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rozptawy doktorskiej mgr. inż. Krystiana Łabędzia

pt.:Ana|iza parametr w ekologicznych pojazd w zasilanych sprężonym
gazem ziemnym (CNG) w rzecTryisĘch warunkach eksploatacji

1.

Podstawa opracowania recenzji

Przedmiotem opinii jest tozprawa doktorska mgra inż. Krystiana Łabędzia z
Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznariskiej pt. : ,,Ana|iza parametr w
ekologicznych pojazdow zasilanych spręZonym gazem ziemnym (CNG) w rzeczywistych
warunkach eksploatacjI", wykonana pod kierunkiem dra hab. tnŻ. Jacka Pielechy' prof.
nadzw . Po litechniki P oznariskiej
Recenzja została opracowana na zlecenie Rady Wydziału Politechniki Poznariskiej,
reprezentowanej przez prof. dra hab. inz. Franciszka Tomaszewskiego _ Dziekana Wydziału,
na podstawie pisma nr DR-63l47ll0ll20l4 z dnia 30. września 2014 r. dostarczonego wraz z
rcZprawą doktorska pod wyŻej wymienionym tytułem.
.

2.

Charakterystyka formalna rozprawy

opiniowana rozprawa składa się ze 136 stron druku komputerowego' w tym spisu
źrodełliteraturolvych w liczbie 1 1 I pozycji. Zacylowana bibliografia składa się z 26 pozycji
napisanych w języku polskim oraz 85 pozycji napisanych w językach kongresovvych (8
pozycji niemieckojęzycznych, pozostałe w języku angielskim). Bibliografta zawiera 7 pozycji

autorskich Doktoranta (wszystkie wsp łautorskie) otaz 5 źrodęłelektronicznych
opublikowanych w internecie. Wśrodbibliografii znajduje się 68 pozycji z ostatnich pięciu lat
(od roku 2009 włącznie), co stanowi 61%udział w całkowitej liczbie źrodeł.W przypadku 8
pozycji nie podano daty ich publikacji lub daty dostępu internetowego. Z tch treści moŻna
jednakze wnosi , Że sąto pozycje aktualne' co podnosi udział bibliografii z ostatnich 5 lat do
69%.

Rozprawa składa się Z 7 rozdziałow merytorycznych, spisu bibliografii oraz
streszczenia w języku polskim i angielskim. Na początku rozprawy po spisie trdścii
streszczeniu zamieszczono Wykaz wazniejszych symboli oraz Wprowadzenie. W dalszej części
Doktorant przedstawia w postaci rozdział w i podrozdziałow następuj ące zagadnienia:
stosowania, charakterystykę gazv ziemnego jako paliwa
spalinowych oraz proces jego spalania w silnikach spalinowych,

do

zasilania silnikow

VW fabrycznie wyposaŻonych w układ zasilania

paliwa, obiekt

w

gazem ziemnym,

badan, charakterystyki procedur

harmonogramu badari,
warunkach laboratoryjnych i w
ana|izę ich wynik w,
rozważan.

i

aparatury badawczej oraz

gł wnej częściw warunkach eksploatacji naturalnej oraz

tabele zawafte w pracy są przejrzyste i ujmują dokonania
mgra inż. Krystiana Łabędzia w zakresie ana|izy stanu wiedzy na temat eksploatacji
pojazd w zasi|anych gazem ziemnym w aspekcie ich parametr w ekologicznych, ujmując
za|ecenia dotyczące konieczności wymiany reaktor w katalitycznych spalin oraz
wprowadzając wskaźnik emisji zanieczyszczen umozliwiający ocenę emisji związkow
szkodliwych w trakcie uzytkowania pojazdow. Praca łączy w sobie r Żne specjalności wiedzy
technicznej mieszczące się w dyscyplinie naukowej Transport.
Praca została napisana poprawnym językiem. Jednakże nie zawszejest on precyz1ljny i
Zawlera nieliczne wyraŻenia sloganowe. Doktorant nie ustrzegł się błęd w literowych. Układ
pracy nie budzi zastrzeŻei. Materiały graftczne Są, poza nielicznymi wyjątkami (rys. 3.I7),
bardzo dobrej jakości. Niestety w podpisach niektorych z rysunk w brak przywołania źrodeł
literaturowych, co zostało ujęte w uwagachszczeg łowych. Terminologia użytapoprawnie.
Materiały ilustracyjne

3.

