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Podstawy prawne: zgodny ze stanem prawnym, określonym w Ustawie z dn. 1,4 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach itytule w zakresie sztuki
(Dz.U. nr 65, poz. 595 z poźn, zm.).

Podstawą wykonania recenzji jest pismo Pana dra hab. inz. Pawła Kozakiewicza, Dyrektora
lnstytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa z dnia 9 października 2020 roku (lNDM /B9/2o2O),

Współczesne projektowanie konstrukcji z materiałów drzewnych to złożone
zagadnienie uwzgledniające szereg zagadnień obejmujących obszary zarówno mechaniki
konstrukcji, funkcjonalności, ergonomii, bezpieczeństwa, designu, ekonomiczności, czy też
ekologii. W obrębie zagadnień związanych z mechaniką konstrukcji szczególnie istotne są dwa
elementy, zastosowane rozwiązania konstrukcyjne oraz właściwości użytych materiałów. Nie
umniejszając roli tych pierwszych, to głównym elementem kształtującym wytrzymałość
i trwałoŚĆ konstrukcji, a co za tym idzie bezpieczeństwo jej użytkowania, są właściwości
materiałów/ a w szczególności ich właściwości mechaniczne. Zauważyc należy, że optymalne
i racjonalne wykorzystanie materiałów na elementy konstrukcyjne wiąże się nie tylko
z ustaleniem ich podstawowych parametrów wytrzymałościowych ale też ze zrozumieniem ich
PracV Pod obciążeniem, również w zakresach stanów granicznych, np.: maksymalnych
naPręŻeń. Są to zagadnienia złożone, zwłaszcza w przypadku drewna litego, którego
anizotropowa budowa determinuje konieczność rozpatrywania zagadnień mechaniki
z uwzględnieniem jego kierunków anatomicznych. Stąd tak cenne i stale aktualne jest
Prowadzenie poszukiwan zmierzających do wyjaśnienia procesów towarzyszących reakcji
materiałów drzewnych na obciążenia i co zatem idzie mozliwości przewidywania ich
właŚciwoŚci mechanicznych np.: wytrzymałości. Biorąc powyższe pod uwagę, przedstawiona



mi do oceny dysertacja autorstwa Pana mgra Grzegorza Koczana w sposób bezpośredni
wpisuje się w aktualne potrzeby przemysłu drzewnego, będąc jednocześnie zdecydowanie
aktualnym kierunkiem badań naukowych w dyscyplinie nauki leśne.

Ocena formalna pracy

Przedstawiona do oceny dysertacja jest pracą o charakterze eksperymentalnym
z elementami modelowania matematycznego, napisaną w typowym układzie,
uwzględniającym częśĆ teoretyczną oraz część badawczą podejmowanych zagadnień.
Zasadnicza część pracy podzielona jest na 9 numerowanych rozdziałów i 24 podrozdziały,
w których część informacji przedstawiana jest w ].8 tabelach i na 54 rysunkach. Wykaz
literaturowy obejmuje 108 aktualnych i odpowiednio dobranych pozycji w tym normy oraz
strony internetowe. Stwierdzam, że przedstawiona praca doktorska spełnia formalne
wymagania stawiane dysertacjom na stopień doktora.

Ocena merytoryczna pracy

Tytuł przedstawionej pracy: ,,Badania nieliniowych modeli wytrzymałościowych dla
zginania drewna" generalnie odpowiada celowi i zawartym treściom jednak w opinii
recenzenta jest bardzo pojemny i nie do końca precyzyjny. Mógłby on brzmieć np.: ,,Badanie
możliwoŚci stosowania liniowych i nieliniowych modeli umozliwiających wyznaczenie
wytrzymałoŚci drewna na zginanie". Meritum pracy było przecież przeanalizowanie
istniejących modeli matematycznych, ich modyfikacja oraz zaproponowanie własnych
rozwiązań, w zakresie mozliwości przewidywania wytrzymałości drewna na zginanie. Wydaje
się również za celowe zawarcie w tytule pracy wyrazu ,,liniowe". Podyktowane jest to faktem,
iż takie modele również poddane są analizie, np.: podrozdział,,6,1. Model liniowy zwykły
L i nierównowagowy LN", czy też tabela 16, Nie byłoby to konieczne gdyby analizę tę
przeprowadzono w rozdziale ,,2. Stan zagadnienia", gdzie prezentowane są przyczynki
podjęcia prac opisanych w dysertacji. Biorąc jednak pod uwagę tylko zapis znajdujący się
w streszczeniu ocenianej dysertacji a dotyczący idei pracy (,,ldea pracy polega na zbadaniu
relacji pomiędzy wytrzymałością na zginanie a wytrzymałością na ściskanie i rozciąganie
drewna"), tytuł mógłby brzmieć: ,,Badania relacji występujących pomiędzy wytrzymałością na
zginanie a wytrzymałością na ściskanie i rozciąganie drewna".

CzęŚĆ teoretyczna pracy obejmuje 26 stron (2 rozdziały w tym wstęp), na których
zawarte jest uzasadnienie podjęcia badań w opisywanym zakresie na tle światowej i krajowej
literatury. Autor w tym rozdziale bardzo dokładnie, sięgając do źródeł opisujących przykłady
historyczne datowane nawet na 7000 rok p.n.e., przedstawia problematykę będącą podstawą
decyzji o podjęciu prac nad dysertacją. Odnosi się też do podstaw prac eksperymentalnych
nad wyznaczaniem wytrzymałości belki poddanej zginaniu, przytaczając prace Leonarda da
Vinci czy Galileusza. Wskazując na skomplikowaną, anizotropową budowę drewna, zauważa
Że nawet po jej umownym uproszczeniu do monotropinadal podstawowa inżynierska, liniowa
teoria zginania Eulera-Bernoulliego, czy też subtelniejsza, przestawiona przez Timoszenkę,
odnoszą się do drewna tylko w przybliżeniu. Podkreśla jednocześnie fakt, że drewno jest
materiałem o zróżnicowanych właściwościach przy ściskaniu i rozciąganiu co nazywane jest
znakoczułoŚcią. Słusznie zauważa, że podstawowe liniowe modele opisujące mechanikę



zginania drewna są niewystarczające zwłaszcza w tych przypadkach, gdy po przekroczeniu
zakresu sprężystego pojawiają się odkształcenia plastyczne. Kolejno opisuje rozwój nieliniowej
teorii spręzystoŚci, przytacza rozważania Bacha, Thunella-Rosa oraz Suensona, jednocześnie
wskazując na ich mocne i słabe strony. Wspomina też o ustaleniach Koconia dotyczących
przesunięcia osi obojętnej i wynikającą z tego zmianę momentu bezwładności drewnianej
belki zginanej, wskazując między innymi, ze po pewnych modyfikacjach opisy te mogą
stanowiĆ przyczynek do dalszych rozwazań nad modelami nieliniowymi, umożliwiającymi
wyznaczenie wytrzymałoŚci drewna na zginanie. Ustala też, że model Thunella-Rosa jest
najbardziej optymalnym modelem opisującym zginanie drewna spośród przytaczanych w
dysertacji formuł literaturowych i uznaje 8o za model referencyjny dla innych modeli
opisywanych w pracy.

