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Kozprawy doktorskiej magistra inzyniera Karola Tyszkowskiego 

pt.: „Analiza wptywu wybranych parametrow gcometr>'Cznych powictrznego silnika 
z^batego na jego wskazniki cnerget>cznc przy zmicnnych waninkach zasilania”

1. Podstawa opracowania recenzji i informacje ogolne

Podstaw’^ opracowania recenzji Jest pismo Przewodnicz^cego Rady Dyscypliny Naukowej 
Iniynieria Mechaniczna Politechniki GdahskieJ, Pana prof. dr. hab. inz. Michata Wasilczuka, 
z dnia 02.06.2022 informuj^ce o powolaniu mnie na recenzenta pracy doktorskiej Pana 
mgr. in±. Karola Tyszkowskiego.
Praca doktorska pt.: „Analiza wplywu wybranych parametrow geometrycznych powietrznego 
silnika z^batego na jego wskazniki energetyczne przy zmiennych warunkach zasilania” 
wykonana zostala przez Pana mgr. inz. Karola Tyszkowskiego pod kierunkiem Promotora Pana 
dr. hab. ini. Zbiegniewa Kneby, prof. PG i Promotora pomocniczego Pana 
dr. hab. inz. Ryszarda Jasihskiego, prof. PG.

2. Aktualno^c tematu rozprawy

Rosn^ce zapotrzebowanie na rozne formy energii, w tym m.in. cieplo, chlod, energi^ 
elektryczn^ i mechaniczn^ skutkuje intensyfikacj^ prac badawczych, kt6re poswi^cone s^ 
roinym metodom konwersji energii. Jednym z kierunkow takich badah s^ prace rozwojowe 
dotycz^ce nowej konstrukcji rozpr^iarek gazowych. W ostatnim czasie obserwuje si^ 
zwi^kszone zainteresowanie rozpr^zarkami wyporowymi, ktore znajduj^ zastosowanie 
w roinych gal^ziach techniki i s^ wykorzystywane m.in. do nap^du pojazdow, mieszalnikow, 
narz^dzi lub tei jako rozpr^iarki w ukladach parowych i ukladach ORC. Badania dotycz^ce 
tych maszyn prowadzone s^ w wielu jednoslkach naukowych na swiecie i dotycz^ zagadnieh 
konstrukcyjnych, w tym opracowywania nowych typow maszyn i rozwoju ich konstrukcji, 
modelowania ich pracy w zakresie zagadnieh mechanicznych i cieplno-przeplywowych jak 
i optymalizacji. Zagadnienia dotycz^ce mozliwosci wykorzystania silnikow z^batych do 
nap^du pojazdow oraz innych maszyn (jak np. generatorow) s^ zagadnieniami nowatorskimi 
i nie do kohca rozpoznanymi z naukowego punktu widzenia.
Bior^c pod uwag^ powyisze, uwaiam wybor tematu pracy doktorskiej za trafny i istotny 
z naukowego punktu widzenia. Jego realizacja daje Doktorantowi moiliwosc wykazania sif 
umiej^tnosciami z zakresu przygotowania i prowadzenia eksperymentow jak i modelowania 
matematycznego.
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3. Charaktenst>'ka tresci rozprawy

Przedbzona do oceny rozprawa ma charakter eksperymentalno-analityczny. Tre^d 
rozpraw)' przedstawiono na 129 stronach z zachowaniem podzialu na wykaz najwa^iejszych 
oznaczen, 7 rozdziatow oraz wykaz cytowanej literatury. W pracy zamieszczono 98 rysunkow, 
13 label, 8 fotografii, 97 pozycji literatury. Do pracy dolqczone zostaly 3 zal^czniki w postaci 
rysunku zlozeniowego prototypu pneumatycznego silnika z^batego, label pomiarowych oraz 
opisu ukladu pomiaru masowego nat^zenia przeplywu powietrza na wylocie z silnika.

