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KONCEPCJA WYKORZYSTANIA CIEPŁA ODPADOWEGO DO
WYTWARZANIA CHŁODU NA JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH

Artur BOGDANOWICZ,
Tomasz KNIAZIEWICZ,
Marcin ZACHAREWICZ
Akademia Marynarki Wojennej
Ul. Śmidowicza 69, 81-173 Gdynia, tel.: +48 261 26 26 25
e-mail: A.Bogdanowicz@amw.gdynia.pl, T.Kniaziewicz@amw.gdynia.pl,
M.Zacharewicz@amw.gdynia.pl

Streszczenie
W artykule podjęto rozważania nad możliwościami wykorzystania ciepła odpadowego z urządzeń pracujących w
siłowni okrętowej na potrzeby wytwarzania chłodu. Pod uwagę wzięto urządzenia absorpcyjne, do których
zasilania wystarczająca jest energia cieplna. Autorzy przeprowadzili analizę urządzeń pod kątem możliwości
wykorzystania ich jako źródła ciepła o niskich parametrach energetycznych. Pod uwagę wzięto silniki napędu
głównego, silniki pomocnicze oraz kotły okrętowe. Analizie poddano główne źródła strat energetycznych takie
jak spaliny wylotowe i woda chłodząca.
Słowa kluczowe: chłodnie absorpcyjne, silniki spalinowe, ciepło odpadowe

1.

Wstęp

Zgodnie z definicją siłownia okrętowa stanowi złożony układ silników, maszyn i urządzeń
mających za zadanie pokrycie zapotrzebowania na energię mechaniczną, elektryczną i cieplną
[1]. W skład siłowni wchodzą zarówno silniki napędu głównego jak
i pomocnicze. Najczęściej są to silniki spalinowe o zapłonie samoczynnym. Ponadto w
siłowni zawsze znajdują się urządzenia niezbędne dla zapewnienia poprawnej pracy silników
spalinowych takie jak pompy, sprężarki, wymienniki ciepła. Często spotykanymi
urządzeniami montowanymi w siłowniach okrętowych są kotły oraz agregaty chłodnicze i
klimatyzacyjne. Źródłami energii na okręcie są silniki spalinowe oraz kotły okrętowe. Każde
z tych urządzeń ma sprawność niższą od 100%. Wynika to z faktu występowania szeregu strat
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takich jak: chłodzenia, wydechu, niecałkowitego i niezupełnego spalania paliwa oraz straty
mechaniczne w węzłach ciernych (w przypadku silników). Wszystkie z wymienionych źródeł
strat energii, z wyjątkiem strat niecałkowitego spalania) ulegają rozproszeniu w postaci
ciepła. Sprawność współczesnych silników okrętowych może dochodzić nawet do 55%,
pozostałe 45% energii stanowią straty. Sprawność kotłów okrętowych jest zdecydowanie
wyższa, sięga nawet 95% [6]. Przykładowe bilanse energetyczne silnika okrętowego (rys. 1.)
oraz kotła (rys. 2.) przedstawiono za pomocą wykresów Sankey’a.
q wyl

q pal
q chł

qe

q

ot

Rys. 1. Bilans energetyczny okrętowego tłokowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym [4]
Straty

qe

qpal
Rys. 2. Bilans energetyczny kotła okrętowego [2]

Na rysunkach oznaczono ciepło doprowadzone wraz z paliwem qpal, straty chłodzenia qchł,
straty ciepła unoszonego wraz ze spalinami qwyl, energię cieplną równoważną energii
mechanicznej qe, oraz ciepło przekazaną parze przegrzanej qpar. Z przedstawionej analizy
wynika, że głównym źródłem energii cieplnej (odpadowej) są silniki okrętowe,
w których ciepło to stanowi nawet do 60% ciepła doprowadzonego do silnika poprzez
spalanie paliwa (w zależności od sprawności).
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W
przypadku
kotłów
straty
energetyczne
są
niewspółmiernie
niższe
i wynoszą zazwyczaj od 5 do 15%. W związku z tym w dalszej analizie skupiono się na
okrętowych silnikach spalinowych.
W klasycznych rozwiązaniach energia unoszona wraz ze spalinami jest wykorzystywana w
układach turbodoładowania silników oraz w kotłach regeneracyjnych.
Inną koncepcją wykorzystania ciepła odpadowego jest użycie go do „wytwarzania chłodu”
w absorpcyjnych urządzeniach chłodniczych.
2.

Absorpcyjne urządzenia chłodnicze

W eksploatacji jednostek pływających często istnieje konieczność obniżenia a następnie
utrzymania na zadanym poziomie temperatury przewożonych ładunków oraz produktów
spożywczych. Ponadto praktycznie każda jednostka pływająca wyposażona jest w urządzenia
klimatyzacyjne. Dąży się w nich do obniżenia temperatury powietrza poniżej temperatury
otoczenia. Jest to niezbędne do zapewnienia odpowiednich warunków komfortu
klimatycznego tj. wilgotności powietrza oraz jego temperatury. Obecnie większość urządzeń
chłodniczych stosowanych na statkach stanowią urządzenia sprężarkowe. W najprostszym
układzie składają się one ze sprężarki, dwóch wymienników ciepła (skraplacza oraz
parownika) oraz z zaworu rozprężnego. Schemat sprężarkowego urządzenia chłodniczego
pokazano na rysunku 3.
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Rys. 3. Schemat sprężarkowego urządzenia chłodniczego [1]

W urządzeniu tym zachodzą następujące przemiany termodynamiczne:
1-2 – adiabatyczne sprężania (zakłada się, że nie wstępuje wymiana ciepła pomiędzy
powietrzem a elementami sprężarki),
2-3 – chłodzenie izobaryczne, a w zakresie pary mokrej izobarycznoizotermiczne,
3-4 – dławienie izentalpowe,
4-1 – ogrzewanie izobaryczne, w zakresie pary mokrej izobarycznoizotermiczne.
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Przemiany te można przedstawić za pomocą wykresu ciśnienie – entalpia (rysunek 4).
Założono, że czynnikiem chłodniczym jest R717 czyli amoniak. Temperaturę parowania
przyjęto na 253K natomiast temperaturę skraplania na 343K.

Rys. 4. Obieg chłodniczy przedstawiony na wykresie ciśnienie entalpia

Obieg chłodniczy przedstawiony na rysunku 4 pozwala w prosty sposób na obliczenie
jednostkowej wydajności chłodniczej, czyli ilości ciepła, jaką odbiera 1 kg czynnika od
środowiska w parowniku, która jest opisana zależnością [3]:
𝑞0 = ℎ1 − ℎ4

(1)

Jednostkową wydajność cieplną skraplacza, którą opisuje zależność [3]:
𝑞𝑘 = ℎ2 − ℎ3

(2)

Jednostkową teoretyczną pracę sprężania [3]:
𝑙𝑠 = ℎ2 − ℎ1

(3)

Z analizy zaprezentowanego wykresu obiegu chłodniczego bazującego na czynniku R717
𝑘𝐽

Jednostkowa wydajność chłodnicza 𝑞0 układu wynosi 1020 [𝑘𝑔] , natomiast jednostkowa
𝑘𝐽

teoretyczna praca sprężania 𝑙𝑠 560 [𝑘𝑔]. Z tego wynika, że jednostkowa praca teoretyczna, dla
przyjętych parametrów pracy obiegu, stanowi około 50% jednostkowej wydajności
chłodniczej.
W przypadku obiegu absorpcyjnego urządzenie chłodnicze składa się z następujących
elementów składowych: warnika, absorbera, pompy transportującej czynnik, wymienników
ciepła (skraplacz i parownik) oraz z zaworu rozprężnego. Schemat najprostszego urządzenia
absorpcyjnego pokazano na rysunku 5.
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Rys. 5. Schemat absorpcyjnego urządzenia chłodniczego [3]
1 – warnik, 2 – absorber, 3 – skraplacz, 4 – parownik, 5 – pompa czynnika,
6 – zawór rozprężny, 7 – źródło ciepła doprowadzanego do warnika, 8 – chłodzenie absorbera

Absorpcyjne urządzenie chłodnicze różni się od urządzenia sprężarkowego sposobem
wytworzenia różnicy ciśnień skraplania i parowania. W urządzeniu absorpcyjnym sprężarka
jest zastąpiona zespołem absorber – warnik – pompa czynnika. Różnica ciśnień jest
wytwarzana dzięki procesowi absorbcji czynnika chłodniczego w absorberze (rys. 5 – element
2) oraz desorpcji czynnika w warniku – element 1. W wyniku absorbcji czynnika wytwarzane
jest ciśnienie odpowiadające ciśnieniu parowania czynnika w parowniku urządzenia.
W absorberze następuje rozpuszczanie czynnika chłodniczego w cieczy np. amoniaku w
wodzie lub pary wodnej w bromku litu. W wyniku tego procesu powstaje roztwór stężony.
Absorbowaniu czynnika towarzyszy spadek ciśnienia w parowniku. Stężony roztwór
przepompowywany jest do warnika za pomocą pompy 5. W warniku dostarczane jest ciepło,
które powoduje desorpcję czynnika chłodniczego, któremu towarzyszy powstawanie tzw.
wysokiego ciśnienia odpowiadającego ciśnieniu skraplania czynnika w skraplaczu. W wyniku
„uwalniania czynnika” tworzy się roztwór ubogi, który poprzez zawór trafia do absorbera.
Czynnik „uwolniony” w warniku trafia do skraplacza – 3, w którym oddaje ciepło do
otoczenia i ulega przemianie fazowej (z gazu do cieczy) następnie ciecz jest dławiona w
zaworze rozprężnym 6 do postaci pary mokrej. Trafia ona do parownika 4, gdzie zachodzi
przemiana fazowa z pary mokrej w gaz, przemianie tej towarzyszy pobieranie ciepła
z otoczenia. W urządzeniu chłodniczym absorpcyjnym źródłem energii koniecznej do jego
funkcjonowania jest ciepło doprowadzane do warnika oraz energia elektryczna niezbędna do
napędu pompy 5.
Źródłem energii cieplnej dostarczanej do warnika może być ciepło odpadowe z urządzeń
zamontowanych w siłowni okrętowej np. z silników spalinowych. Przykładowy schemat
urządzenia absorpcyjnego korzystającego z ciepła odpadowego okrętowego tłokowego silnika
spalinowego przedstawiono na rysunku 6. Sposób rozmieszczenia poszczególnych elementów
siłowni okrętu pokazana na rysunku 7.
Przedstawione na rysunkach 6 i 7 absorpcyjne urządzenie chłodnicze zasilane jest ciepłem
odpadowym okrętowego tłokowego silnika spalinowego. Woda ogrzewająca warnik
pobierana jest z układu chłodzenia silnika okrętowego. Punkt poboru zlokalizowany jest na
wyjściu z silnika, gdzie woda chłodząca podczas pracy ustalonej silnika ma około 50÷700C.
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Rys. 6. Schemat absorpcyjnego urządzenia chłodniczego zasilanego ciepłem odpadowym okrętowego
tłokowego silnika spalinowego
1 – warnik, 2 – absorber, 3 – skraplacz, 4 – parownik, 5 – pompa czynnika,
6 – zawór rozprężny, 7 – woda ogrzewająca warnik, 8 – wymiennik ciepła zainstalowany na kanale wylotowym,
9 – chłodnica wody słodkiej, 10 – pompa obiegowa wody słodkiej, 11 – zawór dławiący.

Rys. 7. Wizualizacja rozmieszczenia elementów chłodni absorpcyjnej w siłowni okrętu

Woda ta jest dodatkowo dogrzewana za pomocą wymiennika zainstalowanego na układzie
wylotu spalin silnika 6. Na wyjściu z wymiennika osiąga ona temperaturę około 90 0C. Woda
wykorzystywana do podgrzewania warnika ma stosunkowo niskie parametry energetyczne,
lecz znane są w literaturze rozwiązania bazujące, gdzie tak niskoenergetyczne źródło ciepła
jest wystarczające [5]. Woda ta w dalszej kolejności wykorzystywana jest do ogrzewania
warnika 7, z którego wraca z powrotem do obiegu wody słodkiej chłodzącej silnik, gdzie w
dalszej kolejności kierowana jest do chłodnicy wody słodkiej 9. Różnica ciśnień w instalacji
wody ogrzewające warnik uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu pompy obiegowej wody
słodkiej 10 oraz zaworu dławiącego 11.
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3.

Podsumowanie

Zaprezentowany w artykule problem badawczy stanowi propozycję minimalizacji strat
energetycznych generowanych przez okrętowe tłokowe silniki spalinowe. Jednym ze
sposobów wykorzystania ciepła odpadowego jest ogrzewanie warnika urządzenia
absorpcyjnego. Urządzenie to może zostać wykorzystywane zarówno do chłodzenia –
chłodnia jak i do produkcji ciepła pompa ciepła. Obecnie coraz popularniejsze jest stosowanie
urządzeń absorpcyjnych, w gospodarce lądowej, wykorzystujących ciepło odpadowe
produkowane np. przez elektrociepłownie w okresie letnim [5]. Oczywiście zagadnienie
produkowania dużych ilości ciepła odpadowego dotyczy również gospodarki morskiej, w
której wykorzystywane są powszechnie silniki cieplne do napędu jednostek pływających oraz
do produkcji energii elektrycznej. W przypadku silników tłokowych ciepło odpadowe stanowi
zazwyczaj około 50% energii zawartej w paliwie. Tak duże ilości ciepła wykorzystywane są
zazwyczaj w kotłach utylizacyjnych. Alternatywą dla kotłów mogą być urządzenia
absorpcyjne stosowane do wytwarzania chłodu na potrzeby klimatyzacji lub chłodzenia
ładunku. Rozwiązanie takie powoli na zaoszczędzenie energii elektrycznej niezbędnej do
napędu powszechnie stosowanych chłodniczych urządzeń sprężarkowych.
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Abstract

The article describes a test rig that allows the measurement of fuel oil specific heat changes based on the cooling time
of liquids. After that, by analysing the test results, a research hypothesis was created and verified. The hypothesis is
that the specific heat energy of fuel oil impact the operation of the circulation pump.
Key words: pump load, research hypothesis, fuel oil

1.

Introduction

Piston engines used in the propulsion systems of sea vessels are adapted to burn heavy fuels
oil, characterized by too high viscosity in low temperature. To ensure the required viscosity of the
fuel (about 12 ÷ 14 cSt) injected into engine combustion chamber, the fuel system is heating up.
The process involves, among others, fuel supply pump, fuel heater and viscometer. The specific
heat of the fuel, affects the speed of the heating process. It is a parameter that informs how much
heat must be supplied by the heater that temperature increases to such a value that the viscosity of
the fuel measured in viscometer reaches the value required by the engine manufacturer.
It is well known that one parameter determining the quality of fuel injected into the combustion
chamber is insufficient, so this article proposes to check the specific heat of the fuel. If specific
heat is higher it will slow down the heating process in the same condition.
In order to present the possibility of analysing the value of the specific heat of the fuel, the test
rig was built to analyse the specific heat impact of the fuel oil on the displacement pump
operation.
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2. Test rig to identify changes of specific heat
The experimental (measurement) system to determine changes in the specific heat of fuel oil is
made from elements shown in Fig. 1. Firstly the sample of the tested liquid is heated in the heating
tank 1 to a constant temperature T1, which is set by a thermostat. Then heated diesel oil is transfer
by a displacement pump into an insulated tank inside the calorimeter 2. The fuel oil temperature in
the calorimeter tank is Tk. The operation of pumping from tank 1 to tank 2 should take place with
the lowest possible heat loss.