Stwierdzam, że Doktorant dokonał rzetelnej i bardzo wartościowej analizy doniesień
literaturowych. Moim zdaniem, ten fragment pracy jest dobrze napisanym przeglądem
wymienionych zagadnień, świadczącym o umiejętności dokonywania selekcji rzeczy
najistotn iej szych z bogatej literatu ry.

lnne uwagi
Na stronie 5 pojawia się określenie: ,,...na wprowadzeniu formuły wytrzymałości na

zginanie.." precyzyjniej byto by zapisać: na wprowadzeniu formuły opisującej wytrzymałość na
zginanie,

lub ta sama strona: ,,...zastosowaniach takiego rankingu najlepiej wypadły modele...",
zdaniem recenzenta optymalniej byłoby zapisać ...najlepiej dopasowane do wyników
otrzymanych z eksperymentu... lub też ... zgodne z wynikami eksperymentalnymi...

Trudno też się zgodzic ze sformułowaniem (ta sama strona): ,,.,.zawyżania pomiarów
wytrzymałoŚci...". Pomiary nie są zawyżane, zawyzane mogą być jedynie (wtym przypadku)
wartości.

Pojawiają się tez inne drobne nieścisłości nie obniżające jednak, wysoko ocenianej
przez recenzenta wartoŚci merytorycznej tej częŚci pracy.

CeI i zakres pracy

Autor formutuje w pracy hipotezę roboczą zakładającą istnienie formuły
matematycznej wytrzymałości na zginanie B(C,T) zaleznej od wytrzymałości na ściskanie C oraz
wytrzymałoŚci na rozciąganie T wzdłuz włókien drewna. Hipoteza postawiona jest poprawnie
a realizacja zadań przedstawionych w dysertacji zmierza do jej udowodnienia. Dobrze by było
jednak skorygowaĆ zapis ,,..istnienie formuły matematycznej wytrzymałości na zginanie" na
,,..istnienie formuły matematycznej opisującej wytrzymałości na zginanie". W dość nietypowy
sPosób, zdaniem recenzenta, zapisany jest natomiast celpracy. O ile informacja o zamierzonej
,,konfrontacji" wyników jest w miarę zrozumia|a to w pewne zakłopotanie wprawia wyraz
,,uzgodnienie" wyników badań. Nawet jeśli potraktować wyraz uzgodnienie jako uczynić
zgodnymi (wyniki badań eksperymentalnych), tak przynajmniej wynika ze składni zdania, to
raczej dązeniem powinno być znalezienie takich modeli, których przewidywania, np,
wYtrzymałoŚci, są zgodne z rzeczywistością (wynikami eksperymentu) a nie odwrotnie.
Niezrozumiały jest dla recenzenta zapis:,,Składała się na nią zarówno część doświadczalna, jak
i czeŚĆ teoretyczna opracowania modeli, które wykazywały zgodność z pomiarami. Dostępne
dane i modele nie wykazywaty takiej zgodności. Nie jest jednak jasne, czy przyczyną były



niedokładne lub niewspółmierne źródłowe dane doświadczalne, czy raczej wynikało to
z ułomnoŚci bazowych modeli teoretycznych." Pierwsze zdanie odnosi się do osiągniętych
W PracY wyników, kolejne w rozumieniu recenzenta natomiast do modeli i danych
literaturowych? Czy danych literaturowych nie poddano konfrontacji z wynikami badań
eksperymentalnych, prowadzonych w ramach opisywanych tu rozważań? Aby móc pisać
o ,,ułomnoŚci" modeli (literaturowych?) nalezy dokonać porównania względem tych samych
danych eksperymenta lnych co modeli,,opracowa nych".

Należy odnieŚĆ się jeszcze do innego zapisu. W tym samym rozdziale,jest: ,,W zakresie
teoretycznym zostato opracowanych ].]. nierównowaznych modeli nieliniowych, w tym
4 literaturowe i 7 autorskich (nie licząc jednego modelu równowaznego innemu oraz dwóch
modeli liniowych)," Czy można napisać, że opracowano 11 modeli skoro 4 z nich są
literaturowe? Co w takim razie oznacza w rozumieniu Autora dysertacji wyraz ,,opracowano"?

Niezrozumiałe jest też zdanie: ,,W pracy nie były konstruowane modele mechaniczno-
reologiczne, które realizowałyby dane modele matematyczne," Czy mogą być modele
mechaniczno-reologiczne, które realizowałyby dane modele matematyczne? l jakie to są te
,,dane modele"?

Dalej moŻn a znaleŹĆ zapis: ,,W pracy skoncentrowano się na poszukiwaniu najlepszego
wiarygodnego modelu matematycznego, który może być punktem wyjścia dla dalszych badań
reologicznych". Czy w pracy skoncentrowano się na tym zadaniu? Czy w ramach prac nad
dysertacją prowadzono jakieś badan ia reologiczne?

Generalnie jednak, pomimo pewnych trudności w zrozumieniu niektórych zapisów
znajdujących się w tej części dysertacji, można stwierdzić, że postawione cele pracy
od powiadają za prezentowanym zada n iom badawczym.

