfikacje 

istniejących formuł albo też stanowią w pewnym zakresie nowatorskie podejście do problemu 

analizy właściwości sprężystych kompozytów jak choćby przedstawione przez Malekmo-

hammadi. 

Duża liczba proponowanych modeli opisanych w licznych pracach oraz wielokrotne 

zgłaszane postulaty dalszego rozwoju w tym zakresie wskazują na ważność tego zagadnienia. 

Zauważyć również należy, że pomimo wykazywania przez autorów dużej skuteczności po-

szczególnych rozwiązań, nie udało się do tej pory stworzyć na tyle uniwersalnej procedury, 

która stanowiłaby wystarczająco skuteczne narzędzie do oceny właściwości sprężystych 

kompozytów zwłaszcza zawierających cząstki lignocelulozowe. Zgodzić się więc należy ze 

stwierdzeniem, że ponieważ włókna naturalne wykazują znaczną anizotropię mechaniczną, 

zastosowanie w modelowaniu właściwości sprężystych tworzyw drzewno-polimerowych pro-

stych związków dla materiałów izotropowych jest często niewystarczające. Większość też, 

proponowanych formuł wymaga stosowania współczynnika empirycznego, który jest okre-

ślony najczęściej przez procedurę dopasowania pewnej krzywej, w celu dostarczenia fenome-

nologicznego opisu danych eksperymentalnych. Gdy uwzględni się powyższe oraz weźmie 

pod uwagę fakt, że bardzo duża liczba różnorodnych źródeł danych eksperymentalnych, czę-

sto znacznie się od siebie różniących, ogranicza możliwość ich porównania, okazuje się, że 

wykluczone staje się stosowanie tylko jednego, preferowanego modelu w celu przewidywania 

właściwości sprężystych tworzyw drzewnych zawierających duże cząstki drzewne i polimery 

termoplastyczne. 
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4.2.4. Cel i zakres pracy 

 

Przeprowadzony przegląd literatury oraz analiza zagadnienia wykazały między innymi 

potrzebę intensywniejszego poszukiwania nowych rozwiązań strukturalno-materiałowych, 

umożliwiających aplikację tworzyw drzewnych zawierających surowiec drzewny i polimery 

termoplastyczne na elementy konstrukcji drzewnych. Równocześnie stwierdzono, że w spo-

sób niewystarczający opisane są właściwości sprężyste takich materiałów. Występuje też wie-

le niejasności między innymi w zakresie wpływu takich czynników jak orientacja i wielkość 

dużych cząstek drzewnych na właściwości sprężyste tych materiałów. Pomimo wielu donie-

sień literaturowych nadal w niezadowalający sposób opisany jest wpływ długości cząstki 

drzewnej na właściwości sprężyste tworzy drzewno-polimerowych, szczególnie w odniesie-

niu do długości krytycznej cząstki. Nie znaleziono też propozycji takiego rozwiązania mate-

riałowego, w którym surowiec drzewny występuje w postaci ciągłych cząstek ułożonych 

równolegle względem siebie i jednocześnie zorientowanych pod wybranymi kątami. Brakuje 

też doniesień opisujących komplet stałych sprężystości tworzywa drzewno-polimerowego 

uformowanego w postaci płyty, jako materiału monotropowego. Nie otrzymano też w wyniku 

przeglądu literatury jednoznacznej odpowiedzi czy istnieje wpływ gatunku drewna zastoso-

wanego do produkcji tworzyw drzewno-polimerowych na ich właściwości sprężyste.  

Pozyskiwane w przemyśle drzewnym cząstki drzewne w postaci wiórów bądź pasm 

charakteryzują się prostokątnym lub zbliżonym do prostokątnego kształtem przekroju po-

przecznego. Jednak wśród wiórów drzazgowych bardzo często ten przekrój zbliżony jest do 

okrągłego. Brak jest, o ile wiadomo autorowi, opracowań, opisujących wyniki badań ekspe-

rymentalnych nad wpływem kształtu przekroju poprzecznego ukierunkowanych dużych czą-

stek drzewnych na właściwości sprężyste tworzyw drzewno-polimerowych. 

Biorąc powyższe pod uwagę, za cel pracy przyjęto opisanie wpływu czynników kon-

strukcyjno-materiałowych na właściwości sprężyste tworzyw drzewnych, zawierających duże 

cząstki drzewne oraz polimer termoplastyczny, jako materiałów monotropowych. 

W ramach pracy skupiono się przede wszystkim na takich czynnikach jak, długości cząstek 

drzewnych i ich orientacja, zawartość cząstek drzewnych w materiale, gatunek drewna, z któ-

rego surowiec drzewny pochodzi oraz kształt przekroju cząstek drzewnych na właściwości 

sprężyste takich materiałów. 

Aby zrealizować cel pracy postanowiono zaprojektować i stworzyć modelowe tworzywa 

drzewno-polimerowe, które umożliwiłyby opisanie wpływu wybranych czynników konstruk-

cyjnych i materiałowych na właściwości sprężyste tych materiałów. Tworzywa te powinny 

spełniać następujące kryteria:  

• zawartość surowca drzewnego w materiale powinna obejmować trzy wartości, przy 

czym dwie z nich powinny wynosić więcej niż 50% wagowo, 

• zawierać duże cząstki drzewne o równoległym do dłuższego boku przebiegu włókien 

drzewnych oraz popularny polimer termoplastyczny wykorzystywany w produkcji 

kompozytów drzewno-polimerowych, 

• cząstki drzewne powinny mieć tak dobrane wymiary aby możliwe było określenie te-

go parametru jako czynnika kształtującego właściwości sprężyste materiału, 

• cząstki drzewne w materiale powinny być ułożone równo-miernie, równolegle wzglę-

dem siebie i zarazem pod określonym kątem do zdefiniowanej osi głównej, 

• cząstki drzewne w materiale powinny być oddzielone od siebie warstwą polimeru  

o określonej grubości, 

• powinno występować dobre połączenie cząstek drzewnych z polimerem, 
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• materiał powinien być wykonany w takiej postaci aby możliwe było pozyskanie z nie-

go próbek umożliwiających oznaczenie 7 stałych sprężystości (E1, E2, G12, G23, v12, v21 

i v23) przy równoczesnym założeniu jego monotropii właściwości sprężystych. 

Dodatkowo postanowiono przeprowadzić próbę oceny przydatności wybranych modeli 

matematycznych i jeśli to możliwe, wskazać taki zestaw formuł, które w prosty i uniwersalny 

sposób umożliwiłby przewidywanie właściwości sprężystych tworzyw drzewnych, w których 

duże cząstki drzewne spajane są polimerami termoplastycznymi. 

 

4.2.5. Metodyka pracy 

 

Wyznaczenie wpływu wybranych czynników na właściwości sprężyste tworzyw 

drzewno-polimerowych wymagało w pierwszej kolejności ustalenia właściwości sprężystych 

poszczególnych jej składników. Ich ustalenie było niezbędne przede wszystkim w celu reali-

zacji zadania dotyczącego modelowania właściwości sprężystych tworzyw. Dlatego też bada-

nia eksperymentalne podzielono na dwa etapy: wyznaczenie stałych sprężystości drewna   

polimeru oraz wyznaczenie stałych sprężystości tworzywa drzewno-polimerowego wytwo-

rzonego na bazie tych surowców. W związku z założeniem, że analizowane tworzywa drzew-

no-polimerowe będą miały postać płyty monotropowej, przyjęto, iż szeroka płaszczyzna płyty 

jest powierzchnią ortotropii, natomiast kierunek izotropii związany jest z grubością płyty. 

Biorąc powyższe pod uwagę  zaprojektowano modelowe płyty drzewno-polimerowe, w któ-

rych zastosowane cząstki drzewne o czterech różnych długościach, najdłuższa odzwierciedla-

jąca włókno ciągłe, o długości krytycznej, dłuższa od krytycznej lecz krótszej niż najdłuższa   

krótszej niż krytyczna, ułożone były równolegle do jednego z boków płyty. 

Przyjęto, że w celu ustalenia modułów Kirchhoffa G12, i G12,φ  materiałów, wykorzy-

stane będą tworzywa drzewno-polimerowe w postaci prostokątnej płyty, natomiast wyzna-

czenie modułów Younga E1, E2, E1,φ, współczynników Poissona ν12, ν21, ν23, ν12,φ i ν23,φ oraz 

modułów Kirchhoffa G23 i G23,φ na próbkach w postaci prostokątnych pasm. Aby ograniczyć 

do minimum wpływ zmienności wymiarów cząstek drzewnych wykonano kalibrowane pręty 

drewniane o dwóch przekrojach, okrągłym i kwadratowym. Zdecydowano ponadto, że za-

równo w przypadku pręta okrągłego jak i kwadratowego ich pola przekroju będą zbliżone 

wymiarowo, co powinno wyeliminować lub znacznie ograniczyć pojawienie się niepożądane-

go czynnika wpływu wielkości pola przekroju na właściwości sprężyste materiału. Z polimeru 

(polipropylen + MAPP) wytłaczano rurki o średnicy wewnętrznej 2.2 mm i trzech grubo-

ściach ścianek tak dobranych aby spełnić warunek trzech udziałów procentowych surowca 

drzewnego w materiale, wynoszących odpowiednio 40, 55 i 70% wagowo. Pręty drewniane 

wprowadzano w rurki polimerowe i układano w pakiety a następnie autorsko opracowaną 

metodą prasowania wykonano płyty drzewno-polimerowe. Ze względu na realizację badań        

w zakresie wpływu kierunku ułożenia cząstek drzewnych w tworzywie drzewno-

polimerowym, prostokątne próbki wycinano tak aby kąt ułożenia cząstek drzewnych, wynosił  

0°, 15°, 45°, 75° i 90°. Badania prowadzono na drodze skręcania płyty oraz na drodze rozcią-

gania pasm kompozytowych. 

W celu uzyskania wartości teoretycznych opisujących jak najdokładniej rzeczywiste 

właściwości sprężyste materiałów kompozytowych powstało wiele rozwiązań dających na 

ogół bardzo skomplikowane wzory trudne do bezpośrednich zastosowań. Dlatego też zdecy-

dowano się na wybranie jednych z najczęściej stosowanych i względnie prostych w interpre-

tacji modeli, które jednak jak podaje literatura, w dość poprawny sposób opisują właściwości 

tworzyw drzewnych zawierających spoiwa w postaci polimerów termoplastycznych lub ży-

wic klejowych (ROM/IROM, MROM, Halpin-Tsai-Pagano, Chamis, Bridging, Malekmo-

hammadi i Christensen).  
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4.2.6. Wyniki badań 

 

Wpływ zawartości surowca drzewnego 

 

Podkreślić należy, że najistotniejszy zanotowany wpływ ilości materiału drzewnego 

widoczny jest w przypadku moduł Younga E1 oraz modułu Kirchhoffa G12 tworzyw drzewno-

polimerowych. Zwiększenie udziału cząstek lignocelulozowych w kompozycie z 40% do 

55% skutkuje wzrostem modułu E1 o ponad 26%. Jeszcze istotniejszy, ponad 53% wzrost 

wartości tego modułu, uzyskuje się, gdy zawartość surowca drzewnego wzrośnie z 40% do 

70%. W przypadku modułu G12 zwiększenie ilości cząstek drzewnych w tworzywie drzewno-

polimerowym z 40% do 55 % skutkuje prawie 32% wzrostem jego wartości, a dalsze zwięk-

szenie zawartości surowca drzewnego w materiale, do 70%, powoduje wzrost wartości modu-

łu G12 średnio o kolejne 19%. W nieco mniejszym stopniu zmiana zawartości cząstek lignoce-

lulozowych wpływa na moduł Younga E2, moduł Kirchhoffa G23 oraz współczynniki Poisso-

na v12, v23 i v21. Zwiększenie ilości cząstek drzewnych w tworzywie drzewno-polimerowym  

z 40% do 70% powoduje wzrost wartości współczynnika v23 średnio o ponad 17%, modułu E2 

o około 10%, współczynnika v12 o około 8% i jednocześnie obniżenie wartości modułu G23, 

oraz współczynnika v21 odpowiednio o około 15 i 24%. Zauważyć należy, że nie stwierdzono 

istotnego statycznie wpływu zwiększenia zawartości surowca drzewnego z 40% do 55% na 

wartości współczynników v12 i v21. Podobny brak istotnych różnic pomiędzy średnimi warto-

ściami współczynników v12 i v23 oraz modułu E2 i moduł G23 zanotowano w przypadku wzro-

stu zawartości cząstek lignocelulozowych w materiale z 55% do 70%. Przeprowadzone bada-

nia potwierdziły doniesienia literaturowe o liniowej charakterystyce wpływu zawartości su-

rowca lignocelulozowego na moduł Younga tworzyw drzewno-polimerowych. Warte podkre-

ślenia jest też, że ukazano taką tendencję w odniesieniu do pozostałych analizowanych w pra-

cy właściwości sprężystych 

 

Wpływ długości cząstki drzewnej 

 

Rezultaty analizy statystycznej wykazują znaczne zróżnicowanie wpływu długości 

cząstek drzewnych na poszczególne właściwości sprężyste analizowanych tworzyw drzewno-

polimerowych. Zaakcentować należy, że tylko w przypadku modułu Kirchhoffa G12,φ zauwa-

żono istotny wpływ tego czynnika, bez względu na kąt φ ułożenia surowca drzewnego. Brak 

takiego wpływu zanotowano natomiast analizując wartości współczynnika Poissona v23 bada-

nych materiałów. Podobnie brak wpływu długości cząstki drzewnej zanotowano w przypadku 

moduł Younga Eφ dla tych materiałów, w których surowiec drzewny zorientowany był pod 

kątem φ =  45°, 75° oraz 90°. Z kolei bardzo wyraźny wpływ tego czynnika na moduł Younga 

wykazano dla materiału, w którym cząstki drzewne ułożone były równolegle bądź pod kątem 

15°. Można przypuszczać, że zjawisko to związane jest między innymi z obniżeniem się 

wpływu modułu Younga surowca drzewnego na ogólny moduł sprężystości materiału. Odno-

towano też wyraźny spadek moduł Younga materiałów wraz ze zmniejszaniem się wymiaru 

surowca drzewnego. 

Oceniając celowość wyznaczania lkr cząstek drzewnych podczas analizy wpływu dłu-

gości surowca drzewnego na właściwości sprężyste tworzyw drzewno-polimerowych zauwa-

żyć należy, że podobnie jak wykazały badania literaturowe, również podczas wyznaczania 

tych właściwości prezentowanego w pracy materiału kryterium długości krytycznej jest na-

rzędziem przydatnym. Zdecydowanie największy wpływ długości cząstek drzewnych obser-

wowany jest w przypadku modułu Younga materiału. Jak wykazały badania, zastosowanie 

surowca drzewnego o długości równej lkr nie gwarantuje otrzymania materiału o module po-

równywalnym z tym, który zawiera ciągłe cząstki drzewne ld→∞, Dopiero wykorzystując do 



Strona 14 z 25 

 

wytworzenia tworzywa drzewno-polimerowego cząstki o długości pięciokrotnie dłuższej niż 

lkr, w pracy oznaczone jako ld > lkr, otrzymuje się materiał o module Younga porównywalnym 

z tym, którym wykazały się materiały z cząstkami ld→∞, (w zakresie kątów 0°, 15°). W pozo-

stałych analizowanych przepadkach wpływ długości surowca drzewnego na właściwości 

sprężyste jest mniej widoczny, jednak generalnie ocenić można, że jeśli nie ma perspektywy 

stosowania cząstek od długości ld→∞, a istotne jest otrzymanie materiału o jak najwyższych 

właściwościach sprężystych, powinno się wykorzystywać surowiec drzewny od długości co 

najmniej 5lkr. 

