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Wstęp
Przedmiotem opinii jest rozprawa doktorska mgra inż. Remigiusza Jasińskiego
pt. „Ocena emisji masowej i wymiarowej nanocząstek z silników lotniczych”,
wykonana pod kierunkiem prof. dra hab. inż. Jacka Pielechy z Wydziału Inżynierii
Transportu Politechniki Poznańskiej.
Rozprawa doktorska mgra inż. Remigiusza Jasińskiego została przygotowana
w zakresie dyscypliny naukowej „Transport”.
Rozprawa dotyczy nowatorskiej w dyscyplinie naukowej „Transport”, a także
w naukach o inżynierii środowiska, problematyki emisji zanieczyszczeń z silników
odrzutowych. Co prawda inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń ze środków transportu
powietrznego jest powszechnie prowadzona, szczególnie pod kątem emisji gazów
cieplarnianych, ale badania emisji substancji szkodliwych lokalnie, tzn. w obszarach
lotnisk, dotyczą zazwyczaj nadzorowania imisji zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia
organizmów żywych, w tym również frakcji wymiarowych cząstek stałych. Badania
lotniczych silników spalinowych zazwyczaj ograniczają się tylko do standardowych
procedur certyfikacyjnych, brak jest natomiast wnikliwych badań poznawczych,
dotyczących wpływu stanów pracy lotniczych silników spalinowych na emisję cząstek
stałych i na ich właściwości. Dodatkowo o nowatorskich znamionach recenzowanej
rozprawy świadczy fakt, że przedmiotami badań są silniki odrzutowe, a w tym zakresie
wiedza o emisji zanieczyszczeń jest znacznie bardziej skromna niż w wypadku
tłokowych silników spalinowych, a nawet turbinowych silników spalinowych.
Należy zatem uznać wybór tematyki rozprawy doktorskiej nie tylko za
uzasadniony, ale i za wymagający odwagi.

Opiniowana praca ma objętość 118 stron, zapisanych czcionką Times New
Roman o wielkości 12 punktów z odstępem 1 wiersza. Praca składa się z siedmiu
rozdziałów i spisu cytowanej literatury. Na początku pracy umieszczono streszczenia
w języku polskim i w języku angielskim oraz wykaz ważniejszych oznaczeń używanych
w rozprawie.
Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie do tematyki rozprawy. W rozdziale
tym przedstawiono uzasadnienie podjęcia tematyki ekologicznych aspektów
transportu lotniczego.
W rozdziale drugim usystematyzowano wpływ transportu lotniczego na
środowisko. Położono nacisk na emisję zanieczyszczeń substancjalnych i m.in.
konsekwencje zmian klimatu oraz na emisję hałasu, szczególnie groźną w okolicach
lotnisk.
W rozdziale trzecim przeanalizowano metody stosowane w badaniach emisji
cząstek stałych z silników lotniczych. Metody te dotyczą głównie inwentaryzacji emisji
cząstek stałych oraz badania właściwości tych cząstek, m.in. ze względu na ich skład
i umowne wymiary.
Rozdział czwarty zawiera cel i zakres pracy. Celem pracy jest ocena emisji
cząstek stałych oraz ich liczby i wymiarów z silnika lotniczego oraz ich wpływu na
zanieczyszczenie powietrza w obszarze lotnisk.
Zakres pracy obejmuje:
− analizę parametrów pracy silnika odrzutowego podczas lotu oraz badań
laboratoryjnych,
− analizę parametrów cząstek stałych (masy, liczby, wymiarów średnic) z silnika
odrzutowego podczas badań laboratoryjnych,
− analizę parametrów cząstek stałych podczas fazy lądowania samolotu oraz analizę
korelacyjną wyników uzyskanych w badaniach laboratoryjnych i w warunkach lotu.
W rozdziale piątym opisano metodykę badań. Przedmiotem badań był
dwuprzepływowy silnik odrzutowy Pratt & Whitney F100-PW-229 do napędu
myśliwca wielozadaniowego F-16 Fighting Falcon, będącego na wyposażeniu 31 Bazy
Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. Badania przeprowadzano na silnikach zasilanych
paliwem JP-8 o parametrach zbliżonych do nafty lotniczej Jet A-1, powszechnie
wykorzystywanej w lotnictwie cywilnym.
W badaniach w czasie lotu do rejestracji danych wykorzystano system
rejestracji danych DAS. W badaniach laboratoryjnych do pomiarów stężenia substancji
w gazach wylotowych silnika używano mobilnych analizatorów spalin systemu
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Semtech DS. Do badania średnic cząstek stałych wykorzystano analizator firmy TSI
Incorporated – EEPS 3090.
W rozdziale szóstym przedstawiono wyniki badań własnych emisji cząstek
stałych z silnika odrzutowego.
Badania eksploatacyjne dotyczyły parametrów pracy układu napędowego
samolotu w warunkach lotu badawczego oraz emisji cząstek stałych. W rozdziale
przedstawiono wyniki analizy korelacyjnej parametrów pracy silnika w warunkach
laboratoryjnych oraz podczas lotu. Wybrane współczynniki charakteryzujące emisję
cząstek stałych zostały poddane analizie niepewności pomiarowej.
Rozdział siódmy stanowi zakończenie. Zakończenie zawiera podsumowanie,
wnioski oraz kierunki dalszych prac. Wnioski podzielono na kategorie: ogólnych,
szczegółowych i metodycznych. Najważniejsze wnioski ogólne są następujące:
− parametry pracy silnika odrzutowego podczas lotu oraz w warunkach badań
laboratoryjnych są silnie skorelowane,
− zdecydowana większość cząstek stałych emitowanych przez silnik odrzutowy mieści
się w zakresie wymiarów (5 ÷ 40) nm.
Najważniejsze wnioski metodyczne dotyczą metodyki prowadzenia badań
laboratoryjnych emisji cząstek stałych z silnika lotniczego umożliwiających
odwzorowanie pracy silnika podczas poszczególnych operacji lotniczych.
W zakończeniu rozprawy zawarto spis cytowanego piśmiennictwa. Spis
piśmiennictwa zawiera 122 pozycje, zarówno klasyczne, jak i najnowsze,
reprezentatywne dla rozważanej problematyki, w tym 10 pozycji współautorstwa
Doktoranta.
Układ pracy uważam za właściwy dla rozpraw doktorskich. W pracy wyraźnie
wyodrębniono elementy analizy stanu wiedzy na temat związany z rozprawą oraz
elementy własnego wkładu Autora w rozwiązanie postawionego sobie zadania
naukowego. Praca zawiera uzasadnienie podjęcia tematyki rozprawy, został ściśle
sprecyzowany cel naukowy, przedstawiono metodykę badań, ich wyniki, a także
wnikliwą analizę tych wyników. Na podstawie zrealizowanej pracy sformułowano
oryginalne wnioski o dużej wartości poznawczej i utylitarnej.
Ocena merytoryczna rozprawy
Opiniowaną rozprawę oceniam bardzo wysoko przede wszystkim ze względu na
podjęcie nowatorskiej tematyki oraz zastosowanie metod badawczych na najwyższym
światowym poziomie. Uważam, że cele pracy zostały osiągnięte, a uzyskane wyniki
mają dużą wartość zarówno poznawczą, jak i praktyczną.
–3–

