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1.

Charakterystyka pracy

Podjęta problematyka rozprawy doktorskiej mgr. inż. Remigiusza Jasińskiego wychodzi
naprzeciw współczesnym potrzebom w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Ujmuje w zasadniczej części - kwestię negatywnego oddziaływania cząstek stałych na zdrowie
człowieka oraz środowisko naturalne i klimat. Prezentuje dość nowatorskie podejście do
rozpoznania procesów związanych z tworzeniem się cząstek stałych oraz metodyk oceny ich
emisji. Ma to niebagatelne znaczenie na realizowane procedury homologacyjne, które
kwestię emisji cząstek stałych traktuje marginalnie.
Rozprawa doktorska ma charakter analityczno-eksperymentalny, oparty
o przeprowadzone analizy literaturowe, matematyczne, statystyczne oraz badania
stanowiskowe i w locie. Przeprowadzone analizy pozwoliły na opracowanie metodyki badań
stanowiskowych, wyznaczenie faz lotu istotnych dla prowadzonych badań i oceny
parametrów emisji cząstek stałych oraz wyznaczenie korelacji pomiędzy uzyskanymi
parametrami. Przeprowadzone badania pozwoliły na dokonanie oceny natężenia emisji
cząstek stałych na podstawie stężenia liczbowego i masowego cząstek oraz wpływu
obciążenia silnika lotniczego na wymiary uzyskiwanych średnic cząstek stałych. Dodatkowo
przedstawiono wyniki badań emisji nanocząstek na obszarze lotniska podczas operacji
lądowania.
Stanowi to dość nowatorskie podejście do problemu oceny emisji cząstek stałych i ich
wpływu na czystość powietrza na lotniskach eksploatujących wojskowe statki powietrzne.

2.

Problem badawczy - cele rozprawy

Przedstawiona do recenzji rozprawa za cel pracy prezentuje ocenę emisji cząstek
stałych oraz ich liczby i wymiarów z silnika lotniczego i ich wpływu na zanieczyszczenie
powietrza na obszarze lotnisk.
Nie sprecyzowano natomiast pomocniczych celów szczegółowych, których osiągnięcie
doprowadzi do osiągnięcia celu głównego pracy. Wskazanym jest - w tego typu rozprawach
- wskazać na tzw. cel naukowy, cel badawczy i ewentualne cel utylitarny, co jasno precyzuje
wątek naukowy pracy, badawczy oraz pewne korzyści z zastosowania opracowanego
rozwiązania. Zaprezentowano natomiast obszary badawcze, których analizy prowadzą do
osiągnięcia celu głównego pracy. Stwierdzono przy tym, że te analizy pozwolą na
kompleksowe podejście do problemu oceny emisji cząstek stałych. Dodatkowo
przedstawiono trzy główne etapy prac badawczych, obejmujące analizy parametrów:
 pracy odrzutowego silnika lotniczego podczas lotu oraz badań stacjonarnych,
 cząstek stałych (masy, liczby, wymiarów średnic) z silnika lotniczego podczas badań
stacjonarnych,
 cząstek stałych podczas fazy lądowania samolotu oraz analizę korelacji wyników
uzyskanych w badaniach stacjonarnych i w warunkach lotu.
Nie sformułowano również tezy pracy, dość istotnego elementu prac badawczych,
którą należy udowodnić, potwierdzając tym samym prawidłowość podejścia do
rozpatrywanego problemu. Osiągnięcie prezentowanych celów, szczególnie celu głównego
prowadzi właśnie do udowodnienia przyjętej tezy rozprawy.
W moim przekonaniu cel główny pracy został sformułowany w sposób dość
przejrzysty i jasny. Pewnym mankamentem jest jednak brak podziału celu głównego na cele
bardziej szczegółowe (pomocnicze), których spełnienie prowadzi do osiągnięcia celu
głównego i udowodnienia przyjętej tezy pracy, która w recenzowanej rozprawie nie została
sprecyzowana.

3.

Sposób przeprowadzenia analizy źródeł i formułowania wniosków

Recenzowana rozprawa zawiera 122 pozycje literaturowe, spośród których
zdecydowana większość została opublikowana w ciągu ostatnich dwóch dekad. W dodatku
większość z nich ma bezpośrednie odwołanie w rozprawie, natomiast pominięto pozycje:
[1], [26], [55], [78], [94] i [121]. Wskazanym jest również nadmienić, że istotna część
zamieszczonej literatury jest obcojęzyczna – w większości, w języku angielskim. Zakres
tematyczny należy uznać za właściwy do realizacji niniejszej rozprawy doktorskiej.
Z tych względów stwierdzam, że przeprowadzona analiza literatury przedmiotu, jest
wystarczająca do zrealizowania niniejszej rozprawy.
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4.

