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Wstęp

Współczesne projektowanie i produkcja mebli to złożony system uwzgledniający

szereg zagadnień obejmujących obszary zarówno materiałoznawstwa, technologii

wytwarzania, mechaniki konstrukcji, funkcjonalności, ergonomii, bezpieczeństwa, designu,

ekonomiczności, czy tez ekologii. W obrębie zagadnień związanych z designem,

materiałoznawstwem oraz trwałością elementów wchodzących w skład konstrukcji meblowej

szczególnie istotne są trzy elementy: dobór odpowiednich materiałów okleinowych, w tYm

obrzeżowych, rozwiązania w zakresie spoiw, czyli prawidłowo utworzone spoiny klejowe oraz

technologia spajania. Wspomnieć należy, że jednym z obecnie obserwowanych trendów

w uszlachetnianiu płytowych elementów meblowych, jest promowanie innowacyjnych

rozwiązań materiałowych oraz technologicznych, które są w stanie zapewniĆ wysoką



wydajność produkcji przy jednoczesnym zachowaniu poządanej jakości procesu oklejania,

odpowiedniej trwałości elementów i akceptowalnych nakładów ekonomicznych. Nie dziwi

więc fakt, że pojawiające się rozwiązania, które spełniają te wymagania są chętnie aplikowane

do warunków przemysłowych. Zazwyczaj jednak wprowadzenie innowacyjnych rozwiązan

w obrębie materiałów czy też technologii, niesie za sobą koniecznoŚĆ uzupełniania wiedzy,

przynajmniej z zakresu wpływu ich zastosowania na właściwości wyrobów wykonanych przy

ich użyciu. W tym świetle, przedstawiona mi do oceny dysertacja autorstwa Pani mgr. inŻ.

Moniki Muszyńskiej w sposób bezpośredni wpisuje się w aktualne potrzeby przemysłu

meblowego będąc jednocześnie aktualnym kierunkiem badań naukowych w dyscyplinie nauki

leśne.

Ocena formalna pracy

przedstawiona do oceny dysertacja jest pracą o charakterze eksperymentalnym,

napisaną w typowym układzie, wstęp, cel pracy, część eksperymentalna uwzględniająca

metodykę pracy, wyniki badań i ich ańaliza, wnioski i spostrzeżenia oraz spis literatury, rycin

i tabel a na końcu streszczenie w języku polskim i angielskim. Zawarta jest na ]"62 stronach

plus oświadczenie autora pracy o jej oryginalności i samodzielnoŚci jej przygotowania.

Zasadnicza część pracy podzielona jest na 9 numerowanych rozdziałów i 36 podrozdzia|Ów,

w których część informacji przedstawiana jest w 36 tabelach i na 24 rysunkach. Wykaz

literaturowy obejmuje I27 aktualnych i odpowiednio dobranych pozycji oraz ]-9 norm.
przedstawiona praca doktorska spełnia formalne wymagania stawiane dysertacjom na stopień

doktora.

Ocena merytoryczna pracy

Tytuł pracy

Tytuł przedstawionej pracy, ,,Badania taśm obrzeżowych z funkcjonalną warstwą

klejową stosowanych w innowacyjnych technologiach oklejania płytowych elementów
meblowych" odpowiada celowi oraz zawartym treściom i w opinii recenzenta jest poprawny.

Wstęp

Wstęp obejmuje 2]_ stron, na których zawarte jest uzasadnienie podjęcia badań

w opisywanym zakresie, na tle światowej i krajowej literatury. Autorka w tym rozdziale
przedstawia na początku informacje dotyczące przemysłu drzewnego wskazując na jego

istotne znaczenie dla gospodarki kraju. Podkreśla pozycję polskiej branży meblarskiej jako

światowego potentata w eksporcie mebli. lwraca słusznie uwagę na związek pomiędzy

koniecznością utrzymania permanentnego rozwoju sektora meblowego,zw|aszcza w zakresie

wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, a utrzymaniem wysokiej pozycji Polski jako

producenta mebli na rynku światowym, Przedstawia główne przesłanki strategii lNDUSTRY 4.0

podkreślając, że branża drzewna, poprzez podejmowanie dalekosiężnych innowacyjnych

działań juz dzisiaj dobrze wpisuje się w kanony tzw. czwartej rewolucji przemysłowej. Na tym

tle, w sposób szczególny akcentuje istotność pojawiających się nowatorskich rozwiązań

w zakresie klejów, wyrobów lakierniczych, oklein sztucznych, folii i taśm obrzeżowych itp.,

równiez w aspekcie rozwiązan typowych dla inżynierii materiałowej, zarówno w obrębie
materiałów jak i technologii. Autorka w dalszej części skupia się nad przedstawieniem
istotności problematyki oklejania wąskich plaszczyzn płytowych elementów meblowych, jako

newralgicznego punktu w produkcji mebli. Charakteryzuje na tle literatury technologie



oklejania ,,airTec" oraz ,,laserTec" wskazując na wymierne korzyści wynikające

z ich stosowania. Szczególnie podkreśla te rozwiązania, które wpisują się w reguły

zrównoważonego rozwoju np. zapewnienie wysokiej jakości przy utrzymaniu rentownoŚci
produkcji ijednoczesnym uwzględnieniu wysokich standardów ochrony środowiska. Dokonuje
porównania metod oklejania przy zastosowaniu taŚm zawierających funkcjonalną warstwę
klejową z rozwiązaniami klasycznymi, w przypadku których, klej nanoszony jest podczas

procesu oklejania. Wskazuje na słabsze strony technologii, w której konieczne jest stosowanie
klejów topliwych, a co za tym idzie, odpowiednich topielników. Obszerną częŚĆ wstępu
Autorka poświęca taśmom obrzeżowym zawierającym funkcjonalną warstwę klejową

charakteryzując ich budowę z uwzględnieniem najczęściej stosowanych rozwiązań
materiałowych w warstwie ,,bazowej" oraz adhezyjnej, Pokrótce przybliza zagadnienia

związane ze sposobem przekazywania energii do warstw funkcjonalnych taśm obrzeżowych
przy uwzględnieniu wybranych aspektów istniejących rozwiązań technicznych w ramach
procesów oklejania online, Podkreśla istotny aspekt związany ze strukturą płyty wiórowej (jej

lnaczna porowatość) i na tym tle komentuje trudności z utworzeniem optymalnej gruboŚci