 

Wpływ kąta ułożenia cząstki drzewnej 

 

Zastosowane w badaniach celowe (w pięciu wariantach) ułożenie cząstek drzewnych, 

wykazało bardzo istotny wpływ tego czynnika na właściwości sprężyste analizowanego mate-

riału. Wyniki przeprowadzonej jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA), wykazały tą 

istotność, bez względu na analizowaną stałą sprężystości oraz długość cząstek drzewnych 

występujących w materiale. Analizując charakterystyki wpływu kąta ułożenia cząstek drzew-

nych na moduł Younga badanego tworzywa drzewno-polimerowego, zauważyć można ich 

pewne podobieństwo, do charakterystyk opisujących wpływ kąta przebiegu włókien w drew-

nie litym na ten moduł. Bardzo wyraźny spadek wartości modułu Younga występuje gdy kąt 

pochylenia cząstek drzewnych ulegnie zmianie z 0° do 45°. Średnio obniżenie wartości mo-

dułu Younga wynosi wówczas 69%, przy czym wartość tego spadku maleje wraz ze zmniej-

szaniem się długości cząstki drzewnej. Po przekroczeniu kąta 45°, dalsze pochylanie cząstek 

drzewnych, do wartości kąt 75°, nie wywołuje już tak dużych zmiany wartości tego modułu, 

średnio około 34%. Z kolei bez względu na zastosowaną w materiale długość cząstki drzew-

nej, charakterystyki wpływu kąta jej ułożenia na moduł Kirchhoffa G12, przybierają kształt 

krzywej przypominającą krzywą dzwonową. Dla materiału z najdłuższymi cząstkami drzew-

nymi zaobserwowano też największe różnice w otrzymanych wartościach modułu G12. Doko-

nując zmiany ułożenia cząstek lignocelulozowych z równoległego na ułożenie pod kątem 45°, 

uzyskuje się wzrost wartości tej stałej sprężystości o ponad 49%, przy czym wpływ zmiany 

kąta orientacji surowca drzewnego z 0° na 15° skutkuje już mniejszym, na poziomie około 

13%, wzrostem wartości modułu G12. Brak istotnego wpływu zmiany kąta ułożenia cząstek 

lignocelulozowych na wartości moduł Kirchhoffa G23 tworzyw drzewno-polimerowych zano-

towano, gdy cząstki te ułożone były pod kątem od 0° do 45°. Dopiero zmiana ukierunkowania 

surowca drzewnego z 45° na 75° powoduje istotny statystyczne wzrost wartości modułu G23 

materiału. Natomiast rozpatrując wpływ kąta ułożenia cząstek drzewnych na współczynnik 

Poissona v12 analizowanych materiałów, zauważyć można odmienną charakterystykę tego 

wpływu niż opisano to przypadku modułu G23 lecz podobną jak dla drewna litego. Zwiększa-

nie kąta ułożenia cząstek drzewnych w materiale wpływa na obniżenie wartości jego współ-

czynnika v12. Tendencja ta jest zauważalna bez względu na długość zastosowanej cząstki 

drzewnej.  

Odnotować należy też, że bez względu na długość cząstki drzewnej, jej kąt ułożenia  

w materiale, w zakresie 0° do 45°, nie wpływa istotnie statystycznie na wartość współczynni-

ka v23 prezentowanego w pracy materiału. Natomiast istotne różnice pomiędzy średnimi war-

tościami współczynnika v23 otrzymuje się gdy porówna się materiał, w którym cząstki są uło-

żone pod kątem 45° oraz materiał z cząstkami drzewnymi zorientowanymi pod kątem 75°. 

Średnio, uwzględniając wszystkie długości cząstek, taka zmiana kąta powoduje spadek warto-

ści współczynnika v23 materiałów o ponad 32%. Dalsze zwiększanie pochylenia cząstek 

drzewnych z 75° do 90° nie skutkuje już istotnymi statystycznie zmianami wartości współ-

czynnika v23 i tylko w przypadku gdy materiał zawierał cząstki najdłuższe ld→∞, zanotowano 

istotną statystycznie różnicę (wartość współczynnika v23 obniżyła się prawie o 13%). 
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Opierając się na wynikach analizy procentowego wpływu czynników (długość i kat 

ułożenia cząstki drzewnej) można uznać, że projektując tworzywo drzewne zawierające duże 

cząstki drzewne zdecydowanie najistotniejszym kryterium, które powinno się brać pod uwagę, 

poza udziałem surowca drzewnego, jest sposób jego orientacji względem przewidywanego 

kierunku obciążania elementów wykonanych z tego materiału. 

Dokonując analizy możliwości przewidywania stałych sprężystości tworzyw zawiera-

jących ukierunkowane celowo cząstki drzewne o różnej długości i polimery termoplastyczne, 

uznać można, że na ogół zastosowane do porównania z wynikami eksperymentalnymi modele 

okazują się efektywnym narzędziem w opisie stałych sprężystości prezentowanego w pracy 

materiału, Zauważyć jednak należy że, generalnie większą skuteczność prezentowanych mo-

deli odnotowano podczas ustalania stałych sprężystości materiałów zawierających cząstki 

dłuższe. Pewnym wyjątkiem jest tu moduł Kirchhoffa G12 oraz współczynnik Poissona v12, 

dla których w wybranych przypadkach widać odwrotną prawidłowość. Dlatego też w przy-

padku analizy materiałów z cząstkami najdłuższymi, ułożonymi pod kątem 45° (oznaczania 

modułu G12) oraz kątem 15° (oznaczania współczynnika v12), proponowane w opisanej posta-

ci modele, powinny być stosowane z większą ostrożnością. Zwrócić należy również uwagę na 

fakt, że podczas wyznaczania tej samej stałej sprężystości materiałów z różną orientacją oraz 

długością cząstek drzewnych, otrzymuje się na podstawie tych samych modeli wartości za-

wyżone lub zaniżone względem wartości średnich wyznaczonych eksperymentalnie. 

Przeprowadzone badania wykazały istotny statystycznie wpływ gatunku drewna na 

wszystkie analizowane w pracy właściwości sprężyste prezentowanego tworzywa drzewno-

polimerowego, przy czym wyższe właściwości sprężyste posiadają te materiały, które zawie-

rają surowiec pochodzący z drewna bukowego. Stwierdzono też brak wpływu kształtu prze-

kroju cząstek drzewnych na moduły Younga E1 i Kirchhoffa G12 oraz współczynniki Poissona 

v12, v23 i v21 prezentowanych w pracy materiałów. Natomiast istotny statystycznie wpływ tego 

czynnika zaobserwowano w przypadku modułów Younga E2 i Kirchhoffa G23. Jednak różnice 

pomiędzy wartościami średnimi tych stałych sprężystości tworzyw drzewno-polimerowych 

zawierających cząstki drzewne o przekroju okrągłym i kwadratowym, są niewielkie.   

 

4.2.7. Wnioski i spostrzeżenia 

 

1. Generalnie tworzywa drzewno-polimerowe z cząstkami drzewnymi w postaci ciągłej 

mają wyraźnie wyższe właściwości sprężyste w po-równaniu z materiałami zawierają-

cymi cząstki krótsze. Długość cząstek drzewnych nie ma natomiast istotnego wpływu 

na współczynnik Poissona v12, v23, modułu Younga E1 w tych przypadkach, gdy suro-

wiec drzewny ułożony jest pod kątem 75° i 90° do osi głównej, oraz modułu Kir-

chhoffa G23 dla kątów 0°- 45°. 

2. Długość krytyczna cząstki drzewnej może stanowić istotny punkt od-niesienia podczas 

oceny przydatności surowca drzewnego do produkcji tworzyw drzewnych zawierają-

cych surowiec drzewny i polimery termoplastyczne, w tym do oceny jego właściwości 

sprężystych. Jednak dopiero pięciokrotne przekroczenie tej długości gwarantuje 

otrzymanie materiałów o właściwościach sprężystych porównywalnych z tymi, które 

zawierają surowiec drzewny w postaci ciągłego włókna. 

3. Czynnikiem bardzo istotnie kreującym właściwości sprężyste tworzyw drzewno-

polimerowych jest orientacja cząstek drzewnych w materiale. Najsilniej jest to wi-

doczne w przypadku modułu Younga. Materiały z równoległym do osi głównej ułoże-

niem „ciągłych” cząstek drzewnych (moduł E1) posiadają ponad 5,5 krotnie wyższy 

moduł Younga niż materiały z prostopadłym do tego kierunku ułożeniem surowca 
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drzewnego (moduł E2). Zjawisko to jest widoczne bez względu na to, jakiej długości 

cząstki posiada materiał. 

4. Bez względu na zastosowaną w materiale długość cząstki drzewnej, charakterystyki 

wpływu kąta jej ułożenia względem osi głównej na moduł Kirchhoffa G12 tworzyw 

drzewno-polimerowych, przybierają kształt krzywej, przypominającej wypłaszczoną 

krzywą dzwonową, przy czym najwyższe wartości tego modułu osiąga materiał gdy 

suro-wiec drzewny zorientowany jest pod kątem 45°. Podkreślić wiec należy, że przy 

wyznaczaniu modułu Kirchhoffa G12 tworzyw drzewno-polimerowych nie powinno 

się zaniedbywać wpływu ułożenia cząstek drzewnych w materiale. 

5. Podczas oceny wpływu czynników konstrukcyjnych na właściwości sprężyste two-

rzyw drzewno-polimerowych konieczne jest uwzględnienie interakcji pomiędzy tymi 

czynnikami, a w szczególności orientacji i długości cząstek drzewnych. 

6. Zwiększanie zawartości surowca drzewnego w tworzywie drzewno-polimerowym  

z 40% do 70% skutkuje istotnym wzrostem wartości właściwości sprężystych tego 

materiału a charakterystyka tego wpływu ma postać liniową. Najsilniej wpływ ten jest 

widoczny w przypadku modułu Younga E1. Otrzymanie takich charakterystyk wpływu 

wy-maga przede wszystkim zachowania w materiale dobrego połączenia pomiędzy su-

rowcem drzewnym a polimerem oraz zapewnienia nie-stykania się cząstek drzewnych 

pomiędzy sobą. 

7. Tworzywa drzewno-polimerowe zawierające surowiec drzewny po-chodzący z drew-

na buka zwyczajnego posiadają wyższe właściwości sprężyste niż tworzywa wykona-

ne na bazie drewna sosny zwyczajnej, przy czym nie można w sposób bezpośredni 

przenosić właściwości sprężystych drewna na te materiały, mając na uwadze tylko 

właściwości zastosowanego surowca drzewnego. Dobierając gatunek drewna pod ką-

tem jego wpływu na właściwości sprężyste tworzyw drzewno-polimerowych, ko-

nieczne jest również uwzględnienie w jakim stopniu dany gatunek może przekazać 

swoje cechy sprężyste i wpłynąć na końcową postać właściwości sprężystych materia-

łu. 

8. Zamiana cząstek drzewnych posiadających przekrój kwadratowy, na cząstki, o prze-

kroju okrągłym i o podobnej wielkości pola powierzchni, nie wpływa na zmianę war-

tości modułów Younga E1 i Kirchhoffa G12 oraz współczynników Poissona v12, v23  

i v21 tworzyw drzewno-polimerowych wykonanych na ich bazie. Natomiast istotny 

statystycznie wpływ tego czynnika, występuje w przypadku modułów E2 i G23, jednak 

różnica pomiędzy wartościami tych modułów dla materiałów z cząstką o przekroju 

okrągłym oraz kwadratowym nie przekracza 10%. 

9. Pomimo szerokiego ich stosowania, żaden z proponowanych w pracy modeli nie daje 

możliwości teoretycznego wyznaczenia kompletu stałych sprężystości tworzywa 

drzewno-polimerowego jako materiału o właściwościach monotropowych, przy jedno-

czesnym uwzględnieniu wpływu ilości surowca drzewnego, długości oraz orientacji 

cząstek drzewnych. Sugerowanym i najprostszym sposobem rozwiązania tego pro-

blemu jest kompleksowe korzystanie z różnych formuł znajdujących się w prezento-

wanych w pracy modelach.  

10. Uwzględniając fakt, że dla każdej kombinacji surowcowo - konstrukcyjnej, prezento-

wane w pracy tworzywa drzewno-polimerowe mają co najmniej takie same lub nawet 

wielokrotnie wyższe moduły Younga oraz moduły Kirchhoffa, jak typowe tworzywa 

drzewne (płyta wiórowa, OSB, MDF itp.), mogą one być stosowane bezpośrednio jako 

elementy konstrukcji meblowych. Mogą też pośrednio być traktowane jako przyczy-
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nek do dalszej analizy nad wykorzystaniem materiałów na bazie dużych cząstek 

drzewnych i polimerów termoplastycznych w konstrukcjach meblowych bądź archi-

tektury ogrodowej. 

 

 

5.  OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH 

 

Problematyka badawcza prowadzonych przeze mnie prac obejmuje następujące obszary: 

1. Zastosowanie zjawisk emisji akustycznej (EA) do detekcji procesów niszczenia spoin 

klejowych i materiałów drzewnych. 

2. Badanie właściwości kompozytów drzewno-polimerowych (WPC). 

3. Analiza wytrzymałościowa konstrukcji meblowych.  

4. Badania właściwości fizycznych i mechanicznych płyt drewnopochodnych.  

5. Zwiększenie właściwości wytrzymałościowych klejonych warstwowo belek drewnia-

nych poprzez wzmocnienie ich włóknem polimerowym. 

 

Ad.1 

 

Jednym z istotniejszych podejmowanych przeze mnie nurtów badawczych była moż-

liwość zastosowania zjawisk emisji akustycznej jako nośnika informacji o procesach destruk-

cyjnych materiałów i konstrukcji. Metodę tą stosowałem między innymi do opisu zjawisk 

destrukcyjnych pojawiających się w obciążonej spoinie klejowej połącznia drewnianego. Jako 

nośnika informacji o zmianach zachodzących w połączeniach klejowych użyto metody EA. 

Za niezbędne uznano w pierwszej kolejności rozpoznanie sygnałów akustycznych generują-

cych się z poszczególnych materiałów połączenia. Deskryptorem zjawisk akustycznych uczy-

niono sumę zliczeń i tempo zliczeń. Przeanalizowano sygnały akustyczne jakie generują się  

z obciążonych próbek zakładkowych drewnianych i z tworzywa sztucznego, sklejanych oraz 

litych. Na podstawie otrzymanej emisji akustycznej, ustalono miejsca charakterystyczne  

i etapy narastania defektów strukturalnych generujących się ze spoin klejowych połączeń. To 

posłużyło w dalszej kolejności, wraz z wynikami obliczeń numerycznych do ustalenia korela-

cji występującej pomiędzy całkowitą sumą zliczeń a generującymi ją naprężeniami stycznymi. 

