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Politechniki Gdańskiej w Gdańsku prof. dra hab. inż. Andrzeja Seweryna nr 363/WM/2021 z dnia 26.10.2021 oraz 
stosowna umowa o dzieło. 

 
 
1. Analiza rozprawy 

 
Obserwowane obecnie coraz powszechniejsze używanie terminu inżynieria prowadzi siłą tego 

faktu do rozszerzania jego konotacji poza tradycyjnie dotąd ukształtowany zakres. W przedziale 
znaczeniowym tego słowa mieści się również i takie jego rozumienie, które wskazuje na możliwość 
sterowania cechami obiektu technicznego. Jeżeli przyjmie się, że celem badań w dziedzinie tzw. 
nauk praktycznych, a więc m.in. nauk technicznych, jest nie tyle i nie tylko wyjaśnianie 
rzeczywistości lecz również jej projektowanie, to zrozumiały stanie się wyżej przedstawiony sens 
słowa inżynieria. Skuteczność sterowania cechami obiektu technicznego na etapie jego 
eksploatacji wynika nie tylko ze znajomości praw rządzących eksploatacją, ale także z 
uwzględnienia wpływu wcześniejszych etapów jego „życia” czyli projektowania i wytwarzania. 
Cechy obiektu ukształtowane w fazie technologii determinują jego cechy użytkowe. Stąd ważna 
jest identyfikacja tych cech na obu wymienionych etapach oraz znajomość łączących je relacji. Na 
etapie preużytkowym pomocne okazuje się prognozowanie właściwości użytkowych na drodze 
identyfikacji właściwości tribologicznych systemów składowych obiektu. Uzasadnionym jest 
badanie wpływu czynników technologicznych na właściwości użytkowe w sposób bezpośredni bądź 
też przez identyfikację cech tribologicznych. Z drugiej strony poziom cech użytkowych można 
kształtować również na etapie eksploatacji, a w szczególności w trakcie użytkowania przez 
modyfikację funkcjonujących cech tribologicznych. Tego typu działania poznawcze pozwalają na 
spełnienie podstawowego postulatu, przyjętego przeze mnie rozumienia inżynierii, jakim jest 
sterowanie cechami obiektu technicznego. 

 Analizowana rozprawa doktorska wpisuje się swoim metatechnicznym założeniem oraz 
swoją treścią w nurt poczynań poznawczych i utylitarnych stanowiących istotę inżynierii. Fakt ten 
jest potwierdzeniem trafności wyboru tematyki badawczej z punktu widzenia tak szeroko 
zarysowanej perspektywy. W węższej perspektywie trafność tego wyboru potwierdzona jest przez 
aktualność problemów kształtowania coraz to wyższego poziomu jakości użytkowej narzędzi 
skrawających w kontekście ich skrawności oraz skrawalności materiału obrabianego, w tym 
przypadku drewna. Jednym z punktów docelowych na tej drodze jest określenie wpływu 
właściwości drewna na wybrane parametry określające skrawalność, w analizowanym przypadku – 
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wpływu wybranych metod suszenia drewna na jego skrawalność, za pomocą dwóch 
energetycznych wskaźników skrawalności. 

Recenzowaną rozprawę doktorską można, z naukoznawczego punktu widzenia, usytuować w 
tzw. warstwie merytorycznej współczesnej technologii maszyn, w której wyróżnia się technologie 
objętościowe, ubytkowe, przyrostowe, ulepszające, łączące i miernicze. W analizowanym 
przypadku - w jej fragmentach określanych, jako ubytkowa obróbka skrawaniem drewna 
narzędziami o określonej geometrii ostrza. Identyfikacja usytuowania niniejszej pracy na tym tle 
oraz zarysowanie głównych dróg rozwoju tego obszaru, w którym ona się mieści, pozwoli na 
osądzenie, czy Autor trafnie wybrał tematykę badawczą. 

