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1. Imię i nazwisko 

 

Agnieszka Laskowska (nazwisko rodowe Kurowska) 

 

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, 10.07.2008 r. 

 

� doktor nauk leśnych w dyscyplinie drzewnictwo, tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ 

wybranych czynników na właściwości płyt wiórowych wytwarzanych z dodatkiem 

odpadów drzewnych zanieczyszczonych żywicami syntetycznymi”, Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Drewna, 19.03.2013 r. 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych  

 

� 01.03.2014 r. - obecnie - adiunkt w Katedrze Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna, 

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 zastosowania termo-mechanicznej modyfikacji do kształtowania wybranych 

właściwości drewna szczególnie istotnych dla materiałów podłogowych” 

 

4.2. Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego* 

 

1. Laskowska A. 2017: The influence of process parameters on the density profile and 

hardness of surface-densified birch wood (Betula pendula Roth). BioResources  

12(3): 6011-6023 (IF 1,202; 35 pkt. MNiSW) 

Pracę wykonałam samodzielnie - 100%. 

 

 

 

 

* Oświadczenia wszystkich współautorów prac, określające indywidualny wkład każdego  

z nich w ich powstanie, zamieszczono w załączniku 5. 
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2. Laskowska A. 2018: Assessment of compressive strength and compressive modulus 

parallel to the grain of oak and tauari wood after thermo-mechanical modification. 

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 

103: 70-76 (10 pkt. MNiSW) 

Pracę wykonałam samodzielnie - 100%. 

 

3. Laskowska A., Sobczak J. W. 2018: Surface chemical composition and roughness  

as factors affecting the wettability of thermo-mechanically modified oak (Quercus  

robur L.). Holzforschung 72(11): 993-1000 (IF 2,079; 35 pkt. MNiSW) 

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

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

badań określających właściwości drewna, opracowaniu i analizie statystycznej wyników 

badań, interpretacji wyników badań oraz współtworzeniu ostatecznej wersji 

manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 80%. 

 

4. Laskowska A., Marchwicka M., Boruszewski P., Wyszyńska J. 2018: Chemical 

composition and selected physical properties of oak wood (Quercus robur L.) modified 

by cyclic thermo-mechanical treatment. BioResources 13(4): 9005-9019 (IF 1,202;  

35 pkt. MNiSW) 

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

badań, udziale przy termo-mechanicznej modyfikacji drewna, wykonywaniu 

charakterystyki wybranych właściwości fizycznych drewna przed i po modyfikacji, 

opracowaniu i analizie statystycznej wyników badań, interpretacji wyników badań  

i współtworzeniu ostatecznej wersji manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 

80%. 

 

5. Laskowska A., Wyszyńska J., Zbieć M. 2018: Water absorption process in the thermo-

mechanically modified iroko and tauari wood. Annals of Warsaw University of Life 

Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 104: 496-503 (10 pkt. MNiSW) 

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

badań, współprowadzeniu termo-mechanicznej modyfikacji drewna, 

współuczestnictwie w badaniu wybranych właściwości fizycznych drewna przed i po 

modyfikacji, opracowaniu i analizie statystycznej wyników badań, interpretacji 

wyników badań i współtworzeniu ostatecznej wersji manuskryptu. Mój udział 

procentowy szacuję na 70%. 

 

6. Laskowska A. 2018: Susceptibility of thermo-mechanically modified Scots pine (Pinus 

sylvestris L.) sapwood and heartwood to colour change under the influence  

of ultraviolet radiation. Drvna Industrija 69(3): 253-264 (IF 0,616; 20 pkt. MNiSW) 

Pracę wykonałam samodzielnie - 100%. 
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4.3. Omówienie celu naukowego ww. prac zgłoszonych i osiągniętych wyników wraz  

z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

 

Prezentowane wyniki w ramach 6 powiązanych tematycznie publikacji stanowią 

osiągnięcie naukowe będące podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego nauk leśnych w dyscyplinie drzewnictwo. Wskazane publikacje stanowią 

część prac realizowanych w latach 2014 - 2017 w ramach projektów badawczych dla 

młodego pracownika nauki (przyznanych w wewnętrznym trybie konkursowym), 

finansowanych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (tytuł 

projektu I: „Możliwości wykorzystania drewna brzozy (Betula pendula Roth) w 

nowoczesnych technologiach stosowanych w drzewnictwie”; nr kosztowy 505-10-062600-

L00446-99; tytuł projektu II: „Wpływ termo-mechanicznej obróbki na higroskopijne 

właściwości drewna pochodzącego ze strefy umiarkowanej i tropikalnej”; nr kosztowy 

505-10-062600-N00367-99.  

Łączny wskaźnik impact factor z roku wydania przedstawionych prac wynosi 5,099; 

a sumaryczna liczba punktów MNiSW 145 (ze względu na fakt, 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). Biorąc pod uwagę „Wykaz czasopism naukowych zawierający historię 

czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2016” (informacja Departamentu 

Nauki z dn. 26.01.2017 r. zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 12.12.2016 r.) i 

określoną na jego podstawie kompleksową punktację dla czasopism w CZĘŚCI A, 

sumaryczna liczba punktów MNiSW wynosi 165. Przedstawione w ramach cyklu prace 

powstały przy uwzględnieniu mojej koncepcji zakresu badawczego, jestem w nich 

wiodącym i korespondencyjnym autorem. 

 

Wprowadzenie - charakterystyka problemu 

 

 Większość gatunków drewna pochodzących ze strefy klimatu umiarkowanego to 

drewno umiarkowanie lekkie i lekkie, którego gęstość w stanie powietrzno-suchym 

zawiera się w przedziale 410 - 600 kg/m3. Ponadto drewno gatunków, w szczególności 

iglastych, charakteryzuje się wewnętrzną niejednorodnością budowy, czego wyrazem są 

znaczne różnice pomiędzy gęstością drewna wczesnego i późnego. W przypadku drewna 

pochodzącego ze strefy tropikalnej istotnym czynnikiem ograniczającym jego 

wykorzystanie jest znaczne zróżnicowanie budowy morfologicznej, a tym samym 

właściwości zarówno fizycznych, jak i mechanicznych w obrębie jednego gatunku. 

Ponadto drewno jednego rodzaju pozyskiwane jest w wielu przypadkach z kilku, a nawet 

kilkudziesięciu gatunków drzew, co „dodatkowo” wpływa na różnorodność drewna. 

 Podłoga jest jednym z najciężej pracujących elementów konstrukcyjnych budynku, 

który z racji pełnionych funkcji musi spełniać szereg wymagań określonych m.in. w 

licznych normach, instrukcjach, jak również stawianych przez potencjalnych nabywców. 
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Materiały podłogowe powinny wykazywać wysokie właściwości mechaniczne, w 

szczególności wysoką twardość, wytrzymałość na ściskanie i zginanie. Równie ważne są 

właściwości fizyczne tj. stabilność wymiarowa, czy też stabilność barwy. Z ekologicznego 

punktu widzenia istotne jest, by materiały podłogowe były wytwarzane w technologii 

przyjaznej dla środowiska i mogły być poddawane recyklingowi. Jedną z potencjalnych 

metod pozwalającą kształtować właściwości drewna szczególnie istotne dla materiałów 

podłogowych może być termo-mechaniczna obróbka drewna, często w skrócie nazywana 

zagęszczaniem drewna (ang. wood densification). W przeciwieństwie do modyfikacji 

chemicznej w trakcie modyfikacji termo-mechanicznej nie są wprowadzane do drewna 

żadne środki chemiczne. 

 Produkcja podłóg drewnianych stanowi istotną gałąź europejskiej, a także polskiej 

gospodarki. Według danych Europejskiej Federacji Przemysłu Parkietowego (FEP), w  

2016 r. produkcja parkietu w Europie przekroczyła poziom 80 mln m2 i wykazuje 

tendencję wzrostową. Spośród typów parkietu największy udział w produkcji stanowią 

parkiety wielowarstwowe (80%), następnie parkiety z drewna litego (18%) i mozaiki (2%). 

Największym zainteresowaniem cieszą się podłogi z drewna dębu (80,8%), w znacznie 

mniejszym stopniu podłogi z drewna jesionu (5,7%) i buka (2,5%). Podłogi z drewna 

tropikalnego stanowią 4,1% całej oferty. Polscy producenci podłóg drewnianych są 

liderem w Europie z ok. 20% udziałem w rynku przed Szwecją (17%), Austrią (14%) i 

Niemcami (12%). Pomimo znaczącej dynamiki produkcji przemysł parkieciarski boryka się 

z rosnącą konkurencją ze strony producentów podłóg niskiej jakości, głównie ze strony 

producentów podłóg alternatywnych, w szczególności wytwarzających materiały 

przypominające wyglądem drewno (wood look). W odpowiedzi na tego typu zdarzenia 

według FEP należy podnosić jakość wytwarzanych produktów parkieciarskich poprzez 

m.in. aplikację nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii, jak również designu ze 

szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za środowisko naturalne w ramach 

zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście uzasadnione jest podejmowanie działań w 

zakresie termo-mechanicznej modyfikacji drewna. 

 Podatność drewna na zagęszczanie wynika z jego budowy anatomicznej i składu 

chemicznego. Amorficzne polimery (lignina i hemicelulozy) jako materiały lepkosprężyste 

mogą zachowywać się zarówno jak płyny, jak i elastyczne materiały stałe w zależności od 

czasu i temperatury obróbki. Dla wyizolowanych amorficznych polimerów przejście ze 

stanu zeszklenia do stanu wysokoelastycznego określane jest jako temperatura zeszklenia 

Tg (ang. glass transition temperature). Wiele właściwości polimerów znacząco zmienia się 

podczas przejścia przez punkt uplastycznienia, po którym drewno staje się bardzo 

podatne na odkształcenia. Temperatura zeszklenia powiązana jest z wilgotnością drewna. 

Dla hemiceluloz i ligniny w stanie suchym Tg wynosi powyżej 100°C. Natomiast w 

zależności od wilgotności drewna Tg dla hemiceluloz zawiera się w przedziale 0 - 100°C, 

dla ligniny w przedziale 60 - 100°C. Ze względu na wysoki stopień krystaliczności Tg dla 

celulozy w stanie suchym wynosi powyżej 200°C. Prowadzenie obróbki termo-

mechanicznej w tak wysokiej temperaturze może prowadzić do degradacji składników 
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strukturalnych drewna, w szczególności hemiceluloz, a w konsekwencji skutkować 

obniżeniem właściwości mechanicznych drewna. Ponadto z ekonomicznego punktu 

widzenia stosowanie tak wysokich temperatur modyfikacji nie jest uzasadnione. 

 Rozwój sektora drzewnego w znacznej mierze zależy od implementacji 

innowacyjnych rozwiązań w technologię wytwarzanych produktów m.in. materiałów 

podłogowych. Efektem tego rodzaju działań jest również podniesienie znaczenia 

gospodarczego gatunków drewna mało konkurencyjnych na rynku, a w konsekwencji 

dążenie do racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi. Ponadto w ostatnich latach 

obserwuje się trend zorientowany na substytucję drewna o wysokich właściwościach 

mechanicznych drewnem niższej jakości. Prowadzenie badań w prezentowanej tematyce 

jest uzasadnione brakiem wyczerpujących danych w literaturze przedmiotu. W związku z 

tym istotne jest zweryfikowanie właściwości drewna modyfikowanego na drodze obróbki 

termo-mechanicznej. 

 

Cel i zakres badań 

 

 Celem badań było określenie możliwości zastosowania termo-mechanicznej 

modyfikacji do kształtowania wybranych właściwości drewna szczególnie istotnych dla 

materiałów podłogowych. 

 W ramach prowadzonych badań przeprowadzono termo-mechaniczną 

modyfikację drewna przy różnych poziomach zmienności czynników materiałowych i 

technologicznych. Znaczącą częścią badań było określenie stopnia wpływu (ang. factor 

influence) analizowanych czynników niezależnych na wybrane właściwości chemiczne, 

fizyczne i mechaniczne drewna w kontekście potencjalnych możliwości wytwarzania 

materiałów podłogowych. Podjęto działania zmierzające do określenia wzajemnych 

zależności pomiędzy poszczególnymi właściwościami drewna zagęszczonego. Istotną 

częścią realizowanych badań było opracowanie warunków technologicznych 

umożliwiających wdrożenie prezentowanych rozwiązań w zakresie powierzchniowej, 

objętościowej i cyklicznej modyfikacji termo-mechanicznej drewna w produkcji 

materiałów podłogowych. 

 Dla zrealizowania celu badań postawiono następującą hipotezę badawczą: 

„Termo-mechaniczna obróbka drewna stanowi racjonalizatorski sposób kształtowania 

właściwości drewna szczególnie pożądanych w odniesieniu do wytwarzanych materiałów 

podłogowych, co przekłada się na wzrost konkurencyjności przemysłu drzewnego, poprzez 

dokładniejsze dopasowanie rodzaju materiału do funkcji jaką będzie pełnić w danych 

warunkach”. 

 

Znaczenie praktyczne przeprowadzonych badań 

 

 Wyniki badań uzyskane w ramach przygotowanych opracowań mają istotne 

znaczenie utylitarne w kontekście możliwości aplikacji drewna modyfikowanego termo-
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mechanicznie. Dzięki przeprowadzonym badaniom możliwe jest dokładniejsze 

dopasowanie rodzaju materiału do funkcji jaką będzie pełnić w danych warunkach, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu miejsc eksploatacji (gospodarstwa domowe, miejsca 

użyteczności publicznej, miejsca o małym i dużym natężeniu ruchu). Ważnym kierunkiem 

prowadzonych badań było wskazanie potencjalnych możliwości wykorzystania na 

materiały podłogowe gatunków drewna o niewielkim dotąd znaczeniu gospodarczym. W 

odniesieniu do optymalizacji wykorzystania surowca drzewnego można rozważyć również 

wykorzystanie cienkich materiałów poddanych obróbce termo-mechanicznej na warstwę 

wierzchnią wielowarstwowych materiałów podłogowych. Przeprowadzone kompleksowe 

badania w zróżnicowanych warunkach mikroklimatycznych dostarczają istotnych 

informacji w zakresie charakterystyki jakościowo-wymiarowej zagęszczonego materiału 

drzewnego. Określone zależności pomiędzy parametrami modyfikacji termo-

mechanicznej a właściwościami drewna stanowią przydatne podłoże informacyjne dla 

potencjalnych producentów w kontekście wytycznych wytwarzania sortymentów 

zagęszczonego drewna. 

 

Koncepcja pracy 

 

 Prezentowaną tematykę w ramach przygotowanych opracowań oparto na 

określeniu zależności pomiędzy warunkami prowadzonego procesu modyfikacji termo-

mechanicznej a właściwościami drewna szczególnie istotnymi dla materiałów 

podłogowych. Analizie poddano wpływ czynników materiałowych i technologicznych. 

Materiał badawczy stanowiło drewno pochodzące ze strefy klimatu umiarkowanego i 

tropikalnego, reprezentujące różne typy struktury. Przeprowadzono powierzchniową i 

objętościową modyfikację termo-mechaniczną drewna. Badaniami objęto wybrane 

właściwości chemiczne, fizyczne i mechaniczne drewna przed i po modyfikacji termo-

mechanicznej. Szczególnie ważnym aspektem prowadzonych badań było wskazanie 

zależności pomiędzy właściwościami drewna modyfikowanego termo-mechanicznie. W 

oparciu o szczegółową analizę statystyczną scharakteryzowano stopień wpływu badanych 

czynników na właściwości zagęszczonego drewna, co pozwoliło zidentyfikować istotne w 

tym zakresie zależności. 

 

Wyniki 

Praca nr 1 

 Gęstość stanowi istotną właściwość drewna skorelowaną z jego właściwościami 

fizycznymi i mechanicznymi, a tym samym warunkującą możliwości zastosowania drewna. 

Przy założeniu, ze gęstość drewna stanowi wypadkową udziału porów i substancji 

drzewnej, maksymalna gęstość drewna jaką można uzyskać w wyniku jego zagęszczania 

wynosi 1500 kg/m3. Na przebieg operacji zagęszczania drewna wpływają czynniki zarówno 

materiałowe, jak i technologiczne. Z uwagi na strukturę i budowę chemiczną drewna, jego 

zagęszczanie jest procesem bardzo złożonym. Poszczególne składniki drewna 
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charakteryzują się zróżnicowaną temperaturą mięknienia. Ponadto, celuloza i lignina 

wykazują odmienne właściwości reologiczne. Przebieg operacji zagęszczania determinuje 

również gęstość, wilgotność drewna, sposób wycięcia próbek tj. układ słojów na przekroju 

poprzecznym drewna, grubość próbek, ciśnienie prasowania, temperatura prasowania, 

czas prasowania. 

 Szczególnie istotnym z punktu widzenia poprawności prowadzonego procesu 

zagęszczania i oczekiwanych właściwości drewna zagęszczonego jest rozkład gęstości na 

przekroju poprzecznym. W literaturze przedmiotu brakuje kompleksowej charakterystyki 

profilu gęstości drewna zagęszczonego powierzchniowo. Tego rodzaju obróbka termo-

mechaniczna może stanowić alternatywę wobec zagęszczania drewna w całej objętości. 

Prowadzenie badań w ramach prezentowanej tematyki znajduje uzasadnienie ze względu 

na fakt, że nie istnieją modele, które kompleksowo określałyby charakter zmian jakim 

podlega drewno w zmiennych warunkach zagęszczania tj. parametry procesu produkcji. 

Ze względu na brak danych w literaturze, przedmiotem badań było drewno brzozy 

brodawkowatej (Betula pendula Roth). Głównym celem badań było określenie wpływu 

temperatury i czasu obróbki na parametry profilu gęstości i twardość drewna brzozy 

zagęszczanego powierzchniowo. 

 Do badań użyto próbki drewna brzozy o wymiarach 130 mm (wzdłuż włókien),  

80 mm (w kierunku stycznym), 20 mm (w kierunku promieniowym). Drewno brzozy 

pozyskano z północno-wschodniej Polski. Próbki klimatyzowano w klimacie normalnym 

(temperatura 20±2°C, wilgotność względna 65±5%) do stanu powietrzno-suchego. Termo-

mechaniczna obróbka drewna składała się z dwóch etapów. W pierwszym etapie górną 

powierzchnię drewna ogrzewano kontaktowo w prasie hydraulicznej, a następnie 

zagęszczano przy jednostkowym ciśnieniu 90 N/mm2. Chłodzenie drewna 

przeprowadzono w prasie hydraulicznej, której półki były nieogrzewane. Próbki były 

chłodzone do czasu uzyskania temperatury 70°C na powierzchni drewna. Następnie 

próbki klimatyzowano w klimacie normalnym przez 7 dni. W zależności od przyjętego 

wariantu zagęszczania drewna brzozy, temperatura górnej półki prasy wynosiła od 100°C 

do 200°C. Czas modyfikacji termo-mechanicznej drewna (uwzględniając etap ogrzewania i 

prasowania) wynosił 240, 480 lub 720 s. 