Wyznaczone tą drogą zależności, posłużyły do oznaczenia miejsc charakterystycznych w pro-

pagacji zjawisk destrukcji połączeń klejowych z drewna. Zauważono między innymi, że pro-

ces destrukcji połączeń klejowych jak i próbek litych zachodzi etapowo, a szczególnym wy-

znacznikiem rozpoczęcia kolejnego etapu destrukcji jest chwilowe wzmocnienie akustyczne, 

dla materiału litego można wyróżnić trzy punkty charakterystyczne EA: inicjowanie, nagłe 

wzmocnienie chwilowe i destrukcję. W przypadku materiału klejonego, zauważa się cztery 

punkty: inicjowanie, pierwsze i drugie, wzmocnienie akustyczne oraz destrukcję. Otrzymane 

wyniki dowiodły, że istnieje możliwość przewidywania rozwoju zniszczenia połączeń klejo-

nych z drewna, na podstawie obserwacji narastania całkowitej sumy zliczeń sygnałów aku-

stycznych, w korelacji z wyznaczonymi metodą elementów skończonych naprężeniami stycz-

nymi. Do istotnych spostrzeżeń należy również to, że istnieje możliwość monitorowania zja-

wisk powodujących destrukcję podczas obciążania konstrukcji zawierających jednocześnie 

drewno lite oraz tworzywo sztuczne. Wyniki przeprowadzonych badań opublikowano w cza-

sopismach naukowych oraz materiałach konferencyjnych. (załącznik pkt II A poz. 1 i 2; II D 

poz. 3, 4, 6 i 11) 

 Korzystając z tych doświadczeń metodę emisji akustycznej wykorzystywałem też  

w ocenie procesów niszczenia kompozytów drzewno-polimerowych. Prowadziłem badania na 

kompozytach zawierających zróżnicowaną wielkość surowca drzewnego oraz dwa rodzaje 
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polimerów termoplastycznych, polipropylen oraz polietylen. Jednym z głównych celów badań 

była ocena wpływu wielkości cząstek drzewnych na charakterystykę emisji akustycznej gene-

rowanej z WPC podczas prób rozciągania i zginania. Określono maksymalną liczbę zdarzeń, 

całkowitą liczbę zdarzeń, procent maksymalnej siły w momencie rozpoczynania emisji aku-

stycznej oraz wytrzymałość na rozciąganie i zginanie. Stwierdzono, że napełnianie polimeru 

większymi cząstkami drzewnymi znacznie zwiększa maksymalną i całkowitą liczbę zdarzeń 

oraz wytrzymałość na rozciąganie i zginanie, a także wpływa na szybsze pojawienie się 

pierwszych sygnałów EA. Dodatkowo stwierdzono, że, zwiększenie rozmiaru surowca 

drzewnego znacznie zwiększa „całkowity” sygnał EA i maksymalną liczbę zdarzeń podczas 

destrukcji kompozytu, w porównaniu z WPC zawierającymi cząstki mniejsze. Wykazano też, 

że obciążanie WPC poprzez rozciąganie powoduje szybsze pojawienie się sygnałów EA, ge-

nerując większą liczbę zdarzeń podczas destrukcji i mniejszą całkowitą liczbę zdarzeń niż 

podczas zginania WPC.  Wyniki przeprowadzonych badań opublikowano w czasopismach 

naukowych oraz materiałach konferencyjnych. (załącznik II D poz.54, 57) 

 

Ad 2. 

 

 Najintensywniej eksplorowanym przeze mnie obszarem badań były badania właściwo-

ści fizycznych i mechanicznych kompozytów drzewno-polimerowych. Prace dotyczące tych 

materiałów prowadzę od 2004 roku do chwili obecnej. Głównym nurtem podejmowanych 

przeze mnie analiz był wpływ wielkości cząstki drzewnej na właściwości fizyczne i mecha-

niczne kompozytów drzewno-polimerowych. Typowy kompozyt wykonany na bazie cząstek 

drzewnych i polimeru termoplastycznego zawiera surowiec lignocelulozowy w postaci mącz-

ki drzewnej najczęściej o kubicznym kształcie. Taki wysoki stopień rozdrobnienia surowca 

drzewnego nie pozwala w pełni przenieść cenne właściwości drewna do kompozytu. Dlatego 

też we współpracy m.in. z pracownikami Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej 

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy przeprowadziłem szereg badań 

kompozytów zawierających cząstki drzewne o znacznie większych rozmiarach niż handlowa 

mączka drzewna. W tym celu stosowano wióry drzewne przeznaczone do przemysłowej pro-

dukcji płyt wiórowych. Surowiec drzewny sortowano przy pomocy kalibrowanych sit na czte-

ry frakcje o rozmiarach: 0,25-0,5 mm, 0,5-1,0 mm, 1,0-2,0 mm i 2,0-4,0 mm, przy czym po-

stać pylistą i cząstki, które pozostawały na sicie o oczku 4,0 mm odrzucono. Średnia smu-

kłość cząstek drzewnych wynosiła 15. Tak pozyskanym materiałem napełniano najczęściej 

stosowane polimery termoplastyczne: polipropylen, polietylen i polichlorek winylu. Wykaza-

no, że właściwości mechaniczne WPC rosną wraz ze wzrostem wielkości cząstek drzewnych, 

przy czym optymalny wymiar poprzeczny cząstek to od 1 do 2 mm. W związku z wykorzy-

staniem surowca drzewnego o dużych wymiarach zbadano dodatkowo wpływ wielkości 

próbki na właściwościowości mechanicznych kompozytów. W tym celu oprócz próbek nor-

matywnych zastosowano próbki proporcjonalnie większe. Wykazano znaczący wpływ wiel-

kości kształtek kompozytowych na ich moduł sprężystości i wytrzymałości. Zalecane jest 

więc proporcjonalne zwiększanie rozmiaru próbek przeznaczonych do oznaczeń właściwości 

mechanicznych WPC w przypadku stosowania cząstek drzewnych znacznie większych niż 

mączka drzewna. Zauważono też związek pomiędzy stopniem chłonności wody przez kom-

pozyt a wielkością zastosowanego surowca drzewnego dowodząc, że wraz ze zwiększaniem 

wielkości cząstek drzewnych rośnie chłonność wody przez WPC. Wyniki przeprowadzonych 

badań opublikowano w czasopismach naukowych oraz materiałach konferencyj-

nych.(załącznik IIA 3, 4, 5, 7, IID  10, 12, 14, 18, 24, 27, 32, 33, 37, 45, 55) 

 Obróbka materiałów drzewnych nierozerwalnie związana jest z powstawaniem znacz-

nej ilości odpadów. Jest to problem szczególnie ważny gdy uwzględni się, że Polska jest jed-

nym z czołowych producentów tworzyw drzewnych oraz wyrobów meblowych na Świecie. 
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Biorąc dodatkowo pod uwagę, coraz krótszy czas użytkowania konstrukcji drzewnych, poja-

wia się bardzo poważny problem z zagospodarowaniem odpadów zarówno poprodukcyjnych 

jak i poużytkowych, często zanieczyszczonych materiałami lakierniczymi, żywicami klejo-

wymi lub impregnatami. Koncentrując się na tym zagadnieniu badałem możliwość wykorzy-

stania przemiałów płyty wiórowej oraz odpadów poprodukcyjnych (z obróbki drewna litego 

oraz płyt wiórowych) w tym frakcji pylistej, jako napełniacza polimerów termoplastycznych. 

Stosowane przemiały pochodziły zarówno z płyt pochodzących bezpośrednio z produkcji jak  

i z poużytkowych mebli. Badania te prowadzone były między innymi w ramach projektu ba-

dawczego MNiSW „Wykorzystanie poużytkowych płyt wiórowych do wytwarzania kompo-

zytów drzewno-polimerowych”, w którym byłem jednym z głównych wykonawców. W wy-

niku przeprowadzonych testów wykazano, że zarówno odpady z obróbki drewna litego, jak 

również z produkcji płyt wiórowych mogą być z powodzeniem wykorzystane do wytwarzania 

WPC a ich właściwości fizycznych i mechanicznych są porównywalne z tymi które posiadają 

kompozyty zawierające surowiec pierwszego użytku. Określono też wpływ przetwórstwa 

WPC z materiałami odpadowymi na stan powietrza w strefie produkcyjnej. Wyniki analiz 

prowadzonych wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną nie wykazały 

szkodliwości przetwórstwa takich materiałów w określonym, zgodnie z normą, zakresie. Wy-

kazano w ten sposób, że WPC może być skutecznym i bezpiecznym sposobem zagospodaro-

wania odpadów drzewnych. Wyniki przeprowadzonych badań opublikowano w czasopismach 

naukowych oraz materiałach konferencyjnych (załącznik IIA 6,  IID  13, 15, 16, 21, 28, 36, 

40, 41, 46, 48, 49).  

Badałem również możliwość wielokrotnego przetwórstwa kompozytów jako możli-

wości recyklingu wyrobów wykonanych z WPC. W wyniku tych prac stwierdzono, że wielo-

krotne przetwarzanie nie pogarsza a nawet w pierwszych cyklach powoduje polepszenie wła-

ściwości mechanicznych WPC oraz, że nasiąkliwość kompozytów maleje wraz z ilością cykli 

przetwórczych. Zjawiska te można tłumaczyć między innymi wzrostem homogenizacji skład-

ników w wyniku procesów przetwórczych. (załącznik IID 17, 19, 25). 

  W ramach badań nad kompozytami drzewno-polimerowymi analizowałem też możli-

wość zastosowania kory drzewnej jako surowca do ich produkcji. Badania przeprowadzono 

stosując jako napełniacz  polipropylenu lub polietylenu martwicową korę sosnową wykazując, 

że dodatek kory wpływa na pogorszenie właściwości mechanicznych WPC ale też w istotny 

sposób obniża gęstość, chłonność wody oraz spęcznienie elementów kompozytowych wyko-

nanych na jej bazie. Wyniki przeprowadzonych badań opublikowano w czasopismach nau-

kowych oraz materiałach konferencyjnych (załącznik IID 23, 25, 31, 38). 

  Jednym z głównych sposobów łączenia elementów konstrukcyjnych wykonanych  

z WPC jest ich mocowanie za pomocą łączników metalowych (wkręty, gwoździe śruby).  

W związku z tym przeprowadziłem szereg badań nad ustaleniem wpływu udziału surowca 

drzewnego i jego wielkości, wielkości łącznika, kierunku jego osadzenia oraz wpływu niskich 

i wysokich temperatur a także wpływu procesów starzenia (cykliczne moczenie-mrożenie-

ogrzewanie) na zdolność utrzymywania łączników przez WPC. Kompozyty wykonane były 

metodą wtryskiwania do formy, surowiec drzewny stanowiła mączka drzewna lub przemy-

słowe wióry drzewne w wielkości od 0,25 do 4,0mm (napełnienie 20-40% ) oraz dwa rodzaje 

termoplastów, polipropylen i polietylen. W wyniku przeprowadzonych testów wykazałem, że 

na ogół wysoki stopień napełnienia cząstkami drzewnymi powoduje nieznaczny spadek zdol-

ności utrzymywania łącznika przez WPC, przy czym im większe cząstki się zastosuje tym 

wytrzymałość na wyciąganie i przeciąganie łącznika rosną. Odnotowałem również, że no-

śność wkręta osadzonego w kompozycie w kierunku prostopadłym jest wyższa od osadzone-

go w kierunku równoległym bez względu na stopień napełnienia tworzywa surowcem drzew-

nym. Dotyczy to kompozytu przechowywanego w warunkach suchych jak i poddanego pro-

cesom starzeniowym. Zauważyłem także, iż wysoka temperatura generalnie obniża zdolność 
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kompozytu do utrzymywania łączników. Natomiast wystawienie materiału kompozytowego 

na niską temperaturę powoduje na ogół wzrost jego zdolności do utrzymywania wkręta i od-

porności na przeciąganie boczne. (załącznik IID 22, 26, 43, 56, 59). 

 Wykazałem też, że WPC może być przydatnym materiałem w produkcji takich łączni-

ków stosowanych w meblarstwie jak kołek. Kołki w tym przypadku wykonane były metodą 

wtryskiwania do formy z przemysłowych wiórów drzewnych (w wielkościach 0,25-0,5 i 1,0-

2,0 mm), i udziale masowym 40% oraz polipropylenu (60%). Łączniki podczas testów osa-

dzane były w okleinowanej płycie wiórowej w kierunku równoległym i prostopadłym do sze-

rokiej powierzchni płyty. Badania wykazały nieco niższą nośność połączenia w którym zasto-

sowano kolek z WPC w porównaniu z połączeniami zawierającymi kołki bukowe. Nie 

stwierdzono natomiast istotnego wpływu wielkości cząstki drzewnej na tą właściwość. Nico 

niże wartości nośności są skutkiem nie tyle właściwościami samego materiału kompozytowe-

go (nie stwierdzono między innymi uszkodzeń łącznika), co zastosowanego kleju, który nie 

tworzył wystarczająco mocnej warstwy adhezyjnej pomiędzy płytą i WPC. Biorąc pod uwagę, 

że w łączeniu elementów płytowych złącze kołkowe jest nadal jednym z najpewniejszych 

sposobów a surowiec drzewny stosowany na ten łącznik powinien spełniać wysokie kryteria 

jakościowe (brak wad), to wydaje się, iż stosowanie WPC, zwłaszcza gdy wykonany jest  

z surowców odpadowych, może stanowić wartościową alternatywę dla cennego drewna litego. 

(załącznik IID 35, ) 

  Wyniki podejmowanych przeze mnie prac w omawianym obszarze były między in-

nymi przyczynkiem do podjęcia badań opisanych w monografii będącej podstawą postępo-

wania habilitacyjnego. 

 

Ad. 3. 

 

 Szczególnym miejscem w konstrukcjach meblowych z wytrzymałościowego punktu 

widzenia są połączenia. Wymaga się od nich, aby były odpowiednio wytrzymałe i trwałe, 

przy zachowaniu wymiarów i kształtów nie wpływających na pogorszenie estetyki całego 

wyrobu. Uwzględniając złożoność zagadnienia zdecydowałem się skupić w swoich badania 

nad jednym z najważniejszych elementów każdej konstrukcji czyli węźle konstrukcyjnym.  

W związku z powyższym przeprowadziłem badania, których celem było oznaczenie procesów 

uszkodzeń w spoinie klejowej połączeń meblowych a w szczególności wyznaczenie ich: ini-

cjowania, propagacji i destrukcji oraz wyznaczenie naprężeń w obciążonej spoinie klejowej. 

W pracy uwzględniano między innymi wpływ właściwości mechanicznych drewna i spoiny 

klejowej oraz kształt i wymiary połączenia. Badania prowadzono na trzech rodzajach połą-

czeń kątowego, narożnikowego płaskiego, kątowego, narożnikowego krzyżowego oraz rów-

noległego zakładkowego, klejonych klejem Rakol Express 25. Stosując metodę elementów 

skończonych, metody eksperymentalne oraz wykorzystując zjawiska EA wykazano, że proces 

destrukcji połączeń klejowych zachodzi etapowo, największe naprężenia styczne występują 

na krawędziach spoiny klejowej połączeń zakładkowych oraz w narożach skleiny połączeń 

kątowych i krzyżowych, związki opisujące przejścia pomiędzy poszczególnymi etapami pro-

cesów niszczenia połączeń, zapewniają możliwość przewidywania rozwoju procesów ich de-

strukcji oraz że istnieje możliwość monitorowania zjawisk powodujących pękanie spoin  

w trakcie obciążań  użytkowych konstrukcji klejowych z drewna.  

 Oprócz klejonych złączy profilowych jednym z ważniejszych sposobów nierozbieral-

nego łącznia elementów meblowych są połączenia zawierające złącza łącznikowe, zazwyczaj 

wykonane z materiałów drzewnych. W związku z tym prowadziłem badania których celem 

było porównanie właściwości mechanicznych połączeń narożnikowych ściennych o wybra-

nych złączach łącznikowych z połączniami realizowanymi poprzez złącza profilowe. Badano 
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wpływ rodzaju złącza i liczby łączników na sztywność i nośność połączenia wykonanego  

z płyty wiórowej. Przebadano pięć rodzajów złączy, kołkowe, „lamello”, wpustkowe ciągłe, 

wpustowo-wręgowe i wręgowe, wykazując, że zarówno  sztywność jak i nośność połączenia 

jest najwyższa gdy elementy łączone są za pomocą złącza wpustkowego. W związku z tym 

prowadziłem dalsze badania, których  efektem było opisanie rozkładów naprężeń ścinających 

i naprężeń normalnych w najbardziej zagrożonych miejscach badanych złączy oraz ustalenie 

wpływu wymiarów złączy i grubości łączonych płyt na maksymalne wartości tych naprężeń. 

Analizy prowadzono stosując metodę elementów skończonych.  

