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l' Podstawa i przedmiot rec€nzji
Formalną podstawę niniejszej recenzji stanowi stosownę pismo Dziekana Wydziału

lnżynierii Mechanicznej i okrętownictwa Politechniki Gdńskiej z dnia
2]' paździemikazo2| !., oznaczone sygnaturą l.dz.362lwlW202l. Recenzję opracowano w
zwiqzku z pżewodem doktorskim mgra inż. Tomasza Muzińskiego'

oceniana rozprawa nosi t}'tuł'wpływ sposobu suszenia na wiqzkość i naprężenia tnące
pży pżecinaniu wybranych gatunków d.ewna'', składa się z l0 rozdziałów i ma postać |17
stron wydruku komputerowego formatu A4, który zawięra 59 rysunków,22 tabę|ę orc2wykaz
c}'towanej literatury (uwzg|ędniający ogołem l55 publikacji' 2 normy techniczne oraz
przywołujący adresy l5 stron intemetowych).

2. Ocena doboru tematu rozprawy
Rozprawa dotyczy dwóch zagadnień, którę są absolutnie kluczowe z technologicznego

punktu widzenia' Zarówno proces suszenia drewna,jak ijego pómiejsza obróbka skawaniem
(zw]taszcza przecinanie piłami) znajdują się w centrum zainteresowania zarówno inżynierów
zatrudnionych w przemyśle drzervnym, jak i osób zajmujących się badaniami naukowymi
mającymi wspierać rozwój tej gałęzi gospodarki. Z tego powodu place badawcze o
charakterze eksperymentalnym i/|ub aoalizy teoretyczne dotyczące tych wła'śnie zagadnień
nalezą do tradycyjnego nurtu aktywności naukowo-badawczej prowadzonej w obszarze nauk
drzewnych oraz inĄnierii mechanicznej' Zwykle jednak kazde z owych zagadnień jest
analizowane odrębnie, czyli bez zastanawiania się czy przebieg suszenia moż€ wpływać na
właściwości fizyczne drewna, co z ko|ei, w oczywisty sposób, mogloby modyfikować jęgo
skrawa|ność. Powyższy, ewentua|ny wpły'J jest zwykle po prostu ignorowany _ lo znaczy
(mówiąc eufemistycznie) nie poświęca mu się zbyt wiele uwagi w literaturze naukowej.
warto zauważyć, że w klasycznych modelach procesu skawania drewna uwzględnia się
zwyklę bieżącą temperaturę i wilgotność materialu obrabianego, ale z zasady brak jest
jakichkolwiek odniesień do tego, co działo się z tym mateńałem w przeszłości (tzn. na
przykład do tego, w jaki sposób zmieniała się temperatura i rvilgotność drewna podczas jego
wcześniejszego suszenia). Z drugiej jednak strony można spotkać liczne publikacje opisujące
istotny (zwyklę korzystny oraz długoterminowy) wpływ hydrotemicznej obróbki drewna na
jego późniejszą skawalność. oczywiście obróbka hydrotermiczna nie jest tym samym co



suszenie . ma zasadniczo odmienny ce| (prowadzi' mówiąc najkócej' do zmiany włŃciwości
drewna przez jego nawilżenie z użyciem gorącej wody a następnie podgrzanie z uźryciem
nasyconej pary wodnej). Wydaje się jednak' że patrząc na oba te procesy z czysto fizycznego
punklu widzenia można dostrzec pewne subtelne ana|ogie, zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o
suszenie drewna na skalę przemysłową w wysokich tempeEturach i z zastosowaniem
przegtfanei pary wodnej. Można zatem ptzyjąó, że istnieją nie tylko intuicyjne, ale także
całkiem naukowe przesłan-ki by analizować wpfuw sposobu susfęnia d.ewna na wskaźniki
jego skrawalności.

zważywszy na prz1'wołane powyżej okoliczności można stwieldzić, żę wybór temafu
ocenianej rozprawy wydaje się atrakcyjny zarówno z naŃowego,jak i z praktycznego puŃtu
widzenia' gdyż' stwarza możliwość uzyskania rezu|tatów wnoszących absolutnie nowe
wartości poznawcze oraz utylitame.