2

1

4

3

6
5
Fig. 1. Test rig photography, with marked equipment: 1 –heating tank, 2 – calorimeter, 3 – fuel oil pump,
4 – thermometer, 5 – power supply, 6 – electricity meter

Secondly, to speed up the cooling process the cold water cooling pump started (fig. 2). By
measure fuel oil temperature by sensor 4, in the range from TK to T2, we can obtain the amount of
heat that the test liquid lost in the calorimeter.
cooling water outlet

cooling water inlet

fuel oil tank
cooling water tank
heat insulation

Fig. 2. Calorimeter cross-section
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Based on the energy balance of the system [4] we get:





C K  TK  m  c p  T1  N  p  Qs  C K  m  c p  T2

so:
m  cp 

 N  p  Qs  CK  T2  TK 
T1  T2

(1)

(2)

where:
TK – calorimeter initial temperature,
CK – calorimeter thermal capacity,
m – fuel oil weight,
T1, T2 – fuel oil temperature at the beginning and in the end,
N – circulation pump power,
p – measurement time,
QS – heat losses,
- correction coefficient describes temperature increase in the calorimeter,
cp – fuel oil specific heat.
The main problem in the calorimetric system is elimination of thermal losses, because they
(mainly) determine the accuracy of the measurement. It was assumed that the amount of heat
losses to the environment can be compensated by the power of the calorimeter cooling pump
during the measurement. After formula simplification, we get the final one that allows to
determine the specific heat:
m  cp 

CK  T   
T1  T2

(3)

The fuel oil pump operation was consider as a parameter identifying the specific heat of the
fuel. It can be interpreted as, the transformation of the power supply (5) electric energy by a pump
(3), which allows liquid flow from the heating tank (1) to the calorimeter (2) under given
conditions and time t.
Since the energy value E depends on the time (t), equation D = D (t), should be determined
from [1]:
t

D   E ( )d
0

(4)

where:
E – the amount of electricity consumed during the operation of the fuel pump (using the
electricity meter (6)),
[0, t] – duration of cooling process in calorimeter.
3. Displacement pump operation

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Three models of fuel oil used during marine engines operations were tested:
Clean fuel oil – symbol A.
Fuel oil with 10% distilled water – symbol B.
Fuel oil with 20% distilled water – symbol C.
The tests were performed due the following procedure:
Heat fuel oil sample (symbol A, B, C) in heating tank, until temperature grow to switch off the
thermostat T1 = 328 K.
Open the valves to allow fluid flow from the heating tank to the calorimeter.
After starting the displacement pump, in order to transfer the liquid from the heating tank to the
calorimeter, measure the amount of energy E consumed during this work with the electricity
meter.
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4. Open inlet of cooling water system.
5. The time of cooling of each sample begins with the stopwatch at the moment when the test
liquid reaches the temperature equal to TK = 323 K.
6. Measurement of the total cooling time of the fuel oil, e.g. = 120 s.
7. Opening the valve to empty the calorimeter.
8. Switch on the pump and transfer the liquid from calorimeter to the drain tank.
All measurements were repeated four times, the results were registered in tab. 1
Tab. 1 Results for fuel oil
No.
1
2
3
4

Symbol A
cp [Nm/kg·K]
E [Nm]
2100
168,09
2100
174,72
2100
175,28
2100
177,47

Symbol B
cp [Nm/kg·K] E [Nm]
2487,15
180,56
2346,37
177,76
2064,8
180,49
1736,31
183,21

Symbol C
cp [Nm/kg·K] E [Nm]
2111,73
182,74
2721,79
185,5
2956,42
184,79
2768,72
182,85

4. Measurement error calculation
The measurement is a sequence of activities which can be defined at a given moment, under
certain conditions, with use of the specific measures (methods and measuring devices), the
measured quantity D had a value in the interval [a, b], i.e.
a Eb
(5)
where: b  a  2 – sensitiveness range, 2 > 0 – basic metrology assumption
The measurement error determines the inconsistency of the measurement result with the actual
value. The error is determined to let us known how much the measurement result E differs from
the actual value. There are different kinds of errors:
Absolute error:
E  E  Erz
(6)
Relative error:
z 

E E  E rz

E rz
E rz

(7)

Relative error divided by the length of measuring range:
 zakr 

E  E rz
E

E g  Ed
E zakr

(8)

where:
Eg – the pump energy highest value of measuring range,
Ed – lowest value of measuring range,
Ezakr – measuring range.
It can be assumed that the arithmetic mean value E obtained from measurements is closest to
the real value Erz. Therefore, we can write that:
E rz  E 

1
r

r

E

i

(9)

i 1

where:
r – number of physical quantity E single measurements.
Most often in engineering practice, three physical measurements are made. However, it should
be assumed that these measurements should be at least four. This is due to the value E is the
statistics of physical quantity E, and it should be assumed as random variable. This is important,
because the statistic has an asymptotically normal distribution, quickly growth to a normal
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distribution, when r  4. That rule allows the use of a normal distribution to carry out an
observational error.
Measurement errors of all measurements have been presented in tab. 2. For the measured
sample for each model (symbol A, B, C) it was assume energy quantity E which was the most
deviating value from Erz.
Tab. 2 Measurement error
no.

Symbol A

Symbol B

Symbol C

Absolute error
Relative error
Relative error divided by measuring range

5,38
0,031
0,57

2,745
0,015
0,5

1,23
0,0067
0,45

Based on preliminary test results, there can be use a research hypothesis that the specific heat
value of the examined fuel oil has influence on the circulation pump operation. In the next chapter,
this hypothesis will be verified.
5. Research hypothesis verification
Testing of hypothesis [1,2] : there has been change in the operation of the fuel oil pump, which
is why there has been a change in the value of specific heat, was made in the following three
stages:
 The amount of energy consumed by a diesel circulating pump is expressed as a random
variable. As a null hypothesis (H0) it was consider that, the specific heat of fuel oil does not
affect the amount of energy E consumed by the pump. As an alternative hypothesis (Ha) it
was assumed that the specific heat of diesel fuel affects the amount of energy consumed.
 From Kolmogorov–Smirnov test for sample size n < 100 and confidence interval
 = 95% it follows that the function which describes the principle of assigning probabilities
to particular values of a random variable is a normal distribution.
 After completing Fisher's exact test research hypothesis test for the significance level  =
0,05 hypothesis H0 was rejected and an alternative hypothesis Ha was accepted.
6. Final remarks and conclusion
The measurements on the test rig were carried out for three different physicochemical
properties of the fuel oil. After analysing the results of measuring the specific heat of fuel oil, it
was found that the value of specific heat affects the amount of energy consumed by circulation
pump.
The presented analysis shows that increasing the specific heat of fuel oil, caused by a higher
content of distilled water increases the amount of energy E needed to supply the circulation pump
and
increases
heating
energy required
by fuel
oil
to
obtain
viscosity
12 ÷ 14 cSt.
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Abstract
The paper presents the possibility of applying the theory of semi-Markov processes to determine the limiting
distribution for the process of changes of technical states being reliability states of the systems of sea-going
ships significantly affecting safety of such ships, which include main engine, propeller and steering gear. The
distribution concerns the probabilities of occurrence of the said states defined for a long time of ship operation
(t  ). The considered states are as follows: s0 – full ability state of the systems, i.e.: main engine, propeller
and steering gear, s1 – inability state of the main engine, s2 – inability state of the propeller, s3 – inability state of
the steering gear. Significance of the systems for safety of the ships at sea was demonstrated herein. General
conditions for performing transportation tasks by the ships, with particular regard to stormy conditions, were
also here described.
Keywords: reliability, semi-Markov process, diesel engine, propeller, sea-going ship, steering gear

1. Introduction
Sea-going ships carry out transportation tasks often in stormy conditions [4, 5, 6, 7, 21].
The conditions are formed by various factors, usually with random properties. First and
foremost, the factors include [2, 5, 6, 7, 23]: considerable wave motion through the sea
surface at high wind speed, acing of the hull above waterline, water flowing over and through
the deck of the ship.
Strong wind is dangerous in particular. Such a wind induces significant aerodynamic
forces and moments onto the surface of the ship’s hull above waterline. Therefore, there is
necessity to compensate the effects of the wind, which requires setting the proper rudder
angle. During stormy weather, especially at heavy wave motion and with a propeller partially
emerged from water, it may turn out that even the maximum rudder angle is not sufficient to
maintain the course of the ship. The ship loses its maneuverability (course stability) and in
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consequence is not able to head in a set direction [4, 5, 7]. The course stability is always lost
in case of failure of the main engine and/or the propeller. As a result generation of demanded
force to maintain the desired course of the ship is impossible. The stability is also lost when
the steering gear gets damaged [6]. Flooding the deck creates also a danger to the ship
particularly with water violently flowing onto the deck that can damage the ship’s
superstructure and enter its inside [5, 6, 7]. Another threat to the marine traffic comes from
icebergs travelling considerable distances, which sometimes results in collisions with ships
[21].
The considerations show that every ship can face different situations. The catastrophic
situation is particularly hazardous [8, 11, 14, 18, 21]. It is obvious that the marine scenario is
depended on technical condition of the systems that have major influence on the ship safety.
Such systems for each ship include main engine, controllable pitch propeller and steering gear
[5]. Therefore, the probabilistic model of changes of states of the systems, useful for making
rational operational decisions, can be developed basing on the model described in paper [5].
In the ship operational practice, the decisions that can be made are as follows: 1) to
commence task performance by the ship; 2) to carry out reconditioning of at least one or
simultaneously three of the mentioned systems considered as the ones which substantially
contribute to the ship safety, before task performance is commenced by the ship, and 3) not to
leave the port until the storm which hazards the ship safety ceases. Making a rational
operational decision from among the three options with regard to the statistical decision
theory requires to determine the probabilities of damage to the main engine, controllable pitch
propeller and steering gear. For this there is a need to develop a model of occurring changes
in the technical condition for this sort of ship’s systems that may appear while performing a
transportation task by the ship, and to recognize the atmospheric conditions in which the task
is carried out.
2. Atmospheric conditions during ship cruises
Atmospheric and marine conditions during performance of transportation tasks by ships
differ sometimes substantially. In the seasons like spring and autumn in the temperate climate
large surface waves are generated by strong winds affecting the surface of sea waters. A
scenario of such unfavorable hydrometeorological conditions during performance of a
transportation task by a ship is illustrated (as an example) in Fig. 1.

Fig. 1. Scenario of stormy conditions at sea where the container ship performs a transportation task (situation
considered at least as dangerous) [4]
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Strong wind (wind of high velocity ww) severely affects the ship's hull with forces being
produced while putting pressure onto the upper part of the hull, while large sea waves
strongly act on the underwater part of the hull. This wind in gusts can have velocity ww = 24,4
m/s (severe gale, strength of the wind ranked 9 on the Beaufort scale), ww = 28,4 m/s (storm,
strength of the wind ranked 10 on the Beaufort scale) ww = 32,5 m/s (violent storm, strength
of the wind ranked 11 on the Beaufort scale) and even ww = 36,6 m/s (hurricane, strength of
the wind ranked 12 on the Beaufort scale). Additionally, sea waves can reach over 10m at the
wind ranked 10 on the Beaufort scale [12]. Then the high water mountains are formed, and
the entire surface of the sea becomes white due to abundant foam of braking white wave
crests and the sea roars. This situation jeopardizes the safety of the ship and often leads to
sinking of it even when the propulsion system and the steering gear are not damaged. As a
rule, a ship sinks when damage occurs to the components of the main propulsion system like
main engine and propeller. Failure of the engine (1) or propeller (7) means in fact failure of
the propulsion system of the ship. In consequence, the thrust force T (Fig. 2) cannot be
produced. No thrust force (T) causes lack of a driving force (TN) that balances the resistance
(Rx) and puts the ship into motion at velocity v (Figure 2). The force TN along with the force
acting on the rudder ensure the required course stability (control) for the ship. This means that
the steering gear must not get damaged as well (Fig. 3).
The Rha and RG1 forces acting on the arm a (Fig. 2) cause that the ship is trimmed by the
stern, which is further increased by TN and Rx forces acting on the arm b. Consequently, the
driving force (TN) is reduced significantly. This deteriorates remarkably stability of the ship's
course and thus the safety of the ship.

Fig.2. Forces and moments acting on a ship: T – thrust force, TN – driving force,

T – thrust deduction, R = Rx – overall ship hull resistance which is balanced by force TN,

Rha – resultant force of all hydrodynamic and aerodynamic forces acting on the ship,
P – ship weight, W – ship’s buoyancy force, G – ship’s center of gravity, F – ship’s center of buoyancy, a – arm
being acted by the forces Rha and RG1, b – arm being acted by forces TN and Rx which generate the moment, 1 –
main engine, 2 – coupling, 3 – thrust bearing with (thrust) shaft, 4 – propeller shaft, 5 – radial bearings, 6 –
stuffing-box, 7 – propeller [4]

In case of failure of a main engine or propeller, or of a steering gear, each ship in stormy
seas usually ends in catastrophe. Even partial damage to the main engine or propeller makes it
impossible to generate the force T (Fig. 2) necessary to drive the ship. In such events the
rudder angle (Fig.3), even at the maximum, is not sufficient to produce enough force to
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compensate the effect of the wind and waves. As a result, each ship loses at the beginning its
maneuverability (course stability) and is incapable of moving in the set direction, and then
loses stability. Along with appearance of upwind and the following wave in the conditions of
high wave motion, usually it comes to capsizing [11].
Course stability is possible to be maintained by the ship when its main engine is capable of
being loaded in the full range to which it was designed and manufactured [9, 13] and during
the cruise no damage to the propeller and steering gear is found. An exemplary diagram of an
electro-hydraulic steering gear with feedback is shown in Fig. 3. Failure of any of its
components, particularly the positive displacement multi-piston pump (8), the electric motor
(6), the actuator of a steering gear consisting of a plunger (10) and cylinder (16), as well as
failure of the telemotor transmitter (3), the telemotor receiver (5) or loss of the rudder (9),
mean a damage to the steering gear.

Fig. 3. Diagram of an electro-hydraulic steering gear with feedback:
1  steering wheel, 2  steering column, 3  telemotor transmitter, 4  emergency steering wheel, 5 
telemotor receiver, 6  electric drive motor, 7  emergency steering wheel,
8  variable displacement piston pump, 9  rudder, 10  plunger,
11  guide; 12  tiller, 13  joint,14  slide, 15  gland, 16  cylinder, 17  emergency steering wheel, 18 
displacement radial multi-piston pump [6]

Failure of the components of the main propulsion system such as main engine and
propeller as well as of the steering system during a cruise is hardly possible if the probabilities
of their proper operation are high. Estimation of the probabilities requires developing a model
of changes of technical states as reliability states for such ship’s systems.
3. Model of changes of reliability states for the systems of fundamental importance for
the ship safety
This model assumes that the systems of fundamental importance for the ship safety include
main engine, propeller and steering gear, because they get damaged the most often [6]. All the
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systems may break down during their operation. Usually they can be reconditioned (of course,
if it is cost-effective) by providing appropriate service.
For the systems, as well as for other shipborne equipment, the model for the process of
changes of their reliability states can be considered as semi-Markov process {W(t): t  0}
with set S = si; i = 0, 1, 2, 3 [5]. States si  S(i = 0, 1, 2, 3) are interpreted as follows: s0 
state of full ability of the all considered systems (main engine, propeller and steering gear), s1
 inability state of the main engine, s2  inability state of the propeller, s3  inability state of
the steering gear. Changes of states si (i = 0, 1, 2, 3) proceed at successive moments tn (n 
N), where at moment t0 = 0 all the mentioned systems are in state s0. The state s0 continues
until any of the systems gets damaged. States si(i = 1, 2, 3) last as long as one of the systems
is reconditioned or replaced with another when reconditioning is unprofitable. Transition from
state si to states sj (i, j = 0, 1, 2, 3; i  j) proceeds after lapse of time Tij, which is a random
variable with a non-exponential distribution [4, 9, 12, 13, 20, 22]. Consideration of this
situation in the ship's operation phase requires probabilistic description of the ship operation
process with regard to probabilities of occurrence of the mentioned possible states si(i = 0, 1,
2, 3) at the particular moments t0, t1, ..., tn1, of the ship operation time tn [1, 2, 3, 17, 19, 24].
It can be assumed that states of the considered systems at time tn+1 and the time interval of
duration of the state gained at the moment tn do not depend on states that occurred at earlier
moments t0, t1, ..., tn1, nor the time intervals of their duration. Thus, the process {W(t): t  0}
can be assumed to be a semi-Markov process [7, 9, 10, 12, 13]. For that reason, a four-state
model for the process of changes of states si (i = 0, 1, 2, 3) classified to set S (i.e. si  S, i = 0,
1, 2, 3) can be applied just like in paper [15].