Istotny wzrost wymagań dotyczących dokładności wymiarowej, jakości powierzchni elementów 
i jakości całych produktów oraz wydajności produkcji w ostatnich latach stymulował konieczność 
głębszego zbadania prawidłowości procesów technologicznych w celu ich optymalizacji. Zatem, 
obecnie producent staje się konkurencyjny tylko przy zminimalizowaniu kosztów produkcji, 
zapewnieniu wydajności i jakości produkcji. Obniżenie kosztów narzędzi, mediów i energii jest 
priorytetem zarówno w warunkach produkcji jednostkowej, jak i seryjnej. Tendencje te należą do 
obszaru badań naukowych w zakresie inżynierii produkcji. 

Współczesne tendencje rozwoju obróbki skrawaniem narzędziami o określonej geometrii 
ostrza wskazują, że przesuwa się obszar zastosowania sposobów i rodzajów skrawania w kierunku 
dużej dokładności wymiarowo-kształtowej wyrobów, wysokiej jakości technologicznej warstwy 
wierzchniej, obróbki materiałów trudno skrawalnych oraz, w związku z miniaturyzacją wyrobów – 
w kierunku mikro- i nanoskrawania. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia dużej efektywności 
ekonomicznej i ekologiczności procesu skrawania, niezawodności narzędzi i komfortu obsługi 
stanowiska obróbkowego. Wymagania te są w coraz większym stopniu spełniane. 

Poznanie i opisanie istoty zjawisk determinujących skrawanie może dawać znakomitą 
perspektywę do świadomego sterowania nimi, a także stwarzać potencjał praktycznego 
wykorzystania tej wiedzy na poziomie warsztatu. 

Współcześnie dysponujemy nowoczesnymi maszynami do obróbki drewna i narzędziami 
ręcznymi. Jednakże jakość surowca pozostawia ciągle wiele do życzenia. Jesteśmy zobligowani do 
użycia tego cennego materiału z troską i w sposób bardziej ekonomiczny, redukując odpady jak to 
tylko możliwe. Aby spełnić te wymagania, powszechnie czynione są wysiłki w kierunku dalszego 
rozwoju maszyn, narzędzi i technologii, np. przez zastosowanie pił z cienkim rzazem, zastosowanie 
ostrzy ze zwiększoną odpornością na zużywanie, czy też półfabrykatów charakteryzujących się 
zwiększoną dokładnością i z mniejszymi naddatkami obróbkowymi. 

Recenzowana dysertacja, w której Autor analizując proces skrawania drewna podczas cięcia 
narzędziami, jakimi są mini piły trakowe o ostrzach wykonanych ze stellitu, identyfikuje zjawiska w 
kontekście właściwości drewna, mieści się przeto w zasadniczym nurcie współczesnych kierunków 
badań obróbki skrawaniem. Z drugiej strony, jeżeli zgodzić się ze stwierdzeniem, że wytwarzanie 
półfabrykatów z drewna stanowi transformację kształtowo-wymiarową surowca drzewnego z 
ewentualnymi elementami transformacji materiału stosowanych narzędzi, to tematyka niniejszej 
pracy wpisuje się w ogólny nurt wysiłków badawczych mających na celu racjonalizację procesów 
wytwarzania. 

Liczący się w polskiej akademickiej społeczności ośrodek gdański wnosi twórczy wkład, m. in. w 
rozwój tych warstw technologii maszyn, które określam, jako metodyczną i merytoryczną. 
Inicjatywy profesorów Mieczysława Felda, Włodzimierza Przybylskiego, Adama Barylskiego i 
Kazimierza Orłowskiego są z powodzeniem rozwijane przez ich uczniów i doskonale znane w 
środowisku zainteresowanych specjalistów. Profesor Kazimierz Orłowski stworzył unikalną w swej 
postaci szkołę naukową dotyczącą technologii i eksploatacji narzędzi skrawających przeznaczonych 
do obróbki drewna i materiałów drewnopodobnych. Na przestrzeni lat wyraźnie widoczny jest jej 
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rozwój owocujący coraz bardziej adekwatnym do rzeczywistości i wieloaspektowym opisem 
rozpatrywanych zjawisk. Instrumentarium opisu jest coraz subtelniejsze. Idzie to w kierunku 
bardziej precyzyjnego opisu badanej rzeczywistości i zwiększenia mocy prognostycznej i 
aplikacyjnej. Recenzowana rozprawa doktorska mgra inż. Tomasza Muzińskiego powstała, więc na 
starannie przygotowanej i w wysokiej kulturze utrzymywanej glebie wcześniejszego rozpoznania 
merytorycznego i metodycznego wydzielonego obszaru inżynierii maszyn. 