 Rozkład gęstości na grubości próbek drewna przed i po zagęszczaniu określono 

przy użyciu laboratoryjnego przyrządu pomiarowego profilu gęstości (Laboratory Density 

Analyzer DA-X) firmy GreCon Inc. (Tigard, OR, USA), który działa z wykorzystaniem 

promieniowania rentgenowskiego. Badania przeprowadzono na próbkach o wymiarach 

długości i szerokości 50 x 50 mm, przy prędkości pomiaru 0,05 mm/s. Pomiar kolejnych 

wartości gęstości dokonywany był co 0,02 mm grubości badanego materiału. Oznaczono 

następujące parametry profilu gęstości: 

� gęstość minimalna (DMin), 

� gęstość maksymalna z lewej strony (DMaxL) tj. gęstość maksymalna drewna oznaczona 

w strefie drewna, którego powierzchnia była ogrzewana przez półkę prasy; 
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� gęstość maksymalna z prawej strony (DMaxR) tj. gęstość maksymalna drewna 

oznaczona w strefie drewna, którego powierzchnia nie była ogrzewana przez półkę 

prasy; 

� odległość strefy gęstości maksymalnej od powierzchni drewna z lewej strony (ADMaxL) 

tj. odległość strefy gęstości maksymalnej od ogrzewanej powierzchni drewna, 

� odległość strefy gęstości maksymalnej od powierzchni drewna z prawej strony 

(ADMaxR) tj. odległość strefy gęstości maksymalnej od nieogrzewanej powierzchni 

drewna. 

 Twardość drewna badano metodą Brinella zgodnie z wymaganiami EN 1534 

(2010). Twardość Brinella określono na powierzchniach stycznych próbek drewna. 

Statystyczne opracowanie wyników badań przeprowadzono przy użyciu programu 

STATISTICA wersja 12 firmy StatSoft, Inc. (Tulsa, USA). Analizy statystyczne prowadzono 

przy poziomie istotności 0,05. 

 W wyniku modyfikacji drewna brzozy w temperaturze 100°C i 125°C uzyskiwano 

„jednostronne" zagęszczenie drewna. Wraz ze wzrostem temperatury obróbki termo-

mechanicznej, ze 150°C do 200°C, drewno brzozy ulegało dwustronnemu zagęszczaniu. 

Gęstość średnia niezagęszczanego drewna brzozy wynosiła 608 (±30) kg/m3. W wyniku 

termo-mechanicznego zagęszczania nastąpił wzrost średniej gęstości drewna (DMean) z 

608 kg/m3 do ok. 750 kg/m3 w przypadku modyfikacji prowadzonej w temperaturze 

200°C.  

 Temperatura obróbki termo-mechanicznej wykazała istotny wpływ (ANOVA, test 

Fishera) na wszystkie badane parametry profilu gęstości oraz na twardość drewna brzozy 

(p < 0,05). Natomiast czas obróbki termo-mechanicznej nie wpłynął w istotny sposób 

jedynie na DMaxL. Interakcja pomiędzy temperaturą a czasem obróbki w istotny sposób 

determinowała grubość, ADMaxL, ADMaxR i twardość Brinella.  

 Rozpatrując procentowy wpływ czynników na badane właściwości zagęszczonego 

drewna brzozy warto zauważyć znaczne różnice w ich oddziaływaniu. Temperatura 

obróbki w większym stopniu wpływała na parametry profilu gęstości i twardość drewna 

niż czas obróbki. Stwierdzono, że temperatura obróbki wykazała największy wpływ na 

grubość drewna brzozy (wpływ na poziomie 84%), natomiast najmniejszy (na poziomie 

19%) na twardość drewna brzozy. Temperatura oraz interakcja pomiędzy temperaturą i 

czasem obróbki wykazały porównywalny między sobą wpływ na ADMaxL i ADMaxR, 

zawierający się w przedziale 34 - 44%. Natomiast wpływ czasu zagęszczania na parametry 

profilu i twardość drewna brzozy był niewielki i zawierał się w przedziale 3 - 21%. Przy 

czym największy procentowy wpływ czasu zagęszczania odnotowano na ADMaxL i 

DMAxR, najmniejszy zaś na ADMaxR. 

 Z przeprowadzonych badań wynika, że im wyższa była temperatura półki prasy, 

tym uzyskiwano wyższy stopień kompresji drewna i w konsekwencji mniejszą grubość 

próbki. Stopień kompresji drewna zagęszczanego w temperaturze 100°C zawierał się w 

przedziale 13 - 14%, zagęszczanego w temperaturze 150°C w przedziale 17 - 20%, a w 

temperaturze 200°C w przedziale 20 - 22%. W rezultacie, zagęszczanie drewna w 
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temperaturze 100°C w czasie 240 s skutkowało uzyskaniem próbek o grubości  

17,44 (±0,11) mm. W przypadku gdy temperatura półki prasy wynosiła 200°C, czas 

obróbki 720 s, próbki uzyskały grubość rzędu 15,50 (±0,14) mm. Wpływ czasu obróbki na 

grubość zagęszczanego drewna nie był tak wyraźny jak wpływ temperatury obróbki. 

 Strefa gęstości maksymalnej drewna od strony półki ogrzewanej DMaxL 

znajdowała się tym dalej od powierzchni drewna im dłuższy był czas wygrzewania i 

prasowania drewna. Średnia wartość ADMaxL po 240 s obróbki drewna brzozy wynosiła 

0,69 (±0,21) mm, natomiast po 720 s wynosiła 1,49 (±0,36) mm. W wyniku dłuższego 

czasu obróbki drewna w większym stopniu następowało uplastycznienie tkanki drzewnej i 

w konsekwencji „przesuwanie" strefy gęstości maksymalnej DMaxL w głąb próbki. 

Jednocześnie, im dłuższy był czas i temperatura obróbki, tym więcej energii cieplnej 

pozostawało skumulowane w układzie. W wyniku tego, pod wpływem wywieranego 

ciśnienia dochodziło również do zagęszczania powierzchni drewna stykającej się 

bezpośrednio z nieogrzewaną półką prasy. Efektem tego było „przesuwanie" się strefy 

gęstości maksymalnej DMaxR bliżej powierzchni próbki drewna. Wyrażało się to 

mniejszymi wartościami ADMaxR wraz ze wzrostem temperatury i czasu obróbki. Średnia 

wartość ADMaxR po 240 s obróbki drewna brzozy wynosiła 7,00 (±1,36) mm, natomiast 

po 720 s wynosiła 5,75 (±1,18) mm. Z perspektywy użytkowania drewnianych podłóg 

istotne jest by po określonym okresie ich eksploatacji istniała możliwość usunięcia 

zniszczonej warstwy wierzchniej i naniesienia nowej powłoki. Z tego też względu należy 

przypuszczać, że w tym wypadku uzasadnione jest by w wyniku termo-mechanicznej 

obróbki drewna pozyskiwać materiały charakteryzujące się szeroką strefą gęstości 

maksymalnej DMaxL. 

 Najważniejszą spośród badanych wielkości w kontekście profilu gęstości drewna 

zagęszczanego powierzchniowo jest gęstość maksymalna z lewej strony tj. DMaxL i 

odległość tej strefy gęstości maksymalnej od powierzchni drewna tj. ADMaxL. DMaxL i 

DMaxR były tym większe im wyższa była temperatura półki prasy. DMaxL drewna brzozy 

zagęszczanego powierzchniowo w temperaturze 100°C wynosiło 841 (±33) kg/m3, 

natomiast w temperaturze 200°C wynosiło 941 (±53) kg/m3, co stanowiło od 45% do 60% 

większą gęstość niż gęstość warstw przypowierzchniowych niezagęszczonego drewna 

brzozy. DMaxR drewna brzozy zagęszczanego w temperaturze 100°C i 200°C wynosiło 

odpowiednio 686 (±32) kg/m3 i 777 (±50) kg/m3. Nie stwierdzono natomiast istotnego 

zróżnicowania DMaxL w danej temperaturze w zależności od czasu obróbki. Odwrotną 

zależność odnotowano w przypadku DMaxR. 

 Na twardość drewna brzozy istotny wpływ miała temperatura i czas obróbki 

termo-mechanicznej, jednakże wpływ ten nie był tak znaczący. Temperatura i czas 

obróbki odpowiadały za 30% zmienności twardości drewna, a interakcja pomiędzy 

temperaturą i czasem obróbki za 23% zmienności wartości twardości drewna. 

Stwierdzono również, że im większa była wartość DMaxL, tym większa była twardość 

zagęszczanego drewna brzozy. Nie odnotowano natomiast istotnej zależności pomiędzy 

ADMaxL a twardością drewna brzozy. Wynika to z faktu, że w trakcie wciskania wgłębnika 
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w próbkę, drewno otaczające wgłębnik ulega deformacji i zagęszczaniu w całej swej 

objętości. Wpływa to w konsekwencji dodatkowo na gęstość warstwy 

przypowierzchniowej i jej twardość. W rezultacie niejako zakłóceniu ulega zależność 

pomiędzy DMaxL, ADMaxL i twardością powierzchniowo zagęszczanego drewna. 

 Powszechnie przyjmuje się, że twardość drewna wzrasta wraz z intensyfikacją 

procesu zagęszczania. Jednakże w przypadku powierzchniowego zagęszczania drewna w 

trakcie długiego czasu oddziaływania wysokiej temperatury na układ, dochodzi również 

do zagęszczenia nieogrzewanej warstwy drewna. Wpływa to na mniejszy stopień 

zagęszczenia ogrzewanej warstwy drewna i mniejszą jej twardość. Twardość 

niezagęszczonego drewna brzozy wynosiła 31 (±4) N/mm2. Najniższą  twardość  

(44±5 N/mm2) odnotowano dla drewna brzozy zagęszczanego w temperaturze 100°C 

przez 720 s. Natomiast największą twardością (68±7 N/mm2) charakteryzowało się 

drewno brzozy zagęszczane przy temperaturze półki prasy 125°C, przez 240 s. Ogólnie 

należy stwierdzić, że w zależności od temperatury i czasu obróbki twardość drewna brzozy 

zagęszczanego powierzchniowo była od ok. 1,4 do 2,2 razy większa od twardości drewna 

niezagęszczanego i różnice te były statystycznie istotne (p < 0,05). 

 W ramach prowadzonych badań wykazano przydatność powierzchniowej obróbki 

termo-mechanicznej do kształtowania właściwości drewna brzozy w kontekście 

wykorzystania na materiały podłogowe. Zweryfikowano również przydatność 

profilomierza działającego z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego do 

określania rozkładu gęstości na przekroju poprzecznym drewna zagęszczonego 

powierzchniowo. W wyniku powierzchniowego zagęszczania uzyskano zróżnicowane 

profile gęstości drewna brzozy. Stwierdzić należy, że gęstość maksymalna drewna 

oznaczona w strefie drewna, którego powierzchnia była ogrzewana przez półkę prasy 

(DMaxL) była tym większa im wyższa była temperatura półki prasy. Przy czym strefa ta 

znajdowała się tym dalej od powierzchni drewna im dłuższy był czas obróbki termo-

mechanicznej. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że w trakcie obróbki prowadzonej w 

temperaturach rzędu 175 - 200°C dochodziło do znacznego zagęszczenia nieogrzewanej 

warstwy drewna. Skutkowało to mniejszym stopniem zagęszczenia ogrzewanej warstwy 

drewna i spadkiem jej twardości. 

 

Praca nr 2 

 Drewno ze strefy klimatu tropikalnego charakteryzuje się bardziej złożoną budową 

anatomiczną i chemiczną niż drewno ze strefy klimatu umiarkowanego. Typową cechą 

wielu gatunków drewna ze strefy tropikalnej jest ich nieregularny układ włókien, który ma 

znaczący negatywny wpływ na właściwości mechaniczne drewna. Ponadto drewno ze 

strefy tropikalnej charakteryzuje się większym udziałem komórek miękiszowych, co może 

również znacząco wpływać na przebieg modyfikacji termo-mechanicznej. W literaturze 

przedmiotu znajduje się szereg publikacji w zakresie wpływu parametrów 

technologicznych objętościowej modyfikacji termo-mechanicznej na twardość drewna. 

Brakuje natomiast danych dotyczących m.in. wytrzymałości na ściskanie wzdłuż włókien i 
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modułu sprężystości przy ściskaniu wzdłuż włókien. Generalnie przyjmuje się, że 

znajomość wytrzymałości na ściskanie, przy uwzględnieniu charakterystyki wyglądu 

złomów próbek pozwala wnioskować o innych właściwościach mechanicznych drewna 

stanowiąc tym samym dobry wskaźnik wartości technicznej drewna. W przypadku drewna 

modyfikowanego termo-mechaniczne tego rodzaju zagadnienie wymaga kompleksowych 

badań.  

 Przedmiot badań stanowiło drewno dębu szypułkowego (Quercus robur L.) i tauari 

(Couratari spp.). Tauari ze względu na barwę i rysunek podobne jest do dębu. Do badań 

wykorzystano próbki drewna o wymiarach 130 mm (wzdłuż włókien) × 80 mm (w 

kierunku stycznym) × 8,50 mm (w kierunku promieniowym). Powierzchnie próbek drewna 

wykończono poprzez struganie. Termo-mechaniczną modyfikację drewna prowadzono 

trzyetapowo. W pierwszym etapie drewno ogrzewano kontaktowo w prasie hydraulicznej, 

a następnie zagęszczano pod ciśnieniem jednostkowym 45 N/mm2. Temperatura półek 

prasy wynosiła 100°C lub 150°C. Zarówno czas ogrzewania jak i zagęszczania drewna 

wynosił 120 s. Drewno chłodzono w prasie hydraulicznej, której półki były nieogrzewane, 

w klimacie normalnym (temperatura 20±2°C, wilgotność względna 65±5%). Czas 

chłodzenia próbek drewna wynosił 240 s. Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien (CS) 

oznaczono zgodnie z wymaganiami ISO 13061-17 (2017), z uwzględnieniem określonych 

zmian. Wynikało to z wielkości próbek drewna użytych do modyfikacji termo-

mechanicznej. Próbki użyte do badania wytrzymałości na ściskanie wzdłuż włókien miały 

długość 10 mm i szerokość 10 mm. Grubość próbek kontrolnych wynosiła  

8,66 (±0,12) mm, a próbek zmodyfikowanych - odpowiadała grubości próbek po obróbce 

termo-mechanicznej. Badanie wytrzymałości na ściskanie wzdłuż włókien 

przeprowadzono za pomocą programu komputerowego sprzężonego z maszyną 

wytrzymałościową Instron®, model 3382 (Norwood, USA). Natomiast dzięki czujnikowi 

przemieszczenia LVDT możliwe było automatyczne wyznaczenie modułu sprężystości przy 

ściskaniu. Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu programu STATISTICA wersja-

12 firmy StatSoft, Inc. (Tulsa, USA). Analizę statystyczną wyników badań przeprowadzono 

na poziomie istotności 0,05. 

 Gęstość drewna dębu zagęszczonego w temperaturze 100°C i 150°C była wyższa 

odpowiednio o 56% i 58% od gęstości niezagęszczonego drewna dębu. Gęstość drewna 

tauari zagęszczonego w temperaturze 100°C była o 40% wyższa niż gęstość 

niezagęszczonego drewna tauari, podczas gdy tauari zagęszczone w temperaturze 150°C 

wykazywało o 58% wyższą gęstość niż drewno tauari nie poddane obróbce termo-

mechanicznej. Temperatura modyfikacji na poziomie 100°C miała większy wpływ na 

gęstość drewna dębu niż na gęstość drewna tauari. Wynika to z budowy anatomicznej 

drewna. Cienkościenne naczynia w strefie drewna wczesnego dębu (struktura 

pierścieniowonaczyniowa) już przy niższej temperaturze modyfikacji termo-mechanicznej 

były bardziej podatne na kompresję niż naczynia w drewnie tauari (struktura 

rozpierzchłonaczyniowa). 
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 Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien (CS) niezagęszczonego drewna dębu i 

tauari wynosiła odpowiednio 69 (±3) MPa i 84 (±4) MPa. Przeprowadzone badania 

wskazują, że im wyższa była temperatura półki prasy (temperatura zagęszczania), tym 

odnotowano wyższe wartości CS drewna. CS drewna dębu zmodyfikowanego w 

temperaturze 100°C i 150°C było wyższe od CS drewna niezagęszczonego odpowiednio o 

52% i 71%. Natomiast CS drewna tauari modyfikowanego w temperaturze 100°C i 150°C 

było wyższe od CS niezagęszczonego drewna tauari odpowiednio o 45% i 69%. Warto 

zauważyć, że CS drewna tauari modyfikowanego w temperaturze 100°C i 150°C było 

odpowiednio o 16% i 20% wyższe niż CS drewna dębu modyfikowanego w tych samych 

temperaturach. Takich zależności nie stwierdzono w przypadku modułu sprężystości przy 

ściskaniu (CM). Jedynie drewno dębu zagęszczone w temperaturze 150°C miało większą 

wartość CM tj. CM drewna dębu modyfikowanego w temperaturze 150°C było 4-krotnie 

wyższe niż CM przed zagęszczeniem. 

 Niezależnie od temperatury zagęszczania CS drewna dębu i tauari zależało liniowo 

od gęstości drewna. Wartości współczynnika R2 dla drewna dębu i tauari były wysokie 

osiągając odpowiednio wartość 0,927 i 0,934. W większości zagęszczonych próbek drewna 

dominowało „ścięcie" z liniami złomu przebiegającymi pod kątem (zgodnie z ASTM D143: 

2014). Obserwowany rodzaj uszkodzeń jest charakterystyczny dla drewna o wysokiej 

gęstości. Zdecydowanie niższe wartości R2 odnotowano dla CM drewna tj. odpowiednio 

0,316 i 0,350 dla drewna dębu i tauari. Im wyższa była gęstość badanego materiału, tym 

wyższe były wartości CS drewna dębu i tauari. Pokazuje to jak w znacznym stopniu 

właściwości mechaniczne badanego materiału zależą od właściwości fizycznych drewna tj. 

gęstości. W ramach prowadzonych badań wykazano liniową zależność między CS 

zagęszczonego drewna dębu a obciążeniem (R2 = 0,726). Zależności te odnotowano 

również dla drewna tauari (R2 = 0,675). W przypadku CM drewna zależności te nie były tak 

jednoznaczne. Moduł sprężystości jest zależny od gęstości drewna, ale również od 

długości i ułożenia elementów strukturalnych w drewnie, podobnie jak wytrzymałość na 

ściskanie wzdłuż włókien. Prawdopodobnie z tego względu uzyskana zależność między 

modułem sprężystości a wytrzymałością na ściskanie wzdłuż włókien, wyrażona 

wartościami R2, była większa niż między modułem sprężystości a gęstością drewna. 