Na szczególne wyróżnienie, upoważniające mnie do takiej oceny rozprawy,
zasługują następujące elementy:
1.

Uzasadnienie podjęcia tematu, wynikające z rozpoznania przez Doktoranta
problemów emisji zanieczyszczeń z silników lotniczych.
Kandydat dokonał wnikliwej analizy stanu wiedzy i zaproponował temat pracy
uzasadniny względami zarówno poznawczymi, jak i praktycznymi.

2.

Opracowanie oryginalnej metodyki badawczej zarówno w warunkach lotu
samolotu, jak i w warunkach laboratoryjnych badania silnika odrzutowego.
W pracy zaproponowano oryginalne kryteria oceny emisji cząstek stałych
z silników odrzutowych w stanach pracy odpowiadających poszczególnym fazom
lotu samolotu.

3.

Badania empiryczne zarówno w warunkach eksploatacyjnych lotu samolotu, jak
i laboratoryjne badania silnika odrzutowego.
Badania empiryczne zostały przeprowadzone z zastosowaniem aparatury i metod
na najwyższym światowym poziomie, a zakres badań jest imponujący. Badania
empiryczne dowodzą dojrzałości Doktoranta do prowadznie samodzielnych prac
badawczych.

4.

Wnikliwa analiza wyników przeprowadzonych badań.
Uzyskano dzięki temu oryginalne wyniki dotyczące korelacji parametrów pracy
silnika w warunkach laboratoryjnych oraz podczas lotu.
Analiza wyników badań laboratoryjnych umożliwiła uzyskanie oryginalnych
wniosków dotyczących wpływu stanów pracy silnika odrzutowego na emisję
cząstek stałych i na ich właściwości, skład i wymiary charakterystyczne.
W pracy przeprowadzono profesjonalną analizę korelacyjną, nie tylko
z wykorzystaniem teorii korelacji liniowej Pearsona ale również teorii korelacji
nieparametrycznej rang Spearmana.
Na podkreślenie zasługuje również wnikliwa analiza niepewności pomiarowej
wybranych charakterstyk charakteryzujących emisję cząstek stałych.