3. M€rytoryczne omówienie i szczególowa ocena rozprawy
oceniana rozpmwa ma klasyczną strukturę i obejmuje l0 rozdziałów o chankterze

merytorycznym.
Rozdział l' ,,wsteD'' (2 strony) ma charakter dość ogólny i wspomina m.in. o istotnym

udziale przemysłowego przerobu drewna w tworzeniu poiskiego PKB. Jest w nim też mowa o
praktycznym znaczeniu procesu suszenia drewna oraz o potrzebie określania wskaźników
skrawa|ności materiałów konstrukcyjnych' Przede wszystkim jednak omawiany rozdział
zawiera przekonująco sformułowane wyjaśnienie, dlaczego właściwie zdecydowano się, by
prob|em ewentualnego wpływu sposobu suszenia dlewna na wiqzkość inaprężęnia tnące
(powstające w strefie skawania przy j€go pózniejszym przecinaniu) uczynić przedmiotem
rozprawy doktorskiej .

Rozdzia| 2. ,,T€oretvczne Dodstlwv Drocesu suszeDia drewn''' (ó stron) jęst luźno
zwięany z tematem rozpra\Ą?. Zaprezentowano w nim definicje kilku abso|utnie
e|ementamych pojęć związanych f suszeniem czy|i pojęć takich jak: wi|gotność względną
wi|gotność bezwzględna czy metoda suszalkowo-wagowa. Poza tym wspomniano, że
wi|gotnościomierze elektroniczne są baldzo wygodne w codziennym użyciu i zamieszczono
fotografie ki|ku komercyjnych urządzeń tego typu' omówiono takżę wykręs, z którego
jednoznacznie wynika, że podczas suszenia drewna dochodzi do spadku jego wilgotności. co
więcej spadek tęn postępuje w różnym tempie (najpierw stosuŃowo szybko' potęm coraz
wolniej)' Na zakończenie podano kilka ogólnych stwierdzeń dotyczących czasu trwania
procesu suszenia podkeślając, żę jest to ,,proces wieloaspektowy''. wśród tych stwierdzeń
można odnależć m.in. opinię, że ,,grubsze drewno'' schnie wolnięj. Podkreślono także fakt' żę
im większa wilgotność początkowa drewna tym dhJżej tŹeba czekać by wyschło.

wydaje się' że wańość naukowa rozprawy nie ucierpiałaby w szczególny sposób gdyby
rozdział 2 zosta| z niej po prostu usunięty. Z catą jędnak pęwnością wańo byłoby zmienić
t}'tuł podrozdziału 2.2, It:tóry brzmi: ''Mechanizm usuwania wilgoci z drewna''. w tekstach o
charakterze naukowym powinno się mówić raczej o usuwaniu wody a nie usuwaniu tzw.
,,wilgoci'' bojest to określenie zb},t potocznę.

Rozdział 3. ,,Charaktervstvka metod suszenia drewna'' (l2 stron) obejmuje stosunkowo
szcze8ółowe kompendium wiedzy na temat szerokiego spęktrum sposobów suszenia drewna.
Fakt, że tej (ogólnie zreszĘ znanej) tematyce poświęcono aż tak wiele miejsca w rozprawie
doktorskiej, i to w dodatku w rozprawie, która koncęntruje się nie na samym suszeniu, ale
raczej na badaniach skawalności' może budzić pewne kontrowersje. Zapewne uznanojednak
(prawdopodobnie słusznię), że nie wszyscy potencjalni cz}telnicy lozprawy (z ręcęnzęntami
włącznie) muszą znać specyfikę procesu suszenia drewna i warto' w możliwię przystępny
sposób, pokazać im jak wiele różnych rozwiązali technicznych i procedur technologicznych
bywa obecnie stosowanych w tej dziedzinie. Wydaje się, że w ten sposób próbowano



nawiqzać do niektórych stwiefdfeń zawartych w rozdziale 1 i dodatkowo uzasadnić podjęcie
takiego' a nie innego kieruŃu badawczego.

Niezależnie od powyższych dywagacji na temat treści rozdziału 3 należy stwierdzić, żejest
on poprawny mer}.torycznie i fa\ł/iera odpowiednie zdjęcia i schematy.

