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1. Imię i nazwisko 

 

 Piotr Jakub Boruszewski 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe - z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytuł rozprawy doktorskiej 

 

 magister inżynier technologii drewna - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie, Wydział Technologii Drewna, 2003 r. 

 

 magister inżynier technologii drewna w zakresie konserwacji drewna 

zabytkowego - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział 

Technologii Drewna oraz Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział 

Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, 2006 r. 

 

 doktor nauk leśnych w dyscyplinie drzewnictwo, tytuł rozprawy doktorskiej: 

„Zwalczanie owadów - szkodników technicznych drewna poprzez fumigację 

wybranymi gazami niereaktywnymi”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  

w Warszawie, Wydział Technologii Drewna, 2008 r. 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 

 2007 r. - 2008 r. - asystent w Katedrze Technologii i Przedsiębiorczości  

w Przemyśle Drzewnym, Wydział Technologii Drewna, Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

 

 2008 r. - obecnie - adiunkt w Katedrze Technologii i Przedsiębiorczości  

w Przemyśle Drzewnym, Wydział Technologii Drewna, Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. 2017 r. poz. 1789 ze zm. w Dz. U. z 2017 r. poz. 1530.) 

 

4.1 Tytuł osiągnięcia naukowego 

 

 „Możliwości wykorzystania biomasy lignocelulozowej odnawialnej w krótkim cyklu  

jako ingredientu surowcowego w technologii materiałów drewnopochodnych” 
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4.1 Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego*  

 

1) Boruszewski P. 2012: Raw materials for the wood based composites industry. In Raw 

Materials and Particleboards - a Current Status and Perspectives Part I. Edited by Piotr 

Boruszewski, Mariusz Mamiński and Eva Ružinská, WULS - SGGW Press: 5-20 (rozdział w 

monografii, 5 pkt. MNiSW) 

Pracę wykonałem samodzielnie - 100%. 

 

2) Grzegorzewska E., Boruszewski P., Jenczyk-Tołłoczko I. 2016: The economic viability of 

production in the wood industry. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, 

Forestry and Wood Technology 94: 268-272 (10 pkt. MNiSW) 

Mój wkład w realizację pracy polegał na współtworzeniu koncepcji, zakresu badań i 

metodyki badawczej, ponadto brałem udział przy pozyskiwaniu oraz przetwarzaniu 

danych do analiz (w odniesieniu do zmian zachodzących w strukturze kosztów 

rodzajowych w przemyśle drzewnym), interpretacji wyników i współtworzeniu 

ostatecznej wersji manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 50%.  

 

3) Grzegorzewska E., Boruszewski P., Jenczyk-Tołłoczko I. 2016: The importance of raw 

wood in the type of costs composition in wood based panel industry. Annals of Warsaw 

University of Life Sciences - SGGW, Forestry and Wood Technology 94: 273-277 (10 pkt. 

MNiSW) 

Mój wkład w realizację pracy polegał na współtworzeniu koncepcji, zakresu badań i 

metodyki badawczej, ponadto brałem udział przy pozyskiwaniu oraz przetwarzaniu 

danych do analiz (w odniesieniu do struktury kosztów materiałowych oraz cen kosztów 

rodzajowych w badanym przedsiębiorstwie), interpretacji wyników i współtworzeniu 

ostatecznej wersji manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 50%.  

 

4) Przybysz K., Małachowska E., Martyniak D., Boruszewski P., Iłowska J., Kalinowska H., 

Przybysz P. 2018: Yield of pulp, dimensional properties of fibers, and properties of paper 

produced from fast growing trees and grasses. BioResources 13(1): 1372-1387 (IF 1,321; 

35 pkt. MNiSW) 

Mój wkład w realizację pracy polegał na współtworzeniu koncepcji, zakresu i metodyki 

badań, wytypowaniu, pozyskaniu oraz przygotowaniu próbek dla modrzewia, topoli oraz 

miskantusa, wykonaniu oznaczeń składu chemicznego dla wszystkich badanych 

surowców lignocelulozowych, opracowaniu statystycznym wyników badań składu 

chemicznego surowców lignocelulozowych, współwykonaniu badań w zakresie 

właściwości mas celulozowych, współudziale w interpretacji wyników badań oraz 

współudziale w tworzeniu finalnej wersji manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję 

na 30%. 
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5) Boruszewski P., Jankowska A., Kurowska A. 2017: Comparison of the structure of 

juvenile and mature wood of Larix decidua Mill. from fast-growing plantations in Poland. 

BioResources 12(1): 1813-1825 (IF 1,321; 35 pkt. MNiSW) 

Mój wkład w realizację pracy polegał na opracowaniu koncepcji, zakresu i metodyki 

badań, wytypowaniu i pozyskaniu surowców do badań, udziale przy wykonywaniu badań 

określających różnice w strukturze badanego surowca, interpretacji wyników badań i 

współtworzeniu ostatecznej wersji manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 85%. 

 

6) Boruszewski P., Borysiuk P., Mamiński M., Czechowska J. 2016: Mat compression 

measurements during low - density particleboard manufacturing. BioResources 11(3): 

6909-6919 (IF 1,321; 35 pkt. MNiSW) 

Mój wkład w realizację pracy polegał na współtworzeniu koncepcji, zakresu i metodyki 

badań, wytypowaniu i pozyskaniu surowców do badań, udziale przy wytworzeniu płyt 

oraz wykonywaniu charakterystyki ich wybranych właściwości mechanicznych, analizie 

statystycznej i interpretacji wyników badań (w tym analizy przebiegu procesów 

zagęszczania kobierców) oraz współtworzeniu ostatecznej wersji manuskryptu. Mój 

udział procentowy szacuję na 80%. 

 

7) Boruszewski P., Kurowska A., Jankowska A. 2016: Influence of poplar "hybrid 275" fibres 

addition on mat pressing in MDF technology. XXIII TECNICELPA - International Forest, 

Pulp and Paper Conference, 12-14 October 2016 - Tomar, Portugal: 1-6 (rozdział w 

monografii, 5pkt. MNiSW) 

Mój wkład w realizację pracy polegał na współtworzeniu koncepcji, zakresu i metodyki 

badań, wytypowaniu i pozyskaniu surowców do badań, określeniu przebiegu operacji 

prasowania kobierców oraz weryfikacji wpływu udziału włókien pozyskanych z badanego 

surowca na etap zagęszczania kobierców przy wytwarzaniu płyt włóknistych sucho 

formowanych, interpretacji wyników badań i współtworzeniu ostatecznej wersji 

manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 85%. 

 

8) Mirski R., Boruszewski P., Trociński A., Dziurka, D. 2017: The possibility to use long fibres 

from fast growing hemp (Cannabis sativa L.) for the production of boards for the 

building and furniture industry. BioResources 12(2): 3521-3529 (IF 1,321; 35 pkt. 

MNiSW) 

Mój wkład w realizację pracy polegał na współtworzeniu koncepcji, zakresu i metodyki 

badań, wytypowaniu surowców do badań, interpretacji wyników badań i 

współtworzeniu ostatecznej wersji manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 

 

 
* Oświadczenia wszystkich współautorów prac, określające indywidualny wkład każdego z nich w ich 

powstanie, zamieszczono w załączniku 5. 
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4.2 Omówienie celu naukowego ww. prac zgłoszonych i osiągniętych wyników 

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

 

Przedstawiony wykaz 8 powiązanych tematycznie publikacji stanowi osiągnięcie 

naukowe będące podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk 

leśnych w dyscyplinie drzewnictwo. Wyszczególnione publikacje stanowią część prac 

realizowanego w latach 2014 - 2017 projektu badawczo wdrożeniowego, finansowanego w 

ramach programu LIDER przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (tytuł projektu: 

„Innowacyjne materiały kompozytowe z biomasy lignocelulozowej odnawialnej w krótkim 

cyklu, zwiększające konkurencyjność przemysłu drzewnego”; umowa nr LIDER/002/406/L-

4/12/NCBR/2013). Należy dodać, że częściowe wyniki badań uzyskane w efekcie 

prowadzonych prac, zostały wdrożone do praktyki przemysłowej na podstawie umowy 

licencyjnej  „know - how”.  

Łączny wskaźnik impact factor z roku wydania przedstawionych prac wynosi 5,284, a 

sumaryczna liczba punktów MNiSW 170 (w związku z faktem, że w roku 2017 nie była 

przeprowadzona ocena czasopism naukowych, dla prac opublikowanych w i po 2017 r. 

przyjęto punktację obowiązującą w CZĘŚCI A WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH, dla roku 

wydania 2016). Przedstawione w ramach cyklu prace powstały przy uwzględnieniu mojej 

koncepcji zakresu badawczego, jestem w nich wiodącym i/lub korespondencyjnym autorem. 

 

Wprowadzenie - charakterystyka problemu 

 Według danych statystycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw 

Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations) z 2016 r., 

Polska jest europejskim i światowym liderem w produkcji płyt drewnopochodnych, 

znajdujących zastosowanie przede wszystkim w meblarstwie i budownictwie. Obecnie na 

terenie kraju funkcjonują 43 ciągi technologiczne o łącznej, rocznej zdolności produkcyjnej 

na poziomie blisko  10,1 mln m3. Największymi zdolnościami produkcyjnymi charakteryzują 

się linie płyt wiórowych (7 funkcjonujących ciągów - w tym 2 linie płyt OSB - jest w stanie 

wytwarzać 5,2 mln m3 płyt rocznie), najmniejszymi linie produkcji sklejek (8 funkcjonujących 

ciągów jest w stanie wytwarzać 0,4 mln m3 płyt rocznie). Płyty włókniste w Polsce 

wytwarzane są z wykorzystaniem 28 linii technologicznych, z tego 10 linii produkuje płyty 

włókniste metodą suchą (MDF) o rocznej zdolności produkcyjnej wynoszącej 3,5 mln m3. 

Około 1 mln m3 rocznie przypada na produkcję płyt włóknistych twardych, porowatych i 

innych.  

 Działalność zakładów produkcji płyt drewnopochodnych w dużej mierze uzależniona 

jest od stałych dostaw surowca drzewnego, co przekłada się na silne powiązanie z 

Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (PGL Lasy Państwowe). Za wyjątkiem 

przemysłu tworzyw drzewnych, drewno w największych ilościach stanowi surowiec dla 

przemysłu celulozowo - papierniczego, tartacznictwa i (zwłaszcza w ostatnich latach) sektora 

energetycznego, a także pośrednio meblarstwa i budownictwa. Konieczność utrzymania 

wielofunkcyjności PGL Lasy Państwowe sprawia, że od 2006 roku przemysł płytowy w Polsce 
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boryka się z problemem deficytu surowcowego ocenianego na poziomie 20%. Bezpośredni 

wpływ na tę sytuację mają także warunki ekonomiczne, wzrost innowacyjności 

technologicznej oraz mocy przerobowych poprzez modernizację istniejących i budowę 

nowych linii produkcyjnych. 

 Z prognoz wynika, że w następstwie rosnącego zużycia drewna w sektorze 

energetycznym, przy jednocześnie prężnym rozwoju branży drzewnej (w tym płytowej), w 

2020 r. deficyt drewna w Europie wynieść może od około 230 mln m3 do nawet 500 mln m3, 

co stwarza ogromne zagrożenia dla płynności funkcjonowania przemysłu drzewnego. Istotne 

zatem wydaje się podjęcie społecznej debaty w zakresie konieczności opracowania 

właściwych regulacji prawnych, które pozwolą utrzymać płynność w dostawie surowców 

lignocelulozowych, zabezpieczając działalność producentów tworzyw drzewnych. 

  

Cel i zakres badań  

 Celem badań było określenie możliwości wykorzystania wybranych rodzajów biomasy 

lignocelulozowej odnawialnej w krótkim cyklu jako ingredientu surowcowego 

determinującego utrzymanie dynamiki produkcji materiałów drewnopochodnych 

wykorzystywanych głównie w przemyśle meblarskim i budownictwie. 

 W ramach realizacji celu naukowego, założono  wykonanie badań struktury i składu 

chemicznego surowców doświadczalnych oraz przeprowadzenie oceny jakościowej w 

aspekcie produkcji wybranych rodzajów materiałów bazujących na surowcu drzewnym. 

Znaczącą częścią badań było opracowanie warunków technologicznych umożliwiających 

wdrożenie „nowych” surowców w przemyśle materiałów drewnopochodnych, które pozwolą 

utrzymać dynamikę wzrostu i konkurencyjność przemysłu opierającego swoją produkcję na 

przetwórstwie drewna, ograniczając jeden z głównych problemów, którym jest deficyt 

surowcowy. 

 Dla zrealizowania celu badań postawiono następującą hipotezę badawczą: 

„Biomasa lignocelulozowa odnawialna w krótkim cyklu stanowi pełnowartościowy ingredient 

surowcowy przy wytwarzaniu materiałów drewnopochodnych, co przekłada się na 

zwiększenie konkurencyjności przemysłu opierającego swoją produkcję na przetwórstwie 

drewna, poprzez utrzymanie dynamiki produkcji i ograniczenie deficytu surowcowego”. 

 

Cel ekonomiczny i znaczenie praktyczne podjętych badań 

 Interdyscyplinarny charakter badań łączy wiedzę z zakresu ściśle powiązanych ze sobą 

dziedzin nauki, które stanowią leśnictwo, drzewnictwo i ekonomia. Celem ekonomicznym 

podjętych działań było wskazanie wytycznych umożliwiających stworzenie procedur 

prowadzących do ograniczenia deficytu bazy surowcowej dla przemysłu tworzyw drzewnych 

w Polsce. Znaczenie praktyczne realizowanych badań pozwala docelowo ograniczyć 

uzależnienie przedsiębiorców branży tworzyw drzewnych od drewna z lasu. Zaproponowana 

koncepcja zaadoptowania biomasy lignocelulozowej odnawialnej w krótkim cyklu ma duże 

znaczenie naukowe oraz utylitarne, bowiem bezpośrednio przekłada się na utrzymanie 

wysokiej konkurencyjności prężnie rozwijającej się gałęzi przemysłu, którą stanowi 
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drzewnictwo. Kolejnym, pozytywnym aspektem realizacji badań, wynikającym pośrednio z 

przyjętych założeń jest możliwość aktywizacji rolnictwa, poprzez motywowanie do 

zakładania upraw biomasy lignocelulozowej odnawialnej w krótkim cyklu na gruntach 

porolnych, odłogowanych oraz takich, na których inne uprawy z różnych względów są 

utrudnione. 

 

Koncepcja pracy i etapy badań 

Kompleksowa analiza poruszanej tematyki, poprzedzona została zaprojektowaniem 

czterech komplementarnych etapów (faz), uszeregowanych jako elementy  składowe  oceny 

problemu.  

 W pierwszym etapie dokonano analizy w odniesieniu do aspektów dostępności  

surowca drzewnego w Polsce. Ponadto zdefiniowano strukturę surowcową 

producentów materiałów drewnopochodnych, oceniono ryzyko mogące prowadzić 

do ograniczenia dynamiki produkcji wśród tych przedstawicieli produkcji oraz 

zaproponowano możliwości adaptacji alternatywnej bazy surowcowej odnawialnej w 

krótkim cyklu na przykładzie plantacji drzew szybko rosnących, z jednoczesnym 

uwzględnieniem innowacyjności zagadnienia w odniesieniu do aspektów naukowych, 

technologicznych i gospodarczych. Praca nr 1 

 Kontynuacja badań (drugi etap) dotyczyła problematyki ekonomicznej opłacalności 

produkcji przemysłu drzewnego. Określono znaczenie podstawowego surowca 

(drewna) wykorzystywanego w procesie produkcyjnym w branży tworzyw drzewnych 

oraz tendencje zmian w strukturze kosztów rodzajowych w drzewnictwie na tle 

przetwórstwa przemysłowego i przemysłu ogółem (także w odniesieniu do struktury 

kosztów rodzajowych występujących w przedsiębiorstwach przemysłu płytowego). 

Analogiczne analizy porównawcze przeprowadzono dla wskaźnika poziomu kosztów, 

który stanowi relację kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności do 

przychodów z całokształtu działalności. Praca nr 2 i 3 

 W etapie trzecim założono wykonanie badań struktury i ustalenia składu 

chemicznego biomasy lignocelulozowej odnawialnej w krótkim cyklu, docelowo 

stanowiącej alternatywny rodzaj surowca w produkcji wybranych rodzajów 

materiałów. Charakterystyka surowcowa istotnie wpływa na dokonanie oceny jego 

przydatności do produkcji tworzyw wytwarzanych z biomasy lignocelulozowej. 

Ponieważ biomasa lignocelulozowa odnawialna w krótkim cyklu z reguły odznacza się 

niższą gęstością względem typowego materiału z lasu, spodziewać się można większej 

równomierności struktury, przez to wyższych wytrzymałości wytworzonych z niej 

tworzyw. Od budowy surowca lignocelulozowego zależy stopień sprasowania 

kobierców, od którego z kolei uzależnione są właściwości wyrobów. Praca nr 4 i 5 

 Etap czwarty realizowano w odniesieniu do oceny bezpośredniej możliwości 

wykorzystania biomasy lignocelulozowej odnawialnej w krótkim cyklu jako 

ingredientu surowcowego w technologii tworzyw drzewnych. Podjęte działania 

pozwoliły ustalić w jakim stopniu substytucja tradycyjnych surowców nowymi 
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rodzajami biomasy, umożliwia  wytwarzanie tworzyw drzewnych o zadowalających 

właściwościach oraz w jakim stopniu owa substytucja wpływa na sam proces 

wytwórczy tych tworzyw. Praca nr 6, 7 i 8 

  

Wyniki 

 

ETAP I  

Praca nr 1  

 Badania dotyczące roli biomasy lignocelulozowej odnawialnej w krótkim cyklu, jako 

ingredientu surowcowego w technologii materiałów drewnopochodnych, poprzedzono 

wykonaniem szczegółowej analizy ogólnej dostępności surowca drzewnego w oparciu o dane 

literaturowe. W Polsce złożoność struktury zapotrzebowania na surowiec drzewny głównych 

odbiorców wynika z szeregu powiązanych ze sobą czynników, zarówno technologicznych jak 

też mikro - i makroekonomicznych.   Znaczącymi dostawcami drewna dla producentów 

tworzyw drzewnych są PGL Lasy Państwowe (około 60% surowca) i zakłady przerobu 

tartacznego oraz produkcji sklejek, dostarczające odpady drewna z własnej produkcji (zrzyny, 

trociny, wałki połuszczarskie i inne - około 40%). Wymienione odpady są wykorzystywane w 

100%. Przy zachowaniu wielofunkcyjności, związanej z prowadzoną polityką Lasów 

Państwowych, konieczne jest poszukiwanie niewykorzystanych dotychczas źródeł biomasy. 

Istotnym argumentem jest również fakt, że surowiec, z którego produkowane są płyty 

drewnopochodne jest pozyskiwany z drzew w wieku 40 lat. Z kolei średni czas użytkowania 

mebli wytwarzanych na bazie płyt w Polsce wynosi około 20 lat (dla porównania w krajach 

Europy Zachodniej jest to zaledwie kilka lat - około 5). Nie bez znaczenia pozostaje fakt 

przetwarzania w przemyśle płytowym czy papierniczym dużych ilości  drewna sosnowego, 

które stanowi cenny materiał techniczny i powinno być w większym stopniu przetwarzane w 

tartakach na sortymenty stosowane bezpośrednio w meblarstwie i/lub budownictwie. Z 

przedstawionych danych jednoznacznie wynika, że nie ma możliwości wyeliminowania 

problemu braków surowcowych, jeżeli nie zostaną stworzone nowe źródła biomasy 

lignocelulozowej.  