Typowa skrzyniowa konstrukcja meblowa podczas użytkowania w wyniku wielokie-

runkowych obciążeń doznaje odkształceń mogących wpłynąć na bezpieczeństwo jej użytko-

wania. Na wielkość tych odkształceń ma wpływ wiele czynników a wśród nich sposób mo-

cowania ściany tylnej. Dlatego też postanowiłem przeprowadzić badania, których celem było 

określenie wpływu mocowania ściany tylnej na sztywność regału bibliotecznego. Stwierdzo-

no, że mocowanie ściany tylnej do boków oraz wieńców i przegrody poziomej w istotny spo-

sób wpływa na podniesienie sztywności konstrukcji w porównaniu z przypadkiem gdy mo-

cowanie występuje tylko do boków regału. Wykazałem również, że zwiększenie sztywności 

konstrukcji meblowej można osiągnąć poprzez odpowiednie zaprojektowanie cokołu. Przed-

miotem rozważań była w tym przypadku konstrukcja skrzyniowa z wyodrębnionym czteroe-

lementowym cokołem. Stosując różną ilość oraz ułożenie żeber wzmacniających zauważono, 

że istotniejsze od ilości żeber usztywniających jest odpowiednie ich usytuowanie oraz zapew-

nienie sztywnego połączenia z elementami cokołu. Wyniki przeprowadzonych badań opubli-

kowano w czasopismach naukowych oraz materiałach konferencyjnych. (załącznik IIA 1, 2, 

IID  2, 5, 9, 30, 34, 51) 

 

Ad. 4. 

 

 Obok drewna litego najważniejszym materiałem stosowanym w konstrukcjach drew-

nianych są tworzywa drzewne a w szczególności płyty drewnopochodne. W związku z tym, 

że materiały te posiadają niejednorodną budowę a zwłaszcza na grubość można wykazać ich 

trójwarstwowość, w ramach prowadzonych badań skupiłem się na analizie właściwości me-

chanicznych płyt wiórowych, OSB i MDF traktowanych jako materiały anizotropowe. W celu 

ustalenia właściwości mechanicznych przy zginaniu płyt w ich głównych osiach oprócz pró-

bek jednolitych zastosowano próbki klejona w taki sposób aby możliwe było oznaczenie wła-

ściwości płyt w oś prostopadłej do płaszczyzny płyty. Wyniki badań wykazały, że zarówno 

płyta wiórowa, OSB jak i MDF wykazują silną anizotropię w płaszczyznach prostopadłych do 

szerokiej powierzchni płyty. W mniejszym natomiast stopniu występują różnice pomiędzy 

właściwościami mechanicznymi płyt wyznaczonymi wzdłuż formowania i w poprzek formo-

wania kobierca, czyli w płaszczyźnie szerokiej płyt. Podjąłem się też próby określenia na ile 

różnią się właściwości mechaniczne warstw wewnętrznej płyty MDF od jej warstw zewnętrz-

nych. Prowadząc badania na próbkach z wyodrębnionych warstw, środkowej i zewnętrznych 

odpowiednio sklejonych, stwierdzono, że podobnie jak cała płyta, zarówno warstwa we-

wnętrzna, jak i warstwy zewnętrzne płyt MDF charakteryzują się silną anizotropią właściwo-

ści mechanicznych. Wykazano ponad to, że warstwy zewnętrzne mają blisko ponad dwa razy 

wyższe właściwości mechaniczne przy zginaniu niż warstwy wewnętrzne tych płyt. Przepro-

wadzone testy dowiodły, że traktowanie płyt drewnopochodnych jako materiały o właściwo-

ściach izotropowych jest zbyt dużym uproszczeniem. 

 Bardzo istotnym aspektem, z punktu widzenia przechowywania i użytkowania płyt, 

jest ich odporność na działanie warunków klimatycznych oraz procesów starzeniowych. Ma 

to szczególne znacznie zwłaszcza w przypadku płyt stosowanych w budownictwie, które bar-

dzo często składowanie są na placu budowy przez wiele miesięcy w nieodpowiedni sposób.  
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W związku z tym przeprowadziłem badania na pasmach płyty OSB przechowywanych przez 

okres 12 miesięcy, na cztery różne sposoby, w pomieszczaniu laboratoryjnym (stała tempera-

tura i wilgotność), pod zadaszeniem ale z dostępem powietrza z czterech stron, częściowo 

przysypanych ziemią oraz całkowicie przysypane ziemią. Wykazano, że spośród przebada-

nych długotrwałych sposobów przechowywania płyt, tylko warunki pomieszczenia zamknię-

tego i zadaszenia eliminującego kontakt z opadami atmosferycznymi gwarantują zachowanie 

odpowiednich, zgodnych z normami, właściwości mechanicznych płyty OSB a ich składowa-

nie, na przykład na placu budowy, w stałym kontakcie z ziemią jest niedopuszczalne. (załącz-

nik IID 20).  

Koncentrowałem się też na problemie wpływu procesów starzeniowych płyt wióro-

wych na zdolność utrzymania przez nie łącznika metalowego. Jest to bardzo istotny problem 

gdy weźmie się pod uwagę fakt, że istotą trwałości konstrukcji oprócz odpowiedniego doboru 

materiału jest też odpowiedni sposób utrzymania elementów w węźle konstrukcyjnym najczę-

ściej poprzez różnego rodzaju łączniki metalowe. W ramach prowadzonych badań zbadano 

wpływ cyklicznego starzenia prowadzonego zgodnie z normą PN-EN 321 płyt OSB oraz SB5 

na opór jaki stawiają te płyty podczas przeciągania gwoździa.  Wykazano, że procesy starze-

niowe płyt wpływają istotnie na obniżenie zdolności utrzymywania łącznika, przy czym 

wpływ ten zmniejsza się wraz ze wzrostem wielkości łącznika. Zauważono też, że płyta SB5 

charakteryzuje się znacznie większą wytrzymałością na przeciąganie gwoździa niż płyta OSB.   

Pomimo iż płyt dedykowane dla budownictwa charakteryzują się podniesioną w stosunku np. 

do meblowej płyty wiórowej wyższą odpornością na działanie wilgotnego powietrza to nadal 

należy je traktować jak materiały silnie higroskopijne. Poszukiwanie więc rozwiązań mogą-

cych wpłynąć na obniżenie chłonności i spęcznienia takich płyt uznać należy za istotne 

zwłaszcza w kontekście długotrwałego użytkowania konstrukcji wykonanych z takich płyt 

narażonych na okresowe wzrosty wilgotności. W ramach prowadzonych badań podejmowa-

łem próby obniżenia chłonności wody przez płytę MFP w wyniku poddania jej obróbce ter-

micznej. Płytę MFP poddano wygrzewaniu odpowiednio w temperaturze 140°, 160°, 180°  

i 200°C przez okres 1, 2, 3 i 4 godzin dla każdego poziomu temperatury. W wyniku przepro-

wadzonych testów wykazano, że modyfikacja termiczna płyty wpływa na obniżenie chłonno-

ści wody, o około 2,5 razy oraz stopnia pęcznienia płyty, około 4 krotnie, przy czym im war-

tość temperatury jest wyższa, tym efekt ten jest wyraźniejszy. W mniejszym stopniu na te 

dwie właściwości fizyczne wpływa czas wygrzewania. 

Intensywny rozwój przemysłu płyt wiórowych w Polsce spowodowany niesłabnącym 

wzrostem zapotrzebowania na te płyty wymusza poszukiwania materiałów alternatywnych  

w stosunku do cennego surowca drzewnego. W związku z powyższym prowadziłem badania, 

których celem było wykazanie czy istnieje możliwości stosowania szybkorosnącego gatunku 

wierzby (Salix viminalis) uprawianej jako biomasa dla celów energetycznych, jako źródła 

surowca do produkcji trzywarstwowych płyt wiórowych. W wyniku przeprowadzonych te-

stów stwierdzono, że wióry drzewne wytworzone z wierzby (Salix viminalis) mogą być przy-

datne do wytwarzania warstwy rdzeniowej trójwarstwowych płyt wiórowych a właściwości 

mechaniczne takich płyt są porównywalne z właściwościami płyt wiórowych z rdzeniem  

z przemysłowych cząstek sosny i spełniają wymagania normy EN 312. Zauważono też, że 

rozmiar cząstek w warstwie rdzenia wykonanego z zastosowanego surowca alternatywnego 

nie wpływa na właściwości płyt wiórowych a spęcznienie na grubość płyt zawierających 

drewno wierzbowe jest mniejsze niż tradycyjnych płyt wiórowych. 

  Wyniki przeprowadzonych badań opublikowano w czasopismach naukowych oraz 

materiałach konferencyjnych. (załącznik IID  7, 8, 20, 29, 44, 50, 52) 
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Ad. 5.  

 

 Spotykana na rynku różnorodność konstrukcyjnych budowli wykorzystujących suro-

wiec drzewny wymusza bardzo często stosowanie rozwiązań niestandardowych, zwłaszcza  

w tych aplikacjach, gdzie niemożliwe jest zastosowanie dowolnych wysokości elementu w 

powiązaniu z dużym rozstawem miejsc podparcia (ograniczenia przestrzenne, renowacja ist-

niejących konstrukcji itd.). Stosowanie w takich sytuacjach typowych belek warstwowo kle-

jonych może nie być wystarczające. Jednym z rozwiązań takiego problemu jest stosowanie 

różnego rodzaju wzmocnień np. w postaci taśm lub mat. Otrzymuje się wówczas „zbrojną” 

belkę drewnianą warstwowo klejoną. Problematyka ta była przedmiotem prowadzonych prze-

ze mnie badań w ramach dwóch projektów (zakończonego i obecnie w trakcie realizacji), 

realizowanych wspólnie przez pracowników Zakładu Konstrukcji Drewnianych UKW na zle-

cenie Fabryki Konstrukcji Drewnianych w Paproci (załącznik I.2 i I.6). Głównym celem po-

dejmowanych badań było opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania drewnianych 

belek warstwowo klejonych zbrojonych prętami kompozytowymi w taki sposób, aby możliwe 

było uzyskiwanie długich elementów konstrukcyjnych odpornych na siły odkształcająco-

naprężające przy jednoczesnym zabezpieczeniu samego zbrojenia od uszkodzeń mechanicz-

nych. W badaniach uwzględniono między innymi rodzaj prętów, ich zmienną liczbę, średnicę  

i umiejscowienie względem osi symetrii belki, rodzaj stosowanej do zaklejania drewna  

i wklejania prętów żywicy klejowej oraz gatunek drewna użyty na lamele. W badaniach sto-

sowane były i są, w ramach obecnie realizowanego projektu, między innymi metody anali-

tyczne, metoda elementów skończonych oraz odpowiednie metody eksperymentalne w tym 

również na belkach przemysłowych. Rezultatem zakończonych prac są Raporty przekazane  

i zaakceptowane przez prezesa Fabryki Konstrukcji Drewnianych w Paproci oraz częściowo 

znajdują się w opracowaniu załącznik IID  58. 

 

 

6. PODSUMOWANIE 

 

  Mój dorobek naukowy obejmuje 66 prac naukowych, z których 64 ukazało się po uzy-

skaniu stopnia doktora. Spośród nich 7 opublikowano w czasopismach notowanych w Journal 

Citation Report (wszystkie po doktoracie), m.in. w European Journal of Wood and Wood 

Products, Holzforschung, Wood and Fiber Science, Polimery. Sumaryczny Impact Factor 

publikacji wynosi 5.49. Łączna liczba punktów MNiSW uzyskana za publikacje wynosi 479, 

w tym 475 po doktoracie. Według bazy Web of Science publikacje, w których byłem współ-

autorem były cytowane 67 razy, natomiast indeks Hirscha jest równy 5. Zgodnie z bazą Scho-

lar Google liczba cytowań wynosi 175, a indeks Hirscha 7. Byłem też recenzentem publikacji 

w czasopismach o zasięgu światowym, w tym: BioResources (2015, 2016 i 2017), Journal of 

Applied and Polymer Science (2015), Wood and Fiber Science (2015 i 2017), Construction & 

Building Materials (2017), Open Engineering (2015 i 2016), Polimeros (2016). Brałem udział, 

jako główny wykonawca lub w ramach prac zleconych, w realizacji: trzech projektów badaw-

czych KBN i MNiSW (jeden w trakcie realizacji), jednym w ramach „Dużego Bonu Badaw-

czego” oraz dwóch Voucherach badawczych.  

 Wyniki prowadzonych badań przedstawiałem wielokrotnie na konferencjach w kraju   

i za granicą. Brałem udział m.in. w: 

 V
th

 International Symposium „Composite wood materials” – Technical University, 

Faculty of Wood Technology, Zvolen, Slovakia (2004) 

 7
th

 Global WPC and Natural Fibre Composites Congress and Exhibition. June 18 - 19, 

2008, Kassel, Germany 
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 XX Symposium Adhesives In Woodworking Industry. 29 czerwca - 01 lipca 2011r. 

Zvolen, Słowacja (2009, 2011) 

 5
th

 International Conference on Environmentally-Compatible Forest Products, ECO-

WOOD 2012, 5-7 September 2012, Porto, Portugal. 

 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Drewna SGGW, 

Drewno – materiał XXI wieku (2002-2017)  

 Sesja Naukowa „Badania dla Meblarstwa” - Katedra Meblarstwa AR Poznań -  czer-

wiec (2001-2005, 2009) 

 International Conference on Wood Composites Modification and Machining. Między-

narodowa Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie, 

Kiry-Zakopane (2013-2017) 

 Konferencja Naukowej „Problemy adaptacji leśnictwa i drzewnictwa do zmieniają-

cych się uwarunkowań klimatycznych i środowiskowych”. Poznań, 27 listopada 2008r. 

 Środkowo-Europejska Konferencja „Recykling i Odzysk Materiałów Polimerowych. 

Nauka – Przemysł”, (2006 i 2007) 

 XIV ICMR 2006 „Recyrkulacja w budowie maszyn. Czyste technologie”. Bydgoszcz 

22 maja 2006. 

Pełny wykaz referatów konferencyjnych w załączniku 3A. 

 Za swoją pracę naukową zostałem uhonorowany jednokrotnie nagrodą indywidualną 

II stopnia, dwukrotnie nagrodą zespołową II stopnia Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wiel-

kiego w Bydgoszczy za wyróżniające się osiągnięcia naukowe, oraz jednokrotnie wyróżnie-

niem Rektora za wyróżniające się osiągnięcia naukowe.  

 Obecnie prowadzę zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia i laboratoria) na trzech 

kierunkach: inżynieria techniczno-informatyczna, inżynieria bezpieczeństwa oraz bezpieczeń-

stwo i higiena pracy, z przedmiotów: materiałoznawstwo, nauka o materiałach i inżynieria 

wytwarzania, techniki wytwarzania, innowacyjne materiały i technologie, struktura i właści-

wości materiałów lignocelulozowych, projektowanie, podstawy programowania CNC, termo-

dynamika i mechanika płynów. Prowadzę również seminaria i pracownie dyplomowe oraz 

magisterskie. Jestem promotorem ukończonych 28 prac licencjackich, 26 inżynierskich oraz 

21 magisterskich. Wiele ze stanowisk laboratoryjnych wykorzystywanych w procesie dydak-

tycznym jest mojego autorstwa. Jestem zaliczany do minimum kadrowego na kierunku inży-

nieria techniczno-informatyczna I i II stopnia oraz inżynieria bezpieczeństwa I stopień. Byłem 

organizatorem tematycznych wycieczek dydaktycznych do fabryk produkujących tworzywa 

drzewne oraz wyjazdów na targi Drema i Furnica. Wielokrotnie brałem udział w organizowa-

niu Dni Nauki a później Festiwalu Nauki, byłem w tych przedsięwzięciach zarówno prelegen-

tem jak i koordynatorem z ramienia Instytutu Techniki. Prowadziłem też zajęcia popularyzu-

jące naukę dla dzieci w szkole podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej.  