5.

Sformułowanie oryginalnych wniosków o charakterze zarówno poznawczym, jak
i utylitarnych,szczególnie dotyczących opracowanej oryginalnej metodyki
badawczej.

6.

Przedstawienie proponowanych kierunków dalszych badań, co dowodzi
dojrzałości naukowej Doktoranta. Szczególnie wartościowa jest propozycja
wyznaczania mocy użytecznej silnika odrzutowego, dzięki czemu będzie możliwe
wyznaczenie emisji jednostkowej zanieczyszczeń. Taka metodyka badań emisji
zanieczyszczeń z silników odrzutowych umożliwiłaby spójny sposób oceny emisji
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zanieczyszczeń ze wszystkich rodzajów silników spalinowych: tłokowych,
turbinowych i odrzutowych.
Mam również nieliczne krytyczne uwagi, niekiedy o charakterze dyskusyjnym
a także zapytania w sprawach nie do końca dla mnie jasnych.
1. Największe zastrzeżenie merytoryczne jest związane z tytułem pracy. Emisja
zanieczyszczenia, a więc i nanocząstek, to masa tego zanieczyszczenia. Nie może
być: masa masowa i masa wymiarowa. Wystarczyło napisać „Ocena emisji
nanocząstek z lotniczych silników odrzutowych” i wtedy ta emisja mogłaby
oznaczać zjawisko, czyli wprowadzanie zanieczyszczenia do środowiska. Zjawisko
to byłoby oceniane ze względu na masę, liczbę, skład i umowne wymiary cząstek
stałych, czyli to, co było w istocie przedmiotem pracy. Dodatkowo powinno być
w tytule o silnikach odrzutowych, bo to specyfika tych silników jako odrzutowych
determinuje oceniane właściwości.
2. Merytoryczne zastrzeżenie jest związane ze stosowaniem terminu „badania
stacjonarne”. Stacjonarność to cecha stałości charakterystyk procesu. Proces jest
stacjonarny (w ścisłym/węższym sensie – stacjonarność rzędu I), jeśli wszystkie
dystrybuanty skończenie wymiarowe są niezmiennicze względem przesunięcia
w czasie. Proces jest stacjonarny w szerokim sensie (stacjonarność rzędu II), jeśli
momenty rzędu I i II są niezmienne względem przesunięcia w czasie. W pracy były
przeprowadzane badania ,oprócz eksploatacyjnych, laboratoryjne, a były one
wykonywane w warunkach statycznych a nie stacjonarnych!
3. Proszę o wyjaśnienie: „Próba trwała 87 min i obejmowała test silnika w różnych
punktach pracy … wybrano tylko te punkty, które uznano za użyteczne ze względu
na możliwość porównania ich z pracą silnika podczas lotu badawczego”.
4. Nie jest jasne, co oznacza termin „modelowe produkty spalania” (str. 10).
5. Na stronie 22 Autor pisze o pomiarze zadymienia w jednostkach FSN (Filter Smoke
Number) w badaniach emisji cząstek stałych z silników lotniczych. Na stronie 30
Autor pisze o zadymieniu spalin większym niż 30, nie podając jednostki miary. Nie
jest FSN, bo maksymalna wartość współczynnika zaciemnienia spalin wynosi 10.
W jednostkach FSN mierzy się współczynnik zaciemnienia spalin na podstawie
współczynnika odbicia promieniowania świetlnego od papierowego filtra. Wartość
30 odnosi się zapewne do stopni Hartridge’a albo procentów w optycznym
pomiarze współczynnika zaciemnienia spalin – wielkość ta, jak wiadomo, jest
związana funkcyjnie ze współczynnikiem ekstynkcji promieniowania świetlnego
przez spaliny. W związku z tym na wykresach 3.5 i 3.6 jest błędny opis zmiennej
niezależnej.