Rozdział 4' ,,Mechanika Drocesu skmwania'' (23 strony) stanowi z kolei obszeme
kompendirrm wiedzy z zakesu podstaw skrawania. Rozdział napisano w bardzo staranny i
adekwatny (z punktu widzenia tematu rozprawy) sposób. Jego popńwność merytoryczna olaz
szata graficzna nie bu dzą żadnych zastrzeżś,ń.

szczególnie cenne jest precyzyjne zdefiniowanie i wyjaśnienie dwóch kluczowych pojęć
uż}'tych w tytule rozprawy' Mowa tu o,,wiązkości'' oraf o,,naprężeniach tnących''
powstających w strefie skawania.

Rozdział 5. .Gqczą.plgsy'' (2 strony) w przekonujący sposób wyjaśnia dlaczego podjęto
badania eksperymentalne zmierzające do okrcślenia wpł1'wu sposobu suszenia drewna na
wybrane aspekty jego pózniejszej skrawalności. Powołano się przy tym na niezwykle
interesujące wyniki dwuetapowych badań wstępnych i zamieszczono przykładowe zdjęcie
skajnie wadliwie wysuszonej próbki drewna dębowego.

ogólnie można stwierdzić, że treśó rozdziału nie budzi żadnych wątpliwości i ma istotnę
znaczenie meł.toryczne. Być może lepiej byłoby jednak zat}'tułować go nieco inaczej _ na
przykład: ',Geneza pracy i wyniki badali wstępnych''.

Rozdział 6. ..ce| teza i zakres Dracy'' (l strona) określa cel rozprawy w trojaki sposób,
odrębnie definiując jej cel naukowy, cel utylitamy i cel poznawczy. sprawla to wrażenle
(mówiąc kolokwialnie) tzw ''dzielenia włosa na czworo''. Z formalnego punJ<tu widzenia
wszystko jest oczywiście w porządku, ale wydaje się, że mamy tu do czynienia z nadmiemą
pedantycznością, która pozostaje bez wpływu na wartość naukową rozprav.iy' Zdaniem
Iecenzenta sam t)'tuł rozprawy jest bowięm tak jednoznaczny i trafny (z punktu widzenia
zawartych w nięj treści), i.e czynj to jej cel zrozumiałym bęz konieczności formalnego
deklarowania falówno tŹech różnych (wspomnianych powyżej) celów, jak ibez
formuło\ł/ania tzw. tezy. Poza tym zwykle stosuje się ogólną zasadę' żejeżeli badacz decyduje
się sfotmułowaó konkretną hipotezę badawczą to jego zasadniczym celem powinna być po
prostu empilyczna weryfikacja tej hipotezy. Takajest przynajrnniej logika tradycyjnęj metody
hipotetyczno-dedukcyjnęj zwanej niekiedy metodą typu,,pomysł test'''

Rozdział 7' ''!49!94yt4--bgd4!: (20 stron) zawiera m.in. pełną charaktelystykę
wykorzystanych materiałóq obrabiarek i narzędzi, a takżę bardzo dokładny i przejŹysty opis
procedur oraz metod badawczych zastosowanych podczas badań eksperymentalnych.
Zamieszczone schematy' tabele' zdjęcia i rysunkijednoznacznie określają warunki realizacji i
przebieg poszczególnych eksperymentów.

warto w tym miejscu podkreślić, że dobrze przemyślana i rzetelna metodyka badań
ęksperymentalnych jest szczególnie istotnym walorem lecenzowanej pracy. Treść rozdziału 7
nie budzi zadnych zastrzeżeń mel)'torycznych lub formalnych'

Rozdział 8. 'Wyniki badań i ich analiza'' (ll stron) zawięra m.in. szczegółową i
przęJrzystą prezentację wyników badali eksperymentalnych okeślających \'r'pływ 4 różnych
sposobów suszenia drewna (czyli suszenia naturalnego' w suszarni komorowej' w suszaJni
p.óżniowej oraz suszenia w wysokich tempęraturach z wykorzystaniem ptzegvanej paty
wodnej) na wiązkośó oraz naprężenia tnące powstające w strcfie skawania podczas
późniejszęgo przecinania tego drewna na pilarce ramowej' Kluczowe współzależności
empiryczne poddano poprawnej analizie statystycznej i na tej podstawie sfomułowano
wnioski o charakterze nauko\łJm. wątpliwości recenzenta budzą jedynie 3 kwestie o
charakterze formalnym.