 Drewno pochodzące ze strefy klimatu umiarkowanego (dąb) charakteryzowało się 

odmienną podatnością na obróbkę termo-mechaniczną aniżeli drewno pochodzące ze 

strefy klimatu tropikalnego (tauari). Wykazano możliwość badania wytrzymałości na 

ściskanie wzdłuż włókien oraz modułu sprężystości przy ściskaniu drewna zagęszczonego 

przy użyciu próbek o innych wymiarach niż wskazane w przedmiotowej normie. Wynika to 

z kolei z rodzaju i wielkości próbek drewna użytych do zagęszczania. Stwierdzono, że im 

wyższa była temperatura modyfikacji termo-mechanicznej drewna, tym wyższa była 

wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien drewna (dębu i tauari). Zależności tych nie 

stwierdzono w przypadku modułu przy ściskaniu wzdłuż włókien. Wytrzymałość na 

ściskanie wzdłuż włókien zagęszczonego drewna dębu i tauari zależała liniowo od gęstości 
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drewna oraz obciążenia, w przypadku modułu przy ściskaniu wzdłuż włókien nie 

odnotowano tego rodzaju zależności. 

 

Praca nr 3 

Właściwości powierzchni stanowią istotną cechę warunkującą walory użytkowe 

drewna. Zwilżalność determinuje podstawowe właściwości drewna. Odgrywa istotną rolę 

w procesach adhezji związanych z określeniem podatności na wykańczanie środkami 

malarsko-lakierniczymi. W przypadku wykańczania powierzchni drewna kąt zwilżania 

decyduje o jakości powstałej powłoki oraz jej właściwościach ochronnych. Drewno, które 

posiada niską zdolność absorpcji wilgoci znacznie dłużej zachowuje swoją trwałość w 

porównaniu z drewnem o większej podatności na nawilżanie. Badania zwilżalności mają 

również podstawowe znaczenie dla określenia sklejalności drewna.  

 Wpływ na zwilżalność powierzchni mają oprócz właściwości substancji zwilżającej 

również parametry powierzchni drewna, do których należą: układ słojów rocznych wraz z 

wielkością udziału drewna wczesnego i późnego, rodzaj drewna (biel, twardziel), przekrój 

anatomiczny. Zwilżalność w istotny sposób zależy od sposobu obróbki drewna. Drewno o 

większej chropowatości wymaga dłuższego czasu na obróbkę wykańczającą. Wpływa to 

na zwiększenie kosztów pracy i nakładów na materiały do obróbki szlifowaniem. 

Chropowatość powierzchni można ograniczyć w procesie obróbki termo-mechanicznej. 

Według dostępnych danych literaturowych istnieje istotny związek pomiędzy 

zwilżalnością drewna i składem chemicznym powierzchni oraz strukturą geometryczną 

powierzchni. Grupy hydroksylowe składników drewna odgrywają ważną rolę w zwilżaniu, 

aktywności chemicznej i sklejalności powierzchni drewna. Istotna jest identyfikacja stanu 

chemicznego składników tworzących strukturę powierzchni drewna. W tym celu 

prowadzone są badania oparte na rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS, z 

ang. X-ray photoelectron spectroscopy). Badania tego rodzaju pozwalają na określenie 

przemian związków chemicznych pod wpływem różnego rodzaju czynników. Dzięki temu 

możliwe jest określenie stabilności chemicznej badanego materiału. Badaniom przy użyciu 

XPS poddawane jest drewno i składniki strukturalne drewna tj. celuloza, lignina. Brakuje 

jednakże danych w zakresie właściwości powierzchni drewna modyfikowanego termo-

mechanicznie. W szczególności brakuje danych pozwalających na określenie zależności 

pomiędzy parametrami obróbki a zmianami chemicznymi powierzchni drewna. Zmiany te 

determinują bowiem istotną z punktu widzenia wykańczania powierzchni zwilżalność 

drewna. Prowadzenie tego rodzaju badań jest szczególnie istotne w odniesieniu do 

drewna przeznaczonego na materiały podłogowe, które wykańczane jest z reguły różnego 

rodzaju środkami malarsko-lakierniczymi. Istotnym aspektem prowadzonych badań było 

zweryfikowanie w jakim stopniu termo-mechaniczna obróbka drewna prowadzona w 

temperaturze poniżej 150°C wpływa na właściwości powierzchni drewna. 

 Do badań użyto próbki drewna dębu szypułkowego (Quercus robur L.). Próbki 

drewna miały wymiary 130 mm (wzdłuż włókien), 80 mm (w kierunku stycznym), 8,50 mm 

(w kierunku promieniowym). Dla każdego wariantu modyfikacji termo-mechanicznej 
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użyto po 20 próbek. Drewno dębu zagęszczano objętościowo w prasie hydraulicznej. 

Termo-mechaniczna obróbka składała się z trzech etapów: I - ogrzewanie drewna w prasie 

hydraulicznej, II - prasowanie drewna, III - chłodzenie próbek drewna w nieogrzewanej 

prasie hydraulicznej bez wywierania nacisku. Zarówno czas ogrzewania, jak i zagęszczania 

drewna wynosił 120 s, natomiast czas chłodzenia drewna w prasie hydraulicznej 240 s. 

Temperatura obróbki wynosiła 100°C i 150°C, jednostkowe ciśnienie prasowania  

45 N/mm2. Chłodzenie drewna przeprowadzono w klimacie normalnym (temperatura 

20±2°C, wilgotność względna 65±5%). Po przeprowadzeniu obróbki próbki drewna 

klimatyzowano w klimacie normalnym przez 7 dni. 

 Gęstość drewna oznaczono metodą stereometryczną zgodnie z wymaganiami  

ISO 13061-2 (2014). Wyznaczono stopień sprasowania (CR) drewna. Badanie 

chropowatości przeprowadzono zgodnie z wymaganiami ISO 4287 (1997). W ramach 

badań określono parametry Ra (średnia arytmetyczna rzędnych profilu) i Rz (największa 

wysokość profilu) zdefiniowane w ISO 4287 (1997). Pomiar parametrów wykonywany był 

wzdłuż i w poprzek włókien, w każdym kierunku po 20 razy dla każdego wariantu 

modyfikacji drewna. 

 W pracy określono zwilżalność drewna dębu poprzez pomiar kąta zwilżania 

drewna wodą i dijodometanem na podstawie metody „osadzonej” kropli. W oparciu o 

metodę Owens – Wendt wyznaczono swobodną energię powierzchniową drewna przed i 

po modyfikacji termo-mechanicznej. Wartości kąta zwilżania określono po 1, 2, 3, 10, 20, 

30, 40, 50 i 60 s od naniesienia kropli cieczy referencyjnej na powierzchnię drewna. Dzięki 

temu możliwe było określenie dynamiki zmian kąta zwilżania w czasie. Swobodną energię 

powierzchniową drewna dębu przed i po zagęszczeniu, jak również składowe swobodnej 

energii powierzchniowej - polarną i dyspersyjną, pracę adhezji określono po 60 s od 

naniesienia kropli cieczy referencyjnej na powierzchnię drewna. Analizy statystyczne 

prowadzono przy użyciu programu STATISTICA wersja 12 firmy StatSoft, Inc. (Tulsa, USA), 

przy poziomie istotności 0,05. 

 Analizę składu chemicznego metodą spektroskopii XPS wykonano przy użyciu 

spektrometru PHI 5000 VersaProbe (Scanning ESCA Microprobe produkcji firmy  

ULVAC-PHI, Inc., Hagisono, Chigasaki, Kanagawa, Japan). Jako źródło wzbudzenia 

wykorzystano monochromatyczne promieniowanie rentgenowskie o energii  

hν = 1486,6 eV (Al-Kα) o mocy 25W. Widma przeglądowe jak i wysoko rozdzielcze (HR) 

XPS rejestrowane były z funkcją dopasowania energii odpowiednio: 117,4 i 23,5 eV, z 

powierzchni 0,25 mm x 0,25 mm. Do wyznaczenia intensywności poszczególnych 

sygnałów XPS wykorzystano nieliniową funkcję odcięcia tła wg Shirleya. Zarejestrowane 

widma w wąskim zakresie energii wiązań rozplatane były przy użyciu funkcji 

Gaussa/Lorentza (30% funkcji Lorentza) przy użyciu oprogramowania CasaXPS wersja 

2.3.19. Zmierzone energie wiązań dla poszczególnych pierwiastków wykrytych na 

powierzchni badanych próbek korygowane były w stosunku do piku węgla  

C1s = 285,00 eV (wiązanie C – C) jako standard wewnętrzny używany podczas procedury 

określania stanu chemicznego. Do oszacowania ilościowego składu chemicznego 
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badanych próbek wykorzystano współczynniki czułości charakterystyczne dla danego 

pierwiastka oraz rodzaju promieniowania rentgenowskiego dostarczone przez producenta 

spektrometru oraz wyznaczoną doświadczalnie funkcję transmisji elektronów. 

 Próbki niezagęszczonego drewna dębu miały grubość 8,67 (±0,35) mm, gęstość 

651 (±35) kg/m3. W wyniku zagęszczania w temperaturze 100°C i 150°C grubość drewna 

dębu wynosiła odpowiednio 5,93 (±0,09) mm i 5,36 (±0,20) mm. Wynika z tego, że stopień 

sprasowania (CR) wynosił odpowiednio 32% i 38%. Nie przełożyło się to w istotny sposób 

na różnice między gęstością zagęszczonego drewna dębu (p > 0,05). Gęstość drewna dębu 

zagęszczonego w temperaturze 100°C i 150°C wynosiła odpowiednio 1015 (±18) kg/m3 i 

1028 (±27) kg/m3. Wykazano istotny wpływ temperatury modyfikacji na parametry 

chropowatości powierzchni Ra i Rz mierzone wzdłuż i w poprzek włókien, kąt zwilżania, 

pracę adhezji na granicy faz drewno - woda i drewno - dijodometan, swobodną energię 

powierzchniową (p < 0,05). 

 Wraz ze wzrostem temperatury modyfikacji malała chropowatość drewna dębu. 

Wartość parametru Ra wzdłuż włókien drewna dębu zagęszczonego w temperaturze 

150°C była 3-krotnie mniejsza niż drewna niezagęszczonego. Analogiczną zależność 

odnotowano w odniesieniu do parametru Ra mierzonego w poprzek włókien. Natomiast 

Rz drewna dębu zagęszczonego w temperaturze 150°C było 2-krotnie mniejsze niż drewna 

niezagęszczonego. Zależności te odnotowano dla parametru Rz mierzonego wzdłuż i w 

poprzek włókien. Chropowatość powierzchni wynika z budowy mikroskopowej drewna i 

jakości obróbki. Jednostkową objętość drewna można przedstawić jako sumę objętości 

zajmowanej przez ściany komórkowe tj. substancję drzewną i objętości zajmowanej przez 

wolne przestrzenie tj. pory. W drewnie wczesnym dębu średnica naczyń wynosi  

150 - 350 µm, natomiast w drewnie późnym 30 - 140 µm. Natomiast głębokość szczelin 

wynikająca z rodzaju zastosowanej obróbki drewna skrawaniem może być liczona nawet 

w milimetrach. W wyniku termo-mechanicznej obróbki drewna następuje zagęszczenie 

struktury drewna. Zmniejsza się objętość, porowatość drewna, wzrasta gęstość, 

„zamknięciu” ulegają wszelkiego rodzaju szczeliny. W efekcie przekłada się to na spadek 

chropowatości powierzchni. 

 Ra w poprzek włókien niezagęszczonego drewna dębu było 2,5-krotnie większe niż 

wzdłuż włókien. Natomiast Ra w poprzek włókien drewna dębu zagęszczonego w 100°C i 

150°C było odpowiednio 2- i 3- krotnie większe niż Ra wzdłuż włókien drewna dębu 

zagęszczonego w 100°C i 150°C. Chropowatość drewna dębu wyrażona parametrem Rz 

była dwukrotnie większa w poprzek włókien niż wzdłuż włókien. Dotyczyło to drewna 

niezagęszczonego, a także drewna zagęszczonego. 

 Analiza XPS została przeprowadzona w celu określenia potencjalnych zmian grup 

funkcyjnych na powierzchni termo-mechanicznie modyfikowanego drewna dębu. Widmo 

przeglądowe XPS wskazuje na obecność węgla, tlenu i azotu, które wraz z wodorem 

stanowią skład elementarny drewna. Przy użyciu metody XPS możliwe jest również 

uzyskanie informacji o składzie chemicznym na głębokości drewna. W oparciu o 

doniesienia literaturowe stwierdza się, że energia wiązania piku C1s stanowi wypadkową 
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czterech różnych typów węgla, to znaczy C1, C2, C3 i C4. Określono, że składowa C1 

odnosi się do wiązań -C-C oraz -C-H, C2 reprezentuje wiązania -C-O, C3 przypisane jest 

wiązaniom -O-C-O- oraz -C=O), natomiast C4 przypisane jest O=C-O-. 

 Zmiany w udziale procentowym C1s, O1s i N1s wykazały, że temperatura 

modyfikacji wpłynęła na skład chemiczny powierzchni drewna. Udział węgla C1s był 

większy na powierzchni zagęszczonego drewna dębu niż na powierzchni 

niezagęszczonego drewna dębu. Nie stwierdzono istotnej różnicy pomiędzy 

procentowymi udziałami węgla dla drewna dębu zagęszczonego w temperaturze 100°C i 

150°C. Natomiast wraz ze wzrostem temperatury obróbki termo-mechanicznej malał 

procentowy udział tlenu. Udział procentowy azotu nie podlegał tak znacznym zmianom i 

wynosił poniżej 1%. Wysoki stosunek O/C oznacza powierzchnię zawierającą głównie 

polisacharydy, podczas gdy niski stosunek O/C odzwierciedla wysoką koncentrację 

związków ekstrakcyjnych i ligniny na powierzchni drewna. Wykazano, że C1 odnosi się do 

wiązań, które występują głównie w związkach ekstrakcyjnych, ale także i w ligninie. 

Natomiast C2 obrazuje wiązania –CHOH, β- i –COH występujące w składnikach 

strukturalnych drewna. Wykazano również, że związki ekstrakcyjne czynią drewno 

bardziej hydrofobowym. Z przeprowadzonych badań wynika, że stosunek tlenu do węgla 

tj. O/C dla powierzchni zagęszczonego drewna był niższy niż dla drewna 

niezagęszczonego. Stosunek atomów węgla C1/C2 wzrastał wraz ze wzrostem 

temperatury obróbki termo-mechanicznej drewna dębu z 1,53 (dla niezagęszczonego 

drewna) do 3,34 (dla drewna dębu zagęszczonego w temperaturze 150°C). Świadczy to o 

migracji związków ekstrakcyjnych do powierzchni drewna i przeobrażeniach 

bezpostaciowych i plastycznych polimerów tj. ligniny i hemiceluloz w drewnie. 

Spowodowało to wzrost hydrofobowości drewna. Potwierdzają to wyniki badań kąta 

zwilżania drewna dębu. 

 Zagęszczone drewno dębu charakteryzowało się mniejszą zwilżalnością, a tym 

samym było bardziej hydrofobowe niż drewno niezagęszczone. Kąt zwilżania po 60 s od 

aplikacji kropli wody na powierzchnię drewna dębu zagęszczonego w temperaturze 100°C 

i 150°C był odpowiednio o 20% i 30% większy niż kąt zwilżania niezagęszczonego drewna 

dębu i różnice te były statystycznie istotne (test t, p < 0,05). W wyniku zagęszczania 

nastąpił spadek porowatości drewna dębu z 56% do 35% przy temperaturze modyfikacji 

100°C i 29% przy temperaturze modyfikacji 150°C. Proces wnikania wody, a także 

dijodometanu, w porowatą strukturę niezagęszczonego drewna dębu był szybszy niż w 

strukturę zagęszczonego drewna dębu. Spowodowało to największe zmiany kąta zwilżania 

w czasie. Kąt zwilżania drewna wodą był największy w momencie aplikacji kropli (70 - 80° 

po 1 s od naniesienia), a następnie malał logarytmicznie w ciągu 60 s pomiaru. 

 Kąt zwilżania drewna cieczą polarną - wodą znacząco zmieniał się w czasie. 

Dynamika zmian kąta zwilżania była znacznie większa w przypadku zwilżania drewna 

wodą niż dijodometanem. Po 60 s kąt zwilżania na granicy faz drewno - dijodometan dla 

zagęszczonego drewna dębu w temperaturze 100°C i 150°C był odpowiednio o 3% i 22% 

większy niż kąt zwilżania dla niezagęszczonego drewna dębu. W przypadku kąta zwilżania 
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na granicy faz drewno - dijodometan statystycznie istotne różnice wystąpiły pomiędzy 

kątem zwilżania badanym dla drewna dębu zagęszczonego w temperaturze 150°C a 

kątem zwilżania badanym dla drewna dębu niezagęszczonego (test t, p < 0,05). 

Dijodometan jako ciecz niepolarna o wysokiej wartości składowej Lifshitza-van der Waalsa 

na poziomie 50,8 mJ/m2, oddziałuje z drewnem głównie poprzez interakcje dyspersyjne. 

Przekłada się to na niższe wartości pracy adhezji. Natomiast woda jako ciecz polarna o 

dużym momencie dipolowym wykazuje silną tendencję do tworzenia wiązań wodorowych 

z grupami hydroksylowymi składników drewna. 

 Istotnym czynnikiem warunkującym zwilżalność dębu oprócz składu chemicznego 

powierzchni jest również jego chropowatość. Chropowatość jest ściśle związana ze 

zwilżalnością. Im mniejsza chropowatość, tym niższa hydrofilowość powierzchni. Wraz ze 

wzrostem temperatury modyfikacji chropowatość powierzchni maleje, co z kolei wpływa 

na spadek pracy adhezji. Po 60 s wartość swobodnej energii powierzchniowej dla 

niezagęszczonego drewna dębu wyniosła 61,9 (±4,2) mJ/m2, natomiast dla drewna dębu 

zagęszczonego w temperaturze 100°C i 150°C wyniosła odpowiednio 55,7 (±0,7) mJ/m2 i 

51,5 (±1,0) mJ/m2. Wynika z tego, że swobodna energia powierzchniowa dla drewna dębu 

zagęszczonego w temperaturze 100°C i 150°C była odpowiednio o 10% i 17% niższa niż dla 

niezagęszczonego drewna dębu. Składowa dyspersyjna była dominującą składową 

swobodnej energii powierzchniowej. Dla niezagęszczonego drewna dębu wartość 

składowej dyspersyjnej była 2 razy większa niż wartość składowej polarnej. Natomiast dla 

drewna dębu zagęszczonego w temperaturze 100°C i 150°C wartość składowej 

dyspersyjnej była 2,5 razy większa niż wartość składowej polarnej. Dominująca składowa 

dyspersyjna jest typową cechą charakterystyczną dla polimerów z których zbudowane jest 

drewno. W kontekście danych literaturowych stwierdza się, że wysoka wartość składowej 

dyspersyjnej jest wynikiem wysokiej zdolności oddziaływania dyspersyjnej części 

dostępnych wiązań węgiel-tlen i węgiel-węgiel w drewnie. Podczas gdy składowa polarna 

odnosi się do interakcji między grupami hydroksylowymi drewna i grupami funkcyjnymi 

środka wiążącego przez tworzenie wiązania wodorowego. 