s0

T01

T02
T20

s1

T10

T03
T30

s2

s3

{s0 }
Fig. 4. Graph of changes of states for the process {W(t): t  T}: s0 – ability state of the systems,
inability states of the systems (engine, propeller and steering gear):

{s0 }

– set of

{s 0 }  s1 , s 2 , s3 , si  S(i = 1, 2, 3) –

states with the following interpretation: s0  state of full ability of the all considered systems (main engine,
propeller and steering gear), s1 inability state of the main engine, s2  inability state of the propeller, s3 
inability state of the steering gear, Tij – duration of state si provided that the next state is sj (i, j = 0, 1, 2, 3; i  j)

The initial distribution of the process is as follows:

1 dla i  0

P{W (0)  s i }  
0 dla i  1, 2, 3


and the matrix function takes the form:
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(1)

Q01 (t ) Q02 (t ) Q03 (t )
 0
Q (t )
0
0
0 
Q(t)   10
Q20 (t )
0
0
0 


0
0
0 
Q20 (t )

(2)

A graph of changes of states for the process, as it results from the matrix (2), is
demonstrated in Fig. 4.
An exemplary realization of the process {W(t): t  0} reflecting occurrence of reliability
states of the said systems under operation, in accordance with the matrix function (2), and
hence with the graph (fig 4), is depicted in Fig 5.

w(t)
s3
s2
s1
s0

t

Fig. 5. Exemplary realization of the process {W(t): t  0} for the considered systems:
s0  ability state of the all considered systems, s1  inability state of the main engine,
s2  inability state of the propeller, s3  inability state of the steering gear

Matrix function Q(t) is a model of changes of reliability states for the considered
(previously mentioned) systems. Non-zero elements Qij(t) of the matrix Q(t) depend on
distributions of the random variables that are time intervals of staying the process {W(t): t 
0} in states si  S(i = 0, 1, 2, 3). The elements of the matrix function Q(t) are probabilities of
the process transition from si to sj (si, sj  S) in time no longer than t, being defined as
follows:
Qij(t) = P{W(n+1) = sj, n+1  n < t|W(n) = si} = pijFij(t)

(3)

where:
pij  probability of one-step transition in the homogeneous Markov chain embedded in
the process {W(t): t  0}; pij = P{W(n+1) = sj|W(n) = si = lim Qij (t ) ;
t 

Fij(t) – distribution function of the random variable Tij denoting duration of state si in
the process {W(t): t  0} provided that the next state in the process is sj.
The matrix P of probabilities of transition in the Markov chain embedded in the process, as
it results from the matrix function Q(t) (2), is as follows [5, 7, 9]:
0
1
P
1

1

p 01
0
0
0

p 02
0
0
0
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p 03 
0 
0 

0 

(4)

In the process {W(t): t  0} the random variables Tij have finite and positive expected
values. Consequently, its limiting distribution [6, 7, 9, 16]
Pj  lim Pij (t )  lim P{W (t )  s j } , sj  S(j = 0, 1, 2, 3)
t 

(5)

t 

is of the following form:
Pj 

 j E(T j )

(6)

3


k 0

k

E(Tk )

Probabilities j(j = 0, 1, 2, 3) in formula (6) are limiting probabilities of the Markov chain
embedded in the process {W(t): t  0}. E(Tj) and E(Tk) are expected values of the random
variables Tj and Tk, respectively which denote the time of staying of each system in state sj
and sk respectively, regardless of which state is later.
Derivation of the limiting distribution (6) requires solving the system of equations (7)
which include limiting probabilities j(j = 0, 1,..., 10) of the embedded Markov chain and the
matrix P of probabilities of transition from state si to state sj defined by the formula (4), i.e.
the system of equations like:
[0,1,2,3] = [0 1,2,3]P
4


k 1

k

1

(7)

As a result of solving the system of equations (7) by using formula (6) the following
relationships can be derived:
P0 

E(T0 )
3

E(T0 )   p0 k E(Tk )

, P1 

k 1

P3 

p03E(T3 )
3

E(T0 )   p0 k E(Tk )

p01E(T1 )
3

E(T0 )   p0 k E(Tk )
k 1

.

, P2 

p02 E(T2 )
3

E(T0 )   p0 k E(Tk )

,

k 1

(8)

k 1

Probability P0 is a limiting probability of occurrence of the event that in a long time of
operation (theoretically at t  ) the considered systems (main engine, propeller, steering
gear) will stay in state s0. Thus, the probability defines the status of their technical readiness.
Probabilities Pj(j = 1, 2, 3) are limiting probabilities of occurrence of states sj  S(j = 1, 2, 3)
of the systems at t   which denote their stay in inability states.
Obtaining (of course, in approximation) the values of probabilities Pj(j = 0, 1, 2, 3,)
requires estimation of probabilities pij and expected values E(Tj).
Estimation of the probabilities pij and the expected values E(Tj) is possible after obtaining
realization w(t) of the process {W(t): t  0} in a sufficiently long time of examination, so for t
 [0, tb], where the time of examination of the process is tb >> 0. It is possible then to
determine the values nij(i,j = 0, 1, 2, 3; i j), and transitions of the process {W(t): t  0} from
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si to sj in a sufficiently long time as well as to determine the values of the estimator P̂ij of the
unknown probability pij. The estimator of the highest reliability of the probability of transition
pij is the statistics [9, 16]:
Pˆij 

N ij

N

,

i  j; i, j  0, 1, 2, 3 ,

(9)

ij

j

whose value p̂ij 

nij

n

is the estimation of the unknown probability of transition pij.
ij

j

From the above mentioned realization w(t) of the process W(t) there can be obtained
realizations tj(m), m = 1, 2, ..., nij of the random variables Tj. Application of the point
estimation allows easy estimation of E(Tj) as the arithmetic average of tj(m). To obtain the
necessary information for estimation of the probabilities it is necessary to apply diagnostic
systems (SDG) adequate for the mentioned systems which hence are diagnosed systems
(SDN) [9, 13].
4. Remarks and conclusions
The paper describes the limiting distribution of the process {W(t): t ≥ 0} representing the
probabilities of occurrence of states: s0  ability state of the all considered systems (main
engine, propeller and steering gear), s1 inability state of the main engine, s2 inability state
of the propellers3  inability state of the steering gear. The probabilities were recognized
indispensable while making rational decisions in the phase of ship’s operation, especially in
terms of ship safety.
Usability of the mentioned probabilities for making rational decisions with regard to safety
of the ship’s systems was presented in papers [5, 6, 8] which provide description of the rule of
making an optimum decision by considering the expected value of consequences of the made
decisions as the criterion function.
The theory of semi-Markov processes can be applied to determine the said probabilities.
Application of the semi-Markov process as a model of changes of the mentioned reliability
states for the process {W(t): t ≥ 0}, instead of the Markov process, results from that the
random variables Tij and Ti can be supposed to have arbitrary distributions, other than
exponential, concentrated in set R+ = [0, +).
The model of the real process of changes of the considered herein reliability states shown
in the form of the semi-Markov process {W(t): t ≥ 0} can be of practical significance due to
ease of estimation of both: the probabilities of transition pij and the expected values E(Tj). It
should be taken into account that the point estimation of the expected value E(Tj) does not
allow to determine accuracy of its estimation. Such accuracy is possible with interval
estimation where a confidence interval is derived with random limits, lower tdj and upper tgj
that with certain probability (confidence level)  contains the unknown expected value E(Tj).
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Streszczenie: W artykule przedstawiono krótką charakterystykę modyfikowanych paliw żeglugowych wprowadzanych
na rynek przez koncerny paliwowe PKN ORLEN S.A., LOTOS Asfalt Sp. z o.o. oraz STENA OIL
(Szwecja) oraz ich podstawowe własności fizykochemiczne. Zwrócono szczególną uwagę na odpowiedni dobór
lepkości paliwa zasilającego silnik okrętowy, który determinuje właściwy przebieg procesu spalania oraz odpowiednie
warunki smarowania par precyzyjnych aparatury wtryskowej. Przybliżono technologię pomiaru ciepła spalania paliw
ciekłych w kalorymetrze, wykorzystywaną dodatkowo do wstępnego, jakościowego i ilościowego oszacowania
produktów pozostałościowych po spaleniu próbki paliwowej w tyglu bomby kalorymetrycznej, a także problemy
badawcze związane z wyznaczaniem wartości opałowej pozostałościowych paliw żeglugowych.
Słowa kluczowe: modyfikowane paliwa żeglugowe, wartość opałowa, pomiary laboratoryjne.

1. Wprowadzenie
Od 2015 roku w Katedrze Siłowni Morskich i Lądowych Wydziału Oceanotechniki i
Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej realizowane są badania naukowe mające na celu
zbudowanie specjalistycznego stanowiska laboratoryjnego, które umożliwi kompleksowe badanie
silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego różnymi rodzajami pozostałościowych paliw
żeglugowym, w tym zasiarczonych i modyfikowanych. Przewiduje się, że w ramach szerokiego
programu badań, dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Morskiej w Gdańsku, opracowana zostanie metodyka oceny energetycznej nowo produkowanych
paliw żeglugowych oraz oceny ich oddziaływania na emisyjność spalin silnikowych i
zanieczyszczenie atmosfery toksycznymi i szkodliwymi związkami chemicznymi, jak również
oceny skutków zastosowania tych paliw na intensywność degradacji elementów konstrukcyjnych
silnika okrętowego. W wyniku realizacji pierwszego etapu badań zaprojektowano i skonstruowano
reaktor procesowy, w którym odsiarczane są spaliny silnika laboratoryjnego metodą suchą, z
zastosowaniem adsorbentów sodowych (wodorowęglan sodu) i ich modyfikacji [5,8].
W kolejnym etapie badań wykonano projekt oraz prototyp instalacji paliwowej silnika
laboratoryjnego, która umożliwia etapowe, w pełni zautomatyzowane podgrzewanie i oczyszczanie
(statyczne i dynamiczne) ciężkiego paliwa pozostałościowego przed podaniem do silnika, a także
przełączanie zasilania silnika z paliwa destylacyjnego na pozostałościowe i odwrotnie. Została ona
wyposażona w odpowiednią aparaturę pomiarową dla obserwacji parametrów fizykochemicznych
obrabianego paliwa (lepkość dynamiczna, temperatura, ciśnienie) na drodze od zbiornika
zapasowego do zbiornika zasilającego silnik [6,7]. Aby zrealizować zakładane cele badawcze,
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konieczne było odwzorowanie, w odpowiedniej skali, cech konstrukcyjnych i funkcjonalnych
rzeczywistej instalacji zasilania paliwem pozostałościowym silnika okrętowego.
Badania prowadzone obecnie, tzw. pilotażowe mają na celu wstępną ocenę funkcjonalności
dobranych podzespołów konstrukcyjnych zbudowanej instalacji paliwowej, jak również
przydatności stacjonarnej i przenośnej aparatury pomiarowej. Przed rozpoczęciem realizacji
zasadniczego programu badań eksperymentalnych konieczne również było wyznaczenie wartości
opałowej dostarczonych próbek paliw żeglugowych, które dokonano w laboratoriach Wydziału
Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz koncernu naftowego Grupa LOTOS S.A. - LOTOS
Asfalt Sp. z o.o.
2. Charakterystyka modyfikowanych paliw żeglugowych
Do badań pilotażowych zbudowanego stanowiska laboratoryjnego wytypowano trzy różne
paliwa żeglugowe: jedno destylacyjne – olej napędowy Ekodiesel ULTRA (PKN ORLEN S.A.)
oraz dwa pozostałościowe, modyfikowane – tzw. hybrydowe RMD 80 - „ECA Fuel” (STENA OIL
Szwecja) i RMG 380 (LOTOS Asfalt Sp. z o.o.) – tabela 1. Porównując zestawione w tabeli dane
liczbowe z odpowiednimi wartościami parametrów fizykochemicznych przedmiotowych paliw
widniejącymi w ofercie handlowej ich producentów można zauważyć, że występować mogą dość
znaczne różnice, w zależności od dostarczonej partii paliwa. Producenci podają zazwyczaj wartości
graniczne parametrów fizykochemicznych. Przykładowo, dla paliwa RMD 80, maksymalna wartość
lepkości kinematycznej przy 50oC może wynosić nawet 80 mm2/s, a gęstości w 15oC – 975,0 kg/m3
[6,11].
Tabela 1. Podstawowe własności fizykochemiczne paliw żeglugowych wytypowanych do badań (podane
wartości dotyczą reprezentatywnych, dostarczonych do dalszych badań próbek paliwa)
PARAMETR

Ekodiesel
ULTRA

RMD 80

RMG 380

„ECA Fuel”

/ CCAI (Calculated Carbon Aromaticity
Index) (pozost.)

51

791

756

Gęstość w 15oC, kg/m3

820

885

874,5

Lepkość kinematyczna w 40oC (dest.) /
50oC (pozost.), mm2/s

2,50

16,48

67,56

Temperatura zapłonu w tyglu
zamkniętym w oC

56

102

296

Zawartość siarki % mass

poniżej 10 mg/kg

0,012

0,10

Liczba cetanowa (dest.)