i

Ocena podjęcia tematu rozprawy

jest to zjawisko

techniczno-ekonomiczne podejmowane wraz z
wyprodukowaniem' Sprze daŻą obiektu lub systemu i kończy się wraz z jego recyklingiem.
Pojęcie to najczęściej dotyczy obiekt w i system w technicznych, jednak zjawisko jest
powszechne i kaŻdy proces eksploatacji jest częściąeksploatacji środowiska. W eksploatacji
moŻna wyroŻniÓ system uzytkowania oraz system odnawiania obiekt w technicznych.
Znajomośc system w uzytkowania i odnawiania obiektu technicznego umozliwia
zdefiniowanie systemu eksploatacji obiektu. Z kolei połączenie harmonogramu uzytkowania
obiektu technicznego z harmonogramem jego odnawiania umozliwia opracowanie rozkładu
eksploatacji obiekt w technicznych w czasie. W najczęściej obecnie uzywanym
czterostanowym systemie eksploatacji obiektow technicznych wyroŻnia się stan uzytkowanta,
stan odnawiania, stan oczekiwania na uzytkowanie (obiekt zdatny) oraz stan oczekiwania na
odnowę (obiekt niezdatny). KaŻdemu Z tych stan w dla poszczeg lnych obiekt w
technicznych moŻna przypisać odpowiednie czasy, kt re podzielone przez sumaryczny czas
eksploatacji od wyworzenia obiektu do jego recyklingu pozwolą obliczyc wsp łczynniki
ocenowe uzytkowania obiektu, odnawiania obiektu, przechowywania obiektu oraz przestoju
obiektu technicznego niezdatnego w oczekiwaniu na odnowę.Z biegiem czasu wsp łc{nnik
ocenowy uzytkowania obiektu technicznego maleje, gdyz obiekt ulega degradacji Dzieje się
to kosztem wzrostu wartościpozostałych wspołczynnik w. Doktorant zajmując się
zagadnieniem stosowania paliw gazowych przyczynia się do wzrostu wsp łczynnika
ocenowe.go uzytkowania obiektu technicznego będąceg o pojazdem samochodowym.
Zasadniczym sposobem napędu pojazd w samochodowych będących obiektami
technicznymi pozostającymi w polu zainteresowari Doktoranta są silniki spalinowe. Podstawą
ich działanlajest proces spalania mieszanki paliwowo _ powietrznej. Zapłon tej mieszartki

Eksploatacja

jest realizowany Z wymuszeniem inicjacji procesu spalania za pomocą wyładowania
elektrycznego zachodzącego na elektrodach świecyzapłonowej lub Z wykorzystaniem
wzrostu temperatury czynnika termodynamicznego. oba te procesy zacho dzą jedynie wtedy,
gdy mieszanina palnych węglowodor w i tlenu zawartego w powietrzu jest uttzymana w
odpowiednich proporcjach. W przypadku silnik w o zapłonie iskrowym pracujących zar wno

wtryskiem pośrednim, jak i bezpośrednim szczeg lnego znaczenia nabiera skład i
przygotowanie mieszaniny paliwowo - powietrznej. Przygotowanie mieszaniny paliwowo
powietrznej w przypadku wtrysku bezpośredniego odbywa się w niezwykle kr tkim czasie
pod koniec suwll spręzania. w efekcie mieszanka będąc nie w pełni jednorodna jest
uwarstwiona. Odpowiednie prowadzenie procesu umozliwia spalanie mieszanek ubogich.
Zar wno w przypadku silnik w z wtryskiem pośrednim, jak i bezpośrednim możliwym jest
zastosowanie paliwa gazowego, ptzykładowo CNG. Uzyskanie jednorodnej mieszaniny
paliwa gazowego Z powiętrzemjest znacznie łatwiejsze, niŻ uzyskanie podobnej mieszaniny
w wyniku odparowania paliwa ciekłego . Z tego punktu widzenia układy zasi|ania gazowego
mają przewagę nad układami zasilania paliwami ciekłymi. Dodatkowo w przypadku
zastosowania układ w wtrysku ciekłego gazlo niskiej temperaturze bezpośrednio do komory

Z

spalania uzyskuje się obnizenie jej temperatury i zwiększenie tym samym Sprawności procesu
spalania.

W

świetleeksploatacji obiekt

w

technicznych

i

proces

w

spalania

w

silnikach

spalinowych zajęcie się przez Doktoranta zagadnieniem eksploatacji pojazd w
samochodowych i ich silnik w, czy|i obiekt w technicznych dominujących w świecie' co do
ilości,uvłaŻam Za jak najbardziej celowe i wych odzące naprzeciw rosnącemu
zapotrzebowaniu na ograniczenie emisji szkodliwych składnik w spalin. Autor rozptawy
zajmując się zagadnieniem stosowania gazu ziemnego, jako paliwa do silnik w spalinowych
wpisuje się w nurt wsp łczesnych prac badawczych nad zmniejszeniem zuŻycia paliw
kopalnych oraz emisji szkodliwych składnik w spalin.

r

badan, obiekt w badanych i zastosowanych procedur, między innymi
badawczych, dokonano w spos b trafny i logiczny. Uzyskane za|ęŻnościmają charakter
poznawczy i utylitarny. Autor rozptaw prezentując konkretne, autorskie wyniki badan
uzytkowania pojazdow samochodowych zrea|izował postawione sobie cele rozprawy.

Wyb

4.

Analua i ocena merytoryczna rozprawy

Przedmiotem recenzowanej rczprary jest analiza parametr w ekologic znych
pojazd w zasilanych SpręZonym gazem ziemnym (CNG) w rzeczywistych warunkach
eksploatacji. SzczegÓIną uwagę słusznie skupiono na pojazdach samochodowych z silnikami
ZI fabrycznie wyposazonymi w układ zasl|ania CNG, czyli w efekcie na pojazdach
dwupaliwowych. Por wnawczo badaniom poddano r wniez pojazd wyposazony w układ
zasilania CNG zamontowany po opuszczeniu przez pojazd fabryki. Doktorant szczegolną
uwagę skupił na wpływie stosowania zasilrania CNG na emisję szkodliwych składnik w
spalin w ruchu miejskim i mieszanym. Badania prowadzono w warunkach eksploatacji
naturalnej, co znakomicie podnosi adekwatność ich wynikow. Bazą odniesienia byĘ badania
emisji pojazdow wyposazonych w benzynowe układy zas1|anta. Podkreślenia wymaga
realtzacja celu rczprary w wyniku przeprowadzęnia szeroko zakrojonych badan Z
powtorzeniami oraz dogłębna ana|iza wynikow pomiar w.
Jako głowny cel rozprawy Doktorant określił:
,,Gł wnym celem rozprawy była analiza parametr w ekologicznych pojazdow zasilanych
SpręZonym gazem ziemnym w rzeczwistych warunkach ruchu takich pojazd w ''
.