Wymienione okoliczności poczytuję przeto za potwierdzenie trafności i sensowności wyboru 
tematyki badawczej. Uzasadnieniem tej opinii jest nie tylko sam fakt usytuowania pracy na 
szerszym tle ogólnoświatowych badań, ale i to, że podejmowana w rozprawie doktorskiej tematyka 
szczegółowa rokuje duże nadzieje epistemologiczne, a także, co też ma szczególne znaczenie w 
kontekście rozpatrywanej tematyki, nadzieję na uzyskanie walorów utylitarnych. 

Strukturę rozprawy stanowi dziesięć ponumerowanych rozdziałów, wykaz ważniejszych 
oznaczeń, wykaz literatury, wykaz rysunków, wykaz tabel, tzw. Dodatek A oraz streszczenie po 
polsku i angielsku. Układ pracy jest prawidłowy - typowy dla prac analityczno-eksperymentalnych. 
Jest to bardzo spójna tematycznie praca. Tytuł dysertacji jest zgodny z jej treścią. 

Cele pracy sformułowane w rozdziale szóstym na stronie 57 są podane jasno. Autor osobno 
charakteryzuje cel naukowy, utylitarny i cel poznawczy. W mojej opinii, tekst pierwszego i trzeciego 
z wymienionych celów można było połączyć w jedno. Zakres pracy, zaprezentowany w 
syntetycznym zwartym ujęciu na tejże stronie, w kontekście badanego problemu i przedstawionej 
treści pracy uznaję jako kompletny. Mgr inż. Tomasz Muziński nie podjął próby wyraźnego 
określenia problemu naukowego. Na podstawie lektury pracy można stwierdzić, że rozważany w 
dysertacji problem naukowy, to relacja między metodami i parametrami procesu suszenia dwóch 
wybranych gatunków drewna, a uzyskiwanymi wskaźnikami charakteryzującymi proces ich 
skrawania podczas cięcia pod względem wiązkości i naprężeń tnących w strefie skrawania. Ten 
fragment pracy łącznie z analizą literatury odczytuję, jako fundament intelektualnej konstrukcji 
budowanej przez Autora. Sformułowana na stronie 57 teza pracy nie ma charakteru trywialnego, 
jest dobrze ugruntowana w przedstawionym wcześniej materiale i stanowi uzupełnienie tej 
konstrukcji. 

Wprowadzenie do pracy napisane jest przekonywująco i co do jego treści, oprócz drobnych 
potknięć stylistycznych, nie zgłaszam zastrzeżeń. 

Analiza piśmiennictwa z zakresu podjętej tematyki została przedstawiona w rozdziałach 
drugim, trzecim i czwartym. Autor charakteryzuje state of the art w zakresie podstaw procesu 
suszenia drewna, przedstawia metody suszenia drewna oraz omawia zagadnienia mechaniki 
procesu skrawania. Dobór prezentowanych zagadnień jest prawidłowy i moim zdaniem pozwala na 
rekonstrukcję dotychczasowego stanu wiedzy w rozpatrywanym zakresie oraz stanowi solidną 
podstawę do określenia obszaru badań własnych. Jest to także właściwa baza wiedzy do 
sformułowania zagadnienia badawczego. Wachlarz prac analizowanych przez Doktoranta jest 
stosunkowo obszerny. Potrafi On umiejętnie zsyntetyzować przedstawiane informacje. Autor 
wykazuje, że brak jest prac poświęconych wpływowi metod i parametrów procesu suszenia drewna 
na jego skrawalność. 

Tę część rozprawy oceniam jako poprawną, choć mam dwa pytania szczegółowe: 
1) tabela 2.1 – jaka wilgotność – względna, czy bezwzględna? 
2) str. 28, wiersz 2g – co to jest wilgotność równoważna? 