Rozdziai 1 pt.: Historia silnikdw pneumatycznych (18 stron) przedstawia rys historyczny 
podj^tej tematyki. W rozdziale autor przedstawia budow? i zasadz? dzialania tlokowego silnika 
pneumatycznego Ludwika M^karskiego. Nast^pnie omawia zastosowanie silnikow 
pneumatycznych do nap?du pojazdow szynowy'ch stosowanych w transporcie miejskim we 
Francji i USA oraz w samochodach pneumatycznych pocz^wszy od prac Louisa Kiser'a do 
wynalazkow Guya Negre. W ostatniej cz^sci rozdziatu 1 Autor omawia nowatorskie 
konslrukcje silnikow pneumatycznych opracowane przez Angelo di Pietro i Roxan Saint- 
Hilaire. Rozdziai 1 stanowi interesuj^ce wprowadzenie do dalszej cz^^i pracy.

Rozdziai 2 pt.: Przeglqd lechnologii silnikow pneumatycznych (21 stron) przedstawia 
rozeznanie literatury dotycz^cej poruszanego tematu. W pierwszej cz^^ci rozdzialu Autor 
przedstawia opis podstaw teoretycznych dzialania silnikow pneumatycznych w odniesieniu do 
przemian termodynamicznych realizowanych w obiegu silnika z uwzgl^dnieniem 
najwainiejszych rownah matematycznych sluz^cych okreslaniu wielkosci umozliwiaj^cych 
ocen(? pracy silnika pod wzgl^dem energetycznym (praca techniczna, moc, sprawnosc ogolna, 
sprawno^ obj^to^iowa, sprawno^ izentropowa, wspolczynnik przeciekow, wspolczynnik 
SAC, wspolczynnik SWP, wspolczynnik SVP). W dalszej cz^^i rozdzialu przedstawiony jest

powietrzamozliwych kierunkow zastosowania spr^ionegoopis
i silnikow pneumatycznych oraz zalety techniczne i korzysci ekologiczne oraz ekonomiczne 
wynikaj^ce z ich zastosowania. Nast^pnie na podstawie dost^pnych danych literaturowych 
przedstawiona zostala analiza konstrukcji i zasady dzialania silnikow pneumatycznych ro^ego 
typu oraz badah prowadzonych przy ich wykorzystaniu. Przeanalizowano pneumatyczne silniki 
spiralne, lopalkowe, tlokowe, z wiruj^cym tlokiem, oscylacyjne, srubowe i z?bate. Rozdziai 
podsumowano tabelarycznym zestawieniem zidentyfikowanych kierunkow badah 
eksperymenlalnych, symulacyjnych i modelowych. Przedstawiono rowniez porownanie 
parametrow technicznych silnikow pneumatycznych rd^nego typu oferowanych na rynku przez 
producentow.

