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RECENZJA 
 

Rozprawy doktorskiej wykonanej przez mgr. inż. Krzysztofa Pelińskiego pod kierunkiem  
prof. dr. hab. inż. Jerzego Smardzewskiego  

 
pod tytułem: 

 
Właściwości płyt meblowych o powierzchni synklastycznej i auksetycznym rdzeniu 

 
 
 
Podstawa wykonania recenzji 
 
 Podstawą wykonania recenzji jest pismo pana prof. dr hab. Piotra Łakomy, Dziekana Wydziału Leśnego  
i Technologii Drewna z dnia 11 kwietnia 2022 roku. W piśmie znajduje się informacja, iż Recenzent został powołany 
decyzją Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Leśne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 
 
Przedmiot oceny 
 
 Przedmiotem oceny jest rozprawa doktorska mgr inż. Krzysztofa Pelińskiego wykonana w Katedrze Meblarstwa 
Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest to bazuje ona na cyklu ośmiu 
publikacji, w tym pięciu zamieszczonych w renomowanych czasopismach naukowych: Bioresources (IF 2021 – 1,614), 
Polymers (IF 2021 – 4,967), Physica Statuts Solidi (IF 2021 – 3,277), Thin-Walled Structures (IF 2021 – 4,442)  
oraz Journal of Advanced Technology Sciences (IF – 0, czasopismo uniwersyteckie). Sumaryczny IF (Impact Factor  
– współczynnik wpływu) wynosi 14,300. Jest to według Recenzenta wyjątkowe osiągniecie na drodze do kariery 
naukowej.  

Trzy publikacje stanowią materiały konferencyjne: dwie z International Conference – Research for Furniture 
Industry i jedna z materiałów konferencyjnych pod tytułem Dokonania Naukowe Doktorantów zamieszczone na stronie 
internetowej CREATIVETIME, które stanowią streszczenia wystąpień – Edycja VI. 

 
Materiałów konferencyjnych nie nazywa się publikacjami. Pewien wyjątek stanowią materiały konferencyjne 

cytowane w bazie Web of Science (WoS). Oczywiście publikacje z materiałów konferencyjnych czy seminaryjnych 
zalicza się do dorobku publikacyjnego, szczególnie te, które na konferencji, seminarium wygłosiła oceniana osoba. Stąd 
miejsce na ich przedstawienie jest w punkcie drugim: Aktywność naukowa i zawodowa. 
 
 W treści rozprawy doktorskiej zawarty jest wykaz publikacji stanowiących jej podstawę, opis aktywności 
naukowej i zawodowej, szczegółowe przedstawienie i omówienia przedmiotu i tematyki badań wraz z pracami 
wchodzącymi w skład cyklu, przegląd literatury z publikacjami w języku angielskim, streszczenie, kopie artykułów 
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stanowiących cykl publikacji, oświadczenia współautorów publikacji określające ich procentowy udział zaangażowania 
oraz oświadczenie autora pracy doktorskiej o jej oryginalności, samodzielności jej przygotowania i o nienaruszeniu praw 
autorskich.  

Spis treści przygotowany jest w sposób czytelny i nie przysparza trudności w zrozumieniu toku rozumowania  
i działań Doktoranta. 
 
Wybór tematyki i geneza pracy  
 
 Materiały kompozytowe  na bazie drewna i płyt drewnopochodnych mają długą historię stosowania w przemyśle 
drzewnym, a szczególnie meblarskim i są często bardzo specyficznymi strukturami. Przykładem jest płyta komórkowa, 
której wypełnienie stanowi papierowa struktura w formie „plastra miodu”. Płyty komórkowe były odpowiedzią  
na zapotrzebowanie architektów na materiały płytowe o znacznej grubości. Pierwsze próby otrzymania takich płyt 
polegały na sklejeniu ze sobą na przykład trzech płyt wiórowych szerokimi powierzchniami. Jednym z kierunków 
wykorzystania tych materiałów była produkcja blatów. Blaty produkowane w ten sposób były bardzo trudne w obróbce  
i całej technologii ich produkcji oraz aplikacji przede wszystkim ze względu na ciężar i materiał, z którego były zrobione. 
Płyty komórkowe są odpowiedzią na potrzebę aplikacji tych materiałów kompozytowych w różnych elementach mebli. 
Rdzeń płyt komórkowych, które już daleko odbiegają od pierwowzoru, wykonuje się ze struktur periodycznych  
z papierowych wypełniaczy, obłogów sklejanych w układzie krzyżowym, ze sklejki, z wytłaczanych kształtek pilśniowych, 
płyt wiórowych perforowanych produkowanych technologią prasowania poprzecznego (wzdłuż szerokiej powierzchni)  
i innych materiałów drzewnych, które mają większe lub mniejsze zastosowanie utylitarne. Płyty zewnętrzne w zależności 
od przeznaczenia wykonane są ze sklejki, MDF, HDF, płyt wiórowych o małej grubości.  

