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Oata obrony:

gowa k|uczowe rozp.awy dokto.skiei w.ięzyku polski: wj|gotnośĆ drewna' susfenie
drewna' drewno sosnowe' drewno bukowe' siły skrawania' pzecinanie piłami'
wiązkość' napĘŹenie tnące w strefie skrawania. energetyczne wskaźniki skrawa|ności

gowa k|uczowe Jozprawy doktorśkioi w ięzyku angie|skim: wood moisture' wood
dryang, pine wood, beech wood, cutting forces, sawing process, fracture toughness,
yield strength, energetic machinability indicators.

st]e9zczenie rozprawy w ięzyku po|skim: W rozprawie doktorskiej przedstawiono
wpływ sposobów suszenia na wiązkoŚć i naprężenja tnące w strc'ie skrawania. które
fgodnie ze wspÓłczesną mechaniką pękania można uznaĆ fa energetycfne wskaźniki
skawa|ności. Badania zostały przeprowadfone d|a póbek f drewna sosnowego (Plhus
sy/vesfr,is L.) i bukowego lFagus silvatica L.) suszonego czterema sposobami. T.zy
z nich' to najczęściej wykorzystywane w przemyś|e. suszenie w sposób natura|ny oraz
suszenie w suszarniach komorowej i próżniowej' czwańe suszenie było zrea|ifowane
z wykorzystaniem doświadcza|nej suszarni w Środowisku mieszaniny pary wodnej
i powietrza w temperaturze około 85.c' Po wysuszeniu próbki zostały poddane testom
skrawa|noŚciowym na pi|alce ramowej PRW 15M. Na podstawie uzyskanych wartości
mocy skrawania wyznaczono. z wyko|zystan.em metodyki opartej na wspÓłczesnej
mechanice pękania. znorma|izowane pŻez gęstoŚć wańośc. wiązkoŚc. i naprężeń
tnących w strefie skrawania' Uzyskane rezu|taty eksperymentu poddano ana|ifie
statystycznej z uŹyciern jednoczynnikowei ana|izy Wariancji ANoVA' zaprezenlowano
rÓwniei prognofowanie calkowitej mocy skrawania d|a pi|arki taŚmowej
z wykorzystan.em wyfnaczonych energetycznych wskaźników skrawa|ności' Uzyskane
prognozy zestawiono. d|a porównania. z całkowitą mocą sklawania wyznaczoną
metodą k|asycznq wykożystującą wlaściwy powieŻchniowy opór sk.awania' vwniki
badań wykazują' że sposÓb suszenia drcwna ma wpływ na wańości wiązkośc|
i naprężeń tnących w strefie skrawania' uzyskanych na podstawie testów
skrawalnościowych' Jak Wykafała ana|iza statystyczna wpływ ten ma istotne znaczenie
d|a drewna bukowego' natomiasl w przypadku drewna sosnowego różnice nie sq
statyslycznie astotne.

streszczenie .ozprawy w ięzyku angie|skimI The lhesis presents lhe effect of drying
methods on fracture toughness and yield strength which, according to modern fracture
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mechanics, which can be considered as energetic machinability indicators. The tests
were carried out for samples hom pine (Plnus sy/vestrls L.) and beech (Fagus silvatba
L.) wood dried using four methods. Three of them are the most commonly used in
industry, natura| drying and drying in chamber and vacuum dryers. The fouńh drying
was carried out with the use of an experimental dryer in the environment of a mixture of
steam and ah at a temperature ofabout 85.c' After drying, the samp|es wer€ subjected
lo machinability tests on a PRW 15lt frame saw. On the basis of the obtained values
of cutting power, lhe values of fracture toughness and yield strength, which were
normalired by density, have been determined using the methodology based on modern
fracture mechanics. The obtained resulls of the experiment were analyzed slatisticall;
with the use of ANOVA. The forecast of the total culting power for a band saw with the
use ofthe determined energy cutting indexes is also presented. The obtained forecasts
were compared, for comparison, with the total cutting power determined by the classical
method using the appropriate suńace culting resistance. The test resu|ts show that the
method o{ drying wood has an impacl on the values of fracture toughness and yield
strength obtained on the basis of machinability tesls. As shown by the statistica.
analysis, this efioct is signmcant for beech wood, while in the case of pine wood, the
differences arc not statistically significant.

streszczenie rozprawy w |ęzyku' w którym zostala napiaana-: nie dotyczy

słowa k|uczowe iozprawy doktoEkiei w języku, w Kóryń została napisana*|
nae dotyczy

') nieoot|zebne skreś|ić'
-)dotycfy rofpraw doktorskich napisanych w innych językach niż po|sk.|ub angie|ski.