Rozdziai 3 pt.: Projekt prototypu pneumatycznego silnika z^batego (18 stron) przedstawia opis 
techniczny przygotowanego w ramach realizacji pracy doktorskiej prototypowego z^batego 
silnika pneumatycznego. W rozdziale opisano przyj^te przez Autora zalozenia konstrukcyjne 
i wytyczne projektowe dotycz^ce prototypu ze szczegolnym uwzgl^dnieniem opisu 
matematycznego przyjftej melody projektowania zarysu z^bow wimikow. W rozdziale 
nakrcslono tez kierunek badah eksperymenlalnych prowadzonych w ramach realizacji pracy 
doktorskiej, ktdre ukierunkowano na analiz^ wplywu k^ta rozwarcia okna wlotowego na 
parametry pracy silnika. W celu umozliwienia realizacji badah eksperymenlalnych w tym 
obszarze wykonano dwie pokrywy boczne silnika cechuj^ce si^ rd^ymi parametrami 
konslrukcyjnymi okien wlotowych (tj. o k^cie rozwarcia kraw^dzi bocznych okna wlotowego 
wynosz^cym odpowiednio 75® i 110®). W rozdziale 3 w formie rysunkow, szkicow 
konstrukcyjnych i fotografii przedstawiono tez wybrane informacje z dokumentacji technicznej 
opracowanego prototypu.
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Rozdzial 4 pt.: Opis badafi pneumatycznego silnika z^hatego (5 stron) zawiera opis celu 
i zakresu pracy oraz budowy stanowiska laboratoryjnego. W rozdziale Autor nakreslit 
uzasadnienie podj^cia tematu pracy doktorskiej, kierunek jej realizacji oraz przedstawil 
nast^puj^ce gl6wne jej cele:
1. Opracowanie konstrukcji pneumatycznego silnika z?batego. okreslenie cech szczegolnych 
takiej konstrukcji oraz zaproponowanie jej mo^liwego zastosowania.
2. Zbadanie wplywu k^ta rozwarcia okna wlotowego na parametry pracy silnika w celu 
ustalenia korzystnej jego geometrii.
3. Wyznaczenie charakterystyk obci^eniowych silnika i ocena jego jakosci pracy na tie innych 
dost^pnych na rynku konstrukcji.
4. Diagnoza problemow w konstrukcji prototypu, okreslenie zjawisk niekorzystnych w silniku, 
ktore zaburzaj^ jego prac?.
5. Opracowanie modelu matematycznego przeplywu powietrza przez silnik z^baty, ktory 
pozwoli na ocen^ efektywnosci zaprojektowanego ukladu dolotowego i wskaze konieczne 
zmiany w jego konstrukcji, w celu polepszenia pracy silnika.
Autor okre^lil tez oczekiwane wyniki badah. ktorymi bylo opracowanie prostej i taniej 
konstrukcji silnika o niewielkich rozmiarach cechuj^cego si^ wysokim momentem obrotowym 
moiliwym do uzyskania bez stosowania reduktora.
W dalszej cz^^ci rozdzialu Autor przedstawil opis stanowiska badawczego wraz z zestawieniem 
zastosowanych metod pomiaru i przyrz^dow pomiarowych.

Rozdzial 5 pt.: Wyniki hadan doswiadczalnych (16 stron) przedstawia wyniki
przeprowadzonych przez Autora badan eksperymentalnych pneumatycznego silnika z^batego. 
W rozdziale przedstawiono kolejno wyniki badan dotycz^ce wyznaczenia charakterystyk 
obci^eniowych silnika z^batego dla okien wlotowych o k^cie rozwarcia 75° i 110°, sterowanie 
dlawieniowe silnika, analiz? przebiegbw cisnienia w komorze napelniania, porownanie 
wska^ikow energetycznych romych typow silnikow pneumatycznych z prototypem 
pneumatycznego silnika z^batego. Wyniki przedstawiono w postaci label i wykresdw. 
Szczegdlowo, pozyskane dane eksperymentalne zestawiono w zal^czniku B. Rozdzial 
podsumowano propozycjami zastosowania silnika z^batego.

Rozdzial 6 pt.: Matematyczne modelowanie pracy silnika (36 stron) omawia przeprowadzon^ 
przez Autora analiz^ modelow^ silnika. Kolejno przedstawiono zagadnienia i modele dotycz^ce 
obliczania: parametrow termodynamicznych powietrza w komorze napelniania, przeciekow 
powietrza z komory napelniania. strumieni przeciekow powietrza z ukladu dolotowego do 
komory napelniania po zamkni^ciu okna wlotowego, strumienia powietrza dolotowego, 
cisnienia przed oknem dolotowym. W rozdziale przedstawiono tei obliczenia weryfikacyjne 
modelu, bilans strumieni powietrza oraz parametrow silnika i zalecane cechy geometryczne 
rozrz^du silnika.

Rozdzial 7 pt.: Wnioski (2 strony) przedstawia podsumowanie pracy i wnioski
z przeprowadzonej przez Autora analizy. Jako glowny wniosek ze zrealizowanej rozprawy 
wskazac naleiy, 2e silnik wyposaiony w okno wlotowe o k^cie rozwarcia 110° osi^ga wyzsz^ 
sprawnosc niz silnik wyposaiony w okno wlotowe o k^cie rozwarcia 75° i stosowanie w silniku 
okna wlotowego o duzym k^cie rozwarcia jest korzystne.