 W ramach przeprowadzonych badań wykazano przydatność rentgenowskiej 

spektroskopii fotoelektronów (XPS, ESCA) do nieniszczącego badania powierzchni drewna 

zagęszczonego. W oparciu o analizy XPS stwierdzono, że powierzchnia termo-

mechanicznie modyfikowanego drewna dębu wykazywała odmienną charakterystykę pod 

względem składu chemicznego w porównaniu z niemodyfikowanym drewnem dębu. 

Ponadto w wyniku termo-mechanicznej obróbki nastąpiło zmniejszenie chropowatości 

powierzchni wyrażonej parametrami Ra i Rz mierzonymi wzdłuż i w poprzek włókien. 

Czynniki te w istotny sposób wpłynęły na wzrost kąt zwilżania, spadek pracy adhezji na 

granicy faz drewno - woda oraz drewno - dijodometan, spadek swobodnej energii 

powierzchniowej drewna. W rezultacie zmian zachodzących na powierzchni termo-

mechanicznie modyfikowanego drewna, pod względem chemicznym i strukturalnym, 

nastąpił wzrost jego hydrofobowości. 
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Praca nr 4 

 Wilgoć odgrywa istotną rolę w procesie zagęszczania drewna, ale także 

determinuje właściwości higroskopijne drewna. Składa się na to kilka czynników. Drewno 

jest materiałem porowatym. Ponadto drewno jako materiał organiczny zbudowane jest z 

polisacharydów (ok. 70%) tj. celulozy i hemiceluloz, które są związkami mającymi w swojej 

strukturze stosunkowo dużą ilość polarnych grup hydroksylowych -OH. Duża powierzchnia 

wewnętrzna drewna oraz główne jego składniki, zwłaszcza polisacharydy, w istotny 

sposób kształtują właściwości higroskopijne. Powierzchnia wewnętrzna drewna zależy od 

składu chemicznego drewna, budowy ściany komórkowej i ilości substancji drzewnej. 

Wraz ze wzrostem gęstości drewna wzrasta jego powierzchnia wewnętrzna. Stanowi to 

podłoże do zachodzących w drewnie zjawisk higroskopijnych związanych z wymianą pary 

wodnej z otaczającym powietrzem. 

 Brakuje kompleksowych danych dotyczących właściwości sorpcyjnych drewna 

zagęszczonego. Podejmowanie badań w tym zakresie uzasadnione jest ze względu na 

zmienność klimatu pomieszczeń i jej istotny wpływ na właściwości drewna. W przeciągu 

kilku dni w wyniku uruchomienia instalacji grzewczej (przejścia na zimowy okres 

grzewczy) może nastąpić w pomieszczeniu spadek wilgotności względnej powietrza z 65% 

do 30 - 40%. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że wysoka wilgotność względna 

chłodnego powietrza nie jest równoznaczna z dużą zawartością wilgoci w tym powietrzu. 

Po ogrzaniu powietrze to staje się bardzo suche i wymaga nawilżania. Zmienność klimatu 

zewnętrznego determinująca zmienność klimatu wewnętrznego pomieszczeń i istotna 

współzależność klimat - drewno skłania do podjęcia badań w zakresie określenia 

właściwości higroskopijnych drewna poddanego obróbce termo-mechanicznej. 

W ramach pracy przeprowadzono cykliczną obróbkę termo-mechaniczną (CTMT). 

Metodę tę opracowano w celu poprawy właściwości fizycznych i mechanicznych drewna. 

W ramach prezentowanej pracy określono wpływ cyklicznej obróbki termo-mechanicznej 

na skład chemiczny i wybrane właściwości fizyczne drewna dębu szypułkowego (Quercus 

robur L.). Ze względu na fakt, że temperatura rzędu 100 - 150°C jest wystarczająca do 

uplastycznienia amorficznych polimerów (ligniny i hemiceluloz), a w wyżej temperaturze 

może dojść do istotnej degradacji składników drewna, cykliczną obróbkę termo-

mechaniczną drewna dębu prowadzono w temperaturze 100°C i 150°C. Istotnym 

aspektem prowadzonych badań było zbadanie wilgotności równoważnej i zmian 

wymiarowych zagęszczonego drewna dębu w klimacie o różnej wilgotności względnej 

powietrza. 

 Do zagęszczania użyto próbek drewna dębu o wymiarach 130 mm (wzdłuż 

włókien), 80 mm (w kierunku stycznym), 8,50 mm (w kierunku promieniowym). Drewno 

dębu pozyskano ze środkowej Polski. Powierzchnię próbek drewna wykończono przez 

struganie. Po klimatyzacji próbek w klimacie normalnym (temperatura 20±2°C, wilgotność 

względna 65±5%) oznaczono wilgotność drewna zgodnie z ISO 13061-1 (2014). Gęstość 

drewna oznaczono metodą stereometryczną zgodnie z wymaganiami ISO 13061-2 (2014). 
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 Drewno dębu poddano cyklicznej obróbce termo-mechanicznej (CTMT). Jeden cykl 

obróbki składał sie z trzech etapów: I. ogrzewanie kontaktowe drewna w prasie 

hydraulicznej; II. zagęszczanie drewna; III. chłodzenie drewna w nieogrzewanej prasie 

hydraulicznej bez wywierania ciśnienia. Termo-mechaniczną modyfikację drewna 

realizowano w jednym oraz w dwóch cyklach. Czas ogrzewania próbek drewna wynosił 

120 s, czas zagęszczania 120 s, natomiast czas chłodzenia drewna pomiędzy cyklami 240 s. 

Temperatura obróbki wynosiła 100°C oraz 150°C, jednostkowe ciśnienie prasowania  

45 N/mm2. 

 Do oznaczeń chemicznych użyto drewna zmielonego o frakcji 0,5 – 1,0 mm. 

Ekstrakcję drewna dębu przeprowadzono przy użyciu aparatu Soxhleta w mieszaninie 

chloroform-etanol (93:7) przez 10 h. Oznaczenia zawartości ligniny, celulozy oraz 

holocelulozy przeprowadzone zostały na materiale wyekstrahowanym mieszaniną 

chloroform-etanol. Procentowy udział ligniny nierozpuszczalnej w kwasie w badanym 

materiale wykonano zgodnie z procedurą opisaną w TAPPI Test Method T 222 om-15 

(2015) oraz dla ligniny rozpuszczalnej w kwasie zgodnie z NREL/TP-510-42618 przy 

zastosowaniu długości fali 205 nm. Zawartość celulozy została oznaczona przy 

wykorzystaniu metody Seiferta. Oznaczenie zawartości holocelulozy zostało 

przeprowadzone przy użyciu chlorynu sodowego w kwaśnym środowisku. Na 1 g wiórów 

użyto 1,5 g chlorynu sodowego, a proces chlorowania prowadzono przez 4 h. Zawartość 

substancji rozpuszczalnych w 1% NaOH oznaczono zgodnie z TAPPI Test Method T 212 

om-02 (2015). 

 Do badania wilgotności równoważnej użyto próbek o wymiarach 80 mm  

(w kierunku stycznym) × 12 mm (wzdłuż włókien). Wymiar próbek drewna w kierunku 

promieniowym (grubość) w przypadku próbek kontrolnych wynosił 8,67 (±0,35) mm, a w 

przypadku próbek modyfikowanych odpowiadał grubości próbek po obróbce termo-

mechanicznej. Próbki drewna po wysuszeniu do wilgotności 0% umieszczano w komorach, 

w których w temperaturze 20±2°C wilgotność względna powietrza wynosiła od 9% do 

98%. Klimatyzowanie drewna w różnych warunkach było możliwe dzięki przygotowanym 

roztworom nasyconym substancji chemicznych. Oznaczenie właściwości sorpcyjnych 

(adsorpcja) zakończono gdy masa próbek drewna między kolejnymi trzema ważeniami w 

odstępach 48 h była identyczna. 

 Określono zmiany wymiarowe drewna w kierunku promieniowym i stycznym, 

które dotyczyły tym samym odpowiednio zmian grubości i szerokości klimatyzowanych 

próbek. Wyznaczono spęcznienie objętościowe drewna dla różnych warunków 

klimatyzowania. Wymiary próbek określono z dokładnością do 0,001 mm. 

 Do badania nasiąkliwości użyto próbek o wymiarach 20 mm (w kierunku stycznym) 

× 20 mm (wzdłuż włókien). Grubość próbek kontrolnych wynosiła 8,67 (±0,35) mm, a w 

przypadku próbek modyfikowanych odpowiadała grubości próbek po obróbce termo-

mechanicznej. Nasiąkliwość drewna oznaczono po 24 h moczenia w wodzie oraz w stanie 

maksymalnego nasycenia. 
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 Największą gęstość (1116±24 kg/m3) odnotowano dla drewna dębu 

modyfikowanego w temperaturze 150°C i 2 cyklach obróbki (wzrost o 71% w porównaniu 

do niezagęszczonego drewna dębu). Stopień sprasowania wynosił 43%. Najmniejszą 

gęstością (1015±18 kg/m3) charakteryzowało się drewno dębu zagęszczane w 

temperaturze 100°C i 1 cyklu obróbki (wzrost o 56%). Wykazano, że im wyższa była 

temperatura obróbki termo-mechanicznej tym większą gęstością charakteryzowało się 

drewno dębu. Drewno dębu po dwóch cyklach obróbki termo-mechanicznej miało 

większą gęstość niż po jednym cyklu obróbki i różnice te były statystycznie istotne (na 

podstawie ANOVA, test Fishera, p < 0,05). 

 Zagęszczone drewno dębu charakteryzowało się niższymi wartościami wilgotności 

równoważnej (EMC) niż drewno niezagęszczone. Wykazano, że im wyższa była 

temperatura modyfikacji tym niższą wilgotnością równoważną charakteryzowało się 

drewno dębu. Nie stwierdzono istotnych różnic między EMC drewna dębu w zależności od 

liczby cykli obróbki termo-mechanicznej. 

 Temperatura obróbki termo-mechanicznej w istotny sposób wpłynęła na 

zawartość celulozy  w drewnie (wpływ na poziomie 42%). Jednakże zmiany jej 

procentowego udziału w drewnie były niewielkie (3 - 4%). Liczba cykli obróbki termo-

mechanicznej w istotny sposób wpłynęła na wszystkie analizowane składniki drewna dębu 

z wyjątkiem ligniny. Przy czym liczba cykli obróbki wykazała największy wpływ na udział 

związków ekstrakcyjnych rozpuszczalnych w mieszaninie chloroform - etanol (wpływ na 

poziomie 94%), a najmniejszy na udział holocelulozy (37%). Warto zauważyć, że zmiany 

procentowego udziału holocelulozy w drewnie były niewielkie (poniżej 1%). Po obróbce 

termo-mechanicznej w drewnie dębu wystąpiły zmiany głównie w zawartości substancji 

rozpuszczalnych w 1% NaOH i zawartości związków ekstrakcyjnych rozpuszczalnych w 

mieszaninie chloroform - etanol. 

 Zagęszczone drewno dębu zawierało więcej substancji rozpuszczalnych w 1% 

NaOH niż drewno niezagęszczone. Różnice te wynosiły 4 - 13% i były statystycznie istotne 

(test t, p < 0,05). Wyższa zawartość substancji rozpuszczalnych w 1% NaOH informuje o 

procesu degradacji drewna. W słabych alkaliach rozpuszczają się bowiem związki 

ekstrakcyjne tj. kwasy tłuszczowe, część ligniny, hemicelulozy oraz zdegradowane 

łańcuchy celulozy. Wzrost zawartości tych substancji następuje wraz z rozkładem 

składników drewna. Przy czym rozkładowi ulegają w głównej mierze hemicelulozy. Z 

danych literaturowych wynika, że degradacja hemiceluloz zostaje zapoczątkowana w 

temperaturze 120°C, a poziom degradacji zależy od czasu obróbki termicznej. W wyniku 

degradacji hemiceluloz zachodzi szereg zjawisk m.in.: (1) spada stopień polimeryzacji 

hemiceluloz; (2) zniszczeniu ulegają wiązania wodorowe i Van der Waalsa, (3) zniszczeniu 

ulegają również wiązania między składnikami strukturalnymi drewna tj. wiązania między 

hemicelulozami i celulozą, wiązania kowalencyjne między hemicelulozami i ligniną. Mogło 

to wpłynąć na EMC drewna dębu. Celuloza i hemicelulozy są związkami mającymi w 

swojej strukturze względnie dużą ilość polarnych grup hydroksylowych -OH. W związku z 
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tym im mniejsza zawartość tego rodzaju związków tym mniejsze powinowactwo drewna 

do wody i tym samym niższa wilgotność równoważna drewna. 

 Po przeprowadzeniu drugiego cyklu obróbki, bez względu na temperaturę 

modyfikacji CTMT, nastąpił istotny spadek związków ekstrakcyjnych rozpuszczalnych w 

mieszaninie chloroform - etanol (test t, p < 0,05). Podczas drugiego cyklu obróbki część 

tego rodzaju związków ulotniła się. Wynika z tego, że dłużej trwająca obróbka termo-

mechaniczna spowodowała spadek zawartości związków ekstrakcyjnych rozpuszczalnych 

w mieszaninie chloroform - etanol. Czas jest bowiem istotnym czynnikiem warunkującym 

stopień degradacji składników drewna. W kontekście dostępnych danych literaturowych 

należy stwierdzić, że w drewnie dębu zidentyfikowano ponad 50 lotnych związków 

zróżnicowanych pod względem budowy chemicznej i ponad 30 z nich oznaczono 

ilościowo. Dowiedziono również, że termiczna degradacja związków ekstrakcyjnych w 

drewnie grochodrzewu zachodzi dwuetapowo: pierwszy etap występuje w zakresie 

temperatur 130°C a 250°C, podczas gdy drugi etap między 250°C a 550°C. 

 Mniejsza zawartość związków ekstrakcyjnych rozpuszczalnych w mieszaninie 

chloroform - etanol w drewnie dębu poddanemu drugiemu cyklowi obróbki nie wpłynęła 

w istotny sposób na EMC. Z danych literaturowych wynika bowiem, że im wyższa 

zawartość związków ekstrakcyjnych, tym niższa wilgotność równoważna drewna. 

 Drewno dębu poddane cyklicznej obróbce termo-mechanicznej charakteryzowało 

się większymi wielkościami spęcznienia w kierunku promieniowym (R) niż w kierunku 

stycznym (T). Zależności te są odwrotne niż dla drewna niemodyfikowanego. Wynika to z 

faktu, że drewno dębu było zagęszczane w kierunku promieniowym. Z tego względu 

tendencja drewna do zmian wymiarowych w kierunku promieniowym była większa niż w 

kierunku stycznym. Dla zagęszczonego drewna dębu stosunek spęcznienia w kierunku 

stycznym do spęcznienia w kierunku promieniowym (T/R) wynosił od 0,4 do 0,6, w 

zależności od wilgotności względnej powietrza. Natomiast dla niezagęszczonego drewna 

dębu T/R wyniosło od 1,2 do 1,6; w zależności od wilgotności względnej powietrza. Liczba 

cykli obróbki termo-mechanicznej nie wpłynęła w istotny sposób na zróżnicowanie 

spęcznienia zarówno w kierunku promieniowym jak i stycznym. Wzrost grubości 

zagęszczonego drewna spowodowany jest spęcznieniem odwracalnym i nieodwracalnym. 

Spęcznienie odwracalne jest wynikiem higroskopijnej natury drewna, podczas gdy 

spęcznienie nieodwracalne spowodowane jest relaksacją naprężeń w zagęszczonym 

drewnie. Zjawisko to ma miejsce na skutek uwalniania się w wilgotnych warunkach 

naprężeń wewnętrznych powstałych w drewnie podczas procesu zagęszczania. 

 Bez względu na temperaturę zagęszczania, im wyższa była wilgotność względna 

powietrza tym większe były różnice pomiędzy spęcznieniem w kierunku promieniowym 

drewna zagęszczonego i niezagęszczonego. Pod wpływem wyższej wilgotności względnej 

powietrza nastąpiły większe zmiany w strukturze drewna będące głównie efektem 

nieodwracalnego spęcznienia. Drewno dębu modyfikowane w temperaturze 150°C 

charakteryzowało się mniejszymi wartościami spęcznienia niż drewno zagęszczone w 

temperaturze 100°C. Spęcznienie w kierunku promieniowym drewna dębu zagęszczonego 
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w temperaturze 100°C zawierało się w przedziale 1,6% - 12,2%, a drewna dębu 

zagęszczonego w temperaturze 150°C było w przedziale 1,4% - 10,9%, w zależności od 

wilgotności względnej powietrza. Natomiast spęcznienie w kierunku stycznym drewna 

dębu zagęszczonego w temperaturze 100°C wynosiło od 0,8% do 7,2%, a drewna dębu 

zagęszczonego w temperaturze 150°C zawierało się w przedziale od 0,6% do 6,9%, w 

zależności od wilgotności względnej powietrza. Zależności te wynikają z przemian 

związków ekstrakcyjnych i hemiceluloz w trakcie obróbki termo-mechanicznej. 

 Spęcznienie objętościowe niezagęszczonego drewna dębu zawierało się w 

przedziale od 1,5% do 12,2% w zależności od wilgotności względnej powietrza. Wyższe 

wartości spęcznienia objętościowego odnotowano dla zagęszczonego drewna dębu. 

Zależności te wynikały z wyższych wartości spęcznienia w kierunku promieniowym. 

Spęcznienie objętościowe drewna dębu zagęszczonego w temperaturze 100°C wynosiło 

od 2,5% do 22,0%, natomiast spęcznienie objętościowe drewna dębu zagęszczonego w 

temperaturze 150°C wynosiło od 1,9% do 20,8%. Liczba cykli obróbki termo-mechanicznej 

nie wpłynęła w istotny sposób na zróżnicowanie wartości spęcznienia objętościowego 

drewna dębu w obrębie danej temperatury modyfikacji. Istotnym czynnikiem 

warunkującym spęcznienie objętościowe jest gęstość drewna. W ramach 

przeprowadzonych badań zależność między gęstością drewna zagęszczonego a 

spęcznieniem objętościowym była istotna statystycznie (p < 0,05), współczynnik R2 

wynosił 0,61. Im większa gęstość tym większa zawartość substancji drzewnej i tym samym 

większa podatność na spęcznienie. 

 Nasiąkliwość (WA) niezagęszczonego drewna dębu po 24 h moczenia w wodzie i w 

stanie maksymalnego nasycenia wynosiła odpowiednio 48,0 (±0,7)% i 103,9 (±0,8)%. 