Staram się aktywnie działać na rzecz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgosz-

czy i Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki będąc przez dwie kadencje członkiem Rady 

Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki a następnie przez dwie kadencje Senatu UKW jako 

przedstawiciel niesamodzielnych pracowników nauki UKW. Byłem też przez dwie kadencje 

członkiem Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia, członkiem zespołu wdraża-

jącego KRK na UKW, oraz członkiem zespołu przygotowującego Raport Samooceny dla 

PKA na kierunku edukacja techniczno-informacyjna (teraz inżynieria techniczno-

informatyczna). Obecnie pełnię obowiązki kierownika Zakładu Konstrukcji Drewnianych 

oraz kierownika Pracowni Badań Konstrukcji Drewnianych, jestem przewodniczącym Insty-

tutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, zastępcą przewodniczącego Rady Programowej 

kierunku inżynieria techniczno-informatyczna I i II stopnia. Jestem współtwórcom siatek stu-

diów na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna I stopnia oraz współtwórcą dwóch 

specjalności na II stopniu kierunku inżynieria techniczno-informatyczna. Byłem współorgani-
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zatorem i przedstawicielem UKW w Kujawsko-Pomorskim Klastrze Drzewno-Meblowym 

(obecnie działalność zawieszona). Od 2011 roku jestem członkiem organizacji Society of 

Wood Science and Technology, USA, od 2017 roku jestem ekspertem NCBiR a od 2018 roku 

jestem członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Pol-

sce. 
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1. FIRST NAME AND SURNAME 

 

Cezary Gozdecki 

 

 

2. DIPLOMAS AND SCIENTIFIC DEGREES: 

 

1994 –  Master in wood technology, Faculty of Wood Technology, Agricultural University 

names Augusta Cieszkowskiego in Poznań 

 

2003 – PhD in wood sciences awarded by the Board of the Faculty of Wood Technology of 

Agricultural University names Augusta Cieszkowskiego in Poznań 25 kwietnia 2003 r. 

The dissertation: „Detection of damages of glue line of furniture joints”, 

 

 

3. EMPLOYMENT: 

 

1.10.1994 – till now –  Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz (formerly known as  

Higher Pedagogical School, Bydgoszcz Academy), Faculty of 

Mathematics, Physics, and Technical Sciences 

 

1993 – 2004 – assistant 

2004 – obecnie – adjunct 
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4.  THE SCIENTIFIC ACHIEVEMENT BEING THE BASIS OF THE HABILITA-

TION PROCEDURE 

 

4.1. THE SCIENTIFIC ACHIEVEMENT 

 

According to Article 16 paragraph 2 of the Act of the 14th March, 2003 about the academic 

degrees and title as the scientific achievement has been submitted the monograph:  

 

„Elastic properties of wood-polymer composites for use in wood industry”.  

Cezary Gozdecki 

Bydgoszcz: Kazimierza Wielki University Press, ISBN 978-83-8018-205-9 

Reviewers: Prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski, dr hab. inż. Paweł Kozakiewicz 

 

4.2. THE SCIENTIFIC OBJECTIVE OF THE WORK, RESEARCH RESULTS AND THE 

DISCUSSION OF THEIR POTENTIAL APPLICATION 

 

4.2.1. Introduction 

 

The growing consumption needs of the contemporary world are inextricably linked 

with the search for new and more and more perfect materials that meet specific criteria, for 

example strength ones, and at the same time are cheap and do not require complicated manu-

facturing processes. Ecological aspects are also more and more emphasized, including de-

mands to use environmentally friendly materials in their production as well as in their later 

post-use management. Engineering materials that well meet these needs ate composite materi-

als, and especially those of them that are fully or partially biodegradable. These are wood ma-

terials, including wood-polymer materials. Despite the fact that they have been developed for 

over 40 years, new applications of them are still being found, which testifies to their huge 

potential. The use of wood materials containing thermoplastic polymers in newer and newer 

applications, such as furniture constructions e.g. chairs, residential containers or house ele-

ments, clearly proves that they should be regarded as construction materials. As a conse-

quence, there appears a need to pay more attention to their mechanical properties. On the oth-

er hand, taking into account the fact that the safe use of a structure is related to such a loading 

of it that it works only within elastic deformations, and these are in turn directly dependent on 

the elastic properties of the material used, the knowledge of these properties should be con-

sidered a priority. Designing materials, including wood ones, is aimed to primarily obtain the 

material that meets specific application requirements. This is affected by many factors, very 

often being contradictory to each other. However, the most important one, in addition to the 

raw material composition and technology of their production, is the structure of material, i.e. 

its size, shape and distribution of particles in it. Except for laminates with the oriented course 

of fibers, wood materials based on lignocellulosic raw material and containing thermoplastic 

polymers possess a random arrangement of wood particles of various sizes. This contributes, 

among other things, to the specific structural homogeneity and also the isotropy of the me-

chanical properties of the material. In the case of using lignocellulosic particles in the produc-

tion of wood-polymer materials, their directional construction and the strong anisotropy of 

mechanical properties are usually emphasized, which is generally considered a significant 

disadvantage and limiting a wider usage of this raw material. However, this way of reasoning 

significantly limits the optimal design of wood-polymer materials, especially for structural 

elements. The possibility of employing these materials for structural elements is also limited 
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by using wood particles usually with a very high degree of fragmentation, e.g. in the form of 

wood flour. Such solutions not only in some way simplify the production process, but also 

significantly limit a fuller use of valuable wood properties. Therefore, new solutions with re-

spect to it seem to be necessary. This becomes particularly important if the multidirectional 

impact of loading forces should be taken into in the optimal, also in terms of raw material use, 

design of materials dedicated to specific structural elements. One of the ways to solve this 

problem, and at the same time to expand knowledge of it, can be the designing, producing and 

testing of materials that have a predetermined orientation of large wood particles, and using 

the anisotropy of wood raw material as a factor affecting their elastic properties.  

4.2.2. Factors affecting the elastic properties of wood-polymer materials 

 The properties of wood materials containing lignocellulosic raw materials and thermo-

plastic polymers primarily depend on specific features of its individual components, structure 

of the material, method of their production as well as external (environmental) factors affect-

ing them. The design of a new composite, or the analysis of its application possibilities in 

various types of structures, including furniture, is primarily related to determining its mechan-

ical properties, in particular elastic ones. One should also remember that in most cases the 

material of which the structure is made, operates within a specific area of variability of exter-

nal factors. Knowledge of the effect of material, structural, technological and environmental 

factors on the elastic properties of such composites can be regarded a priority. 

 

Filling level 

 

A typical material composition, belonging to the group of wood-polymer composites, 

is a combination of at least two components, lignocellulosic raw material and polymer, most 

often thermoplastic one, with the contribution of individual components varying. The most 

common way described in the literature to determine the amount of raw material in the com-

posite is the determination of mass proportion as a percentage of the mass of for instance 

wood material to the mass of the composite, or volume proportion. The ranges used for the 

percentage of wood particles in wood-polymer composites cover a very wide spectrum, from 

10 to even 90 %, but also there are studies in which analyses are presented of materials with  

a very low 2 % lignocellulosic material content.  

When studying foreign subject literature, one can notice that most attention has been paid to 

the effect of the content of lignocellulosic particles on the elastic properties of wood-polymer 

composites. Even as small as 4 % the addition of cellulose raw material causes a significant 

increase in the rigidity of a composite in relation to the thermoplastic used, regardless of the 

type of cellulose employed. The characteristics of this effect can be divided into three types, 

(1) a linear or almost linear increase in the modulus of elasticity along with the increase of 

containing of lignocellulosic particles in a composite, (2) the effect of non-linear characteris-

tics of an impact of the amount of wood particles on the modulus of elasticity or the slight 

effect, (3) and such an effect in which the value of the modulus increases till a certain level of 

filling is reached, and then it decreases despite the growth of the lignocellulosic raw material 

content. In most cases, however, researchers confirm the linear or almost linear dependence of 

the growth of the elastic modulus of composites along with the increase of the level of filling 

with natural raw material. 

 

The shape and size of wood particles 

 

The shape and size of wood particles are ones of especially important parameters af-

fecting the mechanical properties of wood-based products such as paper, fibreboards, parti-

cleboards or wood products containing wood material and thermoplastic polymers. However, 
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whereas in the case of wood materials such as particleboards, the particles of which they are 

made are called chips, the term of a reinforcing fibre is used to call particles of which compo-

site materials are made, including also those composites that contain wood raw material. One 

of basic parameters taken into account in the investigations into the effect of the size of ligno-

cellulosic particles on the properties of materials containing wood raw material and thermo-

plastics is the aspect ratio, that is the proportional relationship between the length of a particle 

to its thickness or diameter (l/d). In general, it was shown that with the increase in the size of 

a wood particle, and in particular in the aspect ratio, the modulus of elasticity of wood-

polymer composites increases significantly. The wood particles used to produce composites 

are first of all wood flour, that is the material of a small size and with the aspect ratio ranging 

from 3.3 to 4.5, and sometimes even smaller. In turn, in the case of natural plant fibres (flax, 

hemp, and agave fibres), such a length of the fibre was most commonly used that correspond-

ed to the aspect ratio of 20 to 25. When cellulose fibres were used, the l/d ratio usually ranged 

from 4 to 42. Also the effect of natural fibres was investigated using fibres with a high slen-

derness of about 230. 

From a mechanical point of view, when the fibre used to produce a composite material 

is to be its reinforcement, it is the best when it is a continuous one and arranged parallel to the 

direction of tensile and compressive forces. In the case of a shorter fibre, a fibre and a matrix 

are deformed differently, which results from the differences in the elastic properties of these 

materials. The result of differences between the deformation of a fibre and that of a polymer 

in an adhesive layer is the appearance  of tangential stresses, and a fibre is subjected to 

stretching that causes normal stresses in it. The normal stresses reach the highest value (no 

more than fibre strength) in the middle part of a fibre, and zero at its ends, contrary to tangen-

tial stresses that reach their extremity at the ends of a fibre. When the tensile force of a fibre 

causes in it deformations equal to the deformation of a matrix in, then tangential stresses 

reach the value equal to zero. There are several theories trying to explain this interaction be-

tween a fibre and a matrix. One of them, called the shear lag theory, was proposed by Cox in 

1952. The fundamental part of the shear lag theory is the concept of the critical length of  

a fibre, in which a fibre is able to efficiently and fully convey its strength properties. When 

analyzing this issue, one can see that from a mechanical perspective there are four important 

lengths of a reinforcing fibre, affecting the strength of a composite. The length less than the 

critical length, the critical length, the length greater than the critical length but smaller than 

the length of a continuous fibre, and a continuous fibre. Despite the fact that the concept of 

the critical length of a reinforcing fibre is associated primarily with the strength of composite 

materials, however, as shown by the subject literature, the length of both synthetic and natural 

particles significantly affects the elastic properties of materials. Considering this, it should be 

assumed that also in relation to the elastic properties of wood-polymer materials, the concept 

of critical length can be an important criterion taken into account when designing such mate-

rials for elements of wood structures. 

 

Orientation of lignocellulosic material in the material 

 

Another important factor affecting the elastic properties of wood-polymer materials is 

the orientation of lignocellulosic material particles in a material. One can talk here about two 

main cases, materials with a random particle system and ones with an oriented particle system. 

Typically, when a natural raw material is fine particles such wood flour or short fibres, their 

distribution takes on a fandom form. As the length of particles increases, their random or tar-

geted orientation can occur. As mentioned earlier, when a fibre is to be a reinforcement, it is 

preferable that it is a continuous fibre oriented parallel to the material loading direction since 

the highest strength effect is then obtained. However, this leads to appearing the strong anisot-
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ropy of the elastic properties of a composite material. On the other hand, the random ar-

rangement of reinforcing particles, giving greater structural homogeneity, usually leads to 

averaging elastic properties in the main material directions, and reduces the possibility of 

achieving the effect of the maximum reinforcement.  

In the case of the analysis of the effect of a fibre orientation on the elastic properties of mate-

rials containing lignocellulosic raw material and thermoplastic polymers, the focus was first 

of all on the in situ analysis of a fibre arrangement in composites already produced. Leaving 

out laminates which are „oriented‟ materials, it has not been considered as being necessary to 

design wood-polymer materials taking into account a lignocellulosic particle orientation in the 

material, with only the importance of that effect being mentioned. As a rule it has been no-

ticed that a given manufacturing technology causes particles to be more or less oriented, fo-

cusing further on analysing the properties of a composite. It should also be noticed that very 

often the main material axes are identified not with the material structure, but with the direc-

tion of its formation (laminates, extruded elements, composite mats, etc.). A similar rule is 

also applied in the case of wood materials such as for instance particleboard, OSB, etc., for 

which main axes in the plane of a board are identified with the direction of a mat formation 

and the direction across the mat formation. This approach considerably simplifies the method 

of describing the properties of a material, especially manufactured as a finished product for 

which, due to a predetermined purpose, types and directions of loading are known. So one can 

assume that in the same way it is possible to analyze the effect of the angle of a lignocellulose 

particle orientation in relation to the defined main axes on the elastic properties of wood 

products containing thermoplastic polymers, formed as wood boards. 

 

Type of raw material 

 

A basic lignocellulosic material used in the production of wood materials containing 

thermoplastic polymers is wood particles. However, there is no unanimous opinion concern-

ing the effect of wood species used for lignocellulosic material on the elastic properties of 

wood-polymer materials. In some studies one can find results showing that the highest moduli 

of elasticity both in tension and bending are achieved when a polymer is filled with conifer-

ous wood, while in others the superiority of a raw material coming from deciduous species is 

indicated. There are also a number of studies which show no significant effect of a wood spe-

cies on these elastic properties. In addition to wood material such as wood flour, sawdust or 

shavings, other natural materials, usually coming from one to two-year plants such as flax, 

hemp, sisal, jute, kenaf, cotton, wheat straw, plant processing residues, bagasse, rice husks, 

coke fibres, etc. are also used for producing composites. Raw materials used to produce com-

posites are not only virgin materials (first use). The selected post-consumer materials can be 

used with equally good results as well. The analysis of the problem has shown that such raw 

materials are a valuable material in the production of wood materials containing thermoplas-

tics, and composites made on their basis have values of moduli of elasticity comparable to 

those of composites made using wood flour. 

 

Type of polymer 

 

Definitely less attention has been devoted in the foreign subject literature to the effect 

of a polymer type on the elastic properties of composites. Leaving out polymers of natural 

origin, the main raw material base in the production of composites are thermoplastic polymers. 

Depending on the expectations regarding the properties of a composite and processing condi-

tions, thermoplastics from four groups: polypropylene (PP), polyethylene (PE), polystyrene 

(PS) and polyvinyl chloride (PVC) are used in practice. One of the important limitations of 
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using thermoplastic polymers is their processing temperature, which regardless of the natural 

material content should not exceed 200°C. In addition to virgin polymers, recycled polymers 

are also used. The usefulness of such a raw material for the production of composites has 

been confirmed many times, showing that the use of recycled polymers does not result in de-

teriorating the elastic properties of a composite in comparison with composites containing 

virgin polymers. In general, however, it is recognized that the effect of a thermoplastic used 

on the elastic properties is first of all related directly to the elastic properties of a given poly-

mer and the effectiveness of bonding with a lignocellulosic material.   

 

Additives and modification of wood raw material 

 

One of more important additional substances used in the production of composites, 

and primarily affecting the increase of its mechanical properties, are ones promoting adhesion 

between a lignocellulosic particle and a polymer, commonly referred to as coupling agents or 

compatibilizers. They are usually applied in two different ways, either directly during mixing 

of ingredients or during pre-treatment, with a coupling agent being applied to fibres or poly-

mers, or partly to a fibre or a polymer, and then mixed with unmodified raw materials. Gener-

ally, it can be assumed that the addition of a compatibilizer causes an increase in the modulus 

of elasticity. There is, however, a certain limit beyond which a further increase in the amount 

of a coupling agent does not affect favorably, and quite the opposite, it causes a deterioration 

of the elastic properties of a composite. It is also emphasized that the impact of a compatibil-

izer on the elastic modulus of a composite depends on the amount of a natural filler. 

Among the methods that favorably improve the miscibility of a lignocellulosic material with  

a polymer or its adhesion to polymers, there are mechanical surface modifications (calender-

ing, stretching), thermal modifications (exposure to temperature, UV rays), electrical modifi-

cations (corona discharge and cold plasma), etc. However, chemical modifications are most 

often used, that are a final treatment or preparation for further processing, and among them 

there is the action with, for example, acid anhydrides, carboxylic acids, hydrochloric chromi-

um sulphate, sodium bicarbonate, etc.  