Powyżej przedstawione są nieliczne przykłady i symboliczne informacje dotyczące płyt komórkowych. 
Różnorodność wykorzystywanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w materiałach kompozytowych, 
którymi są płyty komórkowe świadczy o ich wielokierunkowym zastosowaniu.  

Komórki rdzenia, przedstawione w rozprawie doktorskiej, o ujemnym współczynniku Poissona interesują 
badaczy i konstruktorów od lat. Jednak w zakresie ogólnie pojętej tematyki badawczo-techniczno-technologicznej  
w przemyśle drzewnym, głównie stolarki budowlanej i meblarstwa są nowością. Główna zmiana polega na zastąpieniu 
konwencjonalnej struktury „plastra miodu” rdzeniami o komórkach charakteryzujących się właściwościami 
auksetycznymi, czyli komórkami, które w próbie na rozciąganie powiększają wymiary również w kierunkach 
poprzecznych. Dodatkowym czynnikiem podnoszącym wartość pracy jest zastosowanie powierzchni synklastycznych, 
czyli stanowiących część powierzchni kuli.  

 
Z powyższych względów podjęta tematyka pracy doktorskiej jest bardzo istotna nie tylko ze względu na jej 

poznawczy charakter, ale również aplikacyjne i utylitarne wykorzystanie. 
 

Cel pracy 
 
 W punkcie cel pracy w pierwszym akapicie jest napisane: Celem pracy było określenie wpływu okładzin  
na sztywność i wytrzymałość płyt meblowych o powierzchni synklastycznej i z auksetycznym rdzeniem. W drugim 
akapicie tego punktu opisane są dodatkowo dwa inne cele pracy i poznawczy cel badań. 
 
 Praca powinna mieć jeden cel główny. Ten cel może być podzielony na cel naukowy i cel aplikacyjny, utylitarny. 
Należałoby podzielić w dalszym opisie cel główny na cele pomocnicze, cele etapowe, cele częściowe, czy inne,  
jeśli uszczegółowienie jest istotne. 
 