–5–

6. Błędem jest mylenie pojęć emisji i stężenia: „przybliżona emisja węgla”, która jest
przecież wielkością ekstensywną, a chodzi o stężenie (str. 25).
7. Błędem jest „siarczan SO4”. Jest to anion siarczanowy a nie siarczan (str. 26).
8. Błędem merytorycznym jest stwierdzenie „pomiary cząstek stałych” (podtytuł
3.2). Merzone mogą być tylko wielkości fizyczne a nie przedmioty czy zjawiska,
które mogą być badane. Podobnie „pomiary dwutlenku węgla” (str. 35).
Mimo powyższych uwag pracę oceniam pod względem merytorycznym bardzo
wysoko.
Ocena formalna rozprawy
Bardzo wysoko oceniam stronę formalną rozprawy, co obecnie nie należy do
częstych walorów prac naukowych, nie tylko w Polsce, ale i – przede wszystkim –
– w światowej literaturze naukowej. Osiągnięcie tak wysokiego poziomu formalnego
jest tym trudniejsze, że opiniowana rozprawa dotyczy tematyki, która nie ma bogatej
literatury nie tylko w skali krajowej, ale i światowej.
Nieliczne ważniejsze uwagi natury formalnej są przedstawione poniżej.
1. Niecelowe jest stosowanie terminu „współczynnik emisji” do wielkości, która ma
tradycyjną nazwę „wskaźnik emisji”, tym bardziej, że niekiedy Doktorant używa
też terminu „wskaźnik emisji”.
2. Nie uważam za uzasadnione używanie terminów o charakterze komercyjnym,
rozpowszechnionych niestety – o zgrozo – również w środowiskach militarnych.
Do takich terminów należą „statki powietrzne” (podobnie, jak komiczne terminy:
„kawaleria powietrzna”, „piechota morska” i „żegluga powietrzna”), choć jest
powszechnie wiadome, nawet wśród laików, że samoloty zaliczają się do
kategorii aerodyn a nie aerostatów, a termin „statek” oznacza duży obiekt
pływający, przeznaczony do przewozu ludzi i ładunków. Termin „statek” pochodzi
od łac. stationarius – stały; garnizonowy od statio – stan, bezruch.
3. Zdarza się, że brakuje uszczegółowienia względności przy przy terminach
dotyczących zmienności, np.”wzrost” w sytuacji, gdy nie jest podawana wartość
bezwzględna tylko względna (w procentach).
4. Niewłaściwy jest termin „szybkość przewozu”. Powinno być „prędkość”.
5. Nie do końca jest uzasadnione odnoszenia oddziaływania jedynie do środowiska
naturalnego. W rzeczywistości oddziałuje się również na środowisko
cywilizacyjne.
6. Nie jest celowe używanie terminu obcego ”efekt” zamiast polskiego „zjawisko”.
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7. Nie ma dopuszczalnych wartości emisji. Dopuszczalne wartości dotyczą
określonych charakterystyk zerowymiarowych emisji. Podobnie nie ma limitów
hałasu, tylko poziomu ciśnienia akustycznego.
8. Technologia oznaczy techniki wytwarzania a nie techniki, jak to mogłoby wynikać
z błędnego tłumaczenia z języka angielskiego.
9. W pracy wielokrotnie jest używany błednie termin „określać” w sensie
„wyznaczać”, „oceniać”, ”mierzyć”. „Określać” oznacza prawie to samo,co
„definiować”.
10. Substancje nie mogą stanowić 1% całkowitej masy spalin (str. 14) – masa tych
substancji może stanowić 1% … Podobnie „85% tlenków azotu” (str. 15) itd.
11. W odniesieniu do temperatury wyjątkowo stosuje się temin „wysoka” a nie
„duża” (str. 14)
12. Błędna jest forma zakresów „80-1000 nm ”. Powinno być „(80 ÷ 1000) nm”.
13. Uważam za dość dziwaczną formę edytorską: środkowanie rysunku i
formatowanie do lewej strony podpisu.
14. Nagannym terminem żargonowym jest „kompresor” (str. 21). Przystoi to
językowi szoferskiemu i żurnalistom.
15. Nie można zmniejszać hałasu, bo hałas nie jest wielkością fizyczną tylko
zjawiskiem
16. Nie jest jasny termin „wskazówki aplikacyjne”. Aplikacja to wg „Słownika języka
polskiego” praktyka przygotowująca do zawodu prawniczego (np. aplikacja
adwokacka); aplikantura; użytkowy program komputerowy służący wykonywaniu
określonych zadań; ozdobny wzór naszywany na tło z innego materiału;
w środowisku biznesowym: podanie, zwłaszcza w sprawie zatrudnienia.
17. Nie może „przepłynąć znana objętość spalin” (str. 24). Objętość jest kategorią.
18. Nie można „określić korelacji między stężeniem …” (str. 25) – choć
w rzeczywistości można (tzn. zdefiniować), ale nie taki jest tego sens – chodziło
o wyznaczenie współczynnika korelacji.
19. Mam wątpliwość co do terminu „wartość zadymienia” Zadymienie jest
zjawiskiem a nie wielkością fizyczną. Byłoby lepiej używać terminu „współczynnik
zadymienia”, a niektórych interpretacjach „współczynnik zaciemnienia spalin”.
Wielkością o bezwględnej mierze jest współczynnik ekstynkcji promieniowania
świetlnego przez spaliny.
20. W pracy nie jest stosowany konsekwentnie układ SI, nawet w wypadkach, gdy
odstępstwo na rzecz układu SI nie jest kłopotliwe ze względu na powszechne
użycie (np. g/(kW·h)), np. zamiast kg/h powinno być g/s. W konsekwencji nie
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byłoby pretekstu do używania żargonowego terminu „godzinowe zużycie
paliwa”, co ma miejsce w pracy, zamiast „natężenie zużycia paliwa” albo jeszcze
lepiej „masowe natężenie zużycia paliwa”.
21. Na stronie 26 jest w tekście „wartość ε” zamiast „wartość stopnia konwersji SIV
do SVI”.
22. Błędna jest pisownia odmienionego nazwiska Hurleya.
23. Stosunek powinien być wielkości jednej i wielkości drugiej a nie wielkości jednej
do wielkości drugiej (str. 31).
24. Na rysunku 3.11 zmienną niezależną jest godzina. Godzina jest jednostką miary
a nie zmienną – zmienną niezależną powinien być czas.
25. Niepotrzebne jest używanie w odniesieniu do wielkości terminu „skumulowany”.
Liczba cząstek stałych jest liczbą cząstek stałych a nie skumulowaną liczbą
cząstek stałych (str. 42).
26. Na stronie 69 powinno być „gęstość prawdopodobieństwa”a nie „gęstość”.
27. Na rysunku 6.61 nie jest potrzebny opis – jest tylko jedna seria na wykresie.
28. W podrozdziale 6.6 we wzorach nie ma zastosowanego stopniowania nawiasów
(są tylko nawiasy okrągłe w sytuacji, gdy występują wielokrotnie).
Nieliczne krytyczne uwagi dotyczące strony formalnej pracy nie mają istotnego
wpływu się na jej wysoką jakość merytoryczną.
Podsumowanie oceny rozprawy
W podsumowaniu oceny rozprawy uważam, że opiniowana praca w pełni
odpowiada wymaganiom stawianym rozprawom doktorskim ze względu na wysoki
poziom merytoryczny i formalny oraz osiągnięcia utylitarne w zakresie rozpatrywanych
problemów.
Na szczególne podkreślenie zasługują nowatorskie atrybuty opiniowanej
rozprawy ze względu na jej tematykę i zastosowane metody dotyczące zarówno badań
empirycznych, jak teoretycznych.
Opiniowaną rozprawę doktorską oceniam bardzo wysoko.