spoiny zapewniającej jak najwyższe właściwości mechaniczne. Dość obszernie przybliża

zagadnienia dotyczące róznego rodzaju specjalistycznych środków pomocniczych

stosowanych na różnych etapach procesu oklejania płytowych elementów meblowych
taśmami obrzezowymi. Niejako na zakończenie Autorka odnosi się do istotnego aspektu

związanego z cechami uzytkowymi taśm obrzeżowych analizując zagadnienie pod kątem ich
ogólnych walorów estetyczno-dekoracyjnych oraz charakterystyk odpornościowych.
Uwzględnia przy tym różnego rodzaju odziaływania wynikające z samego użytkowania
konstrukcji meblowych oraz wpływu innych czynników w ujęciu krótko, bądź
długoterminowym. W opinii recenzenta, ta część manuskryptu zawiera niezbędne

i przedstawione poprawnie treści, pozwalające na zorientowanie się w aktualnym stanie
wiedzy z zakresu poruszanego w ramach pracy.

Cel i zakres pracy

Generalnie cel główny i cele dodatkowe (poznawczy i utylitarny) są poprawne
i odpowiadają zaprezentowanym zadaniom badawczym. Mimo to można mieĆ pewne

zastrzeżenia co do poprawności sformułowania celu głównego. Jego brzmienie sugeruje, ze

celem podjętych działań są, jak można odczytać, ,,..kompleksowe badania właściwości taŚm

obrzeżowych...". Przecież celem głównym nie były same badania a określenie wybranych
właściwości i wpływów. Badania w tym przypadku są tylko drogą do osiągnięcia zamierzonych
celów. Brakuje tez w pracy jasno sprecyzowanej tezy bądź nakreślonych hipotez, na które
odpowiedzią byłyby osiągnięte rezultaty badań i ich analiza. Odnieść więc można wrażenie, że
praca nie rozwiązuje żadnego problemu naukowego, a jedynie stanowi obszerne
sprawozdanie z szeroko zakrojonych, między innymi normatywnych badań, mających na celu
zgromadzenie i uporządkowanie informacji w przedmiotowym zakresie. Takie opracowanie
stanowijednak bez wątpienia cenny zbiór informacji istotny w analizach prowadzonych przez
przemysłowe centra badawcze i może przyczynić się do optymalizacji istniejących rozwiązać
lub stać się przyczynkiem do zainicjowania nowych.

Część eksperymentalna

Część metodyczna stanowi najobszerniejszy, bo liczący 45 stron, składnik pracy,

podzielony na trzy główne elementy: materiały do przygotowania próbek do badań, starzenie
próbek w procedurze AMK i metodyka pracy. Autorka w pierwszej części rozdziału



charakteryzuje materiał, który posłużył do wykonania próbek. W tym celu wykorzystano
oklejoną w szerokiej plaszczyźnie handlową płytę wiórową, dwa rodzaje taśm obrzeżowych
ABS (przeznaczone do oklejania wąskich powierzchni płyt wiórowych w technologii
konwencjonalnej i taśmy obrzeżowe z funkcjonalną warstwą klejową na bazie mPO,
przeznaczone do zastosowań w technologii AT oraz LT) w dwóch wariantach kolorystycznych
oraz dwa rodzaje klejów. Zdaniem recenzenta, nieprecyzyjnie określono jaką postać wyjściową
miały płyty wiórowe poddawane oklejaniu taśmami obrzeżowymi, W pierwszym zdaniu
rozdzialu odczytać można: ,,...obejmujące płytowe elementy meblowe przeznaczone do
oklejania wąskich powierzchni,..!' a nieco dalej na tej samej stronie: ,,...Płyty pobrano
w sposób losowy, z bieżącej dostawy materiałowej..." lub dalej : ,,...Próbki płyt przeznaczone
do oklejania wąskich powierzchni formatowano do wymiarów nominalnych...". Czy zatem
korzystano z przyciętych do wymiarów elementów meblowych, formatek płyt w postaci
handlowej czy też bliżej niezidentyfikowanych ,,próbek", które następnie formatowano do
wymiarów podanych w pracy? Na stronie 34 i 35 dysertacji Autorka zawarła opis
przygotowania błon zestalonego kleju. W mojej opinii, opis ten powinien się znaleźć
w kolejnym podrozdziale pt: ,,Przygotowanie próbek do badań" biorąc pod uwagę fakt, że tak
uformowany klej zastosowano jako próbki w dalszych badaniach. W tym też podrozdziale (str.

36) znajduje się wpis, który dla recenzenta jest całkowicie niezrozumiały,,..,a także wielkiego
zaangażowania w ramach zasobów kompetencyjnych w ich wykonawstwo,...",lub tez (str. 37)

,,...Następnie pieczołowicie zapakowano .., i samochodami osobowymi przetransportowano...".
Tego typu trywialne wpisy nie wnoszą nic do pracy a stanowią jedynie elementy utrudniające
analizę tekstu. Sformatowane płyty wiórowe oklejano czterostronnie w technologiach
oklejania konwencjonalnego, AT oraz LT.7a wartościowy należy uznać fakt, że procesy
oklejania przeprowadzono w warunkach przemysłowych na liniach technologicznych AT i LT

