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1. INFORMACJE OGÓLNE
Recenzowana rozprawa liczy ogółem 109 stron w tym 101 stron zasadniczego tekstu i 7 stron
spisu literatury.
Zasadnicza część składa się z 7 ponumerowanych rozdziałów zawierających 23 podrozdziały.
W tekście zamieszczono 127 rysunków i 42 tabele prezentujące przegląd stanu wiedzy oraz
wyniki badań własnych. Uzupełnieniem jest spis literatury zawierający 120 pozycji w tym 43
pozycje zagraniczne. Większość z przytoczonych prac, zostało opublikowanych po 2005 r., co
podkreśla ich aktualność.
W pracy zamieszczono streszczenia w języku polskim i angielskim.
2.

OCENA WYBORU TEMATU ROZPRAWY

Negatywne oddziaływanie motoryzacji na środowisko naturalne jest obecnie jednym
z najważniejszych zadań z jakim muszą się borykać rządy rozwiniętych krajów świata.
Szczególnie dotyczy to emisji toksycznych składników spalin stanowiącej znaczący udział
w ogólnej emisji związanej z działalnością człowieka. Problem ten jest szczególnie istotny
w miastach, gdzie natężenie ruchu samochodowego jest duże, a gęsta zabudowa utrudnia
naturalną wentylację powietrza. Spowodowało to wydanie przepisów ograniczających emisję
zanieczyszczeń obejmujących coraz szersze grupy silników, w tym stosowanych w ciężarówkach
i autobusach. W pojazdach tych najczęściej stosuje się silniki o zapłonie samoczynnym emitujące
znaczne ilości tlenków azotu NOx i cząstek stałych PM. Zdaniem wielu specjalistów konieczność
spełnienia limitów norm EURO V i EURO VI w istotny sposób ogranicza parametry użytkowe
silników o zapłonie samoczynnym co wpływa również na warunki eksploatacji tych silników
w miastach. W ostatnim czasie pojawiły się nawet propozycję całkowitego zakazu wjazdu do

centrów niektórych miast dla samochodów wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym
zasilane tradycyjnie olejem napędowym.
Spełnienie aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie emisji NO x, PM i CO2 zachęca do
stosowania w silnikach paliw alternatywnych takich jak gaz ziemny sprężony CNG i skroplony
LNG, biogazów, alkoholi czy paliw produkowanych na bazie estrów kwasów tłuszczowych.
Szczególnie obiecujące jest szersze zastosowanie paliw produkowanych z biomasy co przyczynia
się do zmniejszenia emisji CO2, a dodatkowo wpływa na dywersyfikację źródeł paliw
silnikowych i oszczędności ropy naftowej.
Recenzowana praca w całości poświęcona jest zagadnieniom wpływu paliw alternatywnych gazu ziemnego CNG i biometanu na emisję spalin przez autobusy komunikacji publicznej w
rzeczywistych warunkach eksploatacji. Zagadnienie to nie było dotychczas badane w kraju i jest
niedostatecznie rozpoznane na świecie Z przedstawionych wyżej powodów można uznać, że
tematyka dysertacji jest bardzo ważna z punktu widzenia ochrony środowiska oraz
możliwości wykorzystanie paliw alternatywnych w transporcie publicznym
Z tego powodu wybór tematu rozprawy uważam za bardzo uzasadniony.
3. ANALIZA UKŁADU I TREŚCI ROZPRAWY
Zasadnicza część rozprawy podzielona jest na 7 rozdziałów i poprzedzona jest streszczeniem,
w którym Autor charakteryzuje celowość podjęcia pracy, sposób prowadzenia badań oraz główne
dokonania dysertacji. Następnie podano wykaz ważniejszych symboli co znacznie ułatwia
czytanie pracy.