Pierwsza z nich polega na tym, że autor rozprawy zastosował niętypowy (przynajmniej z
punktu widzenia zasad ogólnie przyjętych w metrologii technicznej) sposób podawania



wyników pomiarLr wielkości fizycznych. Na przykład z pierwszego wiersza tabeli 8.l można
odczytać, )!e okeślona eksperymentalnie gęstość drewna sosnowego poddanego suszeniu
naturalnemu wynosiła 515+57,1 kg/mj' Tego rodzaju zapis dwóch |iczb przedzielonych
symbolem * wygląda jak końcowy wynik pomiaru podany w formie, jak na ówiczeniach
laboratoryjnych z metrologii. Gdyby jednak tak było, to druga z tych liczb' czyli liczba
znajdująca się za symbolem r (czy|1 liczba 57'l) powinna stanowić wartość rozszeżonej
niepewności pomiarowej. Tymczasem z opisu tabeli 8.l wynika, że jest to wartość odchylenia
standardowego pojedynczego pomiaru w serii pomiarowej. Wydaje się' że bardziej
zrozlmiałe dla cf]'telnika byłoby zamieszczenię wafiości średniej z serii pomiarowej i
waności odchylenia standardowego w dwóch odrębnych (odpowiednio opisanych)
ko|umnach (oczywiście bez użycia symbolu +). Analogiczne wątpliwości dotyczą także tabeli
8.4 oraz tabeli 8.5, w których zestawiono wyniki pomiaru wi@kości oraz naprężeń tnących.
Problęm, o jakim tu mowa ma znaczenie tylko formalne' Z metodologicznego punktu
widzenia wszystko jest w porządku, bo w rozdziałach 7 oraz 8 rozprawy można odnaleźć
wszelkie informacje (takie jak liczba próbek drewna, liczba punktów pomiarowych,
odchy|enie standardowe pojedynczego pomiaru itd.), które pozwoliłyby na pżejście od
odchylenia standardowego pojedynczego pomiaru do standaldowej niepewności średniej z
serii pomiarów, a następnie (po pomnożeniu przez, odpowiedni dla przyjętego poziomu
ufności' współczynnik rozszerzenia) do rozszerzonej niepewności końcowego wyniku
pomiaru. Brak dokonania powyższego (zgodnego z ogólnymi zasadami metrologii
technicznej) bilansu niepewności pomiarowych jest w fnacznym stopniu akceptowalny ze
względu na póŹniejsze wykorzystanię adekwatnej metody analizy statystycfnej' czyli
jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA).

Druga kwestia, która może budzić pewne kontrowersje natury formalnej dotyczące
rozdziału 8' to rutynowe okeślanie równań trendów liniowych na podstawie badań
eksperymentalnych prowadzonych wyłącznie dla dwóch (praktycznie rzecz biorąc) wańości
zmiennej nięzależnej (tzn' dla dwóch nominalnych prędkości posuwu: 0'9 m/min oraz l,8
m/min)' Jest to postępowanie mer),torycznie uprawnione, ale jędynię po przyjęciu
arbitlalnego założenia' żre Wznaczany ekspelymentalnie trend jest ściśle liniowy z natury
rzeczy (lub z definicji), co czasem bywa kontrowersyjne. Zdaniem recenzenta, tym razem tak
jednak niejest _ to znaczy domyślne i bezdyskusyjne odwołanie się do modelu liniowego jest
w pełni uzasadnione W ramach przyjętego paradygmatu. Abstrahując od kwestii formalnych'
wydaje się jednak, że uwzględnienie w procedurze eksperymentalnej przynajmniej trzech
(zamiast tylko dwóch) nominalnych prędkości posuwu byłoby korzystne z metodycznego
punktu widzenia.

Trzecia, najbardziej kontrowersyjna (w opinii recenzenta) kwestia fomalna dotyczy
interyretacji wyników analizy wariancji. Z tabeli 8'6 oraz 8.7 oraz z zamieszczonego pod nimi
komentarza (strona 87) formalnie wynika, żę w przypadku drervna sosnowego nie
zaobserwowano istotnego statystycznie wpływu mętody suszenia na wiązkość i naprężenia
tnące' o ile recenzent dobrze rozumie podane W tabeli 8.6 wańości liczbowe, to w przypadku
wi{kości ryzyko błędu l rodzaju (czyli ryzyko odrzucenia hipotezy zerowej postulującej brak
wpływu metody suszenia na ten wskaźnik skrawa|ności) przeklacza 50% (p:o,54).
oznaczałoby to, że moc statystyczna (czyli statystycfna wiarygodność) hipotezy
alternatywnej (postulującej istnienie jakiekolwiek realnego wpływu metody suszenia na
wi7kość drewna sosnowego) jest na poziomie 46010. Nawet w naukach społecznych (które
lchodfą za najmniej restrykcyjne pod tym względem) przyjmuje się zwykle generalne
założenię' by nie traktować poważnie hipotez, w przypadku których moc statystyczna (tzw.
moc testu) jest poniżej 80%' Gdyby powyższa intelprctacja danych przędstawionych w tabeli
8.6 była poprawla to można zgłosić formalne zastrzeżenia do sformułowania uż},tego we
wniosku poznawczym nr 2 (strona 99). Wniosek ten zawiem bowiem następujące, dość