Produkowane w Szwecji, hybrydowe paliwo RMD 80 („ECA Fuel”) zostało tak
skomponowane, aby przede wszystkim spełnić podstawowe wymagania IMO odnośnie paliw
żeglugowych stosowanych na statkach operujących w wyznaczonych strefach tzw. SECA (ang.
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Sulphur Emission Control Area), gdzie od 1 stycznia 2015 roku zawartość siarki w paliwie nie
może przekraczać 0,1% na jednostkę masy [2,9,11]. Jego parametry fizykochemiczne przyjmują
wartości pośrednie między wartościami charakterystycznymi dla paliw destylacyjnych i paliw
pozostałościowych. Na przykład ma znacznie większą lepkość i smarność niż „destylaty” i wciąż
wymaga podgrzewania przed podaniem do silnika, ale do temperatury o wiele niższej (do około
55-65 oC), niż to jest wymagane dla ciężkich paliw pozostałościowych podgrzewanych nawet do
temperatury 150 oC. Z tego względu stosuje się je jako zamiennik dla tradycyjnych (zasiarczonych)
paliw pozostałościowych przeznaczonych do zasilania silników okrętowych, jednak nie jest
zalecane jego bezpośrednie stosowanie w układach zasilania silników przysposobionych tylko i
wyłącznie do spalania paliw destylacyjnych. Układy te nie są standardowo wyposażane w wirówki,
które musiałyby w sposób ciągły (i skuteczny) usuwać z paliwa hybrydowego twarde i drobne
(rzędu kilku mikrometrów) cząstki krzemianu glinu, tzw. „cat fines”. Stanowią one nieuniknione
pozostałości procesu krakingu katalitycznego, mającego na celu redukcję zawartości siarki w
paliwie. Po wprowadzeniu nieoczyszczonego paliwa do silnika stają się przyczyną zwiększonego
zużycia ściernego tulei cylindrowych, pierścieni tłokowych, pomp wtryskowych i wtryskiwaczy.
Paliwo RMG 380 oferowane przez koncern naftowy LOTOS również wychodzi naprzeciw
nowym wyzwaniom dla transportu morskiego wynikającym z konieczności ograniczenia, a nawet
całkowitego wyeliminowania obecności siarki w paliwie żeglugowym. Stosuje się je do napędu
silników z zapłonem samoczynnym i opalania kotłów używanych w żegludze morskiej i
śródlądowej. Spełnia wymagania kategorii ISO-F-RMG 380 wg normy PN-ISO 8217:2015-02.
Otrzymywane jest w procesie tzw. hydrokrakingu, to jest krakingu katalitycznego realizowanego w
obecności wodoru [3]. Głównym składnikiem (> 99,9% vol.) tego paliwa jest pozostałość z
próżniowej destylacji frakcji węglowodorów pochodzących z procesu hydrokrakingu. Z uwagi na
skład chemiczny paliwa, charakteryzuje się ono wysoką lepkością (> 25 cSt w 100oC), temperaturą
zapłonu (> 250oC) oraz temperaturą płynięcia (> 18oC). Z drugiej stromy jest praktycznie
całkowicie pozbawione siarki (< 0,01%) oraz zanieczyszczeń stałych. Brak w paliwie frakcji
lekkich typu olej napędowy MGO (ang. Marine Gas Oil) wywołuje potrzebę utrzymywania paliwa
w temperaturach 60-90oC, w celu zapewnienia jego pompowalności. Zawartość węglowodorów
parafinowych (uzyskiwanych w procesie hydrokrakingu) powoduje konieczność filtrowania paliwa
(w wirówkach) w temperaturze 80 oC i powyżej. Temperaturę, przy której paliwo osiąga lepkość 12
cSt wyznaczono na 135oC. I właśnie do takiej temperatury należy podgrzewać paliwo przed
podaniem do komory spalania silnika okrętowego, aby uzyskać optymalne warunki procesu jego
rozpylania, odparowania i spalania, a także optymalne warunki pracy aparatury wtryskowej,
zwłaszcza par precyzyjnych pomp wtryskowych.
Jeżeli temperatura wtryskiwanego paliwa będzie za niska (lepkość zbyt duża), to podczas jego
rozpylania tworzą się krople o dużych rozmiarach, a powstająca struga paliwa jest bardziej zwarta
(kąt strugi jest mniejszy) [1,4]. Wpływa to na pogorszenie warunków spalania, który staje się
niecałkowity i niezupełny. W konsekwencji powstają osady zanieczyszczeń (nagar) na zaworach
wylotowych i tłokach, którego obserwowalnym symptomem jest wzrost zanieczyszczeń stałych w
oleju smarowym. Następuje wzrost intensywności zużycie ściernego węzłów trybologicznych
całego silnika. Z drugiej strony największe krople niespalonego paliwa mogą osiągać ścianki
cylindra i denko tłoka, spływając wraz z olejem smarowym do skrzyni korbowej. W konsekwencji
olej smarowy traci zdolność do realizacji podstawowych zadań stawianych mu w silniku
spalinowym, czego obserwowalnym symptomem jest spadek jego lepkości i temperatury zapłonu.
Dodatkowym skutkiem wzrostu lepkości paliwa jest wzrost oporów tarcia wewnętrznego w
parach precyzyjnych, a także wzrost oporów przepływu przez rurociągi, filtry i inne elementy
układu wtryskowego, ze wszystkimi dalszymi konsekwencjami dla osiągów i sprawności silnika.
Niepożądana jest również za wysoka temperatura paliwa (za mała lepkość), ponieważ staje się
przyczyną innego mechanizmu powstawania zakłóceń procesu roboczego realizowanego w silniku
okrętowym. Podczas rozpylania takiego paliwa tworzą się zbyt drobne krople, których energia
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kinetyczna jest wytrącana zanim osiągną odległości gwarantujące równomierne wypełnienie całej
komory spalania mieszaniną paliwowo-powietrzną. W takiej sytuacji strumień rozpylanego paliwa
wypełnia tylko przestrzeń w pobliżu wtryskiwacza, gdzie występuje jego lokalny nadmiar i
niecałkowite spalanie, z opisanymi powyżej konsekwencjami.
Nadmierne obniżenie lepkości paliwa może być również przyczyną utraty szczelności par
precyzyjnych układu wtryskowego, a dodatkowo, spełniając rolę czynnika smarnego, może
destrukcyjnie wpływać na ich trwałość (zwiększone zużycie adhezyjne). Przyjmuje się, że
graniczna wartość lepkości kinematycznej, przy której paliwo traci zdolność do realizacji funkcji
środka smarnego, wynosi 2 cSt.
Z powyższych względów w eksploatacji silników okrętowych zasilanych nowo
wprowadzanymi na rynek żeglugowy, modyfikowanymi olejami pędnymi, o zróżnicowanej
lepkości, możliwe są trzy metody optymalizacji procesu ich rozpylania w komorze spalania silnika:
 poprzez regulację ciśnienie wtrysku,
 odpowiedni dobór rozpylaczy (odpowiednia średnica i liczba otworków),
 poprzez regulację temperatury wtryskiwanego paliwa.
3. Technologia pomiaru ciepła spalania paliw żeglugowych

W celu oszacowania własności energetycznych rozpatrywanych paliw żeglugowych
przeprowadzono pomiary ich ciepła spalania i obliczono wartości opałowe. Wyznaczona
doświadczalnie wartość opałowa paliwa umożliwia precyzyjne obliczenie ilości energii chemicznej
doprowadzanej do komory spalania badanego silnika, jako wielkości wejściowej dla dalszych analiz
efektywności realizowanego procesu roboczego. Wartość opałowa paliwa ciekłego wyznaczana jest
w kalorymetrze zgodnie z normą PN-86/C-04062 – „Przetwory naftowe. Oznaczanie ciepła
spalania paliw ciekłych w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej”.
W celu uzyskania wiarygodnych wyników pomiary wartości opałowej przedmiotowych paliw
zostały przeprowadzone przez dwie niezależne instytucje: laboratorium Katedry Aparatury i
Maszynoznawstwa Chemicznego Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz laboratorium
paliwowe przedsiębiorstwa LOTOS Asfalt Sp. z o.o1.
Pomiary zrealizowane w Politechnice Gdańskiej przeprowadzono przy zastosowaniu
kalorymetru IKA C200 – rys. 1. Jest to jedna z popularniejszych wersji kalorymetrów niemieckiego
producenta IKA WERKE GmbH, który powstał z myślą o laboratoriach szkolnych, technicznych,
uniwersyteckich, przemysłowych itp., gdzie jest liczba wykonywanych pomiarów jest stosunkowo
niewielka [10].
Z kolei do pomiarów ciepła spalania tych samych paliw w laboratorium Lotosu zastosowano
inną, nowszą i znacznie bardziej zaawansowaną technologicznie, wersję kalorymetru tego samego
producenta – IKA C6000 (rys. 2).
Dodatkowym celem zlecanych badań paliwowych, było wstępne oszacowanie ilościowe i
jakościowe produktów pozostałościowych po spaleniu próbki paliwowej w tyglu bomby
kalorymetrycznej – rys. 3. Daje to pewien obraz czego można się spodziewać w komorze spalania
silnika doświadczalnego, po zastosowaniu nowego rodzaju paliwa zasilającego. Jak widać na
rysunku 3c w przypadku paliwa RMG 380 ilość pozostałego w tyglu nagaru była dyskwalifikująca,
a dodatkowo mimo wielokrotnie podejmowanych prób (również przy wspomaganiu procesu
spalania kwasem benzoesowym) nie udało się wyznaczyć jego wartości opałowej. Początkowo
sądzono, że paliwo jest silnie zanieczyszczone. Jednak jego ponowne oczyszczenie w wirówce nie
przyniosło oczekiwanych rezultatów.
Sytuacja wyjaśniła się dopiero podczas badań tego samego paliwa w laboratorium Lotosu,
gdzie ciśnienie tlenu doprowadzanego do bomby kalorymetrycznej było blisko dwukrotnie wyższe
1

W dalszej części opracowania jest ono nazywane również krócej „laboratorium Lotosu”.
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– rys. 4. Natomiast ilość nagaru znajdującego się w tyglu bomby kalorymetrycznej po
przeprowadzonym badaniu była znikoma – rys. 3d. Oznacza to, że spalanie próbki paliwa w
kalorymetrze było całkowite, w przeciwieństwie do badania przeprowadzonego w laboratorium
Politechniki Gdańskiej.
a)

b)

Rys. 1. Widok ogólny kalorymetru IKA C200 na stanowisku laboratoryjnym Katedry Aparatury i
Maszynoznawstwa Chemicznego Wydziału Chemicznego Politechniki
Gdańskiej (a), zbliżenie panelu sterowniczego (b)
a)

b)

Rys. 2. Widok ogólny kalorymetru IKA C6000 na stanowisku laboratoryjnym
przedsiębiorstwa LOTOS Asfalt Sp. z o.o (a), zbliżenie panelu sterowniczego (b)
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a)

b)

c)

d)

Rys. 3. Tygle bomb kalorymetrycznych z pozostałościami produktów spalania:
a) Ekodiesel ULTRA (laboratorium Politechniki Gdańskiej), b) „ECA Fuel” RMD 80
(laboratorium Politechniki Gdańskiej), c) RMG 380 (laboratorium Politechniki Gdańskiej),
d) RMG 380 (laboratorium Lotosu)
Laboratorium Politechniki Gdańskiej

Laboratorium Lotosu

Rys. 4. Zawór redukcyjny zbiornika ciśnieniowego z tlenem zasilającym kalorymetr – wskazania
ciśnienia tlenu na manometrach
Ostatecznie do dalszych analiz energetycznych przyjęto następujące wartości opałowej
badanych paliw żeglugowych:
 Olej napędowy Ekodiesel ULTRA - 42,44 MJ/kg
 Paliwo hybrydowe „ECA Fuel” RMD 80 - 41,97 MJ/kg
 Paliwo pozostałościowe RMG 380 - 43,24 MJ/kg
4. Uwagi i wnioski końcowe
Przedstawiona w artykule charakterystyka modyfikowanych paliw żeglugowych, które
stosowane są obecnie do zasilania silników okrętowych, wskazuje na konieczność rozwiązania
kilku kluczowych problemów eksploatacyjnych związanych z ich użytkowaniem, tak aby zapewnić
gwarantowaną przez producenta trwałość i niezawodność działania. Na pierwsze miejsce wysuwa
się problem odpowiedniego doboru temperatury paliwa wtryskiwanego do komory spalania silnika,
zapewniającego optymalną geometrię i strukturę rozpylanej strugi. Kolejną trudność stanowić może
precyzyjne wyznaczenie wartości opałowej paliw pozostałościowych dla oszacowania osiągów i
sprawności energetycznej zasilanych silników. Zwrócono również uwagę na możliwość wstępnego,
jakościowego i ilościowego, oszacowania produktów spalania próbki takiego paliwowej w tyglu
bomby kalorymetrycznej, przed wprowadzeniem go do układu zasilania użytkowanego silnika.
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Streszczenie: W artykule podjęto zagadnienie diagnostyki endoskopowej przestrzeni roboczych tłokowych silników
spalinowych. Scharakteryzowano endoskopową aparaturę diagnostyczną będącą na wyposażeniu bazy laboratoryjnej
Katedry Siłowni Morskich i Lądowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Przybliżono
metodykę realizacji badań endoskopowych na przykładzie laboratoryjnego silnika o zapłonie samoczynnym z wstępną
komorą spalania. Miały one na celu ocenę stanu referencyjnego jego przestrzeni roboczej przed rozpoczęciem
testowania różnego rodzaju pozostałościowych paliw żeglugowym, w tym zasiarczonych i modyfikowanych. Załączone
wyniki badań endoskopowych dotyczą zarówno jakościowej jak i ilościowej oceny wykrytych defektów
powierzchniowych elementów ograniczających przestrzeń robocza przedmiotowego silnika.
Słowa kluczowe: silnik o zapłonie samoczynnym, przestrzeń robocza, badanie endoskopowe.

1. Wprowadzenie
Wykrywanie wad materiałowych powierzchni elementów ograniczających przestrzenie
robocze tłokowego silnika spalinowego z zastosowaniem endoskopów jest jedną z najmłodszych
metod diagnostyki technicznej. Jest to szczególnie istotne we wczesnym stadium ich rozwoju, kiedy
obserwowane parametry systemów diagnozujących nie są wystarczająco wrażliwe na zmiany stanu
warstw wierzchnich. Na podstawie charakteru i rozmiarów zidentyfikowanych defektów
powierzchniowych i uszkodzeń możliwa jest ocena stanu technicznego nie tylko bezpośrednio
dostępnych elementów konstrukcyjnych przestrzeni roboczych silnika, ale również – dokonana w
sposób pośredni – ocena stanu technicznego tych elementów konstrukcyjnych silnika, które nie są
bezpośrednio dostępne, a które współpracują z przestrzeniami roboczymi. I tak, na podstawie
badania endoskopowego gładzi cylindrowej i charakteru wykrytych na niej defektów
powierzchniowych można w pośredni sposób sformułować diagnozę o stanie technicznym części
pierścieniowej czy prowadzącej tłoka, chociaż nie istnieje możliwość dokonania bezpośredniej
oceny endoskopowej stanu technicznego tych rejonów tłoka.
Podstawowym warunkiem wiarygodnej diagnozy endoskopowej dotyczącej stanu
technicznego przestrzeni roboczych silnika jest możliwość dokonania nie tylko jakościowej, ale
również ilościowej oceny wykrytych defektów powierzchniowych. Zupełnie nowe możliwości
wnosi w tym względzie endoskopia cyfrowa. Cyfrowe analizatory obrazu, współpracujące z
głowicami pomiarowymi typu StereoProbe, ShadowProbe, LaserDots oraz PhaseProbe, dają
możliwość cyfrowego przetwarzania efektów stereoskopowych, co pozwala zwymiarować widziane
obrazy w taki sposób, aby dawały wrażenie quasi-trójwymiarowości z ich głębią, bryłowatością i
wzajemnym rozmieszczeniem. Analiza literatury przedmiotu pozwala stwierdzić ogromne
znaczenie takiego sposobu rozpoznawania uszkodzeń dla diagnostyki. Na podstawie dostępnych
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danych statystycznych oraz wyników badań własnych autora można wnioskować, że metodami
endoskopowymi można obecnie wykryć większość uszkodzeń eksploatacyjnych przestrzeni
roboczych silnika, identyfikowanych również przy użyciu innych metod diagnostycznych [1,2].
Przedstawiona w niniejszym artykule jakościowa (optyczna) i ilościowa (cyfrowa) metoda
wziernikowania przestrzeni roboczej jednocylindrowego silnika spalinowego o zapłonie
samoczynnym z wstępną komorą spalania z wykorzystaniem wideoendoskopu przemysłowego
firmy Everest typu XLG3, wyposażonego w głowicę pomiarową ShadowProbe („cienia”), stanowi
bardzo efektywne narzędzie diagnostyczne. Podczas badania endoskopowego silnika zwrócono
szczególną uwagę na czystość przestrzeni roboczej, jak również obecność ubytków korozyjnych i
erozyjnych, a także produktów niecałkowitego spalania paliwa na denku tłoka, dolnej płycie
głowicy, gładzi tulei cylindrowej oraz na grzybkach i w gniazdach zaworowych (przylgniach). Ma
to o tyle istotne znaczenie, ponieważ jest to silnik laboratoryjny, przygotowywany do realizacji
szerszego programu badań niezawodnościowych, mających na celu ocenę intensywności procesu
degradacji jego elementów konstrukcyjnych w warunkach zasilania różnymi rodzajami
pozostałościowych paliw żeglugowym, w tym zasiarczonych i modyfikowanych [6,7].
2. Ocena referencyjnego stanu przestrzeni roboczej silnika metodą endoskopową
Przed rozpoczęciem zasadniczego programu badań konieczne było przeprowadzenie badań
endoskopowych przestrzeni roboczej silnika laboratoryjnego Farymann Diesel typu D10, w celu
określenia jej stanu referencyjnego. Jest to silnik o zapłonie samoczynnym, jednocylindrowy,
czterosuwowy, z wstępną komorą spalania, chłodzony wodą przez odparowanie – rys. 1. Został
wyprodukowany w 1959 roku w Niemczech (zakłady Farymann Diesel Engines GmbH w
Lampertheim), stanowiąc wyposażenie siłowni kutra rybackiego do połowów burtowych typu „B25/S” (o oznaczeniu „WŁA-106”) zbudowanego w Stoczni Remontowej Gdynia i stacjonującego w
porcie Władysławowo. Służył jako jednostka napędowa pomocniczego zespołu maszynowego
(prądnica prądu stałego, sprężarka, pompa wodna) i przepracował na kutrze około 90 tys. godzin.
W grudniu 2010 roku poddany został naprawie głównej. Wymieniono łożysko korbowodowe
(łożysko toczne, walcowe, dwurzędowe, bez pierścienia wewnętrznego), łożyska wałka
rozrządczego (łożyska toczne, kulkowe) oraz pierścienie tłokowe (3 pierścienie uszczelniające i 2
pierścienie zgarniające; w górnej części tłoka usytuowane są pierścienie uszczelniające i 1 pierścień
zgarniający, w dolnej - drugi pierścień zgarniający). Sprawdzono stan techniczny tłoka (wykonany
ze stopu aluminium, denko płaskie bez zagłębień), łożysk ramowych (wał korbowy składany,
łożyskowany za pomocą łożysk tocznych walcowych) oraz łożysko sworznia tłokowego (łeb
korbowodu z wciskaną tuleją brązową), zregenerowano głowicę cylindrową, przeprowadzono
regulację aparatury wtryskowej (wtryskiwacza i pompy wtryskowej).
Obecnie endoskopowej ocenie stanu technicznego poddano przestrzeń roboczą silnika, ze
szczególnym uwzględnieniem gładzi cylindrowej, dolnej płyty głowicy, zaworów cylindrowych i
denka tłoka.
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Podstawowe dane techniczne silnika:
Moc nominalna silnika – 5,9 kW
Prędkość obrotowa nominalna – 1500 min-1
Moment obrotowy nominalny – 38 N·m
Liczba cylindrów – 1
Średnica cylindra – 90 mm
Skok tłoka – 120 mm
Stopień sprężania – 22:1
Pojemność skokowa – 765 cm3

Rys. 1. Widok ogólny silnika Farymann Diesel typu D10 oraz jego podstawowe dane techniczne

Aparatura badawcza
Badanie endoskopowe silnika przeprowadzono przy użyciu wideoendoskopu pomiarowego
firmy Everest typu XLG3, wyposażonego w obiektyw pomiarowy typu ShadowProbe [8]. Rysunek
2 ilustruje widok ogólny wideoendoskopu przygotowanego do użytkowania. Urządzenie to, jako
złożony system diagnozujący, umożliwia inspekcję przestrzeni wewnętrznych silnika przez
istniejące lub specjalnie wykonane otwory technologiczne o średnicy powyżej 7 mm. Jest ono
przystosowane do pracy w atmosferze pyrozolu wody oraz olejów pędnych i smarów, a także w
otwartej przestrzeni w warunkach klimatycznych występujących w Polsce w ciągu całego roku
kalendarzowego. Jego zasilanie jest przystosowane do polskiej sieci elektrycznej 230 V/50 Hz.
Masa kompletnego, gotowego do pracy systemu, z wbudowanym wyświetlaczem LCD o
przekątnej 15 cm, wynosi 12 kg (masa systemu wraz z walizką wynosi 22 kg).