Rozdział pierwszy jest wprowadzeniem do tematyki rozprawy związanej z zagadnieniami
negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne i działaniami podejmowanymi w celu
zmniejszenia tych oddziaływań. Szczególną uwagę w rozważaniach zwrócono na udział
transportu ciężkiego (samochody ciężarowe i autobusy) w państwach UE na emisję NO x, PM i
gazu cieplarnianego CO2. Zdaniem Autora zmniejszenie emisji jednostkowej pojazdów przez
wprowadzanie coraz ostrzejszych norm emisyjnych jest niwelowane przez zwiększający się
udział transportu drogowego w gospodarce UE. W efekcie transport drogowy odpowiada za ok.
73% emisji CO2, 39% NOx i 13% cząstek stałych emitowanych przez transport ogółem. W
końcowej części wprowadzenia przedstawiono wskaźniki ekologiczne różnych rodzajów
zasilania silników, z których wynika istotna przewaga ekologiczna sprężonego gazu ziemnego
CNG nie tylko w stosunku do paliw tradycyjnych benzyny i oleju napędowego ale również
wodoru i ogniw paliwowych. Skłoniło to Autora do badań wpływu zasilania gazowego na emisję
zanieczyszczeń przez autobusy w rzeczywistych warunkach drogowych. Zdaniem Autora
specyficzne warunki eksploatacji autobusów, jazda w dużym natężeniu ruchu, częste przystanki,
duże przyspieszenia, znaczne dzienne przebiegi, powinny wyraźnie wykazać korzystny wpływ
alternatywnego zasilania na środowisko naturalne w aglomeracjach miejskich. Istotnym
zagadnieniem o dużym praktycznym znaczeniu są badania porównawcze emisji w warunkach
drogowych, bowiem ich wyniki mogą znacznie różnić się od badań homologacyjnych
prowadzonych w ustalonych warunkach pracy silników.
W rozdziale drugim przedstawiono zagadnienia związane ze stosowaniem paliw
alternatywnych w silnikach stosowanych w transporcie ciężkim. Przedstawione porównanie
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limitów emisji kolejnych norm Euro III-Euro VI wskazuje na radykalne ograniczenie emisji NO x
i cząstek stałych PM co stanowi zasadniczy problem dla silników o zapłonie samoczynnym
powszechnie stosowanych w transporcie ciężkim. Dodatkowym aspektem są limity emisji CO 2,
która związana jest głównie z ilością zużywanego paliwa. Autor w rozdziale tym przedstawia
rozwój paliw alternatywnych na świecie, porównanie emisji spalin przy różnych napędach
alternatywnych, podział biopaliw oraz metody uszlachetniania biogazu. Zdaniem Autora
stosowanie biopaliw, a szczególnie biometanu powstającego ze wzbogacenia biogazu (zawartość
CH4 w biometanie ok. 95%) daje korzyści zarówno ekologiczne jak i ekonomiczne. Rozwój
różnorodnych oczyszczalni ścieków, zagospodarowanie wysypisk śmieci i stosowanie
przenośnych stacji wzbogacania gazu powoduje, że biometan jest paliwem bardzo tanim, a jego
spalanie w całym ”cyklu życia” powoduje prawie zerową emisję CO2, bowiem do jego
pozyskania wykorzystuje się biomasę powstającą z wiązania CO 2 w procesach fotosyntezy.
Warto również w tym miejscu zaznaczyć, że biomasa przy naturalnym rozkładzie emituje CO2
i CH4, obydwa gazy cieplarniane.
Rozdział drugi obejmujący prawie 20 stron tekstu opracowano bardzo starannie i wnikliwie.
Przedstawiony materiał przeglądowy i dokonane porównania potwierdzają zasadność stosowania
alternatywnych paliw do zasilania silników autobusowych komunikacji miejskiej. W badaniach
Autora wykorzystano sprężony gaz ziemny CNG i biometan.
Obydwa Rozdziały 1-2 mają charakter przeglądowy i wypełniają wymogi tradycyjnego
przeglądu stanu wiedzy. Są one opracowane bardzo starannie, z dużą ilością cytowań innych
autorów, co świadczy, że poruszane zagadnienia nie pozostają w oderwaniu od aktualnie
prowadzonych prac badawczych w kraju i na świecie. Szkoda, że Autor w podsumowaniu
rozdziałów nie wskazał, jakie zagadnienia nie są dostatecznie zbadane, co uzasadnia podjęcie
badań dysertacji i sformułowanie tezy pracy.