 Zasadniczą część rozprawy z punktu widzenia etapów badania naukowego stanowią 
rozdziały, w których Autor referuje genezę pracy, metodykę, wyniki i analizę wyników badań 
własnych, tj. 5, 7, 8 i 9. W stosunkowo krótkim rozdziale piątym zatytułowanym Geneza pracy 
Doktorant przedstawia wyniki badań wstępnych dotyczących wpływu metod suszenia na 
właściwości mechaniczne drewna. Badania wstępne potwierdziły założenia wstępne i tym samym 
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otworzyły drogę do następnego etapu badań doświadczalnych, to jest badań zasadniczych. W 
rozdziale siódmym zreferowano metodykę badań zasadniczych przedstawiając kolejno: sposób 
doboru materiału badawczego; sposób pozyskania, przygotowania i pomiaru próbek; suszarnie, 
przebieg i parametry procesu suszenia; stanowisko badawcze do przecinania drewna oraz sposób 
wyznaczania wiązkości i naprężeń tnących w strefie skrawania na podstawie testów 
skrawalnościowych. Rozdział ósmy poświęcony jest przedstawieniu wyników zasadniczych badań 
własnych i składa się z czterech następująco zatytułowanych podrozdziałów: normalizacja mocy 
skrawania, wyniki badań wskaźników energetycznych, wartości wiązkości i naprężeń tnących w 
strefie skrawania oraz analiza statystyczna wyników. Prezentacji wyników każdorazowo towarzyszy 
analiza merytoryczna i statystyczna. Rozdział dziewiąty zawiera prognozowanie całkowitej mocy 
skrawania dla wybranej pilarki taśmowej i pił taśmowych. Przedstawione zostały metody i 
założenia. Wykonano prognozy dla drewna sosnowego i bukowego. 
 Moje zapytania i sugestie do tej części pracy są następujące: 

1) w rozdziale siódmym, jako rozdziale dotyczącym różnych aspektów metodyki badań, mogła 
być również przedstawiona metodyka opracowywania wyników badań doświadczalnych; 
jest to co prawda uwzględnione na końcu rozdziału ósmego, łącznie ze stosownymi 
obliczeniami. 

2) rys. 8.1b jest powtórzony jako rys. 8.4; 
3) rys. 8.1d jest powtórzony jako rys. 8.8; 
4) dla klarowności tekstu przydałoby się wyjaśnić, co to jest współczynnik determinacji R2. 
 Poza tym chciałbym postawić pytania i prośbę o wyjaśnienie o nieco ogólniejszym 

charakterze, które mogłyby być przedmiotem wyjaśnień ze strony doktoranta oraz dyskusji w 
trakcie obrony: 

1) jak wygląda kwestia zużywania ostrzy w trakcie badań i wpływ zużycia na badane wskaźniki 
skrawalności i moc skrawania? 

2) Autor dąży w swoich badaniach do uzyskania, cytuję: „pożądanej skrawalności”; a jakie to 
ma przeniesienie na cechy użytkowe drewna? Czy drewno o najlepszej skrawalności 
charakteryzuje się najlepszymi właściwościami użytkowymi? 

 Na podstawie przeprowadzonej dotąd analizy można podjąć próbę rekonstrukcji 
osiągnięcia naukowego rozprawy. Jako elementy tego osiągnięcia widocznie odróżniające je od 
aktualnego stanu wiedzy w rozpatrywanej problematyce oraz świadczące o oryginalności rozprawy 
uważam: 

 wyznaczenie normalizowanych przez gęstość energetycznych wskaźników skrawalności w 
postaci wiązkości, czyli energii właściwej tworzenia nowej powierzchni oraz naprężeń 
tnących w płaszczyźnie ścinania w strefie skrawania dla drewna sosnowego (Pinus sylvestris 
L.) i bukowego (Fagus silvatica L.) suszonego różnymi metodami z zastosowaniem metodyki 
opartej o współczesną mechanikę pękania na podstawie pomiaru mocy; 

 wykazanie, że wartości energii właściwej tworzenia nowej powierzchni oraz naprężeń 
tnących w płaszczyźnie ścinania w strefie skrawania wykazują różnicę w zależności od 
zastosowanej metody suszenia; 

 wykazanie, że występują istotne statystycznie różnice pomiędzy otrzymanymi wartościami 
normalizowanej wiązkości i normalizowanych naprężeń tnących w strefie skrawania dla 
drewna bukowego w zależności od sposobu suszenia; 

 określenie wartości wiązkości i naprężeń tnących w strefie skrawania podczas przecinania 
na wielopiłowej pilarce ramowej dla drewna sosnowego i bukowego suszonego różnymi 
metodami umożliwiło prognozowanie całkowitej mocy skrawania dla pilarki taśmowej. 