Rys. 2. Widok ogólny wideoendoskopu pomiarowego Everest typu XLG3 przygotowanego do użytkowania: 1 –
jednostka centralna; 2 – panel sterowniczy; 3 – rękojeść wideosondy; 4 – sonda inspekcyjna; 5 – światłowód iluminacji
obiektu; 6 – walizka; 7 – rączka transportowa (montażowa)
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Rys. 3. Schemat ideowy sondy inspekcyjnej wideoendoskopu [10]

Wideoendoskop XLG3 jest wyposażony w wymienną sondę inspekcyjną (rys. 3), o
następujących parametrach: średnica 6,1 mm, długość 3,0 m. Końcówka sondy, sterowana przy
pomocy joysticka na rękojeści (kontrola sterowania artykulacji, z funkcją elektronicznej blokady
położenia i automatycznym powrotem do pozycji wyprostowanej sondy), umożliwia jej wygięcie o
kąt 120° w każdym kierunku (góra–dół / lewo–prawo). Przetwarzanie obrazu optycznego na
elektroniczny odbywa się za pośrednictwem kamery CCD SUPER HEADTM o średnicy 4,2 mm,
rozdzielczości 440 000 pikseli, umieszczonej w głowicy końcówki wziernikowej, o średnicy 6,1
mm, zapewniającej ciągły zoom cyfrowy (3,0) oraz odwracanie obrazu lewo–prawo. Zapis
cyfrowy kolorowego obrazu jest przesyłany szyną transmisyjną (przewody sygnałowe) sondy
inspekcyjnej do jednostki centralnej zestawu, a następnie poprzez cyfrowe procesory obrazu
przesyłany jest do monitora LCD (przekątna 16,3 mm, tryb panoramiczny 169, matryca 800480
pikseli, jasność 380 Cd/m2) zamontowanego w rękojeści wideosondy nad panelem manualnym.
Sonda inspekcyjna wideoendoskopu posiada wymienne końcówki, umożliwiające obserwację
w sektorach czołowych oraz bocznych pod różnymi kątami. Dzięki temu znacznie zwiększone są
manualne możliwości dokonywania inspekcji wewnętrznych przestrzeni silnika. Istnieje również
możliwość wymiany w warunkach eksploatacyjnych, bez konieczności stosowania dodatkowych
narzędzi i przerw w badaniach, obiektywów głowicy wziernikowej ze standardowych na
pomiarowe, zapewniających wymiarowanie defektów powierzchniowych metodą „cienia”. Sonda
jest zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi przez zewnętrzny oplot wolframowy. Na
jej końcówce zamontowana jest głowica ochronna, zapewniająca odporność na działanie cieczy,
takich jak woda, benzyna, olej pędny lub smarowy (mineralne i syntetyczne) oraz alkohole:
metylowy i etylowy.
Wideoendoskop XLG3 jest wyposażony w źródło zimnego, białego światła – lampa
wyładowcza (łukowa) 75 W typu HID, o gwarantowanej trwałości 1000 godzin, umieszczona jest w
obudowie urządzenia. Światło ma barwę białą, temperatura barwy źródła światła wynosi około
5000 K. Oprogramowanie użytkowe wideoendoskopu umożliwia pomiar wykrytych uszkodzeń i
defektów powierzchniowych metodą „cienia”, a także cyfrowy zapis zarejestrowanych obrazów
(zdjęć i filmów wideo) w formatach: BMP, JPG, MPEG4, w pamięci wewnętrznej (50 GB) lub na
wymiennym USB (kopiowanie pomiędzy trzema gniazdami USB i C:\). Istnieje również możliwość
zapisu komentarzy głosowych oraz sporządzania notatek tekstowych, graficznych do zapisywanych
zdjęć i opatrywania ich logiem użytkownika.
Przebieg badania
W celu uzyskania dostępu do przestrzeni roboczej badanego silnika zdemontowano
wtryskiwacz z głowicy cylindrowej, a następnie wprowadzano sondę wziernikową wideoendoskopu
- rys. 4 i 5. Badanie endoskopowe należy prowadzić przy zachowaniu szczególnych środków
ostrożności. Nieprzestrzeganie podstawowych procedur postępowania podczas realizacji badań
może skutkować zniszczeniem wideosondy, uszkodzeniem elementów konstrukcyjnych silnika, a
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nawet jego całkowitym unieruchomieniem w następstwie przypadkowego przedostania się do
przestrzeni roboczych tzw. obcych przedmiotów (na przykład ściętej końcówki sondy
inspekcyjnej1).
Wideoendoskop Everest XLG3 przygotowano do użytkowania zgodnie z wytycznymi
producenta [9,10,11]. Przed jego uruchomieniem zainstalowano odpowiedni obiektyw optyczny na
głowicy wziernikowej sondy inspekcyjnej. Do badania wykorzystano dwa obiektywy optyczne:
 standardowy, typu XLG3T61120FG, o średnicy 6,1 mm, z kierunkiem obserwacji na wprost,
kątem pola widzenia 120o i głębią ostrości 5-100 mm,
 pomiarowy „ShadowProbe”, typu XLG3TM6150FG, o średnicy 6,1 mm, kierunku obserwacji
na wprost, kącie pola widzenia 50o oraz głębi ostrości 12-30 mm.
a)

b)
1

2
4

3

3

Rys. 4. Widok ogólny stanowiska laboratoryjnego silnika Farymann Diesel typu D10 przygotowanego do badań
endoskopowych (a), sposób wprowadzenia sondy inspekcyjnej wideoendoskopu do przestrzeni roboczej silnika (b): 1 –
silnik Farymann Diesel typu D10; 2 - wideoendoskop pomiarowy Everest typu XLG3 przygotowany do badania silnika;
3 – otwór wziernikowy po zdemontowanym wtryskiwaczu; 4 – zawór indykatorowy

Rys. 5. Przekrój wzdłużny głowicy cylindrowej silnika "Farymann Diesel" typu D10
z zaznaczonym miejscem wprowadzenia sondy wziernikowej wideoendoskopu
1

Takie zagrożenie występuje podczas badań endoskopowych niewielkich przestrzeni cylindrowych,
zwłaszcza ze strony zaworów pracujących podczas obracania wału korbowego silnika.
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Badanie rozpoczęto obiektywem standardowym. Wykryte defekty powierzchniowe
wymiarowano obiektywem pomiarowym „ShadowProbe”.
Najistotniejsze zasady i zalecenia metodyczne, których należy kategorycznie przestrzegać w
celu zapewnienia racjonalnego użytkowania endoskopowego systemu diagnozującego tłokowych
silników spalinowych zawarte zostały w monografii autora poświęconej diagnostyce
eksploatacyjnej silników okrętowych [2].
Efektem finalnym badania endoskopowego było sporządzenie raportu diagnostycznego, który
zawierał opis badanego obiektu (numer fabryczny silnika, rok produkcji, wykorzystanie resursu,
przeprowadzone naprawy i regulacje etc.), miejsce i termin realizacji badania, cel i przebieg
badania, reprezentatywne wyniki oraz wnioski i zalecenia eksploatacyjne [5].
Wyniki badania
Podczas badania endoskopowego przestrzeni roboczych silnika zwrócono szczególną uwagę
na następujące elementy konstrukcyjne:
 stan grzybków i gniazd zaworowych,
 stan wewnętrznych powierzchni tulei cylindrowych (gładzi) oraz głowicy i denka tłoka.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono:
1. Obecność (nieliczna) wzdłużnych śladów zużycia ściernego (rysowanie, bruzdowanie) gładzi
tulei cylindrowych;
2. Obecność osadów zanieczyszczeń (głównie mokry nagar) na dolnej płycie głowicy, a także na
powierzchniach grzybków zaworów dolotowych i wylotowych.
3. Obecność niewielkich defektów powierzchniowych na tłoku i grzybku zaworu wylotowego.
Ekspertyza diagnostyczna
Na podstawie zarejestrowanych wyników badania endoskopowego można wnioskować, że
stan techniczny dostępnych elementów konstrukcyjnych ograniczających przestrzeń roboczą silnika
jest zadowalający. Wykryte defekty powierzchniowe nie wnoszą żadnych ograniczeń do realizacji
zasadniczego programu badań eksperymentalnych. Jednak odnosząc te wyniki do analogicznych
obrazów endoskopowych przestrzeni roboczej silnika zarejestrowanych w 2015 roku można
zaobserwować, że zdecydowanie wzrosła ilość mokrego nagaru osadzającego się na dolnej płycie
głowicy, denku tłoka i grzybkach zaworowych.
Jest to najprawdopodobniej skutkiem podejmowanych prób krótkotrwałego zasilania silnika
modyfikowanym paliwem żeglugowym, w ramach testowania budowanego stanowiska badawczego
[5,6,7]. Wynika stąd wniosek, że tego rodzaju paliwo należy bardzo starannie przygotować przed
podaniem do komory spalania silnika, aby nie dopuścić do jego niecałkowitego spalania.
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Badanie przeprowadzone 17.08.2017 r.

a) Gładź cylindrowa w części środkowej tulei - ślady
zużycia ściernego, brak śladów "honowania" tulei

b) Przestrzeń robocza w rejonie DMP tłoka –
nieznaczne osady zanieczyszczeń na denku tłoka

c) Przestrzeń robocza w rejonie DMP tłoka –
nieznaczne osady zanieczyszczeń na denku tłoka

d) Denko tłoka – nieznaczne osady zanieczyszczeń,
widoczny numer identyfikacyjny (katalogowy)

e) Denko tłoka (zbliżenie) – nieznaczne osady
zanieczyszczeń, widoczny numer identyfikacyjny
(katalogowy)

f) Gładź cylindrowa w rejonie DMP - ślady zużycia
ściernego, brak śladów "honowania" tulei
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Badanie przeprowadzone 17.08.2017 r.

a) Gładź cylindrowa w rejonie DMP - ślady zużycia
ściernego, brak śladów "honowania" tulei

b) Gniazdo zaworu wylotowego w dolnej płycie
głowicy

c) Gniazdo zaworu dolotowego w dolnej płycie głowicy

d) Zawory cylindrowe w dolnej płycie głowicy

e) Dolna płyta głowicy, zawór dolotowy – sonda
inspekcyjna wprowadzona przez otwór po
zdemontowanym wtryskiwaczu

f) Dolna płyta głowicy, zawór wylotowy – nieznaczne
osady zanieczyszczeń, nieznaczne wgniecenie na
powierzchni grzybka zaworowego
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Badanie przeprowadzone 17.08.2017 r.

a) Dolna płyta głowicy, zawór wylotowy – widoczna
sonda inspekcyjna wideoendoskopu, nieznaczne
wgniecenie na powierzchni grzybka zaworowego

b) Dolna płyta głowicy, zawór wylotowy – widoczna
sonda inspekcyjna wideoendoskopu, nieznaczne
wgniecenie na powierzchni grzybka zaworowego

c) Przestrzeń robocza w rejonie GMP tłoka – osady
nagaru na dolnej płycie głowicy

d) Przestrzeń robocza w rejonie GMP tłoka – osady
nagaru na dolnej płycie głowicy
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Badanie przeprowadzone 29.09.2015 r. (stan referencyjny)

a) Denko tłoka z numerem identyfikacyjnym

b) Gładź cylindrowa w rejonie DMP - ślady zużycia
ściernego, brak śladów "honowania" tulei

c) Denko tłoka - widoczne ślady nagaru (1) oraz
zarysowanie powierzchni (2)

d) Dolna płyta głowicy z gniazdami zaworowymi

e) Dolna płyta głowicy – sonda inspekcyjna
wprowadzona przez otwór po zdemontowanym
wtryskiwaczu paliwa

f) Gładź cylindrowa w rejonie GMP - ślady zużycia
ściernego, brak śladów "honowania" tulei
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Badanie przeprowadzone 29.09.2015 r. – wymiarowanie wykrytych defektów powierzchniowych

a) Pomiar długości cyfry na denku tłoka wykonany
metodą „Cienia” - 2,53 mm z indeksem dokładności 3.3,
co daje błąd bezwzględny rzędu 0,7 mm

b) Pomiar głębokości rysy na denku tłoka wykonany
metodą „Cienia” - 0,35 mm z indeksem dokładności
16.3 odpowiadającemu błędowi bezwzględnemu rzędu
0,1 mm

c) Pomiar długości rysy na denku tłoka wykonany metodą
„Cienia” - 7,52 mm z indeksem dokładności 4.9, co
odpowiada błędowi bezwzględnemu rzędu 0,3 mm

d) Pomiar długości wielosegmentowej (łamanej) rysy
denku tłoka wykonany metodą „Cienia” - 5,42 mm z
indeksem dokładności 5.3 odpowiadającemu błędowi
bezwzględnemu rzędu 0,25 mm

e) Przymiar kołowy oznaczenia wybitego na denku tłoka
wykonany metodą „Cienia” - 1,96 mm z indeksem
dokładności 5,5, co odpowiada błędowi bezwzględnemu
rzędu 0,25 mm
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3. Uwagi i wnioski końcowe
Przedstawiony w artykule raport z przeprowadzonych badań endoskopowych zawiera ocenę
stanu technicznego elementów konstrukcyjnych ograniczających przestrzeń roboczą silnika o
zapłonie samoczynnym z wstępną komorą spalania, dokonaną bezpośrednio przed rozpoczęciem
testowania różnego rodzaju modyfikowanych paliw żeglugowych. Zarejestrowane wyniki stanowić
będą materiał porównawczy dla kolejnych etapów realizowanego programu badań, mających na
celu oszacowanie skutków zastosowania tych paliw na intensywność degradacji elementów
konstrukcyjnych silnika.
Kolejnym celem badawczym było potwierdzenie przydatności posiadanej aparatury
endoskopowej (wideoendoskopu pomiarowego Everest XLG3) do diagnozowania przestrzeni
roboczej przedmiotowego silnika, którego wynik jest jednoznacznie pozytywny.
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Abstract