W rozdziale trzecim sformułowano cel i zakres pracy. Podstawowym celem pracy było
określenie wpływu stosowania różnych paliw do zasilania autobusów na emisję toksycznych
składników spalin i zużycie paliwa w rzeczywistych warunkach eksploatacji oraz analiza efektów
ekonomiczno-środowiskowych. Zdaniem Autora praca miała na celu zbadanie dwóch
niedostatecznie rozpoznanych problemów badawczych:
 wpływu rzeczywistej eksploatacji autobusów komunikacji miejskiej wyposażonych
w różne silniki na emisję toksycznych składników spalin,
 zasadności wykorzystania paliw alternatywnych, sprężonego gazu ziemnego CNG
i biometanu do zasilania autobusów komunikacji miejskiej.
Mimo podejmowanych ostatnio w kraju prac dotyczących oceny ekologiczności autobusów
miejskich w rzeczywistych warunkach eksploatacji, brak jest kompleksowej oceny
z uwzględnieniem efektów ekonomiczno-środowiskowych dla obydwu wybranych paliw
alternatywnych. Uzasadnia to celowość wykonania prac badawczych opisanych w dysertacji.
W pracy nie sformułowano tezy naukowej, co moim zdaniem jest uzasadnione ze względu na
badawczy charakter pracy i rozległy zakres problematyki badawczej.
W rozdziale czwartym przedstawiono metodykę badawczą opisując kolejno:
 procedury badawcze emisji zanieczyszczeń pojazdów ciężkich w rzeczywistych
warunkach eksploatacji,
 obiekty badań,
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 aparaturę pomiarową,
 trasy badawcze.
Z naukowego punktu widzenia interesująca jest metodyka określenia natężenia emisji
zanieczyszczeń w poszczególnych zakresach pracy pojazdu. Zastosowano dwuwymiarową
charakterystykę udziału czasu pracy u=f(V, a) i wyznaczone parametry emisyjne w danym teście
drogowym, np. dla węglowodorów E NMHC=f(V, a); gdzie: V – oznacza prędkość,
a – przyspieszenie. Metodyka ta została opracowana przez zespół pracowników Politechniki
Poznańskiej pod kierunkiem prof. Jerzego Merkisza.
Obiektami badań były trzy autobusy jednoczłonowe i trzy dwuczłonowe, zasilane silnikami o
zapłonie samoczynnym, a w przypadku zasilania gazowego silnikami z zapłonem iskrowym.
Przy analizie parametrów technicznych silników zwraca uwagę duża różnica pojemności
skokowej między silnikami ZS i ZI, szczególnie w autobusach jednoczłonowych, 6,8 dm3 – silnik
ZS i 12,8 dm3 – silniki ZI.
W badaniach zastosowano nowoczesną aparaturę badawczą: przyrząd SMETECH DS
rejestrujący stężenia toksycznych składników spalin, położenie pojazdu z układu pozycjonowania
GPS i dane z pokładowego systemu diagnostycznego. Przebiegowe zużycie paliwa obliczano
z bilansu węgla, co wymaga pomiarów zarówno stężenia CO i CO2 ale również natężenia
przepływu spalin. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w warunkach zmiennych obciążeń
i dużych pojemności skokowych silnika może to być obarczone znacznymi błędami.
Najbardziej wartościową częścią pracy są rozdziały 5 i 6. W obszernym rozdziale piątym,
liczącym 32 strony, zaprezentowano wyniki badań własnych i analizy z nich wynikające, a w
rozdziale szóstym przedstawiono porównanie efektów ekonomiczno-środowiskowych badanych
autobusów przy zasilaniu olejem napędowym, gazem ziemnym CNG i sprężonym biometanem.