uzupełnionych dodatkowo o moduły umożliwiające konwencjonalne oklejania taśmami
obrzezowymi wąskich powierzchni elementów płytowych oraz realizujące obróbkę finalną
próbek. Kolejno zaprezentowano procedurę starzenia próbek (oklejone płyt wiórowe, próbki
zestalonych klejów oraz taśmy obrzeżowe) przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi zawartymi
w normie AMK-M8-005, W obszernym podrozdziale,,Metodyka pracy", Autorka przedstawia
w przejrzysty sposób procedury dotyczące badań eksperymentalnych (normatywne jak
i opracowane w Katedrze Klejenia i Uszlachetniania Drewna UP W Poznaniu) oraz informacje
o zastosowanych (w tych przypadkach gdy było to uzasadnione) skalach ocen. W ten sposób
prezentuje metodykę badań odporności taśm obrzeżowych na oddziaływanie czynników
odpowiednio: mechanicznych, cieplnych lub chemicznych oraz wodoodporności. Zamieszcza
szczegółowe opisy badań walorów estetyczno-dekoracyjnych powierzchnitaśm obrzeżowych
w oklejonych płytowych elementach meblowych, charakterystyk adhezyjnych zestalonych
klejów, wytrzymałości i odporności spoin, termoodporność spoin w oklejonych elementach
meblowych a także procedury badań instrumentalnych warstw klejowych itaśm obrzeżowych
tj. analizy spektroskopowe FTlR-ATR, analizy termiczne TGA-DTG-DSC oraz badania wybranych
właŚciwoŚci powierzchniowych klejów i taśm obrzeżowych za pomocą nanoindentacji.
W opinii recenzenta, należałoby jednak zmienić kolejność podrozdziału ,,Badania
instrumentalne warstw klejowych i taśm obrzeżowych", pozycjonując go jako pierwszy
podrozdział Metodyki pracy. Powodem tej propozycji jest fakt, ze podrozdział ten dotyczy
charakterystyki materiałów, które jeszcze nie zostały połączone z płytą wiórową w procesie
oklejania w próbki. To samo dotyczy kolejnościw późniejszym prezentowaniu wyników badań
i ich analizy. W nawiązaniu do omawianego podrozdziału zauważyć można brak badań
wybranych charakterystyk powierzchniowych płyty wiórowej, np, zwilżalności powierzchni



i energii powierzchniowej. Co prawda Autorka korzysta z danych literaturowych dotyczących
drewna sosny, jednak biorąc pod uwagę, że przedmiotowe testy dotyczą bezpośredniego
oddziaływania układu płyta wiórowa-klej-taśma obrzeżowa, takie badania byłyby bardzo
pomocne dla zrozumienia analizowanych zjawisk.

W opinii recenzenta, rozdział ten zawiera szereg istotnych z punktu widzenia prac

eksperymentalnych informacji, pozwalających na zrozumienia podjętych działań badawczych.
Można uznać, że pomimo kilku krytycznych uwag przedstawiona przez Autorkę dysertacji
metodyka badań wrazz przemyślanymi założeniami, niezbędnymi do prowadzenia analiz, jest

interesująca i wartościowa.

Wyniki badań i ich analiza

Część pracy stanowiącą opis, analizę i dyskusję otrzymanych wyników zawarto na

44 kartach. Na wstępie tego rozdziału Autorka dysertacji dokonuje pewnych wyjaśnień natury
porządkowej. Wspomina między innymi o rezygnacji w ,,znaczącej mierze" z prezentacji
rezultatów analiz statystycznych oraz jak pisze ,,.,Dążąc również do racjonalizacji objętości
tekstu rozprawy/ zrezygnowano z nadmiernej szczegółowości w komentowaniu kształtowania
się poszczególnych zależności liczbowych, starając się w ich kontekście formułować
spostrzeżenia natury uogólnionej.". Zdaniem recenzenta, ta racjonalizacja wskazana byłaby
raczej w ograniczaniu nadmiernego przeładowania zdań niepotrzebnymi sformułowaniami,
truizmami czy wzmocnieniami typu ,,pieczołowicie" ,,spektakularnego" ,,wielce" itp. niż
w ograniczaniu opisów zjawisk i wyjaśnień mechanizmów powodujących powstawianie
omawianych wpływów, które zresztą stanowią jeden z najważniejszych elementów pracy
doktorskiej. Zastanawiąjące jest też dlaczego w niektórych przypadkach ograniczono
prezentację analiz statystycznych podczas komentowania wyników ilościowych, zważywszy,
że jak zaprezentowano to w części metodycznej pracy, stosowano wiele różnych narzędzi
statystycznych. Dodatkowo, pomimo iż, jak wspomina Autorka pracy, trudno jest odnaleźć
naukowe doniesienia światowe, dotyczące badań taśm obrzeżowych stosowanych w oklejaniu
wąskich plaszczyzn elementów meblowych, to w kontekście istniejącej wiedzy (chociazby
z zakresu inzynierii materiałowej), kazdy z materiałów wchodzących w skład analizowanych
próbek jest materiałem dobrze znanym nauce, wielokrotnie analizowanym i opisywanym.
Uwzględniając powyższe, w opinii recenzenta, niektóre z prezentowanych w pracy rezultatów
powinny jednak być szerzej komentowane na tle przedmiotowej literatury.

W dalszej części Autorka dokonuje oceny walorów estetyczno-dekoracyjnych
powierzchni taśm obrzeżowych, wykazując między innymi, że zastosowane technologie
oklejania, bez względu na kolorystykę taśm czy rodzaj aplikacji kleju, umożliwiają otrzymanie
efektu oklejenia na pożądanym i wymaganym normatywnie poziomie. Zauważa też, że
przeprowadzona procedura starzenia próbek również nie wpłynęła na stabilność wyglądu
taśm obrzezowych, ocenianego w świetle odpowiednich wymagań. Niezrozumiała jest jednak
argumentacja dotycząca otrzymania po procesie oklejania powierzchnitaśm obrzeżowyĆh,.1ak
pisze Autorka: ,,..o doskonałym wyglądzie...". Na str. 80 mozna, między innymi, znaleźć zapis:

,,... w pierwszym rzędzie można wyeksponować świetny stan techniczny, co dopiero ówcześnie
zainstalowanych przedmiotowych linii technologicznych a także stosowanie
certyfikowanych materiałów, dostarczonych bezpośrednio od ich producentów..." lub
podobne na str. 81. Czy Autorka dokonywała oceny porównawczej w tym zakresie? Czy
wnioskować należy z tego, że w późniejszym czasie linia produkcyjna nie będzie gwarantowała
otrzymywania odpowiedniej jakości oklejania? Czy zdaniem Autorki materiały pozyskane
niebezpoŚrednio od producenta a np. z hurtowni nie gwarantują odpowiedniej jakości? l jak



rozumieć wpis o materiałach certyfikowanych w kontekście np. płyty wiórowej? Niepotrzebne
jest też podkreślanie rzeczy oczywistych i do tego wyrażane w dóŚĆ egzaltowany sposób np.