Metodyka badań oraz ich wyników 
 
 Rozprawa doktorska oparta na cyklu publikacji jest bardzo specyficzna dla ostatecznej recenzji. Doktorant wraz 
ze współautorami metodyki, badań, opracowaniem wyników, analizą wyników i wyciagnięciem z nich wniosków 
wysyłając artykuł do czasopisma już poddaje się recenzjom. W dobrych czasopismach, w takich jak przedstawione jako 
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cykl publikacji będących podstawą rozprawy doktorskiej wydawca prosi o opinię 3-4 recenzentów i to przeważnie nie są 
osoby z tej samej uczelni, a często nie z tego samego kraju. Recenzenci przedstawiają swoją opinię, która jest zbiorem 
uwag i pytań, najczęściej problematycznych, przedstawionych w rozprawie, z którymi się oni nie zgadzają. Autorzy mają 
określony czas na odpowiedzi. Jeśli odpowiedzi satysfakcjonują recenzentów artykuł jest skierowany do publikacji. Jeśli 
odpowiedzi ich nie satysfakcjonują, uwagi i zastrzeżenia przesyłane są ponownie do autorów. I autorzy kolejny raz 
muszą na nie odpowiedzieć. 
 Korespondencja z edytorem wydawnictwa i recenzentami oraz koordynacja działań spoczywa na wybranym 
jednym autorze, który zostaje autorem do korespondencji (corresponding author). Autor do korespondencji ma udział  
w przygotowaniu badań i realizacji prac, ale przede wszystkim odpowiada za publikację.  Kolejnym istotnym autorem 
artykułu jest autor wymieniony jako pierwszy. Ten autor ma najważniejszy wkład w przygotowanie i realizację badań 
będących podstawą przygotowania artykułu. W publikacjach będących wynikiem prac wielu autorów wyróżnia się 
również ostatniego wymienionego autora. Ten autor jest uznany jako koordynujący wszystkie prace związane 
osiągnięciem celów naukowych, aplikacyjnych i publikacyjnych.  
 W publikacjach w czasopismach będących podstawą recenzowanej rozprawy doktorskiej jest dwóch autorów 
(poza jedną publikacją z trzema autorami): promotor prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski oraz doktorant mgr inż. 
Krzysztof Peliński. W tych publikacjach mgr inż. Krzysztof Peliński występuje na pierwszym miejscu cztery razy i jest 
autorem do korespondencji dwa razy łącząc tu pozycję pierwszą na liście autorów. Potwierdzają to dołączone  
do rozprawy oświadczenia współautorów.  
 

Z tej analizy wynika, bez żadnych wątpliwości, ogromny wkład pracy twórczej Doktoranta. 
 
Zrównoważony rozwój 
 
 Przekazana do recenzji rozprawa doktorska jest pracą wyjątkową, wymagającą ogromnej wiedzy 
interdyscyplinarnej. Brak jest jednak tematyki, która w krajach europejskich jest obecnie działaniem przewodnim 
przyszłych lat produkcji, a w Polsce jak na razie nie jest prawie w ogóle nie brana pod uwagę. Tym działaniem jest 
zrównoważony rozwój w świetle Europejskiego Zielonego Ładu (New Green Deal). Ideą tych działań jest osiągnięcie 
neutralności dla klimatu w Europie do 2050 oraz produkcja no-waste. 
 
 Podstawowym zadaniem nowego podejścia do produkcji jest wykorzystanie materiałów odpadowych,  
czy poprodukcyjnych w upcyclingu. Polega to na zwiększeniu ich potencjału do wykorzystania w produkcji na wyższym 
poziomie. Jest to odpowiedź na recycling wywodzący się z downcyclingu: 
• Downcycling - to najmniej korzysta forma wykorzystania odpadów związana z utratą wartości surowca wtórnego,  
czyli przetwarzanie w produkty, półprodukty lub materiały o niższej wartości niż wartość́ pierwotna odpadu,   
• Recycling – do tej pory główny nurt ponownego przetwarzania odpadów oraz materiałów poprodukcyjnych polegający 
na przetwarzaniu ich w produkty, półprodukty lub materiały o podobnej wartości rynkowej,   
• Upcycling – to idea polegająca na zwiększeniu wartości rynkowej materiałów odpadowych i poprodukcyjnych. 
 
Ekonomia liniowa 

Liniowy model ekonomiczny opiera się na schemacie "weź - wyprodukuj - użyj - wyrzuć”, bazując na ciągłym 
wzroście i powiększającym się zużyciu surowców oraz wolumenu odpadów, opiera się na wielkich ilościach tanich i łatwo 
dostępnych materiałów oraz energii. Ogromne wysypiska śmieci, na których leżą wszystkie możliwe produkty  
są świadectwem błędnej drogi gospodarek w kierunku ekonomii liniowej. Przyczyną jest używanie dóbr  
o krótkim okresie użytkowania (krótkim cyklu życia). Powodem był braku edukacji z zakresu ochrony środowiska. 
 
Gospodarka o obiegu zamkniętym 
 Gospodarka o obiegu zamkniętym to alternatywa dla liniowego modelu ekonomicznego, umożliwiająca 
pogodzenie wzrostu gospodarczego z dbałością o środowisko. Zagospodarowany odpad może stać się cennym 
surowcem. Materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie 
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odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Wraz z rozwojem edukacji, społeczeństwa zaczęły rozumieć 
istotę problemu. I to konsumenci wymusili te działania na producentach.  
 