Prezentację wyników badań i ich analizy przedstawiono w sposób uporządkowany i jednolity
dla wszystkich 6 badanych autobusów i dwóch tras przejazdu (42 km – dla autobusów
jednoczłonowych i 52 km – dla dwuczłonowych). W prezentacjach wyników rozdziału piątego
pokazano kolejno dla każdego autobusu:
 charakterystyki przejazdu trasy (udziały poszczególnych faz testu),
 chwilowe i średnie zużycie paliwa,
 stężenia składników spalin: CO, NMHC, NOx i CO2,
 dwuwymiarowe histogramy w funkcji prędkości i przyspieszenia dla: udziałów czasu
pracy autobusu, zużycia paliwa, natężenia emisji: CO, NMHC, NOx i CO2,
 średnie wartości: zużycia paliwa i emisji CO, NMHC, NOx i CO2.
Przedstawione rysunki są wykonane niezwykle starannie i czytelnie z pełnymi opisami, a
wykonane analizy cechuje wnikliwość i merytoryczna poprawność. Powoduje to łatwość czytania
tekstu i pokazuje różnorodność wyników zależną od zastosowanego paliwa i rodzaju pojazdu.
W końcowej części rozdziału piątego przedstawiono porównanie wskaźników ekologicznych
badanych autobusów. Poprawność wykonania badań w rzeczywistych warunkach ruchu oceniano
na podstawie wyznaczonej pracy w cyklu WHTC. Poprawność badań wymaga aby 90% wartości
emisji jednostkowej (wyznaczonej na podstawie okien pomiarowych) było w obszarze
dopuszczalnym, zdefiniowanym przez wartość limitu dla analizowanego składnika spalin.
Przeprowadzone porównania wskazały na przewagę ekologiczną zasilania gazowego w stosunku
do tradycyjnego.
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W rozdziale szóstym przedstawiono analizę efektów ekonomiczno-ekologicznych
zastosowania sprężonego biometanu dla trzech wariantów zasilania autobusów. Wariant pierwszy
zakładał zasilanie autobusów jednoczłonowych, drugi dwuczłonowych, a trzeci w 50%
jednoczłonowych i w 40% dwuczłonowych. Warianty te charakteryzowały się różnym
wykorzystaniem pracy stacji uzdatniania gazu wyrażonym w czasie pracy sprężarki od
7,51 h/dobę dla wariantu I do 20 h/dobę dla wariantu III (maksymalny dobowy czas pracy
sprężarki). Wykorzystanie stacji uzdatniania wpływa na koszt jednostkowy sprężonego
biometanu co równocześnie zmienia parametry efektów ekonomicznych. Koszt 1 nm3 sprężonego
biometanu wynosił 2,98 zł w wariancie pierwszym, 1,49 zł w drugim i 1,45 zł w trzecim.
Arbitralnie przyjęty podział na warianty I-III związany jest z konkretnym przedsiębiorstwem i w
związku z niedostateczną ilością autobusów jednoczłonowych i dwuczłonowych jedynie w
wariancie III można w pełni wykorzystać stację uzdatniania oraz w największym stopniu
odpadowy biogaz z wysypiska śmieci. Wydaje się, że tego typu analizach, dążenie do ich
uniwersalności powinno zakładać pełne wykorzystanie potencjału produkcji biometanu. Przy tym
założeniu wyniki wariantu I i II można pominąć. W kompleksowej analizie uwzględniono
również koszty emisji gazów cieplarnianych CO2 i CH4, zróżnicowane dla badanych paliw
i wariantów wykorzystania biometanu. Wyniki przedstawione w tabeli 6.15 str. 95 pokazują, że
roczne koszty emisji gazów cieplarnianych 4,06-10,53 zł/rok mogą być pomięte w stosunku do
sumy kosztów zakupu stacji uzdatniania i zmiennych produkcji biometanu 393.8889-486.485
zł/rok zależnie od wariantu wykorzystania. W efekcie o koszcie jednostkowym 1 km przebiegu
decyduje całkowity przebieg roczny autobusów, który był największy w wariancie II. Dlatego też
dla tego wariantu uzyskano najniższy koszt jednostkowy 0,85 zł/km, przy 1,51 zł/km dla
wariantu I i 1,35 zł/km dla wariantu III.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że istnieje zasadność stosowania biometanu jedynie w
wariancie II i III, bowiem koszty środowiskowe są najmniejsze w stosunku do sprężonego gazu
ziemnego i oleju napędowego. Niezrozumiałe są wyniki kosztów paliwa podane w tabelach 6.196.21, w których koszty sprężonego gazu ziemnego są wyższe od kosztów zakupu oleju
napędowego. Wydaje się, że na wynik ten miał wpływ nie tylko przyjęty koszt jednostkowy
sprężonego gazu ziemnego, ale przede wszystkim znacznie większe zużycie energii przy
zasilaniu CNG. Autor dysertacji powinien odnieść się do tych wyników, bowiem istnieje
powszechny pogląd, że zasilanie CNG daje wymierne korzyści kosztów eksploatacji w stosunku
do zasilania olejem napędowym. Oczekuję wyjaśnienia tej sprawy na obronie pracy doktorskiej.