Temperatura obróbki termo-mechanicznej w istotny sposób wpływała zarówno na WA 

drewna dębu po 24 h moczenia w wodzie, jak również na WA w stanie maksymalnego 

nasycenia. Wpływ ten był odpowiednio na poziomie 78% i 25%. Natomiast liczba cykli 

obróbki w istotny sposób wpłynęła na WA drewna dębu w stanie maksymalnego 

nasycenia (wpływ na poziomie 55%). Drewno dębu zagęszczone w temperaturze 100°C 

miało wyższą wartość WA po 24 h moczenia w wodzie (wzrost odpowiednio o 50% i 33% 

po jednym i dwóch cyklach obróbki) niż drewno niezagęszczone. Natomiast drewno 

modyfikowane w temperaturze 150°C charakteryzowało się WA po 24 h moczenia w 

wodzie na takim samym poziomie jak drewno niezagęszczone. Warto zauważyć, że WA w 

stanie maksymalnego nasycenia zagęszczonego drewna dębu było niższe niż drewna 

niezagęszczonego. WA niezagęszczonego drewna dębu po 24 h moczenia w wodzie 

stanowiło 46% WA w stanie maksymalnego nasycenia. WA drewna dębu zagęszczonego w 

temperaturze 100°C po 24 h moczenia w wodzie stanowiło 73% WA w stanie 

maksymalnego nasycenia. Natomiast dla drewna dębu zagęszczonego w temperaturze 

150°C było to 58%. Niższe  wartości WA odnotowane dla drewna dębu zagęszczonego w 

temperaturze 150°C są wynikiem zmian w składzie chemicznym drewna pod wpływem 

obróbki termo-mechanicznej. Zmiany te dotyczyły w szczególności zawartości substancji 

rozpuszczalnych w 1% NaOH i związków ekstrakcyjnych rozpuszczalnych w mieszaninie 
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chloroform - etanol. Na WA drewna dębu mogły mieć również wpływ zmiany w strukturze 

drewna. Podczas zagęszczania drewna w wyższej temperaturze dochodzi do 

„pełniejszego" zamknięcia mikroporów w strukturze drewna. Efektem tego jest 

utrudniony dostęp wody do struktury wewnętrznej drewna i niższe wartości WA. 

 Termo-mechanicznie modyfikowane drewno dębu miało niższą wilgotność 

równoważną, w całym badanym zakresie wilgotności względnej powietrza tj. 9 - 98% niż 

drewno niezagęszczone. Ponadto im wyższa była temperatura modyfikacji termo-

mechanicznej tym drewno miało niższą wilgotność równoważną i mniejszą nasiąkliwość. 

Drewno modyfikowane termo-mechanicznie charakteryzowało się większymi wielkościami 

spęcznienia w kierunku promieniowym niż w kierunku stycznym. Liczba cykli obróbki w 

istotny sposób wpłynęła na nasiąkliwość drewna dębu w stanie maksymalnego nasycenia. 

W wyniku zagęszczania w drewnie dębu wystąpiły zmiany głównie w zawartości substancji 

rozpuszczalnych w 1% NaOH i zawartości związków ekstrakcyjnych rozpuszczalnych w 

mieszaninie chloroform - etanol. 

 

Praca nr 5 

Ze względu na sposób użytkowania podłogi narażone są głównie na działanie wody 

nie tylko w stanie gazowym, ale również w stanie ciekłym. Efektem tego są zmiany 

wymiarowe produktu. W związku z tym istotne jest zweryfikowane właściwości fizycznych 

drewna modyfikowanego termo-mechanicznie, a w szczególności podatności na działanie 

wody. Brak stabilności wymiarowej produktu jest jednym z najważniejszych problemów 

dotyczących zagęszczonego materiału. Chociaż zagęszczanie drewna poprawia 

mechaniczne właściwości drewna, odkształcenie powstałe podczas procesu zagęszczania 

nie jest trwałe i drewno może powracać do swojego pierwotnego stanu podczas 

ponownego nawilżenia. W związku z tym celem badań było określenie wpływu obróbki 

termo-mechanicznej na nasiąkliwość i prędkość nasiąkania drewna iroko i tauari. Badane 

gatunki drewna pochodzące ze strefy klimatu tropikalnego w wielu krajach europejskich, 

w tym również w Polsce, wykorzystywane są do produkcji materiałów podłogowych. 

Drewno iroko (Milicia excelsa (Welw.) C.C.Berg) pozyskano z Nigerii, natomiast drewno 

tauari (Couratari spp.) z Brazylii. Cechą charakterystyczną drewna iroko jest pasiasty układ 

włókien, a więc nieregularne odchylenie włókien drzewnych. Nienaturalne rozmieszczenie 

elementów strukturalnych powoduje urozmaicenie rysunku drewna (tekstury), ale także 

może wpływać na właściwości drewna.  

Do badań wykorzystano próbki drewna o wymiarach 130 mm (wzdłuż włókien) × 

80 mm (w kierunku stycznym) × 8,50 mm (w kierunku promieniowym). Powierzchnie 

próbek drewna były wykończone poprzez struganie. Termo-mechaniczną modyfikację 

drewna prowadzono w laboratoryjnej prasie hydraulicznej. Temperatura półek prasy 

wynosiła 100°C lub 150°C, ciśnienie jednostkowe 45 N/mm2. Obróbka drewna składała się 

z trzech etapów: ogrzewanie próbek drewna przez 120 s przy zamkniętych półkach prasy 

bez wywierania nacisku, prasowanie przy założonym ciśnieniu w czasie 120 s, chłodzenie 



28/48 

 

próbek drewna w nieogrzewanej prasie hydraulicznej bez wywierania nacisku. Chłodzenie 

prowadzono do czasu uzyskania przez drewno temperatury rzędu 70°C. 

 Do badania nasiąkliwości użyto próbek o wymiarach 20 mm (w kierunku stycznym) 

× 20 mm (wzdłuż włókien). Grubość próbek kontrolnych wynosiła 8,67 (±0,35) mm, a w 

przypadku próbek modyfikowanych odpowiadała grubości próbek po obróbce termo-

mechanicznej. Nasiąkliwość drewna oznaczono po 24 h, 48 h moczenia w wodzie oraz w 

stanie maksymalnego nasycenia. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów wyznaczono 

zmiany wilgotności drewna w czasie tj. prędkość nasiąkania. Analizę statystyczną 

przeprowadzono przy użyciu programu STATISTICA wersja-12 firmy StatSoft, Inc. (Tulsa, 

USA), na poziomie istotności 0,05. 

 Ze względu na fakt, że drewno tauari miało bardziej „regularną” budowę i większą 

gęstość niż drewno iroko uległo zagęszczeniu do materiału o większej gęstości. Gęstość 

drewna tauari zagęszczonego w temperaturze 100°C była o 47% większa niż drewna iroko, 

podczas gdy tauari zagęszczone w temperaturze 150°C charakteryzowało się o 61% 

większą gęstością niż drewno iroko. 

 Często w rzeczywistości, w przypadku zalania podłogi wodą dochodzi do jej 

usunięcia w przeciągu kilku - kilkudziesięciu minut. W związku z tym istotne jest 

zweryfikowanie stanu drewna w tym czasie. Z przeprowadzonych badań wynika, że 

drewno iroko charakteryzowało się większą dynamiką zmian nasiąkliwości (WA) w czasie 

niż drewno tauari. Dotyczyło to zarówno niezagęszczonego jak i zagęszczonego drewna 

iroko. W przypadku drewna iroko nieregularny układ włókien stanowił istotny czynnik 

warunkujący WA. 

 Wykazano również, że w przypadku WA drewna iroko temperatura zagęszczania 

miała istotne znacznie. Drewno iroko zagęszczone w temperaturze 100°C 

charakteryzowało się większą wartością WA (po 24 i 48 h moczenia w wodzie) niż drewno 

niezagęszczone. W przypadku drewna iroko zagęszczonego w temperaturze 150°C 

odnotowano odwrotną zależność. Przy czym w stanie maksymalnego nasycenia WA 

drewna iroko zagęszczonego w temperaturze 100°C (118±4%) było zbliżone do WA 

niezagęszczonego drewna iroko. Natomiast zagęszczone drewno tauari w stanie 

maksymalnego nasycenia miało WA na poziomie 80%, a tym samym mniejsze niż 

niezagęszczone drewno tauari i różnice te były statystycznie istotne (p < 0,05). Świadczy 

to o dobrze „zamkniętej° strukturze drewna tauari w procesie zagęszczania. 

 Analiza procesu nasiąkania wykazała istotne zróżnicowanie tej właściwości w 

zależności od gatunku drewna (iroko, tauari), rodzaju materiału (niezagęszczone, 

zagęszczone), temperatury zagęszczania (100°C, 150°C). Prędkość nasiąkania drewna 

iroko, niezależnie od rodzaju materiału (drewno niezagęszczone, drewno zagęszczone) 

była większa niż w drewnie tauari. Należy przypuszczać, że wynika to z „nieregularnej” 

budowy drewna iroko tj. obecności nieregularnego układu włókien. Dzięki temu woda 

mogła szybciej wniknąć w strukturę drewna. Prędkość nasiąkania drewna termo-

mechanicznie modyfikowanego była mniejsza niż drewna niezagęszczonego. Było to 

szczególnie zauważalne w pierwszych 30 s nasiąkania. W wyniku zagęszczania nastąpiło 
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zamknięcie części porów. W efekcie w początkowej fazie nasiąkania woda miała 

utrudniony dostęp do poszczególnych elementów strukturalnych drewna. Zależności te 

mogły również być efektem różnic w naprężeniach wewnętrznych, które wymagają więcej 

czasu, by ulec relaksacji i które nie występują w niezagęszczonym drewnie. 

 W ramach przeprowadzonych badań wykazano istotne różnice w przebiegu 

procesu nasiąkania termo-mechanicznie modyfikowanego drewna (iroko, tauari) wodą w 

porównaniu do drewna nie poddanego modyfikacji. Nasiąkliwość zagęszczonego drewna 

zależała od gatunku, budowy anatomicznej, temperatury modyfikacji. Prędkość 

nasiąkania w termo-mechanicznie modyfikowanym drewnie była mniejsza niż w drewnie 

niezagęszczonym, co było szczególnie zauważalne w pierwszych 30 s moczenia drewna w 

wodzie. 

 

Praca nr 6 

 Barwa drewna jest następstwem selektywnego odbijania i rozpraszania promieni 

świetlnych o charakterystycznej dla danego materiału długości fal. Materiał ma barwę 

odpowiadającą składowi widmowemu odbitych i rozproszonych promieni. Reszta 

promieni wchodzących w skład widma ulega pochłonięciu przez materiał, a więc nie 

dociera do oka i nie wywołuje wrażeń barwnych. Znamienną cechą drewna jest zmienność 

barwy. Barwa drewna zależy od wielu czynników zewnętrznych, wśród których największą 

rolę odgrywają warunki klimatyczne. Barwa drewna zależy również od warunków 

siedliskowych. Drewno ma bezpośrednio po ścięciu drzewa barwę jasną, która stopniowo 

ciemnieje wskutek utleniającego działania powietrza. Intensywność barwy słabnie u 

wszystkich gatunków w miarę wysychania. Również w zależności od rodzaju i udziału 

składników ekstrakcyjnych poszczególne gatunki drewna wykazują odmienną podatność 

na zmianę barwy pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. 

 Niektóre gatunki drzew mają zdolność do wytwarzania twardzieli. Najstarsze słoje 

roczne, znajdujące się najbliżej rdzenia, zmieniają swój skład chemiczny i są mechanicznie 

izolowane (poprzez zamknięcie jamek lub wrastanie komórek miękiszowych w naczynia) 

od przewodzenia wody. Często twardziel ma ciemniejszą barwę w porównaniu z drewnem 

bielu, dzięki czemu może być odróżniona gołym okiem. Twardziel pełni tylko rolę 

mechaniczną, wzmacnia pień i jest to w naturalny sposób zaimpregnowana za życia 

drzewa część pnia o wyższej odporności na działanie mikroorganizmów i owadów. Biel 

oprócz wzmacniania pnia, uczestniczy w funkcjach życiowych rośliny np. przewodzeniu 

wody oraz gromadzeniu substancji odżywczych i z tego względu jest zdecydowanie 

bardziej podatny na zgnilizny i żerowanie owadów. W skrajnym przypadku np. w drewnie 

dębu zazwyczaj wąski biel traktowany jest jako odpad, nieprzydatna do przerobu część 

pnia. Biel drewna sosny ma barwę jasnożółtą a twardziel barwę czerwono-brązową. 

Ciemniejsze zabarwienie twardzieli spowodowane jest obecnością gum, garbników, 

barwników i innych związków ekstrakcyjnych. 

 W literaturze przedmiotu brakuje kompleksowych danych o wpływie czynników 

abiotycznych tj. promieniowania ultrafioletowego na barwę drewna poddanego 
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zagęszczaniu. Nie ma również kompleksowych danych o zmianach barwy zagęszczonego 

drewna z wyszczególnieniem strefy bielu i twardzieli. Stabilność barwy drewna należy do 

istotnych cech, gdyż determinuje w głównej mierze walory użytkowe drewna. Ponadto 

pośrednio może stanowić wskaźnik jakości i wytrzymałości drewna. Drewno sosny należy 

do gatunków twardzielowych o zabarwionej twardzieli. Udział bielu w drewnie sosny jest 

znaczny i może dochodzić do 1/3 średnicy pnia. Biel sosny podobnie jak twardziel 

wykorzystywana jest w celach przemysłowych. Dlatego też podjęto badania obejmujące 

te dwie strefy drewna. 

 Celem badań było określenie wpływu promieniowania ultrafioletowego na barwę 

modyfikowanego termo-mechanicznie drewna bielu i twardzieli sosny zwyczajnej (Pinus 

sylvestris L.). Szczególnie istotnym aspektem było określenie zmian parametrów barwy 

drewna w czasie. Kolejnym istotnym aspektem było zweryfikowanie różnic w podatności 

drewna bielu i twardzieli sosny na zmianę barwy pod wpływem promieniowania 

ultrafioletowego. 

 Do badań użyto próbek drewna sosny o wymiarach 120 mm (wzdłuż włókien)  

× 60 mm (w kierunku promieniowym) × 5 mm (w kierunku stycznym). Powierzchnia 

próbek została wykończona przez struganie. Modyfikację termo-mechaniczną drewna 

przeprowadzono w laboratoryjnej prasie hydraulicznej. Temperatura półek prasy wynosiła 

100°C, 150°C i 200°C; jednostkowe ciśnienie prasowania 80 N/mm2. Obróbka drewna 

składała się z trzech etapów: (1) wygrzewanie próbek drewna przez 180 s przy 

zamkniętych półkach prasy bez wywierania nacisku, (2) prasowanie przy założonym 

ciśnieniu w czasie 180 s, (3) chłodzenie próbek drewna w nieogrzewanej prasie 

hydraulicznej bez wywierania nacisku. Chłodzenie prowadzono do czasu uzyskania przez 

drewno temperatury rzędu 70°C. 

 Próbki drewna naświetlano przy użyciu czterech lamp fluorescencyjnych, każda o 

mocy 100W (model 100R, producent LIGHTECH, Polska), w zakresie spektrum  

340 - 360 nm. Naświetlanie prowadzono przez 300 h, a parametry barwy oznaczano po 

każdych kolejnych 20 h naświetlania. Do badań barwy użyto 20 próbek dla każdego 

wariantu drewna niezagęszczonego i zagęszczonego. Parametry barwy badano w trzech 

punktach pomiarowych dla każdej próbki. Oznaczono następujące parametry barwy: 

jasność (L*), współrzędna chromatyczna na osi czerwony - zielony (a*), współrzędna 

chromatyczna na osi żółty - niebieski (b*), nasycenie (C*), kąt nasycenia (h). Całkowitą 

zmianę barwy ΔE oznaczono zgodnie z ISO 7724-3 (1984). 

  Strefa drewna (biel, twardziel) wykazała istotny wpływ na wszystkie badane 

właściwości sosny z wyjątkiem gęstości. Stopień zagęszczenia drewna bielu był na tyle 

wysoki, że w wyniku modyfikacji uzyskano porównywalną gęstość dla drewna bielu i 

twardzieli. Temperatura obróbki termo-mechanicznej wykazała istotny wpływ na 

wszystkie badane właściwości drewna sosny (p < 0,05). Istotna była również interakcja 

pomiędzy strefą zagęszczanego drewna a temperaturą obróbki, która kształtowała 

badane parametry drewna z wyjątkiem a* i h po naświetlaniu. Analizując procentowy 

wpływ czynników na badane właściwości zagęszczonego drewna sosny stwierdzono 
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znaczne różnice w ich oddziaływaniu. Temperatura obróbki w znacznie większym stopniu 

wpływała na stopień sprasowania, gęstość (wpływ na poziomie 98%) oraz b* i ΔE (wpływ 

na poziomie 44% - 63%) niż strefa zagęszczonego drewna. Zróżnicowanie pomiędzy 

bielem a twardzielą determinowało głównie wartości parametrów L*, a*, h, zarówno 

bezpośrednio po zagęszczaniu jak i po naświetlaniu. (wpływ na poziomie 50 - 84%). 

Poziom wpływu analizowanych czynników na parametry barwy był inny po naświetlaniu 

niż bezpośrednio po zagęszczaniu. Gdy wzrastał wpływ strefy drewna, malał wpływ 

temperatury i odwrotnie. Przykładowo strefa drewna w większym stopniu wpłynęła na 

zróżnicowanie jasności drewna po naświetlaniu niż bezpośrednio po zagęszczaniu (wzrost 

wpływu czynnika z 50% do 76%). Wpływ temperatury obróbki na jasność drewna po 

naświetlaniu (12%) był natomiast mniejszy niż po zagęszczaniu (32%). 

 Drewno twardzieli sosny uległo mniejszemu sprasowaniu niż drewno bielu. 

Wynikało to z mniejszej podatności stref drewna późnego w twardzieli na zagęszczenie. 

Drewno późne w twardzieli charakteryzuje się większą gęstością, ponadto często 

przesycone jest żywicą, która wypełniając wnętrze komórek utrudnia ich zagęszczanie. W 

twardzieli sosny może znajdować się nawet 5-razy więcej żywicy niż w bielu. W wyniku 

większej kompresji drewno bielu charakteryzowało się porównywalną gęstością do 

drewna twardzieli. Gęstość niezagęszczonego bielu i twardzieli sosny wynosiła 

odpowiednio 466 (±17) kg/m3 i 558 (±9) kg/m3 i wartości te były porównywalne z danymi 

literaturowymi. Średnia gęstość po modyfikacji termo-mechanicznej zawierała się w 

przedziale 986 - 1126 kg/m3 dla bielu, 1023 - 1068 kg/m3 dla drewna twardzieli. Ogólnie 

można stwierdzić, że obróbka termo-mechaniczna spowodowała dwukrotny wzrost 

gęstości drewna bielu i twardzieli sosny. 

 Modyfikacja termo-mechaniczna drewna bielu i twardzieli sosny przy 100°C i 

150°C spowodowała niewielkie, słabo zauważalne dla oka zmiany jasności drewna. 

Dopiero obróbka przy 200°C spowodowała wyraźną zmianę barwy. Spadek jasności 

drewna w wyniku obróbki spowodowany jest degradacją hemiceluloz. Przy czym 

degradacja hemiceluloz jest tym większa im wyższa jest temperatura obróbki. Efektem 

tego jest wzrost udziału ligniny w drewnie, która nadaje mu ciemniejszą barwę. 