kontrowersyjne w świetle wcześniejszych rozważań, stwierdzenie:',Suszenie drewna
sosnowego w suszarniach, podczas których narażone jęst ono na działanie podwyższonej
temperatury powoduje zwiększenie jego wiPkości ..''' (zachowano oryginalny szyk zdania
bez próby poprawienia drobnego potknięcia gramatycznego). omawiany problem ma
charakter jedynie formalny, a nie merytoryczny, bo w kolejnych wnioskach (zamieszczonych
w rozdziale l0) kwestia istotności statystycznej wszelkich zależności empirycznych została
szczegółowo wyjaśniona.

Rozdział 9. ..Prognozowanie calkowitei mocv skrawrnia'' (9 stron) prezęntuje metodykę
iefekty teoretycznego szacowania (prognozowania) energochłonności piłowania drewna
sosnowego oraz bukowego na konkretnej pilarcę taśmowęj wyposażonej w konkętnę
narzędzię' Treść tego rozdziału jest zgodna z przyjęlym wcześniej paradygmatem i nie
wzbudza istotnych zastzeżeń' choć zdaniem recenzęnta nię ma ona kluczowego znaczenia
dla wartości całej rozprawy.

Rozdział |0. .Podsumowłnie i wnioski'' (3 strony) obęjmuję pŹędstawione w zwięzłej
|ormie przypomnienie najważniejszych kwestii stanowiących treść omówionych wcześniej
rozdziałów Pomijając drobne wątpliwości formalne (które fostały już szczegółowo
omówione wcześniej - pny okazji oceny rozdziału 8) można stwierdzić, że rozdział I0
opracowano w poprawny sposób.

4. Ocena rozprarvy pod względem formy redakcyjnej i jakości oplacowania
struktura pracy jest poprawna. Rozprawa została starannię przygotowana pod względem

edytorskim i cbarakteryfuje się atrakcyjną szAtą graf|czną' Wszelkie wykresy, rysunki i
zdjęcia fotograficzne są czytelne i estetyczne.

w tekście rozprawy dostrueżono jedynie nieliczne błędy czy niedociągnięcia o chamktęrzę
językowym, które uznano za nieistotne z merytorycznego puŃtu widzenia i niewartę
szczegółowęgo omawiania.

5. Konkluzja końcowa
Całokształt przestawionej do recenzji rozprawy oceniam jednoznacznie poz)'tywnie. w

moim przekonaniu praca mgra inż. Tomasza Muzińskiego stanowi poprawne mer}'torycznie
rozwiązanie prob|emu naukowo.badawczego z zakęsu inzynierii mechanicznej' co w
oczywisty sposób przyczynia się do rozwoju tęj dyscypliny naukowej.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że w ramach ocenianej lozprawy zgromadzono i w
przejrzysty sposób zaprezentowano zbiór oryginalnych danych ekspęrymentalnych' który
stanowi unikalny, wiarygodny materiał źródłowy o istotnym znaczeniu narrkowym i
pmKtycznym.

Biorąc pod uwagę omówione powyżej okoliczności wyrriam zdecydowany pogl{d' że
rozprawa doktorska mgra inż. Tomasza Muzińskiego pod tytulem: ''wpływ sposobu
suszenia na wiązkość i naprężenia tnąc€ przy przecinaniu wybranych grtunków
drewna'' w zadowalającym stopniu spelnia wszelkie wymagania określone w aktualnie
obowiązującej ustawie o stopniach naukowycb i tytu|e naukowym oraz o stopnirch i
tytul€ w zakr€sie sztuki oraz wnoszę o dopuŚzcz€ni€ tej pracy do pub|icznej obrony.
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