Ostatni rozdział siódmy stanowi posumowanie osiągnięć pracy. Przedstawiono w nim
3 wnioski ogólne wynikające z przeprowadzonych badań oraz 5 wniosków szczegółowych
dotyczących emisji i 3 dotyczące kosztów ekonomiczno-środowiskowych. Obydwa rodzaje
wniosków mają swoje uzasadnienie w treści pracy, co pozytywnie świadczy o Autorze dysertacji.
Układ pracy uważam za prawidłowy i adekwatny dla postawionego celu głównego.
Wszystkie rozdziały zostały opracowane w sposób przemyślany i wyczerpujący.
Język pracy jest staranny i poprawny technicznie. Świadczy to bardzo pozytywnie o Autorze
dysertacji, jego kwalifikacjach naukowych i inżynierskich.
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4. MERYTORYCZNA OCENA PRACY
Autor w pracy zajmował się ważnym zagadnieniem dotyczącym wpływu gazowych paliw
alternatywnych, gazu ziemnego CNG i sprężonego biometanu pozyskiwanego w wyniku
wzbogacenia gazu wysypiskowego, na emisję toksycznych składników spalin przez autobusy
w rzeczywistych warunkach drogowych. Z uwagi na niedostatecznie rozpoznane zagadnienia
emisji drogowej, skomplikowanie i nowatorstwo prowadzonych badań, tematyka ocenianej pracy
jest bardzo aktualna i w moim przekonaniu cenna dla środowiska związanego z motoryzacją.
Treść pracy odpowiada postawionemu celowi, a podsumowanie potwierdza realizację celu
głównego pracy. Zarówno pod względem merytorycznym jak i metodologicznym pracę oceniam
pozytywnie.

1.

2.

3.

4.
5.

Do najważniejszych osiągnięć rozprawy należy zaliczyć:
Ważny z praktycznego punktu widzenia temat dysertacji dotyczący oceny emisyjnej
autobusów komunikacji miejskiej zasilanych tradycyjnie olejem napędowym lub gazowymi
paliwami alternatywnymi i badań wykonanych w rzeczywistych warunkach ruchu na
kursowych trasach badanych autobusów.
Trudne i obszerne badania doświadczalne wykonane na 6 autobusach eksploatowanych w
jednym przedsiębiorstwie MPK, jedno i dwuprzegubowych, zasilanych silnikami o zapłonie
samoczynnym i iskrowym, z wykorzystaniem 3 różnych paliw – oleju napędowego,
sprężonego gazu ziemnego i biometanu. Badania sprężonego biometanu są unikalne w skali
krajowej i rzadko opisywane w literaturze światowej. W badaniach użyto nowoczesnej,
mobilnej aparatury pomiarowej wymagającej dużej wiedzy od obsługi i dobrego
przygotowania technicznego.
Wykorzystanie oryginalnej metodyki oceny emisji toksycznych składników spalin pojazdów
ciężkich w rzeczywistych warunkach drogowych z wykorzystaniem okien uśredniania i pracy
odniesienia. Wymagało to od Autora doskonałej znajomości normatywnych metod
badawczych, zasad statystyki matematycznej i dużej wiedzy technicznej.