Materiał badawczy

DoŚĆ nietypowo opis materiału badawczego wyłączono z metodyki badań czyniąc go
oddzielnym rozdziałem a nie podrozdziałem Metodyki badań. Autor charakteryzuje w nim 10
wYtYPowanych do badań gatunków drewna zarówno polskich, z grupy iglastych i liściastych
(rozPierzchłonaczyniowe i pierścieniowonaczyniowe), jak i egzotycznych należących do grupy
rozPierzchłonaczyniowych makroporowych. W kontekście podejmowanych prac i analiz
teoretycznych, taki szeroki zakres stosowanych gatunków oraz ich dobór, uznać należy za
zasadny i poprawny. Autor opisuje też sposób przeprowadzania selekcji próbek, wskazując, że
jednYm z istotniejszych jej kryteriów była masa próbek oraz równoległość przebiegu włókien.
W oPinii recenzenta, brakuje jednak bardzo istotnej informacji dotyczącej liczby próbek
W Poszcze8Ólnych seriach. Pojawia się więc pytanie, czy liczba próbek w kazdej z serii była
równa? Są to informacje bardzo istotne umożliwiające pełniejszą ocenę otrzymanych
wYników. ZaPis (rozdział5.4), który brzmi,,Podawanie tych dwóch rodzajów odchyleń koduje
liczbę Pomiarów N" jest niezrozumiały (zwłaszcza słowo ,,koduje") i nie wyjaśnia ile fatycznie
Pomiarów wYkonano. Nie ujawniono tez w pracy waznej, zdaniem recenzenta, informacji, jak
kształtowała się szerokoŚci przyrostów rocznych dla poszczególnych próbek. Czy wykonano
takie PomiarY? lnformacje te są bardzo ważne chociażby w kontekście rodzaju i kształtu
Próbek (Przekroje próbek), szczególnie wykonanych z gatunków o dużej szerokości przyrostów
rocznYch. Zdaniem recenzenta, dobrym rozwiązaniem byłoby zestawienie tych informacji
w przejrzystejtabeli.
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Metodyka badań

Metodyka pracy zawarta na 74 stronach, podzielona jest na pięć głównych części:
sposób klimatyzowania próbek, oznaczanie wybranych właściwości fizycznych drewna,
oznaczanie wybranych właściwości mechanicznych drewna, sposób statystycznej obróbki
wyników i załozenia metod obliczania formuł wytrzymałości w modelach nieliniowych. Autor
zalożył, ze próbki do badań będą podzielone na dwie główne grupy charakteryzujące się
wilgotnością na poziomie 8 i 12(%). W dokładny sposób opisat procedury dojścia do tych
stanów wilgotności, wykazując jednak, że rzeczywista wilgotność próbek wynosiła
odpowiednio 7-9(%) oraz L0,5-L3,0(%). Warto się zastanowić czy lepszym rozwiązaniem nie
byłoby klimatyzowanie próbek w ramach jednego wsadu tylko dla jednego gatunku drewna.
Umożliwiłoby to uzyskanie wilgotności bardziej wyrównanej i zblizonej do zakładanej. Wydaje
się też, że skoro, jak podaje Autor, najniższą wilgotnością po klimatyzowaniu charakteryzowało
się drewno wenge, to w ramach jego nawilżania, należało tak dobrać wilgotność powietrza
wewnątrz komory klimatycznej, aby uzyskać zakładaną wilgotność (L2%), Dziwichęć uzyskania
za wszelką cenę wilgotności powietrza wewnątrz komory na poziomie 65%. Przecież celem
było uzyskanie stałej wilgotności dla wszystkich próbek, na poziomie np. Lżo/o, co eliminuje
niepożądany czynnik zmienny wpływu wilgotności na niezakładanym w metodyce poziomie.
W poprawny i zgodny z wytycznymi stosownych norm dokonano ustalenia wilgotności oraz
gęstości drewna.

Autor dysertacji w tym rozdziale opisuje równiez, w dość obszerny sposób,
eksperymentalne metody ustalania właściwości mechanicznych materiału drzewnego
(wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie i zginanie oraz moduly przy ściskaniu, rozciąganiu
i zginaniu). Pewne zastrzezenia jednak można mieć do stosowania przez Autora pracy skrótu
MOR (modulus of rupture) w celu oznaczenia wytrzymałości na ściskanie bądź rozciąganie
drewna. Skrót ten zastosować można tylko w przypadku opisu wytrzymałości na zginanie. Te
same wątpliwości recenzenta, dotyczą stosowalności w pracy skrótu MOE (modulus of
elasticity). Poprawniej byłoby pozostawić oznaczenia, które w pracy się już pojawiły czyli C,T
dla opisu wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie oraz Ec i Et dla oznaczenia wartości modułu
ustalonych w próbie ściskania i rozciągania. W przypadku testów przy ściskaniu zastosowano
poprawne próbki jednak w tak precyzyjnych pomiarach, które prowadzi się dla celów
późniejszego ich wykorzystania w modelowaniu, zdecydowanie korzystniejsze byłoby
zastosowanie bazy pomiarowej (co zresztą opisuje przytaczana norma GOST), krótszej niż
wysokość próbki ijak to możliwe odpowiednio oddalonej od jej krańców. W opinii recenzenta,
warto było skorzystać z chętnie przytaczanych w niniejszej dysertacji źródeł autorstwa
profesora Krzysika, gdzie przy ściskaniu sugeruje się aby długość próbki były równa
trzykrotnoŚci długoŚci bazy pomiarowej. Uwagite oczywiście mają zastosowanie tylko podczas
ustalania modułu sprężystości w próbie ściskania, Testy rozciągania wzdłuż włókien
przeprowadzone zostały na autorskich próbkach toczonych. Dla celów ustalenia modułu
spręŻystoŚci podczas rozciągania zastosowano ekstensometr optyczny ustalając bazę
pomiarową na 30mm. Na stronie 39 można znaleźćzależnośc, według której, jak podaje Autor
dysertacji, obliczony był moduł sprężystości. Uwzględniając jednak fakt, że próbka w tych
testach, w miejscu bazy pomiarowej, miała przekrój okrągły, to pierwsza część wzoru
,,El=cfab..." jest niepoprawna. Taka postać wzoru ma zastosowanie w przypadku próbek
o przekroju prostokątnym. Zamiast zapisu w mianowniku ,,ab" powinno bvćndz/4. Powstaje
więc pytanie czy moduły sprężystości były obliczane w8 błędnego wzoru? Czy jest to tylko błąd
edytorski? W opinii recenzenta niebezpieczne jest tez użycie próbek o proponowanej w pracy