 Przeprowadzona w ramach pracy kwerenda wskazuje, że rzeczywiste zakupy drewna 

są w dużym stopniu determinowane jego podażą i cenami. Od czasów zakończenia II wojny 

światowej powierzchnia lasów w Polsce wzrosła o około 2,5 mln ha, obecnie lesistość 

kształtuje się na poziomie przeszło 29%. Powierzchnia lasów zarządzanych przez PGL Lasy 

Państwowe na przestrzeni ostatnich pięciu dekad utrzymywała tendencję wzrostową i w 

2010 r. wynosiła 7,068 mln ha. Podobna sytuacja dotyczy miąższości (wzrost na przestrzeni 5 

dekad o 88%) i zasobności drzewostanów (wzrost na przestrzeni 5 dekad o 77%), a także 

wieku rębnego drzew (z 46 lat w 1968 r. do 61 lat w 2010 r.). Podejmowane w kraju działania 

z pewnością przekładają się na ograniczenie deficytu surowcowego dla przemysłu tworzyw 

drzewnych, jednak w skali całego problemu działania te mogą okazać się całkowicie 

niewystarczające. 
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 Krajowy przemysł tworzyw drzewnych przetwarza surowiec w postaci drewna 

pochodzącego z lasów (głównie drewno łuszczarskie - zużywane w zakładach sklejek, 

papierówka, drobnica leśna, zrębki leśne) oraz drewno odpadowe, pochodzące z wtórnego 

obiegu (zrzyny tartaczne, odpady kawałkowe z przemysłu drzewnego, zrębki tartaczne, 

wióry, trociny). Analizując bazę surowcową wykorzystywaną przez przemysł płytowy należy 

wyodrębnić surowce przetwarzane przez zakłady sklejkowe. W Polsce sklejki produkuje się 

głównie z gatunków liściastych, takich jak brzoza, olcha czy buk oraz iglastych (przede 

wszystkim sosna). Bazą surowcową dla zakładów sklejkowych jest pochodzące bezpośrednio 

z lasu drewno wielkowymiarowe, pozyskane z odziomkowych części dłużyc. W 

przeciwieństwie do producentów sklejek, potrzeby surowcowe zakładów wytwarzających 

różnego rodzaju płyty są odmienne, ponadto nieporównywalnie wyższe niż potrzeby 

zakładów sklejkowych. Na przełomie ostatniej dekady, roczne zapotrzebowanie na surowiec 

dla tych zakładów wyniosło około 9 mln m3. Poważną jego część, bo aż około 3,5 mln m3, 

pokryły odpady przemysłowe w różnych postaciach (wióry, trociny, zrzyny tartaczne itd.). 

Skład asortymentowy zużywanych surowców przedstawiał się w przybliżeniu następująco: 

drobnica leśna - 17%, papierówka - 43%, zrębki - 21%, trociny - 15%, zrzyny tartaczne - 4%. 

Spośród wymienionych surowców przemysł tworzyw drzewnych zainteresowany jest 

bardziej takimi sortymentami jak papierówka i trociny.  

 W niniejszej pracy wskazano, że począwszy od 2006 roku w krajowej podaży drewna 

leśnego do produkcji płyt drewnopochodnych występuje rosnący deficyt. Dotyczy on 

zarówno surowca do produkcji sklejki, jak też surowca dla pozostałych płyt. W Polsce 

struktura produkcyjna tworzyw drzewnych zbliżona jest do struktury panującej w 

pozostałych krajach Europy. Nieznaczne różnice zauważalne są pomiędzy płytami wiórowymi 

i włóknistymi wytwarzanymi metoda suchą - w Polsce produkowanych jest odpowiednio o 

około 7% mniej płyt wiórowych i około 11% więcej płyt włóknistych sucho formowanych. Dla 

utrzymania ciągłości produkcji wiele zakładów zaczęło importować drewno w różnych 

sortymentach z Niemiec, Słowacji, Czech, Litwy, Białorusi, Rosji i Ukrainy. Niestety nie są 

prowadzone szczegółowe statystyki w tym zakresie, co utrudnia oszacowanie skali importu. 

Dotychczas mało wykorzystywanym źródłem surowca w Polsce jest drewno z recyklingu. 

Jego zasoby szacuje się na 2,5 - 3,5 mln m3 rocznie. Od niedawna w jednym z zakładów płyt 

wiórowych działa pilotażowa linia do przerobu drewna recyklingowego. Tego typu 

rozwiązania na szerszą skalę stosowane są w Niemczech, gdzie w ciągu ostatnich 20 lat 

podwojono produkcję, jednocześnie zmniejszając o połowę zużycie drewna pozyskanego z 

lasu.  

 Branża tworzyw drzewnych jest branżą wytwórczą, zabezpieczającą materiałowo 

pracę i rozwój innych, istotnych dla gospodarki branż, w tym wielu małych i średnich 

przedsiębiorstw. Materiały drewnopochodne są wyrobami ekologicznymi, w około 90% 

powstającymi z naturalnego surowca. Praktycznie w całości są biodegradowalne, a ich 

recykling materiałowy i energetyczny nie stwarza większych problemów (znane i 

powszechnie stosowane są technologie wtórnie przetwarzające materiały zużyte na nowe). 

Polska branża tworzyw drzewnych zalicza się do grona europejskich liderów w tej dziedzinie 
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gospodarki. Dysponując nowoczesnymi liniami technologicznymi i wysoko wykwalifikowaną 

kadrą pracowniczą, możliwy jest dalszy dynamiczny jej rozwój. W publikacji wskazano 

zagrożenia dla przemysłu tworzyw drzewnych nie tylko w Polsce, ale też w pozostałych 

krajach Europy, które wynikają przede wszystkim z trudności w dostępie do surowca 

drzewnego. Nie bez znaczenia na zaistniałą sytuację ma wpływ wzrostu eksportu drewna 

oraz obowiązujący aukcyjny zakup drewna dla stałych odbiorców, co powoduje realne 

zagrożenie dla utrzymania płynności produkcji. Zwiększanie progu pozyskiwania energii z 

odnawialnych źródeł surowca, przy braku propozycji alternatywnej bazy surowcowej dla 

przemysłu tworzyw drzewnych, może doprowadzić do zaprzestania działalności większości 

firm, powodując przesunięcie produkcji do krajów Europy wschodniej.  W pracy wskazano, że 

w celu ograniczenia pojawiających się zagrożeń, środowisko ekspertów w oparciu o foresight 

sformułowało przewidywane scenariusze rozwoju dla całej branży drzewnej. Wśród pięciu 

zidentyfikowanych obszarów badawczych o najwyższym poziomie innowacyjności dla 

przemysłu tworzyw drzewnych, wyodrębniono kierunek badań przewidujący między innymi 

konieczność zmiany struktury surowcowej. Zagadnienia naukowe dotyczące alternatywnej 

bazy surowcowej dla przemysłu materiałów drewnopochodnych (z uwzględnieniem 

możliwości zaadoptowania biomasy lignocelulozowej odnawialnej w krótkim cyklu), 

stanowią obecnie najwyższy priorytet naukowy w drzewnictwie (P7), odznaczając się 

wysokim potencjałem wdrożeniowym, ocenianym na 4,7 pkt. (w skali 5,0 pkt.), przy 

jednocześnie stale rosnącym popycie na wyniki nurtu badawczego. Efekty podjętych działań 

w znacznym stopniu mogą wpłynąć na zahamowanie lub ograniczenie stale rosnącego 

deficytu materiałowego. Ukierunkowanie w stronę wykorzystania szybko rosnącej biomasy 

pochodzącej z upraw plantacyjnych może pozwolić na wytwarzanie innowacyjnych 

materiałów kompozytowych, zwiększając konkurencyjność przemysłu płytowego w Polsce 

poprzez utrzymanie dynamiki produkcji i ograniczenie deficytu surowcowego. 

 W publikacji wskazano również, że na świecie są prowadzone intensywne prace nad 

pozyskiwaniem biomasy lignocelulozowej z upraw plantacji (na przykładzie drzew szybko 

rosnących), co wynika z coraz większego zapotrzebowania gospodarki światowej na tego 

typu surowiec. Współczesne trendy dotyczą głównie drewna pozyskanego z drzew 

modyfikowanych genetycznie. Stwarza to możliwość otrzymania surowca o sprecyzowanych, 

przydatnych dla przemysłu właściwościach chemicznych, fizycznych i mechanicznych (między 

innymi niska zawartość ligniny, wysoki stopień polimeryzacji celulozy, zwiększona odporność 

na biokorozję i inne). Zagospodarowanie drewna pozyskanego z drzew modyfikowanych 

genetycznie wydaje się (zwłaszcza w Europie) sprawą dalekiej przyszłości z uwagi na 

niedostateczny aspekt poznawczy, względy etyczne oraz brak odpowiednich przepisów 

prawnych. Niewystarczająca na obecnym etapie wiedza w obszarze drewna 

modyfikowanego genetycznie (zwłaszcza w aspekcie utylitarnym) stwarza konieczność 

rozwoju nowych kierunków, przy uwzględnieniu istniejących możliwości. Wskazano, że 

wyjątkowo korzystne może okazać się doświadczenie leśników w zakresie hodowli drzew 

szybko rosnących. Spośród gatunków takich drzew najlepiej rokują: modrzew europejski 

(Larix decidua Mill.) i topola (w Polsce głównie odmiana „Hybrida 275”). Zalety surowca 
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drzewnego z plantacji wynikają nie tylko z wysokiej produktywności, ale także z możliwości 

dostępu do wysoce skoncentrowanej i korzystnie rozmieszczonej z punktu widzenia potrzeb 

przemysłu drzewnego bazy surowcowej. 

 W przeciwieństwie do upraw leśnych, w plantacjach wykorzystywane są klony o 

najlepszych cechach przyrostowych, jednak przy zwiększonych nakładach pielęgnacyjno - 

ochronnych. Wynika to z trudności adaptacyjnych wytypowanych klonów do konkretnych 

warunków środowiska. Wymagania uprawianych odmian oraz maksymalizacja osiąganych 

przez nie efektów przyrostowych, uzależnione są od doboru siedliska, sposobu 

przygotowania gleby, wyboru więźb oraz rodzajów i intensywności zabiegów pielęgnacyjno - 

ochronnych.  Na świecie odnotowuje się dynamiczny rozwój plantacji drzew szybko 

rosnących (roczny wzrost obszarów wynosi około 3 mln ha), które odznaczają się wysoką 

produktywnością, a jednocześnie obejmują niewielką część wszystkich lasów. Tereny 

plantacji leśnych stanowią 5% globalnych obszarów leśnych. Leśne plantacje przemysłowe są 

w stanie dostarczać blisko 1 mld m3 drewna użytkowego, co stanowi około 25% całkowitej 

światowej produkcji tego surowca.  

 Na podstawie przeprowadzonej kwerendy określono, że w przeciwieństwie do 

trendów światowych w Polsce dotychczas obserwowany był spadek obszarów plantacji 

drzew szybko rosnących. Największy ich areał odnotowany w 1987 r. obejmował 

powierzchnię 12800 ha. Na początku lat 50 - tych XX w. w Polsce określono plany rozwoju 

uprawy dla ustalonego pierwszego krajowego doboru topól, zakładając osiągnięcie 

docelowej ich powierzchni 50 tys. ha, w tempie 2 tys. ha rocznie. Z przyjętych założeń do 

1978 r. powstało zaledwie 3333 ha plantacji szybko rosnących drzew (nie uwzględniając 

plantacji topolowych). Spośród plantacji topolowych największą powierzchnię obejmują 

uprawy następujących kultywarów: Populus nigra L., P. tremula L., P. x euroamericana 

(Dade) Guinier cv. Gelrica, Grandis, Marilandica, Robusta, P. x cv. Hybrida 194, 275 i 277, P. 

trichocarpa cv. Brül, Frizi Pauley, P. maximowiczii x trichocarpa Hook., cv. Androscoggin. 

Pozostałe plantacje zajmują: Larix decidua Mill., Betula pendula Roth., Picea abies L., Karst., 

Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco oraz Alnus glutinosa L. Gaerthn.  

 W podsumowaniu pracy stwierdzono, że publikowane dotychczas wyniki badań 

wskazują na wysoką rentowność i efektywność prowadzonych upraw drzew szybko 

rosnących. W związku z powyższym w najbliższych latach spodziewać się można wzrostu 

zainteresowania w tym obszarze, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na zwiększenie 

dostępności surowca drzewnego. Uznano również, że istniejące w Polsce doświadczalne 

plantacje szybko rosnących topoli i modrzewia stanowić mogą szczególnie przydatny 

surowiec dla przemysłu tworzyw drzewnych z uwagi na dużą szerokość przyrostów rocznych, 

przez to wysoki udział drewna wczesnego, które w porównaniu do drewna z upraw 

typowych można łatwiej dzielić na włókna i wióry drzewne. Wykorzystanie drewna 

pochodzącego z plantacji drzew szybko rosnących może wpłynąć na redukcję 

kosztochłonności procesów technologicznych w aspekcie cen surowca i jego przerobu. 

Stwierdzono, że możliwe jest rozszerzenie bazy surowcowej dla przemysłu tworzyw 

drzewnych o drewno z plantacji szybko rosnących, po uprzednim zbadaniu istotnych cech 
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tego surowca oraz określeniu parametrów jego przerobu dla uzyskania wyrobów gotowych, 

spełniających stawiane im wymagania. 

 

ETAP II  

Praca nr 2 

 Celem określenia istotności zagadnień dotyczących ekonomicznej opłacalności 

produkcji oraz znaczenia surowca lignocelulozowego w strukturze produkcyjnej tworzyw 

drzewnych, za konieczne uznano przeprowadzanie badań w tym zakresie. O wysokiej pozycji 

konkurencyjnej podmiotów branży drzewnej świadczy między innymi ekonomiczna 

opłacalność produkcji. Dynamika rozwoju branży tworzyw drzewnych silnie koreluje z 

sytuacją w branży meblarskiej. Bardzo ważne zatem pozostaje utrzymywanie produkcji w 

przemyśle drzewnym na optymalnym poziomie, pokrywającym zapotrzebowanie nie tylko 

producentów płyt drewnopochodnych, ale również i mebli. Rozwój przemysłu opierającego 

swoją produkcję na przetwórstwie biomasy lignocelulozowej, w dużym stopniu 

uwarunkowany jest wielkością produkcji, co z kolei determinuje rentowność prowadzonej 

działalności gospodarczej. Z tego też względu bardzo ważne pozostaje określenie optymalnej 

struktury kosztów, która w zestawieniu z przychodami ze sprzedaży pozwala ocenić próg 

rentowności dla danego przedsiębiorstwa. W przedmiotowej pracy przeprowadzono analizę 

dla przemysłu drzewnego na tle przetwórstwa przemysłowego i przemysłu ogółem. W 

okresie między 2005 i 2014 rokiem. Podstawowe źródło materiału badawczego stanowiły 

wybrane raporty Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). 

 Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że w 2005 r. największy udział 

w strukturze kosztów miało zużycie materiałów i energii. Dotyczyło to wszystkich 

wyróżnionych grup podmiotów gospodarczych. Ustalono, że w odniesieniu do przemysłu 

drzewnego udział zużycia materiałów i energii w produkcji był najwyższy i wyniósł 66,2%. W 

przemyśle materiały i energia stanowiły 57% wszystkich kosztów, a w przetwórstwie 

przemysłowym 62,2%. Dla przedsiębiorstw branży drzewnej drugą pozycję w strukturze 

kosztów rodzajowych obejmowały wynagrodzenia (13,6%), a trzecią usługi obce (10,7%). 

Poziom kosztów dotyczący zużycia aktywów trwałych stanowił 5,5%, ubezpieczeń 

społecznych i pozostałych świadczeń pracowniczych 2,8%, podatków i opłat 1,9%, a 

pozostałe koszty rodzajowe wyniosły łącznie 1,7%. W przemyśle przetwórczym odnotowano 

podobne tendencje. Za wyjątkiem zużycia materiałów i energii, największy udział w kosztach 

rodzajowych miały: usługi obce (11,7%) i wynagrodzenia (9,9%). W przemyśle ogółem, 

struktura kosztów rodzajowych była podobna. Kategorie te stanowiły odpowiednio 14,0% i 

11,3% kosztów ogółem. W okresie analitycznym dotyczącym roku 2014, struktura rodzajowa 

kosztów uległa zmianie. Dla branży drzewnej zaobserwowano lekki spadek udziału  zużycia 

materiałów i energii w kosztach ogółem - wyniósł on 64,1% i był o 2,1% niższy niż w roku 

bazowym. Wynagrodzenia stanowiły 15,7% kosztów, zaś usługi obce 11,2%. Analiza 

pozyskanych danych pozwoliła wykazać, że w przemyśle przetwórczym koszty dotyczące 

zużycia materiałów i energii wzrosły z 62,5% do 65,5%, a koszty związane z usługami obcymi 

wzrosły z 11,7% do 12%. Redukcji uległy natomiast koszty dotyczące zużycia środków 
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trwałych oraz podatków i opłat - odpowiednio do poziomu 4,4% oraz 1,2%. Ogółem dla 

przedsiębiorstw przemysłowych, z 57% do 60,4%  wzrósł udział zużycia materiałów i energii. 

Odnotowano jednocześnie spadek z 11,3% do 10,6% udziału kosztów wynikających z 

wynagrodzeń  oraz z 14,0% do 13,3% udziału kosztów usług obcych. 

 W okresie pomiędzy 2005 a 2010 r., z 93,8% do 97,2% wzrósł wskaźnik poziomu 

kosztów przemysłu drzewnego. Kolejno notowano spadek tego wskaźnika, a na koniec 

badanego okresu wyniósł on 94,3%. Relacja kosztów z całokształtu działalności do 

przychodów z całokształtu działalności w przemyśle ogółem kształtowała się na zbliżonym 

poziomie jak w przetwórstwie przemysłowym. Zaobserwowane różnice były niewielkie i z 

reguły nie przekraczały 1%. Należy również zaznaczyć, że im niższy jest wskaźnik poziomu 

kosztów, tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa danego podmiotu gospodarczego lub 

grupy przedsiębiorstw zaliczanych do danego przemysłu. Analizowane dane pozwoliły 

również wykazać, że w 2005 r., w odniesieniu do  przemysłu drzewnego, przetwórstwa 

przemysłowego i przemysłu ogółem, największy udział w strukturze kosztów miało zużycie 

materiałów i energii. Względem przemysłu drzewnego udział tych kosztów był najwyższy i 

wyniósł ponad 66%. Drugą pozycję w strukturze kosztów rodzajowych w przedsiębiorstwach 

przemysłu drzewnego zajęły wynagrodzenia, a trzecią - usługi obce. Sytuacja w 

przetwórstwie przemysłowym kształtowała się podobnie. W przypadku 2014 r. stwierdzono, 

że struktura rodzajowa kosztów uległa zmianie. Względem przemysłu drzewnego 

wynagrodzenia stanowiły blisko 16% kosztów, zaś usługi obce 11%, jednocześnie 

zaobserwowano lekki spadek udziału zużycia materiałów i energii w kosztach ogółem, który 

wyniósł 64% i był o 2% niższy niż w roku bazowym. 

 W podsumowaniu badań wskazano, że pomiędzy 2005 a 2014 r. w przemyśle 

drzewnym zaobserwowano wzrost wskaźnika poziomu kosztów z 93,8% do 94,3%, przy czym 

najwyższy jego poziom (powyżej 96%) przypadł na lata 2008 - 2011. W ostatnich dwóch 

okresach objętych badaniem wskaźnik ten nie przekroczył 94,5%. W przetwórstwie 

przemysłowym i przemyśle ogółem wahania relacji kosztów całkowitych do przychodów 

całkowitych były mniejsze. Podobnie jak w branży drzewnej najniższe jego wartości 

zaobserwowano w latach 2013 - 2014, co można uznać za korzystną sytuację. 

 

Praca nr 3 

Analiza struktury kosztów rodzajowych występujących w przedsiębiorstwach 

przemysłu tworzyw drzewnych ujawnia między innymi znaczenie podstawowego surowca 

wykorzystywanego w procesie produkcyjnym w tej branży, czyli drewna. Zmiany zachodzące 

w poziomie kosztów rodzajowych, jak również udział poszczególnych kategorii w kosztach 

operacyjnych, determinują kondycję finansową danego podmiotu. 

  W oparciu o dane statystyczne GUS wykazano, że w rozpatrywanym okresie między 

2000 r. a 2014r., produkcja sprzedana polskiego przemysłu drzewnego wzrosła z 15,7 do 33,7 

mld złotych. W analogicznym okresie wartość produkcji sprzedanej polskiej branży 

meblarskiej zwiększyła się z 17,9 do 35,2 mld złotych. Wynika z tego, że zapotrzebowanie na 

surowiec drzewny w tych branżach istotnie wzrosło. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie 
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na drewno, zarówno ze strony sektora drzewnego, jak i energetycznego, przewiduje się, że 

na przestrzeni najbliższych lat, roczny deficyt surowca drzewnego utrzymywać się może na 

poziomie 7,7 - 11,4 mln m3. Ponieważ drewno jest podstawowym surowcem 

wykorzystywanym w procesie wytwarzania tworzyw drzewnych, sytuacja taka wpłynąć może 

na znaczne wzrosty jego cen, a więc i kosztów produkcyjnych. Celem zapewnienia 

utrzymania dynamiki rozwoju przedsiębiorstw zajmujących się produkcją płyt 

drewnopochodnych, istotne jest przeprowadzenie analiz, dotyczących określenia wielkości 

kosztów działalności operacyjnej dla tej gałęzi przemysłu. Z ekonomicznego punktu widzenia 

pozwoli to również określić znaczenie podstawowego surowca wykorzystywanego w 

procesie produkcyjnym, czyli drewna. W publikacji przedstawiono poziom kosztów 

rodzajowych występujących w wybranym przedsiębiorstwie należącym do przemysłu 

płytowego. Następnie za pomocą analizy wskaźników struktury określono udział 

poszczególnych kategorii kosztów w kosztach rodzajowych, ponadto zaprezentowano 

strukturę kosztów materiałowych w badanym przedsiębiorstwie. Analizą objęto lata 2012 - 

2014. 