Wnikliwe opracowanie wyników badań z zastosowaniem naukowych zasad eksperymentu
i przejrzystego sposobu prezentacji wyników.
Bardzo staranna edycja pracy, poprawny technicznie i zrozumiały język. Staranne analizy
wyników badań z wykorzystaniem czytelnych i dobrze opisanych rysunków. Ułatwia to
wyciąganie wniosków i zrozumienie treści rozprawy. Fakty te potwierdzają bardzo dobre
kompetencje Autora do prowadzenia samodzielnych badań naukowych.

W trakcie czytania pracy nasunęły się również pewne wątpliwości i uwagi dyskusyjne,
które wymagają wyjaśnienia. Powinny one ułatwić zrozumienie uzyskanych wyników i ocenić
ich wartość praktyczną. Uwagi te wynikają z odmiennego spojrzenia recenzenta na zagadnienia
poruszane w pracy i są równocześnie zachętą do dalszej dyskusji. W moim przekonaniu
zamieszczone poniżej uwagi nie obniżają jednak mojej pozytywnej oceny pracy.
1. W tabelach 4.1 i 4.2 Autor przedstawia dane techniczne silników badanych autobusów.
Zastanawiająca jest duża różnica pojemności skokowej silników ZS i ZI, prawie 1,9 razy
większa dla silników ZI. Wprawdzie silnik ZS miał o 15% większą prędkość obrotową, ale
warto byłoby w pracy opisać z czego wynikał tak znaczny wzrost objętości skokowej. Przy
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6.

charakterystykach silników ZI nie podano tak ważnych informacji jak: stopień sprężania, czy
silniki były doładowane, jaki był system zasilania gazem. Z porównania pojemności
skokowej i mocy należy przypuszczać, że silnik ZI był silnikiem wolnossącym o niewielkim
stopniu sprężania i duży wzrost pojemności skokowej wynikał ze znacznych różnic
osiąganego ciśnienia użytecznego pe w silnikach ZS i ZI. Jeżeli tak było w istocie to silnik ZI
o prawie dwukrotnie większej pojemności skokowej pod względem emisyjnym był w
znacznie bardziej niekorzystnej sytuacji od silnika ZS. Porównanie emisyjności autobusów
sprowadza się zatem do badania wpływu zastosowanych silników, a nie paliw jak było w
celach pracy. Nawet łagodząc to stwierdzenie należy podkreślić, że tak duża różnica
wielkości silników znacząco zakłóciła wynik wpływu zastosowanych paliw alternatywnych
na emisję związków toksycznych. Proszę o wyjaśnienie tych zagadnień.
Z czego wynika tak znaczna różnica mocy między silnikami ZI dla autobusów
jednoczłonowych i dwuczłonowych, przy tej samej pojemności skokowej i prędkości
obrotowej - różnica o 15% (tabele 4.1 i 4.2). Warto byłoby podać jakie zmiany regulacyjne
dokonano w silnikach i dlaczego nie było ich w przypadku autobusów jednoczłonowych.
Szkoda, że nie opisano tego w pracy.
Na str. 45-46 podano własności zastosowanych paliw. W związku z tym nasuwają
następujące pytania:
- Skąd wiadomo, że zakupiony w CPN olej napędowy spełniał wymogi PN podane w tabeli
4.3, przecież Autor nie przeprowadził stosownych badań paliwa. Czy w całej serii badań
użyto ON z tej samej partii?
- Skąd wiadomo, że CNG posiadał właściwości podane w publikacjach 49, 5,3, 69, 72, 73,
75, 76. Na jakiej podstawie podano dane zawarte w tabeli 4.4? Dlaczego w tabeli tej nie
podano zawartości procentowej metanu, mającej zasadniczy wpływ na przebieg spalania
CNG.
Uważam, że w badaniach powinno wykorzystywać się przynajmniej wyniki dobowych
badań gazu w sieci robione przez lokalne zakłady gazownicze, w tym zawartość metanu w
gazie sieciowym.