Rozwiązanie postawionego zadania w rozprawie

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska liczy ogółem 118 stron. Składa się ze
spisu treści, streszczenia pracy w języku polskim i angielskim, wykazu ważniejszych skrótów
i symboli, siedmiu rozdziałów, w tym znajduje się wprowadzenie oraz wnioski i kierunki
dalszych badań oraz spisu literatury. W sumie praca zawiera 122 rysunki i 10 tabel. Brak jest
natomiast spisu rysunków i tabel, co zwykle ułatwia ich wyszukiwanie.
Wykaz ważniejszych skrótów i symboli jest niekompletny, szczególnie dotyczy to
symboli, których w tekście rozprawy jest bardzo dużo. Wskazanym było wydzielenie
oznaczeń indeksów, co pozwoliłoby na istotne ograniczenie liczby symboli i poprawiłoby ich
czytelność.
Wprowadzenie wskazuje na bezpośrednią zależność rozwoju przewozów lotniczych
od tempa rozwoju gospodarek światowych. Przedstawiono w nim informacje o wzroście
przewozu pasażerskiego w poszczególnych obszarach świata oraz prognozę zmiany
eksploatowanych statków powietrznych do roku 2032 w zależności od rynku przewozów
lotniczych. Podkreślono, że nowo wyprodukowane samoloty, będą eksploatowany na rynku
azjatyckim, gdzie planuje się wprowadzenie blisko 13 000 nowych samolotów na kwotę
o wartości około 2 bln dolarów. W dalszej części tego rozdziału przybliżono problem emisji
toksycznych związków spalin, wskazując na ich istotny wpływ na zdrowie i życie głównie
dzieci i osób starszych. Przedstawiono procesy wynikające z emisji związków szkodliwych
z silników lotniczych oraz wynikający z ich przebiegu wpływ na zmiany klimatyczne,
których skutki mają bezpośredni wpływ na rolnictwo, leśnictwo i zdrowie ludzi. Dodatkowo
opisano najistotniejsze działania producentów silników lotniczych oraz programy
zmniejszające emisje szkodliwych związków spalin realizowane m.in. przez kraje Unii
Europejskiej. W sumie rozdział ten zawarto na niecałych 5 stronach rozprawy.
Rozdział drugi pt. „Wpływ transportu lotniczego na środowisko naturalne”
koncentruje się na analizie zanieczyszczania powietrza przez transport lotniczy.
Przedstawiono m.in. zmianę emisji tlenków azotu w poszczególnych obszarach świata.
Wskazano, że bardzo istotnym elementem przy ocenie jakości powietrza jest stężenie
cząstek stałych, czyli zanieczyszczeń powietrza, składających się z kompleksu różnych
mieszanin cząstek zawieszonych, różniących się wielkością, składem i miejscem tworzenia.
Graficznie przedstawiono podział cząstek stałych ze względu na średnicę oraz liczbę i masę
cząstek stałych uzależnionych od ich średnicy. Opisano także wpływ transportu lotniczego
na klimat, gdzie przedstawiono tzw. efekt cieplarniany, będący – w głównej mierze wynikiem emisji dwutlenku węgla i pary wodnej. Wskazano również, że emisja dwutlenku
węgla jest bezpośrednio związana z wielkością zużywania paliwa, co zaprezentowano na
wykresie ukazującym dzienne zużycie paliwa przez statki powietrzne na świecie. Dość
istotnym elementem tego rozdziału jest opis problemu emisji hałasu pochodzenia
lotniczego. Przedstawiono główne źródła tego hałasu oraz 18 procedur ograniczających
emisje hałasu lotniczego. Powyższe opisy zawarto na 10 stronach rozprawy.
Trzeci rozdział pt.: „Światowa działalność badawcza w zakresie emisji cząstek stałych”,
prezentuje typowy proces homologacji silników odrzutowych o ciągu maksymalnym
większym od 26,7 kN. Wskazano na występujące korelacje pomiędzy zadymieniem, a emisją
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cząstek stałych, podział cząstek stałych na frakcje lotne i nielotne oraz zdefiniowano
występujące pomiędzy mini różnice. Dodatkowo opisano lotne frakcje cząstek stałych:
z prekursorów siarkowych, pochodzenia organicznego i z oleju silnikowego oraz nielotne
frakcje cząstek stałych – sadzę. W sposób graficzny przedstawiono współczynniki emisji