 Na polskim rynku funkcjonuje kilka dużych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją 

płyt drewnopochodnych, które mają zastosowanie w meblarstwie i budownictwie.  Jednym z 

nich jest przedsiębiorstwo poddane w ramach niniejszej pracy przedmiotowym analizom. 

Podstawową działalności badanej spółki jest produkcja płyt laminowanych, wiórowych i 

innych płyt z drewna i materiałów drewnopochodnych, produkcja pozostałych wyrobów z 

drewna oraz pokrywanie, powlekanie i impregnacja papieru i tektury. Produkty badanego 

przedsiębiorstwa trafiają do ponad 20 krajów. Spółka realizuje większość swoich przychodów 

ze sprzedaży do relatywnie dużych klientów przemysłowych, spośród których ważna grupa 

klientów należy do sektora meblarskiego.  

 W ramach prowadzonych prac stwierdzono, że dla badanego przedsiębiorstwa w 

latach 2012 - 2014 poziom kosztów rodzajowych zmniejszył się o 2% do 1 373 mln złotych. 

Wykazano, że największy udział w kosztach rodzajowych miało zużycie materiałów i energii. 

W 2014 r. spółka poniosła koszty w wysokości 1 021 mln złotych. W analizowanym okresie 

wyraźnie zmniejszono koszty związane z amortyzacją, jak również koszty dotyczące usług 

obcych oraz świadczeń pracowniczych. Z kolei o blisko 5 mln złotych zwiększyła się wartość 

sprzedanych towarów i materiałów. Największy udział w zestawieniu kosztów według 

rodzaju odnotowano względem zużycia materiałów i energii, na które to w 2012 r. 

przeznaczono aż 74,3% kosztów działalności podstawowej (w kolejnych latach udział kosztów 

związanych ze zużyciem materiałów i energii nadal był duży i przekraczał 70%). Usługi obce i 

świadczenia pracownicze sklasyfikowano na drugim miejscu pod względem ich udziału w 

zestawieniu kategorii kosztów rodzajowych. Analiza danych statystycznych wykazała, że w 

badanym przedsiębiorstwie wśród kosztów surowcowych, drewno stanowiło aż 37%, na 

procesowe dodatki chemiczne przeznaczono 30%, na papier 16%, a koszty wynikające ze 

zużycia energii w procesie technologicznym obejmowały 13% wszystkich kosztów 

materiałowych. Przedstawione dane jednoznacznie potwierdzają strategiczność surowca 

drzewnego w branży tworzyw drzewnych. Warto dodać, że struktura kosztów według 
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rodzaju w innych przedsiębiorstwach z tej branży wyglądała podobnie. W procesie 

optymalizacji kosztów ponoszonych w ramach działalności przedsiębiorstw płytowych, 

znaczenie surowca drzewnego jest niepodważalne, o czym między innymi świadczą kwoty na 

jakie opiewają umowy z PGL Lasy Państwowe, które jest głównym dostawcą drewna na 

polski rynek.  Przykładowo umowa zawarta przez badane przedsiębiorstwo na okres od dnia 

1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.  była szacowana na 64,7 mln złotych. Z kolei 

umowę zawartą na ten sam okres przez przedsiębiorstwo zależne od analizowanej spółki, 

oszacowano na 43,9 mln złotych.  

 Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że w latach 2012 - 2014 

największy udział w kosztach rodzajowych miało zużycie materiałów i energii - tylko w 2012 

r. przeznaczono na ten cel aż 74,3% kosztów działalności podstawowej (w kolejnych latach 

udział kosztów związanych ze zużyciem materiałów i energii nadal przekraczał 70%). Wśród 

kosztów surowców w badanym zakładzie płytowym drewno stanowiło aż 37%. Badane 

przedsiębiorstwo jest jednym z kilku tak dużych zakładów funkcjonujących na polskim rynku. 

W związku ze znaczną koncentracją przemysłu płytowego wyniki uzyskane dla tego 

przedsiębiorstwa w dużym stopniu odzwierciedlają sytuację w całym przemyśle płytowym. 

 W podsumowaniu pracy stwierdzono, że analiza kosztów w układzie rodzajowym oraz 

ocena struktury kosztów materiałowych potwierdza strategiczne znaczenie drewna jako 

surowca w branży tworzyw drzewnych. Z badań wynika również, że na przestrzeni lat ceny 

surowca drzewnego wyraźnie wzrosły. W związku z tym w obliczu dalszego wzrostu cen 

drewna i innych surowców, przedsiębiorstwa z przemysłu tworzyw drzewnych mogą 

reagować podwyższaniem cen produktów w celu przeniesienia dodatkowych kosztów na 

klientów. Ponadto należy mieć na względzie silną konkurencję cenową na rynku zarówno 

krajowym, jak i zagranicznym. Wzrost cen surowców i materiałów bez jednoczesnych 

podwyżek cen produktów może z kolei wpływać na zmniejszenie rentowności sprzedaży, co 

wpłynie niekorzystnie na sytuację finansową tych przedsiębiorstw. Ważne zatem pozostaje 

stymulowanie przemian w strukturze kosztów rodzajowych przedsiębiorstw branży tworzyw 

drzewnych, poprzez między innymi prowadzenie badań w zakresie możliwości wykorzystania 

nowych typów surowców lignocelulozowych, których stosowanie korzystnie przełoży się na 

ogólną kosztochłonność prowadzonej działalności.  

 

Etap III  

Praca nr 4 

 Drewno jako biomasa lignocelulozowa znajduje zastosowanie przede wszystkim w 

przemyśle tworzyw drzewnych (z uwzględnieniem produkcji papieru). Ponadto jest 

wykorzystywane jako źródło energii odnawialnej w energetyce. Zapotrzebowanie na 

surowiec drzewny stale rośnie. Przemysł drzewno - papierniczy rozwija się dynamicznie a 

perspektywy rozwoju tej branży są bardzo obiecujące. Przemawiają za tym takie cechy 

biomasy jak mała energochłonność obróbki, odtwarzalność zasobów oraz możliwość 

biodegradacji po okresie eksploatacji. Obecnie materiały takie jak płyty drewnopochodne i 

papier są wytwarzane głównie z drewna. Ze względu na ograniczone zasoby tego typu 
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surowca, konieczne jest również uwzględnienie innych rodzajów włóknistej biomasy do 

produkcji materiałów drewnopochodnych. Jednym z najbardziej atrakcyjnych źródeł jest 

biomasa lignocelulozowa odnawialna w krótkim cyklu. 

 Celem pracy była ocena potencjału (w aspekcie badań składu chemicznego i 

charakterystyki włókien) wybranych rodzajów szybko rosnących roślin, w technologii 

materiałów pochodzenia drzewnego (papieru). W pracy badaniom poddano pochodzące z 

upraw plantacyjnych szybko rosnące odmiany drzew, takie jak topola „Hybrida 275” i 

modrzew europejski (Larix decidua Mill.) oraz cztery rodzaje szybko rosnących roślin 

wieloletnich, należących do rodziny wielichowatych (Poaceae (R. Br.) Barnh.)): perz 

wydłużony (Agropyron elongatum (Host) Beauv.), stokłosa bezostna (Bromus inermis Leyss.), 

kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea Schreb.) oraz proso rózgowate (Panicum 

virgatum L.). Właściwości wskazanych surowców  porównano z właściwościami surowców 

lignocelulozowych, które są obecnie wykorzystywane w papiernictwie, a więc sosny (Pinus 

sylvestris L.), brzozy (Betula pendula Roth) oraz miskanta olbrzymiego (Miscanthus giganteus 

JM Greef & Deuter ex Hodk. & Renvoize). 

 Badane surowce lignocelulozowe wykazywały zróżnicowanie składu chemicznego. 

Najwyższą zawartość celulozy (52,4%) zaobserwowano w biomasie odmiany topoli „Hybrida 

275”. Wśród traw największą zawartością celulozy charakteryzowała się biomasa miskanta 

olbrzymiego (47,2%). Jednocześnie zawartość ligniny dla tego materiału (spośród innych 

gatunków traw) była najwyższa (17,8%). Najmniejszą zawartością celulozy wyróżniała się 

kostrzewa trzcinowa (34,4%), przy jednocześnie najwyższej zawartości hemiceluloz (40,9%).  

Pozostałe trawy odznaczały się wyższą zawartością hemiceluloz niż biomasa miskanta 

olbrzymiego oraz drewna sosny i brzozy. Poziom zawartości hemiceluloz w biomasie 

lignocelulozowej może pozytywnie wpływać na właściwości papieru, ponieważ sprzyjają one 

pęcznieniu włókien. Analiza danych składu chemicznego plantacyjnego drewna modrzewia 

pozwoliła wykazać, że zawartość celulozy w badanym drewnie była większa niż wartości 

prezentowane w dostępnej literaturze dla modrzewia europejskiego i zawierała się  w 

wartościach charakterystycznych dla sosny zwyczajnej. Badany plantacyjny surowiec 

modrzewiowy cechował się udziałem ligniny i popiołu zbliżonym dla modrzewia 

europejskiego i sosny zwyczajnej, pochodzących z tradycyjnych upraw. Analizowane drewno 

modrzewia zawierało mniej substancji ekstrakcyjnych niż w typowym drewnie  

modrzewiowym. W przypadku drewna topoli „Hybrida 275” stwierdzono, że skład chemiczny 

drewna pochodzącego z plantacji może wykazywać znaczne różnice w porównaniu do 

drewna pozyskanego z naturalnych siedlisk. Zawartość celulozy w drewnie topoli „Hybrida 

275” w porównaniu do topoli osiki jest niższa nawet o ponad 7%, zaś ligniny o nieco ponad 

2%. Jednak są to nadal wartości charakterystyczne dla drzew liściastych. W ramach 

uzyskanych wyników badań składu chemicznego drewna topoli „Hybrida 275” wyraźnie 

zaobserwowano, że surowiec ten charakteryzuje się znacznie wyższą zawartością celulozy i 

niższą zawartością ligniny względem surowca przemysłowego, jak też modrzewiowego 

pochodzącego z plantacji. Teoretycznie jest to wyjątkowo korzystna cecha, wpływająca 

chociażby na poprawę właściwości materiałów bazujących na surowcu tego typu. Według 
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dostępnych danych literaturowych stwierdzono, że większy udział celulozy w badanym 

drewnie topolowym może mieć pozytywny wpływ na wartości wytrzymałości tworzyw 

drzewnych i papieru. Ważne jest również, że zawartość ligniny była wyraźnie niższa w 

przypadku badanego drewna topolowego, co z kolei pozytywnie wpływa na proces 

rozwłókniania surowca w przetwórstwie przemysłowym. Podobny udział składu 

chemicznego w badanym surowcu modrzewiowym w porównaniu do sosny pozwala na 

stwierdzenie, że drewno modrzewia pochodzącego z plantacji może również stanowić 

surowiec w technologii materiałów drewnopochodnych.  

 Od wielu lat poszukiwane są nowe, szybko rosnące zasoby biomasy, które można 

wykorzystać w produkcji przemysłowej. Szczególnie obiecujące są uprawy miskanta 

olbrzymiego, ponieważ roczne zbiory biomasy z jednego hektara mogą sięgać nawet 30 ton. 

Biomasa lignocelulozowa pozyskana z tej rośliny z powodzeniem stosowana jest w procesie 

wytwarzania mas celulozowych siarczanowych, jak również mas termomechanicznych (TMP) 

i chemo - termomechanicznych (CTMP). Masy te można dodawać między innymi w procesie 

produkcji papieru z recyklingu. Użyteczność papiernicza miskanta olbrzymiego jest dobrze 

udokumentowana w licznych publikacjach naukowych. Przeprowadzone w ramach niniejszej 

pracy badania wskazują, że w przypadku przerobu miskanta olbrzymiego, można uzyskać 

wysoką wydajność w produkcji mas papierniczych (47,12%).  

 Możliwość przetwórstwa włóknistych surowców odpadowych w przemyśle 

papierniczym oraz tworzyw drzewnych, pochodzących z innych gałęzi przemysłu (np. 

spożywczego) jest problematyczne, ponieważ wymaga istotnej ingerencji w proces 

roztwarzania i wiąże się z koniecznością poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych w 

nowy sprzęt. Co więcej, surowce odpadowe tego typu (między innymi łuski i skorupy nasion 

oraz orzechów), w porównaniu do surowców badanych w niniejszej pracy, charakteryzują się 

ograniczonymi  właściwościami wytwarzanych z nich mas celulozowych, co negatywnie 

przekłada się chociażby na właściwości produkowanego z nich papieru.  

 Potencjał papierniczy niektórych traw (takich jak np. perz wydłużony, czy stokłosa 

bezostna), został już oszacowany, większość badań skupiała się jednak na problemach 

związanych z uprawą samych roślin i plonami biomasy. Przedmiotowa praca jest pionierskim 

opracowaniem, które w sposób kompleksowy charakteryzuje właściwości proponowanych 

(nowych) rodzajów biomasy, jak również właściwości mas celulozowych uzyskiwanych z 

wybranych szybko rosnących roślin oraz właściwości papieru wytwarzanego z tych mas. 

Uzyskane wyniki badań wskazują, że najbardziej atrakcyjnymi surowcami lignocelulozowymi 

do zastosowań w przemyśle papierniczym, które mogą stanowić zamiennik dla drewna 

brzozowego, są perz wydłużony i odmiana topoli „Hybrida 275”. Ze względu na ograniczone 

zasoby drewna brzozowego, biomasę szybko rosnących roślin można uznać za 

technologicznie obiecującą alternatywę.  

 W podsumowaniu pracy wykazano, że określone właściwości biomasy pozyskanej z 

szybko rosnących roślin (pochodzących z upraw plantacyjnych), pozwalają uznać je za 

potencjalnie atrakcyjne w przemyśle materiałów drewnopochodnych - przy produkcji 

papieru. Spośród badanych roślin najwyższą wydajność w produkcji mas celulozowych 
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uzyskano dla drewna topoli „Hybrida 275” (51,6%), a najniższą dla plantacyjnego drewna 

modrzewia europejskiego (36,6%). Włókna plantacyjnego modrzewia europejskiego 

charakteryzowały się przy tym największą długością, co z technologicznego punktu widzenia 

uznać należy za cechę korzystną. Możliwe, że celem poprawy wydajności mas celulozowych 

otrzymywanych z drewna modrzewia europejskiego pochodzącego z upraw plantacyjnych, 

należałoby zoptymalizować proces technologiczny, w aspekcie doboru odpowiednich 

parametrów roztwarzania drewna. Dla badanych traw, najwyższą wydajność przy 

wytwarzaniu mas celulozowych otrzymano z miskanta olbrzymiego, kształtowała się ona na 

poziomie 47,1% i była od 7% do nawet 13% wyższa niż w przypadku wydajności biomasy 

pozostałych traw. Włókna celulozowe pozyskane z drewna topoli „Hybrida 275” oraz traw, 

charakteryzowały się długością włókien zbliżoną do długości włókien celulozowych 

pozyskanych z drewna brzozy. Najlepsze właściwości papieru wytworzonego z surowców 

rozpatrywanych w ramach niniejszych badań, uzyskano dla papieru bazującego na drewnie 

topoli „Hybrida 275”. Papier wytworzony z perzu wydłużonego, stokłosy bezostnej oraz 

kostrzewy trzcinowej, charakteryzował się bardzo zbliżonymi właściwościami mechanicznymi 

względem papieru wytworzonego z drewna brzozy (właściwości papieru wytworzonego z 

miskanta olbrzymiego były nieznacznie niższe). Na podstawie badań stwierdzić należy, że 

biomasa pozyskana z szybko rosnącej topoli „Hybrida 275” oraz badanych traw, z 

technologicznego i ekonomicznego punktu widzenia jak również ze względu na krótki okres 

wzrostu i wysoką produktywność plonów jest interesującym substytutem względem obecnie 

stosowanych surowców w przemyśle papierniczym. 

 

Praca nr 5 

 Na świecie plantacyjne uprawy drzew szybko rosnących są przedmiotem coraz 

większego zainteresowania wśród przedsiębiorstw opierających swoją działalność na 

przerobie biomasy lignocelulozowej. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na fakt, że 

uprawy tego typu pozwalają zaspokoić niedobory surowcowe. Krótki cykl produkcyjny 

biomasy powoduje jednak, że drewno plantacyjne może zawierać większą ilość drewna 

młodocianego (juwenilnego) względem surowca pozyskanego z upraw leśnych. Nie 

występuje uniwersalna definicja dla drewna młodocianego. Jedna z pierwszych definicji 

została sformułowana przez Rendle'a w 1959 r., który stwierdził, że drewno młodociane jest 

wtórnym ksylemem, będącym efektem działalności kambium, powstałym we wczesnym 

okresie życia drzewa. Termin ten odnosi się z reguły do  drewna o stosunkowo dużych 

przyrostach rocznych oraz niskiej gęstości. Sugeruje to, że właściwości drewna pozyskanego z 

drzew uprawianych na plantacjach w dużej mierze zależą od udziału drewna młodocianego. 

Generalnie im dłużej utrzymywany jest cykl produkcyjny, tym mniejsza jest zawartość 

drewna juwenilnego w surowcu, co pod względem rozważań teoretycznych skutkuje 

lepszymi właściwościami mechanicznymi drewna z plantacji, determinując przy tym 

możliwości jego wykorzystania w przemyśle. Szerokość strefy występowania drewna 

juwenilnego na przekroju poprzecznym pnia ma znaczny wpływ na zmienność właściwości 

drewna. Biorąc pod uwagę aspekt anatomiczny, na podstawie danych literaturowych 
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stwierdza się, że drewno juwenilne charakteryzuje się niższą gęstością, krótszą długością 

komórek oraz cieńszą ich ścianą, niższym udziałem drewna późnego i większym światłem 

komórek. Dostępne dane literaturowe wskazują również, że drewno młodociane i dojrzałe są 

mniej zróżnicowane pod względem składu chemicznego niż budowy anatomicznej. W 1993 r. 

Abdel-Gadir i Krahmer podali, że określenie granicy między drewnem młodocianym a 

dojrzałym jest złożone i trudne, ze względu na zmiany anatomiczne zachodzące w drzewach 

stopniowo przez wiele lat. Dane literaturowe wskazują ponadto, że granica między drewnem 

młodocianym a dojrzałym różni się w zależności od gatunku oraz zależy od pochodzenia 

geograficznego. Wysoki udział drewna młodocianego na przekroju pnia jest z reguły 

niepożądane, ponieważ ogranicza potencjalną przydatność takiego surowca.  

 W celu uzupełniania wiedzy dotyczącej cech drewna pochodzącego z drzew 

uprawianych na plantacjach, ważne jest przeanalizowanie różnic występujących w jego 

strukturze oraz określenie udziału drewna młodocianego, jak też granicy jego występowania 

względem drewna dojrzałego. W przedmiotowej pracy przedstawiono wyniki badań dla 

wskazanego zakresu, na przykładzie drewna modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.), 

pochodzącego z upraw plantacyjnych. 