Zwraca uwagę duża różnica w zużyciach paliwa między silnikami ZS i ZI. W przypadku
autobusów jednoczłonowych średnie zużycie paliwa wynosiło dla silnika ZS –
35,2 dm3/100 km, a dla silnika ZI – 53,6 nm3 CNG/100 km. Oznaczałoby to zmniejszenie
średniej sprawności konwersji energii w silnikach ZI o ponad 47%, co wydaje się
nieprawdopodobne (podobne różnice występują dla autobusów dwuczłonowych). Autor tego
faktu nie komentuje w pracy.
Z czego wynika inny udział pracy silnika zasilanego CNG (str. 59) i biometanem (str. 63) w
stosunku do zasilanego ON Jeżeli rzeczywiście wystąpiły znaczące różnice w średnich
prędkościach, przyspieszeniach i czasach postoju to oznacza, że warunki przejazdu były
zupełnie inne i badania należało powtórzyć. Nie można również porównywać w takim
przypadku wartości parametrów emisji.
Porównanie rys. 5.26 i 5.13 wskazuje, że zastosowanie CNG spowodowało wzrost emisji CO
i CO2 oraz spadek NMHC i porównywalną emisję NOx. Czy na te wyniki nie miały wpływu:
inna technika jazdy, zła regulacja silnika zasilanego CNG szczególnie w zakresie małych
obciążeń. Świadczy o tym opis na str. 63 gdzie podano: „Zauważalne jest też duże chwilowe
zużycie paliwa (250 m3/100 km) przy ujemnych wartościach przyspieszeń i przy małej
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prędkości jazdy”. Duże chwilowe zużycia CNG i biometanu przy hamowaniu świadczą o
braku odcinania gazu (najczęściej przy zasilaniu mieszalnikowym) co jest obecnie
powszechnie stosowane przy wtrysku gazu. Czynniki te spowodowały opisywane wcześniej
zawyżone zużycie paliwa i w efekcie wzrost emisji CO2. Zastosowanie CNG prowadzi
najczęściej do zmniejszenia emisji CO2 z uwagi na mniejszy udział węgła w metanie w
stosunku do tradycyjnych paliw ropopochodnych. W pracy brak komentarza na ten temat.
7. Drugi wniosek ogólny (str. 99) uważam za niezbyt precyzyjny, a nawet błędny. Zużycie
paliwa w przypadku oleju napędowego mierzymy w dm3/100 km (ciecz), a w przypadku
CNG i biometanu w nm3/100 km. Jest oczywiste, że pomiar w takich jednostkach daje
mniejszą gęstość energetyczną dla gazów o czym powszechnie wiadomo. W przypadku paliw
alternatywnych powinno się używać jednostkowego zużycia energii np. MJ/100 km. Takie
obliczenie wykazuje znacznie większe zużycia energii dla badanych gazów co jest
niezrozumiałe. Porównanie wskazuje, że w badanych silnikach ZI występuje zmniejszenie
sprawności ogólnej o ok. 47% co nie ma uzasadnienia technicznego. Autor nie analizuje tej
kwestii, przyjmując a priori, że uzyskane wyniki zużyć obliczane z bilansu węgla są
prawidłowe.
8. Szkoda, że w pracy nie mierzono emisji cząstek stałych PM, które stanowią poważny
problem w silnikach stosowanych w samochodach ciężarowych, a szczególnie w autobusach
komunikacji miejskiej. Zastosowanie paliw gazowych, w tym badanych przez Autora,
pokazałoby znaczące zmniejszenie emisji PM w stosunku do zasilania tradycyjnego ON co
stanowiłoby ważny argument za stosowaniem tych paliw w autobusach.
9. Dlaczego nie stosowano powtórzeń przejazdów, które potwierdziłyby dokładność uzyskanych
wyników. W badaniach drogowych, z uwagi na zmienność parametrów ruchu, tego typu
działania są standardem. Wyniki jednostkowe, uzyskane w zmiennych warunkach jazdy mogą
być obarczone dużymi błędami.