 Na podkreślenie zasługuje to, że Autor zastosował w swojej pracy adekwatne do potrzeb 
narzędzia formalne dotyczące opracowania i prezentacji wyników, a także nowoczesną aparaturę 
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badawczą w pełni odpowiadającą założonym celom badań eksperymentalnych. Mgr inż. T. 
Muziński wykazał się bardzo dobrym opanowaniem warsztatu badawczego. Program badań 
doświadczalnych jest bogaty, obfitujący dużą liczbą uzyskanych danych. Autor zastosował 
nowoczesny aparat metodyczny właściwy do założonych celów oraz wykonał solidne badania 
wskaźników skrawalności. Przedstawił w zwartej formie bogaty materiał dowodowy. Na 
płaszczyźnie praktycznej uzyskane wyniki pozwalają na optymalizację badanego procesu obróbki 
skrawaniem drewna, co przekłada się na mniejszy koszt tego procesu, na szerszą analizę 
zapotrzebowania energetycznego nowo projektowanych maszyn, a co za tym idzie na optymalny 
dobór mocy silnika napędu głównego oraz na prognozowanie całkowitej mocy skrawania pilarek. 
 Rozdział dziesiąty zatytułowany jest Podsumowanie i wnioski. W pierwszej części Autor 
przedstawił ogólne omówienie swoich badań, następnie zgodnie z tradycją akademicką 
sformułował wnioski poznawcze, utylitarne oraz charakterystykę kierunków dalszych badań. 
 W odniesieniu do całości tekstu nasuwają mi się następujące uwagi: 

1) Autor niekiedy stosuje następujące określenia: zęby, uzębienia, posuw na ząb, gdy w 
odniesieniu do narzędzi skrawających powinno być: ostrza, ostrzy, posuw na ostrze. 

2) zdarza się niewłaściwe używanie niektórych słów i określeń, np.: „najniższy” zamiast 
„najmniejszy”, np. na stronach 95, 96, 97; „przy pomocy”, gdy lepiej byłoby „za pomocą”, 
np. na stronach 59, 72; „wielkość”, gdy powinno być „wartość”, np. na str. 79; 
„wykorzystanie” zamiast „zastosowanie”, np. na stronie 62; „własność”, gdy lepiej byłoby 
„właściwość”, np. na str. 13, 19, 31, 50, 55, 57; w tym ostatnim przypadku, na ogół 
przyjmuje się, że w naukach technicznych, przyrodniczych i ścisłych zwraca się szczególną 
uwagę na prawidłowe użycie tych słów, ponieważ „własność” odnosi się do cech pewnej 
klasy, natomiast „właściwość” do cech konkretnych przedstawicieli (obiektów) danej klasy. 

Bibliografia zamieszczona w końcowej części pracy zawiera 172 pozycje, w tym są najnowsze 
publikacje z literatury światowej oraz 7 pozycji z udziałem Autora, ważnych dla tematu rozprawy 
doktorskiej. 

 
2. Ocena rozprawy 

 
Przedstawiona analiza rozprawy zawiera wystarczające, moim zdaniem przesłanki do 

sformułowania oceny. Treść rozprawy jest zgodna z tematem zaakceptowanym przez Radę 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w Gdańsku. Podjęty temat jest ważny zarówno z 
poznawczych, jak i praktycznych względów i opracowany został bardzo obszernie i wyczerpująco. 
Sformułowane w niniejszej recenzji uwagi nie umniejszają wartości materiału dowodowego pracy, 
w większości albowiem odnoszą się do sposobu prezentacji uzyskanych wyników lub są kanwą do 
dyskusji z Autorem. Nie mogą więc stanowić podstawy do kwestionowania wartości pracy. 