 Analizę budowy plantacyjnego drewna modrzewiowego przeprowadzono na 

materiale pozyskanym z wyrzynków o długości około 1,2 m. Surowiec pochodził z czterech 

leśnictw: Jastrzębiec, Wąkop, Studzianki Pancerne i Napromek. Obszary z których pozyskano 

materiał do badań, znajdowały się na wysokości od 173 do 300 m n.p.m., w geograficznej 

odległości mniejszej niż 250 km. Podczas wyboru plantacji uwzględniono kryterium udziału 

dominującego gatunku, które zakłada podział rozpatrywanych plantacji na dwie grupy: 

plantacje jednogatunkowe, na których modrzew stanowi 100% składu gatunkowego I piętra 

oraz plantacje mieszane, na których udział modrzewia wynosi 50 - 90%. Ocena dostępnej w 

PGL Lasy Państwowe bazy surowca drzewnego rosnącego na plantacjach drzew szybko 

rosnących, skłoniła do zastosowania kolejnego kryterium wyboru plantacji - typu 

siedliskowego lasu, na którym założono uprawy. Dla plantacji modrzewiowych, dla których za 

optymalne przyjmuje się siedliskowe typy lasu: bór mieszany świeży, las mieszany świeży i las 

świeży, podjęto decyzję o wyborze plantacji rosnących na siedliskach lasu mieszanego 

świeżego i lasu świeżego. Wiek drzew, z których pozyskano materiał, zawierał się w 

przedziale 21 - 25 lat. Zatem drewno do badań pochodziło z drzew plantacyjnych z klasy 

wieku IIa, która obejmuje drzewa w wieku w przedziale 21 - 30 lat.  

 W ramach prac przeprowadzono analizę budowy słojów rocznych z uwzględnieniem 

ich szerokości, określono udział drewna wczesnego i późnego, dokonano analizy budowy 

mikroskopowej drewna z uwzględnieniem wymiarów elementów strukturalnych oraz 

porównano otrzymane wyniki badań z wartościami charakterystycznymi dla surowca o tej 

samej przynależności botanicznej.  

 Analizy zmienności przyrostów rocznych dokonywano wykorzystując program 

komputerowy WINDENDROTM, pozwalający na określenie szerokości przyrostów rocznych 

oraz udziału szerokości strefy drewna wczesnego i późnego. Na podstawie udziału drewna 

wczesnego i późnego w słojach rocznych, szerokości przyrostów rocznych i zmienności 
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wymiarów elementów strukturalnych oraz szczegółów budowy submikroskopowej, 

rozgraniczono strefę drewna młodocianego i dojrzałego na przekroju poprzecznym. W celu 

określenia zróżnicowania budowy anatomicznej drewna na szerokości pnia, na każdym z 

analizowanych plastrów wyznaczono pięć stref, z których pobierano materiał do 

szczegółowych badań. Z wyznaczonych stref wycinano próbki o wymiarach 5 x 5 x 10 mm3 

(ostatni wzdłuż włókien), które następnie zostały poddane procesowi maceracji w celu 

rozmiękczenia tkanek. Z rozmiękczonego drewna skrawano plastry o grubości od 1 do 3 µm, 

tak aby poszczególne warstwy (plastry) reprezentowały jeden z podstawowych przekrojów 

anatomicznych: styczny, promieniowy, poprzeczny. Wybarwione 5%  roztworem safraniny w 

alkoholu etylowym (96%) preparaty były umieszczane między szkiełkami podstawkowym i 

nakrywkowym, a następnie poddawane pomiarom w trakcie obserwacji obrazów przy użyciu 

mikroskopu Olympus BX40, który był wyposażony w kamerę sprzężoną z oprogramowaniem 

komputerowym Cell B, umożliwiającym analizę wymiarów elementów strukturalnych. 

Analiza ta obejmowała pomiary długości komórek tworzących strukturę drewna, określenie 

grubości ścian komórkowych oraz lumenu komórek. Niezależnie od badanej cechy, osobno 

rozpatrywano drewno wczesne i drewno późne.  

 Badane drewno modrzewia europejskiego wykazało zmienną szerokość przyrostów 

rocznych. Szerokość przyrostów rocznych malała wraz z oddalaniem się od rdzenia. Pierwsze 

przyrosty roczne znajdujące się bezpośrednio przy rdzeniu, miały szerokość nawet powyżej 7 

mm. Obecność najszerszych przyrostów rocznych w strefie najbliżej rdzenia jest zjawiskiem 

typowym dla wszystkich roślin drzewiastych, niezależnie od struktury. W przypadku 

analizowanego drewna stwierdzono znacznie większą szerokość przyrostów rocznych niż w 

drewnie komercyjnie obecnym na rynku krajowym. Według danych literaturowych, typowe 

drewno modrzewia europejskiego charakteryzuje się średnią szerokością przyrostów 

rocznych na poziomie 3,12 mm, przy tym średnia szerokość przyrostów w strefie drewna 

młodocianego wynosi średnio 4,89 mm, a dla drewna dojrzałego średnio 2,42 mm. W każdej 

z badanej populacji, modrzewie charakteryzowały się bardzo wysoką jednorodnością 

corocznych reakcji przyrostowych w obrębie drewna dojrzałego. Rozgraniczenia strefy 

drewna młodocianego i dojrzałego na przekroju poprzecznym dokonano na podstawie 

zmienności szerokości przyrostów rocznych oraz udziału drewna późnego w słojach 

rocznych. W oparciu o to założenie stwierdzono, że drewno młodociane w analizowanych 

próbkach modrzewiowych obejmowało od 12 do 15 przyrostów rocznych. Stwierdzono 

jednocześnie, że udział drewna juwenilnego w badanym materiale stanowi około 70% (przy 

średnicy pni w zakresie od 13 do 17 cm).  

 Pozyskany materiał, niezależnie od miejsca pobrania (lokalizacji plantacji), odznaczał 

się obecnością elementów strukturalnych o zbliżonej, wręcz bliźniaczej charakterystyce. Pod 

względem budowy anatomicznej drewno modrzewia europejskiego pozyskane z upraw 

plantacyjnych z różnych leśnictw w Polsce, charakteryzowało się cechami typowymi dla 

modrzewia. Przeprowadzone pomiary długości cewek pozwalają na stwierdzenie, że wraz z 

oddalaniem się od rdzenia w kierunku obwodu badanych pni, rośnie długość cewek zarówno 

w strefie drewna późnego jak i wczesnego. Jest to zjawisko typowe. Mniejsza długość 
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elementów strukturalnych w obrębie strefy drewna młodocianego jest obserwowana w 

przypadku wielu rodzajów drzew iglastych. Niezależnie od siedliska, większą długość cewek 

zaobserwowano w drewnie późnym. Średnia długość cewek drewna wczesnego mieściła się 

w przedziałach prezentowanych szeroko w literaturze i wahała się od 2,4 do 2,8 μm  dla 

drewna wczesnego i od 2,4 do 3,0 μm dla drewna późnego. Grubość ścian komórkowych 

była zmienna na szerokości pnia. Zarówno w przypadku cewek drewna wczesnego jak i 

późnego zaobserwowano, że im bliżej obwodu, tym większa grubość ścian komórkowych. 

Otrzymane wartości, zawierające się w przedziale od 2,2 do 3,0 µm dla drewna wczesnego i 

od 4,4 do 9,7 µm dla drewna późnego, były jednocześnie wartościami charakterystycznymi 

dla typowego drewna modrzewiowego. Z kolei niezależnie od miejsca pobrania materiału, 

zaobserwowano, że na całej szerokości pnia wielkość lumenu cewek drewna wczesnego nie 

jest stała - im bliżej obwodu tym większe światło komórkowe. Zmienna była także wielkość 

lumenu w cewkach drewna późnego - im bliżej obwodu, tym mniejsze światło komórkowe. 

Wielkość lumenu cewek w drewnie wczesnym kształtowała się na poziomie od 31,2 do 48,4 

μm, a w drewnie późnym od 4,3 do 10,7 μm.  

 Analiza zmienności struktury pozwoliła ustalić dla badanego drewna modrzewia 

europejskiego pozyskanego z plantacji drzew szybko rosnących, granicę drewna 

młodocianego i dojrzałego, która występuje pomiędzy 12 a 15 przyrostem rocznym, 

stanowiąc przy tym 70% udział w objętości pnia. Ponadto wykazano, że badane drewno 

charakteryzuje się typowymi wymiarami elementów strukturalnych dla rodzaju Larix oraz 

szerszymi przyrostami rocznymi w porównaniu z drewnem pochodzącym z typowych upraw. 

Wiedza w zakresie charakterystyki budowy surowca lignocelulozowego jest ważna z 

technologicznego i ekonomicznego punktu widzenia, zwłaszcza w odniesieniu do przemysłu 

tworzyw drzewnych. 

 

ETAP IV 

Praca nr 6 

 Rozwój przemysłu meblarskiego w dużym stopniu zależy od implementacji 

innowacyjnych rozwiązań w technologii głównie płyt wiórowych. Deficyt materiału 

drzewnego zintensyfikował badania nad dywersyfikacją surowców w technologii tworzyw 

drzewnych. Do wytwarzania płyt wiórowych coraz częściej wykorzystywane są alternatywne 

względem typowego drewna z lasu surowce, tj. drewno poużytkowe, rośliny jednoroczne i 

inne. Możliwość zaadoptowania surowców alternatywnych w produkcji płyt wiórowych 

(często o niższej względem typowego surowca z lasu gęstości) wymaga określenia szeregu 

zjawisk wynikających ze specyfiki procesu technologicznego, przede wszystkim w odniesieniu 

do sposobu zagęszczania kobierców bazujących na tych surowcach. 

 Nowe źródła surowców lignocelulozowych stosowanych do produkcji płyt wiórowych 

pośrednio pozwalają na utrzymanie dynamiki wzrostu i konkurencyjności przemysłu 

płytowego. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się lawinowy wzrost wykorzystania 

surowców jednorocznych czy też drewna o obniżonej gęstości w produkcji nowego typu 

tworzyw drzewnych dla przemysłu meblarskiego, co jak się przyjmuje, przede wszystkim 
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wynika z realiów rynkowych. Wykorzystanie surowców lignocelulozowych odnawialnych w 

krótkim cyklu (np. rośliny jednoroczne, drewno plantacyjne) może pozwolić na wytwarzanie 

innowacyjnych materiałów kompozytowych, zwiększając konkurencyjność firm opierających 

produkcję na tych materiałach. Nowe typy surowców charakteryzuje obniżona względem 

surowca z lasu gęstość. Od gęstości drewna zależy stopień zagęszczenia kobierców, od 

którego z kolei uzależnione są właściwości wyrobów gotowych (płyt). Prasowanie kobierców 

z cząstek pozyskanych z surowca o niższej gęstości wymaga modyfikacji parametrów tej 

operacji (między innymi krzywych przebiegu ciśnienia i temperatury) jednak umożliwia 

wytworzenie płyt o obniżonej gęstości. Redukcja gęstości płyt wiąże się niestety z 

obniżeniem najczęściej ich właściwości wytrzymałościowych. Odpowiednia zmiana (dobór) 

parametrów procesu prasowania kobierców w zakresie modyfikacji ciśnienia jednostkowego, 

temperatury i czasu, teoretycznie umożliwia uzyskanie płyt o zredukowanej gęstości przy 

zachowaniu prawidłowego przebiegu profilu gęstości na przekroju poprzecznym tych 

materiałów, co z kolei determinuje uzyskanie ich wymaganych właściwości 

wytrzymałościowych. Obniżenie wartości jednostkowego ciśnienia prasowania kobierców 

płyt, teoretycznie przekłada się na wydłużenie czasu ich prasowania. Uzyskuje się przy tym 

bardziej ujednolicony przebieg profilu gęstości. Odwrotne zjawisko występuje przy 

zwiększeniu ciśnienia prasowania. Zewnętrzne warstwy płyty, które w największym stopniu 

przenoszą obciążenia oddziaływujące prostopadle, ulegają silniejszemu zagęszczeniu 

względem warstwy wewnętrznej. 

 Zjawiska występujące w procesie prasowania płyt wiórowych odgrywają kluczową 

rolę w ich wytwarzaniu, ponieważ zastosowane reżimy określają ostateczne właściwości 

produktu. Rola użytego typu surowca lignocelulozowego jest priorytetowa,  w największym 

stopniu wpływa on bowiem na optymalizację tego wysoce energochłonnego procesu, a w 

konsekwencji łatwiejsze staje się minimalizowanie kosztów produkcji, co ułatwia wdrażanie 

nowych technologii. Proces prasowania kobierców wiórowych, prowadzony jest celem 

uzyskania odpowiedniego ich zagęszczenia, co z kolei prowadzi do uzyskania założonej 

grubości końcowej produktów finalnych (płyt). Powszechnie uważa się, że prasowanie 

kobierców jest niezbędne do prawidłowego rozwoju interakcji pomiędzy zawartym w nich 

spoiwem klejowym a cząstkami drewna. Według powszechnie dostępnych danych 

literaturowych, proces prasowania kobierców uzależniony jest od jednostkowego ciśnienia 

prasownia oraz procentowej zawartości kleju, która określa powierzchnię kontaktu pomiędzy 

wiórami i przez oddziaływanie podwyższonej temperatury stymuluje utwardzanie kleju oraz 

odpowiada za kształtowanie się spoin klejowych. Inne czynniki wpływające na proces 

kompresji kobierców wiórowych to: czas prasowania, szybkość zamykania prasy, założona 

(końcowa) gęstość płyt, rodzaj kleju, a także właściwości surowca, takie jak gęstość i 

wilgotność. 

 Chociaż istnieje wiele doniesień dotyczących wpływu wyżej wymienionych czynników 

na proces zagęszczania kobierców (mat) w technologii tworzyw drzewnych typu wiórowego, 

żadna z nich nie dotyczy zagęszczania płyt wiórowych o niskiej gęstości. Dlatego w 

przedmiotowej pracy przedstawione zostały aspekty zagęszczania płyt wiórowych o 
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obniżonej gęstości, z udziałem surowca szybko odnawialnego (topoli). W ramach badań 

wytworzono trójwarstwowe płyty wiórowe o gęstości 500 kg/m3 i grubości 18 mm, w trzech 

wariantach udziału surowca topolowego i przemysłowego (wióry sosnowe): (1) płyty 

wykonane wyłącznie z udziałem drewna topolowego, (2) płyty wykonane wyłącznie z 

udziałem drewna sosnowego, (3) płyty o warstwach zewnętrznych wykonanych z drewna 

topolowego i warstwie wewnętrznej wykonanej z drewna sosnowego. Wykorzystane drewno 

topolowe charakteryzowało się gęstością na poziomie 450 kg/m3, natomiast drewno 

sosnowe gęstością na poziomie 520 kg/m3. Do zaklejenia cząstek drzewnych użyto żywicy 

mocznikowo - formaldehydowej utwardzanej 10% wodnym roztworem siarczanu amonu 

(stopień zaklejenia warstw zewnętrznych wynosił 12%, a warstwy wewnętrznej 10%). 

Założone parametry prasowania kształtowały się następująco: maksymalne jednostkowe 

ciśnienie prasowania 2,5 MPa, temperatura półek prasy 180°C, jednostkowy czas prasowania 

18 s/mm (faktor prasowania), szybkość zamykania prasy 2 mm/s, łączny czas prasowania 324 

s. Parametry zmienne w trakcie procesu, takie jak temperatura wewnątrz kobierca, jego 

grubość i ciśnienie prasowania, były monitorowane w czasie rzeczywistym podczas procesu 

prasowania dla każdej partii płyt. Wytworzone płyty po sezonowaniu poddane zostały 

badaniom profilu gęstości na przekroju poprzecznym oraz wybranych właściwości 

mechanicznych (wytrzymałość na zginanie statyczne, moduł sprężystości przy zginaniu 

statycznym, wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn płyty). 

 Przy założeniu szybkości zamykania prasy na poziomie 2mm/s, głównym czynnikiem 

determinującym przebieg ciśnienia prasowania była początkowa grubość kobierca, która z 

kolei zależała od rodzaju surowca lignocelulozowego. Grubość mat przed sprasowaniem 

wynosiła 80 mm dla kobierców wytworzonych z wiórów topolowych, 60 mm dla kobierców 

wytworzonych z wiórów sosnowych i 70 mm dla kobierców z wiórów mieszanych. Najkrótszy 

czas (21 s) i najniższe ciśnienie jednostkowe (1,38 MPa) niezbędne do uzyskania założonej 

grubości końcowej (18 mm), odnotowano w przypadku mat z wiórów sosnowych, podczas 

gdy dla mat z wiórów topolowych, wartości te wynosiły odpowiednio 38 s i 1,57 MPa, a dla 

mat topolowo - sosnowych 26 s i 1,61 MPa. Docelowa temperatura 100°C w środku 

kobierców została osiągnięta po 200 s, 135 s i 143 s, odpowiednio dla płyt topolowych, 

sosnowych i topolowo - sosnowych. Stwierdzono również, że gdy temperatura w środku 

kobierców osiągnęła 100°C (przy której następowało częściowe uplastycznienie wiórów), 

ciśnienie wymagane do uzyskania założonej grubości końcowej płyt pozostawało na niskim 

poziomie (około 1 MPa) i było porównywalne niezależnie od udziału w nich rodzaju surowca 

drzewnego. Największą dynamikę transferu ciepła odnotowano w przypadku prasowania 

kobierców z wiórów sosnowych, co związane było głownie z faktem, że współczynnik 

przenikania ciepła dla drewna sosnowego jest wyższy niż dla drewna topoli (sosna 0,14 

W/mK, topola 0,10 W/mK), ponadto niższym zagęszczeniem warstwy środkowej w płycie 

(minimalna gęstość 402 kg/m3), w konsekwencji łatwiejszą penetracją pary wodnej, która po 

ogrzaniu jest głównym nośnikiem ciepła od warstw zewnętrznych do warstwy wewnętrznej. 

Niższa dynamika transferu ciepła w przypadku prasowania kobierców z wiórów topolowych 

wynikać mogła z większego ich zagęszczenia (minimalna gęstość 431 kg/m3), co stanowiło 
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przeszkodę dla penetrującej pary. Wolniejsze przegrzewanie kobierców z wiórów 

topolowych powodowało jednocześnie bardziej jednorodne ich zagęszczanie. W efekcie, w 

przypadku płyt topolowych w porównaniu do płyt sosnowych, konieczne było utrzymywanie 

wyższego ciśnienia, celem osiągnięcia docelowej grubości maty. W przypadku prasowania 

kobierców z wiórów topolowo - sosnowych, zaobserwowano pośrednie czasy nagrzewania i 

umiarkowaną penetrację pary, co głównie wynikało z porowatej struktury warstwy 

wewnętrznej, dla której minimalną gęstość odnotowano na poziomie 386 kg/m3.  

 Na podstawie analizy wybranych właściwości mechanicznych wytworzonych płyt 

należy zauważyć, że w odniesieniu do wytrzymałości na zginanie statyczne i modułu 

sprężystości przy zginaniu statycznym, wytworzone materiały spełniały wymagania 

specyfikacji technicznej dla lekkich płyt wiórowych LP1 (CEN / TS 16368: 2014), natomiast 

wymagania dotyczące wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn płyty zostały 

spełnione dla płyty topolowo - sosnowej. Powszechnie uważa się, że wytrzymałość na 

zginanie statyczne płyt jest silnie skorelowana z gęstością warstw wierzchnich oraz stopniem 

zagęszczenia kobierców, co z kolei zależy od geometrii wiórów oraz  gęstości surowca 

użytego do produkcji płyt. Surowiec drzewny o niższej gęstości, w większym stopniu ulega 

zagęszczeniu, umożliwiając zwiększenie powierzchni kontaktu wiórów drzewnych, co 

powoduje wytworzenie spoin klejowych o sumarycznie większej powierzchni. Uzyskane dane 

wskazują, że najwyższe wartości wytrzymałości na zginanie statyczne oraz modułu 

sprężystości przy zginaniu statycznym uzyskano dla płyt, których warstwy zewnętrzne 

wytworzone były z wiórów topolowych, natomiast najwyższą wytrzymałość na rozciąganie 

prostopadłe do płaszczyzn płyty odnotowano w przypadku płyt topolowo - sosnowych i 

sosnowych. Wyższe uzyskane wartości wytrzymałości na zginanie statyczne oraz modułu 

sprężystości przy zginaniu statycznym dla płyt topolowych wynikały głównie z wyższego 

poziomu zagęszczenia wiórów, przez to niższej porowatości warstwy wewnętrznej. Gęstość 

surowca drzewnego użytego do produkcji płyt wiórowych istotnie wpływa na stopień 

zagęszczania kobierców, prowadząc do zmniejszenia wolnych przestrzeni pomiędzy 

cząstkami drewna. Właściwości płyt wiórowych  uzależnione są również od ich budowy, 

zwłaszcza w obszarze zróżnicowania gatunkowego surowca drzewnego w warstwach 

zewnętrznych i warstwie wewnętrznej. Dane literaturowe wskazują, że właściwości 

wytrzymałościowe płyt  są wyższe dla płyt wykonanych wyłącznie z jednego rodzaju gatunku 

drewna (w porównaniu do płyt zróżnicowanych pod względem gatunkowym wiórów), co w 

przypadku wartości wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn płyty nie zostało 

zaobserwowane w niniejszej pracy. Zaobserwowany wzrost wytrzymałości na rozciąganie 

prostopadłe do płaszczyzn płyty dla płyt topolowo - sosnowych, w porównaniu do 

pozostałych serii wynika z faktu, że wióry sosnowe charakteryzują się większą względem 

wiórów topolowych wartością gęstości nasypowej (mniejsza objętość wiórów przy tej samej 

masie), w związku z tym przy stałym stopniu zaklejenia większa ilość kleju przypadała na 

wióry warstwy wewnętrznej w rozpatrywanym wariancie płyt topolowo - sosnowych 

względem płyt w całości wykonanych z wiórów topolowych. Jednocześnie w wariancie płyt 

topolowo - sosnowych, warstwy zewnętrzne wykonane  z wiórów topolowych, ze względu na 
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niższy ciężar nasypowy w stosunku do wiórów sosnowych, ulegały intensywniejszemu 

zagęszczeniu, prowadząc przy tym do większego „nacisku” na warstwę wewnętrzną 

wykonaną z wiórów sosnowych. Złożenie tych czynników wpłynęło prawdopodobnie na 

ogólny wzrost wytrzymałości spoin wytworzonych pomiędzy wiórami sosnowymi w warstwie 

wewnętrznej i w konsekwencji doprowadziło do wzrostu wartości wytrzymałości na 

rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn płyty dla płyt topolowo - sosnowych.  