 Zagęszczanie drewna bielu sosny w temperaturze 100°C i 150°C nie wpłynęło 

również w znaczący sposób na parametry a* i b*, a tym samym na całkowitą zmianę 

barwy ΔE. Efektem tego były porównywalne zmiany ΔE (na poziomie ok. 3,5) dla drewna 

bielu sosny zagęszczanego w temperaturze 100°C i 150°C. Zmiany barwy drewna w 

kierunku barwy czerwonej, zarówno dla drewna bielu jak i twardzieli, były największe przy 

temperaturze modyfikacji 200°C. Wraz ze wzrostem temperatury modyfikacji drewna 

bielu i twardzieli następował wzrost nasycenia barwy C* i spadek wartości h. Zmiana 

barwy w kierunku czerwonej może wynikać z obecności substancji ekstrakcyjnych w 

drewnie. Ze względu na fakt, że w twardzieli znajduje się więcej substancji ekstrakcyjnych, 

była ona bardziej podatna na zmianę barwy w kierunku barwy czerwonej niż drewno 

bielu. Z danych literaturowych wynika, że zawartość substancji ekstrakcyjnych (oznaczona 

przy użyciu aparatu Soxhleta w mieszaninie etanolu) w drewnie bielu 75-letniej sosny 
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wynosi od 2,3% do 2,7%, a w twardzieli od 6,8% do 13,3%. Wzrost udziału barwy żółtej w 

miarę podnoszenia temperatury modyfikacji był również szczególnie zauważalny dla 

drewna twardzieli, w którym jest więcej ligniny. Za żółknięcie drewna odpowiada bowiem 

głównie lignina i jej pochodne tj. chinony i stylbeny. Wartość parametru b* dla drewna 

bielu i twardzieli modyfikowanego w temperaturze 200°C była odpowiednio o 21% i 41% 

większa niż dla niemodyfikowanego drewna bielu i twardzieli. Modyfikacja drewna bielu 

sosny w temperaturze 200°C spowodowała 2-krotnie większą zmianę barwy ΔE drewna 

niż modyfikacja w niższych temperaturach. Zagęszczanie drewna twardzieli sosny 

spowodowało większe zróżnicowanie barwy drewna. Całkowita zmiana barwy drewna 

twardzieli sosny była tym większa im wyższa była temperatura modyfikacji. Ogólnie 

można przyjąć, że całkowita zmiana barwy drewna twardzieli sosny, bez względu na 

temperaturę modyfikacji, była 2-krotnie większa niż zmiana barwy drewna bielu sosny. 

 Stwierdzono istotne zmiany barwy drewna pod wpływem promieniowania 

ultrafioletowego. Szczegółowej charakterystyki barwy drewna dostarcza analiza oparta na 

systemie CIE L*a*b* i L*C*h. Drewno bielu sosny charakteryzowało się mniejszą 

podatnością na zmianę jasności L* pod wpływem promieniowania ultrafioletowego niż 

drewno twardzieli. Różnica między L* przed i po naświetlaniu bielu sosny wynosiła ok. 8, 

natomiast dla twardzieli sosny od ok. 7 do 12. Zależności te wynikały z różnic w składzie 

chemicznym drewna. Za ciemnienie drewna odpowiada lignina. W drewnie twardzieli 

sosny znajduje się więcej ligniny niż w bielu. Ponadto wraz ze wzrostem temperatury 

zagęszczania następowała bardziej intensywna degradacja hemiceluloz, co dodatkowo 

wpłynęło na wzrost procentowego udziału ligniny w drewnie. Efektem tego była znacznie 

ciemniejsza barwa drewna bielu i twardzieli sosny zagęszczanego w temperaturze 200°C 

niż w temperaturze 100°C i 150°C. Potwierdza to mechanizmy występujące w trakcie 

termicznego rozkładu składników drewna. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że 

drewno zagęszczane w wyższej temperaturze pod wpływem naświetlania w mniejszym 

stopniu zmieniało L*. W ciągu 300 h spadek L* drewna bielu i twardzieli sosny 

zagęszczanego w temperaturze 100°C i 150°C wynosił 12%. Natomiast drewno bielu i 

twardzieli sosny zagęszczane w temperaturze 200°C charakteryzowało się spadkiem L* na 

poziomie 9%. W ramach prowadzonych badań wykazano, że największe zmiany jasności 

drewna wystąpiły po 20 h naświetlania, zarówno dla drewna bielu jak i twardzieli. Zmiany 

jasności w ciągu 20 h, niezależnie od temperatury zagęszczania, stanowiły od 30% do 60% 

całkowitej zmiany jasności drewna bielu i twardzieli. 

 W wyniku naświetlania drewno sosny zmieniało barwę w kierunku barwy 

czerwonej. Wartość parametru a* po 300 h naświetlania dla niezagęszczonego drewna 

bielu i twardzieli była 2-krotnie większa niż przed naświetlaniem. Wartość parametru a* 

dla drewna twardzieli (niezagęszczanego i zagęszczanego) po 300 h naświetlania była  

1,5 razy większa niż dla drewna bielu. Natomiast drewno twardzieli w mniejszym stopniu 

zmieniało parametr a* pod wpływem naświetlania niż drewno bielu. Drewno bielu i 

twardzieli zagęszczane w temperaturze 200°C w znacznie mniejszym stopniu zmieniało 

parametr a* pod wpływem naświetlania niż drewno bielu i twardzieli zagęszczane w 
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niższej temperaturze. Po 300 h naświetlania wartość parametru a* dla drewna bielu, w 

zależności od temperatury modyfikacji, była od 60% do 140% większa niż przed 

naświetlaniem. Natomiast wartość a* po 300 h naświetlania dla drewna twardzieli, w 

zależności od temperatury modyfikacji, była od 30% do 60% większa niż przed 

naświetlaniem. Zmiana barwy w kierunku czerwonej może wynikać z obecności substancji 

ekstrakcyjnych w drewnie. Wartości a* wskazują na trend zmiany barwy drewna bielu i 

twardzieli w kierunku barwy czerwonej, wynikający ze spadku wartości kąta nasycenia. 

 Barwa drewna bielu sosny w większym stopniu zmieniała się pod wpływem 

naświetlania w kierunku barwy żółtej niż barwa drewna twardzieli. Po 300 h naświetlania 

wartość parametru a* dla drewna bielu, w zależności od temperatury modyfikacji, była od 

30% do 50% większa niż przed naświetlaniem. Natomiast wartość a* po 300 h 

naświetlania dla drewna twardzieli, w zależności od temperatury modyfikacji, była od 2% 

do 25% większa niż przed naświetlaniem. Przy czym, im wyższa była temperatura 

modyfikacji tym mniejsza była zmiana parametru b* drewna pod wpływem naświetlania. 

Drewno twardzieli modyfikowane w 200oC nie wykazało istotnej zmiany parametru b* 

pod wpływem naświetlania. Wartości b* opisują trend zmiany barwy drewna bielu i 

twardzieli w kierunku barwy żółtej, wynikający ze wzrostu nasycenia barwy. Zmiana 

barwy w kierunku barwy żółtej wynika z fotodegradacji ligniny. 

 Większą dynamiką zmian barwy pod wpływem naświetlania odznaczało się 

drewno bielu niż twardzieli. Po 300 h naświetlania ΔE niezagęszczonego drewna bielu było 

3-krotnie większe niż po 20 h naświetlania. Natomiast ΔE niezagęszczonego drewna 

twardzieli po 300 h naświetlania było 2-krotnie większe niż po 20 h naświetlania. Wartość 

ΔE niezagęszczonego drewna bielu po 300 h naświetlania była o 7% mniejsza niż 

niezagęszczonego drewna twardzieli i różnice te były statystycznie istotne (p < 0,05). 

Natomiast całkowita zmiana barwy drewna bielu zagęszczonego w temperaturze 100°C, 

150°C i 200°C była odpowiednio o 15%, 27%, 34% większa niż ΔE drewna twardzieli 

zagęszczonego w tych samych temperaturach. Wynika z tego, że drewno bielu sosny 

modyfikowane termo-mechaniczne charakteryzuje się większą podatnością na zmianę 

barwy pod wpływem naświetlania niż drewno twardzieli modyfikowane termo-

mechanicznie. 

 Największe zmiany barwy drewna wystąpiły po 20 h naświetlania. Zmiana barwy w 

ciągu 20 h stanowiła odpowiednio ok. 20%, 30%, 45% całkowitej zmiany barwy 

zagęszczonego drewna bielu w temperaturze 100°C, 150°C i 200°C. Podczas gdy zmiany 

barwy w ciągu 20 h stanowiły około 30%, 40%, 55% całkowitej zmiany barwy 

zagęszczonego drewna twardzieli w temperaturze 100°C, 150°C i 200°C. Im wyższa była 

temperatura modyfikacji termo-mechanicznej tym mniejsze były wartości ΔE po 300 h 

naświetlania. Wyjątek stanowiło drewno bielu sosny zagęszczone w 100°C i 150°C, które 

charakteryzowało się zbliżoną wartością ΔE do niezagęszczonego drewna bielu sosny. Z 

danych literaturowych wynika, że zmodyfikowane grupy chromoforowe działają jak 

„pułapka energetyczna”, tzn. absorbując światło spowalniają proces fotodegradacji 

drewna. Ponadto należy zauważyć, że w drewnie twardzieli znajduje się więcej związków 
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ekstrakcyjnych niż w drewnie bielu. Dlatego też zmiana barwy drewna twardzieli jest 

wolniejsza niż w przypadku drewna bielu.  

 Nie stwierdzono istotnych różnic między wartościami parametru C* dla 

niezagęszczonego i zagęszczonego drewna bielu sosny pod wpływem promieniowania 

ultrafioletowego. Podobne zależności odnotowano dla drewna twardzieli sosny. Wyjątek 

stanowiło drewno twardzieli sosny zagęszczone w temperaturze 200°C. Po 300 h 

naświetlania C* tego drewna twardzieli było o 30% mniejsze niż niezagęszczonego 

drewna twardzieli. Należy stwierdzić, że C* drewna bielu zagęszczonego w temperaturze 

100°C, 150°C i 200°C, po 300 h naświetlania, było odpowiednio o 50%, 45%, 30% większe 

niż C* drewna bielu przed zagęszczaniem. Natomiast C* drewna twardzieli zagęszczonego 

w temperaturze 100°C, 150°C i 200°C, po 300 h naświetlania, było odpowiednio o 30%, 

15%, 30% większe niż C* drewna twardzieli przed zagęszczaniem. Istotne różnice między 

C* drewna bielu i twardzieli odnotowano jedynie w przypadku gdy drewno było 

zagęszczane w temperaturze 200°C. 

 Zmiany parametru h pod wpływem naświetlania dla drewna bielu i twardzieli 

sosny miały charakter logarytmiczny. Wyjątek stanowiło drewno bielu sosny zagęszczone 

w temperaturze 200°C. Po 300 h naświetlania niezagęszczonego i zagęszczonego w 100°C 

i 150°C drewna bielu odnotowano 6% spadek wartości parametru h w porównaniu do 

drewna przed naświetlaniem. Natomiast po 300 h naświetlania niezagęszczonego i 

zagęszczonego drewna twardzieli odnotowano 7% spadek wartości parametru h w 

porównaniu do drewna przed naświetlaniem. Różnice te były statystycznie istotne  

(p < 0,05). Ogólnie można stwierdzić, że wartość h drewna bielu, bez względu na 

temperaturę modyfikacji, po 300 h naświetlania była o 10% większa niż wartość h 

odnotowana dla drewna twardzieli. 

 Wysokie wartości R2 zbliżone do „1" wskazują na przydatność równania regresji do 

przewidywania wartości zmiennej zależnej L*, a*, b*, C*, h, ΔE za pomocą zmiennej 

niezależnej t, którą jest czas naświetlania drewna. Z przeprowadzonych badań wynika, że 

zmiany parametrów barwy drewna są bardziej przewidywalne w odniesieniu do bielu 

sosny niż dla twardzieli. W przypadku drewna twardzieli sosny cztery spośród dziewięciu 

określonych zależności miały współczynnik determinacji R2 mniejszy niż 0,50. Natomiast 

dla zależności pomiędzy parametrami barwy drewna bielu sosny odnotowano R2 większe 

niż 0,61. Najlepszą liniową korelację stwierdzono pomiędzy C* i b* dla drewna bielu sosny 

(R2 = 0,99) oraz drewna twardzieli (R2 = 0,93). Wysoką korelację odnotowano również 

pomiędzy h and a* dla drewna bielu (R2 = 0,97) i twardzieli sosny (R2 = 0,92). Oznacza to, 

że do określenia wartości parametru C* i h można posłużyć się tylko pomiarem 

odpowiednio parametrów b* i a*. 

 Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że promieniowanie 

ultrafioletowe w istotny sposób wpływa na barwę termo-mechanicznie modyfikowanego 

drewna bielu i twardzieli sosny. Im wyższa była temperatura modyfikacji termo-

mechanicznej tym drewno bielu i twardzieli w mniejszym stopniu zmieniało swoją barwę 

pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Drewno bielu sosny modyfikowane 
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termo-mechaniczne charakteryzowało się większą podatnością na zmianę barwy pod 

wpływem naświetlania niż drewno twardzieli modyfikowane termo-mechanicznie. 

Największe zmiany barwy zagęszczonego drewna bielu i twardzieli wystąpiły po 20 h 

naświetlania. 

 

Wnioski i podsumowanie badań 

 

 Określenie możliwości zastosowania termo-mechanicznej modyfikacji do 

kształtowania właściwości drewna szczególnie istotnych dla materiałów podłogowych 

oraz oznaczenie w tym zakresie stopnia wpływu (ang. factor influence) analizowanych 

czynników materiałowych i technologicznych na wybrane właściwości chemiczne, fizyczne 

i mechaniczne drewna jak również wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi 

właściwościami drewna zagęszczonego stanowi mój istotny wkład w rozwój drzewnictwa i 

w ramach osiągnięcia naukowego pozwala na sformułowanie następujących wniosków: 

� Powierzchniowa modyfikacja termo-mechaniczna drewna (brzozy) prowadzi do 

powstania zróżnicowanego profilu gęstości drewna. W temperaturze obróbki 100°C i 

125°C następuje „jednostronne" zagęszczenie drewna. Wraz ze wzrostem temperatury 

obróbki termo-mechanicznej, ze 150°C do 200°C, drewno ulega dwustronnemu 

zagęszczeniu. 

� Gęstość maksymalna drewna (brzozy) oznaczona w strefie drewna, którego 

powierzchnia jest ogrzewana przez półkę prasy jest tym większa im wyższa jest 

temperatura półki prasy. Strefa ta znajduje się tym dalej od powierzchni drewna im 

dłuższy jest czas obróbki termo-mechanicznej. 

� W wyniku powierzchniowej modyfikacji termo-mechanicznej wzrasta twardość drewna 

(brzozy) a wielkość zmian zależy od temperatury i czasu obróbki. 

� Temperatura modyfikacji termo-mechanicznej drewna prowadzonej w całej objętości, 

w istotny sposób wpływa na wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien zagęszczonego 

drewna (dębu i tauari). Zależności tych nie stwierdzono w przypadku modułu przy 

ściskaniu wzdłuż włókien. Niezależnie od zastosowanej temperatury obróbki 

wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien drewna (dębu i tauari) zależy liniowo od 

gęstości drewna i obciążenia wywieranego na próbkę. 

� Analiza drewna (dębu) przy użyciu rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS) 

wskazuje na migrację związków ekstrakcyjnych do powierzchni drewna i zmiany w 

obrębie składników strukturalnych w szczególności hemiceluloz i ligniny pod wpływem 

termo-mechanicznej modyfikacji co kształtuje zwilżalność drewna i przyczynia się do 

poprawy jego hydrofobowości. 

� Zagęszczone drewno (dębu) charakteryzuje się niższą wilgotnością równoważną niż 

drewno niezagęszczone. Im wyższa jest temperatura modyfikacji termo-mechanicznej 

tym drewno uzyskuje niższą wilgotność równoważną. 

� Drewno (dębu) modyfikowane termo-mechanicznie wykazuje odmienne od drewna 

niemodyfikowanego wartości spęcznienia jednostkowego i objętościowego. Drewno 
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zagęszczone w kierunku promieniowym charakteryzuje się większymi wielkościami 

spęcznienia w tym kierunku (R) niż w kierunku stycznym (T), co skutkuje niższym 

współczynnikiem spęcznienia (T/R) niż dla drewna niezagęszczonego. 

� Proces nasiąkania opisany nasiąkliwością i prędkością nasiąkania zależy od gatunku 

drewna, rodzaju materiału (drewno niezagęszczone, zagęszczone), temperatury 

modyfikacji. Im wyższa jest temperatura modyfikacji termo-mechanicznej tym mniejszą 

nasiąkliwością charakteryzuje się drewno. Liczba cykli obróbki termo-mechanicznej w 

istotny sposób wpływa na nasiąkliwość drewna (dębu) w stanie maksymalnego 

nasycenia. Prędkość nasiąkania w termo-mechanicznie modyfikowanym drewnie 

(iroko, tauari) jest mniejsza niż w drewnie niezagęszczonym, co jest szczególnie 

zauważalne w pierwszych 30 s moczenia drewna w wodzie. 

� Największe zmiany jasności zagęszczonego drewna bielu i twardzieli (sosny) wystąpiły 

po 20 h ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe. Zmiany jasności w ciągu 20 h, 

niezależnie od temperatury modyfikacji termo-mechanicznej, stanowią od 30% do 60% 

całkowitej zmiany jasności drewna. 

� Im wyższa jest temperatura modyfikacji termo-mechanicznej tym drewno bielu i 

twardzieli (sosny) wykazuje mniejszą podatność na zmianę barwy pod wpływem 

promieniowania ultrafioletowego. Drewno bielu sosny modyfikowane termo-

mechaniczne charakteryzuje się większą podatnością na zmianę barwy pod wpływem 

naświetlania niż drewno twardzieli modyfikowane termo-mechanicznie. 

 

 Dla zrealizowania celu badań zdefiniowana została następująca hipoteza 

badawcza: „Termo-mechaniczna obróbka drewna stanowi racjonalizatorski sposób 

kształtowania właściwości drewna szczególnie pożądanych w odniesieniu do 

wytwarzanych materiałów podłogowych, co przekłada się na wzrost konkurencyjności 

przemysłu drzewnego, poprzez dokładniejsze dopasowanie rodzaju materiału do funkcji 

jaką będzie pełnić w danych warunkach”. Wnioski sformułowane na podstawie 

uzyskanych wyników badań, pozytywnie weryfikują postawioną hipotezę. Termo-

mechaniczna obróbka drewna może stanowić narzędzie do kształtowania właściwości 

drewna szczególnie pożądanych w odniesieniu do wytwarzanych materiałów 

podłogowych. Właściwości drewna modyfikowanego termo-mechanicznie mogą być 

lepsze od właściwości drewna niemodyfikowanego, co może wskazywać na 

innowacyjność produktową. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono także, 

że poprzez dobór sposobu modyfikacji (powierzchniowa, objętościowa np. realizowana w 

jednym lub dwóch cyklach), odpowiednich parametrów obróbki można poprawiać 

właściwości drewna szczególnie pożądane w konkretnych warunkach aplikacji wyrobu. 