(str. 80) ,,...konsekwentnie z wielką pieczołowitoŚcią przestrzegane w procedurze ich

przygotowania do badań." lub dalej (str, ar) ,,..przyjęta procedura przygotowania próbek do

prowadzenia eksperymentów naukowych, spełniła kanony wysokiej pieczołowitoŚci

badawczej...". Nadmienić w tym kontekście należy, że starannoŚĆ w prowadzeniu badań jest

rzeczą oczywistą i niezbędną chociażby w celu minimalizacji wpływu nieoczekiwanych

czynników.
Ważkim elementem oceny walorów estetycznych, tym bardziej w kontekŚcie wpływu

na nie róznych czynników, jest badanie barwy. Określanie ksztaftowania się barwy

powierzchni taśm obrzeżowych w poszczególnych wariantach oklejania w odniesieniu do

kolorystyki laminatów w szerokich p|aszczyznach płytowych elementów meblowych, Autorka

przeprowadziła oceniając składowe/parametry L*, a*, b*, C*, h* oraz wskaźnik różnicy barwy

AE*. Wykazała, że dla obrzeży i laminatów w kolorze białym, najbardziej zauważalne,

aczkolwiek co nalezy podkreślić, relatywnie mało znaczące zmiany wartoŚci parametrów,

występują w przypadku kształtowania się odpowiednio parametrów L* oraz AE*. Natomiast

w przypadku obrzeży i laminatów w kolorze brązowym odnotowane różnice parametru AE* są

już na poziomie pomijalnym, Przeprowadzone badania oraz analiza danych, pozwoliły na

uzyskanie ciekawych informacji dotyczących wpływu dystrybucji ciepła zachodzącej podczas

procesu oklejania na barwę materiałów okleinowych. Uznać należy, że uzyskana w ten sposób

wiedza jest istotna zarówno z poznawczego jak i utylitarnego punktu widzenia, Stanowi

również cenne źrodło informacji, które może być wykorzystane podczas optymalizacji
procesów oklejania meblowych elementów meblowych, w tym rozwoju liniitechnologicznych
tego procesu. Jednak zdaniem recenzenta, wskazane byłoby dokładniejsze skomentowanie
wyników dotyczących zmienności parametru AE*, w kontekście wpływu technologii i cykli

starzenia. Podstawą takiego stwierdzenia może być np. analiza rezultatów badań zawartych

wtabeli 15. Przykładowo, porównując średnią wielkość parametru AE* uzyskanego dla układu

AT-Biel/O liczba cykli 3, z wartością parametru AE* zapisaną dla układu ATK-Biel/O liczba cykli

3, zauważyć można, że ta pierwsza jest od niej prawie 6,5 razy wyższa, Taki fakt nie powinien
pozostawa ć bez, chociaż krótkiego, komentarza. Bardzo istotnym elementem oceny

otrzymanych danych jest ich analiza statystyczna. Jednak w niektórych przypadkach

prezentacja wyników tych analiz w pracy budzi wątpliwości. Przykładowo, w Tabeli 17

przedstawiono ,,rezultaty analizy statystycznej wyników danych pomiarowych w zakresie

analizowanych parametrów kolorystycznych białych powierzchni laminatów oraz taŚm

obrzeżowych w technologiach oklejania AT i LT". Nie sprecyzowano jednak po jakiej ilości cykli

starzeniowych dane zostaty zaprezentowane, Porównując przykładowo wartoŚci Średnie
parametru AE z tabeli L5 i 17 np. AT-Biel lP, żadna z wartości w tabeli 15 (w zakresie cykli 3, 5

i 10 dla AT-Biel/P) nie odpowiada np. wartości 0,58 wykazanej w tabeli ]-7. Pozostając dalej
przy tabeli 17 zauważyć można, że wielokrotnie wartości odchylenia standardowego
przekraczają wartości średnie danego przypadku. Przyjmując, ze nawet tak jest, to
bezwzględnie powinien ten fakt być odpowiednio skomentowany. Zastanawiające jest też
dlaczego odchylenie standardowe obliczano z próby a nie populacji? llość testowanych próbek
przecież nie była wielka. Jeśli jednak istnieje uzasadnienie takiego wyboru to powinno to byĆ

opisane w metodyce pracy w części ,,Statystyczna analiza danych eksperymentalnych".
W dalszej części Autorka stwierdza występowanie pewnych istotnych wpływów starzenia na

uzyskiwane wielkości analizowanych parametrów barwy. Brak tu jednak pewnej konsekwencji
w prezentowaniu rezultatów tych analiz. W przypadku technologii oklejania AT przytacza



Wyniki dotyczące, jak pisze, ,,relacji" 6*7AC* natomiast dla technologii LT pojawia się L*/AL*

by za chwilę w ocenie wpływu materiałowego okleina/lamir}lt klm.entowlć a*fLa* oraz

b*/^b*, pojawienie się tych współczynników (,,relacji") powinno być zasygnalizowane już

w metodyce, gdzie opisywane są metody pomiarów odpowiednich parametrów, Jest to o tyle

ważne, że to właśni" i. współczynniki łutorka eksponuje jako istotne w przedmiotowej

analizie komentowanych wpływów. zdecydowanie korzystniej dla oceny uzyskanych

rezultatów, byłoby wstawienie zwartych tabel, które prezentowałaby wyniki statystyk dla

odpowiednich zależności, nie zajmując dużo miejsca a stanowiąc bez wątpienia istotny

element poznawczy. Trudno się też odnieść czytelnikowi pracy do tych wsPÓłczYnników nie

znając poszczególnych wartości parametrów dla prób referencyjnych, pomimo, iż Autorka

proponuje formuły umożliwiające obliczenie wartości tych współczynników, to nie ma (na tle

prezentowanych w pracy danych) możIiwości stwierdzenia ich poprawności, co stanowi

pewien problem w 
'ocenie 

tej części pracy. Na str, 89 w opisie zależności dotyczących

poszczególnych technologii oklejania, rozważanych w aspekcie kształtowania się relacji

parametrówkolorystycznychwrazzliczbącyklistarzeniowychzapisano:,'...ustalonotakże
formułę dla relacji c*f Lc*,z finalną formułą w zapisie c*/Ac*=_0,03 * liczba cykli, ", który

stanowi 44Yowariancli zmiennej b*/^b (wartośe 9= 0,44\," W opinii recenzenta powinno być:

,,...którystanowi44Yowariancjizmiennejc*lLc(wartość9=o,44)',,
Kolejno Autorka omawia rezultaiy badań stopnia połysku również w kontekście liczby

cyklistarzeniowychwykazując,Żerodzajzastosowanejtechnologiioklejanianiemaistotnego
wpływu na kształtowanie się stopnia połystu taśm obrzeżowych, jak również na zachowanie

stabilności tej wielkości w warunkach przyspieszonego starzenia, ąauważa co prawda, że

w wyniku starzenia stopień połysku po*ieEchni zarówno laminatów, jak i taśm ulegał

pewnym nieznacznym zmianom, jednak w większości przypadków można go zakwalifikować

jako półmat, Ta część analizy wyników napisana jest w sposób czytelny i przejrzysty

a zaprezentowane wyniki nie budzą wątpliwości,

lstotnym elementem prowadzonych w ramach dysertacji analiz są badania

charakterystykadhezyjnychklejów.Autorkaprzedstawiającwynikipomiarówkątazwilżania
powierzchni klejów wykazuje, że analizowane powierzchnie klejów zarówno przed jak i po

cyklach starzeniowych cechują się wysoką hydrofobowością. stwierdza, brak występowania

korelacji pomiędzy czasem rejestrowania pomiarów a wartością kąta 0 oraz, że istnieje istotny

wpływ liczby cykli na otrzymywaną wielkość tego kąta, pojawia się tu jednak niekonsekwencja

oceny wpływu z podaną wartością prawdopodobieństwa p. w opisie wyników (str, 95) podano

p<o,L4,wskazując, że występuje istotnoś ć różnic, przy czym, w części metodycznej (str,75)

jako poziom istotny statystycznie przyjęto wartość p<0,05, Co prawda jakaś (nie podana)

wartość p mniejsza od 0,14 może być również mniejsza od 0,05 ale tak sformułowany zapis

wzbudza kontrowersje. Dodatkowo zupełnie niezrozumiały jest wPis: ""dowiedziono, 
Że

średnie wartości kąia 0, dla próbek kontrolnych, okazały się statystYcznie istotniejsze

w odniesieniu do odpowiednich danych zarejestrowanych dla poszczególnYch liczb cYkli

starzeniowych." ustalając swobodną energię powierzchniową Autorka rozpatruje również jej

składowe (dyspersyjni i potarną) wykazując ich udziały oraz pracę adhezji wraz z jej

składowymi. Jak ustala, w analizowanych relacjach spełnione zostało kryterium mówiące

o tym, że swobodna energia powierzchniowa sklejanej powierzchni podłoża powinna być

wyższa od wartości energii zestalonego kleju, zarówno w odniesieniu do taśmy obrzeżowej,

jak i płyty wiórowej. przy czym zaznaczyćnależy, że w przypadku płyty wiórowej Autorka pracy

przyjęła wartość /s dla drewna sosny zaczerpniętą z cytowanej literatury, Jak wspomniano

wcześniej, zdaniem recenzenta, warto byłoby przeprowadzić przedmiotowe badania jeśli nie



na samej płycie wiórowej (problemy związane ze strukturą płyty zgłaszane przez Autorkę

dysertacji), to przynajmniej na modelu, który odpowiadałby układowi materiałowemu PłYIY.

Bez wątpienia wyniki takich badań wzbogaciłyby ciekawą -'i- wartoŚciową analizę

przedstawioną w recenzowanej dysertacji. Jak wykazano w pracy nieco wyższymi wartoŚciami

ys charakteryzują warstwy zestalonego kleju LASERMELT 786 w porównaniu z błonami

wykonanymi z kleju Jowatherm 280.50, przy czym, i w jednym, i drugim przyPadku wraz ze

wzrostem liczby cykli starzeniowych wartości te ulegają podwyższeniu. ZgodziĆ się tu moŻna

ze spostrzeżeniem Autorki pracy/ że przyczyną takiego zjawiska mogą byĆ procesy nieznacznej

depolimeryzacji łańcuchowych struktur termoplastów zawartych w analizowanych klejach

oraz, w pewnym stopniu, migracja ku powierzchni składników pomocniczych zawartYch

w klejach, zw|aszczatych o budowie polarnej. Dodatkowo odnotowaĆ należy, Że jak wsPomina

Autorka, najefektywniejsze oddziaływania w relacjach podłoże-klej, występują sdy wartoŚci

ysL)0 mJfmz, przy czym w praktyce przyjmuje się jako akceptowalne wartoŚci w przedziale

t+3 mJ/mz. W tym kontekście wszystkie analizowane przypadki mieŚciły się w tym zakresie.

Analogiczne tendencje dotyczące wpływu czasu rozpływania się kropli jak i liczby cYkli,

zaobserwowano w przypadku analiz wyników otrzymanych podczas badań pracy adhezji.
przyczepność taśm obrzeżowych badano stosując metodę pull off zgodnie

z założeniami odpowiedniej normy wykazując, ze wpływ na tę właŚciwoŚĆ mają zarówno

rodzaj stosowanejtechnologii, starzenie oraz kolor obrzeża. Uwzględniając fakt, iŻ końcowym

elementem oceny przyczepności taśm obrzezowych do płyty wiórowejjest procentowy udział

powierzchni poszczególnych rozwarstwień oraz jakościowa ocena rodzaju rozwarstwień, to

podkreślić należy, że wartości ustalonych naprężeń powodujących delaminację, są w aspekcie

poznawczym bardzo istotne. Co prawda Autorka w pewien sposób komentuje róŻnice

występujące w wartościach naprężeń powodujące oderwanie obrzeŻy W przyPadku

stosowania różnych technologii, to zupełnie pomija fakt znacznych różnic w tych wartoŚciach,

gdy analizie poddawane są obrzeża o różnej kolorystyce. Bez komentarza pozostawia równieŻ

zjawisko zwiększenia przyczepności obrzeży do podłoża w przypadku odziaływania,

wydawałoby się, niekorzystnych procesów starzeniowych. Jak można odczytaĆ ma to miejsce

dla układów AT, ATKlBrąz oraz Biel a także LT, LTK/Biel a więc w przewaŻającej liczbie

przypadków. Brakuje również informacji dotyczących wpływu rodzaj stosowanego kleju na tę

właściwość. W tym kontekście można zadać pytanie, czy wyniki dotyczą uŚrednionych wartoŚci

dla obu klejów (Jowatherm 28o.5O, LASERMELT 786), czy może są prezentowane tylko dla

któregoś z nich? Zauważyctez należy, że prezentacja wyników w tym rozdziale ma charakter

nieco chaotyczny, co utrudnia interpretację prowadzonych przez Autorkę dysertacji analiz.