 Rozpatrując zmienność wyników określonych właściwości wytrzymałościowych w 

kontekście zagęszczenia płyt i ich średnich gęstości w danym wariancie stwierdzono, że 

najsilniejsze zależności w tym zakresie uzyskano w odniesieniu do wytrzymałości na zginanie 

statyczne oraz modułu sprężystości przy zginaniu statycznym dla wariantu płyt topolowych. 

W odniesieniu do płyt sosnowych uzyskano niższy poziom zależności pomiędzy ich gęstością 

a określaną wytrzymałością. Dla płyt  topolowo - sosnowych w badanym zakresie zmienności 

gęstości nie odnotowano istotnych zależności między zmianą gęstości a wartościami 

wytrzymałości na zginanie statyczne oraz modułu sprężystości przy zginaniu statycznym. We 

wszystkich wariantach płyt nie odnotowano również  wpływu zmian gęstości materiału na 

wartości wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn płyty. Odnotowane 

zmienności wyników określonych właściwości wytrzymałościowych powiązane są z 

równomiernością struktury wewnętrznej płyt jak i ich porowatością. Odnotowano, że 

zarówno wzrost nierównomierności struktury wewnętrznej, jak i wzrost porowatości, 

skutkował spadkiem zależności pomiędzy gęstością średnią a wartościami wytrzymałości 

(szczególnie w odniesieniu do wytrzymałości na zginanie statyczne oraz modułu sprężystości 

przy zginaniu statycznym). 

 

Praca nr 7 

 Zasadniczo przyjmuje się, że operacja prasowania kobierców stanowi najważniejszą, a 

zarazem najbardziej złożoną operację w toku całego procesu produkcji płyt. O istotności 

operacji prasowania świadczy szereg publikacji w zakresie modelowania i komputerowej 

symulacji zachodzących w jej trakcie zjawisk natury fizycznej, mechanicznej oraz chemicznej. 

Przebieg i efekt końcowy prasowania kształtują właściwości materiału oraz poszczególne 

parametry procesu (takie jak ciśnienie, temperatura i czas prasowania). Ciśnienie prasowania 

wpływa na procesy związane z przegrzewaniem kobierca oraz komprymacją (zagęszczaniem) 

materiału drzewnego do określonej grubości płyty. Ogólnie przyjmuje się, że zagęszczanie 

kobierców włókien zależy od wymiarów, ich wilgotności i gęstości nasypowej, założonej 

gęstości płyty i temperatury prasowania. Temperatura prasowania wpływa w szczególności 

na prężność pary wodnej powstającej w kobiercu włókien i tym samym na szybkość jego 

przegrzewania, sprężysto - plastyczne odkształcenia drewna oraz kinetykę utwardzania kleju. 

 Kontynuację badań w odniesieniu do oceny wpływu wykorzystania surowca 

lignocelulozowego na parametry procesu wytwórczego tworzyw drzewnych, prowadzono w 

odniesieniu do płyt włóknistych sucho formowanych średniej gęstości (MDF), wytworzonych 

z udziałem szybko odnawialnego surowca topolowego (odmiana „Hybrida 275”). 

Prowadzenie badań w tym zakresie jest uzasadnione brakiem wyczerpujących danych w 
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literaturze przedmiotu. Głównym celem prac była zatem weryfikacja wpływu udziału włókien 

drzewnych pozyskanych z drewna topoli szybko rosnącej, na etap zagęszczania kobierców 

włóknistych w trakcie ich prasowania przy wytwarzaniu płyt włóknistych sucho formowanych 

średniej gęstości (MDF). Określenie przebiegu operacji prasowania kobierców jest 

szczególnie istotne ze względu na fakt, że determinuje ona właściwości wytwarzanych płyt. 

 W ramach badań wytworzono płyty włókniste sucho formowane średniej gęstości 

(MDF) o grubości 18 mm i gęstości 650 kg/m3. Płyty wyprodukowano przy dwóch poziomach 

zmienności stopnia zaklejenia włókien tj. 8% i 10%, zastosowany klej bazował na żywicy 

mocznikowo - formaldehydowej (UF), utwardzanej 10% wodnym roztworem siarczanu 

amonu. Płyty pilśniowe wytwarzano z dodatkiem włókien pozyskanych z drewna topoli 

plantacyjnej „Hybrida 275”. Udział masowy włókien topolowych wynosił 25, 50 i 100%. 

Włókna topolowe pozyskano w warunkach przemysłowych w jednym z polskich zakładów 

produkujących płyty włókniste sucho formowane (zastosowano standardowe, przemysłowe 

parametry rozwłókniania drewna).  Płyty wytworzone z włókien sosnowych pozyskanych w 

warunkach przemysłowych stanowiły wariant kontrolny. 

 Różnica w gęstości nasypowej włókien sosny i topoli spowodowała zmiany w 

końcowej grubości kobierców (mat) poddanych prasowaniu na gorąco. Prasowanie 

kobierców włókien przeprowadzono w oparciu o parametry stosowane w zakładach 

przemysłowych oraz w oparciu o dane wskazane w literaturze przedmiotu. Proces 

realizowano przy dwóch poziomach zmienności maksymalnego jednostkowego ciśnienia 

prasowania (1,5 MPa i 2,5 MPa). Maksymalne jednostkowe ciśnienie prasowania 

utrzymywane było do momentu osiągnięcia zakładanej grubości końcowej mat, kolejno 

ciśnienie ulegało redukcji. Pozostałe parametry etapu prasowania kobierców włókien były 

następujące: temperatura półek prasy 180°C, jednostkowy czas prasowania 18 s/mm (faktor 

prasowania), szybkość zamykania prasy 2 mm/s, łączny czas prasowania 324 s. Proces 

kompresji przeprowadzono przy użyciu prasy sterowanej komputerowo, co umożliwiło 

monitorowanie parametrów etapu zagęszczania mat w czasie rzeczywistym dla każdej partii 

płyt. Pomiar zmian temperatury w środku kobierca włókien przeprowadzono przy użyciu 

termopary.  

 Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że dodatek w technologii płyt 

włóknistych sucho formowanych włókien lignocelulozowych pozyskanych z drewna szybko 

odnawialnej topoli,  znacząco wpływa na proces kompresji kobierców włóknistych, w 

szczególności na szybkość zmian temperatury wewnątrz mat. Zależności te dotyczyły 

zarówno płyt wytwarzanych z 8% stopniem zaklejenia, jak również płyt wytwarzanych z 10% 

stopniem zaklejenia. W kobiercu włókien sosnowych (100%) wytworzonych z 8% stopniem 

zaklejenia temperaturę rzędu 100°C uzyskano po 234 s. W kobiercu włókien topolowych 

(100%), temperaturę rzędu 100°C uzyskano po 206 s. Wynika z tego, że czas przegrzewania 

kobierców z włókien topolowych do temperatury 100°C był o 12% krótszy od czasu 

przegrzewania kobierców z włókien sosnowych. Natomiast w kobiercu włókien sosnowych 

(100%) wytworzonych z 10% stopniem zaklejenia temperaturę rzędu 100°C uzyskano po 226 

s. W kobiercu z 50% udziałem włókien topolowych, temperaturę rzędu 100°C uzyskano po 
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212 s. Wynika z tego, że czas przegrzewania kobierców zawierających 50% włókien 

topolowych był o 6% krótszy od czasu przegrzewania kobierców bazujących wyłącznie na 

włóknach sosnowych. Zależność ta może wynikać z większej powierzchni właściwej włókien 

topolowych. W konsekwencji można uzyskać bardziej jednorodną strukturę kobierca. 

Odnotowano istotny wpływ ciśnienia prasowania na przebieg operacji zagęszczania 

kobierców włókien. Wskutek większego nacisku wywieranego na prasowany kobierzec, 

szybciej następowało jego zagęszczanie. W kobiercach włókien prasowanych przy wyższym 

jednostkowym ciśnieniu prasowania (2,5 MPa), powstająca para wodna szybciej 

przemieszczała się do jego środka niż w kobiercach włókien prasowanych przy niższym 

ciśnieniu (1,5 MPa). Dodatkowo, na dynamikę przegrzewania kobierców włókien mógł 

wpływać większy stopień zaklejenia włókien (10%). Wówczas włókna w kobiercu miały 

większą wilgotność, co przełożyło się na większą ilość pary wodnej powstającej w trakcie 

operacji prasowania i szybszy transfer ciepła do środka kobierca włókien. Założoną (18 mm) 

grubość kobierców włókien sosnowych wytwarzanych przy ciśnieniu 1,5 MPa i stopniu 

zaklejenia 8% uzyskano po 87 s. Natomiast założoną grubość kobierców włókien sosnowych 

wytwarzanych przy ciśnieniu 2,5 MPa i stopniu zaklejenia 10% uzyskano po 57 s (czas 

przegrzewania krótszy o 35%). Z kolei założoną grubość kobierców ze 100% udziałem włókien 

topolowych, wytwarzanych przy ciśnieniu 1,5 MPa i stopniu zaklejenia 8% uzyskano po 86 s. 

Natomiast założoną grubość kobierców ze 100% udziałem włókien topolowych, 

wytwarzanych przy ciśnieniu 2,5 MPa i stopniu zaklejenia 10% uzyskano po 51 s (czas 

przegrzewania krótszy o 41%).    

 Zmiany temperatury w środku kobierca w zależności od dodatku włókien topolowych 

wynikały głównie z faktu, że włókna te charakteryzowały się o 58% wyższą gęstością 

nasypową względem sosnowych włókien przemysłowych. Wzrost udziału włókien 

topolowych w kobiercu powodował uzyskiwanie jego bardziej zwartej struktury, 

charakteryzującej się mniejszą ilością wolnych przestrzeni, w porównaniu z kobiercem 

zawierającym głównie włókna sosnowe. Powszechnie wiadomo, że transfer ciepła w 

kobiercach odbywa się poprzez konwekcję, ale również i przez kondukcję. Należy 

przypuszczać, że włókna topolowe „upakowane” w danej objętości, charakteryzowały się 

lepszymi właściwościami cieplnymi w porównaniu z włóknami sosnowymi. Z danych 

literaturowych wynika, że przewodnictwo cieplne drewna zależy od szeregu czynników, przy 

czym największy wpływ wykazują gatunek, gęstość, kierunek przebiegu włókien, wilgotność i 

temperatura. Wraz ze wzrostem gęstości drewna uzyskiwane są wyższe właściwości cieplne. 

 Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wpływ dodatku włókien 

topolowych w istotny sposób wpływa na przebieg operacji prasowania kobierców w 

technologii płyt włóknistych sucho formowanych (MDF). Wytwarzanie płyt włóknistych 

sucho formowanych średniej gęstości (MDF) z dodatkiem drewna topoli „Hybrida 275”, 

umożliwia stosowanie niższych ciśnień jednostkowych w trakcie zagęszczania kobierców. 

Ponadto dodatek surowca lignocelulozowego odnawialnego w krótkim cyklu (drewna topoli 

„Hybrida 275”) wpływa na zwiększenie transferu ciepła wewnątrz kobierca, co potencjalnie 

pozytywnie przełożyć się może na skrócenie czasu prasowania płyt, ograniczając 
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energochłonność procesu technologicznego. Czas przegrzewania do temperatury 100°C 

kobierców zawierających 100% udział włókien topolowych, był o 12% krótszy od czasu 

przegrzewania kobierców z włókien sosnowych (wytwarzanych z 8% stopniem zaklejenia). 

Natomiast czas przegrzewania kobierców zawierających 50% włókien topolowych był o 6% 

krótszy od czasu przegrzewania kobierców z włókien sosnowych (wytwarzanych z 10% 

stopniem zaklejenia). 

 

Praca nr 8 

 Do surowców lignocelulozowych odnawialnych w krótkim cyklu, mogących 

potencjalnie znaleźć zastosowanie w produkcji materiałów do zastosowań w meblarstwie 

i/lub budownictwie, zaliczane są również konopie siewne (Cannabis sativa L.). Konopie 

siewne są gatunkiem jednorocznej rośliny zielnej z rodziny konopiowatych (Cannabaceae 

Endl.), które bardzo łatwo przystosowują się do różnych warunków klimatycznych, osiągając 

dojrzałość zaledwie w ciągu około 100 dni. Rośliny te wykorzystywane są w przemyśle 

odzieżowym, farmaceutycznym a nawet spożywczym. W produkcji przemysłu płytowego 

coraz częściej znajdują zastosowanie przy wytwarzaniu mat izolacyjnych, lub w połączeniu 

rozdrobnionych włókien z cementem mogą być użyte do produkcji konstrukcyjnych 

elementów budowlanych (ewentualnie masa taka może być użyta bezpośrednio do 

wytwarzania ścian budynków). Celem zaadoptowania konopi w produkcji tworzyw 

lignocelulozowych innego typu, konopie powinny zostać poddane procesowi rozdrabniania 

do postaci wiórów lub włókien.   

 W oparciu o dane literaturowe, za słuszne należy uznać kontynuowanie działań w 

zakresie możliwości zaadoptowania cząstek konopi jako biomasy lignocelulozowej 

pozyskiwanej w krótkim cyklu produkcyjnym, w celu uzyskania innowacyjnych materiałów    

do zastosowań w innych gałęziach przemysłu (np. meblarstwie, czy budownictwie). W 

przedmiotowej pracy podjęto zatem badania dotyczące oceny potencjału długich włókien 

konopi jako surowca w technologii tworzyw lignocelulozowych z przeznaczeniem dla 

budownictwa. Zakres pracy obejmował analizę wybranych właściwości fizycznych i 

mechanicznych płyt o gęstości w zakresie 300 - 1100 kg/m3, wytworzonych z długich włókien 

konopi, przy czym wykończenie ich powierzchni przeprowadzono metodą jedno cykliczną, w 

której fornir brzozowy naprasowywano w cyklu wytwarzania płyty. Do badań użyto włókna 

konopi siewnych (Cannabis sativa L.), które pochodziły od jednego z krajowych producentów 

izolacyjnych mat włóknistych. Jako że surowiec dostarczono w postaci sprasowanej, celem 

rozbicia włókien i oddzielenia cząstek paździerzowych, materiał przepuszczono przez 

wentylator. Po uzyskaniu frakcji zasadniczej, włókna poddano analizie wymiarowej. Długość 

wykorzystanych w badaniach włókien była znacznie większa niż włókien powszechnie 

stosowanych w przemysłowej produkcji płyt pilśniowych (zwykle nie więcej niż 5 mm). 

Średnia długość włókien użytych w testach wynosiła aż 65 mm (przy rozrzucie w przedziale 

od 1 mm do 340 mm). Zaledwie około 9% stanowiły włókna o długości mniejszej niż 5 mm, a 

30% włókna dłuższe niż 100 mm. W odniesieniu do wymiaru grubości włókien stwierdzono, 

że zawierała się ona w przedziale od 34 m do 278 m, a dla włókien o długości powyżej 100 
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mm, dominowała grubość w zakresie od 135 m do 177 m.  Przy wytwarzaniu formatek 

płyt, długość włókien konopi uniemożliwiała zastosowanie tradycyjnego sposobu zaklejania 

cząstek (jak w przypadku płyt wiórowych lub włóknistych sucho formowanych). Dlatego też 

włókna zaklejono żywicą izocyjanianową pMDI (z wykorzystaniem ręcznego pistoletu 

natryskowego), w ilości 9% względem masy suchych włókien, bez jednoczesnego dodatku 

innych środków poprawiających hydrofobowość płyt. Ręcznie uformowany kobierzec 

prasowano w temperaturze 200C, przy jednostkowym czasie prasowania wynoszącym 15 

s/mm grubości płyty (faktor prasowania). Założenia wstępne obejmowały wytwarzanie płyt 

jednorodnych, w następujących wariantach gęstości: 300 kg/m3, 500 kg/m3, 700 kg/m3, 900 

kg/m3, 1100 kg/m3 i 1300 kg/m3. Płyty o najniższej założonej gęstości prasowano z 

zastosowaniem jednostkowego ciśnienia prasowania na poziomie 1,8 MPa. Każdorazowo 

założony wzrost gęstości płyt o 200 kg/m3 w poszczególnych wariantach, wiązał się ze 

zwiększeniem jednostkowego ciśnienia prasowania o 0,2 MPa. W efekcie uzyskania niskiej 

jakości powierzchni płyt jednorodnych, wprowadzono modyfikację polegającą na 

uszlachetnieniu ich powierzchni fornirami z drewna brzozowego (grubość fornirów wynosiła 

1,5 mm a gęstość 460 kg/m3). Po wytworzeniu płyt, poddano je kompleksowym badaniom 

wybranych właściwości fizycznych i mechanicznych, w oparciu o założenia norm 

przedmiotowych. Wprowadzona modyfikacja istotnie wpłynęła na średnią gęstość płyt, która 

z kolei determinuje większość właściwości mechanicznych tworzyw lignocelulozowych 

(zwłaszcza wytrzymałość na zginanie statyczne i moduł sprężystości przy zginaniu 

statycznym). W sytuacji gdy gęstość fornirów była wyższa niż zakładana gęstość warstwy 

środkowej z masy włóknistej, to średnia gęstość takich płyt była wyższa niż planowana. 

Natomiast gdy gęstość warstwy środkowej była wyższa niż gęstość fornirów, średnia gęstość 

płyt obniżała się proporcjonalnie do relacji grubość fornirów/grubość warstwy z włókien. 

 Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że płyty o najniższej gęstości 

odznaczały się stosunkowo niską odpornością na ściskanie, zbliżoną do odporności na 

ściskanie dostępnych na rynku izolacyjnych mat włóknistych, które jednak charakteryzują się 

dwukrotnie niższą gęstością. Wytrzymałość na ściskanie pozostałych płyt była znacznie 

wyższa i w zakresie gęstości warstwy środkowej od 500 kg/m3 do 1100 kg/m3 

charakteryzowała się istotną zależnością od gęstości. Ponieważ płyty o niskiej założonej 

gęstości (300 kg/m3 oraz 500 kg/m3) charakteryzowały się niską wytrzymałością na ściskanie, 

ocena ich odporności względem oddziaływania sił zginających była utrudniona. Uznano 

zatem, że materiały wytworzone z długich włókien konopi o gęstości poniżej 500 kg/m3, 

wykazują bardzo niską sztywność oraz wytrzymałość na zginanie statyczne, co uniemożliwia 

ich zastosowanie jako elementów konstrukcyjnych (w tym także do produkcji elementów 

meblowych). Wzrost gęstości badanych materiałów do zakładanego poziomu 700 kg/m3 (co 

poprzez oklejanie płyt fornirem brzozowym przełożyło się na uzyskanie średniej gęstości 

wynoszącej 630 kg/m3) powoduje, że ich wytrzymałość na zginanie statyczne znacznie 

wzrasta - do wartości około 12 N/mm2. W efekcie spełnione zostają zawarte w normie 

minimalne wymagania dla badanej właściwości wobec meblowych płyt wiórowych typu P2. 