 

Effect of water 

 

 Although it is emphasized that wood-polymer materials are a material of less sensitivi-

ty to water than wood, however, when it is used for products for outdoor applications, e.g. 

garden architecture, or where they have permanent contact with water, the effect of humidity 

on the properties of a composite should be taken into account. When such a composite is un-

der humid conditions, it inevitably absorbs water, which causes it to swell, and after some 

time it can lead to its mechanical degradation. As experimental observations show, the sorp-

tion of water significantly reduces the mechanical properties of a composite. Investigations 

into the possibility of reducing water sorption by a composite showed that the addition of  

a compatibilizer caused a significant reduction in the rate of diffusion processes in a compo-

site. As a supposed cause of such a phenomenon, the reduction of the amount of voids in the 

interface region due to a compatibilizer is given, as well as the blocking of some hydrophilic 

groups (hydroxyl groups) by the action of coupling (a compatibilizer).  

 

Processing  

 

The basis for the production of wood materials containing lignocellulosic and thermo-

plastic polymers is a proper mixing of ingredients and their permanent combination. Among 

many methods typical of the plastics industry and used in the processing of wood-polymer 
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composites, the most popular are extrusion, injection moulding and pressing. In turn, the last 

method is one of basic methods of production of wood materials such as particleboards, fibre-

board, and plywood. Regardless of the method used, however, it is necessary to heat thermo-

plastics to the temperature causing their plasticisation to such an extent that homogenization 

with lignocellulosic material is possible. Among factors related to the production process and 

at the same time most shaping properties of wood-polymer composites there are the pro-

cessing temperature, time, pressure and technical conditions of the devices, such as the num-

ber of screw rotation of a extruder. Very often an inappropriate selection of a processing de-

vice results in the impossibility of producing a composite or ultimately producing a material 

being defective and unable to meet specified mechanical requirements. 

Presented factors that affect shaping the elastic properties of wood materials contain-

ing a thermoplastic polymer can be considered as most important. One should note, however, 

that despite many reports, there is practically no unambiguous and complete description of 

their effect on these properties. The effect of these factors, especially on such elastic constants 

as Poisson‟s ratio or Kirchhoff module, is presented in an exceptionally limited way. There 

are also no studies consistently describing a set of experimentally verified elasticity constants 

of wood materials containing large wood particles and thermoplastic polymers treated as  

a material with monotropic properties.  

 

4.2.3. Modelling of elastic properties of wood-polymer materials 

 

One of the fundamental tasks when describing the mechanical properties of materials 

is to determine its elastic properties. This can be done through a laborious experiment or theo-

retical considerations, which in most cases leads to solving equations according to a chosen 

mathematical model. The solution of these equations means solving a model problem based 

on the physical model of a body and taking into account a series of simplifications (assump-

tions) with respect to a real body. The prediction of elastic properties of composites, also of 

wood-polymer ones, takes place primarily on the basis of known properties of its individual 

components and structural features (internal structure), including their quantity, form, size and 

orientation of lignocellulose particles in a polymer matrix and interdependencies between 

them. The desired property of a composite is, therefore, a solution of a kind of a function that 

aggregates a series of data related to each other in a specific way. Developed analytical mi-

cromechanical models in relation to composite materials containing fibre material are general-

ly based on the assumptions of the reinforcement theory. Its task is to replace a heterogeneous 

body model with various properties of its components with a homogenous, usually orthotropic 

body, giving averaged values of the elastic properties of the body thus described. 

One of simpler and useful tools used for the analysis of the elastic properties of com-

posite materials based on the above assumptions is the mixture theory (ROM and IROM). 

Despite the introduction of many simplifications assuming, e.g. that fibres are continuous, the 

materials of a fibre and of a matrix are homogenous and exhibit elastic linearity, there is  

a perfect connection between the materials, the isotropy axis of a material coincides with the 

axis of symmetry, the mixture theory is a simple and reasonable way of predicting selected 

elastic properties of a composite containing natural fibres. The assumptions presented in this 

model are the basis of many other well-known models being usually their developed versions, 

but they very often take into account factors such as the length of a fibre, its  orientation or 

arrangement in the material. Among the most important that can be used to evaluate the elas-

tic properties of wood-polymer composites there are Modified rule of mixtures (MROM), 

Modified hybrid rule of mixtures (ROHM), Cox, Hirsch, Counto, Paul, Halpin-Tsai-Pagano, 

Nielsen Chen, Pan, Krenchel, Kely-Tyson, Kerner, Bowyer-Bader, Mori-Tanaka, Chow, 

Bridging, Chamis, Christensen models, or other unnamed, which are either modifications to 
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existing formulas or are, to some extent, a novel approach to the problem of the analysis of 

elastic properties of composites as for instance those described by Malekmohammadi. 

A large number of proposed models described in many works and repeated requests for fur-

ther development in this area show the importance of this issue. One should also note that 

despite the fact that authors have demonstrated the high efficiency of particular solutions, it 

has not yet been possible to create such a universal procedure that would be a sufficiently 

effective tool for assessing the elastic properties of composites especially ones containing 

lignocellulosic particles. Therefore, one should agree with the statement that because natural 

fibres exhibit significant mechanical anisotropy, the use of simple compounds in modelling 

the elastic properties of wood-polymer materials is often insufficient for isotropic materials. 

Also most of proposed formulas require the use of an empirical coefficient, which is usually 

determined by the procedure of fitting a certain curve in order to provide a phenomenological 

description of the experimental data. Taking into account the above and considering that  

a very large number of diverse sources of experimental data, often significantly different from 

each other, limits the possibility of their comparison, it turns out that the use of only one pre-

ferred model is not allowed to predict the elastic properties of wood materials containing large 

wood particles and thermoplastic polymers. 

 

4.2.4. Objective and scope of work 

 

The review of literature and the analysis of the issue have shown, among others, that 

there is a need for a more intense search for new structural and material solutions, enabling to 

use wood materials containing wood raw material and thermoplastic polymers for producing 

elements of wood structures. At the same time it was found that the elastic properties of such 

materials have been described insufficiently. Despite many literature reports, the effect of the 

length of a wood particle on the elastic properties of wood-polymer materials is described in 

an unsatisfactory manner, especially with respect to the critical length of a particle. There is 

also no suggestion found of such a solution regarding material, in which wood raw material 

takes the form of continuous particles arranged parallel to each other and simultaneously ori-

ented at certain angles. There are also no reports describing a set of elastic constants of such  

a wood material taking the form of a board as a material with transversally isotropic  proper-

ties. Also, no clear answer has been received as to whether wood raw material species used 

for the production of wood-polymer materials affect their elastic properties. Taking the above 

into consideration, the aim of the work was to describe the effect of structural and material 

factors on the elastic properties of wood materials containing large particles and thermoplastic 

polymer.  

The work has been focused mainly on the effect of such factors as the length of wood 

particles and their orientation, the amount of wood particles in the material, the species of 

wood from which wood raw material comes, and the cross section of wood particles on the 

elastic properties of such materials. To achieve the aim of the work it was decided to design 

and create model wood-polymer materials, which would enable to describe the effect of se-

lected structural and material factors on the elastic properties of these materials. These mate-

rials should meet the following criteria: 

• the content of wood in the material should include three amounts, with two of them being 

more than 50 % by weight; 

•  should contain large wood particles with the course of wood fibres parallel to the longer 

side and a popular thermoplastic polymer used in the production of wood-polymer com-

posites; 

• wood particles should have dimensions chosen so that it is possible to determine this pa-

rameter as s factor shaping the elastic properties of the material; 
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• wood particles in the material should be arranged evenly, parallel to each other and at the 

same time at a given angle to the defined main axis; 

• wood particles in the material should be separated from each other by a layer of a poly-

mer with a defined thickness; 

• there should be a good combination of wood particles with  a polymer; 

• the material should be made in such a way that it would be possible to obtain samples 

from it that enable to determine seven elastic constants (E1, E2, G12, G23, v12, v21 i v23) 

while simultaneously assuming its monotropy of elastic properties.  

 

In addition, it was decided to make an attempt to assess the suitability of selected mathemati-

cal models and, if possible, to indicate a set of formulas that in a simple and universal way 

would enable the prediction of the elastic properties of wood materials in which large wood 

particles are bonded with thermoplastic polymers. 

 

4.2.5. Work methodology 

 

Determination of the effect of selected factors on the elastic properties of wood-

polymer materials required first to determine the elastic properties of its individual compo-

nents. This was necessary first and foremost in order to be able to model the elastic properties 

of materials. Therefore, experimental studies were divided into two stages: that of determin-

ing the elastic constants of wood and polymer and that of determining the elastic constants of 

wood-polymer material produced on the basis of these materials. Due to the decision that the 

analyzed wood-polymer materials will be in the form of a monotropic plate, it was assumed 

that the wide plate surface is the area of orthotropy, while the direction of isotropy is related 

to the thickness of the plate. Considering the above, model wood-polymer boards were de-

signed in which wood particles of four different lengths (the longest one representing a con-

tinuous fibre, with a critical length, longer that the critical one but shorter than the longest, 

and shorter than critical) were oriented parallel to one side of the plate.  

It was decided that in order to determine Kirchhoff modules G12, and G12,φ  of the ma-

terials, wood-polymer materials will be used in the form of a rectangular plate, while for the 

Young‟s moduli E1, E2, E1,φ, Poisson‟s ratios ν12, ν21, ν23, ν12,φ and ν23,φ, and Kirchhoff moduli 

G23 and G23,φ  samples in the form of rectangular bands will be used. In order to minimize the 

effect of variability of dimensions of wood particles, calibrated wooden bars with two cross-

sections, round and square, were made. In was also decided that in the case of both round and 

square bars, their cross-sectional areas would be similar in size, which should eliminate or 

significantly reduce the occurrence of an undesirable factor of the cross-sectional area effect 

on the elastic properties. From the polymer (polypropylene + MAPP) were extruded tubes 

with an inner diameter of 2.2 mm and three thicknesses of walls so selected so as to meet the 

requirement of three percentages of wood material content in the material, amounting to 40, 

55 and 70 % by weight respectively. The wooden rods were inserted into polymeric tubes and 

put in packages, and then wood-polymer plates were made by means of the original method of 

pressing. Due to the fact that the effect of the direction of wood particle arrangement in the 

wood-polymer material was studied, rectangular samples were cut so that the angles of wood 

particles arrangement were 0°, 15°, 45°, 75° and 90°. The tests were carried out by screwing 

the plate and by stretching composite strands. 

In order to obtain theoretical values describing as accurately as possible the real elastic 

properties of composite materials, there have appeared many solutions which in general give 

very complicated formulas that are difficult to apply directly. Therefore, it was decided to 

choose one of the most commonly used and relatively simple to interpret models, which as is 

said in the literature in a fairly correct way describes the properties of wood materials contain-
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ing adhesives in the form of thermoplastic polymers or adhesive resins (ROM/IROM, MROM, 

Halpin-Tsai-Pagano, Chamis, Bridging, Malekmohammadi and Christensen).  

 

4.2.6. Research results 

 

Effect of wood raw material content 

  

It should be emphasized that the most significant recorded effect of the amount of 

wood material is noticed in the case of  Young‟s modulus E1 and Kirchhoff‟s modulus G12 of 

wood-polymer materials. Increasing the proportion of lignocellulosic particles in the compo-

site from 40 to 55 % results in an increase of the modulus E1 by over 26 %. An even more 

important increase in the value of this modulus, i.e. over 53 % , is obtained when the content 

of wood raw material increases from 40 to 70%. In the case of the modulus G12, increasing 

the amount of wood particles in wood-polymer material from 40 to 55 % results in a nearly 

32 % increase in its value, and a further increase in the wood content in the material, up to 

70 %, increases the value of the modulus G12 on average by the next 19 %. To a slightly lesser 

extent, the change in the lignocellulosic particles content affects Young‟s modulus E2, Kirch-

hoff‟s modulus G23and Poisson‟s ratios v12, v23 and v21. Increasing the amount of wood parti-

cles in the wood-polymer material from 40 to 70 % increases the value of the coefficient v23 

on average by more than 17 %, of the modulus E2 by about 10 %, of the coefficient v12 by 

about 8 %, and at the same time decreases the value of the modulus G23 and the coefficient 

v12 by about 15 and 24 % respectively. One should note that there was no statistically signifi-

cant impact of the increase in wood content from 40 to 55 % on the values of coefficients v12 

and v21. A similar lack of significant differences between the average values of coefficients v12 

and v23 and the moduli E2 and G23 was noted in the case of an increase in the content of ligno-

cellulosic particles in the material from 55 to 70 %. The research confirmed the literature re-

ports on the linear characteristics of the impact of the lignocellulosic raw material content on 

Young‟s modulus of wood-polymer materials. It is also worth emphasizing that this tendency 

was shown in relation to other elastic properties analyzed in the work. 

 

Effect of wood particle length 

 

The results of the statistical analysis show a significant differentiation of the effect of 

the length of wood particles on the individual elastic properties of the analyzed wood-polymer 

materials. It should be emphasized that only in the case of Kirchhoff‟s modulus G12,φ a signif-

icant effect of this factor was noticed, regardless of the angle φ of wood raw material orienta-

tion. The lack of such an impact was noted while analyzing the values of Poisson‟s ratio v23 of 

the tested materials. Likewise, the lack of the effect of the wood particle length was noted in 

the case of Young‟s modulus Eφ for those materials in which wood raw material was oriented 

at an angle φ = 45°, 75° and 90°. In turn, the very pronounced effect of this factor on Young‟s 

modulus was demonstrated for the material in which wood particles were arranged parallely 

or at an angle of 15°. It can be supposed that this phenomenon is related, among other things, 

to a decrease in the effect of Young‟s modulus of wood raw material on the general elastic 

modulus of the material. There was also a clear decrease in Young‟s modulus of materials as 

the size of wood raw material decreased.  

 Assessing the desirability of determining lkr of wood particles when analyzing the ef-

fect of the length of wood raw material on the elastic properties of wood-polymer materials, it 

should be noted that, as shown by published results, the criterion of the critical length is use-

ful when determining the properties of the material presented in the work. The largest effect 
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of the wood particle length is definitely observed in the case of Young‟s modulus of the mate-

rial. As research has shown the use of wood raw material whose length is equal to lkr does not 

guarantee obtaining a material with the modulus comparable to that which contains continu-

ous wood particles ld→∞. It is only when using particles of a length five times longer than lkr 

to produce wood-polymer material, in the work marked as ld > lkr, a material with Young‟s 

modulus comparable to the one of materials with particles ld→∞, (in the range of angles 0°, 

15°is obtained. In other analyzed cases, the effect of the wood raw material length on the elas-

tic properties is less visible. However, one can generally assess that if there is no possibility of  

using particles from the length ld→∞, and it is important to obtain a material with the highest 

elastic properties, wood raw material from the length of at least 5 lkr should be used. 

 

The effect of the angle of wood particle orientation 

 

The purposeful orientation (in five variants) of wood particles used in the research 

showed a very significant effect of this factor on the elastic properties of the analyzed material. 

The results of  the conducted one way analysis of variance (ANOVA) showed this signifi-

cance, regardless of the analyzed elastic constant and the length of wood particles in the mate-

rial. When analyzing the characteristics of the effect of the angle of wood particle orientation 

on Young‟s modulus, one can notice their certain similarity to the characteristics describing 

the effect of the angle of fibres orientation in solid wood on this modulus. A very pronounced 

decrease in the value of Young‟s modulus occurs when the lean angle of wood particles 

changes from 0° to 45°. The average decrease in the value of Young‟s modulus is then 69%, 

with this value declining with shortening the length of a wood particle. After exceeding the 

angle of 45°, a further leaning of wood particles, up to the value of 75°, does not cause such 

large changes in the value of this modulus, on average by about 34%. In turn, irrespective of 

the length of wood particles used in the materials, the characteristics of the effect of the angle 

of their orientation on Kirchhoff‟s modulus G12, take the shape of a curve resembling the bell 

curve. For the material with the longest wood particles, the largest  differences in the obtained 

values of the modulus G12  were also observed. Changing the lignocellulosic particles orienta-

tion from parallel to that at the angle of 45° causes an increase in the value of this elastic con-

stant by over 49 %, whereas the change of the angle of wood material orientation from 0° to 

15° results in a smaller increase, about 13 %, in the value of the modulus G12. No significant 

effect of the change of the angle of lignocellulosic particles orientation on the value of Kirch-

hoff modulus G23 of wood-polymer materials was noted when these particles were arranged at 

the angle of 0° to 45°. Only does a change in the wood material orientation from 45° to 75° 

cause a significant  statistical increase in the value of the modulus G23 of the material. How-

ever, when considering the effect of the wood particles orientation on Poisson‟s ratio v12 of 

the analyzed materials, one can notice a characteristics of this effect being different from that 

described in the case of the modulus G23, but similar to that as in the case of solid wood. In-

creasing the angle of the wood particles orientation in the materials reduces the value of its 

coefficient v12. This tendency is noticeable regardless of the length of the wood particles used. 