Zupełnie niezrozumiałe jest też, dlaczego w tym podrozdziale (str. 101) nagle komentowane

są zjawiska związane z oddziaływaniem wody/pary wodnej, zważywszy, ze jest na to miejsce

w podrozdziałach ,,oznaczanie odporności taśm obrzeżowych na działanie pary wodnej" oraz

,,ocena wodoodporności krawędzi w oklejonych elementach meblowych". W ocenie

recenzenta korzystnie byłoby dla wartości naprężeń podać wyniki analiz statystycznych,

chociażby w postaci odchyleń standardowych, co pozwoliłoby na głębszą analizę wpływów.

Czytając dane umieszczone na rysunku 9, zauważyć można, że wszystkie naniesione znaczniki,

obrazujące (jak podejrzewa recenzent, bo nigdzie to nie zostało wyjaŚnione) wartoŚci

odchyleń standardowych są równe. Wymaga to wyjaśnienia, gdyż nie wydaje się to moŻliwe.

lstotną właściwością informującą o jakości spoin klejowych jest ich wytrzymałoŚĆ na

oddzieranie. W ramach przeprowadzonych prac Autorka zauważa, że zarówno dla próbek

kontrolnych, jak i po cyklach starzeniowych, wytrzymałość ta kształtuje się każdorazowo
powyżej wymogu kryterialnego (1,0 daN/cm), przy jednoznacznym obrazie zniszczeń



delaminacyjnych typu C, Podobnie korzystne wyniki otrzymała w przypadku odporności na

uderzenie mechaniczne kulką w próbie udarowej. Kolejno zbadała wpływ temperatury na

oklejone taśmami obrzeżowymi elementy meblowe , wyznaczając tzw. termoodporność taśm.
Zauważa, że otrzymane wyniki są zróżnicowane oraz, że kazdorazowo początkowe
niekorzystne zmiany koncentrowały się, jako rozwarstwienia, w przykrawędziowych wąskich
powierzchni płyt, Jednak w opisie ww. właściwości pojawia się swego rodzaju
niekonsekwencja. Autorka podaje, że dla układów LT/Biel i Lr/Brąz termoodporność wynosi
odpowiednio ]-60oC i140oC apo 10 cyklach starzeniaobniża się odpowiednio o 30 i 20"C.
Analizując jednak dane zavłarte w tabeli 27 oruz uwzględniając opisy pozostałych układów,
zauwńyć można, że ruz jako wartości termoodporności podawane są wartości z kolumny
,,Temperatura przy której identyfikowano początkowe zmiarty" a innym Tazęm

,,Termoodporność dotńnd'. Szkoda, że autorka pracy nie podała, jak kształtowały się
odchylania standardowe dla otrzymywanych rezultatów badań termoodporności, co
pozwoliłoby na ocenę analizy odnotowanych wpływów. Uważam też, że biorąc pod uwagę
wyraźnie zróżnicowane wynik badań, jakie otrzymano dla różnych układów badawczych,
należałoby skomentować przyczyny takiego zjawiska, zwłaszcza, że rozbieżności
w wartościach średnich termoodporności sięgają nawet 3OOo/o (tabela 27|. W dalszej części
pracy przedstawiono wpływ działania pary wodnej na taśmy obrzeżowe oraz elementy
meblowe oklejone tymi taśmami, badany dwoma procedurami ,,agresywniejszą" zgodnie
z normą PN 73/F-06]-00 oraz ,,łagodniejszą" |OS-TM-0002 rekomendowaną przez koncern
IKEA. O ile w badaniach tą ostatnią procedurą, elementy meblowe zawierające taśmy
obrzeżowe wykazały się wysoką odpornością na działanie pary wodnej, to w przypadku
zastosowania pierwszej metody zauważono niekorzystne zmiany. Generalnie, Autorka
zauważa, ze oklejanie w technologiach klasycznych, skutkuje gorszą odpornością na działanie
pary wodnej w porównaniu z technologiami AT i LT. W większości przypadków odnotowano
tez niekorzystne dziatanie procesów starzeniowych. Autorka przeprowadza co prawda analizę
tych zjawisk starając się odnaleźć jego przyczyny, jednak stwierdzenie: ,,...na intensywność
oraz skalę odnotowanych uszkodzeń elementów meblowych, wywarła wpływ
niejednorodność struktury płyty na przekroju poprzecznym." wydaje się niewystarczająca.
Należy zauważyc, że wszystkie badane w tym przypadku układy, dotyczą taśm oklejanych na

tej samej płycie, skąd zatem różnice? Podobną tendencję wykazano w ramach badań wpływu
działania wody na elementy meblowe oklejane taśmami obrzeżowymi. Również w tym
zakresie, technologie oklejania AT i LT gwarantowały wyższą odporność w porównaniu do
technologii klasycznych, przy czym zaznaczyć należy, że różnice pomiędzy wykazanymi
odpornościami były bardzo wyraźne, od niezauwazalnych zmian (ocena 5) do zmian bardzo
wyraźnych obejmujących nawet delaminację (ocena 1). Zdaniem recenzenta i tu brakuje
głębszej analizy wyjaśniającej mechanizmy powodujące tak duże zróżnicowanie
otrzymywanych wyników. Stwierdzenie: ,,Zostały one z całą pewnością spowodowane
relacjami przyczynowo-skutkowymi, a w pierwszym rzędzie dyfuzją wody do struktury płyty
wiórowej i pęcznieniem" jest bardzo lakoniczne i nie wyjaśnia przyczyny powstatych różnic.
Dodatkowo zastąpienie diagramów z rycin tżi 13 wartościami np. procentowymi, pokazanymi
na wykresie kolumnowym/słupkowym byłoby zdecydowanie czytelniejsze. Kolejno
przedstawiono rezultaty badania chemoodporności zarówno zestalonych warstw klejów jak
i taśm obrzeżowych. Wykazano, że testowane kleje jak i taśmy wykazują dość ograniczoną,
a przy tym zróżnicowaną odporność na poszczególne rozpuszczalniki, dodatkowo zmienną ze
względu na czas oddziaływania rozpuszczalnika. Trudno się jednak zgodzić ze stwierdzeniem
Autorki dysertacji: ,,7uwagi na ... złożony skład kompozycji poszczególnych rozpuszczalników,



niezmiernie trudno chociazby w formie pobieznych hipotez doszukiwać się relacji skutkowo-
przyczynowych." Zdaniem recenzenta, w związku z wykazanymi, wyraźnymi różnicami w
rezultatach badań powinno się podjąć jednak próbę wyjaśnienia tego zjawiska zwłaszcza, że

skład rozpuszczalników choć złożony to jednak jest zńany.