Przy oznaczaniu wartości modułu sprężystości przy zginaniu statycznym zaobserwowano, że 
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był on trzykrotnie wyższy względem wymagań normy dla płyt wiórowych typu P2. 

Podniesienie gęstości płyt wytworzonych z długich włókien konopi do 750 kg/m3, powoduje 

istotny wzrost wytrzymałości na zginanie statyczne oraz modułu sprężystości przy zginaniu 

statycznym, odpowiednio do poziomu  17,4 N/mm2 i 6520 N/mm2. Uznać zatem należy, że 

płyty z włókien konopi w odniesieniu do określanych właściwości mogą stanowić alternatywę 

dla konstrukcyjnych płyt wiórowych typu P5, jak również płyt OSB stosowanych w 

budownictwie. Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn płyty jest jednym z 

głównych parametrów opisujących płyty do zastosowań w meblarstwie lub budownictwie. 

Niestety względem wytworzonych płyt odnotowano bardzo niskie wartości tego parametru. 

W przypadku płyt o zakładanej gęstości 700 kg/m3 i 900 kg/m3 (średnia gęstość uzyskana dla 

tych wariantów na poziomie odpowiednio 630 kg/m3 i 750 kg/m3), badana wytrzymałość 

kształtowała się na poziomie znacznie poniżej 0,1 N/mm2. Blisko dwukrotny wzrost 

określanej cechy odnotowano dla płyt o gęstości powyżej 900 kg/m3, jednak nadal 

wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn była znacznie niższa niż wymagana 

dla meblowych płyt wiórowych typu P2. Najprawdopodobniej niska jakość płyt z włókien 

konopi związana była z nierównomiernością zaklejania długich włókien, które pod wpływem 

nawet niewielkiego strumienia powietrza miały tendencję do wzajemnego, silnego zbijania 

się. Interesującą cechą badanych płyt było utrzymywanie się siły zbliżonej do maksymalnej 

pomimo znacznego odkształcenia się próbki. Dla tradycyjnych tworzyw drzewnych 

znajdujących zastosowanie w meblarstwie lub budownictwie, po przekroczeniu wartości 

maksymalnej siły niszczącej, wytrzymałość z reguły spada w przebiegu dynamicznym. 

Względem płyt wytworzonych z długich włókien konopi, przebieg procesu rozciągania był 

inny, co najprawdopodobniej spowodowane było wzajemną kompensacją oddziaływania siły 

pomiędzy włóknami  przebiegającymi przez różne strefy płyty na przekroju poprzecznym.  

 W oparciu o uzyskane wyniki badań stwierdzono, że płyty wytworzone z długich 

włókien konopi, charakteryzowały się stosunkowo wysoką higroskopijnością, co 

najprawdopodobniej wynikało z braku dodatku środka hydrofobowego. Spęcznienie płyt o 

zakładanej gęstości 300 kg/m3 i 500 kg/m3 (średnia gęstość uzyskana dla tych wariantów na 

poziomie odpowiednio 330 kg/m3 i 470 kg/m3), charakteryzowało się brakiem statystycznie 

istotnych różnic i było znacznie niższe od spęcznienia pozostałych płyt. Z kolei w odniesieniu 

do nasiąkliwości stwierdzono jej obniżanie wraz ze wzrostem gęstości płyt. Statystycznie 

płyty o wysokich gęstościach (powyżej 700 kg/m3) charakteryzowały się porównywalnymi 

wartościami nasiąkliwości. Obniżenie wartości nasiąkliwości w przypadku płyt o wyższych 

gęstościach wynikało głównie z ograniczonej możliwości łatwej penetracji wody między 

włóknami, co spowodowane było silnym zagęszczeniem materiału wejściowego. Trzecia 

badana właściwość określająca odporność badanych płyt na działanie wody, wykazywała 

stosunkowo odmienne zachowanie. W metodzie tej symulowano podatność na absorpcję 

wody na skutek ciągłych opadów deszczu, z tych względów nawilżana była tylko jedna ze 

stron płyty. Dla rozróżnienia wobec nasiąkliwości po całkowitym zanurzeniu w wodzie, 

nasiąkliwość przy krótkotrwałym zanurzeniu określano również jako chłonność. Płyty 

wytworzone z długich włókien konopi o gęstościach do 500 kg/m3 charakteryzowały się 



Strona 32 z 48 
 

podobną chłonnością - około 1,25 kg/m2, w przeciwieństwie do płyt o wyższych gęstościach, 

dla których badana chłonność była o około 50% wyższa (nie odnotowano przy tym 

statystycznie istotnych różnic w chłonności dla płyt o gęstości powyżej 500 kg/m3). Ogólnie 

przyjmuje się, że materiały izolacyjne powinny odznaczać się nasiąkliwością na poziomie 

poniżej 1 kg/m2. Jednak niezabezpieczone hydrofobowo izolacyjne maty włókniste wykazują 

krótkotrwałą nasiąkliwość na poziomie nawet kilkunastu kilogramów, charakteryzując się 

przy tym bardzo silnią podatnością na podsiąkanie. Dla badanych płyt z długich włókien 

konopi, uzyskane wartości chłonności niezależnie od gęstości płyt należy uznać za 

stosunkowo niskie, a w przypadku zastosowania dodatkowego zabezpieczenia 

hydrofobowego powinny one spełniać wymagania norm przedmiotowych. 

 Przemysłowe wykorzystanie długich włókien konopi jako surowca w produkcji płyt 

przeznaczonych dla meblarstwa czy też budownictwa, wymaga kontynuacji badań w zakresie 

przede wszystkim doboru metody równomiernego naniesienia substancji zaklejającej na 

włókna. Długie, silnie splątane włókna konopi bardzo utrudniają równomierne 

rozprowadzenie kleju, co w efekcie końcowym objawia się uzyskaniem mechowatej 

powierzchni płyt. Niedostatecznie zaklejone włókna wystają poza powierzchnię płyty, 

nadając jej nieestetyczny wygląd. Nie jest to wada w produkcji mat czy płyt izolacyjnych, 

jednak w przypadku płyt konstrukcyjnych efekt ten jest nie do przyjęcia. Zastosowanie 

fornirów jako warstw zewnętrznych nie tylko poprawiło wizualny wygląd płyt, ale także silnie 

wpłynęło na poprawę ich właściwości mechanicznych. Uzyskane w ramach pracy wyniki 

badań pozwalają stwierdzić, że wytrzymałość na zginanie statyczne oraz moduł sprężystości 

przy zginaniu statycznym dla płyt z długich włókien konopi o gęstości około 650 kg/m3 z 

warstwami zewnętrznymi z fornirów, kształtuje się na poziomie płyt meblowych P2. Wzrost 

gęstości płyt powoduje znaczne polepszenie wytrzymałości na zginanie statyczne, jak 

również wpływa na poprawę wartości modułu sprężystości przy zginaniu statycznym, nawet 

do poziomu znacznie przewyższającego wymagania normy przedmiotowej dla płyt 

wiórowych przeznaczonych dla budownictwa (typu OSB/3 czy MFP). Kontynuowanie prac 

względem poprawy efektywności naniesienia kleju na włókna, powinno skutkować wzrostem 

wytrzymałości płyt na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn. Płyty z długich włókien konopi 

charakteryzowały się również stosunkową niewielką podatnością na podsiąkanie, co jest 

niezwykle istotne z punktu widzenia zastosowań danego materiału w budownictwie.  

 

WNIOSKI I PODSUMOWANIE BADAŃ 

 Racjonalizatorskie podejście do zagadnień oceny roli biomasy lignocelulozowej 

odnawialnej w krótkim cyklu w zakresie możliwości jej implementacji w technologii 

materiałów drewnopochodnych, stanowi mój istotny wkład w rozwój drzewnictwa  

i w ramach osiągnięcia naukowego pozwala na sformułowanie niżej przedstawionych 

wniosków. 

 Rzeczywiste zakupy biomasy są w dużym stopniu determinowane jej podażą i cenami, 

przez to w przemyśle materiałów drewnopochodnych występuje realny problem 

deficytu surowców lignocelulozowych, a utrzymanie dynamiki rozwoju dla tego 
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przemysłu na obecnym poziomie, bez stworzenia alternatywnych źródeł 

surowcowych, pozostaje zagrożone.   

 Analiza kosztów w układzie rodzajowym oraz ocena struktury kosztów materiałowych 

potwierdza strategiczne znaczenie biomasy lignocelulozowej jako surowca w branży 

materiałów drewnopochodnych.   

 Celem utrzymania dynamiki rozwoju przedsiębiorstw branży materiałów 

drewnopochodnych ważne jest stymulowanie przemian kosztów rodzajowych, 

poprzez między innymi modyfikację dotychczasowej struktury surowcowej, co może 

korzystnie przełożyć się na ogólną kosztochłonność prowadzonej działalności.  

 Drzewna biomasa lignocelulozowa pozyskana z szybko rosnących upraw 

plantacyjnych stanowić może szczególnie przydatny surowiec dla przemysłu tworzyw 

drzewnych z uwagi na dużą szerokość przyrostów rocznych, przez to wysoki udział 

drewna wczesnego, które w porównaniu do drewna z upraw typowych można łatwiej 

dzielić na włókna i wióry drzewne. 

 Biomasa pozyskana zwłaszcza z szybko rosnącej topoli oraz badanych traw, z 

technologicznego i ekonomicznego punktu widzenia, jak również ze względu na krótki 

okres wzrostu i wysoką produktywność plonów jest interesującym substytutem 

względem obecnie stosowanych surowców, także w przemyśle papierniczym. 

 Odnotowane zmienności wyników określonych właściwości wytrzymałościowych płyt 

wiórowych z udziałem drewna topolowego (jako biomasy odnawialnej w krótkim 

cyklu), powiązane są z równomiernością struktury wewnętrznej płyt jak i ich 

porowatością.  

 W technologii płyt wiórowych przegrzewanie kobierców wiórowych w pełni 

bazujących na surowcu szybko rosnącym (topoli) względem kobierców bazujących na 

surowcu przemysłowym, powoduje bardziej jednorodne ich zagęszczanie, co 

przekłada się głównie na wzrost wartości wytrzymałości na zginanie statyczne oraz 

modułu sprężystości przy zginaniu statycznym płyt - wzrost równomierności struktury 

wewnętrznej oraz spadek porowatości skutkuje zwiększeniem zależności pomiędzy 

gęstością średnią a wartościami wytrzymałości. 

 Wytwarzanie płyt włóknistych sucho formowanych średniej gęstości (MDF) z biomasy 

odnawialnej w krótkim cyklu (drewna topoli), umożliwia stosowanie niższych ciśnień 

jednostkowych w trakcie zagęszczania kobierców oraz wpływa na zwiększenie 

transferu ciepła wewnątrz kobierca, co potencjalnie pozytywnie przekłada się na 

skrócenie czasu prasowania płyt, ograniczając energochłonność procesu 

technologicznego. 

 Przemysłowe wykorzystanie długich włókien konopi jako surowca szybko 

odnawialnego w produkcji płyt przeznaczonych dla innych gałęzi przemysłu, wymaga 

kontynuacji badań w zakresie optymalizacji naniesienia substancji zaklejającej na 

włókna, co powinno skutkować wzrostem wytrzymałości płyt (głównie względem 

wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn). 
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 Dla zrealizowania celu badań zdefiniowana została następująca hipoteza badawcza: 

„Biomasa lignocelulozowa odnawialna w krótkim cyklu stanowi pełnowartościowy ingredient 

surowcowy przy wytwarzaniu materiałów drewnopochodnych, co przekłada się na 

zwiększenie konkurencyjności przemysłu opierającego swoją produkcję na przetwórstwie 

drewna, poprzez utrzymanie dynamiki produkcji i ograniczenie deficytu surowcowego”. 

Wnioski sformułowane na podstawie uzyskanych wyników badań, pozytywnie weryfikują 

postawioną hipotezę. Materiały drewnopochodne mogą być wytwarzane z surowca 

lignocelulozowego odnawialnego w krótkim cyklu. Właściwości materiałów bazujących na 

nowym typie surowca lignocelulozowego są z reguły tożsame lub lepsze od właściwości 

tworzyw drzewnych obecnie dostępnych na rynku, co świadczy o ich innowacyjności 

produktowej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono także, że wpływ dodatku 

wiórów i włókien z badanych surowców w istotny sposób wpływa na przebieg operacji 

prasowania kobierców przede wszystkim determinując transfer ciepła do ich środka, co 

pozytywnie przekłada się na zmniejszenie porowatości płyt. 

Potwierdzeniem utylitarności realizowanej tematyki badawczej jest fakt, że częściowe efekty 

prac, zostały wdrożone do praktyki przemysłowej na podstawie licencji „know - how” na 

technologię produkcji innowacyjnych płyt włóknistych sucho formowanych średniej gęstości 

MDF do zastosowań w meblarstwie, z udziałem nowego typu surowca odnawialnego w 

krótkim cyklu - plantacyjnej topoli szybko rosnącej. 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych 

 

5.1 Główne kierunki działalności naukowej 

 

 Zakres mojej działalności naukowej w dużej mierze ukierunkowany jest na 

implementarność uzyskiwanych efektów prac do praktyki przemysłowej. Podstawowy nurt 

realizowanych badań dotyczy zagadnień związanych z udoskonaleniem właściwości 

materiałów lignocelulozowych na drodze adaptacji nowoczesnych procesów wytwórczych. 

Spośród wiodących obszarów badawczych, wyróżnić można następujące tematy: 

 

1) Wpływ metod modyfikacji materiałów lignocelulozowych na ich właściwości; 

 

2) Materiały drewnopochodne wytwarzane w procesach ograniczonego zużycia surowca 

drzewnego pochodzącego z lasu; 

 

3) Analiza wybranych właściwości powierzchni materiałów lignocelulozowych oraz cech 

systemów jej uszlachetniania; 

 

4) Kompleksowa analiza zjawisk przyczyniających się do zmian poziomu emisji i 

zawartości formaldehydu na poszczególnych etapach wytwarzania płyt wiórowych.   
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Ad 1) 

  Prowadzone badania nad interakcją poszczególnych modyfikatorów w odniesieniu do 

wybranych właściwości materiałów lignocelulozowych przede wszystkim wynikały z potrzeb 

rynkowych w zakresie poszerzenia zakresu wykorzystania tych materiałów. Zastosowanie 

materiałów bazujących na drewnie w dużej mierze determinowane jest warunkami ich 

eksploatacji. Oddziaływanie czynników biotycznych i abiotycznych powoduje szybko 

postępującą deprecjację materiałów lignocelulozowych. Wykorzystanie procesów 

modyfikacji fizycznej i chemicznej w technologii tworzyw drzewnych, z reguły wpływa na  

poprawę ich trwałości oraz umożliwia ich niekonwencjonalne wykorzystanie.  

 Spośród czynników fizycznych w badaniach określono wpływ termowania, implantacji 

jonów oraz działania elektronów na wybrane właściwości drewna. Na podstawie 

prowadzonych badań między innymi wykazano, że wytwarzane z drewna modyfikowanego 

tworzywa typu wiórowego cechują się podwyższoną hydrofobowością oraz większą 

odpornością na działanie zewnętrznych czynników fizykochemicznych. Podobnie jak drewno 

lite poddane działaniu temperatury, tworzywa drzewne są bardziej odporne na rozkład 

biologiczny, przy czym uwarunkowane jest to głównie parametrami uprzednio prowadzonej 

obróbki termicznej. Udowodniono, że płyty wykonane z wiórów modyfikowanych termicznie 

wykazują większą (niż materiał z cząstek niemodyfikowanych) odporność na rozkład biały 

powodowany przez Trametes versicolor (L. ex Fr.) Pil. Średni ubytek masy dla próbek płyt 

kontrolnych był dwukrotnie wyższy niż w przypadku próbek  płyt z wiórów modyfikowanych. 

Analizując procentowy ubytek masy po 12 tygodniach działania grzyba Coniophora puteana 

(Schum., Fr.) Karst, stwierdzono większą odporność na rozkład dla próbek przygotowanych z 

materiału wcześniej modyfikowanego. Spadek masy dla płyt kontrolnych był o 35% wyższy 

niż w przypadku płyt z surowca modyfikowanego termicznie. W czasie trwania badań, 

testowe gatunki grzybów dobrze porastały materiał. Nie odnotowano jednak ich wysokiej 

wirulencji względem badanych tworzyw, co powszechnie występuje w przypadku drewna. 

Dowiedziono, że modyfikacja termiczna surowca zwiększa odporność wykonanych z niego 

płyt wiórowych przeciw grzybom podstawczakom. W dużym stopniu spowodowane jest to 

zmianą składu chemicznego drewna, na którą wpływa rozkład polisacharydów. W efekcie 

dochodzi do zmniejszenia liczby grup OH w ścianach komórkowych i redukcji zawartości w 

nich wilgoci. Zmniejszenie w drewnie liczby wolnych grup OH, może również obniżać 

zdolność enzymatycznego rozkładu poszczególnych składników drewna powodowanego 

przez grzyby.  

 Względem wpływu modyfikacji termicznej w procesie technologicznym tworzyw 

warstwowych w prowadzonych badaniach wykazano, że działanie  temperaturą 190°C na 

forniry bukowe w zakresie czasowym 0,5 - 1,5 godziny, wpływa na spadek o  2% - 5% 

całkowitego skurczu badanych fornirów oraz powoduje spadek wytrzymałości na rozciąganie 

wytworzonej z nich sklejek o 17% - 36% (zależnie od warunków modyfikacji). Modyfikacja 

termiczna fornirów bukowych wpływa również na spadek zwilżalności ich powierzchni przez 

wodę. Zanotowano blisko 70% wzrost kata zwilżania dla fornirów modyfikowanych 

względem fornirów niemodyfikowanych. Może to mieć swoje negatywne odbicie w 
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nanoszeniu na powierzchnię fornirów np. żywic aminowych, w skład których wchodzi woda, 

co może wymagać w związku z tym wydłużonych czasów  klejenia. Kontynuacja badań w tym 

zakresie obejmowała zatem określenie w jakim stopniu działanie na materiały 

lignocelulozowe wysokiej temperatury wpływa na ich sklejalność. Badania wytrzymałości 

spoin klejowych przeprowadzono na drewnie brzozy i buka, które uprzednio poddano 

procesowi obróbki termicznej w atmosferze pary przegrzanej w dwóch wariantach 

temperaturowych 160°C i 190°C. W doświadczeniach zastosowano trzy rodzaje klejów 

(melaminowo - formaldehydowy MF, mocznikowo - melaminowo - formaldehydowy MUF 

oraz poliuretanowy PUR). Na podstawie otrzymanych wyników badań należy stwierdzić, że 

określono wyłącznie minimalną wytrzymałość na ścinanie spoin klejów MF, MUF, PUR w 

drewnie poddanym modyfikacji termicznej. Drewno  wykazywało mniejszą wytrzymałość od 

połączeń klejowych. Przeprowadzone badania w zakresie sklejalności drewna brzozy i buka 

modyfikowanych temperaturą 160°C i 190°C nie wskazywały jednoznacznie na zmniejszenie 

wytrzymałości spoin, przy zastosowaniu klejów MF, MUF oraz PUR. Zaobserwowane 

obniżenie wytrzymałości, w dużej mierze odnosiło się do osłabienia zmodyfikowanego 

drewna. 

 Prowadzone badania w zakresie innowacyjnych metod fizycznej modyfikacji drewna, 

obejmowały powierzchniową modyfikację materiału drzewnego strumieniem elektronów 

oraz poprzez implantację jonów. W oparciu o doniesienia literaturowe proponowana 

koncepcja nie była dotychczas wykorzystywana w dziadzinie nauk leśnych z zakresu 

drzewnictwa. Są to pionierskie badania realizowane we współpracy z Narodowym Centrum 

Badań Jądrowych. Implementacja proponowanych metod do modyfikacji drewna, ma na celu 

poprawę ich właściwości powierzchniowych względem istotnego wzrostu wartości 

swobodnej energii powierzchniowej, co docelowo przełoży się na możliwość opracowania 

metod łączenia cząstek drzewnych przy minimalnym udziale spoiw klejowych. 

Zaadoptowanie wskazanych metod modyfikacji surowców lignocelulozowych w technologii 

wytwarzania tworzyw drzewnych, prowadzić będzie do opracowania ekologicznych, 

niskoemisyjnych, bezformaldehydowych materiałów wykorzystywanych do produkcji mebli. 