poszczególnych frakcji lotnych w funkcji względnej siły ciągu oraz frakcji nielotnej cząstek
stałych w funkcji zadymienia. Dość interesująco przedstawiono wyniki pomiarów emisji
cząstek stałych na obszarach wybranych lotnisk. W sumie rozdział ten zawiera 17 stron.
W rozdziale czwartym dokonano opisu problematyki rozprawy, przedstawiono cel
oraz zakres pracy. Rozdział ten przedstawiono na niecałych 3 stronach rozprawy.
Rozdział piąty to metodyka badań, w którym przedstawiono przedmiot badań tj.
dwuprzepływowy turbinowy silnik odrzutowy firmy Pratt & Whitney F100-PW-229
stanowiący napęd samolotu F-16 – będącego jednocześnie obiektem badań. Kolejnym
elementem tego rozdziału jest opis parametrów fizykochemicznych paliwa stosowanego
w ww. silniku, uwypuklając przy tym zasadniczą różnicę pomiędzy nim a paliwem Jet A-1,
stosowanego w lotnictwie cywilnym. Ponadto opisano rejestratory służące do zapisu
parametrów pracy silnika i płatowca podczas pracy na ziemi i w locie. Opisano również
zastosowany do rejestracji stężenia związków szkodliwych w gazach wylotowych analizator
Semtech DS oraz analizator firmy TSI Incorporated – EEPS 3090 do pomiaru wartości
średnic cząstek stałych. Przedstawiono przy tym metodykę przeprowadzonych badań oraz
sposoby mocowania poszczególnych urządzeń i sond pomiarowych za silnikiem i na
lotnisku. Rozdział ten zapisano na niecałych 9 stronach.
W rozdziale szóstym – największym i najistotniejszym – przedstawiono wyniki badań
własnych i ich analizę. Przedstawiono charakterystykę lotu badawczego, analizę
zarejestrowanych parametrów układu napędowego samolotu, a następnie przeprowadzono
analizę parametrów pracy badanego silnika lotniczego podczas badań stacjonarnych.
Wynikiem tego etapu badań było, w szczególności, określenie podziału faz lotu na przedziały
względnego położenia dźwigni mocy, z jednoczesnym wskazaniem czasów przebywania
w analizowanym położeniu dźwigni mocy. Bardzo ważnym i nowatorskim elementem tego
rozdziału jest przeprowadzona analiza korelacyjna parametrów pracy turbinowego silnika
odrzutowego w warunkach pracy na ziemi oraz podczas lotu. W dalszej części
zaprezentowano wpływ obciążenia silnika lotniczego na emisję cząstek stałych podczas
badań naziemnych, których wyniki zobrazowano graficznie na wykresach. Przeprowadzono
również analizę wpływu fazy lotu samolotu na emisję cząstek stałych, prezentując m.in.
stężenia liczbowe i masowe cząstek stałych w zależności od średnicy cząstek oraz
skumulowane względne liczby i masy cząstek. Bardzo istotnym elementem tego rozdziału są
także badania emisji cząstek stałych podczas fazy lądowania, gdzie ujęto analizę tej fazy lotu
na stężenie liczby i masy cząstek stałych na obszarze lotniska, a wyniki przedstawiono na
wykresach. Ponadto przeprowadzono nieparametryczną analizę korelacji zależności
stężenia liczbowego cząstek stałych od ich średnicy wykorzystując do tego współczynnik
korelacji rangowej Spearmana. Końcowa część tego rozdziału to analiza niepewności
pomiarowej wybranych wskaźników cząstek stałych, która wykazała dość sporą
niepewność pomiarową – sięgającą nawet 40% w przypadku współczynnika liczby cząstek
stałych i 43% przy wyznaczaniu wskaźnika emisji cząstek stałych przypadających na jeden
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kilogram spalonego paliwa, co jest wynikiem stosunkowo dużego zakresu wartości
zmierzonego stężenia liczbowego cząstek stałych. W sumie ten największy i najistotniejszy
rozdział zawarto na 55 stronach.
Rozdział siódmy „Wnioski i kierunki dalszych badań” zawiera podsumowanie,
w którym ustosunkowano się do zawartości pracy oraz wnioski, które dodatkowo zostały
podzielone na główne, szczegółowe i metodyczne. Na zakończenie przedstawiono kierunki
dalszych prac.
Stwierdzam, że układ rozprawy i sposób rozwiązania poszczególnych zagadnień jest
poprawny, a przy tym w sposób jasny i czytelny opisany.