Przyjmując

cel rozptary w

sformuło wil' tezy rczprary

zaprezentowanej powyżej postaci Doktorant nie

.

Mgr inŻ. Krystian Łabędż olaeśliłzakres problemu naukowego oraz obszar badari w
postaci oceny emisji pojazdow samochodowych wyposazonych fabrycznie w układ zasi\ania
gazem CNG, poprzedzając je ana|izą merytoryczną opartą o przeg|ąd literatury dotyczącej
aspektu ekologicznego stosowania gazu ziemnego, jego spalania w silnikach ZI, skupiając

ptzy tym uwagę na istniejących rozwiązaniach konstrukcyjnych. Jako przykład wybrał
pojazdy koncernu VW, kt re stanowiły r wnieŻ obiekty badari w warunkach eksploatacji
naturalnej. Analizy te podsumowano w początkowych pięciu akapitach rozdziału 4
vłyr żmiając genezę problemu w postaci: "Niewqtpliwie od korica ubiegłego wieku
obserwowany jest wzrost zainteresowania wiodqcych koncern w motoryzacyjnych pojazdami
przystosowanymi fabrycznie do zasilania CNG. Spowodowane jest to zar wno względami
ekonomicznymi wynikajqcymi z korzystniejszej ceny paliw alternaĘwnych, politykq ulg
podatkowych stosowanq w niekt rych lcrajach Europy Zachodniej, jak i samymfaktem chęci
posiadania w swojej ofercie pojazd w przystosowanych do zasilania CNG przez wiodqcych
producent w pojazdow... '' . om wione zagadnienia stanowią podstawę do, wspomnianego
WŻej, sformułowania w tym samym rozdziaIe 4. celu i zakresu rozptawy.
Zasadntcza częścpoznawcza pracy został,a zawarta w rozdziałach: 5. pt.: ,,Metodyka
badari" i 6. pt.: ,,Wyniki badari własnych i ich analiza. Na uwagę zasługuje zwłaszcza
obszerny, |iczący 57 stron, rozdział 6, w kt rym Doktorant przeprowadz1ł weryfikację
doświadczalną celu pracy i nie sformułowanej tezy o mniejszej emisji szkodliwych
składnik w spalinpojazd w fabrycznie wyposazonych w układ zasilania CNG w odniesieniu
do kl asy czny ch b enzyno wych ukł ad w zasilania.
osiągnięcie zamierzonych cel w zrealuowano w wyniku:
oceny emisji zanieczyszczei pochodzących od transportu drogowego przeprowadzonej na
podstawie wsp łczesnych dostępnych danych oraz prognoz do 2035 roku, wykonanej po
uwzględnieniu wszystkich składowych, w tym źrodłaenergii pierwotnej,
przedstawienia światowego rynku pojazd w wyposazonych w instalacje CNG prezentując
ranking paristw posiadających takowe pojazdy, na czę|ę z lranem (3,3 mln pojazd w i
2200 stacji tankowania CNG),

przedstawienia aspekty ekologicznego stosowania zasilania CNG jako paliwa w
odniesieniu do wszystkich grup pojazdow, w tym pozadrogowych, lokomotyw i statk w,
oceniając przy tym, Że w kaŻdej z nich taka mozliwośćjest realna,
przedstawienia konstrukcji układ w zasilania gaem ziemnym CNG w aspekcie
przechowywania paliwa, budowy instalacji i wynikającej z niej klasyfikacji instalacji
CNG w pojazdach samochodowych,
szczeg łowego przedstawienia procedur badawczych emisji zanieczyszczen i zuŻycia
paliwa w warunkach hamowni silnikowej, podwoziowej i badari prowadzonych w
eksploatacji naturalnej, omawiając przy tym szczeg łowo stosowanąbardzo nowoczesną
aparaturę pomiarową' obiekty badari i realizację bada na zdefiniowanych trhsach

badawczych,
wykonania i opracowania wynik w badari parametr w ekologiczny ch pojazdow podczas
rozruchu i nagrzewania się silnika w żmych temperaturach otoczenta, dla r żmych
warunk w rozruchu; ,,zimnego'' i ,,gorąceBo'',
wykonania i opracowania wynik w badan parametr w ekologicznych pojazd w w
zmiennych warunkach ruchu drogowego na kilku wybranych trasach zimą i latem,

o
o
.

i

opracowania wynik w badan parametr w ekologic znych pojazdow o
r oŻny ch klas ach emi syj nych i r zn y ch przebie gach całkowitych,
wykonania bada i oceny parametr w ekologiczny ch pojazdu zasilanego gazem CNG
wyposazonego w reaktory katalityczne o r Żnym okresie uzytkowania,
wykonania i opracowania wynikow badari parametr w ekologicznych pojazdow z
instalacją CNG montowarląpoza fabryką w odniesieniu instalacj i fabrycznej.

wykonania

Przedstawione obszerne ana|izy oraz ztealizowane badania własne wskazują na
dojrzałośćbadawczą Doktoranta otaz predyspozycje do pracy naukowej, zwłaszcza, jeŻeli
zawiera ona duŻe nasycenie koniecznych do wykonania analiz doświadcza|nychpowiązanych

z opracowaniem

wynik w

badari.