średnicy wynoszącej 7-8,5mm. Dla drewna wąskosłoistego uwaga ta jest nieistotna, jednak
w przypadku prowadzenia badań nad gatunkami szybkorosnącymi, które często cechują się
przyrostem rocznym sięgającym 8mm i więcej, powstaje efekt dość przypadkowego udziału
(w przekroju poprzecznym próbki), elementów anatomicznych drewna. Moze się przecież
zdarzyc, że jedna próbka będzie obejmować tylko strefę drewna wczesnego, inna zaś udzial
drewna wczesnego i późnego itp. Pojawić się więc może nieoczekiwany czynnik zmienny
wpływający istotnie na otrzymywane wyniki pomiarów. Niestety z braku wiedzy na temat
rzeczywistej szerokości przyrostów rocznych stosowanych w badaniach próbek (uwaga
poczyniona wcześniej), taka wątpliwość jest zasadna. Mozna tu jeszcze poczynić uwagę, że
jeżeli testy ściskania jak i rozciągania przebiegają w tej samej osi i równolegle do przebiegu
włókien w próbce, lecz tylko przeciwnie co do kierunków działania sił obciążających, to
zasadne byłoby, dla ujednolicenia (w przybliżeniu), zastosowanie w badaniach na ściskanie
próbkitak samo o przekroju okrągłym.

Badania nad właściwościami mechanicznymi drewna przy zginaniu prowadzono
w próbie zginania czteropunktowego, korzystając jednak z zależności stosowanych podczas
prób zginania trzypunktowego, uwzględniając jedynie pewne przeliczniki. Powstaje tu pytanie,
czy zasadne jest zmienianie normatywnego sposobu obliczania wartości właściwości
mechanicznych ze względu na, jak zapisano w pracy: ,,...lepszą kontrolę wzorów w aplikacji
maszyny wytrzymałościowej..."? O ile postępowanie takie zrozumiałe jest podczas ustalania
maksymalnych ugięć próbki, gdzie przy pomocy czujnika przemieszczeń jest to bardzo trudne,
to w przypadku badań nad ustalaniem modułu sprężystości można zastosować np.:

deflektometr. Pamiętac należy, że w efekcie wielokrotnych przeliczeń mierzonych wartości,
zazwyczaj powiększa się zakres niepewności otrzymanego wyniku , np.z powodu stosowanych
zaokrągleń. Nie bardzo zrozumiałe jest tez dlaczego w trakcie prowadzenia rozważań nad
modułami sprężystości pojawia się odniesienie do maksymalnego obciązenia i wnioskowania
o maksymalnych przemieszczeniach. Autor opisuje w tej części pracy zależności jakie
występują pomiędzy strzałkami ugięcia w metodzie czteropunktowej (lokalnej i globalnej) oraz
trzypunktowej, podczas określania modułu sprężystości a więc w zakresie spręzystym. Po
przekroczeniu granicy proporcjonalności następuje.nieliniowy wzrost odkształcenia,
niebezpiecznie jest więc, zdaniem recenzenta, proste przełożenie efektów prowadzonych
analiz dla zakresu proporcjonalności na obszar maksymalnych odkształceń występujących
w przedziale plastycznym.

W dalszej części pracy Autor opisuje założenia metod obliczania formuł wytrzymałości
dla modeli nieliniowych. Krótko wyjaśnia co oznacza pojęcie nieliniowości użyte w pracy oraz
określa warunki jakie powinna spełniać poszukiwana funkcja. Proponuje sześć warunków
odnoszących się między innymi: do maksymalnych naprężeń ściskających i rozciągających,
równości pól pod krzywą napręzeń dla modeli równowagowych i dopuszczenia różnicy tych
pól w przypadku modeli nierównowagowych, kierunku wypadkowych sił rozciągających i sił
reakcji czy też możliwości wprowadzenia korekty wytrzymałości obliczonej na podstawie
wyników badań eksperymentalnych uwzględniając założenie, że w wyniku przemieszczania się
punktów stycznoŚci belki z podporą i naporą skraca się ramię momentu siły gnącej.
Przedstawia też trzy istotne dla dalszych rozważań zależności podkreślając, że stanowią one
kluczowy dla dysertacji sposób wyliczania formuły wytrzymałości dla modeli nieliniowych.

Pomimo kilku krytycznych uwag zaznaczyć należy, ze przedstawiona przez Autora
dysertacji metodyka badań wraz z dobrze przemyślanymi założeniami, niezbędnymi do
prowadzenia analiz nad modelami, jest ciekawa i wartościowa.



Analiza teoretyczna poszczegóInych modeI!