Ostatnia cz^sc pracy to wykaz cytowanej literatury (97 pozycji) oraz zal^czniki.
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4. Ocena merytor>czna rozprawy

Recenzowana rozprawa doktorska dotyczy zagadnieri zwi^zanych z rozwojem inzynierii 
mechanicznej w zakresie gazowych maszyn wyporowych a w szczegolnosci pneumatycznych 
silnikow z^batych. Tematyka ta jest istolna zarowno z naukowego Jak i praktycznego punktu 
widzenia. Rozpatrywany problem badawczy sprowadzat si? do okreslenia wplywu k^ta 
rozwarcia kraw?dzi bocznych okna wlotowego pneumatycznego silnika z?batego wynosz^cego 
odpowiednio 75° i 110° na jego charakterystyki dla zmiennych warunkow zasilania. 
Postawiony problem badawczy jest problemem zlozonym i wielow^tkowym, a jego 
rozwi^nie wymaga umiej?tnego dobrania odpowiednich metod realizacji badan, ktore 
obejmowaty przygotowanie prototypu silnika lopatkowego, badania eksperymentalne, 
opracowanie modelu matematycznego maszyny i modelowanie jej pracy przy jego 
wykorzyslaniu.

Doktorant wykazal umiej?lnosc korzystania ze swiatowych zasobow literatury. W pracy 
odniosl si? do 97 pozycji literaturowych, z ktorych wide to artykuly opublikowane 
w recenzowanych czasopismach posiadaj^cych wspolczynnik oddzialywania IF. Po krytycznej 
analizie zawartych w literaturze doniesien Doktorant dobrze rozeznal stan wiedzy dotycz^cej 
prac eksperymentalnych i modelowych prowadzonych w obszarze maszyn wyporowych 
a w szczegolnosci silnikow pneumatycznych co pozwolilo mu na okreslenie tematu, kierunku, 
zakresu i programu realizacji prac badawczych b?d^cych przedmiotem rozprawy doktorskiej.

Analizuj^c rozpraw? doktorsk^ stwierdzam, te Doktorant wykazal, ze potrafi sformulowac 
problem badawczy oraz znalezd stosowne narz?dzia do jego rozwi^zania jak i przeprowadzid 
analiz? teoretyczn^ i eksperymentaln^ oraz optymalizacj? problemu.

Za najwazniejsze osi^gni?cia i za glowny wklad Doktoranta w rozwoj dyscypliny naukowej 
Inzyniera Mechaniczna nalezy uznac:

a) Przeprowadzenie krytycznej analizy literatury w zakresie silnikow pneumatycznych 
i na jej podstawie okreslenie moiliwych do zastosowania metod opisu matematycznego 
i optymalizacji rozpatr>wanych problemow, wyznaczania ksztaltow profili wimikow 
i metod prowadzenia badah eksperymentalnych,

b) Zaprojektowanie i wykonanie prototypu pneumatycznego silnika z?batego oraz 
przeprowadzenie badah eksperymentalnych,

c) Doswiadczalne okreslenie wplywu k^a rozwarcia okna wlotowego na osi^gi silnika 
pneumatycznego,

d) Sformulowanie modelu matematycznego silnika i przeprowadzenie serii obliczeh 
modelowych i weryfikacyjnych.

Od strony merytorycznej praca zostala opracowana prawidlowo i nie budzi moich 
zastrzeieh. Mam jednak prosb? do Doktoranta o wyjasnienie lub doprecyzowanie 
nast?puj^cych kwestii:

a) Na str. 18 w opisie konstrukcji quasi-turbiny Autor pisze, ze maszyna taka moglaby 
dzialac jako silnik Stirlinga. Prosz? o szersze wyjasnienie w tym zakresie.

b) Na str. 53 w podrozdziale 3.7 Autor opisuje prototyp pneumatycznego silnika z?batego 
b?dqcego przedmiotem badah. Prosz? o szersze wyjasnienie w jaki sposob silnik ten 
zostal wykonany oraz w jaki sposob zostal on przygotowany do badah 
eksperymentalnych.