Konkluzja
W związku z pozytywną oceną rozprawy doktorskiej mgra inż. Remigiusza
Jasińskiego pt. „Ocena emisji masowej i wymiarowej nanocząstek z silników
lotniczych”, uważam, że opiniowana rozprawa stanowi oryginalne rozwiązanie
problemu naukowego oraz wykazuje ogólną wiedzę teoretyczną i praktyczną
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Kandydata w dyscyplinie naukowej „Transport” w specjalności naukowej
„Techniczne środki transportu”, a także dowodzi umiejętności samodzielnego
prowadzenia przez Niego pracy naukowej, wobec czego opiniowana praca spełnia
wymagania stawiane rozprawom doktorskim zgodnie z prawem obowiązującym
w Rzeczpospolitej Polskiej. Upoważnia mnie to do postawienia wniosku
o dopuszczenie mgra inż. Remigiusza Jasińskiego do publicznej obrony rozprawy
doktorskiej.
Jednocześnie wnioskuję – w wypadku pozytywnego wyniku obrony
doktorskiej – o wyróżnienie rozprawy. Uzasadnieniem wniosku jest podjęcie przez
Doktoranta nowatorskiej tematyki emisji zanieczyszczeń z silników odrzutowych,
a także opracowanie oryginalnej metodyki umożliwiającej ocenę emisji
zanieczyszczeń z silnika w warunkach laboratoryjnych symulujących warunki
w rzeczywistym użytkowaniu silnika w poszczególnych fazach lotu samolotu. Do
rozwiązania postawionych sobie zadań Doktorant wykorzystał wyniki unikatowych
badań empirycznych z zastosowaniem metodyki i aparatury na najwyższym
poziomie światowym. Wnioski sformułowane na podstawie zrealizowanej pracy są
oryginalne i mają duże walory zarówno poznawcze, jak i utylitarne.
Na podkreślenie zasługuje bardzo wysoki poziom merytoryczny rozprawy
oraz dbałość Doktoranta o ścisłość wyrażania myśli.
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