Sformułowane spostrzeŻenia zawartę w rozdziale pt. ,,Wnioski i kierunki dalszych
badan" są trafne i wskazuią na celowośćszerszego stosowania instalacji CNG w pojazdach
eksploatowanych w miastach i ruchu mieszanym.

Zasadnicze dokonania rozprawy doktorskiej

1. Wykonanie analizy stanu wiedzy z

2.
3.

4.
5.

6.
7

-

m gr

a inż. Krystiana Łabę dzia

za|<resu stosowania

gazem ziemnym w pojazdach samochodowych.

to

z

instalacji zasi\anta SpręZonym

opracowanie autorskiego wskaŹnika emisji zanieczyszczen umozliwiającego ocenę
drogowej emisji związkow szkodliwych zpojazdu podczas jego uzytkowania.
Wykonanie szeroko zakrojonych badari emisji związkow szkodliwych w praktycznie
wszystkich mozliwych warunkach drogowych i pogodowych.
Dogłębna i adekwatna ana|iza wynik w przeprowadzonych badari, kaŻd,orazowo
zawierająca pr bę oceny zjawiska wywołującego dany stanrzeczy.
Wykonanie analriz por wnawczych emisji związkow szkodliwych pojazdow o r znych
klasach emisji spełniających normę Euro 4 i Euro 5. Uzyskane wyniki zasługuj ą na
szczeg Iną uwagę, gdyŻ nie mozna jednoznacznie stwierdzić, Że silniki spełniające norrnę
Euro 5 mająniŻszą emisję wszystkich badanych szkodliwych składnik w spalin.
Wykazanie ilościowenegatywlego wpływu na emisję szkodliwych składnik w spa1in
tzw. zimnego rozruchu silnika r wnieŻ wyposazonego w fabryczną instalację CNG.
Wykazanie, Że montaŻ pofabryczny instalacji CNG częstokroć nie prowadzi do
ogtanlczenia emisji szkodliwych składnik w spalin, a moŻe ją zwiększaÓ w odniesieniu
do układu zasilan ia benzynowego.

Wady i niedociągnięcia rozprawy doktorskiej mgra inż. Krystiana Łabędzia:
1

.

2.
3.

4.
5.

Niezręczne sformułowanie celu zasadnic Zego rozprary .
Brak sformułowanej tezy rcZprawy, zwłaszcza w aspekcie niezręcznte sformułowanego
jej celu. Nota bene niewyr znionego z jednolitej treścirozptawy.
Pewne nieścisłości
związane z rysunkami zamieszczonymi w tozprawie; wyszczeg lirione
w
ach szczeg łowych''.
''uwag
Stosowanie mylnego nazewnictwa technicznego dotyczącego procesu eksploatacji;
Wszczeg lnione w dalszej częścirecenzji rcZprawy.
Brak kompletnego opisu oznaczen w wielu zamięszczonych w rozprawie wzorach;
W szczęgolnione w''uwag ach szczeg łowych''.

Uwagi krytyczne:

1. Cel rozprawy w postaci,

2.

3.
4.

cytuję: ,,Gł wnym celem rozprawy była analiza parametr w
ekologicznych pojazd w zasilanych spręŻonym gazem ziemnym w rzeczywistych
warunkach ruchu takich pojazdow'' jest moim zdaniem sformułowany niezręcznie i nie
jest stricte celem naukowym, nie niosąc w sobie informacji problemowej. Powinien on
byc raczej potraktowany, jako cel dodatkonvy towarzyszący celowi zasadniczem:.J, kt ry
m głby brzmiec następuj ąco: ,, Wpły, zastosowąnia zasilania spręzonym gazem CNG na
parametry ekologiczne pojazd w w aspekcie ich uĄtkowania w eksploatacji naturalnej w
aglomeracji miejskiej w odniesieniu do pojazdow zasilanych paliwem konwencjonalnym".
Taki zapis celu moim zdaniem odpowiada przeprowadzonym badaniom i rozwaŻaniom.
Notabene j est rzeczywistym dokonaniem Doktoranta.
Doktorant nie sformułowałtezy rozprary. Wprawdzie nie jest ona konieczna,lecz w tym
przypadku moim zdaniem adekwatna do treścibyłaby teza w postaci: ,,Zastosowanie
instalacji CNG zmniejsza emisję szkodliwych sldadnik w spalin w aglomeracjach
miejskich".
Brak ścisłegoopisu zakresu pracy. Doktorant zamieściłopis zakresu prac badawczych'
|ecz poŻądanym byłoby przedstawienie graftczne zakresu pracy. Ułatwiłobyto ocenę
adekwatności zakresu bada do postawionego celu.