The swiftly developing sea transport contributes to a considerable increase of fuel usage in the international shipping,
which results in the escalation of toxic compounds emitted into the atmosphere. It is followed by the constantly
heightened requirements limiting those emissions. In the case of sulfur oxide emission, inside of SECA (Sulfur
Emission Control Area), the maximum content of sulfur in the shipping fuels used on the territorial seas was reduced
to 0.1% per mass unit, but at the same time the legislator allows the ability to use a desulfurization installation
working in a closed configuration. One of the desulfurization methods fulfilling those requirements is the dry method
of desulfurization. In this paper are presented the results of research conducted on this very topic in the Department of
Marine and Land Power Plants. The focus is the presentation of formulated characteristics of adsorbent feeding by an
injection system dedicated to the dry method.
Keywords: sulfur oxides, exhaust gas toxicity, exhaust gas desulfurization, dry methods of exhaust gas desulfurization

1. Introduction
The analysis of the years past shows that sea transport is still dynamically developing, the
number of vessels continues to systematically increase, new technologies and technical solutions
are being introduced.
Those factors are responsible for getting updated the legal norms concerning the restrictions on
the emission of toxic compounds from ship engines. One of the most important legal acts
connected to the discussed topic is the MARPOL 73/78 convention, and more specifically a piece
of its contents, Annex VI. It defines particular areas as Sulfur Emission Control Areas (SECAs).
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Among these areas are the Baltic Sea, North Sea along with Canal La Manche, the area around
North America and the Caribbean Sea as well as the areas of some harbors specified by IMO. It
also prescribes the maximum content of sulfur in the shipping fuels used by sea vessels, which
currently are placed at a 0.1% for ships located in SECAs and up to 3.5% in other areas (fig. 1.)
Meeting these requirements is associated with additional costs that shipowners must bear, and
adaptation of the units themselves to the current regulations may take place in several ways:
 replacement of high sulfur fuel with low sulfur diesel fuel oil;
 use of alternative fuels such as LNG, methanol;
 equipping the unit with exhaust after-treatment systems.
The equipment of the unit with devices reducing the emission of sulfur oxides is synonymous
with the need to incur investment costs for the reconstruction of the ship and the purchase of this
equipment, while we can still use residual fuel. The use of distilled fuel does not require
reconstruction of the ship, but it results in a significant increase in the purchase price of fuel,
which is associated with very high costs with the intensive use of the ship.
In the case of using alternative fuels, the LNG bunkering facilities in ports are poorly
developed, but more and more ports are opting for such installations.

Fig. 1. Permissible percentage of sulfur in fuel [%] for diesel marine engines according to MARPOL 73/78
convention (Annex VI) [3]

2. Dry installations of flue gas desulfurization
One of the flue gas desulfurization systems is a relatively new dry method. Currently, it is used
only to a small extent in shipbuilding. Dry processes are carried out by blowing an alkaline
adsorbent into the furnace chamber, which reacts with the toxic compounds contained in the
exhaust gas (they act on the principle of chemical absorption called chemisorption). Thanks to this
process, harmful sulfur oxides are transformed into a stable end product.
The installation in question is equipped with a dry scrubber installed in the exhaust system
directly behind the engine, to which toxic fumes move. In addition, many mechanical components
such as valves, blowers, pipes or tanks are used in the system (the sorbent must be stored in a dry
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environment). The system also consists of measuring devices used to control the emission of
harmful substances and temperature indicators. The schematic diagram of such an installation is
shown in Fig. 2.
The flue gas desulfurization process is as follows: exhaust gases flow into a special jet reactor
placed on the flue gas duct, into which a dry adsorbent (solid) is injected, most often placed in the
tank above the reactor. Then, the exhaust gas travels through the reactor and finds an adsorbent
that retains the solids contained in them and absorbs toxic substances. Finally, the already cleansed
exhaust gas flies out of the scrubber and is emitted into the atmosphere, and the used adsorbent is
removed in the lower part of the reactor and stored in waste tanks placed under the reactor. The
exhaust of units equipped with this system, staying in areas that do not require strict reduction of
emissions of sulfur oxides to the atmosphere, can be removed to the atmosphere without having to
go through the flue gas desulfurization process, by using a three-way valve.

Fig. 2. Schematic diagram of dry flue gas desulfurization installation [4]

3. Development of the characteristics of the adsorbent feeding through the injection system
dedicated for the dry method
One of the most important issues, regardless of the desulfurization method used, is the
selection of the amount of sulfur oxide reducing agent. In the case of the dry method, it is the
amount of adsorbent fed to the engine exhaust system. An equally important problem is also the
method of its administration. Thus, for the dry adsorbent delivery system to be efficient, it must be
susceptible to control signals. Among the most important of those signals is the injection pressure
of the adsorbent, which determines both the quality of atomization and the amount of injected
agent. Therefore, the main goal was to develop the characteristics of the adsorbent feed through a
dedicated injection system for the dry method.
The characteristics were developed on the basis of empirical studies carried out on a laboratory
bench for testing the method of dry sulfur desulphurization of a motor fueled with residual fuel in
the Department of Marine and Land Power Plants at the Gdańsk University of Technology. The
diagram of the test stand is presented in Fig. 4.
In the reactors used, the function of a fluidized bed reactor was combined with a countercurrent to exchange the adsorbent in a fluidized bed. This exchange takes place through the
precipitation of reacted sodium bicarbonate on the grate, which is subsequently rotated causing the
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medium to fall to the bottom of the reactor, and eventually the used adsorbent is removed by
drainage. At the same time, a fresh adsorbent will be fed, thanks to the installation of adsorbent
feed used in counter-current reactors. This combination positively affects the entire desulfurization
process, because it allows continuous reduction of sulfur oxides while refreshing the fluidized bed.

Fig. 4. Scheme of a laboratory test stand for dry flue gas desulfurization [1]

The schematic diagram of the reactor feeding system for the reactor is presented in Fig. 5. The
reactant with toxic compounds in exhaust emissions is sodium bicarbonate, with an average
granulate diameter of about 140 - 150 μm. The adsorber is supplied to the process reactor in a
stream of dry and purified compressed air in an amount of 5 to 15 kg / h (from 1.4 to 4.2 g / s).

Fig. 5. Schematic diagram of the process reactor feeding system with an adsorbent [2]
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The principle of the system operation is as follows: the compressor sucks air from the
environment and compresses it to the required pressure (0.8 MPa), then cleansed and dried
compressed air is fed into the system where it fulfills two functions: the first - supplying the
pressure vessel, and the second - bringing the adsorbent to the nozzle and then to the process
reactor. The sodium bicarbonate accumulated in the tank is directed to the dispensing valve, which
smoothly adjusts the proportions between the air and the agent in order to optimally select the
adsorbent flux.
The solution of the adsorbent supply system created for the needs of the laboratory stand
(Figure 5) could not be used for private research related to the determination of the adsorbent
injection characteristics due to the lack of control over the amount of injected agent. The main
obstacle was the large volume of the pressure vessel used to collect the sodium bicarbonate and the
considerable volume of the supply line connecting the control valve with the atomizer placed on
the reactor column. Therefore, determining the mass consumption of bicarbonate at its injection
into the reactor column would be burdened with a large error, or at least it would be arduous to
take measurements. For this reason, a decision was made to conduct a spray test of sodium
bicarbonate on other devices where pressure, the dose of compressed air and the dose of adsorbent
were adjustable. It was decided to use two spray guns (one with the upper tank, the other with the
bottom tank) used in spray painting, which met the requirements in terms of parameters and the
diameter of the discharge nozzle.
During the tests, it was decided to use sequential injection for a specified period of time (30
seconds), due to the adsorbent blocking in the spray gun lines. This blocking was caused by the
adsorbent structure itself (powder with a low basis weight), changes in its bulk density, and
humidity, especially at longer contact with the delivery medium, i.e. compressed air. The
sequential injection is one of the ways to achieve the repeatability of the agent's dosing.
The measurements were carried out for the assumed parameters, in all combinations: at three
specified pressure settings, three doses of compressed air and twelve dose settings of the
adsorbent, which were expressed by the linear dimension of the adjusting screw. The tests were
carried out for the following parameters (Table 1):
Tab. 1. Adsorbent feeding settings

Compressed air pressure
[bar]

Dose of compressed air
[l / s]

4

2,88

5

3,12

6

3,36

Adsorbent dose adjustment [mm]
8,04
7,37
6,70
6,03
5,36
4,69

4,02
3,35
2,68
2,01
1,34
0,67

Adjustment of the dose of compressed air and dose settings of the adsorbent were carried out
by adjusting the size of the flow channel of these factors in the spray guns. The pressure of the
compressed air has been regulated by the use of a pressure regulator.
Already at the outset, the decision was made to abandon the first spray gun model due to the
discontinuity of the spray. The focus was on the second model, which was characterized by
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smoother administration of the agent and relatively high repeatability of the dose of adsorbent
ration during injection.
For each combination, the measurements were repeated three times. The flow of the adsorbent
flux was then calculated for them and finally the measurement values were averaged for each input
parameter setting.
On the basis of the obtained results, deviations from the arithmetic mean of these values were
determined and they were presented on the Gaussian curve (Figure 6). It shows that 75% of the
measurements are within 45 grams of the used factor, and thus a range was obtained, which can be
effectively regulated by the dose of the adsorbent to be administered.

Rys. 6. Deviations of the adsorbent wear results against the background of the Gaussian curie

The characteristics were prepared for all variables settings. Thus, the adsorbent adsorption flow
was obtained at a constant pressure, at a constant dose of compressed air and at a constant dose
setting of the adsorbent. The next step in the analysis was the selection of functions describing
these characteristics.
It was decided to use a polynomial function. In order to select the optimal polynomial degree
of flow characteristics, the characteristics for a selected polynomial pressure were set - for a square
polynomial and a third-degree polynomial. Then, their deviation errors were determined from the
plotted linear function.
This comparison showed that the total sum of these errors is greater when using a square
polynomial, and therefore only a third-degree polynomial was used to create further
characteristics.
Analysis of the obtained characteristics showed that the highest adsorbent flow, and thus
probably the highest efficiency of flue gas desulfurization, is obtained for the compressed air
pressure of 5 bar, with its dose setting equal to 2.88 l / s and for setting the adsorbent dose at the
level of 5.36 mm pitch of the adjustment screw. The obtained flow for these adjustments is 3.7 g /
s and is within the design assumptions for a suitable flow level in the range from 1.4 to 4.2 g / s.
Below are presented three characteristics for different constants for the largest received flow
(Figure 7-9).
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Fig. 7. Characterization of the adsorbent flow at 5 bar

The analysis of the graph (Figure 7) shows that for compressed air flows at the level of 2.88 l /
s and 3.12 l / s, its flow increases along with the rise in the adsorbent dose, while the increase for a
smaller air stream is greater. After reaching the peak values of the examined function, its gradual
decrease occurs. For a compressed air flow of 3.36 l / s, the adsorbent flow behaves unstably.

Fig. 8. Flow characteristics of the adsorbent stream for compressed air flow 2.88 l / s

The analysis of the graph (Figure 8) shows that as the adsorbent dose increases, its flow
increases gradually until the maximum value is reached. This increase is more intense for 5 bar
pressure, in which we achieve the maximum flow in the conducted tests. After reaching this value,
the flow characteristics are evenly reduced.
The analysis of the graph (Figure 9) shows that for the pressure of 5 bar and 6 bar, along with
the increase of the air flow, the adsorbent flow decreases gradually until the minimum value is
reached, after which its visible increase takes place. In turn, for a pressure of 4 bar, the situation is
reversed.
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Fig. 9. Flow characteristics of the adsorbent stream for setting the adsorbent dose of 5.36 mm

4. Conclusions
Summarizing the empirical research:
 the largest adsorbent flows obtained at 5 bar;
 in relation to the dose of compressed air, the largest adsorbent flows occur for its dose at
the level of 2.88 l / s;
 extreme dose settings of the adsorbent (minimum and maximum) cause a significant
decrease in factor flow;
 16% of results were rejected from the whole pool of tests as they did not fit within the
assumed range.
The tests were performed using a sequential injection, which was conducted with appropriate
settings for 30 seconds. The abandonment of the continuous adsorbent injection was caused by the
blocking of the agent in the spray gun pipes. The injection was carried out manually. It required
many hours of monotonous work, based on the constant repetition of the same activity. For this
reason, in the future, based on the characteristics created, an automatic injection system can be
developed, which enforces sequential clocking. This will allow an obtainment of a constant flow
of the adsorbent delivered at regular intervals, which will increase the efficiency of desulfurization
of exhaust gases by this method.
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Abstract
The article presents a brief overview of hybrid energy systems used on ships. The area of their application is
outlined. The benefits of using such systems are also indicated. Then, the classic ship power plant is defined. The
most important part of the article is a proposal how to modify a classic engine room by using a hybrid energy
system. The idea is: to accumulate a part of electricity in areas where it is allowed to burn fuel with high sulfur
content (cheaper). Then, use the accumulated energy in areas where it is allowed to burn only fuel with low
sulfur content (more expensive). The implementation of such an idea requires the use of a battery pack on the
ship. At the end of the article, the initial estimation of savings on fuel costs is made.
Key words: energy, hybrid system, ship, power plant

1. Introduction
Stricter requirements for the prevention of air pollution from ships, set out in Annex VI to
the MARPOL Convention [1], led to the use of new devices and technical solutions on ships.
Exhaust Gas Recirculation systems (EGR) and Selective Catalytic Reduction (SCR) reactors
appeared to reduce NOx emissions. Lowering the permissible sulfur content in the fuel caused
the need to burn low-sulfur fuel or to install scrubbers to remove SOx from the exhaust gas.
The obligation to reduce CO2 emissions became the cause of more attention paid to the
generation and management of energy on the ship. It is obvious that reducing fuel
consumption will reduce the emission of harmful gases into the atmosphere. It will also help
to reduce operating costs. One of the many ways to reduce fuel consumption and better
management of energy - is the use of hybrid drive systems. Especially, for ships with a
variable power demand in different operating conditions. Perhaps, hybrid energy systems will
be used on typical cargo vessels in the future.
2. Overview of Hybrid Propulsion Systems
Nowadays, hybrid propulsion systems we can find on special purpose ships. Such vessels
are: Offshore Support Vessels (OSV), Anchor Handling Tug Supply vessels (AHTS),
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warships, coastguard vessels, research vessels, fishing vessels, construction support vessels,
shuttle ferries.
In the hybrid propulsion system, the power for propulsion can be delivered in different
ways. Mechanical power and electrical power together, only the mechanical power or only the
electrical power. The mechanical power is delivered to the propeller by diesel engines. The
electrical power is delivered to the propeller by electrical engines. The sources of the
electricity can be gen sets or batteries.
Large international corporations develop their own solutions of hybrid systems. Below,
briefly, the selected solutions of MAN Diesel & Turbo, Rolls-Royce and Wartsila are
described.
According to the MAN proposal, hybrid propulsion systems can be differentiated between
two configurations: CODLAD (Combined Diesel-Electric and Diesel Engine) - where the
diesel engines and the electrical engines work in parallel on the propeller in case of the need
for additional power; CODLOD (Combined Diesel-Electric or Diesel Engine) - where the
diesel engines or only the electrical engines are used in slow speed mode.
Five work modes are listed. PTO - the main engine provides not only the power for ship
propulsion, it also supplies the electric power needed for the ship’s consumers. PTI - together
with the main engine the electric machine works as an auxiliary motor, which delivers support
to the propeller. PTO/PTH - In case of the main engine is not operating the electric machine
in the emergency case is used as a motor, which delivers the power for the propeller. Hybrid
mode (PTO/PTI) - the electric machine is used as alternator as well as propulsion motor, this
is the way for flexible use of the main engine and the gen-sets. Electric Shaft - in case of a
twin propeller application there is a possibility of driving both propellers with the power of
one main engine supplying one shaft machine (PTO) and run the other shaft machine as “takein-device (PTI)”. All the details are available in [2].
Rolls-Royce offers the following solutions: SAVe-Line - a traditional diesel-electric
propulsion system; SAVe-Cube - additional battery power is available for slow speed transits
in harbor or for peak power load smoothing; SAVe-Step - similar to previous system, but
there are transformers to step down the voltage because the system uses high voltage on the
main switchboard and generators and low voltage on the consumers and distribution; SAVeCombi - systems contains: the main engine, two gen-sets, one hybrid shaft generator
(PTP/PTI), battery, shore connection. The last one system can operate in a wide variety of
modes. For instance: parallel mode for excess power (main engine, shaft generator, gen-set);
transit mode for optimum efficiency (main engine, shaft generator); boost mode for maximum
speed (main engine, shaft generator working as the electric motor, two gen sets); dieselelectric mode for efficient lower speeds (two gen sets, shaft generator working as the electric
motor); shore connection mode - for lower fuel consumption (only the shore power). All the
information is given in [3]. The scheme of the SAVe-Combi system is shown in Fig.1.
The Wartsila Corporation installed hybrid battery system on offshore supply vessel the
Viking Lady. The new system cut the fuel consumption by 15 %. The payback time is about
for years. The nitrogen oxide (NOx) emissions were down by 25 %. The Viking Lady was
also the very first merchant ship that used a fuel cell in its propulsion system, generating some
330 kW [4]. In 2015 the car ferry “MF Folgefonn” was retrofitted into a full scale hybrid and
plug-in hybrid ferry [5].
A very interesting concept is Wartsila’s zero emission ferries. According to [6] the new
ferries are designed to run entirely on batteries, or in a battery-engine hybrid configuration
where the fuel options are LNG or bio-fuel. In plug-in operation, the fuel consumption is
reduced by 100% compared to conventional installations, and all local emissions are
completely eliminated. With the plug-in hybrid configuration, emissions are reduced by 50%.
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Fig.1. The SAVe - Combi propulsion system [3]
1 - main engine, 2 - shaft generator/motor, 3 - gen sets, 4 - battery, 5 - shore connection

3. Classic solution of ship power plant
All the above examples were targeted for special vessels with a very variable operation
modes and equipped with diesel - electric propulsion system. The question is whether
installing hybrid systems on typical cargo ships makes sense. For long periods of time, the
power demand on such vessels is approximately constant. The propulsion is provided by the
low-speed diesel engine. There is no reduction gear. The pitch of the propeller is fixed.
Electricity is provided by generating sets. In some cases, the shaft generator is installed. This
solution of ship power plant we can call the classic.