Potwierdzeniem utylitarności realizowanej tematyki badawczej jest fakt, że częściowe 

efekty prac zostały wdrożone do praktyki przemysłowej. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych 

 

5.1. Główne kierunki działalności naukowej 

 

 Prowadzona przeze mnie działalność naukowa ukierunkowana jest na badanie 

wpływu czynników materiałowych i technologicznych, przy uwzględnieniu różnych 

poziomów ich zmienności, na właściwości drewna i tworzyw drzewnych istotnych przy 

zastosowaniu w różnych wyrobach. Podejmowane prace mają również znaczenie w 

praktyce przemysłowej. Z realizowanych zagadnień badawczych można wyróżnić trzy 

główne kierunki badawcze: 

 

1. Analiza właściwości drewna wynikających z jego interakcji z wodą. 

2. Badanie wpływu wybranych czynników na właściwości powierzchni drewna. 

3. Określenie potencjalnych możliwości zagospodarowania odpadów drzewnych  

w technologii płyt wiórowych. 

 

Ad 1) 

 Drewno jako materiał organiczny wykazuje duże powinowactwo do wody. Tę 

cechę drewna opisuje szereg wielkości m.in. adsorpcja, desorpcja, spęcznienie, 

nasiąkliwość, zwilżalność wyrażana poprzez pomiar kąta zwilżania. Właściwości te 

decydują o walorach użytkowych, szczególnie w odniesieniu do gatunków drewna 

stosowanych na materiały podłogowe i konstrukcyjne. Zmiany wilgotności drewna mają 

bezpośredni wpływ na zmiany właściwości struktury, właściwości fizyko-chemiczne 

powierzchni drewna. Zwilżanie rozpatrywane jako właściwość powierzchni drewna ma 

istotny wpływ na procesy adhezji związane z powlekaniem powierzchni oraz tworzeniem 

warstw ochronnych. W przypadku drewna przy wykańczaniu powierzchni materiałami 

malarsko-lakierniczymi kąt zwilżania decyduje o jakości powstałej powłoki oraz jej 

właściwościach ochronnych. Drewno, które posiada niską zdolność absorpcji wilgoci, 

znacznie dłużej zachowuje swoją trwałość w porównaniu z drewnem o większej 

podatności na nawilżanie. 

 W ramach prowadzonych badań wykazano, że nasiąkliwość powierzchniowa wody 

przez styczne przekroje drewna zależy przede wszystkim od procesu twardzielowania, 

natomiast gęstość drewna ma drugorzędne znaczenie. Drewno bielu sosny 

charakteryzowało się od 5 do 7 razy większą nasiąkliwością powierzchniową w 

porównaniu do twardzieli badanych gatunków drewna pochodzących ze strefy klimatu 

umiarkowanego i tropikalnego. Nasiąkliwość powierzchniowa drewna dębu szypułkowego 

(Quercus robur L.) o budowie pierścieniowonaczyniowej była mniejsza od nasiąkliwości 

drewna gatunków tropikalnych tj. afzelia, tauari, kurbial o budowie 

rozpierzchłonaczyniowej. Zależności te wynikają głównie z faktu, że gatunki pochodzące 

ze strefy tropikalnej posiadają znacznie większe średnice naczyń w porównaniu z 

gatunkami strefy umiarkowanej. Nie stwierdzono istotnej zależności między kątem 



38/48 

 

zwilżania a nasiąkliwością powierzchniową, co wymusza niezależne badanie zarówno 

jednego jak i drugiego parametru. 

 Nie określono dotychczas modeli, które kompleksowo opisywałyby charakter 

zmian zachodzących na powierzchni drewna. Trudności z tym związane wynikają z faktu, 

że drewno jako materiał porowaty, zróżnicowany pod względem budowy morfologicznej i 

chemicznej wykazuje odmienne właściwości w obrębie i pomiędzy gatunkami. Istotną 

wielkością pozwalającą na określenie zdolności oddziaływania drewna z wodą jest pomiar 

zwilżalności wyrażany za pomocą kątów zwilżania. Z uwagi na dynamikę zmian, bardziej 

racjonalnym rozwiązaniem jest określanie kąta zwilżania drewna wodą przez określony 

czas. Umożliwia to przeprowadzenie pełniejszej charakterystyki zwilżalności drewna. Kąty 

zwilżania wodą badanych gatunków drewna malały od chwili naniesienia kropli do 60 s 

zgodnie z zależnościami logarytmicznymi do wartości uzależnionych od gatunku drewna 

(zmiany na poziomie 27 - 88%). Największe zmiany kątów zwilżania odnotowano dla 

drewna bielu sosny i brzozy. W czasie 60 s od naniesienia kropli wody na powierzchnię 

drewna bielu sosny współczynnik rozpływu zmniejszył swą wartość o 98%. Podobną 

zmianę (91%) współczynnika rozpływu wody odnotowano dla drewna brzozy. Natomiast 

najmniejsze zmiany (44%) współczynnika rozpływu odnotowano dla drewna kurbial. 

Największe zmiany pracy adhezji w czasie 60 s od naniesienia kropli wody na 

powierzchnię drewna odnotowano dla bielu sosny (wzrost o 28%) najmniejsze zaś (wzrost 

o 15%) dla drewna tauari i kurbial. 

 Badania w zakresie zwilżalności prowadzono w odniesieniu do drewna lipy (Tilia 

cordata Mill.). Przy konserwacji i restauracji obiektów z drewna lipowego często istnieje 

potrzeba stosowania uzupełnień ze współczesnego drewna. Wklejane wstawki są 

pokrywane i przesycane różnymi substancjami. Z tego też względu przy tego typu 

zabiegach, decydujące znaczenie mają właściwości charakteryzujące zwilżalność i 

fizykochemiczne właściwości powierzchni drewna lipy. Po 60 s od naniesienia kropli wody 

na powierzchnię drewna lipy kąt zwilżania zmniejszył się o 70%. Stwierdzono również 

wzrost wartości pracy adhezji o ok. 26% po 60 s od naniesienia kropli wody na 

powierzchnię drewna lipy. Po tym czasie nastąpił wzrost swobodnej energii 

powierzchniowej (SFE) o ok. 30%. 

 Realizowane badania dotyczyły również warstwowych okładzin schodów. Warstwa 

wierzchnia okładziny została wykonana z litego drewna  dębu (Quercus robur L.) lub 

merbau (Intsia spp.). Podkład stanowiła sklejka liściasta suchotrwała o krzyżowym 

układzie fornirów. W wybranych wariantach okładzin zastosowano warstwę 

przeciwprężną w postaci sklejki liściastej suchotrwałej. Do łączenia warstw wierzchnich 

(drewna) z podkładem (sklejka) użyto kleju PVAc klasy D3 (klasyfikacja według  

EN 204:2001). Z przeprowadzonych badań wynika, że optymalnymi, spośród badanych, 

warunkami klimatycznymi eksploatacji warstwowych okładzin schodów jest przedział  

45 - 60% wilgotności względnej powietrza przy temperaturze 22°C. W tych warunkach nie 

zaobserwowano deformacji i uszkodzeń badanych okładzin. Elementy wykonane z cieńszą 

warstwą drewna litego i zawierające warstwę przeciwprężną wykazały większą stabilność 
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wymiarową (niższe wartości skurczu i spęcznienia) w porównaniu z okładzinami bez 

warstwy przeciwprężnej. 

 Dorobek naukowy z przedstawionej tematyki obejmuje 15 pozycji przedstawionych 

w wykazie publikacji  (załącznik 3 część II.A poz. 3, 5, część II.B poz. 4, 5, 7, 10, 13, 16, 

część II.C 1, część III.K 1, 10, 11, 14, 18, 21). 

 

Ad 2) 

 Właściwości powierzchni drewna stanowią jeden z istotnych czynników 

warunkujących właściwości użytkowe i możliwości aplikacji drewna. Na powierzchni 

drewna zachodzi bowiem wiele procesów. Analiza właściwości powierzchniowych 

materiałów jest szczególnie istotna podczas badań nad uszlachetnianiem lub modyfikacją 

ich powierzchni. Często taka analiza pozwala przewidywać zachowanie drewna w 

określonych warunkach eksploatacji. Prowadzono m.in. badania dotyczące oceny wpływu 

promieniowania UV na wybrane właściwości powierzchni drewna. Zastosowane w ramach 

niniejszej pracy źródło promieniowania imitowało promieniowanie słoneczne, a w 

szczególności składową UVA promieniowania słonecznego. Składowa ta powoduje 

największe zmiany w wyglądzie i strukturze materiałów organicznych, eksponowanych w 

środowisku zewnętrznym. Wynika to z faktu, że promieniowanie UVA stanowi 90 - 95% 

promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi. 

 Wykazano, że promieniowanie UV w istotny sposób wpływa na zmiany barwy 

gatunków drewna stosowanych do wytwarzania elewacji. Z przeprowadzonych badań 

wynika, że największe zmiany jasności drewna wystąpiły po 20 h naświetlania. Po tym 

czasie przebieg zmian wartości L* był liniowy. W największym stopniu pociemnieniu 

uległo drewno cedru, które wykazało również największe całkowite zmiany barwy ΔE. 

Porównywalnymi zmianami barwy ΔE, a tym samym najwyższą stabilnością barwy 

spośród badanych gatunków drewna, charakteryzowało się drewno okume i meranti. 

Wszystkie badane gatunki drewna charakteryzowały się znacznie mniejszą podatnością na 

zmianę barwy pod wpływem promieniowania ultrafioletowego niż drewno bielu i 

twardzieli sosny. Największe całkowite zmiany barwy ΔE w przypadku drewna okume, 

meranti i sosny wystąpiły po 100 h naświetlania. Wykazano również, że promieniowanie 

ultrafioletowe w istotny sposób wpływa na zmiany kąta zwilżania, a tym samym na 

energię powierzchniową drewna cedru i bielu sosny. Po 300 h napromieniowania, kąt 

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

niż kąt zwilżania przed ekspozycją UV. Natomiast wartość swobodnej energii 

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

oddziaływaniu promieniowania UV. 

 Badania w zakresie zmian barwy pod wpływem promieniowania UV 

kontynuowano w odniesieniu do bielu i twardzieli drewna jesionu (Fraxinus excelsior L.). 

Wykazano, że po 300 h naświetlania nastąpił niewielki spadek jasności drewna bielu o 7% 

oraz spadek jasności drewna twardzieli o 5%. Stwierdzono natomiast istotne zmiany 

barwy, zarówno drewna bielu jaki i twardzieli, w kierunku barwy żółtej. Po 300 h 
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naświetlania odnotowano 2- i 1,5-krotny wzrost wartości parametru b*, odpowiednio dla 

drewna bielu i twardzieli jesionu. Największą całkowitą zmianę barwy drewna bielu i 

twardzieli jesionu odnotowano po 20 h naświetlania. Pod wpływem promieniowania 

ultrafioletowego całkowita zmiana barwy drewna bielu była niemal 2-krotnie większa od 

całkowitej zmiany barwy drewna twardzieli. Drewno jesionu (szczególnie drewno bielaste) 

wykazuje niską trwałość barwy wobec promieniowania ultrafioletowego. 

 W ramach realizowanego tematu badano odporność powierzchni umywalek 

drewnianych na działanie środków agresywnych. Największe zmiany barwy powłoki 

poliestrowej na umywalce wykonanej z drewna dębu wystąpiły pod wpływem działania 

etanolu w czasie 16 h od naniesienia środka (ΔE poniżej 5). Największe zmiany barwy 

powłoki poliestrowej na umywalce wykonanej z drewna jesionu termowanego wystąpiły 

pod wpływem działania acetonu w czasie 1 h od naniesienia środka (ΔE ok. 10). 

Największe zmiany barwy drewna dębu nasycanego objętościowo olejem wystąpiły pod 

wpływem działania amoniaku. Barwa powierzchni umywalki uległa znacznej zmianie 

uzyskując barwę czarną już po godzinie od naniesienia amoniaku (ΔE ok. 25). Natomiast w 

przypadku drewna jesionu termowanego nasycanego objętościowo olejem, barwa uległa 

największej zmianie pod wpływem działania acetonu po 16 h od naniesienia środka na 

powierzchnię drewna. Porównywalne zmiany barwy drewna odnotowano pod wpływem 

działania amoniaku (ΔE ok. 7). 

 W ramach prowadzonych badań analizie poddano powierzchnię fornirów 

sosnowych pozyskanych w wyniku skrawania obwodowego. W wyniku tego rodzaju 

skrawania pozyskiwane są zazwyczaj forniry o grubości od 0,5 mm do 3,0 mm. Grubsze 

forniry mogłyby stanowić np. materiał podkładowy pod warstwę wierzchnią w produkcji 

materiałów wielowarstwowych. W związku z tym w ramach prowadzonych badań 

określono właściwości fornirów o grubości 4, 6 i 8 mm z wykorzystaniem nowoczesnych 

systemów i technik pomiarowych. Chropowatość fornirów sosnowych wykazała istotne 

zróżnicowanie w zależności od kąta ostrza (17o, 21o), strefy drewna (biel, twardziel), 

strony fornirów „prawa” (odrdzeniowa) i „lewa” (dordzeniowa). Grubość fornirów miała 

istotne znaczenie tylko w przypadku parametrów Ra i Rz mierzonych prostopadle do 

przebiegu włókien. Forniry pozyskane ze strefy twardzieli w porównaniu do pozyskanych 

ze strefy bielu sosny charakteryzowały się większą zmiennością grubości, większą liczbą 

pęknięć wzdłużnych oraz wyższą chropowatością. Analiza obrazów fornirów przy użyciu 

skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) znacząco poszerza badania chropowatości. 

Najgorszą jakość pod względem spójności struktury i stanu powierzchni miały forniry o 

największej grubości tj. 8 mm. Niezależnie od grubości fornirów nasilenie pęknięć 

poprzecznych oraz wyrwań (ubytków powierzchni) były uzależnione od układu słojów 

rocznych, niehomogeniczności gęstości drewna. 

 Dorobek naukowy z przedstawionej tematyki obejmuje 8 pozycji przedstawionych 

w wykazie publikacji  (załącznik 3 część II.A poz. 2, II.B poz. 3, 6, 11, 14, 20, część III.K 13, 

21). 
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Ad 3) 

 Od kilku lat w sektorze drzewnym krajów europejskich obserwuje się deficyt 

drewna wynikający z ograniczonych zasobów leśnych i dynamicznie rozwijającej się 

gospodarki. Sytuacja ta jest szczególnie zauważalna w branży płyt wiórowych i 

pilśniowych. Zagrożeniem dla przemysłu drzewnego jest rosnąca konkurencja ze strony 

sektora energii ze źródeł odnawialnych, z powodu dotacji i innych środków na rzecz 

wykorzystania biomasy. Z europejskiego badania „EUwood" wynika, że w 2025 r. pojawi 

się deficyt drewna wynoszący 200 mln m3, a w 2030 r. - 300 mln m3. Jednym z 

potencjalnych rozwiązań pozwalających na ograniczenie czy też wyeliminowanie deficytu 

surowca drzewnego jest wykorzystanie odpadów drzewnych. 

 W ramach prowadzonych działań przeprowadzono analizę polskich i unijnych 

aktów prawnych prezentujących zagadnienia dotyczące odpadów drzewnych. Wskazano 

na istniejące w nich nieścisłości i rozbieżności. Analizie poddano w szczególności 

problematykę racjonalnej gospodarki odpadami drzewnymi. Odpady drzewne stanowią 

nieodłączny efekt procesu pozyskania i przerobu drewna, jak również bytowej działalności 

człowieka. W polskim i unijnym prawie nie istnieją w zasadzie wyodrębnione akty prawne, 

które regulowałyby kwestie dotyczące bezpośrednio odpadów drzewnych. Z tego względu 

analizie poddano akty prawne dotyczące odpadów, w tym również odpadów drzewnych. 

Przedstawiono zagadnienia związane z terminologią, klasyfikacją i gospodarką odpadami 

drzewnymi. Wykazano brak jednoznacznych i kompleksowych rozwiązań prawnych w 

zakresie gospodarki odpadami drzewnymi. Powoduje to istotne trudności w racjonalnym 

wykorzystaniu odpadów drzewnych jako jednej z głównych baz surowca drzewnego. 

 Podjęto działania zmierzające do określenia ilości odpadów drzewnych w Polsce 

uwzględniając ich poszczególne grupy. Na podstawie przeprowadzonych analiz wykazano, 

że w Polsce rokrocznie powstaje ok. 8,0 mln m3 drzewnych odpadów przemysłowych. 

Podaż drewna poużytkowego kształtuje się na poziomie około 5,3 mln m3. Natomiast 

podaż odpadów z gospodarki leśnej i upraw rolniczych wynosi odpowiednio 3,8 i 0,4 mln 

m3. Wynika z tego, że w Polsce rocznie może powstawać ok. 18,0 mln m3 odpadów 

drzewnych, zróżnicowanych pod względem pochodzenia, postaci i właściwości. 

Zważywszy na istniejący w kraju deficyt drewna oraz znaczące ilości i dostępność 

odpadów drzewnych, mogą stanowić one alternatywne źródło surowca drzewnego dla 

wielu branż gospodarki. 

 Odpady z gospodarki leśnej oraz odpady przemysłowe (tj. trociny, zrębki, odpady 

kawałkowe, zrzyny tartaczne), odpady poużytkowe (tj. palety, skrzynie, opakowania z 

drewna litego), określane mianem tzw. „czystych” odpadów drzewnych, w krajach 

europejskich są obecnie powszechnie wykorzystywane jako źródło surowca do produkcji 

tworzyw drzewnych, głównie płyt wiórowych i pilśniowych MDF. Niezagospodarowaną 

pod względem materiałowym bazę stanowią odpady zanieczyszczone środkami 

chemicznymi (tj. żywice klejowe, środki hydrofobowe i in.). Tego rodzaju grupę odpadów 

tworzą odpady formatyzowania płyt, zużyte meble, drewno z rozbiórek, stolarka 

otworowa, drzewne materiały konstrukcyjne (tj. płyty OSB, sklejka, tarcica warstwowo 
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klejona). Odpady te, w zależności od pochodzenia, zanieczyszczone są w szczególności 

powszechnie stosowanymi w przemyśle drzewnym środkami wiążącymi tj. żywicami 

syntetycznymi aminowymi lub fenolowymi. 

 Istotne różnice pomiędzy krajami europejskimi a Polską uwidaczniają się głównie 

w zagospodarowaniu odpadów poużytkowych. W Polsce powszechnie praktykowaną 

formą jest spalanie ich w indywidualnych gospodarstwach domowych bądź gromadzenie 

na składowiskach odpadów, w opracowaniach statystycznych podawane jako „inne” 

formy wykorzystania. Tego rodzaju rozwiązania dotyczą około 83% łącznej ilości 

drzewnych odpadów poużytkowych, w szczególności odpadów zanieczyszczonych 

środkami chemicznymi. W grupie tej znajdują się odpady, które zgodnie z niemieckim 

ustawodawstwem zostały zaklasyfikowane do kategorii AII i AIII, tj. ościeżnice, tworzywa 

drzewne i meble. Z kolei w Europie ukształtował się trend w kierunku wykorzystania 

materiałowego (39%) oraz energetycznego (34%) drzewnych odpadów poużytkowych. 