Ten zakres pracy/ zawarty na ].9 stronach obejmuje zagadnienia badawcze zmierzające
do ustalenia reguł umożliwiających przewidywanie wytrzymałości drewna na zginanie
w zależności od uzyskanych doświadczalnie wartości wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie.
Jest to bardzo ważna część dysertacji stanowiąca bez wątpienia istotny element twórczy,
zawierający wiele nowych rozwiązań w obrębie modelowania właściwości mechanicznych
drewna litego. Autor analizę w tym rozdziale rozpoczri na od przedstawienia ograniczeń modeli
liniowych, słusznie zaznaczając, że choć zapisane w prostej formule nie umożliwiają
otrzymania wiarygodnych wartości wytrzymałości na zginanie. Podstawowym, trudno dziś
akceptowalnym elementem dla tych modeli, jest założenie o równości wytrzymałości na
ściskanie i rozciąganie drewna, przy czym przewidywana wytrzymałość na zginanie jest równa
wytrzymałości na ściskanie. W rzeczywistości natomiast wytrzymałość na zginanie jest bliższa
wytrzymałoŚci na rozciąganie. Pewnym udoskonaleniem modelu liniowego oznaczonego
w pracy jako ,,L" jest model nierównowagowy. Uwzględnia on przesunięcie osi obojętnej,
jednocześnie umozliwiając obliczenie wytrzymałości na zginanie równoważnej wytrzymałości
na rozciąganie. Przy okazji omawiania tego modelu Autor wyznacza ,,efektywny współczynnik
tarcia", jednak brak w tym miejscu szerszego komentarza idei jego wprowadzenia. Zapis
znajdujący się w pracy (str.48): ,No zakończenie analizy liniowego modelu
nierównowagowego warto obliczyć współczynnik p, który dobrze określa odstępstwo od
,,równowagi" jest niezrozumiały. Dużo kłopotu sprawia zw|aszcza stwierdzenie ,,...dobrze
określa odstępstwo od ,,równowagi". Jakkolwiek założenie "iv", w pewien sposób przybliża
sens uwzględnienia tego wspótczynnika to dopiero w późniejszych rozdziałach opisujących
model trapezowy nierównowagowy pojawia się jako istotny element formuły. Zdecydowanie
wyraŹniej należałoby skomentować uwzględnienie tego współczynnika tylko dla modeli
nierównowagowych. Następnie Autor odnosi się do literaturowych modeli nieliniowych:
dwumodułowego nieliniowego modelu zaproponowanego przez Koconia, dwuprostokątnego
modelu zginania materiału idealnie plastycznego, trapezowego modelu zaproponowanego
przez Thunella i Rosa oraz półparabolicznego modelu Suensona. Zauważa, że obliczając
wytrzymałoŚĆ na zginanie, korzystającz modelu Koconia otrzymuje się najnizsze wartości tej
właŚciwoŚci mechanicznej spośród analizowanych w pracy modeli nieliniowych, największą
natomiast, korzystając z formuł modelu dwuprostokątnego, Podkreśla atrakcyjność modelu
trapezowego Thunella-Rosa ustanawiając go modelem referencyjnym w pracy. Podkreśla jego
potencjał modyfikacyjny/ czego dowodem jest jego modyfikacja występująca w postaci
modelu trapezowego nierównowagowego. Wykazuje też, że skądinąd ciekawy model
Suensona uwzględniający częściowo paraboliczny przebieg wykresu napręzeń, daje
najbardziej skomplikowaną formułę na obliczanie wytrzymałości na zginanie, Ciekawe ujęcie
problemu stanowi pewna modyfikacja modelu dwuprostokątnego. Autor przyjąl że po stronie
Ściskania w tym modelu drewno zachowuje się jak ciało idealnie plastyczne. Ten swego rodzaju
prostokątno-trójkątny autorski model jest ciekawym połączeniem innych modeli,
posiadającym, jak wspomina Autor, wiarygodne możliwości przewidywania wytrzymałości na
zginanie drewna. lntrygujący jest natomiast model oznaczony w pracy ,,D" z ,,odstępem
dylatacyjnym naprężeń"(},). Właściwość tej dylatacji polega na tym, że jeśli },=0, to
przewidywania modelu ,,D" pokrywają się z przewidywaniem modelu dwuprostokątnego, zaś
dla },=]. wynik jest zbliżony do przewidywań wytrzymałości obliczonej zgodnie z formułami
zawartymi w modelu jednostronnie prostokątnym. Autor kolejno omawia modele istotnie
krzywoliniowe, czyli uogólniony model potęgowy oraz formuły nieliniowego prawa Hooke'a.



w obu przypadkach funkcja naprężenia ma postać potęgową przy czym w przypadku
uogólnionego modelu potęgowego wykładnik potęgi n=T/C, a w przypadku nieliniowego
prawa Hooke'a, w uszczegÓłowionej postaci n=T/r-C, Porównanie zgodności wykresów
krzywych napręŻenia nieliniowych modeli zginania uogólnionego potęgowego oraz formuły
nieliniowego prawa Hooke'a, które można przedstawić w formie modeli nieliniowych praw
sprężystoŚci przy Ściskaniu i rozciąganiu, zdaniem recenzenta, upoważnia Autora pracy do
stwierdzenia, że istnieje duża zgodność obu modeli, W związku z tym można zgodzić się
z Autorem, że opisana na stronie 54 formuła na obliczanie wytrzymałości na zginanie wg
uogólnionego modelu potęgowego, może być w dużym przybliżeniu również reprezentatywna
dla formuły nieliniowego prawa Hooke'a.

W przypadku dwumodułowego modelu trapezowego, Autor dysertacji, wprowadza
pewien parametr kappa (rc=Ec/Er ) będącym stosunkiem wartości modułów wyznaczonych
przy Ściskaniu i rozciąganiu. W związku z tym, że r jest ,,wprowadzone" do modelu
trapezowego, więc nowy model dwumodułowy jest w pewnym sensie hybrydą modelu
Thunella-Rosa i modelu Koconia. Szczególną własnością parametru rc jest fakt, że gdy rc=1

otrzymuje się model Thunella-Rosa dla rc=Cz/T2, model Koconia, natomiast gdy rc->+"o
wyznaczona form uła od powiada modelowi jed nostron n ie prostokątnem u.

Bardzo ciekawe podejście do analizy zagadnienia zaproponował Autor w przypadku
prezentowanych modeli: dwutrapezowego w aproksymacji infinitezymalnej krzywymi
Ramberga-Osgooda i dwutrapezowego i dwumodułowego w aproksymacji infinitezymalnej
krzywymi Ramberga-Osgooda, Zastosowanie dla krzywej Ramberga-Osgooda aproksymacji
infinitezymalnej, spowodowało, że krzywa ta przybiera postać wygładzonej krzywej typu
trapezowego. ZaznaczyĆtu należy, że jest to charakterystyczna postać dla modeli zginania
i Ściskania drewna, orazże wykładnik potęgowy n określany współczynnikiem umocnienia lub
wykładnika umocnienia, powinien posiadać wysokie wartości. Oba modele zawierają w swej
formule parametry, w przypadku modelu dwutrapezowego w aproksymacji infinitezymalnej
jest to T a w przypadku modelu dwutrapezowego i dwumodułowego T oraz
ł<, Przyznac trzeba, że chociaż przedstawione formuły na obliczanie wytrzymałości na zginanie
mają doŚĆ skomplikowane postacie, to uznac należy, że uwzględnienie wielu istotnych
aspektów wpływających na odzwierciedlenie rzeczywistych procesów związanych
z ksztattowaniem się rozkładu naprężeń podczas zginania drewna, czyni je wartościowymi
narzędziami do prowadzenia dalszych analiz w tym zakresie. Na koniec Autor prezentuje
założenia modelu trapezowego nierównowagowego. Jest to model podobny do modelu
Thunella-Rosa z tą różnicąże zakłada iż pole wykresu naprężenia ściskającego jest mniejsze od
pola napręzenia rozciągającego. Dodatkowo zawiera w swej formule parametr k, będący
swego rodzaju wskaŹnikiem ,,nierównowagi". Wartość k=]. oznacza równowagę i model
Thunella-Rosa, zaŚ k=O oznacza istotną przewagę pola naprężenia rozciągającego i model
liniowy nierównowagowy. Jak wykazał Autor w swoich analizach optymalny przedział
parametru k to 0,7śkś1 a po uwzględnieniu efektywnego współczynnika tarcia pt zawęża się
do 0,9śkś1.

lnne uwagi

Na stronach 48 i 49 znajdują się trzy wzory, które mają tą samą numerację (54).