Pod względem metodycznym rozprawa jest poprawna. Literatura specjalistyczna została 
dobrana trafnie. Układ rozprawy i podział treści między poszczególne rozdziały jest logiczny. Zbiór 
pojęciowy, jakim posługuje się Autor, jest w zasadzie poprawny. Strona ilustracyjna pracy jest na 
ogół dobrej jakości, redakcja rozprawy natomiast wykazuje drobne niedociągnięcia. W 
dostarczonym do recenzji egzemplarzu stwierdziłem nieliczne błędy korektorskie, stylistyczne, 
interpunkcyjne i drobne nieścisłości. Mimo tego pracę czyta się z przyjemnością. 

Godna podziwu jest pracowitość doktoranta. Mgr inż. Tomasz Muziński wykonał wartościową 
pracę badawczą i wykazał się dogłębną znajomością warsztatu naukowego. Doktorant rozwija 
twórczo dorobek promotora, w tym Jego oryginalne osiągnięcia w zakresie testów 
skrawalnościowych na bazie współczesnej mechaniki pękania oraz kontynuuje prace wspólnie 
wykonane z promotorem i innymi członkami zespołu profesora K. Orłowskiego. W rozprawie zawarł 
solidną podbudowę teoretyczną, poprawnie zaplanował i wykonał badania eksperymentalne, w 
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sposób czytelny przedstawił ich wyniki, wykonał analizę otrzymanych rezultatów opatrując je 
stosownymi komentarzami. Udowodnił zatem, że potrafi w bardzo skuteczny sposób dokonywać 
analizy subtelnych zjawisk towarzyszących skrawaniu drewna. 

Warunkiem dysertabilności rozprawy doktorskiej jest jej związek z problemem 
metodologicznym, metodycznym lub poznawczym bezpośrednio lub pośrednio wpływającym na 
stan wiedzy. W przypadku recenzowanej rozprawy warunek ten jest spełniony pod względem 
drugiego i trzeciego aspektu, co wykazałem w przedstawionej analizie. Praca jest w wystarczającym 
stopniu poprawna metodologicznie, gdyż zawiera elementy, które w metodologii nauk określa się 
jako etapy badania naukowego. 

Na podstawie analizy rozprawy oraz bibliografii dorobku Autora można stwierdzić, że jest On 
przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej. Doktorant wydatnie poszerzył swoją 
ogólną wiedzę z zakresu warsztatu badawczego w zakresie metod suszenia drewna i obróbki 
skrawaniem drewna. 

Podsumowując moją ocenę stwierdzam, że rozprawa: 

 spełnia wymóg oryginalnego rozwiązania przez Autora zagadnienia naukowego, 

 spełnia wymóg wykazania ogólnej wiedzy teoretycznej w uprawianej dyscyplinie, 

 oraz wykazuje umiejętność samodzielnego prowadzenia przez Autora pracy naukowej. 
 
3. Wniosek końcowy 

Uważam, że recenzowana rozprawa doktorska opracowana została w sposób merytorycznie 
bardzo dobry. Jest oryginalnym osiągnięciem mgra inż. Tomasza Muzińskiego i stanowi istotny 
wkład w rozwój badań wpływu metod suszenia drewna na jego właściwości mechaniczne i 
obrabialność. Z tego względu wnioskuję o wyróżnienie recenzowanej pracy. 

W świetle dokonanej analizy i sformułowanych ocen stwierdzam, że rozprawa mgra inż. 
Tomasza Muzińskiego pt. Wpływ sposobu suszenia na wiązkość i naprężenia tnące przy przecinaniu 
wybranych gatunków drewna spełnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim przez 
obowiązujące w tym względzie aktualne przepisy ((Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1789); rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie 
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w 
postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 poz. 
261); ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1668)) oraz tradycję akademicką i może stanowić podstawę do nadania jej Autorowi stopnia 
naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna. Może być, przeto 
dopuszczona do publicznej obrony. 

 

 