Recyklingowi materiałowemu poddawane są przede wszystkim tzw. odpady „czyste”. 

 Z grupy odpadów drzewnych najwięcej żywicy syntetycznej zawierają warstwowe 

tworzywa drzewne tj. sklejka, LVL. Sucha masa żywicy w przeliczeniu na masę zupełnie 

suchego drewna w tych tworzywach stanowi 12 - 15%. Fakt, że w przeliczeniu na masę 

zupełnie suchego drewna, najwięcej żywicy np. UF zawierają tworzywa warstwowe, 

znajduje swe odzwierciedlenie w zawartości azotu w odpadach sklejki suchotrwałej. 

Aminowe i fenolowe żywice syntetyczne nie są zaliczane do preparatów niebezpiecznych. 

Jedynie tworzący się podczas rozkładu, głównie żywic UF, formaldehyd jest klasyfikowany 

jako substancja rakotwórcza kategorii 3, tzn. substancja o możliwym działaniu 

rakotwórczym na człowieka, gdyż istnieją ograniczone dowody takiego wpływu. Obecnie 

tworzywa drzewne wytwarzane są w klasie emisji formaldehydu (klasie higieniczności)  

E 1; E 0,5 bądź wyższej Super E - 0. W związku z tym odpady drzewne zarówno 

przemysłowe, jak i poużytkowe zawierające żywice syntetyczne, nie należą do materiałów 

niebezpiecznych. 

 W ramach prowadzonych badań podjęto próbę pozyskania wiórów z odpadów 

sklejki przy użyciu rozdrabiarki nożowej. Wybór tego rodzaju urządzenia do rozdrabniania 

odpadów sklejki wynikał ze względów ekonomicznych. Tego rodzaju rozdrabniarki są 

powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych do rozdrabniania odpadów 

drzewnych, głównie odpadów kawałkowych powstałych z rozkroju drewna okrągłego, 

tarcicy. Z tego też względu przeprowadzono badania mające na celu aplikację urządzeń 

ogólnodostępnych do rozdrabniania warstwowych odpadów drzewnych np. sklejki. Mogą 

one stanowić alternatywę wobec specjalistycznych urządzeń rozdrabniających odpady 

drzewne. Z przeprowadzonych badań wynika, że rodzaj żywicy syntetycznej tj. UF lub PF, 

stanowiącej zanieczyszczenie odpadów sklejki, nie wpływa w istotny sposób na ich 

rozdrabnianie i charakterystykę pozyskanych wiórów. Natomiast wielkość oczek sita w 

rozdrabniarce nożowej w istotny sposób wpływa na skład frakcyjny i gęstość nasypową 

wiórów pozyskanych w wyniku rozdrabniania odpadów sklejki. Najbardziej zbliżonymi 

właściwościami do wiórów przemysłowych stosowanych na warstwę wewnętrzną 
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trzywarstwowych płyt wiórowych charakteryzowały się wióry otrzymane w rozdrabniarce 

nożowej z sitem o oczkach 14 mm. W wiórach przemysłowych i wiórach z odpadów sklejki 

pozyskanych w rozdrabniarce z sitem 10, 14, 25 mm największy udział rzędu 30,5 - 41,2% 

stanowiła frakcja 2,00 mm. Udział pyłu w wiórach przemysłowych wynosił 1,4%; 

natomiast w wiórach z odpadów sklejki otrzymanych w rozdrabniarce z sitem 14 mm - 

1,9%. Wióry z odpadów sklejki charakteryzowały się większą gęstością nasypową w 

porównaniu z wiórami przemysłowymi. W ramach prowadzonych badań potwierdzono 

przydatność rozdrabniarki nożowej do rozdrabniania warstwowych odpadów drzewnych.  

 Z przeprowadzonych analiz wynika, że ilość drzewnych odpadów poużytkowych w 

Polsce wynosi rocznie ok. 5,3 mln m3. Uwzględniając średnie roczne pozyskanie drewna 

okrągłego w Polsce na poziomie ok. 35 mln m3, poużytkowe odpady drzewne mogą 

stanowić istotne źródło surowca dla wielu branż gospodarki. Zasadniczym celem 

prowadzonych badań było określenie sposobów materiałowego wykorzystania odpadów 

drzewnych. Prowadzone badania dotyczyły możliwości zastosowania odpadów 

drzewnych, w szczególności zanieczyszczonych środkami chemicznymi, zawierających 

m.in. utwardzoną żywicę mocznikowo - formaldehydową (UF) oraz fenolowo - 

formaldehydową (PF), w produkcji trzywarstwowych płyt wiórowych i OSB.  

 Z przeprowadzonych badań wynika, że dodatek wiórów z odpadów sklejki 

zawierających żywicę UF do wiórów przemysłowych na warstwę wewnętrzną, przy 

wytwarzaniu płyt z żywicą UF, może wynosić 100%. Natomiast dodatek wiórów 

odpadowych z żywicą PF, przy wytwarzaniu płyt z żywicą UF, nie powinien przekraczać 

20%. Płyty zawierające wskazane udziały wiórów odpadowych spełniają wymagania 

odpowiednich norm. Stwierdzono, że płyty wytworzone z dodatkiem wiórów 

zawierających żywicę UF miały taki sam profil gęstości jak płyty wytworzone z wiórów 

przemysłowych. Natomiast płyty zawierające w warstwie wewnętrznej wióry 

zanieczyszczone żywicą PF charakteryzowały się niedostatecznym połączeniem wiórów z 

odpadów sklejki. W wyniku tego dochodziło do rozluźnienia struktury warstwy 

wewnętrznej płyt, skutkującego wzrostem ich grubości, a w konsekwencji spadkiem ich 

średniej gęstości. Grubość płyt zawierających w warstwie wewnętrznej 80% i 100% 

wiórów z żywicą PF była odpowiednio o 7% i 14% większa, a gęstość średnia odpowiednio 

o 6% i 23% mniejsza, w porównaniu z płytami z wiórów przemysłowych. Opracowane 

materiałowe sposoby zagospodarowania odpadów drzewnych, w szczególności 

zanieczyszczonych środkami chemicznymi, pozwolą na bardziej racjonalne 

gospodarowanie surowcem drzewnym, a tym samym zasobami leśnymi. Wykorzystanie 

drewna poużytkowego wpłynąć może na ograniczenie deficytu surowcowego (rocznie 

szacownego w Polsce na ok. 20%). Ponadto zostanie ograniczony negatywny wpływ 

składowisk odpadów na środowisko naturalne i człowieka. 

 Dorobek naukowy z przedstawionej tematyki obejmuje 9 pozycji przedstawionych 

w wykazie publikacji  (załącznik 3 część II.A poz. 1, 6, 7, część II.B poz. 1, 23, 25, 29, 30, 

część III.G 7). 
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5.2. Udział w projektach badawczych 

 

1. II.2017 r. – VII.2017 r. Projekt badawczo - wdrożeniowy Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach 1 Osi 

priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w 

przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” (nr RPMP.01.02.03-12-

0483/16), „Realizacja badań przemysłowych na potrzeby Enerbio Polska Sp. z o.o. 

związanych z opracowaniem technologii otrzymywania innowacyjnego materiału 

drzewnego”. Wykonawca. 

2. VI.2017 r. – VI.2018 r. Projekt SGGW w Warszawie na realizację zadania badawczego 

w ramach wewnętrznego trybu konkursowego dla młodego pracownika nauki  

(nr 505-10-062600-P00213-99): „Analiza wybranych  właściwości drewna tropikalnego 

istotnych przy jego wykorzystaniu na materiały podłogowe”. Wykonawca. 

3. XI.2016 r. – XII.2017 r. Projekt badawczo - wdrożeniowy w ramach programu 

BIOSTRATEG II: Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo  

(nr BIOSTRATEG2/298241/10/NCBR/2016), finansowany przez NCBR: „Inteligentne 

systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej 

produkcji, biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna”. Wykonawca. 

4. VII.2016 r. – XI.2016 r. Projekt badawczo - wdrożeniowy w ramach programu 

BIOSTRATEG II: Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo  

(nr BIOSTRATEG2/298950/1/NCBR/2016), finansowany przez NCBR: „Podniesienie 

efektywności wykorzystania surowca drzewnego w procesach produkcji w przemyśle”. 

Wykonawca. 

5. V.2016 r. – VIII.2017 r. Projekt SGGW w Warszawie na realizację zadania badawczego 

w ramach wewnętrznego trybu konkursowego dla młodego pracownika nauki  

(nr 505-10-062600-N00367-99): „Wpływ termo - mechanicznej obróbki na 

higroskopijne właściwości drewna pochodzącego ze strefy umiarkowanej i 

tropikalnej”. Kierownik projektu. 

6. VI.2015 r. – VI.2016 r. Projekt SGGW w Warszawie na realizację zadania badawczego 

w ramach wewnętrznego trybu konkursowego dla młodego pracownika nauki  

(nr 505-10-062600-M00406-99): „Badanie fizycznych i chemicznych właściwości 

drewna w kontekście jego wykorzystania na materiały podłogowe”. Wykonawca. 

7. VII.2014 r. – VI.2015 r. Projekt SGGW w Warszawie na realizację zadania badawczego 

w ramach wewnętrznego trybu konkursowego dla młodego pracownika nauki  

(nr 505-10-062600-L00446-99): „Możliwości wykorzystania drewna brzozy (Betula 

pendula Roth) w nowoczesnych technologiach stosowanych w drzewnictwie”. 

Kierownik projektu. 

8. VII. – IX.2014 r. Projekt badawczo - wdrożeniowy w ramach „Konkursu o charakterze 

grantowym dla partnerstw przedsiębiorców z instytucjami naukowymi” realizowany 

przez MSODI, (nr 19-RF-POKL.III/D/14/KG), finansowany przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII, Urząd Marszałkowski 
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Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz International Development Norway 

AS: „Opracowanie nowego produktu drzewnego w oparciu o patent SGGW dotyczący 

modyfikacji drewna poprzez jego wygrzewanie a następnie zagęszczanie”. 

Wykonawca. 

9. 2014 – 2016 r. Projekt badawczo - wdrożeniowy w ramach programu LIDER (nr 

LIDER/002/406/L-4/NCBR/2013), finansowany przez NCBR: „Innowacyjne materiały 

kompozytowe z biomasy lignocelulozowej odnawialnej w krótkim cyklu, zwiększające 

konkurencyjność przemysłu drzewnego”. Wykonawca. 

10. VII. – XII.2011 r. Projekt SGGW w Warszawie na realizację zadania badawczego w ramach 

wewnętrznego trybu konkursowego dla młodego pracownika nauki  

(nr 505-10 06270053): „Właściwości użytkowe płyt wiórowych wytworzonych z dodatkiem 

odpadów drzewnych zanieczyszczonych żywicami syntetycznymi”. Kierownik projektu. 

 

5.3. Pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych 

 

1. Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, Porto, Portugalia, 10-16.X.2016 r., udział 

w szkoleniu naukowym połączonym z udziałem w konferencji międzynarodowej 

2. Physics School of Aristotle University, Saloniki, Grecja, 7-11.IV.2015 r., udział w 

szkoleniu naukowym połączonym z udziałem w konferencji międzynarodowej 

3. University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagrzeb, Chorwacja, 01.VII.-05.VII.2014 r., 

udział w szkoleniu naukowym 

 

5.4. Publikacje naukowe 

 

 Mój dorobek publikacyjny składa się łącznie z 58 pozycji, z tego po uzyskaniu 

stopnia doktora nauk leśnych obejmuje on:  

� 11 artykułów indeksowanych w bazie WEB OF SCIENCE (WoS); 

� 19 artykułów w materiałach konferencyjnych i czasopismach bez współczynnika 

wpływu; 

� 3 artykuły w materiałach szkoleniowych; 

� 1 artykuł o charakterze popularyzatorskim; 

� 1 skrypt do ćwiczeń z zakresu hydrotermicznej obróbki drewna dla studentów  

m.in. Wydziału Technologii Drewna, 103 s, Wydawnictwo SGGW. 

 Łączna liczba punktów za publikacje według wykazu MNiSW (w roku ukazania się 

publikacji) wynosi 511 pkt. (w tym po doktoracie 449 pkt.), z kolei liczba punktów za 

publikacje w czasopismach ze współczynnikiem wpływu impact factor wynosi 347 pkt. 

Sumaryczny impact factor za publikacje według listy JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) 

zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 11,805 (sumaryczny 5 - letni impact factor wynosi 

14,669). Na dzień 16.03.2019 r. liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science 

wynosi 28, w tym 20 bez autocytowań, a indeks Hirscha 3,0 (według bazy Google Scholar 

liczba cytowań wynosi 44, a indeks Hirscha 4,0).  
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5.5. Udział w konferencjach naukowych 

 

 W zamieszczonej tabeli zestawiono udział w konferencjach i naukowych 

spotkaniach międzynarodowych - krajowych i zagranicznych. 

 

Miejsce  Termin Organizatorzy Nazwa konferencji Tytuł wygłoszonego referatu 

Poznań, 

Polska 

16-17.X. 

2017 r. 

Instytut 

Technologii 

Drewna, 

Lasy 

Państwowe 

2st International Scientific 

Conference WOOD 

SCIENCE ECONOMY 

Density profile and hardness of 

thermo-mechanically modified 

beech, oak and pine wood 

Rogów, 

Polska 

15-16.XI. 

2016 r. 

Wydział 

Technologii 

Drewna 

SGGW 

 

XXX-th International 

Scientific Conference 

WOOD - MATERIAL OF THE 

XXI-ST CENTURY 

Termiczne i wilgotnościowe zmiany 

wymiarowe płyt wiórowych 

przenoszących obciążenia 

    Wpływ sztucznego promieniowania 

ultrafioletowego na barwę drewna 

dębu (Quercus robur L.) i 

grochodrzewu (Robinia 

pseudoacacia L.) modyfikowanego 

chemicznie i poddanego obróbce 

termo - mechanicznej 

Fojutowo, 

Polska 

20-21.X. 

2016 r.  

OB-RPPD  

w Czarnej 

Wodzie, 

SPPD w Polsce 

Wybrane aspekty 

produkcji tworzyw 

drzewnych 

Analiza wpływu dodatku włókien z 

plantacyjnej topoli Hybryda 275 na 

operację prasowania kobierców w 

technologii płyt 

suchoformowanych  

Porto, 

Portugalia 

 

12-14.X. 

2016 r. 

 

Fundação Dr. 

António 

Cupertino  

de Miranda 

XXIII TECNICELPA - 

International Forest, Pulp 

and Paper Conference 

Influence of poplar "Hybrid 275" 

fibres addition on mat pressing  

in MDF technology 

Poznań, 

Polska 

 

5-6.X. 

2015 r. 

Instytut 

Technologii 

Drewna, 

Lasy 

Państwowe 

1st International Scientific 

Conference WOOD 

SCIENCE ECONOMY 

The impact of ultraviolet radiation 

on the colour and wettability of 

wood used for elevations 

    Determination of the potential 

area of land under plantations of 

fast - growing trees in Poland 

Saloniki, 

Grecja 

8-9.IV. 

2015 r. 

Physics School 

of Aristotle 

University 

COST Action FP1006 

Bringing new functions to 

wood through surface 

modification 

The effect of chemical and thermo-

mechanical modification on 

selected properties of the surface 

of oak (Quercus robur L.) and black 

locust (Robinia pseudoacacia L.) 

wood 

Rogów, 

Polska 

16-17. XI. 

2010 r. 

Wydział 

Technologii 

Drewna 

SGGW 

XXIV-th International 

Scientific Conference 

WOOD - MATERIAL OF THE 

XXI-ST CENTURY 

Density and shear strength as solid 

wood and glued laminated timber 

suitability criterion for window 

woodwork manufacturing 

Rogów, 

Polska 

17-18.XI. 

2009 r. 

Wydział 

Technologii 

Drewna 

SGGW 

XXIII-rd International 

Scientific Conference 

WOOD - MATERIAL OF THE 

XXI-ST CENTURY 

Particleboards with grass plant 

additive 
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5.6. Rozdziały w monografiach 

 

1. Dobrowolska E., Jankowska A., Laskowska A. 2017: Tytuł rozdziału: Wytrzymałość i 

wybrane właściwości fizyczne drewna poddanego różnym metodom sztucznego 

starzenia. Tytuł monografii: Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i 

ogniem, praca zbiorowa, T. 14, pod red. Skowroński W., Polskie Stowarzyszenie 

Mykologów Budownictwa, Wrocław 

2. 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, ed. Associação 

Portuguesa dos Técnicos da Indústrias de Celulose e Papel, Porto, Portugal 

3. Kurowska A., Borysiuk P., Grześkiewicz M., Zbieć M. 2011: Tytuł rozdziału: Gluability 

of densified veneers bonded with waste thermoplastic materials. Tytuł monografii: 

International Panel Products Symposium 2011: proceedings of papers, ed. The 

BioComposites Centre, Bangor University, Bangor, UK 

4. Kurowska A., Borysiuk P., Zbieć M. 2011: Tytuł rozdziału: Selected properties of one 

layer particleboards modified by addition of Poaceae (R. Br.) Barnh. family grass 

plants. Tytuł monografii: Pokroky vo výrobe a použití lepidiel v drevopriemysle: XX 

sympózium: zborník pôvodných vedeckých prác, ed. Sedliačik J., Technical University 

in Zvolen, Slovakia  

5. Kurowska A., Zbieć M., Borysiuk P., Kopecký Z., Rousek M. 2010: Tytuł rozdziału: 

Machineability of OSB boards manufactured with addition of fine fraction of waste 

particles. Tytuł monografii: Wood machining and processing - product and tooling 

quality development, ed. Górski J., Zbieć M., WULS - SGGW Press, Warsaw, Poland 

 

5.7. Działalność dydaktyczna 

 

 Na Wydziale Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie, na studiach pierwszego stopnia prowadzę zajęcia z takich przedmiotów jak: 

Struktura drewna, Hydrotermiczna obróbka drewna, na studiach drugiego stopnia z 

przedmiotu - Nauka o drewnie egzotycznym. Na Podyplomowych Studiach Konserwacji 

Drewna realizuję ćwiczenia z Anatomii i patologii drewna oraz wykłady z przedmiotu 

Mikrokilmat a drewno. Natomiast na Podyplomowych Studiach Rozwoju Kompetencji 

Nauczycieli prowadzę zajęcia z Nauki o drewnie. W ramach prowadzonej działalności 

dydaktycznej współtworzyłam skrypt „Wybrane zagadnienia z hydrotermicznej obróbki 

drewna w zadaniach”, przeznaczony głównie dla studentów Wydziału Technologii Drewna 

jako pomoc dydaktyczna w przygotowaniach do ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych 

obejmujących swym zakresem hydrotermiczną obróbkę drewna i procesy jej pokrewne. 

Pełniłam funkcję promotora 9 prac dyplomowych oraz recenzowałam 9 prac 

dyplomowych. Pełnię funkcję promotora pomocniczego w 1 otwartym przewodzie 

doktorskim. Jestem czynnym recenzentem manuskryptów dla czasopism 