One should also note that regardless of the length of the wood particles, its orientation 

angle, in the range from 0° to 45°, does not statistically affect the value of the coefficient v23 

of the material presented in the work. In contrast, significant differences between the mean 

values of the coefficient v23 are obtained when the material in which particles are oriented at 

the angle of 45° is compared with the material with wood particles oriented at the angle of  

75°. On average, taking into consideration all particle lengths, such a change of the angle 

causes a decrease in the value of the coefficient v23 of the materials by over 32 %. A further 

increase in the leaning of wood particles from 75° to 90° no longer results in statistically sig-

nificant changes of the values of the coefficient v23, and only when the material contained the 
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longest particles ld→∞ a statistically significant difference was noted (the value of the coeffi-

cient v23 decreased by almost 13%).  

Based on the results of the analysis of the percentage effect of the factors (length and 

angle of wood particle orientation), it can be ascertained that when designing wood material 

containing large wood particle, the most important criterion that should be taken into consid-

eration, except for the percentage of wood raw material, is the way it is oriented in relation to 

the expected direction of loading components made of this material.  

Analyzing the possibility of predicting the elastic constants of materials containing 

purposefully oriented wood particles of various lengths and thermoplastic polymers, it can be 

acknowledged that in general the models used for comparison with experimental results prove 

to be an effective tool in describing the elasticity constants of the material presented in the 

work. It should be noted, however, that, in general, the greater effectiveness of the presented 

models was noted when determining the elasticity constants of the materials containing longer 

particles. One expectation is Kirchhoff‟s modulus G12 and Poisson‟s ratio v12, for which in 

some cases the reverse regularity can be seen. Therefore, when analyzing materials with the 

longest particles oriented at the angle of 45° (for determining the modulus G12) and at the an-

gle of 15° (for determining the coefficient v12), the models proposed in the described form 

should be used with greater caution. It should also be noted that when determining the elastic-

ity constant of materials with the different orientation and length of wood particles, the values 

obtained on the basis of the same models are overstated or understated in relation to the mean 

values  experimentally determined. 

The conducted research showed a statistically significant effect of the wood species on 

all the elastic properties of the presented wood-polymer material analyzed in the work, with 

the higher elastic properties being shown by the materials that contain beech wood raw mate-

rial. Also no effect of the cross-sectional shape of wood particles was found on Young‟s 

modulus E1 and Kirchhoff‟s modulus G12 as well as Poisson‟s ratios v12, v23 and v21 of the 

materials presented in the work. However, a statistically significant effect was observed in the 

case of Young‟s modulus E2 and Kirchhoff modulus G23. However, the differences between 

the mean values of these elastic constants of wood-polymer materials containing wood parti-

cles with circular and square cross-sections are small. 

 

4.2.7. Conclusions and observations 

 

1. Wood-polymer materials containing continuous particles have clearly higher elastic prop-

erties compared to materials containing shorter particles, with the value of that effect be-

ing dependent on the angle of orientation of lignocellulosic raw material in the material. 

2. The critical length of a wood particle may be an important reference point when assessing 

the suitability of wood raw material for the production of wood materials containing 

wood raw material and thermoplastic polymers, including the assessment of its elastic 

properties. However, only a fivefold exceeding of this length guarantees obtaining mate-

rials with elastic properties comparable with those that contain wood raw material in the 

form of continuous fibres. 

3. A factor that very significantly creates the elastic properties of wood-polymer materials is 

the wood particles orientation in the material. This is most evident in the case of Young‟s 

modulus. Materials with the orientation of “continuous” wood particles being parallel to 

the main axis have more that 5.5 times higher Young‟s modulus than the materials with 

the orientation of the wood material being perpendicular to this direction. This phenome-

non is visible regardless of the length of particles in the material.  
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4. Regardless of the length of a wood particle used in the material, the characteristics of the 

effect of its orientation angle in relation to the main axis on Kirchhoff‟s modulus G12 of 

wood-polymer materials take the shape of a curve resembling the bell curve, with the 

highest values of this modulus being reached when the wood material is oriented at the 

angle of 45°. Therefore, it should be emphasized that when determining Kirchhoff‟s 

modulus G12, the effect of the wood particle orientation in the material should not be ne-

glected. 

5. When assessing the effect of structural factors on the elastic properties of wood-polymer 

materials, it is necessary to take into account the interaction between these factors, in par-

ticular the orientation and the length of wood particles. 

6. Increasing the content of wood raw material in the wood-polymer material from 40 to 

70 % results in a significant increase in the value of elastic properties of this material, and 

the characteristics of this effect is linear. 

7. Materials containing beech wood raw material have higher elastic properties than those 

made on the basis of pine wood. However, it is not possible to directly transfer the elastic 

properties of wood to wood-polymer materials, bearing in mind only the properties of 

used wood raw material. When selecting the wood species in terms of its effect on the 

elastic properties of wood-polymer materials, it is also necessary to take into considera-

tion to what extent a given species can convey its elastic properties and affect the final 

form of the elastic properties of the material. 

8. The change of wood particles from ones with a square cross-section into ones with a cir-

cular cross-section and a similar surface area size does not significantly change Young‟s 

modulus E1 and Kirchhoff‟s modulus G12 as well as  Poisson‟s rations v12, v23 and v21 of 

wood-polymer materials made on their basis. However, the statistically significant effect 

of this factor occurs in the case of the moduli E2 and G23, yet the difference between the 

values of these moduli does not exceed 10 % for materials containing particles with cir-

cular and square cross-sections.  

9. Despite wide application, none of the models proposed in the work gives the possibility 

to theoretically determine a set of elastic constants of wood-polymer materials as a mate-

rial with monotropic properties, while at the same time taking into account the effect of 

the amount of wood raw material, length, and orientation of wood particles. However, the 

suggested and easiest way to solve this problem is the comprehensive use of various for-

mulas found in the models presented in the work. In a situation where the model does not 

allow a direct calculation of elasticity constants of the materials in which wood particles 

are oriented at a angle other than parallel to the load direction, and when it is possible,  

a satisfactory solution is to use transformational formulas, taking into account the elastic 

properties determined for the main axis of the material. 

10. Taking into account the fact that for each material and construction combination, the 

wood-polymer materials presented in the work have at least the same or even many times 

higher Young‟s moduli and Kirchhoff‟s moduli, such as typical wood materials (parti-

cleboard, OSB, MDF etc.), they can be used directly as elements for furniture construc-

tions. The research into them can also indirectly be treated as a contribution to further 

analysis of the use of materials made on the basis of large wood particles and thermo-

plastic polymers in furniture constructions or garden architecture. 
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5.  DESCRIPTION OF REMAINING SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS 

 

The issues of my research include the following areas: 

1. Application of acoustic emission (AE) phenomena to the detection of destruction pro-

cesses of glue joints and wood materials. 

2. Investigating the properties of wood-polymer composites.  

3. Strength analysis of furniture structures.  

4. Research into physical and mechanical properties of wood-based panels. 

5. Increasing the strength properties of glued laminated beams through reinforcing them 

with polymer fibers. 

 

Ad 1 

 

  One of the more important of issues I have studied is concerned with the possibility of 

employing acoustic emissions (AE) phenomena as a carrier of information on destructive pro-

cesses of materials and structures. This method was used to describe the destructive phenom-

ena occurring in a loaded glue joint of a wooden joint among others. The AE method was as  

a carrier of information on changes occurring in glue joints. It was considered as necessary 

first to recognize acoustic signals generated by particular joints of the material. The sum of 

counts and the rate of counts were used to describe acoustic phenomena. The acoustic signals 

generated by loaded wooden and plastic lap joint samples, glued and solid, were analyzed. 

Based on the acoustic emission obtained, specific places as well as stages of the accumulation 

of structural defects generated by glue joints of the connection were established. This then 

served, along with the results of numerical calculations, to establish the correlation occurring 

between the total sum of counts and the tangential stresses that generated them. The relation-

ships determined in this way were used to mark the specific places in the propagation of de-

struction phenomena in wood glue joints. It was noticed, among others, that the destruction 

process of glue joints and solid samples occurs in stages, and a special indication of the com-

mencement of the next stage of destruction is temporary acoustic intensification. For solid 

material three specific points of AE can be distinguished: initiation, sudden momentary inten-

sification and destruction. In the case of glued material, four points were noticed: initiation, 

the first and second acoustic intensification, and destruction. The obtained results proved that 

it is possible to predict the development of destruction of wood glued connections on the basis 

of the observation of an increase in the total sum of acoustic signal counts, in correlation with 

the tangential stresses determined by means of the finite element method. It was also observed 

that it is possible to monitor phenomena causing destruction when loading structures contain-

ing both solid wood and plastic material. The research results have been published in scien-

tific journals and conference proceedings (Appendix II A.1 and 2; II D.1, 3, 4, 6 and 11) 

  Having based on these experiments, I also used the acoustic emission method in the 

assessment of destruction processes of wood-polymer composites. I examined the composites 

containing various amounts of wood raw material and two types of thermoplastic polymers, 

polypropylene and polyethylene. One of the main objectives was to assess the effect of  

a wood particle size on the characteristics of acoustic emission generated by WPC during ten-

sile and bending tests. The maximum number of events, the total number of events, and the 

percentage of the maximum force at the moment at which the acoustic emission started as 

well as tensile and bending strengths were determined. It was found that filling a polymer 

with larger wood particles significantly increases the maximum and total number of events as 

well as tensile and bending strengths, and also affects the faster appearance of the first AE 

signals. In addition, it was found that increasing the size of wood raw material significantly 

increases the total AE signal and the maximum number of events during the destruction of  
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a composite as compared to the WPC containing smaller particles. It was demonstrated that 

stretching WPC causes that AE signals faster appear, generating a larger number of events 

during destruction and a smaller total number of events than when WPC is bent. The results 

of the carried out research have been published in scientific journal and conference proceed-

ings (Appendix  II D.54, 57) 

 

Ad 2 

 

  Physical and mechanical properties of wood-polymer composites are issues most in-

tensively studied by me. I have been studying these materials since 2004. The main issue  

I have analyzed is the effect of the size of a particle on the physical and mechanical properties 

of wood-polymer composites. A typical composite made on the basis of wood particles and 

thermoplastic polymer contains lignocellulosic material in the form of wood flour, most often 

cubic in shape. Such a high degree of fragmentation of wood raw material does not enable the 

full transfer of valuable properties of wood into the composite. Therefore, in cooperation, 

among others, with researchers from the Faculty of Technology and Chemical Engineering of 

the University of Science and Technology in Bydgoszcz, I carried out a series of tests of 

composites containing wood particles of much larger sizes than commercial wood flour. For 

this purpose, wood particles used for the industrial manufacturing of particleboards were em-

ployed. The wood raw material was sorted using calibrated sieves into four fractions with the 

following dimensions: 0.25-0.5 mm, 0.5-1.0 mm, 1.0-2.0 mm, and 2.0-4.0 mm, with dust and 

particles that remained on a 4.0 mm sieve being thrown off. The mean slenderness of wood 

particles was 15. The material so obtained was used to fill the most commonly used thermo-

plastic polymers: polypropylene, polyethylene, and polyvinyl chloride. It was shown that the 

mechanical properties of WPC grow with the increase in the size of wood particles, with the 

optimal lateral dimension of particles ranging from 1 to 2 mm. In relation with the use of 

large-sized wood, the effect of the sample size on the mechanical properties of composites 

was additionally examined. For this purpose, in addition to normative samples, proportionally 

larger samples were used. Significant effect of the size of composite fittings on their modulus 

of elasticity and strength was demonstrated. Therefore, in the case of using wood particles 

much larger than wood flour, it is recommended that the size of the samples intended for the 

determination of the mechanical properties of WPC should be proportionally increased. It was 

found that there was a relationship between the water absorption capacity of a composite and 

the size of wood raw material used, which proves that the water absorption of WPV increases 

along with the size of wood particles. The results of the research have been published in sci-

entific journals and conference proceedings (Appendix II A.3, 4, 5, 7; II D.10, 12, 14, 18, 24, 

27, 32, 33, 37, 45, 55). 

  Processing of wood materials inevitably results in generating a significant amount of 

waste. This is a particularly important issue when one considers that Poland is one of the lead-

ing manufacturers of wood materials and furniture products in the world. Taking additionally 

into account the ever shorter time of the usage of wood structures, the management of both 

post-production and post-use wastes, often contaminated with varnish materials, adhesive 

resins or impregnates becomes a very serious problem. As far as this issue is concerned,  

I have examined the possibility of using particleboard millings and post-production wastes 

(from solid wood and particleboard processing), including dust fraction, as a filler for ther-

moplastic polymers. The millings used were from produced boards or post-consumer furniture. 

The tests were carried out, among others, as part of the research project of the Ministry of 

Science and Higher Education "The use of post-consumer particleboards for the production of 

wood-polymer composites", in which I took part as one of the main executive staff members. 

The test results showed that wastes both from solid wood  processing and particleboard pro-
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duction can be successfully used to make WPC, and their physical and mechanical properties 

are comparable to those of the composites containing virgin materials. The effect of pro-

cessing WPC containing waste materials on air conditions in the production zone was also 

determined. The results of analyses carried out together with the Voivodeships Sanitary and 

Epidemiological Station did not show any harmfulness of the processing of such materials in 

a specified, in accordance with the standard, range. In this manner it was demonstrated that an 

effective and safe way to manage wood wastes can be to use it for producing WPC. The re-

search results have been published in scientific journals and conference proceedings  (Appen-

dix II A.6;  II D. 13, 15, 16, 21, 28, 36, 40, 41, 46, 48, 49).  

  I have also studied the possibility of the repeated processing of composites as the pos-

sibility to recycle products made of WPC. As a result, it was found that repeated processing 

does not worsen, but in the first cycles it even improves the mechanical properties of WPC, 

and that the absorbability of composites decreases along with the number of processing cycles. 

These phenomena can be explained by, among others, the increase in homogenisation of in-

gredients as a result of processing (Appendix  II D. 17, 19, 25). 

  As part of research on wood-polymer composites, I have also analyzed the possibility 

of using wood bark as raw material for WPC production. Analyses were made using a necrot-

ic pine bark as a filler for polypropylene or polyethylene, showing that the addition of bark 

results in deteriorating the mechanical properties of WPC and also it significantly reduces the 

density, water absorption and swelling of composites made on its basis. The research results 

have been published in scientific journals and conference proceedings (Appendix II D.23, 25, 

31, 38). 

  One of the main ways of connecting structure elements made of WPC is binding them 

with metal fasteners (screws, screw nails). Therefore, I have carried out a series of tests to 

determine the effect of the share and size of wood raw material, fastener size, direction of its 

embedment and the effect of low and high temperatures as well as the effect of aging process-

es (cyclic soaking - freezing - heating) on the capacity of WPCs to maintain fasteners. The 

composites were made by means of the injection moulding method, wood raw material was 

wood flour or industrial wood shavings of the size 0.25 to 4.00 mm (filling 20 - 40 %) and 

two kinds of thermoplastics, polypropylene and polyethylene. The tests showed that a high 

degree of filling with wood particles in general causes a slight decrease in WPC's capacity to 

maintain a fastener, and the larger the particles, the greater the withdrawal and pull-through 

strength of the fastener. It was also noticed that the load capacity of the screw embedded in 

the perpendicular direction is higher than that of the screw embedded in the parallel direction, 

regardless of the degree of filling the material with wood. This applies to a composite stored 

in dry conditions as well as subjected to aging processes. I also noticed that the high tempera-

ture generally reduces a composite's capacity to hold fasteners. On the other hand, exposing  

a composite material to a low temperature generally results in an increase in its capacity to 

hold a screw and lateral pulling through (Appendix  II D.22, 26, 43, 56, 59). 