Na str. 12 w trzecim akapicie Doktorant napisał, cytuję: ,,Zeby spełnić wyma7onia norm
ODBII/EOBD producenci pojazd w... ''. Uzyle skroty oBD IVEOBD dotyczą
pokładowych system w diagnostyki pojazdow w aspekcie minimalizacji emisji związkow
szkodliwych. oczywiście wiąŻą się z nortnami emisji, ale nimi nie są.
5. Na str. 20 w. 1 od g ry Doktorant napisał, cytuję: ,,Wymagania jakościowe wobec gązu
CNG stosowanych jako paliwa silnikowe olcreślone Sq r wniez w polskich i europejskich
normach, PN-EN ]5403:2010 Gąz ziemny stosowany jako SpręZone paliwo do
pojazdow. Stosowanie norm jest obecnie dobrowolne i dostępne na rynku paliwa 7azowe
nie muszq być zgodne Z ich wymaganiami". Co Doktorant miał na myśli?Czy
rzeczywiście stosowanie normy jakościgazlJ CNG jako paliwa jest obecnie dobrowolne?
6. Na str. 28 w. 10 od gory Doktorant przywołuje dwa Regulaminy o numerach 11O i 67.
Czego dotycząte Regulaminy, aprzede wszystkim' kto jest ich autorem?
7 . Na str. 39 w. 4 i 5 Doktorant napisał o ,,wzmocnieniu" zawot w dolotowych oraz gniazd,
zawor w dolotowych i wylotowych. Jakie ,,wzmocnienie " Doktorant ma na myśli?
8. Na str. 46 w.8 Doktorant napisał, cytuj ę: ,,W Polsce liczba punkt w oferujqcych CNG jest
bardzo mała, jednak systemaĘczne się ałiększa. " Jak to stwierdzenie pogodzić Z
informacją zwartą na str. 9 cytuję: ,,No mapie Polski mozna zaobserwować 20
og lnodostępnych stacji CNG (rys I.3). W ciqgu niecałych dw ch ląt ich liczba
zmniejszyła się o %. od roku 20] 2 zlihłidowano...,gdyż nie sq rentowne".
9. Na str. 46 w.4 od dołu Doktorant napisał, cytuję: ,,Dla uzytkownika eksploatujqcego
pojazd... ". Eksploatacja to pojęcie obejmujące swym zasięgiem uzytkowanie, obsługę,
naprawy i oczekiwanie nauŻytkowanie. Tu' moim zdantem. trafniejszym zapisem byłoby
stwierdzenie: ,,Dla uzytkownika uzytlaljqcego pojazd...''. Czy Doktorant miał na myśli
.
całośćzagadnień rwiązanych z eksplo atacją czy teŻ tylko uzytkowanie?
10. Na str. 48 w. 4 od dołu Doktorant napisał, cytuję: ,,Takie postępowanie było wynikiem
wciqz małej liczby stacji tankowania CNG i w zwiqzku z Ęm przyjęto tezę, ze pojazdy
takie sq wykorzysĘwane gł wnie w obszarąch, gdzie jest zapewniony dostęp do moŻliwie
szybkiego zaopatrzenia w paliwo''. Czy teza, o ktorej tu napisano jest teząrozprary? w
świetle dotychczasowych informacj i raczejjest to niezaprzeczalny fakt.
11. Proszę blizej wyjaśnićpojęcie, cytuję: ,,...podczas Ępowej eksploatacji...'' napisane na
str. 48 w. 14 od dołu.

12. Jaki był pow

d zastosowania jednostek odmiennych od układu SI we wzorze It (5.lx
Ponadto we wzorach o numerach (5.1), (5.9), (5.10), (5.11) * (5.20) brak opisuwszystkich
zmiennych lub cho by stwierdzenia o ich zamieszczeniu w ,,Wykazie wazniejszych
symboli'' lub wzorach poprzedzających. Ponadto brak informacji o tym, czy zuŻycie
paliwa we wzorach (5.2) * (5.9) jest w [g/s] cry teŻ zgodnie z układem SI w [kg/h].
Powoduje to trudnośćinterpretacyjną ottzymanych wynik w. Czytelnik nie wie czy
zastosowano tu wartości w zgodne z układem SI, czy teŻ arbitralnie wybrane przez
Doktoranta [g/s].
13. Co oznacza nigdzie nie wyjaśnione oznaczerrie ,,/Lr'' pojawiające się na str. 51 w. 2 od
dołu oraz na rys. 5.1 na tej samej stronie i dalej w tekścierczprawy?
14. Na str. 52 w 4 od gory Doktorant napisał, cytuję: ,,Rozpatrywana dwuwymiarowa
charakterystyka wiqze właściwości
silnika ze sposobem jego eksploatacji. Eksploatacja
silnika, o w Szczeg lnościsilnika spalinowego ma charakter losowy. " . W zdaniu tym

pojawiły się dwie nieścisłości.
Po pierwsze Doktorant w tym przypadku pisząc o
eksploatacji silnika ma na myśliraczejjego uzytkowanie i zmienną losową opisującą ten
proces. Po drugie uzytkowanie dotyczy całego pojazdu, a wraz z nimjednego z jego
układ w, czy|i silnika spalinowego. Jednakże nie jest to eksploatacja silnika, a właśnie
jego stan uzytkowania i wytęzenie będące odpowiedzią na wymuszenia zewnętrzne w
procesie uŻytkowania poj azdu.

15.

16.

17.