W zakresie badań nad zmianami funkcjonalnych właściwości implantowanych jonowo 

materiałów używanych w przemyśle drzewnym, wskazano rzeczywiste i potencjalne 

zastosowania tej metody w zakresie przede wszystkim zmiany właściwości adhezyjnych 

stosowanych materiałów. Z kolei prowadzone badania określające wpływ impulsów 

elektronowych na chropowatość i zwilżalność powierzchni drewna wykazały, że wartość 

chropowatości powierzchni drewna zależy od liczby impulsów elektronowych i ich gęstości 

energetycznej. W badaniach wykazano, że wzrost liczby impulsów i energii elektronów 

prowadzi zasadniczo do zmniejszenia wartości kątów zwilżania, co wskazuje na poprawę 

zwilżalności powierzchni. Weryfikacja wpływu proponowanej modyfikacji na zwilżalność 

powierzchni, wymaga kontynuacji badań w zakresie parametrów procesu, a ostatecznym 

celem jest opracowanie innowacyjnego procesu lepszego łączenia drewna z innymi 

materiałami. 
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 W ramach tematu prowadzono również badania nad wpływem wieloaspektowej 

modyfikacji chemicznej surowca drzewnego celem poprawy wybranych właściwości 

kompozytów bazujących na tym surowcu. Prace obejmowały między innymi określenie 

możliwości stosowania dodatku nanoditlenku krzemu i nanosrebra w technologii 

kompozytów drzewnych. Aby lepiej zrozumieć powiązanie między włóknami drzewnymi a 

nanometrycznymi cząstkami rozpatrywanych związków, zbadano interakcje między nimi w 

skali mikroskopowej. Stymulatorem reakcji wiązania badanych nanocząstek z włóknami 

drzewnymi była woda. Wykazano, że woda odgrywa istotną rolę w procesie wiązania 

nanoditlenku krzemu z włóknami drzewnymi, jednocześnie nie odgrywa istotnej roli przy 

łączeniu ich z cząstkami srebra. Nanocząstki ditlenku krzemu szczelnie pokrywały włókna  a 

podczas ogrzewania tworzyły szklistą powłokę ochronną (wstępne badania odporności 

ogniowej wykazały zmniejszone całkowite wydzielanie ciepła z włókien drzewnych pokrytych 

nanoditlenkiem krzemu). 

 Badania realizowane w ramach międzynarodowego projektu naukowego 

(finansowanego z 6 Programu Ramowego UE, w obszarze Europejskiej Przestrzeni Badawczej 

ERA NET - IB), pozwoliły na przeprowadzenie analiz w odniesieniu do możliwości 

opracowania nowego typu kompozytu o ograniczonej emisji lotnych związków organicznych, 

na drodze enzymatycznej modyfikacji surowca lignocelulozowego. Prowadzono również 

badania nad wpływem poszczególnych modyfikacji i zmian w strukturze cząstek 

lignocelulozowych na właściwości fizyczne i mechaniczne otrzymanego materiału. W efekcie 

prac uzyskano tworzywo ze zmodyfikowanych na drodze biotransformacji włókien 

lignocelulozowych. Do jego formowania opracowano innowacyjną technologię pozwalającą 

na otrzymanie kompozytu o kształtach odpowiadających jego przyszłemu przeznaczeniu. 

Badania uzupełniające stanowiły prace dotyczące wytworzenia metodą na sucho, płyt z masy 

włóknistej modyfikowanej chemicznie heksaminą oraz heksaminą i ligniną. Technologia 

wytwarzania kompozytu umożliwiła programowanie pożądanych ze względu na 

zastosowanie właściwości nowych tworzyw powstałych na bazie odnawialnych surowców 

naturalnych, wykluczając używane dotychczas surowce pochodzenia naftowego. Realizacja 

badań pozwoliła przede wszystkim wykazać, że wytworzone biokompozyty wytwarzane na 

drodze enzymatycznej modyfikacji ligniny metodą wytłaczania i prasowania w formie, 

charakteryzują się niską emisją lotnych związków organicznych, dobrą zwilżalnością 

powierzchni oraz zadowalającymi właściwościami mechanicznymi. 

 Spośród innych modyfikatorów chemicznych, w badaniach rozpatrywano ponadto 

wpływ działania szerokiej grupy związków, wpływających na właściwości materiałów 

lignocelulozowych. Dorobek naukowy z przedstawionej tematyki obejmuje łącznie 34 

artykuły przedstawione w wykazie publikacji  (załącznik 3 część II.A poz. 5, część II.D poz. 3, 4, 

9, 17, 22, 28-34, 36-41, 43, 45-47, 49-52, 54, 56, 59, 64, 70, 71, część III.I poz. 18). 
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Ad 2) 

 Dynamiczny rozwój branży płyt drewnopochodnych, wymusza poszukiwanie nowych 

surowców charakteryzujących się stosunkowo niską ceną, łatwością przerobu oraz 

przydatnymi właściwościami fizycznymi i mechanicznymi. W ramach tematu 

współrealizowano obszerne badania nad możliwością ograniczenia zużycia surowca 

drzewnego w technologii tworzyw drzewnych, w tym także poprzez częściową jego 

substytucję materiałami odpadowymi, pochodzącymi z innych gałęzi przetwórstwa 

przemysłowego. Prowadzone badania obejmowały ponadto ocenę możliwości wykorzystania 

tzw. drewna poużytkowego.  

 W prowadzonych badaniach celem ograniczenia zużycia surowca drzewnego, 

zaproponowano wytworzenie płyt wiórowych o niskiej gęstości (200 - 300 kg/m3), z 

wypełnieniem z odpadowej pianki poliuretanowej. Przy zastosowaniu tradycyjnych żywic 

aminowych duża ilość wolnych przestrzeni w kobiercu wiórów wpływa na znaczne 

zmniejszenie powierzchni kontaktów wiórów, a tym samym liczby spoin w płycie,  co z kolei 

powoduje spadek jej wytrzymałości. W celu poprawy właściwości mechanicznych płyt 

podjęto próbę wprowadzenia do płyt wypełniacza w postaci granulowanej odpadowej pianki 

poliuretanowej. Wykazano, że pianka poliuretanowa w postaci granulatu może być z 

powodzeniem stosowana jako wypełniacz w produkcji płyt wiórowych o niskiej gęstości. 

Kompensacja wolnych przestrzeni pomiędzy wiórami pianką, wpływała na poprawę 

właściwości mechanicznych płyt.  

 Z kolei w zakresie możliwości substytucji w technologii płyt drewnopochodnych 

typowego surowca drzewnego, lignocelulozowymi materiałami poużytkowymi wykazano, że 

drewno z palet może być zamiennikiem drewna z lasu. W technologii płyt włóknistych 

przetwarzanie drewna poużytkowego (palet i opakowań) na włókna drzewne powoduje, że 

są one o około 30% krótsze niż w przypadku włókien w masie standardowej. Przyczyną tego 

zjawiska jest specyficzna podatność zrębków na rozwłóknianie. Zrębki z drewna 

poużytkowego, ze względu na ich stosunkowo niską wilgotność wyjściową są w mniejszym 

stopniu uplastyczniane w podgrzewaczu defibratora i mogą bardziej ulegać skracaniu 

podczas defibracji. O gorszym ich uplastycznieniu świadczy dodatkowo znacznie większa (o 

około 45%) ilość drzazg w masie wtórnej. Z kolei ilość frakcji drobnej była na podobnym 

poziomie w badanych masach. Badania wykazały, że drewno poużytkowe (w zakresie 

badanych grup sortymentowych) może być wykorzystywane w produkcji płyt pilśniowych 

porowatych w dowolnych ilościach w stosunku do drewna pochodzącego z lasu. Jednak 

pozyskane z tego drewna zrębki muszą być nawilżane w wodzie przed rozwłóknieniem. 

Uzyskane wyniki badań pozwalają również stwierdzić, że 25% dodatek drewna 

poużytkowego do przemysłowej masy włóknistej daje możliwość wytwarzania płyt MDF o 

właściwościach zgodnych z wymaganiami norm przedmiotowych.  

 W ramach prac prowadzono także badania nad określeniem wpływu dodatku 

rozdrobnionych mechanicznie poużytkowych płyt MDF do warstwy wewnętrznej płyt 

wiórowych, na wybrane ich właściwości. Wytworzone trójwarstwowe płyty wiórowe o 

gęstości 650 kg/m3 i grubości 16 mm, zawierały w warstwie wewnętrznej dodatek wagowy 
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10%, 20%, 30% i 50% cząstek płyty MDF. Wykazano, że dodatek rozdrobnionych 

poużytkowych płyt MDF do warstwy wewnętrznej płyty wiórowej (w ilości od 10% do 50%) 

nie wpływa na ogół negatywnie na ich parametry wytrzymałościowe oraz jednocześnie 

korzystnie wpływa na zmniejszenie ich spęcznienia i nasiąkliwości, szczególnie przy 

oddziaływaniu wody przez 24 h. Uzupełnieniem prac było określenie wpływu dodatku 

wiórów odpadowych powstałych w procesie skrawania płyt wiórowych na właściwości nowo 

wytworzonych płyt wiórowych. W ramach badań wytworzono pięć wariantów płyt 

zawierających różne udziały dodatku wagowego wiórów odpadowych (0%, 5%, 10%, 15% i 

20%). Dla pozyskanych płyt zbadano wybrane właściwości mechaniczne oraz spęcznienie i 

nasiąkliwość. Ustalono, że dodatek 5% wiórów odpadowych wpływa korzystnie na 

właściwości wytrzymałościowe płyt wiórowych i nie ma istotnego wpływu na ich spęcznienie 

i nasiąkliwość. Podjęte prace obejmowały również badania nad możliwością wytwarzania 

trójwarstwowych płyt włóknisto wiórowych. W warunkach laboratoryjnych wyprodukowano 

płyty w 2 wariantach: włókna/wióry (warstwy zewnętrzne - masa włóknista, warstwa 

wewnętrzna - wióry drzewne) i wióry/włókna (warstwy zewnętrzne - wióry drzewne, 

warstwa wewnętrzna - masa włóknista). Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że 

wyższymi parametrami wytrzymałościowymi charakteryzowały się płyty trójwarstwowe z 

warstwami zewnętrznymi wykonanymi z masy włóknistej i warstwą środkową wykonaną z 

wiórów drzewnych.  

 Celem ograniczenia zużycia drewna pochodzącego z lasu w technologii płyt 

wiórowych, badano możliwość częściowej substytucji drewna różnymi rodzajami 

termoplastów. W badaniach wykazano, że maksymalne parametry wytrzymałościowe płyt 

uzyskuje się przy udziale wagowym termoplastów w zakresie od 30% do 70% (najkorzystniej 

50% - 60%). Wraz ze wzrostem zawartości termoplastów w płytach, odnotowano 

ograniczenie ich spęcznienia i nasiąkliwości, co daje możliwość stosowania tego typu 

materiałów w warunkach zwiększonej wilgotności otoczenia.  

 Możliwości ograniczenia zużycia surowca drzewnego w technologii tworzyw 

drzewnych badano także w odniesieniu do tworzyw warstwowych. Uzyskanie zadawalającej 

wytrzymałości płyt warstwowych przy jednoczesnym ograniczeniu ilości warstw fornirów, 

wpływa na poprawę efektywności wykorzystania surowca drzewnego. Dużym atutem sklejek 

w porównaniu do innych tworzyw drewnopochodnych są ich parametry wytrzymałościowe. 

Jednak i w tym materiale, pomimo specyficznej krzyżowo włóknistej, warstwowej budowy, 

występują różnice w parametrach wytrzymałościowych zależnie od kierunku badania 

(wzdłuż, czy w poprzek włókien warstwy zewnętrznej). Są one wyraźnie widoczne w 

przypadku sklejek cienkich (kilkuwarstwowych), zaś parametry wytrzymałościowe 

uzyskiwane w poprzek włókien są nawet kilka razy niższe w stosunku do parametrów 

mierzonych w układzie wzdłuż włókien. Jedną z możliwości eliminacji tego zjawiska może być 

wprowadzenie do zestawu fornirów warstwy, bądź kilku warstw wysokowytrzymałych 

materiałów np. włókien syntetycznych lub ceramicznych. Biorąc pod uwagę względy 

ekonomiczne do tego typu rozwiązań najkorzystniejsze wydają się być włókna szklane. Z tego 

też względu podjęto próbę poprawy właściwości wytrzymałościowych sklejek poprzez 
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wprowadzenie wzmocnienia strukturalnego w postaci siatki z włókna szklanego (materiału 

powszechnie dostępnego na rynku budowlanym) w ramach tradycyjnej technologii z 

wykorzystaniem żywicy mocznikowo formaldehydowej. W efekcie końcowym wykazano, że 

wprowadzenie do spoin jako wzmocnienia strukturalnego siatki z włókna szklanego dla 

sklejek trójwarstwowych, wpływa na wzrost ich właściwości wytrzymałościowych w układzie 

w poprzek włókien (wytrzymałość na zginanie statyczne o 47%, moduł sprężystości przy 

zginaniu statycznym o 42%, wytrzymałość spoin o 36%), zaś nie wpływa na parametry 

wytrzymałościowe wzdłuż włókien. Wprowadzenie wzmocnienia strukturalnego z siatki z 

włókna szklanego pozwala zmniejszyć rozrzut parametrów wytrzymałościowych w sklejce 

trójwarstwowej, wyrażony jako stosunek wytrzymałości wzdłuż do wytrzymałość w poprzek 

włókien, w przypadku zginania statycznego z 6 do 4, zaś w przypadku rozciągania z 2 do 1,4. 

Wprowadzenie siatki z włókna szklanego w obręb spoin sklejek pięciowarstwowych nie 

powoduje poprawy ich wytrzymałości na zginanie statyczne oraz modułu sprężystości przy 

zginaniu statycznym, jednak wpływa na wzrost ich wytrzymałości na rozciąganie zarówno 

wzdłuż włókien (o 48%) jak i w poprzek włókien (o 23%).   

Dorobek naukowy z przedstawionej tematyki obejmuje 17 artykułów przedstawionych w 

wykazie publikacji  (załącznik 3 część II.A poz. 3, 4, część II.D poz. 6, 12, 13, 18, 19, 25, 35, 44, 

48, 53, 58, 60, 65, 68, 69). 

 

Ad 3) 

 W ramach tematu prowadzono badania dotyczące oceny wpływu promieniowania UV 

na wybrane właściwości powierzchniowe drewna jak również jego wpływu na trwałość 

transparentnych powłok lakierowych. Uzupełnienie badań odnosiło się do zagadnień analizy 

właściwości materiałów wykończeniowych, co jest szczególnie istotne w procesach 

uszlachetnianiem powierzchni tworzyw drzewnych.  

 Na dynamikę deprecjacji wyrobów z drewna lub tworzyw drzewnych wpływają 

warunki klimatu eksploatacyjnego. Ochrona tych materiałów przed wilgocią i 

promieniowaniem UV wymaga stosowania systemów uszlachetniających ich powierzchnię.  

W celu zachowania najwyższej trwałości i stabilności wymiarowej elementów z drewna lub 

tworzyw drewnopochodnych użytkowanych wewnątrz pomieszczeń, należy utrzymywać 

wilgotność względną powietrza wewnętrznego na poziomie gwarantującym uzyskanie ich 

wilgotności równoważnej odpowiadającej stanowi powietrzno suchemu. Zmiany właściwości 

powierzchni drewna mogą być odzwierciedlone w zmianach wartości swobodnej energii 

powierzchniowej określanej przez kąt zwilżania. Zwilżalność powierzchni ma decydujący 

wpływ na procesy adhezji związane z powlekaniem powierzchni i tworzeniem powłok 

ochronnych. W procesach uszlachetniania powierzchni materiałów lignocelulozowych, 

wartość kątów zwilżania decyduje o jakości i właściwościach ochronnych wytworzonych 

wykończeń.  

 Prowadzone badania w zakresie wpływu promieniowania UV na właściwości 

powierzchni różnych gatunków drewna wykazały, że promieniowanie UV znacząco 

przyczynia się do zmian barwy oraz zwilżalności badanych gatunków drewna. Wszystkie 
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badane gatunki drewna wykazywały zmianę barwy już po 20 godzinach napromieniowania, 

przy czym gatunki drewna egzotycznego charakteryzowały się mniej znaczącymi zmianami, w 

porównaniu do drewna sosnowego. Zaobserwowano również znaczny wpływ 

promieniowania UV na kąt zwilżania i swobodną energię powierzchniową zwłaszcza w 

przypadku drewna cedrowego i drewna sosny. Po 300 godzinach napromieniowania, kąt 

zwilżania wodą powierzchni drewna cedru i sosny był odpowiednio o 75% i 30% większy niż 

kąt zwilżania przed ekspozycją UV. Z kolei wartość swobodnej energii powierzchniowej 

drewna cedru i sosny była odpowiednio o 28% i 12% niższa po oddziaływaniu 

promieniowania UV.  

 Badania zwilżalności powierzchni kontynuowano w odniesieniu do folii PVC i PET 

wykorzystywanych do wykańczania powierzchni frontów meblowych. Powierzchnia folii PVC 

charakteryzowała się większym kątem zwilżania niż folii PET. Wykazano zatem, że powłoki 

PVC są w stanie w większym stopniu uodparniać hydrofobowo powierzchnię płyt 

drewnopochodnych, co może wpłynąć na zwiększenie trwałości wytworzonych z nich 

wyrobów. Uzupełnienie tematu dotyczyło charakterystyki użytkowych właściwości folii PVC i 

PET, w których ustalono, że folie PVC charakteryzują się znacznie większą zmiennością 

ubytku masy, a tym samym większą zmiennością współczynnika Tabera w porównaniu z 

foliami PET. Nie stwierdzono jednak istotnych różnic między odpornością na ścieranie folii 

PVC a odpornością na ścieranie folii PET. Folie PVC i PET charakteryzowały się pierwszym 

stopniem odporności na zarysowanie. W zależności od obciążenia średnia szerokość 

zarysowania na folii PET była przy tym od 33% do 45% większa niż na folii PVC. Względna 

twardość folii PET była o 45% większa w porównaniu z twardością folii PVC. Kolejna praca 

dotyczyła określenia wytrzymałości na odrywanie taśm obrzeżowych ABS przyklejonej do 

wąskich powierzchni płyt MDF i wiórowych, oraz folii PCV i PET przyklejonych do szerokich 

powierzchni płyt MDF. W przypadku taśm obrzeżowych znacznie wyższą wytrzymałością na 

odrywanie charakteryzowały się próbki taśm naklejonych na płyty MDF. Nie stwierdzono 

istotnej różnicy pomiędzy wytrzymałością na odrywanie folii PCV i PET od powierzchni płyty 

MDF.  

 Realizowane badania dotyczyły ponadto właściwości transparentnych powłok 

wykańczających powierzchnię drewna, po oddziaływaniu promieniowania UV. Na podstawie 

analizy otrzymanych wyników zaobserwowano, że ekspozycja powłok akrylowo-

poliuretanowych, jak i poliuretanowo-rozpuszczalnikowych w warunkach długotrwałego 

oddziaływania promieni UV nie wpływa ujemnie na właściwości powłok takie jak twardość 

względna, odporność na zarysowanie oraz odporność na ścieranie. Z kolei w zakresie 

określenia wpływu promieniowania UV na jakość lakierowych powłok wykończeniowych 

sieciowanych z jego użyciem, wykonano badania porównania wybranych właściwości powłok 

lakierniczych utwardzonych metodami UV i UV-LED. Badaniom poddano powłoki 

wytworzone na próbkach z drewna sosnowego i bukowego z wykorzystaniem bezbarwnego 

lakieru akrylowego utwardzonego klasyczną metodą UV i hybrydową metodą UV-LED. Dla 

badanych powłok oznaczono ich grubość, twardość, wytrzymałość na zarysowanie, 

wytrzymałość na ścieranie, odporność na działanie czynników agresywnych oraz odporność 
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na działanie promieniowania UV. Badania wykazały, że na ogół nie ma istotnych różnic we 

właściwościach powłok utwardzanych przy użyciu metody UV i UV-LED. Powłoki utwardzone 

metodą UV-LED charakteryzowały się jednak wyższą odpornością na ścieranie. 

 Dorobek naukowy z przedstawionej tematyki obejmuje 7 artykułów przedstawionych 

w wykazie publikacji  (załącznik 3 część II.A poz. 2, część II.D poz. 10, 11, 14-16, 24). 