Fig.2. Classic solution of ship power plant
1 - main engine, 2 - gen sets, 3 - emergency gen set, 4 - fixed pitch propeller

4. The proposal of hybrid energy system for the classic ship power plant
In order to meet the requirements for reducing sulfur oxide emissions, the main engine and
auxiliary engines must burn low-sulfur fuel in Sulphur Emission Control Areas or the vessel
should be equipped with the scrubber.
Let’s consider the third possibility. Maybe, we should accumulate a part of electricity in
areas where it is allowed to burn fuel with high sulfur content (cheaper). Then, use the
accumulated energy in areas where it is allowed to burn only fuel with low sulfur content
(more expensive). This requires the use of batteries on a ship. The batteries would be charged
by gen sets or a shaft generator. In the sea travel only one gen-set is working, so one of the
two standby gen sets could be replaced by a battery pack. The proposal of hybrid/battery
system for the classic power plant is shown in Fig.3.
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Fig.3. Hybrid/battery system for the classic ship power plant
1 - main engine, 2 - gen sets, 3 - emergency gen set, 4 - fixed pitch propeller, 5 - battery pack, 6 – inverter

5. Estimated savings on fuel costs
Let’s consider the case of a ship on which the demand for electrical power is 1000 kW.
One 20-tonne gen-set was replaced with battery pack of similar weight. Assuming a battery
weight of 0.152 kWh/kg [6], we can obtain a battery capacity of 3000 kWh. The cost of
battery charging in global area (HFO burning) is calculated in the Tab.1.
Battery
Capacity
[kWh]
3000

Charging
Time
[h]
10

Charging
Power
[kW]
300

Tab.1. One time battery charging cost
Charging
Gen-set
Fuel Cal.
Fuel
Efficiency Efficiency
Val.
Cons.
[-]
[-]
[kJ/kg]
[kg/h]
0.95
0.42
39 000
69.4

HFO
Price
[USD/t]
320

Battery
Charging Cost
USD
222

Now let's check how much money we can save on fuel costs using the battery pack in the
protected area instead the gen-set (only low-sulfur fuel allowed). The result is in the Tab.2.
El.
Power
Demand
[kW]
1000

Tab.2. Saving on fuel using batteries instead of gen-set for 2.9 hours in SECA
Inverter Power
Battery
Battery
Gen-set
Fuel
Fuel
LSF
Efficie
from
Cap.
Operation Efficie
Cal.
Cons.
Price
ncy
Battery
Time
ncy
Val.
[kWh]
[-]
[kW]
[h]
[-]
[kJ/h]
[kg/h]
[USD/t]
0.95
1052.6
3000
2.9
0.42
42 000
204
550

Saving
on Fuel

USD
325

In conclusion: we can save in our case 325 – 222 = 103 USD on one cycle: charging batteries
in the global area and use them in Sulfur Emission Control Area.
6. Final remarks
As we can see, the use of hybrid systems on special ships can cut the fuel costs by 15% and
more. The proposal described above shows the possibilities of savings also on cargo ships.
These savings, however, are not significant. The estimated cost of a 3 000 kWh battery would
be around 900 000 USD. However, the price of one gen-set should be deducted from the
price of the battery pack. One sentence, taken from [4] can be a good summary of this article:
“In the future all vessels will have batteries.”
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Streszczenie
Energia pozyskiwana z kopalnych surowców energetycznych związana jest z termicznymi procesami utleniania paliw.
Procesy te oprócz generowania energii cieplnej są przyczyną emisji związków szkodliwych spalin do atmosfery: tlenku
węgla, dwutlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych oraz tlenków siarki. Związki te stanowią
istotne zagrożenie dla człowieka i środowiska w którym żyje. W związku z dużym udziałem pozyskania energii z paliw
kopalnych w procesach ich spalania, konieczne jest poszukiwanie innych sposobów uzyskania tzw. “czystej energii”.
Duży potencjał w tym zakresie mogą mieć ogniwa paliwowe, których rozwój umożliwił próby ich wykorzystania we
wszystkich rodzajach środków transportu, a w szczególności w pojazdach drogowych. Istotnym czynnikiem rozwoju
ogniw paliwowych jest ich względnie duża sprawność oraz zaostrzenie norm emisji zanieczyszczeń z silników
spalinowych stosowanych do napędu środków transportu. Koncepcja ich stosowania jest związana z wieloma
problemami eksploatacyjnymi. Z tego względu w artykule podjęto próbę oceny potencjału ogniw paliwowych w
zastosowaniu ich jako źródło energii do napędu środków transportu. Dokonano przeglądu rozwiązań konstrukcyjnych
ogniw paliwowych oraz możliwości ich wykorzystania.

Słowa kluczowe: ogniwo paliwowe, energia, napęd, metanol, wodór, środki transportu
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1. Wprowadzenie
Rozwój napędów różnego rodzaju środków transportu stymulowany aktami normatywnymi z
zakresu ochrony środowiska osiągnął wysoki poziom technologiczny. Świadczą o tym
wykorzystywane materiały do ich budowy oraz wyrafinowane procesy technologiczne ich
przetwarzania. Pomimo nowych technologii stosowanych w silnikach spalinowych nie udaje się
uzyskać znaczącego zwiększenia sprawności energetycznej, która ściśle jest związana ze zużyciem
paliwa. Również realizacja cieplnych procesów silnikowych przebiegających w silniku
spalinowym jest przyczyną emisji zanieczyszczeń w postaci tlenków azotu, tlenku węgla,
węglowodorów, dwutlenku węgla oraz cząstek stałych. Dlatego poszukuje się nowych sposobów
poprawy właściwości energetycznych zespołów napędowych. Przykładami takich działań są
elektryfikacja zespołów napędowych w postaci wprowadzenia układów hybrydowych z
zastosowaniem silników elektrycznych, układów generowania energii elektrycznej i układów jej
przechowywania. Te trzy główne funkcje hybrydowego układu napędowego stosowanego w
pojazdach osobowych wymagają zastosowania silnika spalinowego, elektrycznego, generatora
energii elektrycznej oraz akumulatora. Powoduje to znaczne zwiększenie masy pojazdu. Jednak
połączenie zalet takich jak duża sprawność silnika elektrycznego przy jego dobrych parametrach
napędowych, zwiększenie sprawności energetycznej silnika przez ograniczenie jego zakresu
eksploatacji do punktów charakterystyki o największych sprawnościach oraz wykorzystanie
zasobnika energii elektrycznej wraz z układami odzysku energii elektrycznej z energii
mechanicznej np. podczas hamowania pojazdu, przyczynia się do dużego wskaźnika sprawności
napędu. Dobre rezultaty uzyskiwane dla napędów hybrydowych wynikające ze sprawności
napędowej silnika elektrycznego skłaniają do podążania w kierunku napędu całkowicie
elektrycznego. Problemem dotychczasowym w tego typu rozwiązaniu jest magazynowanie energii
elektrycznej w akumulatorze i sprawność tego procesu w zależności od temperatury eksploatacji
pojazdu oraz kwestia źródeł produkcji energii elektrycznej. Kiedy pochodzi ona ze źródeł
niskoemisyjnych w postaci elektrowni wodnych, wiatrowych, ogniw fotowoltanicznych czy
elektrowni jądrowych, to możemy twierdzić o ekologicznym charakterze tego napędu. Natomiast,
gdy mamy do czynienia z energią elektryczną wykorzystywaną do napędu pojazdów, pochodzącą
z elektrowni węglowych, to poziom ekologiczności pojazdu zdecydowanie maleje. Takie
problemy powodują, że poszukuje się innych źródeł energii do napędu środków transportu, które
nie będą generować związków szkodliwych zawartych w spalinach silnikowych. Jedną z koncepcji
jest zastosowanie ogniw paliwowych, jako generator energii pochodzącej z paliwa do zasilania
układów energetycznych środków transportu [1–4, 6–8, 10, 14–19].
2. Ogniwa paliwowe
Jedną z koncepcji układów napędowych z wykorzystaniem paliwa alternatywnego są tzw.
układy hybrydowe, w których zamiast silnika spalinowego stosuje się ogniwa paliwowe. Ogniwa
paliwowe różnią się od siebie strukturą materiałów wykorzystanych do ich konstrukcji oraz
sprawnością wytwarzanej energii w zależności od tego, jakim paliwem są zasilane (tab. 1). Podział
ogniw paliwowych bazuje na zastosowanym w ogniwie elektrolicie. Zastosowany elektrolit
determinuje temperaturę reakcji zachodzącej w ogniwie oraz rodzaj paliwa zasilającego ogniwo.
Każde z ogniw posiada zalety i wady, które określają pola zastosowań dla każdego typu ogniw [1–
4, 6–8].
Ogniwa paliwowe PEM (Proton Exchange Membrane lub Polimer Electrolyte Membrane)
zasilane są czystym wodorem lub re-formatem. Membraną ogniwa PEM jest materiał polimerowy
np. nafion. Charakterystyczną cechą ogniw PEM jest duża sprawność w produkcji energii
elektrycznej – do 65% oraz mała ilość wydzielanego ciepła. Niewątpliwą zaletą ogniwa PEM jest
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dobra nadążność ogniwa w systemach poddawanych zmiennym obciążeniom oraz krótki czas
rozruchu. Cechy te wynikają z niskiej temperatury reakcji zachodzącej w ogniwie – 60–100oC.
Ogniwa AFC (Alkaline Fuel Cell) jako elektrolit wykorzystują roztwór KOH. Reakcja
przebiega w temperaturach od 100 do 250°C. Temperatura reakcji zależy od stężenia roztworu
KOH, większe temperatury reakcji pozwalają na osiągnięcie większej sprawności ogniwa w
generowaniu energii elektrycznej i ciepła. Ogniwa AFC są wrażliwe na wszelkie zanieczyszczenia
i wymagają paliwa o dużej czystości.
Ogniwa DMFC (Direct Methanol Fuel Cell) posiadają polimerową membranę, taką jak ogniwa
PEM. Różnią się natomiast konstrukcją anody, która w ogniwie DMFC pozwala na dokonanie
wewnętrznego reformingu metanolu i uzyskanie wodoru do zasilania ogniwa. Ogniwa DMFC
eliminują problem składowania paliwa, są atrakcyjne dla aplikacji przenośnych ze względu na
niską temperaturę zachodzącej reakcji (około 80oC). Ogniwo DMFC charakteryzuje niższa
sprawność w porównaniu do ogniwa PEM i wynosi 40%.
Ogniwa PAFC (Phosphoric Acid Fuel Cell) są stosowane do budowy systemów kogeneracji
energii elektrycznej i ciepła. Sprawność generacji energii elektrycznej wynosi 40%, dodatkowo
para wodna produkowana przez ogniwo, może być zamieniana na ciepło. Elektrolitem w ogniwie
PAFC jest kwas fosforowy (H3PO4). Zaletą ogniw jest wysoka tolerancja na tlenek węgla, co
pozwala na stosowanie wielu paliw (ważne jest jednak odsiarczanie paliwa).
Ogniwa MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell) w których elektrolitem jest stopiony węglan
Li/K pracują w wysokich temperaturach i używane są do produkcji energii elektrycznej i cieplnej
jako elektrownie małej i średniej mocy. Duża temperatura reakcji zachodzącej w ogniwie pozwala
na stosowanie różnych paliw tj. gaz ziemny, benzyna, wodór, propan.
Ogniwa SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) posiadają membranę wykonaną z ceramiki tlenkowej.
Pracują w dużych temperaturach 650–1000oC. Dzięki temu uzyskują dużą sprawność w systemach
kogeneracji energii elektrycznej i ciepła wynoszącą nawet 85%. Wadą jest czas rozruchu ogniwa i
czas jego wyłączenia, co przekłada się na zastosowanie ich w stacjonarnych systemach CHP
(Cogeneration Heat and Power). Ogniwa SOFC charakteryzują się wysoką tolerancją na
zanieczyszczenia paliwa takich jak tlenek węgla i związki siarki, co pozwala na stosowanie wielu
paliw zasilających ogniwo.
Tab.1. Zestawienie cech ogniw paliwowych [6]
Typ ogniwa
Paliwo
Temperatura pracy
PEM (Proton Exchange Membrane)
wodór
60–100oC
AFC (Alkaline Fuel Cell)
wodór
100–250oC
DMFC (Direct Metanol Fuel Cell)
metanol, roztwór metanolu
75oC
PAFC (Phosphoric Acid Fuel Cell)
wodór
210oC
MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell) wodór, metanol, metan, biogaz, LPG
650oC
SOFC (Solid Oxide Fuel Cell)
wodór, metanol, metan, biogaz, LPG
650–1000oC

Sprawność
35–60%
50–70%
35–40%
35–50%
40–50%
45–60%

Biorąc pod uwagę parametry eksploatacyjne ogniw w aspekcie ich zastosowania, jako układy
zasilania systemów napędowych środków transportu za istotne należy przyjąć dużą sprawność w
generowaniu energii elektrycznej i krótkie czasy uruchomienia i wyłączenia ogniwa. Z pośród
przedstawionych ogniw paliwowych właściwości pozwalające na wykorzystanie ich w
przyszłościowych napędach środków transportu mają ogniwa typu PEM i AFC. Ich sprawność w
generowaniu energii zawiera się w przedziale od 35 do 70%, a temperatura pracy odpowiednio dla
ogniw typu PEM wynosi 60–100oC, a dla ogniw typu AFC wynosi 100–250oC. Ogniwa te zasilane
są wodorem w związku z tym w przypadku chęci wykorzystania metanolu, jako paliwa
zasilającego ogniwo konieczne jest stosowanie dodatkowych zewnętrznych układów reformingu.
W kwestii parametrów energetycznych i możliwości zasilania różnymi paliwami ciekawym
rozwiązaniem są ogniwa typu SOFC. W ich zastosowaniu jest natomiast problem eksploatacyjny
związany z wymaganą ciągłością pracy. Uzależniony jest on przede wszystkim od konieczności
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pracy ogniwa w dużych temperaturach oraz zapewnieniem długiego czasu eksploatacji, która
może się pogarszać podczas procesu wyłączania i uruchamiania ogniwa w wyniku tlenkowania
ogniwa.
3. Zastosowania w układach napędu środków transportu
Pierwsze próby zastosowania ogniw paliwowych do zasilania układów napędowych środków
transportu miało miejsce w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Od tamtego czasu
prowadzone prace rozwojowe przyczyniły się do znacznego zwiększenia wydajności
energetycznej ogniw, co przyczyniło się do zmniejszenia ich rozmiarów i masy. Skutkiem tego
było zastosowanie ogniwa paliwowego w pojazdach seryjnie produkowanych przez Toyotę w
2016 roku jako model Mirai (rys. 1). Zastosowano w nim jako źródło energii do układu
naparowego ogniwo polimerowe typu PEM zasilane wodorem gromadzonym w formie
sprężonego gazu w zbiornikach wysokociśnieniowych. Ogniwa te jako niskotemperaturowe
charakteryzują się względnie krótkim czasem rozruchu.