P rzyjąć można, że z p raktycznego pun ktu widzenia, bada n ia wytrzymałości i od porności

spoin stanowią jeden z najistotniejszych elementów pracy/ a otrzymane rezultaty,
przynajmniej w wybranych aspektach, informują o wpływie warunków użytkowania na

trwałość elementów meblowych w analizowanym zakresie.
Bardzo ciekawa z poznawczego punktu widzenia jest część pracy dotycząca analizy

instrumentalnej zestalonych warstw klejowych i taśm obrzezowych. Rezultaty
zarejestrowanych widm FTIR-ATR wskazują na ich odmienne przebiegi zwłaszcza w niektórych
zakresach fali. Autorka analizując pojawiające się rodzaje wiązań, grup funkcyjnych itypy drgań,
ustala między innymi, że procesy starzeniowe (niestety nie ujawniono tu po ilu cyklach)
prowadzone w ramach przyjętej procedury nie wpływają na pojawienie się jakichkolwiek ubytków,
a przebiegi widm niemal idealnie się pokrywająa rożniąjedynie nieznacznie intensywnością. Na

tej podstawie słusznie stwierdza, że dowodzi to iż badane taśmy obrzeżowe w warunkach
przyspieszonego testu starzeniowego są z punktu widzenia budowy chemicznej materiałami
stabilnym. Trochę trudności w prawidłowym odczytaniu intencji Autorki sprawia
niejednoznaczność zapisów dotyczących pomiarów widm FTIR-ATR. W metodyce (str, 69)
napisano, że widma przedstawiają: ,,..,charakterystyki struktury chemicznej klejów HM
w funkcjonalnych warstwach" i dalej że,,Badania spektroskopowe prowadzono dla wytypowanych
klejowych warstw funkcjonalnych uformowanych na powierzchniach taśm obrzeżowych, które
poddawano także starzeniu." Natomiast w wynikach badań (str. 122) odnaleźć można zapis:

,,...zaprezentowano widma ... które zarejestrowano dla taśm obrzeżowych z funkcjonalną warstwą
klejową, ...." i dalej ,,,., zobrazowano odnośne spektra dla taśm obrzeżowych konwencjonalnych
..,". Również podpisy po rysunkami zawierają zapis: ,,Widmo ... taśmy obrzezowej...".W związku
z tym, że kryształ ATR podczas procedury musi być w kontakcie z powierzchnią badanej próbki,
postawić należy pytanie, która powierzchnia taśm była analizowana oraz czy na obrzeża bez
funkcjonalnej warstwy klejowej nakładano klej czy analizie poddawano powierzchnię taśmy bez
kleju?

Badania TGA, DTG taśm obrzezowych oraz klejów przeprowadzono dla wszystkich
analizowanych układów, w tym po procedurze starzenia (brak informacji po ilu cyklach), wykazując
między innymi różnice w przebiegach krzywych termograwimetrycznych. Autorka analizując
poszczególne rezultaty badań, stara się wyjaśniać przyczyny pojawiania się róznic występujących
pómiędzy wybranymi układami, między innym, wskazując na różnice jakie występują w składach
materiałowych poszczególnych kompozycji. O ile w pracy rozpatruje etapowość procesów
cieplnych związanych z ubytkiem masy prowadzonych na podstawie otrzymanych krzywych
termograwimetrycznych dla wszystkich układów, o tyle w ramach dokonanych analiz
statystycznych skupia się już tylko na wpływie kolorystyki taśm na wybrane parametry (masa
próbek, ubytek masy, pochodna masy oraz temperatura rozpadu termicznego). Wykazuje istotne
korelacje pomiędzy czasem oddziaływania termicznego i kolorystyką taśm obrzeżowych
w kontekŚcie ubytku masy oraz pochodnej ubytku masy. Zauważa, że istnieje możliwość
przewidywania wartości parametru ,,ubytek masy', na podstawie proponowanych modeli
uwzględniających zmienne parametry czasu oraz temperatury. Nie odnaleziono jednak informacji,
czy wartość obliczona wg tych modelijest wartością procentową czy masową oraz, których taśm,
standardowych czy z warstwą funkcyjną dotyczą, Nie udało się też recenzentowi na podstawie
proponowanych modeli uzyskać danych zgodnych z tymi, które występują na przedstawianych
w pracy wykresach TGA. Być może ze względu na brak wystarczających wyjaśnień recenzent
zastosował błędne dane wejściowe. Jakkolwiek wątpliwości te powinien być skomentowany przez
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Autorkę dysertacji. Zastanawiające jest również dla recenzenta, co było przyczyną

przedstawionego w pracy podziału procesów związanych z ubytkiem masy na etapy, nP.

w przypadku standardowej taśmy obrzeżowej o kolorze białym (ryc. 18). Analizując przedstawioną

krzywą zauważyć można, że ,,jednorazowy" spadek masy przeĘegał, w przyblizeniu w przedziale

temperatur -350-5O0'C. Po przekroczeniu temperatury -500t nie widać już dalszych zmian
w masie próbki. Czy chodzi w tym przypadku o próbę opisania kinetyki zjawiska? Dlżel<łopoty z
interpretacją wyników sprawia nieczytelność wykesów na ryc. żO-ż3. Nie udało się recenzentowi

np. iozszyfrowaó jakie wartości i w jakich jednostkach przedstawiane są na osi pionowej

znajdującej się po prawej stronię wykresów. Biorąc pod uwagę, że altorka w opisie wyników
powołuje się na te wykresy, wstawienie ich w takiej formie należy uznaó za niewłaŚciwe.

Rozpatrując rezultaty otrzymane na drodze skaningowej kalorymetrii różnicowej ustalono

wartości charakterystyczne temperatury poszczególnych przemian oraz towarzyszących im zmian

entalpii, Analizując te dane wykazano, między innymi, że charakterystyki przemian uzyskane dla

taśm obrzeżowych, mają charakter egzotermiczny o łagodnym przebiegu. W opisie krzywych DSC

pojawia się jednak wpis, który jest niezrozumiały (str. 132): ,,Jedynie na krzywej wykreŚlonej dla

taśmy obrzeżowej konwencjonalnej o kolorystyce brązowej ... kalorymetr nie zarejestrował
jakiegokolwiek efektu cieplnego, aczkolwiek w generowanych w sposób automatyczny

wydrukach, przy wspomaganiu specjalistycznego oprogramowania, pojawiły się odnoŚne dane."