Wyniki badań i ich analiza

Wyniki badań i ich analiza wraz z podsumowaniem modeli i formuł wytrzymałości na
zginanie to druga najobszerniejsza część pracy mieszcząca się na 23 stronach. W pierwszej
częŚci tego rozdziału Autor w zwięzły i przejrzysty sposób przedstawia wyniki pomiarów
eksperymentalnych z pogrupowaniem ich na poszczególne gatunki drewna. Otrzymane
wartoŚci wytrzymałoŚci oraz modułów dla drewna badanego w dwóch stanach wilgotności są
wiarygodne i odpowiadające ogólnie danym pojawiającym się między innymi w cytowanych
źrodłach. Jednak w analizie rezultatów badań eksperymentalnych przeprowadzonych na
drewnie jesionu, Autor dysertacji odnosząc się do danych literaturowych (Krzysik t978|,
niejako podważa rezultaty tam prezentowane pisząc: ,,Jedynie wytrzymałość na rozciąganie u
Krzysika wydaje się istotnie zaniżona z przyczyn podnoszonych w tej dysertacji." W opinii
recenzenta, stwierdzenie o zaniżeniu wyników zamieszczonych w recenzowanych źródłach, na
podstawie własnych obserwacji wyma8a głębszego komentarza. Samo sformułowanie
,,...z przYczyn podnoszonych w tej dysertacji..." jest dość enigmatyczne i nie wyjaśnia o jakie
ustalenia Autora chodzi. Dalej w pracy zwrócono uwagę/ że najbliższe średnim proporcjom
między wytrzymałoŚcią na ściskanie, rozciąganie i zginanie (L+2,25+t,81), uzyskanym dla całej
badanej populacji próbek są wartości tych proporcji, uzyskane dla drewna świerka, brzozy,
jesionu oraz dodatkowa partia drewna bukowego. Wykazano również, że zdecydowanie
mniejsze ,,dysproporcje" występują w przypadku stosunków wartości modułów sprężystości
przy Ściskaniu, rozciąganiu i zginaniu (1+1,16+0,97), co generalnie odpowiada obserwacjom
poczynionym przez innych badaczy. Kolejno w pracy dokonano próby interpretacji uzyskanych
wyników eksperymentalnych, próbując znaleźc korelacje jakie występują pomiędzy
stosunkami wytrzymałoŚci na rozciąganie i ściskanie oraz stosunkami wytrzymałości na
zginanie i Ściskanie. Pierwszej analizy Autor dokonuje dla oddzielnych grup zależnych od
wilgotnoŚci, zauważając, że dla kazdej z 1rup można wyznaczyć odmienny trend. Różnicę
w trendach próbuje tłumaczyć ,,większą wrażliwością wytrzymałości na ściskanie na
wilgotnoŚĆ niż wytrzymałości na rozciąganie." Nie bardzo zrozumiałe jest co Autor rozumie
przez okreŚlenie ,,..wrażliwością wytrzymałości na ściskanie na wilgotność..". Dalej znaleźć
mozna zapis: ,,..W dysertacji zakłada się, że mechanizm tego trendu ma w większej części
naturę fizyczną, a w mniejszej części wynika z właściwości higroskopijnych drewna." Należy tu
zadaĆ pytanie, na czym polega fizyczna natura tego trendu? Gdyby odnieść powyższe w sposób
bezpoŚredni do właŚciwości drewna, to przecież higroskopijność jest bez wątpienia
właŚciwoŚcią fizyczną drewna. Zaznaczyć tu trzeba też, że Autor analizuje zagadnienie
(przedmiot dysertacji) w obrębie dwóch wilgotności, w bardzo istotnym, jednak wąskim
zakresie. Uwzględniając wpływ wody na właściwości mechaniczne drewna, zauważyć można,
Że zwłaszcza dla wytrzymałoŚci na Ściskanie i zginanie, zwiększenie wilgotności z 8 do L2(%)
wPływa istotnie na ich obniżenie ale z pewnym przybliżeniem odbywa się to w sposób liniowy.
Jednak analizując całościowo to zagadnienie pamiętać należy, że przebieg tego wpływu ma
charakter nieliniowy. Ciekawe więc byłoby rozszerzenie tych analiz również o tę
Problematykę. Następnie Autor pracy wyznacza korelację stosunków wytrzymałości już bez
seParacji wyników otrzymanych przy różnych wilgotnościach drewn a.Zauważa, że empiryczne
Wzory ustalone na podstawie trendu liniowego i potęgowego są prostsze niż formuły
wynikające z modeli opisujących zginanie, a mimo to są one względnie dość dokładne. Zwraca
teŻ uwagę, Że współczynnik determinacji, (dla trendu potęgowego wyniósł 0,6539),,..,nie mógł



byĆ taki wysoki." Zdaniem recenzenta mógł, wystarczyło zastosować np.: wielomian 4-stopnia
aby wynióst około 0,8284. Zgodzic się jednak należy z Autorem dysertacji, że ,,formuły
empiryczne dopasowane są do tych konkretnych danych i nie reprezentują one żadnego
konkretnego scenariusza jakiemu podlega zginanie. Ponadto ich postać uległaby znacznej
modyfikacji dla innej partii danych." Jednak odnosząc się do bardzo dobrego dopasowania
obliczeń wytrzymałości na zginanie zgodnie, z modelem Thunella-Rosa (rys.49), do wyników
otrzymanych w drodze eksperymentu Autor również odniósł się do konkretnych danych. Nie
ma więc pewnoŚci czy cytowany model byłby dla innych danych również tak dobrze
dopasowany. W żaden jednak sposób uwaga ta nie umniejsza wartości, poczynione j przez
Autora dysertacji, bardzo wnikliwej analizy,