c) W rozdziale 4 Autor pisze „ldqc sladem badah maszyn o cyklu odwracalnym, aulorzy 
pracy podj?li si? proby ...”. Prosz? o szersze wyjasnienie roli Autora rozprawy 
w przygotowywanych badaniach eksperymentalnych.
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d) Prosz? o wyjasnienie procedury przeprowadzenia eksperymentow opisanych 
w podrozdziale 5.2.

e) Prosz^ o wyjasnienie z jakiego powodu na rys. 45 przedstawionym na str. 65 
w przypadku niektorych punktow pomiarowych nie wykreslono stupkow bl^dow 
pomiarowych w kierunku y. Podobnie, na rys. 46 przedstawionym na str. 67 
w przypadku niektorych punktow pomiarowych nie wykreslono siupkow bl^dow 
pomiarowych w kierunku x.

f) Na rys. 49 przedstawionym na str. 70 punkty zostaiy oznaczone tylko na niektorych 
krzywych. Z jakiego powodu?

g) W przypadku maszyn wyporowych jednym z istotnych parametrow oceny jest 
wspolczynnik dostarczenia (ang. Filling Factor). Czy Autor podejmowal prob^ 
wyznaczenia warto^i tego parametru dla badanego silnika z^batego?

h) Czy zaproponowany w pracy silnik z^baty moina byloby zastosowa^ jako rozpr^^k? 
w ukladzie ORC? Jakie warunki konstrukcyjne musialyby bye spelnione?

i) Wyniki badah prowadzono dla kgta rozwarcia kraw^dzi bocznych okna wlotowego 
pneumatyeznego silnika z^batego wynosz^cego 75* i 110°. Czy i w jakim zakresie 
w opinii Autora dalsze dzialania optymalizacyjne w zakresie k^ta rozwarcia kraw^dzi 
bocznych okna wlotowego prowadzilyby do polepszenia parametrow pracy silnika?

j) W rozdziale 6 Autor przedstawia szczegolowy model matematyezny umoiliwiaj^cy 
okre^lenie przeciekow wewn^trznych czynnika roboczego w badanym silniku z^batym 
oraz opisuje wyniki modelowania przeprowadzonego przy u^ciu tego modelu. Czy 
i w jaki sposob w opinii Autora mozliwe jest zmniejszenie udzialu przeciek6w 
wewTi^trznych w badanym silniku?

k) Wyniki przeprowadzonych badan eksperymentalnych wskazuj^ na duze zu^cie 
spr^zonego powietrza przez silnik. W jaki sposob, w opinii Autora mozliwa bylaby 
minimalizaeja zuiycia powietrza?

5. Uwagi szczegolowe doty cz^ce strony redakcyjnej pracy

Podezas lektury pracy zauwazyc mozna liezne usterki o charakterze redakcyjnym obejmuj^ce 
glownie potkni^cia literowe, edytorskie i inlerpunkcyjne. Dodatkowo, wskazac naleiy na 
nast^puj^ce nie^cislo^ci, niedoprecyzowane sformulowania, usterki stylistyezne i bl^dy 
techniezne:

a) W wykazie oznaezen wykladnik adiabaty oznaezono greck^ liters k z przypisan^ 
wartosci^ liczbow^. Zwykle w wykazach oznaezen nie przypisuje si? zmiennym 
warto^i liezbowej. Natomiast w tek^ie pracy Autor oznaeza wykladnik adiabaty jako 
k, ktorego nie zestawiono w wykazie oznaezen.

b) Autor oznaeza indywidualn^ stal^ gazow^ mat^ liters r. Zwykle stosuje si? oznaezenie 
du2^ liters R.

c) W tekscie pracy Autor stosuje skroty, ktorych znaezenie nie jest wyjasnione. Oprocz 
przedstawionego wykazu oznaezen warto byloby zamie^ic w pracy wykaz skrotow.

d) Niektore rysunki i fotografie nie s^ przytoczone i opisane w tekscie. Dotyezy to rys. 3, 
4,5, 15,43,86, 88 i fol. 1,3.

e) Autor zamiennie stosuje w tek^ie poj?cia wyciekow i przeciekow w odniesieniu do 
czynnika roboczego podlegaj^cego przemianom w komorach roboezyeh silnika 
z?batego. Zwykle stosuje si? raezej poj?cie przeciekow.