  I have also shown that WPC can be a useful material in the production of such con-

nectors used in furniture industry as a dowel. In this case dowels were made by means of in-

jection moulding method from industrial wood shavings (size 0.25 do 0.5 mm and 1.0 do 2.0 

mm), with the mass fraction being 40 % and polypropylene 60 %. The connectors during tests 

were embedded in the veneered particleboard in parallel and perpendicular directions to the 

wide surface of the board. The tests showed a slightly lower load capacity of the joint in 

which a WPC dowel was used compared to the joints containing beech dowels. However, no 

significant effect of a wood particle size on this property was found. Slightly lower load-

bearing capacities result not so much from the properties of a composite material itself (for 

example no damage was found), but from the used adhesive, which did not form a sufficiently 

strong adhesive layer between the board and WPC. Considering the fact that in joining board 
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elements, a dowel joint is still one of the safest ways, and wood raw material used for this 

dowel should meet the high quality criteria (no defects), it seems that the use of WPC, espe-

cially when it is made of waste materials, can be a valuable alternative to precious solid wood 

(Appendix  II D.35). 

  The results of my research into in the discussed issues have been, among others, a rea-

son for undertaking studies described in the monograph submitted for the post-doctoral degree 

("habilitacja") procedure. 

 

Ad 3 

 

  In terms of strength special places in furniture structure are connections. They are re-

quired to be adequately strong and durable, while maintaining dimensions and shapes that to 

not entail the deterioration of the aesthetics of the entire product. Taking into account the 

complexity of the issue, I have decided to focus my research into one of the most important 

elements of each structure, that is a construction node. Therefore, I carried out the tests that 

aimed at determining the damage processes in the glue joint of furniture connections, and in 

particular at determining their initiation, propagations and destruction as well as stresses in  

a loaded glue joint.  

  The effect of the mechanical properties of wood and a glue joint as well as the shape 

and dimensions of the connections were taken into consideration. The test were carried out 

using three types of angled, flat corner, cross corner and parallel lap joints, glued with Rakol 

Express 25. Employing the finite element method, experimental methods and using the AE 

phenomena it was shown that the process of destruction of glue joints occurs in stages, the 

greatest tangential stresses occur on the edges of the glue joints of lap joints and at the corners 

of the glue joint of cross and corner joints. The relationships describing the transitions be-

tween particular stages of destruction processes of the connections provide a possibility to 

predict the development of their destruction as well as there is a possibility to monitor the 

phenomena causing fracture of joints when loading wood glued utility products.   

  In addition to glued profile joints one of the most important ways of an unmountable 

joining of furniture elements is connections containing connecting fasteners, usually made of 

wood. Therefore, I have conducted research aimed at comparing the mechanical properties of 

wall corner connections with selected connecting fasteners with those of connections made 

through profile joints. The effect of the type and a number of fasteners on the stiffness and 

load capacity of the connections made of particleboard was examined. Five types of joints, 

dowel, "lamello", continuous tongue, tongue and groove, and groove were tested, proving that 

both the stiffness and load-bearing capacity of the connection is highest when the elements 

are connected by means of a tongue joint. Therefore, I conducted further research that resulted 

in describing the distributions of shear and normal stresses in the most endangered places of 

the tested connections, and in determining the effect of the dimensions of joints and the thick-

ness of joined boards on the maximum values of these stresses. The analyses were made using 

the finite element method. A typical case furniture structure when it is used, as a result of 

multidirectional loading, suffers deformations that may affect the safety of its use. The size of 

these deformations is influenced by many factors, including the method of mounting a rear 

wall. That is why I have decided to carry out examinations aimed at determining the effect of 

mounting a rear wall on the stiffness of a bookcase. It was found that the mounting of a rear 

wall to the sides as well as top panels and horizontal partitions significantly results in increas-

ing the stiffness of the structure as compared to the case when it is only mounted to the sides 

of the bookcase.  I also proved that increasing the stiffness of the furniture structure can be 

achieved by the appropriate design of the plinth. By using a different number of and an ar-

rangement of reinforcing ribs, it was noticed their proper positioning and providing a stiff 
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connection with elements of the plinth is more important than a number of reinforcing ribs. 

The research results have been published in scientific journal and conference proceedings 

(Appendix II A.1, 2; II D  2, 5, 9, 30, 34, 51) 

 

Ad 4 

 

  Apart from solid wood, the most important material used in wooden constructions is 

wood materials, and especially wood-based panels. Due to the fact that these materials have  

a heterogeneous structure, and especially in terms of thickness they are three-layered, in my 

research I have focused on the analysis of the mechanical properties od particleboard, OSB 

and MDF treated as anisotropic materials. In order to determine the mechanical properties of 

the board in bending in their main axes, in addition to homogenous samples, glued samples 

were used in such a way so that it was possible to determine the properties of the boards in an 

axis perpendicular to the plane of the board. The test results showed that both particleboard, 

OSB, and MDF exhibit strong anisotropy in planes perpendicular to the wide surface of the 

board. On the other hand, there were smaller differences between the mechanical properties of 

the boards determined along and across the mat formation, that is in the wide plane of the 

board. I have also attempted to determine how much the mechanical properties of the core 

layer of MDF differ from those of its face layers. When testing samples from separated layers, 

core and face ones, it was found that, like the whole board, both face and core layers of MDF 

are characterized by a strong anisotropy of mechanical properties. It was also shown that the 

face layers have nearly more than twice as high mechanical properties when bending than the 

core layers of these boards. The carried out tests proved that the treatment of wood-based 

panels as materials with isotropic properties is a too much simplified approach. 

  From the point of view of storage and use of boards, a very important aspect is their 

resistance to climatic conditions and aging processes. This is especially important in the case 

of panels used in building industry, where they are often stored in a wrong way at the building 

place for many months. Therefore, I carried out tests on OSB strips  stored for 12 months in 

four different ways: in a laboratory room (constant temperature and humidity), under a roof, 

but with air access from four sides, partially covered with soil, and completely covered with 

soil. It was shown that out of the tested long-term storage ways, only conditions of a closed 

room and those of under a roof eliminating contact with rainfalls guarantee maintaining the 

proper mechanical properties of OSB that meet the standard, and their storage, for example at 

a building place, where they are constantly in touch with the ground is unacceptable (Appen-

dix II D.20).  

  I have also focused on the problem of the effect of particleboard aging processes on 

their capacity to retain a metal fastener. This is a very important problem when it is consid-

ered that the durability of the structure depends, apart from the appropriate choice of material, 

also on the appropriate way of retaining its elements in the construction node, most often by 

means of metal fasteners of various types. As part of the tests, the effect of cyclic aging, car-

ried out in accordance with the PN-EN 321 standard of OSB and SB5, was investigated  on 

the resistance of these boards when pulling through a nail. It was shown that the aging pro-

cesses of boards have a significant effect on the reduction  of their capacity to retain a fastener, 

with the effect of it decreasing with the size of a fastener. It was also noticed that SB5 is char-

acterized by much greater resistance to pulling through a nail than OSB.  

  Despite the fact that panels for building purposes are characterized by a higher re-

sistance to moist air compared to e.g. furniture particleboard, they still should be treated as 

highly hygroscopic materials. Therefore, the search for a solution that may result in reducing 

the absorption and swelling of such panels should be regarded as important, especially con-

sidering the long-term use of structures made of such panels exposed to periodical increases 
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in humidity. As part of my research, I have attempted to reduce the water absorption of MFP 

by subjecting it to thermal treatment. MFP was heated at a temperature of 140, 160, 180 and 

200° C respectively for 1, 2, 3 and 4 hours for each temperature level. The tests showed that 

the thermal modification of panels reduces water absorption by about 2.5 times and the plate 

swelling by about 4 times, with the higher the temperature, the more pronounced the effect 

being. To a lesser extent, these two physical properties are affected by heating time.  

  The intensive development of the particleboard industry in Poland due to continuous 

increase in the demand for these boards makes it necessary to search for alternative materials 

to precious wood. Considering this, I have carried out research to demonstrate whether it is 

possible to use a fast-growing will species (Salix viminalis) grown as biomass for energy pur-

poses as a source of raw material for the production of three-layer particleboards. The test 

carried out showed that wood shavings from willow (Salix viminalis) may be useful for pro-

ducing the core layer of three-layer particleboards, and the mechanical properties of these 

boards are comparable to those of particleboards with the core layer made of industrial pine 

particles and meet the requirements of the EN 312 standard. It was also noticed that the parti-

cle size in the core layer of the used alternative raw material does not affect the properties of 

particleboards, and the thickness swelling of boards containing willow wood is smaller than 

that of typical particleboards. The research results have been published in scientific journals 

and conference proceedings  (Appendix II D.7, 8, 20, 29, 44, 50, 52) 

 

Ad 5  

 

  The variety of constructional structures made of wood one can meet on the market 

often requires the use of non-standard solutions, especially in those applications where it is 

not possible to use elements of any height and in relation with the large spacing of supporting 

spaces (spatial constraints, renovation of existing structures, etc.). The use of conventional 

glued laminated beams may not be sufficient in such situations. One solution to this problem 

is to use different types of reinforcements, e.g. in the form of tapes or mats. A "reinforced" 

wooden glued laminated beam is then obtained. This issue was studied by me  within two 

projects (one already completed and another currently being under way), carried out jointly by 

the staff of the Department of Wooden Structures of the Kazimierz Wielki University in Byd-

goszcz, commissioned by the Wooden Structures Factory in Paproć (Appendix I.2 and I.6). 

The main objective of the research was to develop the construction and technology for the 

production of glued laminated beams reinforced with composite rods in such a way that it 

would be possible to obtain long construction elements resistant to deformation and straining 

forces while protecting the reinforcement itself from mechanical damage. In testing, among 

others, the kind of rods, their variable number, diameter and position relative to the symmetry 

axis of the beam, the type of resin used for gluing wood and gluing rods, and the wood spe-

cies used for lamellas were taken into consideration. The analytical methods, finite element 

method and the appropriate experimental methods, also with respect to industrial beams, have 

been employed among others in the examinations. The research results have been given to 

and accepted by President of the Wooden Structures Factory in Paproć, and in part are still 

under preparation (Appendix II D.58). 
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6. SUMMARY 

 

  My scientific achievements include 66 scientific works of which 64 were published 

after obtaining a doctoral degree. Of these, seven were published in journals listed in the 

Journal Citation Report (all during post-doctoral period), including European Journal of 

Wood and Wood Products, Holzforschung, Wood and Fiber Science, Polimery. The total im-

pact factor of the publications is 5.49. The number of scores received for articles published in 

journals listed in the Ministry of Science and Higher Education Register is 479, of which 475 

are for articles published during a post-doctoral degree. According to the Web of Science da-

tabase, the articles co-authored by me were quoted 67 times, while the Hirsch index is 5. Ac-

cording to the Scholar Google database, the number of quotations is 175, and the Hirsch index 

is 7. I was also a reviewer of articles published in world-renowned journals, including BioRe-

sources (2015, 2016 and 2017), Journal of Applied and Polymer Science (2015), Wood and 

Fiber Science (2015 and 2017), Construction & Building Materials (2017), Open Engineering 

(2015 and 2016), Polimeros (2016). I have also participated as the main executive staff mem-

ber or as a participant in commissioned work  in three projects of the State Committee for 

Scientific Research and The Ministry of Science and Higher Education, one project within the 

"Big Research Voucher" and two research vouchers. 

  The results of research work were presented many a time at conferences in Poland and 

abroad, including: 

 The 5
th

 International Symposium: Composite wood materials - Technical University, 

Faculty of Wood Technology, Zvolen, Slovakia (2004). 

 The 7
th

 Global WPC and Natural Fibre Composites Congress and Exhibition. June 18 - 

19, 2008, Kassel, Germany. 

 XX Symposium Adhesives In Woodworking Industry. June 29 - July 1, 2011, Zvolen, 

Slovakia (2009, 2011). 

 5
th

 International Conference on Environmentally-Compatible Forest Products, ECO-

WOOD, September 5 - 7, 2012, Porto, Portugal. 

 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Drewna SGGW, 

Drewno - materiał XXI wieku Wrszawa, Rogów, (2002-2017). 

 Sesja Naukowa "Badania dla Meblarstwa" - Katedra Meblarstwa AR Poznań, June 

(2001-2005, 2009). 

 International Conference on Wood Composites Modification and Machining. Między-

narodowa Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Drewna SGGW, Warszawa, 

Kiry-Zakopane (2013-2017). 

 Konferencja Naukowej "Problemy adaptacji leśnictwa i drzewnictwa do zmieniają-

cych się uwarunkowań klimatycznych i środowiskowych", Poznań, November 27, 

2008. 

 Środkowo-Europejska Konferencja "Recykling i Odzysk Materiałów Polimerowych. 

Nauka - Przemysł", (2006 and 2007). 

 XIV ICMR 2006 "Recyrkulacja w budowie maszyn. Czyste technologie", Bydgoszcz, 

May 22, 2006. 

For a complete list of conference papers see the appendix 3.A. 

  I have been granted once with an individual second degree award, twice with the col-

lective second degree award by the Rector of the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, 

and once with the Rector's distinction diploma for outstanding scientific achievements. 

  Currently I teach students of Technical and IT Engineering, Safety Engineering, and 

Occupational Safety and Health the following courses:  Materials science, Materials science 

and manufacturing engineering, Manufacturing technologies, Innovative materials and tech-



Strona 23 z 23 

 

nologies, Structure and properties of lignocellulosic materials, Designing, Basics of CNC 

programming, Thermodynamics and fluid mechanics. I also run diploma and master's semi-

nars and laboratories. I have supervised 23 diploma, 26 engineer and 21 master's theses. I am 

an author of many laboratory positions used in the didactic activities. I belong to the teaching 

staff requirement minimum for undergraduate and graduate courses in Technical and IT Engi-

neering and an undergraduate course in Safety Engineering. I have organized educational trips 

to factories producing wood materials and visits to the Drema and Furnica Fairs. Many a time 

I have participated in organizing the Science Days, later on The Science Festival both as  

a lecturer and a coordinator on the part of the Institute of Technology. I have also conducted 

classes promoting science for pupils in primary schools and junior high schools. 

  I have also been working actively for the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz 

and the Faculty of Mathematics, Physics and Technology. For  two terms of office I was  

a member of the Board of the Faculty of  Mathematics, Physics and Technology and of the 

UKW Senate as a representative junior academic staff. For two terms of office I also was  

a member of the UKW Senate Education and Training Quality Committee, the Committee for 

National Qualifications Framework Implementation, and the team preparing a self-assessment 

report in the field of Technical and Information Education (now Technical and IT Education) 

for the Polish Accreditation Committee. 

  At present I act as the head of the Wooden Structures Department and am the head of 

the Wooden Structures Division. I am the Chairman of the Institute of the Technology's Qual-

ity Education Team, deputy chairman of the Curriculum Board for undergraduate and gradu-

ate courses in Technical and IT Education. I am a co-author of the curriculum for the course 

in Technical and IT Education and of two specializations of the graduate course in Technical 

and IT Education.  I was a co-organizaer and representative of the UKEW in the Cuyavian 

and Pomorian Wood and Furniture Cluster (currently suspended). Since 2011 I have been  

a member of the Society of Wood Science and Technology in USA, and since 2017 I have 

been an expert of the National Centre for Research and Development, and since 2018 an ordi-

nary member of the Association of Wood Panel Producers in Poland. 

 

 