Można uznaĆ, że najistotniejszym elementem analizy wyników jest jednak
bezpoŚrednia konfrontacja wyników otrzymanych przy pomocy modeli nieliniowych
z wynikami eksperyrnentalnymi. Jako kryterium dopasowania Autor zastosował
minimalizowanie średniego odchylenia standardowego względem wyników pomiaru
wytrzymałoŚci na zginanie. To samo kryterium posłużyło do stworzenia swego rodzaju
,,rankingu modeli". Analizując efekty obliczeń prowadzonych zgodnie z formułami zawartymi
w modelach Autor stworzył, jak sam to nazywa, ,ffidpQ" modeli, która w obrazowy sposób
pokazuje ich dopasowanie do danych otrzymanych eksperymentalnie. Konfrontację tę
przeprowadza dla stosunków wytrzymałości na zginanie/ściskanie od rozciąganie/ściskanie.
PodkreŚla, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami wszystkie z prezentowanych modeli
charakteryzują się nieliniowym trendem. Pojawia się tu jednak niezrozumiały dla recenzenta
wpis (str, 80): ,,Nieliniowość tego trendu jest konsekwencją tytułowej nieliniowości dysertacji
odnoszącej się zasadniczo do nieliniowości krzywej napręzenie-odkształcenie." Jak należy
rozumieĆ ,,nieliniowość dysertacji"? Opisując kolejność w rankingu poszczególnych modeli
Autor szczególnie docenia dwa z nich, dwutrapezowy dwumodułowy oraz trapezowy
nierównowagowy, które wykazały się bardzo dobrym dopasowaniem do danych
eksperymentalnych. Zwraca przy okazji uwagę na wpływ wielkości parametrów w przypadku
modeli parametrycznych. Wskazuje też na modele, które znacznie odbiegają od danych
eksperymentalnych, nie gwarantując możliwości poprawnego przewidywania wytrzymałości
na zginanie, Porusza też istotnoŚĆ uwzględniania parametru wiążącego moduły sprężystości
jako elementu istotnego w przewidywaniach wytrzymałości drewna. Udowadnia, że
uwzględnienie nawet niewielkich rożnic pomiędzy modułami sprężystości ma znaczenie dla
nieliniowej teorii zginania. W podsumowaniu dokonuje syntetycznego przegląd
podstawowych modeli zginania. lch prezentacji dokonuje między innymi w tabeli (16). Jest to
bardzo przejrzysty i wartościowy element pracy, uwzględniający ksztatt krzywej naprężenia w
przekroju zginanej belki oraz wynikową formułę wytrzymałości na zginanie dla każdego
modelu. Dodatkowo umieszczono w niej charakterystyczne parametry modelu (w tych
przypadkach, gdy występują) oraz inne wzory związane z modelem. Autor podkreśla, że wśród
opisanych modeli dominują modele prostokreślne, a w szczególności typu trapezowego.
WłaŚnie ten typ modeli, jak stwierdza Autor pracy, najlepiej pasował do badanego materiału
drzewnego. Dwa z tych modeli mają w pewnym sensie wygładzone wierzchołki trapezów
dzięki zastosowaniu metody aproksymacji infinitezymalnej. Metoda ta umożliwiła również
ZWarty zapis analityczny krzywej naprężenia tych modeli. Niestety formuły wytrzymałości tych
modeli są juz dość złożone, szczególnie dwuparametrowego modelu dwutrapezowego
i dwumodułowego. Bezpośrednią konfrontację rezultatów obliczeń wytrzymałości na zginanie,
otrzymanych na podstawie formuł zawartych w jedenastu modelach, z wynikami badań
eksperymentalnych, zamieszcza w obszernej tabeli (18). Poza niewątpliwie najlepiej
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dopasowanymi do eksperymentu modelami (dwutrapezowy dwumodułowy oraz trapezowy
dwumodułowy) podkreśla znaczenie modelu Thunella-Rosa, który, jak pisze Autor, ..."okazal
się lepszym modelem niż można było przyplJszczać". Podaje też trzy możliwości pewnego
rodzaju optymalizacji tego modelu: uwzględnienie stosunku modułów sprężystości na
Ściskanie i rozciąganie w modelu, założenie wzmocnienia plastycznego na poziomie do 8o/o

gruboŚci warstwy rozciąganej lub uwzględnienie siły rozciągającej pochodzącej od napór.
Ostatecznie jednak, jak wynika chociażby z grafu nr 54, przedstawiającego ranking pięciu
najlepiej dopasowanych modeli, obliczenia wytrzymałości na zginanie dokonane zgodnie
z formułami zawartymi w modelu dwutrapezowym dwumodułowym, gwarantują otrzymanie
rezu ltatów najba rdziej od powiadających efektom badań eksperymental nych.

lnne uwagi

W tabelach ż-!L, w nazwach kolumn pojawia się zapis np. ,,ściskanie wzdłużne"
i ,,Rozciąganie wzdłużne", poprawniej byłoby używać sformułowania ,,wzdłuż włókien".

W przypadku drewna dębu jest wpis : ,,W stanie większej wilgotności otrzymano małą
wytrzymałoŚĆ na rozciąganie, mnieisza jedynie od wyników drewna topoli" zdaniem
recenzenta powinno być,,większą". (dąb 90,1 MPa dla topoli 74,2MPa.)

Pojawia się też często sformułowanie ,,wyniki,, np. ,,wyniki jesionu" jest mało
precyzyjne przecież mowa jest tu o wytrzymałości.

Na rysunkach 45 i 46 pojawia się określenie ,,gęste", czy chodzi od drewno z części
twardzielowej?

OdnaleŹć też można zwroty typu ,,Drewno brzozowe jest fenomenem pod względem
własności mechanicznych" co Autor miał na myśli pisząc o ,,fenomenie" brzozy?

Nieco dziwny jest zapis: str. 73 ,,Meranti jasne mierzone było tylko w jednym stanie
wilgotnoŚci tL,6% (-LLo/o|, więc w (Tab. 11) znalazło się miejsce na błędy i odchylenia
standardowe dla gęstości i wilgotności." Czy to znaczy, ze w pozostałych tego typu tabelach
też powinny się znaleźć się te dane i tylko Autor nie znalazł dla nich miejsca?

Str. 76 podpis tabeli 13 jest " (97) - cyfry błędu standardowego w nawiasie odnoszą się
do..." Czy wyraz ,,cyfry" oznacza w zamyśle Autora ,,wartość" błędu standardowego?

Na stronie 80 znajduj się wzór 132, zdaniem recenzenta w mianowniku ułamka zamiast
wartoŚci 11- powinno być 2t. Jaka zatem wartość N była brana pod uwagę podczas liczenia
odchylenia standardowego?