10. W pracy brakuje analizy błędów pomiarów; a podana informacja na temat dokładności użytej
aparatury nie daje pełnego poglądu na dokładność uzyskanych w czasie badań wyników.
Analiza błędów pozwoliłaby na określenie wartości uzyskanych analiz i zależności
funkcyjnych w kontekście istotności statystycznej i wartości informacyjnej sygnałów
pomiarowych.
Uwagi szczegółowe
Praca jest wykonana bardzo starannie, napisana poprawnie językowo, w przeważającej
części użyto prawidłowej terminologii. Zdarzają się jednak drobne błędy stylistyczne oraz błędy
redakcyjne. Poniżej przytaczam pewną ilość drobnych usterek, zauważonych podczas czytania
pracy:
1. str. 4 – zamiast określenia eter tert-butylo-etylowy powinno być eter etylo-tert-butylowy.
2. str. 7, wiersz 9 od dołu – Zamiast „mniejszych rachunków za paliwo” – lepiej użyć
określenia: mniejszych kosztów paliwa
3. str. 15 – niezbyt czytelny rys. 2.2.
4. str. 16, wiersze 1-5 od góry – treść prawie dokładnie przepisana z wikipedii.
5. str. 31, wiersz 12 od góry – zamiast zasilanymi sprężonym gazem ziemnym – powinno być –
zasilanymi biometanem.
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6. str. 47, Opis instalacji kontenera SMD – jaki cel ma szczegółowy opis instalacji oczyszczania
biogazu podany na str. 47-48 przecież jego budowa nie była dziełem Autora i przedmiotem
dysertacji. Jeżeli jego opis zdaniem Autora jest ważny powinien znaleźć się w załączniku do
pracy.
7. Ciągłe powtarzanie w opisach rysunków „Dwuwymiarowy histogram” (dotyczy całej pracy)
– jest moim zdaniem zbędne, bowiem widoczne jest to gołym okiem, a ponadto na końcu
opisów Autor podaje współrzędne np. prędkość-przyspieszenie.
8. str. 69 – pierwsze 4 linijki rozdz. 5.2.2 są zupełnie niepotrzebne bowiem są one
powtórzeniem wcześniejszych treści i nie dotyczą analizy wyników.
5.

PODSUMOWANIE I WNIOSEK KOŃCOWY

Na podstawie analizy treści stwierdzam, że oceniana praca mieści się w dyscyplinie
naukowej transport.
Praca stanowi wartościową pozycję zarówno pod względem poznawczym jak
i utylitarnym. Problematyka pracy jest ważna w zakresie oceny drogowej emisji toksycznych
składników spalin autobusów miejskich zasilanych paliwami alternatywnymi - sprężonym gazem
ziemnym CNG i sprężonym biometanem.
Dużym osiągnięciem pracy jest przeprowadzenie skomplikowanych i trudnych badań w
rzeczywistych warunkach drogowych na trasach normalnej eksploatacji badanych autobusów.
Wyniki badań poddano naukowej analizie w sposób uporządkowany i metodyczny.
W moim przekonaniu przeprowadzone analizy i uzyskane wyniki badań są przekonywujące
i w pełni potwierdzają postawiony cel główny pracy.
Zawarte w opinii uwagi krytyczne nie wpływają na ogólną pozytywną ocenę pracy. Należy
zaznaczyć równocześnie, że niektóre z uwag mają charakter dyskusyjny czy wyjaśniający lub
stanowią alternatywne podejście do zagadnienia.
W podsumowaniu stwierdzam, że rozprawa doktorska mgra inż. Macieja Gisa
pt. „Analiza porównawcza emisji spalin autobusów miejskich z silnikami zasilanymi olejem
napędowym oraz paliwami alternatywnymi” spełnia wymagania stawiane pracom na stopień
doktora nauk technicznych, w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 (wraz z późn.
zmianami) o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
W związku z powyższym wnioskuję o dopuszczenie mgra inż. Macieja Gisa
do publicznej obrony ocenianej dysertacji.
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