f) Podrozdzial 3.6 przedstawia obliczenia projektowe. Zamiast w podrozdziale moina 
byloby rozwazyc zamieszczenie tych obliczeh w zal^czniku.
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g) Tytul rozdziaJu 4 sugeruje, ze w ramach rozdzialu opisany zostanie sposob prowadzenia 
eksperymentow, jednak w rozdziale tym Autor przedstawia jedynie opis stanowiska 
badawczego i stosowanej aparatury pomiarowej.

h) W rozdziale 4 Autor przedstawia cel i zakres pracy. Warto byloby wyodr^bnic te istotne 
informacje w formie osobnego rozdzialu.

i) Nie okreslono w sposob czytelny tezy glownej rozprawy i tez pomocniczych.
j) W rozdziale 4 wskazane byloby zestawienie w tabeli zastosowanych przyrz^dow 

pomiarowych wraz z ich charakterystyk^ metrologiczn^ tj. klas^, zakresami, czulo^i^.
itp.

k) Dane dotycz^ce silnikow pneumatycznych produkowanych przez firm? GAST 
zestawione w tab. 3 na str. 40 s^ niepelne.

l) Na str, 26 Autor pisze „Mimo ii obecnie maszyny spiralne wykorzystywane s^ 
najcz?^iej jako ekspandery w ukladach ORC...”. Naleiy zauwazyc, ic znacznie 
cz?^iej one stosowane jako spr?^rki gazow w ukladach chlodniczych 
i klimatyzacyjnych.

m) Na str. 36 Autor pisze „Maszyny srubowe s^ powszechnie stosowane jako rozpr?^ki 
gazu w systemach ORC...”. Nalezy zauwaiyc, ze znacznie cz?^ciej s^ one stosowane 
jako spr?iarki gazow.

n) W p>odrozdziale 5.5 na str. 77 Autor przedstawia propozycje zastosowania 
pneumatycznego silnika z?batego. Warto byloby wyodr?bnic ten podrozdzial 
z rozdzialu 5 dotycz^cego wynikow badah eksperymentalnych.

Wymienione wyzej uwagi krytyczne maj^ jedynie charakter porz^dkowy i nie wplywaj^ na 
ogoln^ pozytywn^ ocen? pracy. Mog^ bye one pomocne Autorowi podezas przygotowywania 
przyszlych publikaeji i opracowah naukowych.

6. Podsumowanic

Na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej Pan mgr ini. Karol Tyszkowski wykazal, 
ze potrafi prawidlowo sformulowac temat badawezy, opracowac prototyp, opanowac 
i wykorzystac zlozone techniki planowania i prowadzenia eksperymentu, sformulowac model 
matematyezny procesu, przeprowadzic modelowanie i krytyezn^ dyskusj? uzyskanych 
wynikow a nast?pnie wlasciwie je zinterpretowac i sformulowac wnioski. Przeprowadzone 
przez Doktoranta badania wnosz^ istotny wklad w rozwoj dyscypliny naukowej Iniynieria 
Mechaniezna a zwlaszcza w zagadnienia zwi^zane z rozwojem konstrukcji silnikow z?batych 
oraz polepszania ich osi^gow dzi?ki zastosowaniu odpowiednio uksztaltowanych otwordw 
dolotowych. Doktorant osi^gn^l wide wartosciowych wynikow o znaezeniu aplikacyjnym. 
Podsumowuj^c stwierdzam. ie rozprawa doktorska Pana mgr. inz. Karola Tyszkowskiego 
spelnia warunki stawiane przez ustaw? o stopniach i tytulach naukowych - Ustawa z dnia 
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce - Dz. U. 2022 r., poz. 574. Na tej 
podstawie wnioskuj? do Rady Dyscypliny Naukowej Inzynieria Mechaniezna Politechniki 
Gdanskiej o przyj?cie pracy doktorskiej Pana mgr. ini. Karola Tyszkowskiego i dopuszczenie 
go do publicznej obrony.
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