Zastosowanie w tym przypadku słowa aczkolwiek może sugerować, że jednak jakieŚ

nieoczekiwane efekty się pojawiły. Szkoda też,że starając się opisywaĆprzyczyny obserwowanych

zjawisk, Autorka rezygnuje z dokładniejszego wyjaśnienia przyczyn pojawiających się rożnic,

tłumacząc to faktem braku wiedzy na temat znajomości pełnego składu kompozycji polimerowej

taśm obrzeżowych, Zdaniem recenzenta, wskazane byłoby jednak podjęcie próby

przeprowadzenia szczegółowej analizy materiałowej taśm obrzeżowych i kleju. Pozyskana w tym

zakresie wiedza stanowiłaby bez wątpienia nieocenione źrodło informacji, które umożliwiłoby

wyjaśnienie wielu opisywanych w dysertacji wpływów. Ostatnimi z analizowanych właŚciwoŚci

taśm obrzeżowych oraz zestalonych klejów dla próbek kontrolnych oraz po cyklach starzeniowych

były twardość powierzchniowa araz zredukowany moduł sprężystoŚci, badane metodą

nanoindentacji. Przeprowadzając analizę otrzymanych rezultatów Autorka dysertacji zauważa

między innymi, że zestalone warstwy kleju wykazywały się dużo niższymi wartoŚciami zarówno

twardości jak i modułu sprężystości, w porównaniu do rezultatów uzyskanych dla taŚm

obrzeżowych. Opisując następnie wpływ starzenia na twardość i moduł spręzystoŚci klejów i taŚm,

ustala odmienne tendencje zmian wartości tych właściwości. W przypadku twardoŚci, procesy

starzeniowe wpływają na jej obniżenie i odwrotnie w przypadku modułu sprężystoŚci wpływają
generalnie na jego zwiększenie, zarówno dla klejów jak i taśm. Zdaniem recenzenta wskazane

byłoby poszerzenie analizy prowadzonej prze Autorkę pracy o wyjaśnienie co mogło byĆ przyczyną

wzrostu modułu sprężystości po przeprowadzonych procedurach starzeniowych. Natomiast
w celu pełniejszego zrozumienia zaprezentowanych rezultatów badań, zasadne byłoby też
podanie wyników analiz statystycznych, przynajmniej w postaci odchyleń statystycznych lub

istotności różnic występujących pom iędzy prezentowa nymi przypadka mi.

lnne uwagi

Generalnie, analizując tą część dysertacji, można odnieść wrażenie pewnego nieładu

w sposobie prezentowania poszczególnych wyników, przezco ciekawa praca miejscami staje

się nieczytelna. Często tez brakuje ciągłości i kompletności przedstawianych rezultatów, co

sprawia wrażenie, ze są one niejako wrzucane do tekstu. Wszystko to powoduje, że analiza
prezentowanych w pracy ciekawych wyników jest utrudniona lub, w niektórych przypadkach,

niemożliwa.

3,1,



Wnioski i spostrzeżenia

Rozdział ten zawiera ].5 bardzo rozbudowanych wniosków, które podsumowują

prowadzoną analizę wyników oraz trafnie korespondują z postawionymi celami pracy. Pewne

uwagi można mieć do sposobu ich przedstawiania. Jak sama Autorka pracy wspomina,

formułuje konstatacje, które jednak mają bardzĘ oddźwięk stwierdzeń naukowych niż

wniosków. Racjonalniejsze byłoby sformułowanie kilku głównych wniosków będących

rezultatami przemyśleń poczynionych na podstawie osiągniętych rezultatÓw oraz dodanie

podsumowania, które uzupełnione byłoby o uwagi i spostrzeżenia istotne z punktu widzenia

praktyki przemysłowej.

Uwagi końcowe

W opinii recenzenta, przedstawiona do oceny praca, napisana jest doŚĆ ,,kwiecistym"
językiem. Można też odnieść wrażenie, że w niektórych miejscach, została zredagowana

trochę na ,,skróty". W konsekwencji pojawiają się stwierdzenia, które są niezrozumiałe

i wprowadzają czytelnika w zakłopotanie, wynikające z braku możliwoŚci dokładnej oceny

opisu poszczególnych wpływów. Dodatkowo pojawia się szereg sformułowań, które nie

powinny mieć miejsca w pracy naukowej. Wymienię tylko kilka z nich: (str. 70) ,,...meritum
termoplastów,.!', (str. 1O0) ,,lnnymi słowy w sposób nieco bardziej dosadny, moŻna

skonstatować", (str. t17) ,,7ostały one z calą pewnoŚcią spowodowane relacjami

przyczynowo-skutkowymi", (str. 119) ,,manifestując się śladem", (str. L21| ,,wielce
emocjonalne", (str. 1_26) ,,kontynualny przebieg" i tym podobne. Traci przez to przejrzystoŚĆ

pracy/ która jednak nie wpływa na jej stronę merytoryczną.

podsumowanie

podsumowując, praca doktorska Pani mgr inż. Moniki Muszyńskiej odznacza się

wystarczającym poziomem naukowym i analitycznym, wnosi wkład w dziedzinę nauk leŚnych

w dyscyplinie drzewnictwo a pojawiające się w niej uchybienia nie stanowią podstawy do

poddania w wątpliwość ja wartości merytorycznej, którą oceniam pozytywnie. Dlatego teŻ

przytaczane przeze mnie uwagi mają często charakter porządkujący i mogą podlegaĆ dyskusji.

wnioski końcowe

Stwierdzam, że przedstawiona mi do oceny praca, spełnia wymagania stawiane

dysertacjom doktorskim, zawarte w Ustawie z dn. L4 marca 2003 r. o stopniach naukowych

itytule naukowym oraz stopniach itytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 zpóŹn.zm,|
istanowi podstawę do ubiegania się o stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie
nauki leśne. Wnoszę więc o dopuszczenie Pani mgr inż. Moniki Muszyńskiej do publicznej

obrony wyżej wymienionej rozprawy,

Gozdecki, prof.
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