 

Ad. 4) 

 W ramach tematu podjęto badania nad określeniem wpływu warunków 

klimatycznych składowania surowca oraz warunków sezonowania gotowych wyrobów na 

wielkość emisji i zawartości formaldehydu na poszczególnych etapach przemysłowego 

wytwarzania płyt wiórowych oraz stężeń formaldehydu w powietrzu na wybranych 

stanowiskach prac. Efekt końcowy (poza wymiarem naukowym) zakładał dostarczenie 

producentom płyt podstaw techniczno technologicznych do redukcji poziomów 

występowania formaldehydu i podniesienia higieniczności produktów oraz bezpieczeństwa 

procesów produkcyjnych. Kompleksowa i systematyczna obserwacja oraz analiza zmian w 

poziomie obecności formaldehydu na poszczególnych etapach wytwarzania płyt wiórowych, 

uwzględniająca warunki składowania surowca (okres letni i zimowy), umożliwiła wskazanie 

czynników mających największy wpływ na ograniczenie poziomu formaldehydu, co w 

dłuższej perspektywie przełoży się na możliwość właściwego planowania zadań 

logistycznych, zarządzania procesami przetwórczymi i w konsekwencji do wytwarzania 

produktów rynkowych spełniających najsurowsze wymagania pod względem emisji 

formaldehydu.  

 Na podstawie przeprowadzonej w ramach badań szczegółowej analizy procesu 

produkcji płyt wiórowych w okresie letnim i zimowym w kontekście zmian poziomów 

zawartości i emisji formaldehydu wykazano, że wzrost stopnia rozdrobnienia surowca 

drzewnego w okresie letnim powoduje zwiększenie emisji formaldehydu, z kolei 

zmniejszenie wilgotności wiórów sosnowych (suszenie), wpływa na obniżenie emisji i 

zawartości formaldehydu. Zwiększenie powierzchni właściwej surowca drzewnego 

składowanego na placu, przekłada się na zintensyfikowanie emisji formaldehydu z materiału 

o większym stopniu rozdrobnienia, w efekcie wpływa na zmniejszenie jego zawartości. W 

świetle otrzymanych wyników badań stwierdzono również, że okres składowania surowca do 

produkcji płyt wiórowych (lato/zima) odgrywa zasadniczą rolę w ograniczeniu emisji 

formaldehydu z wyrobów gotowych. Płyty wiórowe produkowane z surowców składowanych 

w okresie zimowym charakteryzują się przeszło dwu - i półkrotnie niższą emisją 

formaldehydu względem płyt wytwarzanych z surowca składowanego w okresie letnim. 

Zatem zjawisko wymrożenia materiału drzewnego składowanego w okresie zimowym, 

wpływa na obniżenie emisji formaldehydu oraz jego zawartości w surowcu a także w 

wyrobach gotowych. W okresie zimowym wartości stężeń formaldehydu w powietrzu są 

istotnie niższe względem analogicznych pomiarów dla okresu letniego (w obrębie stanowisk 

takich jak: skład surowca, gazy wylotowe z suszarni, stacja nasypowa, wyjście z prasy oraz 

chłodnica obrotowa). Dla okresu zimowego (względem okresu letniego) zaobserwowano 
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przeszło 71% - owe zredukowanie stężenia formaldehydu w powietrzu pobranym przy 

wyjściu gazów wylotowych z suszarni, a także przeszło 81% - owe ograniczenie badanego 

związku, przy wyjściu gotowych płyt z prasy. Również w pozostały punktach pomiarowych (tj. 

stacja nasypowa i chłodnica obrotowa), zaobserwowano znaczny spadek stężenia 

charakteryzowanego związku w okresie zimowym, względem pomiarów dokonywanych 

latem. Zimą redukcja stężenia formaldehydu w powietrzu bezpośrednio przy stacji 

nasypowej wyniosła 61%. W przypadku charakterystyki zanieczyszczenia powietrza 

formaldehydem przy chłodnicy obrotowej, odnotowano 66% - owe zmniejszenie stężenie 

szkodliwego formaldehydu. Otrzymane niskie dla okresu zimowego wartości stężeń 

formaldehydu w powietrzu, w obrębie stanowisk takich jak skład surowca, mogło być 

spowodowane wystąpieniem zjawiska wymrożenia materiału, co zostało zaobserwowane 

również w przypadku emisji formaldehydu z surowca oraz jego zawartości w surowcu. 

 Dorobek naukowy z przedstawionej tematyki jest efektem realizowanego w latach 

2010 - 2012 projektu badawczego nr N N309 296439, finansowanego przez Narodowe 

Centrum Nauki, ponadto obejmuje 7 artykułów przedstawionych w wykazie publikacji  

(załącznik 3 część II.D poz. 20, 21, 23, 27, 42, 55, 67). 

 

5.2 Udział w projektach badawczych 

 

1) 2018 Projekt badawczo wdrożeniowy w ramach programu sektorowego WoodINN, 

finansowany przez NCBiR (nr POIR.01.02.00-00-0094/1): „Innowacyjna technologia 

produkcji elementów meblowych wspomagana procesem druku cyfrowego”. Kierownik 

projektu dla części realizowanej przez SGGW (SGGW występuje jako Partner w 

projekcie). 

2) 2017 - 2018 Projekt badawczo wdrożeniowy w ramach programu sektorowego 

WoodINN, finansowany przez NCBiR (nr POIR.01.02.00-00-0093/1): „Produkcja 

innowacyjnych mebli bazujących na nowoczesnej płycie wiórowej”. Kierownik projektu 

dla części realizowanej przez SGGW (SGGW występuje jako Partner w projekcie). 

3) 2016 - 2018 Projekt badawczo wdrożeniowy w ramach programu strategicznego 

BIOSTRATEG, finansowany przez NCBiR (nr BIOSTRATEG2/298537/7/NCBR/2016): 

„Nowe opakowania z wykorzystaniem surowców odnawialnych i innowacyjnych 

impregnatów parafinowych”. Główny wykonawca.  

4) 2014 - 2016 r. Projekt badawczo wdrożeniowy w ramach programu LIDER (nr 

LIDER/002/406/L-4/NCBR/2013), finansowany przez NCBiR: „Innowacyjne materiały 

kompozytowe z biomasy lignocelulozowej odnawialnej w krótkim cyklu, zwiększające 

konkurencyjność przemysłu drzewnego”. Kierownik projektu. 

5) 05.2014 r. Projekt badawczy realizowany w ramach Własnego Funduszu Stypendialnego 

SGGW w Warszawie: Alternatywna baza surowcowa odnawialna w krótkim cyklu, 

zwiększająca konkurencyjność przemysłu tworzyw drewnopochodnych. Kierownik 

Projektu.  
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6) 2010 - 2012 r. Projekt badawczy finansowany przez MNiSW - NCN (nr 

2964/B/PO1/2010/39): „Badania poziomów emisji formaldehydu na poszczególnych 

etapach przemysłowego wytwarzania płyt wiórowych”. Kierownik projektu.  

7) 2010 - 2012 r. Projekt badawczy finansowany przez MNiSW - NCN (nr 

0329/B/H03/2010/38): „Badania nad wykorzystaniem oligo - i poligliceroli do 

wytwarzania klejów do drewna”. Wykonawca.  

8) 2009 - 2012 r. Projekt badawczy finansowany przez MNiSW - NCN (nr 

0075/B/PO1/2009/37): „Skrawalność materiałów drewnopochodnych”. Wykonawca.  

9) 06 - 12.2011 r. Projekt SGGW w Warszawie na realizację zadania badawczego w ramach 

wewnętrznego trybu konkursowego dla młodego pracownika nauki: „Dobór 

parametrów procesu rozwłókniania drewna drzew szybko rosnących w technologii płyt 

włóknistych”. Kierownik projektu. 

10) 2009 - 2011 r. Projekt finansowany w ramach 6 Programu Ramowego UE (nr ERA-NET-

IB/01/2009): „Improvement of strength properties and reduction of emission of volatile 

organic compounds by enzymatic modification of lignin containing biopolymers and 

composites”. Wykonawca.  

11) 2008 - 2011 r. Projekt badawczy finansowany przez MNiSW - NCN (nr 

1364/B/PO1/2008/35): „Wykorzystanie drewna poużytkowego w produkcji płyt 

pilśniowych”. Wykonawca.  

 

5.3 Staże w zagranicznych ośrodkach naukowych 

 

1) Universiti Putra Malaysia - Malezja, Staż naukowy 19.05.2014 - 15.06.2014 (4 tygodnie). 

2) Stanford University - USA, Staż naukowy 13.04.2013 - 15.06.2013 (9 tygodni). 

3) NASA Ames Research Center, Silicon Valley - USA, praktyka naukowa w działającej przy 

SINGULARITY UNIVERSITY firmie INFITI AEROSPACE 27.05. - 14.06.2013 r. (3 tygodnie). 

4) Universiti Putra Malaysia, Malaysian Timber Council, Institute of Tropical Forestry & 

Forest Products - Malezja, Współpraca naukowa związana z realizacją projektu ERA NET 

IB, 26.05.2010 - 07.06.2010 (2 tygodnie). 

 

5.4 Publikacje naukowe 

 

 Mój dorobek publikacyjny składa się łącznie ze 126 pozycji, z tego po uzyskaniu 

stopnia doktora nauk leśnych obejmuje on: 

 12 artykułów indeksowanych w bazie WEB OF SCIENCE (WoS); 

 73 artykułów w materiałach konferencyjnych i czasopismach bez współczynnika 

wpływu; 

 12 artykułów w materiałach szkoleniowych; 

 16 artykułów popularyzatorskich. 
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 Łączna liczba punktów za publikacje według wykazu MNiSW (w roku ukazania się 

publikacji) wynosi 622 pkt. (w tym po doktoracie 595 pkt.), z kolei liczba punktów za 

publikacje w czasopismach ze współczynnikiem wpływu impact factor wynosi 270 pkt. 

Sumaryczny impact factor za publikacje według listy JOURNAL CITATION REPORTS (JCR), 

zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 9,939 (sumaryczny 5 - letni impact factor wynosi 

13,249). Na dzień 11.04.2018 r., liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science 

wynosi 11, w tym 8 bez autocytowań, a indeks Hirscha 2,0 (według bazy Google Scholar 

liczba cytowań wynosi 79, a indeks Hirscha 5,0).  

 

5.5 Udział w konferencjach naukowych 

 

 W zamieszczonej tabeli zestawiono udział w konferencjach i naukowych spotkaniach 

międzynarodowych - wyłącznie zagranicznych. 

 

 Kraj Instytucja Rodzaj pobytu Okres pobytu 

USA 
American Chemical 

Society 

The International Chemical 
Congress of Pacific Basin 

Societies 
15-20.12.2015 

Szwecja 
KTH Royal Institute of 

Technology 
INNVENTIA AB 

COST ACTION FP1105 
Workshop in Stockholm 

03 - 05.12.2012 

Chiny 
Asia-Pacific Chemical, 

Biological &Environmental 
Engineering Society 

2nd International Conference 
on Environmental Engineering 

and Applications ICEEA 
19 - 21.08.2011 

Japonia 
Japan Wood Research 

Society 
61st Annual Meeting of the 

JWRS 
18 - 24.03.2011 

Hiszpania 
Universidade de Santiago 

de Compostela 
Fourth Project Meeting ERA 

NET IB 
25 - 26.11.2010 

Portugalia 
Universidade Fernando 

Pessoa 

4th ECOWOOD International 
Conference on 

Environmentally-Compatible 
Forest Products 

08 - 10.09.2010 

Wielka 
Brytania 

Bio Composites Centre  
Bangor University 

International Panel Products 
Symposium Master Class 

28 - 29.09.2010 

Niemcy 
Saxon Institute for Applied 

Biotechnology at the 
Leipzig University 

Second Project 
Meeting (ERA NET IB Project) 

08-09.12.2009 

USA 
Forest Products 

Laboratory & Forest 
Products Society 

International Conference on 
Wood Adhesives 

28-30.09.2009 

Francja Bangor University 
International Panel Products 

Symposium 
16-18.09.2009 

Słowacja 
Technicka Univerzita vo 

Zvolene 

VII Symposium Composite 

Wood Materials 
25-27.06.2008 
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5.6 Rozdziały w monografiach 

 

1) Boruszewski P., Kurowska A. Jankowska A. 2016: Tytuł rozdziału: Influence of poplar 

"hybrid 275" fibres addition on mat pressing in MDF technology. Tytuł monografii: XXIII 

TECNICELPA - International Forest, Pulp and Paper Conference, pod red. Associação 

Portuguesa dos Técnicos da Indústrias de Celulose e Papel, Porto, Portugal. 

2) Borysiuk P., Chrzanowski Ł., Auriga R., Boruszewski P. 2016: Tytuł rozdziału: Thermally 

modified particles as raw material for particleboards production. Tytuł monografii: Tytuł 

monografii: Chip and chipless woodworking processes 2016: 10th International Science 

Conference: proceedings of papers, pod red. Dzurenda L., Banski A., Technical University 

in Zvolen. 

3) Borysiuk P., Boruszewski P., Auriga R., Gaweł M. 2014: Tytuł rozdziału: Dimensional 

stability of layered elements made of thermally modified wood. Tytuł monografii: Chip 

and chipless woodworking processes 2014: 9th International Science Conference: 

proceedings of papers, pod red. Dzurenda L., Banski A., Technical University in Zvolen. 

4) Boruszewski P., Auriga R., Święcki A., Borysiuk P. 2012: Tytuł rozdziału: Impact of drying 

regime of veeners on fire properties of treated pine plywood. Tytuł monografii: Chip and 

chipless woodworking processes 2012: 8th International Science Conference: 

proceedings of papers, pod red. Dzurenda L., Banski A., Technical University in Zvolen. 

5) Boruszewski P. 2012: Tytuł rozdziału: Raw materials for the wood based composites 

industry. Tytuł monografii: Raw Materials and Particleboards - a Current Status and 

Perspectives Part I., pod red. Boruszewski P., Mamiński M., Ružinská E., WULS - SGGW 

Press. 

6) Boruszewski P., Auriga R., Jenczyk - Tołłoczko I. 2012: Tytuł rozdziału: Formaldehyde in 

the wood products technology. Tytuł monografii: Raw Materials and Particleboards - a 

Current Status and Perspectives Part I., pod red. Boruszewski P., Mamiński M., Ružinská 

E., WULS - SGGW Press. 

7) Dobrowolska E., Nicewicz D., Boruszewski P., Borysiuk P., Mamiński M., Stelzer R. 2010: 

Tytuł rozdziału: Performance of a Novel Wood-Fiber Material with Enzymatically 

Modified Lignins as Binder. Tytuł monografii: Minimizing the environmental impact of 

the forest products industries, pod red. Caldeira F., Ferreira J. V., Petric M., Rowell R. M.,  

Fernando Pessoa Editions. 

 

5.7 Patenty i wzory użytkowe 

 

1) Prawo ochronne nr 65933, 2012 na wzór użytkowy pt. „Kompozytowa płyta wiórowo-

mineralna”. Mamiński M., Borysiuk P., Boruszewski P., Król M. 

2) Patent nr P - 387808, 2013 pt.: „Sposób wytwarzania sklejki o podwyższonej 

wodoodporności”. Borysiuk P., Grześkiewicz M., Mamiński M., Boruszewski P.  

3) Patent nr P - 413873, 2018 pt.: „Wzmocniona płyta wiórowa”. Borysiuk P., Boruszewski 

P., Jabłoński M., Wilkowski J.  

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ctl34$g_a43b70cf_4e55_4b78_8e8a_eabccdb7a5b1$ctl23%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
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5.8 Informacje dodatkowe  

 

 Prowadzona przeze mnie działalność badawczo - rozwojowa jest ściśle powiązana ze 

współpracą z przedstawicielami przemysłu. Jestem autorem  6 rozwiązań wdrożeniowych, 

współautorem wniosku (studium wykonalności) o uruchomienie Programu Sektorowego dla 

sektora leśno drzewnego WOODINN, który został zainicjowany przez Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju w 2017 r. Ponadto jestem ekspertem Ministra Rozwoju (dawniej Ministra 

Gospodarki) do spraw oceny merytorycznej projektów w ramach działania 4.5 Wsparcie 

inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki POIG, członkiem komitetu opiniującego w 

Ministerstwie Gospodarki (obecnie Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju) oraz recenzentem 29 

wysokobudżetowych projektów wdrożeniowych finansowanych ze środków strukturalnych 

UE, w ramach POIG, ponadto autorem 67 opinii i ekspertyz branżowych zleconych między 

innymi przez:  Ministerstwo Gospodarki (obecnie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), Skarb 

Państwa - Urząd Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie, Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości, Ośrodek Przetwarzania Informacji - Instytut Badawczy, Sąd Okręgowy w 

Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich, Zakład Usług Technicznych Naczelnej 

Organizacji Technicznej Rady Stołecznej, Stowarzyszenie Inżynierów Techników Leśnictwa i 

Drzewnictwa, przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne (Pfleiderer, Swedwood, Swedspan, 

IKEA Industry i inne). W 2017 r. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju powołał 

mnie do pełnienia funkcji członka Zespołu Ekspertów ds. oceny wdrożeń w Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju. Moja aktywność naukowa doceniona została przez grono 

autorytetów w dziedzinie nauk leśnych - w 2012 r. zostałem uhonorowany prestiżową 

nagrodą Młodego Aktywnego Naukowca przyznaną przez Członków Wydziału Nauk 

Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk. W 2018 roku zostałem 

wyróżniony przez JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za 

osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, które znacząco wpływają na rozwój, promocję oraz 

prestiż SGGW (wyróżnienia te są elementem systemu premiowania najlepszych 

pracowników naukowych uczelni). Ponadto jestem laureatem 8 naukowych nagród 

krajowych (między innymi nagrody JM Rektora SGGW, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej) i 2 

naukowych nagród międzynarodowych. W 2013 r. uzyskałem tytuł Lidera Polskiej Nauki 

2013, przyznawany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W 2013 roku zostałem 

również laureatem 3 miejsca listy 116 uczestników rządowego programu TOP 500 Innovators 

Science - Management - Commercialization, czego efektem była realizacja 9 tygodniowego 

stażu w STANFORD UNIVERSITY oraz w ramach stażu 3 tygodniowej praktyki w działającej 

przy SINGULARITY UNIVERSITY firmie INFITI AEROSPACE (NASA Ames Research Center - 

Silicon Valley). Byłem beneficjentem 5 staży  zawodowych, zwiększających potencjał 

komercjalizacyjny naukowców, realizowanych w ramach POKL, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczas na potrzeby konkursów 

badawczych uczestniczyłem w tworzeniu sieci naukowej oraz 6 konsorcjów naukowych z 

przedsiębiorstwami branży drzewnej i budowlanej, a także wiodącymi ośrodkami 

badawczymi w Europie. Staram się aktywnie wspomagać działalność naukową studentów, o 
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czym świadczy między innymi fakt, iż pod moją opieką zespół studentów Wydziału 

Technologii Drewna SGGW w Warszawie zajął 1-sze miejsce w Ogólnouczelnianym IV 

Konkursie Studenckich Projektów Naukowych. W roku 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 

uzyskałem wyróżniającą ocenę za prowadzoną działalność dydaktyczną. Pełniłem funkcję 

promotora 64 prac dyplomowych (recenzowałem 35 prac dyplomowych) oraz promotora 

pomocniczego w 2 zakończonych przewodach doktorskich (obecnie pełnię funkcję 

promotora pomocniczego w 2 otwartych przewodach doktorskich). Dodatkowo jestem 

czynnym recenzentem manuskryptów dla czasopism międzynarodowych, tj.: Environmental 

Entomology, Wood Science and Technology, Journal of Oil Palm Research, Journal of Tropical 

Forest Science, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, Sains Malaysiana. 

 Decyzją Dziekana Wydziału Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie, pełnię funkcję:  

 członka Rady Wydziału (na kadencję 2016 - 2020); 

 pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych (na kadencję 2016 - 2020 oraz 2012 

- 2016); 

 pełnomocnika ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów (na kadencję 

2016 - 2020 oraz 2012 - 2016); 

 koordynatora ds. jakości kształcenia (na kadencję 2016 - 2020). 

 Z kolei decyzją Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

powołany zostałem do pełnienia funkcji: 

 kierownika Katedry Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnych, 

Wydziału Technologii Drewna (na kadencję 2017 - 2020); 

 członka Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia (na kadencję 2016 - 2020); 

 członka Rektorskiej Komisji ds. Gospodarczych i Inwestycji (na kadencję 2016 - 2020 

oraz 2012 - 2016); 

 członka Senackiej Komisji ds. Historii i Odznaczeń (na kadencję 2016 - 2020). 

 

        