Na str. 52 w. 15 od dołu Doktorant napisał cytuję; ,,CharakterysĘcznq wielkościq danego
elementu pola pracy silnika jest jego środek,kt ry no potrzeby niniejszej prący
wyznaczono jako średniqarytmeĘcznq poczqtku i korica danego zalcresu prędkościlub
obciqŻenia silnika. " Taki zapis powoduj e, Że ,,środek"moŻe znależc się na krawędziach
pola zamiast w jego środku cięŻkości.Zamiast pogrubionego sp jnika ,,lub" powinien
być tu sp jnik: ,,i", wtedy jest gwarancja trafienia w środekpola.
Na stronie 68 Doktorant napisał, cytuję: ,,...wyniki badan Zaprezentowano tytko dta
lemperatury 0oC, gdyż stwierdzono bardzo znikomy wpłW temperatury otoczenia na
emisję nłiqzkow szkodliwych dla gorqcego silnika". Co oznacza nieprecy zyjne
stwierdzenie: ,,bardzo znikomy wpłW "; w granicach błędu pomiarowego?
Na str.97 w. 3 od g ry Doktorant napisał, cytuję: ,, Emisja węglowodor w z pojazdow o
klasie emisyjnej Euro 4 jest mniejsza niż emisja z pojazd w o klasie emisyjnej Euro 5, co
można tłumaczyć innq charakterysĘkq wtryslru paliwa gazowego' '' . IJzyskane wyniki są
bardzo zastanawiające. R znice w drugą stronę moŻna by tak wytłumaczyc, ale ta
sytuacja oznacza niecałkowite spalanie przy znacznie lepszym układzie zasir\ania
gazowego. Jak Doktorant precyryjniej wytłumacry to zjawisko?

Uwagi szczeg łowe:

1. Na str.

Ż.

3.

17 w.23 od dołu Doktorant napisał, cytuję: ,, - mniejsze koszty budowy silnika dla
osiqgnięcia tego samego poziomu czystościspalin w odniesieniu do koszt w silnika
gazowego''. Stwierdzenie to jest niejasne. Zapewne chodzi o mniejsze kosŻy budowy
.
silnika zasilanego CNG, jako paliwem zasadntczym.
_
Na str. 17 w. 9 od dołu Doktorant napisał, cytuję: )) mniejsza długośćjazdy bez
konieczności napełnienio". Zapewne Doktorant miał na myślizmniejszony zasięg

pojazdu.

W nagł wku rozdziału 3. pt.i ,,Konstrukcje systemow zasilania 4azem ziemnym" znajduje
się całkowicie odmienny tytuł: ,, El<sploatacja pojazdow zasilanych dwupaliwowo;
benzynq i gazem ziemnym".

4.
5.

Na stronie 118 Doktorant napisał, cytujQ| ,,..., Że zawodnym elementem pojazdu sq układy
oczyszczania spalin''. Zapis ten jest nieprawidłowy. Powinno być napisane | ,, ..., Ze
elementem o najlrrotszym czasie zdatności sq układy oczyszczania spalin. "
W podrozdzia|e 7.3 pt.: ,,Kierutnki dalszych prac" Doktorant niewłaściwieużywapojęcia
,,uWad napędowy''. JeŻe|t Doktorant chce uog lnić układ zasllania CNG, rozszerzając go
o kolejne układy pojazdu samochodowego, to, z uwagi na jego wsp łpracę Z więloma

innymi układami pojazdu, trafniej byłoby posługiwać się pojęciem,,pojazd

6.
7.
8.
9.
10.

1l.
12'

l3.
14.

samochodowy " .
Brak przywołania pozycji literatury, z ktorcj zaczerpnięto rysunki o numerach: I.3, 2.6,
3 .4, 3 .4 + 3.8, 3. 10 . 3.12, 3.16 + 3 .21, 5.2.
Brak przywołania pozycji literatury, z ktorej Zaczerpnięto dane zawarte w tabltcach: 2.3,
3

.3, 6.4.

Str.4 w. 15 od g ry- jest, cytuję: ,,...jaki i...'',powinno być: ...jak i.
Str.4 w.7 od dołu_jest, cytuję: ,,...zasilanego'..", powinno być: ...zasilanych.
Str. 4 w. 2 od dołu jest, cytuję: ,,...pojazd w samochod w...'', powinno być:
...pojazd w osobowych.
Str. 5 w. 18 od gory_jest, cytuję: ,,...pfoC7...'',powinno być: ...pracq...'
Str. 5 i 6; brak w ,,wykazie waŻniejszych symboli" znak w interpunkcyjnych.
Str.6 w. 5 od gory -jest, cytuję: ,,Particule Mass", powinno być: Particle Mass.
Str. 8, w. 17 od gory - jest' cytuję: ,, ...woda energia... '', powinno być: ...woda,

energia....

Str. 9, w. 15 od gory _ jest, cytuję:

,, ...(lub przer bki) ...", powinno być: ... (lub
bki")
....
,,przer
l6. Str. 9, w. 16 od dołu_jest, cytuję: ,,...kolejnych...", powinno być: ...kolejnego....
17. Str. 14, w. 7 od dołu - jest, cytuję: ,,...możliwe dzięki...", powinno być: ...mozliwe jest
dzięki....
18. Str. 16, w. 3 od dołu_jest, cytuję i ,,...wystarcza...",powinno być: ...wystarczq....
19. Str. 17 , w. 8 od dołu _ jest, cytuję: ,, ... $oZU ziemnego jako paliwa bezpiecznego "
,
powinno być: ...4azu ziemnego, jako paliwa niebezpiecznego.
20. Str. 18, w. l6 od dołu_jest, cytuję: ,,...stukowe niz...", powinno by : ...stukowe, niŻ....
21. Str. 18, w. 14 od dołu _ jest, cytuję: ,,...Ziemnego niz...", powinno być: .'.ziemnego,
niż....
22. Str.18, w. 7 od dołu - jest, cytuję: ,, ...mniejsza niz... ", powinno być: ...mniejsza, niz....
23. Str. 18, w. 2 od dołu_ jest' cytuję: ,,...otwarcie...", powinno być: ...otwarcia....
24.Str.20,w.23 oddołu_jest, cytuję: ,,...czqsteczka...", powinno być: ...czqsteczkq....
25. Str. 20,w.14 od dołu_jest, cytuję: ,,...większą niz...", powinno być: ...większa, niŻ....
26. Str. 2I, w. 13 od dołu _ jest, cytuję: ,,...tłoka ścianek...", powinno byc: ...tłoka i
ścianek....
27 . Str. 22, w. 1 od dołu
jest, cytuję: ,, ...doprowadzania.'. '', powinno być:
... doprowądzanie.
28. Str. 25,w.8 od gory_jest, cytuję: ,,...i...'', powinno byc: ...z...'
29. Str. 29,w.18 od gory-jest, cytuję: ,,...wylotowego...", powinno być: ...wylotowego....
30. Str. 29, w. Ż3 od g ry _ jest, cytuję: ,, ...Stosowanych... '', powinno być: ...spotykany.1..
31. Str.30, w. 23 od gory_jest, cytuję: ,,...Pa'..", powinno być: ...MPa....
32. Str. 31, w. 4 od g ry _ jest, cytuję: ,, ...silnika niŻ... ", powinno być: ...silnika, niŻ....
33. Str.33, w. 7 od gory_jest, cytuję: ,,...napełniąnia'..", powinno być: ...napełnienia....
34. Str. 33, w. 9 od gory _ jest, cytuję: ,,Przekłada się na... ", powinno byc: Przekłada się to

15.

na...

.

35. Str. 35, w. 7 od gory - jest, cytuję:

,,

...ząsilana... '', powinno być: ...zasilania

36. Str. 35,

w. lŻ od gory _ jest, cytuję: ,,...rozpoczęli uzupełniać swoja ofertę...", powinno

by : ...rozpoczęli uzupełnianie swojej oferty...'
37. Str.35, w. 2od dołu_jest, cytuję: ,,...pojzdu...", powinno by : ...pojazdu...'
38. Str. 36, w. 22 odg ry _jest, cytuję: ,,...kierowany... ", powinno być: ...kierowano....
39. Str. 41, w. 10 od gory _ jest, cytuję i ,,...gazu to rozruch... ", powinno być: ...gazu,
rozruch....

to

40. Str. 42,w.7 odgory_jest, cytuję | ,,...samych..." ,powinno być: ...Samym....
41. Str. 42, w.3 od dołu _ jest, cytuję: ,,...wtryskiwaczy a jednocześnie...", powinno być:
...wtryskiwaczy, a j ednocześnie ...
42.Str. 44, w. 11 od dołu _ jest, cytuję: ,,...i na podstawie...'', powinno być: ...i na tej
podstawie ...
43. Str. 45,w.l od dołu-jest, cytuję: ,,...chodzenia...", powinno być: ...chłodzenia....
44. Str. 47 , w. 7 od gory _ jest, cytuję: ,, ...jaki i...'', powinno być: ...jak i...
45. Str. 47,w.9 od dołu_jest, cytuję: ,,...pojazd w...'', powinno być: ...pojazdu....
46. Str. 62,w.20 od dołu_jest, cytuję: ,,...stałychw kolejnym lcroku i następuj ...'',powinno
by : ...stałych i następuje....
47. Str. 62, w. 18 od dołu _ jest, cytuję: ,,...następuje kolejno pomiar... ", powinno być:
... następuje pomiar ... .
48. Str. 62,w.10 od dołu _ jest, cytuję: ,, ...silnik.. ", powinno być: ...silniki....
49. Str. 65, w. 3 od g ry - jest, cytuję: ,,...gdzie: ...'', powinno być: ...gdzie we wzorach
.

.

.

(5

2

]) +

(5 24) : ...

.

Ponadto

w

opisie zmiennych we wzorzę 5 .24 brak znak w

interpunkcyjnych.
50. Str. 68, w. 9 od g ry _ jest, cytuję: ,,...gdyż na stwierdzono..''', powinno być: gdyż
stwierdzono....
51. Str. 84, w. 9 od dołu_jest' cytuję: ,,...natęŻenie...", powinno by : ...natęzenia...
52. Str. 84' w. 10 od dołu _ jest, cytuję: ,, ...więlcsze niż... ", powinno być: ...więlcsze, niz..''
53. Str. 85, w. 2 od dołu_ jest, cytuję: ,,...dano...", powinno być: ...dane...'
54. Str. 97, w. 5 od dołu _ jest, cytuję: ,,...nłiększenia tych zwiqzkoW...", powinno by
... zwiększenia emisji tych nviqzkow ... .
55. Str. 100, w. 12 od dołu _ jest, cytuję | ,,...kt ra wspomnianego... '', powinno być: ...kt ra
dla wspomnianego....
56. Str. 100, tablica 6.4 wiersz l : 4 - brak jednostek w jakich zamięszczono wartości
zmiennych.
57. Str. 109, w. 7 od gory - jest' cytuję: ,, ...artykułu...'',powinno być: ...rozprawy....
58. Str. 111, w. 1l od gory _jest, cytuję: ,,...Euro 4 maksymalnych...'', powinno być: ...Euro
4 w malrsymalnych ...
59. Str. 111, w. 15 od gory _ jest, cytuję: ,, ...to udział... '', powinno byc: ...to na udział....
60. Str. l11, w. 4 od dołu - jest, cytuję: ,,Nieznaczne... ", powinno być: Nieznacznie..'.
61. Str. lI2,w.5 od g ry - jest, cytuję: ,, ...Euro 5 niz... ", powinno byc: ...Euro 4, niz....
62. Str. 113, rys. 6.60 _ błędny podpis pod rysunkiem. Ponadto w rys. 6.60 i 6.61 brak opisu
Wzywych dotyczących nolmy Euro 4 i Euro 5.
63. Str. 113 w. 5 od dołu_jest, cytuję: ,,...niewielki...", powinno by : ...niewielkie
64. Str. 115, w. 12 od dołu _ jest, cytuję: ,,...Ziemnym i CNG...'', powinno być: ...zierhnym
:

.

CNG...,

65. Str. lI7 , w. l6 od gory _ jest, cytuję: ,, ...doĘczyły...", powinno być: ...dotyczy....
66. Str. lI9, w. 14 od dołu _ jest, cytuję: ,, ...uWadu SpręZonego gazu w pojazdach... '',
powinno być: ...uWadu zasilania spręzonym gazem ziemnym w pojazdach....
67. Str. 1Ż0,w.10 od dołu_jest, cytuję: ,,...pojazdy .. ", powinno być: ...pojazdu....
68. Str. l23, w. 10 od dołu _ jest, cytuję:,, ...emisji... ",powinno być: ... emisja....
69. Str. IŻ4,w.1 od gory _ jest, cytuję: ,, ...wyniku... '', powinno by : ...wyniki....

70. Str. 126,w' 1] od dołu-jest, cytuję: ,,'..$o... '', powinno byc: ...do..''
71. Str. 727, w' 18 od góry _ jest, cy.tuję'. ,,...zmian w emisji.'.", powinno

emisji....

być: ...zmian

72.Stt.7Ż7,w.24odgóry_jest'cytuję: ,,...benzynaniż..''',powinnobyó: ...benzyna,niz....
73. Str. I29,w.4 od góry - jest, cytuję: ,,.'.eksploatacji niż'.. '', powinno być: ... eksploatacji,

niz....
]4' Str. I29' w.6 od góry - jest, cytuję: ,, ''.pojazdu fabrycznq'.. "' powinno być: ...pojazdu z
fabrycznq .. . .
75. Str. I29,w. 9 i 1 1 od góry - brak przecinków na końcach wersów.

5.

Ocena i wniosek końcowy

Zamteszczone powyzej uwagi kryĘczne oraz szczegółowe nie umniejszają opisanej
wartości mer7Ąorycznej rozprawy mgra inż. Krystiana Łabędzia. Pozostając w zgodzie z
wymaganiami stawianymi w Ustawie placom doktorskim' oceniam ją pozyswnie. Uwazam
ponadto, Że badania na temat omówionych w rozprawie zagadnien powinny być
kontynuowane W przyszłychpracach naukowych reallzowanychprzezDoktoranta.
W podsumowaniu stwierdzam, ze:
. Doktorant trafnie dokonał wyboru tematyki tozpnawy, a jej zakres spełnia wymagania
stawiane pracom kwalifikacyjnym odpowiednim do uzyskania stopnia doktora nauk
technicznych,
. rozprawa porusza zagadntenta aktualne z punktu widzenia zarowno wiedzy, jak
i praktyki' wnosząc do nich pewne nowe treści,
o cel Tozprawy sformułowany ptzez Doktoranta' sprostowany w recenzji i w jej efekcie
zgo dny z tytlilem r ozpI aW został osiągnięty,
o prezentowane wyniki prac badawczych, w szczególności przeprowadzone badania na
obiektach r zeczywistych stanowią o siągnięcie własne D oktoranta'
o układ formalny rozprawy jest prawidłonry, a jej edycja na poziomie dobrym,
o zacytowana literatura dobrana została W właściwieoraz wykorzystana
w sposób odpowiedni dla naukowych prac kwalifikacyjnych w dziedzinie nauk
technicmych,
o ustalone zależnościspełniają zasadę logicznej poprawnościrozprawy.

WyŻes wymienione fakty upoważniają mnie do stwierdzenia, ze Doktorant jest
kompetentny, aby samodzielnie prowadzić badania naukowe orazwskazują Jego odpowiednią
wiedzę ogólną i umiejętnościw dyscyplinie naukowej Transporl, w której mieszczą się
zagadntenta poruszane w ro zprawi e.
Stwierdzam zatem, Że rozptawa doktorska mgra inŻ' Krystiana Łabędzia pt... ,,Analiza
parametrów ekologicznych pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNę) w
rzecz1naisĘch warunkach eksploatacji'', wykonana pod kierunkiem dra hab. inŻ. Jacka
Pielechy' prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej' spełnia wymagania stawiane pracom
doktorskim zawarte w Ustawie o Stopniach Naukowych i Tytule z dnta 14. marca. 2OO3
roku; Dz. U.2003 nr 65 po2.595.
Stawiam wniosek o dopuszczenie jej do publicznej obrony w dyscyplinie Transport.
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