Zrównoważony rozwój 
 Zrównoważony rozwój zaspokaja potrzeby teraźniejszości, bez uszczerbku dla zdolności przyszłych pokoleń 
do zaspokojenia ich własnych potrzeb. Zrównoważony rozwój to polityka gospodarcza polegająca, przede wszystkim, 
na działaniach uwzględniających potrzebę ochrony środowiska naturalnego. Ich celem jest ekologiczne myślenie tak, 
aby wprowadzić regulacje prawne, które przeszkodzą w szybkim zniszczeniu środowiska naturalnego. Zrównoważony 
rozwój może być wykorzystany jako przewaga konkurencyjna w zrównoważonym wzroście produkcji przedsiębiorstw  
o obiegu zamkniętym. Cyrkularność umożliwia zrównoważony rozwój, a upcykling jest najlepszą formą obiegu 
zamkniętego we wszystkich trzech sposobach zrównoważonego rozwoju: projektowaniu, środowisku i biznesie. 
 
 W Europie regulacje w omawianej tematyce narzuca Unia Europejska. Swoimi dyrektywami nakazuje krajom 
członkowskim zmiany. Kraje członkowskie, jeśli nie chcą być gospodarczo, ale też politycznie, wykluczone ze wsólnoty 
muszą zmienić swoje polityki dotyczące zrównoważonego rozwoju. Dyrektyw i informacji oraz sprawozdań dotyczących 
zrównoważonego rozwoju jest bardzo dużo. Jedną z ostatnich (opublikowaną  30 marca 2022) jest Proposal for  
a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for setting 
ecodesign requirements for sustainable products and repealing Directive 2009/125/EC. 
 
 W działaniach bazujących na zrównoważonym rozwoju już na etapie projektowania należy uwzględnić: 
• bezpieczeństwo pochodzenia surowców i materiałów,  
• długość życia danego produktu –  długi cykl życia produktu, 
• po jego użytkowaniu sposób recyclingu, a najlepiej upcyclingu  jego zespołów, podzespołów i poszczególnych 
elementów. 

Są to elementy idei ekoprojektowania w myśl założeń zrównoważonego rozwoju, czyli Smart Design  
in sustainable development. 
 

Pytaniem Recenzenta jest, jak wpisują się płyty meblowe projektowane i przedstawione w pracy w idee i 
działania opisane powyżej. Tym bardziej, że w tabeli 3 na stronie 16 został użyty materiał określony jako papier 
makulaturowy, który jest wykonany całkowicie z surowców poprodukcyjnych. Proszę o omówienie tego zagadnienia w 
kontekście nowego zielonego ładu i zrównoważonego rozwoju, a w rozprawie doktorskie mógłby  
to być oddzielny rozdział.   
 
Wniosek końcowy 
 

Na podstawie analizy rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Pelińskiego pod tytułem „Właściwości płyt 
meblowych o powierzchni synklastycznej i auksetycznym rdzeniu” Recenzent stwierdza, iż stanowi ona nowy i 
innowacyjny wkład w rozwój dyscypliny nauki leśne. Autorskie rozwiązania interdyscyplinarne są cennym wkładem w 
rozwój strategicznego w Polsce przemysłu meblarskiego.  
 Recenzent uważa, iż rozprawa doktorska spełnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim w 
obowiązującej Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
oraz wnosi o dopuszczenie mgr. inż. Krzysztofa Pelińskiego do publicznej obrony. 
 Rozprawa doktorska mgr. inż. Krzysztofa Pelińskiego jest pracą wyjątkową, wymagającą ogromnej 
wiedzy interdyscyplinarnej, jak również posiadającą i łączącą w sobie bardzo znaczącą wiedzę naukową z 
możliwościami utylitarnymi. Zostało to docenione w międzynarodowym środowisku naukowców o czym 
świadczą jednoznacznie opublikowane artykuły. Z tych względów Recenzent wnosi o jej wyróżnienie. 
 

 
        Piotr Beer 