Niezrozumiały jest też zapis, str. 83: ,,Szczęśliwie się złożyło, że odpadły dwa najbardziej
skrajne górne punkty pomiarowe." Trudno zdaniem recenzenta mówić tu o jakimś szczęściu
lub nieszczęŚciu, są to po prostu efekty zestawienia konkretnych wyników. Czy zatem
zestawianie wczeŚniejsze dla 2]. serii pomiarowych należy traktować jako ,,nieszczęśliwe"?

W mojej opinii uzyskane przez doktoranta rezultaty badań mają istotne znaczenie
naukowe, stanowiąc ważne uzupełnienie wiedzy w zakresie możliwości rozwiązywania
złożonych problemów, jakie występują podczas oceny właściwości mechanicznych tak
skomplikowanego materiału jakim jest drewno, Osiągnięte wyniki posiadają też bez wątpienia
duŻe znaczenie utylitarne. Mogą one stanowić istotną pomoc zarówno podczas projektowania
konstrukcji drewnianych jak i podczas podnoszenia kwalifikacji inzynierów zajmujących się
zagadnieniami mechaniki drewna. W tym kontekście można uznać, że przedstawiona mi do
oceny praca zawiera cenne rozwiązania ważnego problemu występującego w przemyśle
drzewnym.
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Stwierdzam, Że zaprezentowane wyniki badań oraz ich wnikliwa analiza potwierdziły
słusznoŚĆ Postawionej w pracy hipotezy. Dodatkowo docenić nalezy ogromny nakład pracy
jaki wYkonał Autor dysertacji oraz fakt, że pomimo iż badania obejmowały szeroki zakres analiz
i czynników badawczych, zachował spójność prezentowanych treści.

Wnioski

Rozdział ten zawiera ].0 numerowanych wniosków, które prawidtowo podsumowują
Prowadzoną analizę wyników oraz korespondują z postawionymi celami pracy. Wnioski
zaPisane są w zwięzłY sposób a przedstawione w nich informacje stanowią cenne wskazówki
zarówno dla dalszYch analiz nad problemami poruszanymi w pracy jak równiez, w pewnym
zakresie, dla Praktyki przemysłowej. W opinii recenzenta można by jednak uzupełnić
zaPrezentowane wnioski o jeszcze jeden, który wprost wskazałby na model, który jest
PolecanY Przez Autora jako najbardziej przydatny w przewidywaniu wytrzymałości na zginanie
drewna.

lnne uwagi

W rozdziale wnioski znajduje się zapis: ,,...starannie przeprowadzonych pomiarów...,,
Niezrozumiałe jest dla recenzenta podkreślenie tej staranności. Każda praca naukowa
Powinna oPieraĆ się na Przeprowadzeniu starannych pomiarów. Staranność w nauce powinna
bYĆ PrzecieŻ normą. Czy w związku z tym doktorant napotkał na jakieś szczególne trudności
w zachowaniu staranności podczas przeprowadzania badań?

NiezbYt PoPrawnie, zdaniem recenzenta, zapisany jest wnioseknr7 ,,Zmierzony moduł
sPręŻYstoŚci na zginanie istotnie nie różnił się od pomiaru modułu sprężystości na ściskanie,,.
Pojawiają się tu Pewne nieŚcisłoŚci. Zdaniem recenzenta powinno być ,,moduł sprężystości
PrzY zginaniu" na nie ,,... na zginanie,,.".Zaznaczycteż naleźy, ze pomiaru modułu nie mozna
dokonaĆ, anizmierzYĆ.ZmierzyĆnatomiast mozna siłę, odkształcenia, wymiary liniowe próbek
i na tej Podstawie dokonaĆ stosownych obliczeń, których efektem jest wartość modułu
sPręŻYstoŚci. WsPomnieĆ teŻ należy o pewnej subtelności związanej z opisami modułów
sPręŻYstoŚci drewna. SPręzystoŚĆ jako cecha materiału w przypadku drewna ,,przypisana,, jest
W PeWnYm uProszczeniu do jego głównych kierunków anatomicznych. Zasadniczo więc są trzy
modułY. ŁauwaŻYĆjednak nalezy, że opisywane w pracy moduły oznaczone jako modu l przy
rozciąganiu i moduł Przy Ściskaniu dotyczą tak naprawdę tego samego modułu (moduł wzdłuż
włókien), jednak wyznaczanego dwoma róznymi metodami.

Uwaga ogólna
W oPinii recenzenta, Przedstawiona do oceny praca/ napisana jest dość,,kwiecistym,,

jęzYkiem, MoŻna teŻ odnieŚĆ wrazenie, że w niektórych miejscach została napisana trochę na
,,skrótY". W konsekwencji pojawiają się stwierdzenia, które są niezrozumiałe i wprowadzają
czYtelnika W zakłoPotanie, wynikające z braku możliwości dokładnej oceny opisu
PoszczególnYch wPłYwów. Trochę przez to traci przejrzystość pracy, która jednak nie wpływa
na jej stronę merytoryczną.
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podsumowanie

Podsumowując, praca doktorska Pana mgra Grzegorza Koczana odznacza się wysokim
poziomem naukowym i analitycznym, wnosi cenny wkład do dyscypliny nauki leśne
a pojawiające się w niej uchybienia nie stanowią podstawy do poddania w wątpliwość jej
istotnej wartoŚci merytorycznej, którą oceniam bardzo wysoko. Dlatego też przytaczane przez
recenzenta uwagi mają najczęŚciej charakter porządkujący i mo8ą podlegać dyskusji.
Przedstawiona mi do oceny praca stanowi wartościowe pod względem merytorycznym,
poznawczym i aplikacyjnym osiągnięcie naukowe. Ponadto prezentowany przez mgra
Grzegorza Koczana warsztat badawczy, umiejętnośc rozpoznawania problemów naukowych
oraz biegłoŚĆ w ich rozwiązywaniu świadczą o dojrzałości naukowej i stanowią dodatkowy atut
w ubieganiu się o stopień naukowy doktora.

wnioski końcowe

Stwierdzam, ze przedstawiona do .oceny praca spełnia wymagania stawiane
dysertacjom doktorskim, zawarte w Ustawie z dn. 1,4 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz.
595 z poŹn, zm.) i stanowi podstawę do ubiegania się o stopień naukowy doktora
w dyscyplinie nauki leśne. Wnoszę więc o dopuszczenie Pana mgra Grzegorza Koczana do
publicznej obrony wyzej wymienionej rozprawy,

Dr hab. inż. Ceza Gozdecki, prof. UKW
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