5.









6.

Oryginalność rozprawy – samodzielny dorobek Autora
Oryginalnym osiągnięciem Autora jest:
przeprowadzenie analizy transportu lotniczego na świecie, procesów emisji szkodliwych
związków będących następstwem spalania paliwa lotniczego oraz wybranych
programów europejskich i światowych obniżających emisję szkodliwych związków;
przeprowadzenie analizy wpływu transportu lotniczego na środowisko naturalne;
przeprowadzenie analizy badań światowych w zakresie emisji cząstek stałych;
opracowanie metodyki i przeprowadzenie badań stanowiskowych na dwuprzepływowym, turbinowym silniku odrzutowym F100-PW-229 firmy Pratt & Whitney;
przeprowadzenie analizy parametrów pracy silnika podczas eksploatacji statku
powietrznego i wyznaczenie charakterystycznych faz lotu istotnych z punktu widzenia
prowadzonych badań;
przeprowadzenie analizy korelacyjnej uzyskanych parametrów cząstek stałych oraz
analizę niepewności pomiarowej.

Uwagi ogólne pracy

Sposób realizacji pracy – od strony merytorycznej – nie budzi zastrzeżeń. Struktura
pracy jest poprawna i przez to czytelna. Drobnym uchybieniem jest brak podziału celu
głównego na cele szczegółowe pracy, tj. np. na cel utylitarny, naukowy i ewentualnie
badawczy oraz brak tezy pracy. Pewnym minusem jest również brak spisu rysunków i tabel,
które zwykle ułatwiają ich wyszukiwanie.
Autor nie ustrzegł się także błędów natury czysto redakcyjnych, a mianowicie takich
jak brak przecinków, literówki, znaki interpunkcyjne, pozostawianie pojedynczych liter na
końcach wierszy (tzw. „sieroty”), brak opisu niektórych symboli i oznaczeń, błędne opisy
dwóch ostatnich elementów konstrukcyjnych silnika – chodzi o dwukrotne użycie wyrazu
dwustopniowa sprężarka, a powinno być turbina – str. 44 (tuż nad rysunkiem 5.1). Ponadto
nieprawidłowo nazwano prędkości obrotowe poszczególnych zespołów wirnikowych
silnika (np. str. 47, tabela 5.3) - chodzi o N1, którą nazwano jako prędkość obrotową
wentylatora, co jest wielkim uproszczeniem (w mowie potocznej dopuszczalne i spotykane)
– prawidłowo powinno być: prędkość obrotowa wirnika niskiego ciśnienia (w skład wirnika
niskiego ciśnienia wchodzi: turbina niskiego ciśnienia, sprężarka niskiego ciśnienia,
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wentylator oraz wał łączący wszystkie te zespoły). Podobnie jest z prędkością obrotową N2,
którą nazwano jako prędkość obrotowa turbiny, co jest wielkim nieporozumieniem, gdyż
turbina dzieli się na wysokiego i niskiego ciśnienia, a obie nie są fizycznie sprzężone i mają
różne prędkości obrotowe. W tym przypadku N2 to prędkość obrotowa wirnika wysokiego
ciśnienia (w jego skład wchodzi turbina wysokiego ciśnienia, sprężarka wysokiego ciśnienia
oraz wał łączący obie te części).
Należy również zwrócić uwagę na edycję wzorów (zależności matematycznych),
chodzi m.in o zapisywanie dolnych i górnych ograniczeń przy znaku sumy, które powinny
być pisane pod i nad znakiem sumy, a nie za znakiem jak to jest np. w zależności (6.5), (6.12),
(6.13), (6.14) (6.17), (6.21), (6.23), (6.25) itd., co wynika z wykorzystania edytora równań
word, który nie jest do tego celu najlepszym rozwiązaniem. Prawidłowy zapis występuje np.
w zależności (6.31).
Stwierdzone błędy nie mają jednak istotnego wpływu na jakość pracy oraz jej stronę
merytoryczną i nie umniejszają pozytywnego jej odbioru.

7.

Podsumowanie

Podsumowując stwierdzam, że opiniowana rozprawa mgr. inż. Remigiusza Jasińskiego
pt.: „OCENA EMISJI MASOWEJ I WYMIAROWEJ NANOCZĄSTEK Z SILNIKÓW LOTNICZYCH"
spełnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim przez Ustawę z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.
2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) i mieści się w dziedzinie budowa i eksploatacja maszyn.
W związku z tym wnioskuję o jej przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony.

.........................................................
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