Rys. 1. Stanowisko demonstaracyjne układu napędowego Toyoty Mirai [13]

Ogniwa SOFC są wykorzystywane głównie jako dodatkowe źródła energii. Ze względu na
zalety ogniw SOFC jakimi są możliwości zasilania różnymi paliwa wiele firm współpracuje nad
ich wdrożeniem do zastosowań transportowych. Należą do nich: Delphi (USA), FuelCell Energy
(USA), Materials and Systems Research, Inc. (USA), Protonex (USA), Ultra USSI (USA), AVL
(Austria), Eberspächer (Germany) oraz Catator (Sweden) [20].
Ogniwa SOFC mają tę zaletę, że mogą wykorzystać olej napędowy do ich zasilania bez
konieczności przetwarzania paliwa w celu uzyskania czystego wodoru. Sprawność elektryczna
konwencjonalnego generatora pokładowego w pojeździe wynosi około 10–15% [15]. Sprawność
elektryczna ogniwa SOFC wynosi obecnie około 30%, co stanowi dwukrotność standardowego
rozwiązania. Emisja związków szkodliwych spalin oraz hałas są mniejsze niż w przypadku
eksploatacji układów napędowych zasilanych z wykorzystaniem silników spalinowych, a
wykorzystanie ciepła generowanego przez ogniwo zwiększa całkowitą sprawność systemu.
Jednym z rozwiązań uzyskanych w ramach prowadzonych prac w tym zakresie jest opracowanie
prezentowane wspólnie przez firmy AVL i NISSAN - jako SOFC Auxiliary Power Unit (SOFC
APU) (rys. 2). Jest to rozwiązanie polegające na zastosowaniu ogniwa paliwowego SOFC jako
układu doładowującego akumulatory (o maksymalnej energii 24 kWh) Li-Ion w pojeździe o msie
własnej do 3,5 tony. W modelu e-NV200 zastosowano ogniwo SOFC o mocy 5 kW zasilane
etanolem lub mieszaniną etanolu i wody (55% wody, 45% etanol). W wyniku realizacji
reformingu wewnętrznego dostarczanego paliwa otrzymuje się wodór, który zasila ogniwo (rys.
3). Zasięg pojazdu wyposażonego w takie rozwiązanie systemu wspomagającego wynosi około
600 km [5, 20].
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Rys. 2. Przykład rozwiązania konstrukcyjnego systemu generatora energii elektrycznej z ogniwem paliwowym
typu SOFC dedykowanego do pojazdu Nissan e-NV200 [5, 20]

Rys. 3. Schemat układu z ogniwem paliwowym SOFC w pojeździe [5, 20]

Wadą takiego rozwiązania jest wytwarzanie podczas reformingu metanolu - tlenku węgla. Jego
obecność jest związana ze sprawnością procesu reformingu parowego metanolu i wynosi około
70–80%. Obecność tlenku węgla jest niekorzystna z powodu oddziaływania na powierzchnię
katody, co podczas wyłączenia ogniwa może prowadzić do jej tzw. tlenkowania, co przy
wielokrotnym procesie uruchamiania i wyłączania ogniwa powoduje pogorszenie jego sprawności.
Firma Ascend Energy wraz z producentem ogniw SOFC Atrex Energy proponują tubularne
ogniwo paliwowe do samochodów typu ATV (all-terrain vehicle). Ogniwo wykorzystuje
konwencjonalne paliwo węglowodorowe jak gaz ziemny, propan, lub LPG bez zewnętrznego
układu reformingu. Nie jest więc wymagane magazynowanie wodoru w pojeździe. Ogniwo
pracuje w temperaturze 600–800oC generując moc 4,5 kW (rys. 4).

Rys. 4. Ceramiczne ogniwo SOFC [23]

Ze względu na tabularną budowę ogniwa uniknięto niebezpiecznych naprężeń podczas
wartości temperatury ogniwa wynikających ze zmian parametrów eksploatacyjnych oraz procedur
włączenia i wyłączenia ogniwa. Zastosowanie takiej konstrukcji przyczyniło się do skrócenia
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okresu uruchomienie ogniwa do wartości poniżej 1 godziny, oraz spowodowało uproszczenie
procedury jego wyłączenia.
Systemy wykorzystujące ogniwa paliwowe do generowania energii przeznaczonej do napędu
pojazdów stosuje się również do lokomotyw. Prowadzone analizy eksploatacyjne wskazują, że
najkorzystniejsze jest wprowadzenie takiego rozwiązania dla lokomotyw manewrowych. One
charakteryzują się największą zmiennością warunków eksploatacyjnych a z powodu
wykonywanych zadań eksploatowane są w bliskich odległościach stacji. Mały rejon oddziaływania
wiąże się z uproszczonym systemem dystrybucji wodoru i jednej stacji napełniania zbiorników
lokomotywy tym paliwem. Próby wdrożenia nowoczesnego napędu dotyczą zastosowania ogniw
paliwowych typu PEM zasilanych wodorem magazynowanym w zbiornikach wysokiego ciśnienia
umieszczonymi na platformie lokomotywy nad układem akumulatorów (rys. 5). System zasilania
składa się zestawu akumulatorów zasilanych energią elektryczną wytwarzaną w ogniwie
paliwowym. Silniki napędu lokomotywy zasilane są energią z akumulatorów. Dzięki takiemu
rozwiązaniu uzyskano stabilną pracę ogniwa paliwowego niezależnie od warunków
eksploatacyjnych lokomotywy. Parametry eksploatacyjne opracowanego układu przedstawiono w
tabeli 2 [21].

Rys. 5. Prototyp lokomotywy manewrowej i schemat układu
z ogniwem paliwowym PEM [21]
Tab. 2. Zestawienie parametrów eksploatacyjnych systemu energetycznego
lokomotywy manewrowej [21]
Parametr
Wartość
Moc znamionowa [kW]
300–500
Średnia zapotrzebowanie na moc [kW]
85–150
Średnie zużycie paliwa [kg/h]
5,6–8
Pojemność zbiorników paliwa H2 przy ciśnieniu 350 bar [kg]
60
Średnia wydajność systemu [%]
52

Przedstawiony system energetyczny zastosowany w lokomotywie manewrowej opracowany
według technologii firmy Ballard ma konstrukcję modułową. Takie rozwiązanie umożliwia
elastyczną integrację komponentów i łatwy dostęp do nich podczas prowadzenia prac kontrolnych
i serwisowych. Zapewnia również ułatwiony sposób instalacji poszczególnych modułów systemu i
zwiększa jego niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania [21].
Producent układu zastosowanego w lokomotywie, firma Ballard we własnych opracowaniach
systemów energetycznych FCyeloCity oferowanych na rynku wskazuje na typoszereg urządzeń w
zależności od zapotrzebowania na moc (tab. 3). Oferowane rozwiązania o mocy 30–100 kW
znalazły zastosowanie w autobusach miejskich w różnych konfiguracjach systemowych z
akumulatorami dedykowanymi pojazdom elektrycznym jako urządzenia zwiększające zasięg
pojazdu lub w większych autobusach w koncepcji systemu hybrydowego. Urządzenie
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FCveloCity®-XD o mocy 200 kW jest dedykowane do modułowych systemów energetycznych
dla rozwiązań napędu lokomotyw oraz statków [21].
Potencjał w wykorzystaniu ogniw paliwowych w zastosowaniach morskich jest znaczący za
sprawą ich charakterystyki eksploatacyjnej. Jest ona zbliżona do charakterystyki eksploatacyjnej
statku. Dotyczy to w szczególności wymaganego ciągłego procesu działania. Coraz ważniejsze
znaczenie nabierają ograniczania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, w tym
również transportu morskiego. W związku z tym wiele obecnie prowadzonych prac rozwojowych
związanych z generowaniem energii do napędu statków związanych jest z wykorzystaniem ogniw
paliwowych.
Tab. 3. Zestawienie urządzeń systemu energetycznego z ogniwem paliwowym
oferowanych przez firmę Ballard [21]

System energetyczny z
ogniwem paliwowym
FCveloCity®-MD
Typ ogniwa paliwowego
Moc [kW]

Przeznaczenie

30
Autobusy 8–10 metrowe,
dodatkowe układy zasilania
zwiększające zasięg
pojazdów elektrycznych,
pokładowe systemy
elektryczne APU

FCveloCity®-HD
PEM
60 / 85 / 100
Autobusy 10–25
metrowe z systemem
napędu hybrydowego
z wykorzystaniem ogniw
paliwowych

FCveloCity®-XD
200
Do zastosowań
kolejowych
i morskich

W zależności od funkcji przeznaczenia i wielkości statku, generatory energii wykorzystujące
ogniwa paliwowe muszą zapewniać wymagane parametry energii. Są to zwykle wymagania
dotyczące dużych wartości mocy i natężenia energii elektrycznej. Wymaga to opracowania i
zastosowania nowych technologii do budowy zestawów energetycznych ogniw, które umożliwią
wydajne pojedyncze ogniwa. Jest to bardzo trudne zadanie, ponieważ obejmuje dostarczanie
paliwa, wytwarzanie produktów końcowych, odprowadzanie wytworzonej energii elektrycznej, a
przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego chłodzenia stosu ogniw. Prace w tym zakresie
obejmują wykorzystanie ogniw paliwowych we wszystkich obszarach ich zastosowań, w tym w
zastosowaniach morskich. Intensywność prowadzonych działań zależy od wielkości wsparcia przy
realizacji projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez firmy i jednostki badawcze
zajmujące się wykorzystaniem ogniw paliwowych w jednostkach pływających (rys. 6) [9–12, 16,
17, 22, 24, 25].

Rys. 6. Liczba projektów związanych aplikacją morską ogniw paliwowych od 2000 roku [25]
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Opracowane koncepcje zawarte w prezentowanych przykładach projektów, w zależności od
ich przeznaczenia, mieszczą się w zakresie wytwarzania mocy od kilku kW do 2,5 MW.
Wszystkie rozwiązania dotyczą zastosowania modułowego systemu zasilania z modułami o mocy
12–60 kW i 120 kW. Liczba używanych modułów generuje potencjał sprzężenia źródła energii
zainstalowanego na statku.
Większość projektów skupia się na ogniwach PEM o niskiej temperaturze i zasilanych
wodorem. Ciekawym rozwiązaniem jest opracowany projekt układu zasilania w energię
elektryczną okrętów podwodnych klasy 212A/214, w których ogniwo PEM zasilane jest wodorem
produkowanym na pokładzie za pomocą reformera metanolu [16].
System zasilania ogniwa paliwowego stosowany w napędach łodzi podwodnych HDW typu
216 wyprodukowanych przez ThyssenKrupp Marine Systems, wykorzystuje reformer metanolu
(rys. 7) i działa na zasadzie reformingu parowego. Pierwotna reakcja reformowania zachodząca w
urządzeniu jest następująca:
CH3OH + H2O ↔ 3H2 + CO2

(1)

Podczas procesu reformingu metanolu występuje także reakcja uboczna może również
następować w postaci:
CO2 + H2 ↔ CO + H2O

(2)

Reakcja ta jest niepożądana z powodu zmniejszonej wydajności procesu otrzymywania
wodoru. Powstały tlenek węgla, kiedy dostanie się do ogniwa zmniejsza jego skuteczność i
reaguje z katodą ogniwa, przez co pogarsza jego sprawność i może przyczyniać się do jego
uszkodzenia.

Rys. 7. System reformingu metanolu zainstalowany na okręcie podwodnym typu HWD 216 [16]

Proces reformingu metanolu powinien być realizowany z parametrami zapewniającymi
maksymalną wydajność w uzyskiwaniu wodoru. Dlatego decydujące znaczenie ma wybór
katalizatora i temperatury procesu, która może wynosić 160-200°C. W procesie reformingu
przeprowadzanym poza ogniwem paliwowym ważne jest, aby temperatura procesu była niższa niż
temperatura pracy ogniwa.
Wtedy ciepło wytworzone w ogniwie paliwowym może być wykorzystane do procesu
reformingu.
Podobne problemy z dużą sprawnością ogniwa można zauważyć w ogniwach typu MCFC i
SOFC zasilanych innymi paliwami niż czysty wodór. Przykładem stosowanych paliw jest LPG lub
olej napędowy. Paliwa te poddane są procesowi reformingu wewnątrz ogniwa, a to zmniejsza
sprawność ogniwa w rozumieniu całościowym.
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Podsumowanie projektu FellowSHIP [24], w którym ogniwo paliwowe typu MCFC zasilane
LPG zostało przedstawione w lutym 2012 roku. Całkowity czas pracy ogniwa wyniósł 18500
godzin, przy zakładanym maksymalny czasie pracy 24000 godzin. Stos ogniw paliwowych
pracował przy stałym obciążeniu, między 30 mA/cm2 a 120 mA/cm2. W tym okresie eksploatacji
przeprowadzono kilka testów związanych z dynamicznymi zmianami obciążenia ogniwa. ich
celem była ocena reakcji systemu na takie zmiany. Podczas realizacji programu badań ogniwa w
rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych statku uzyskano maksymalną sprawność elektryczną
systemu wynoszącą 52,1% ze stosu ogniw paliwowych przy pełnym obciążeniu 330 kW. Podczas
badań przeprowadzono pomiary emisji spalin, które potwierdziły przewidywane małe wartości
emisji NOX i CO2 [24].
Na uwagę zasługuje projekt US Ship Service Fuel Cell (US SSFC) prowadzony przez Office of
Naval Research (ONR, Departament Obrony USA) w latach 2000–2011, koncentrujący się na
badaniach podstawowych i stosowanych, których celem jest ocena problematyki zastosowania
istniejących ogniw paliwowych i wymagań dla ich zastosowań morskich. Prace realizowane w tym
projekcie obejmują ocenę i rozwój układu MCFC o mocy 625 kW i ogniwa paliwowego PEM o
mocy 500 kW, wykorzystujących jako paliwo olej napędowy. Te dwa systemy funkcjonują z
układami wspomagającymi, w tym reformowaniem oleju napędowego, oczyszczaniem paliwa
przed ogniwem paliwowym i złożonymi systemami odzysku ciepła i energii oraz systemami do
regeneracji katalizatora. System z ogniwem typu MCFC uzyskuje sprawność 53%, a z ogniwem
typu PEM FC ma sprawność 35%. Uzyskane sprawności generowania energii nie są imponujące
biorąc pod uwagę wielkość i złożoność systemów (rys. 8) [24].

Rys. 8. System energetyczny z ogniwem paliwowym zasilanym wodorem uzyskiwanym w procesie reformingu oleju
napędowego [24]

Aby zapewnić funkcjonowanie ogniwa paliwowego, potrzebne jest przystosowanie paliwa. Do
tego celu zastosowano reformer oleju napędowego. Reformer oleju napędowego działa na zasadzie
reakcji reformingu parowego. Powstałe podczas reformingu związki są oczyszczane i rozdzielane
w systemie oczyszczania gazu, a następnie kierowane do ogniwa paliwowego. Paliwo nieużywane
w ogniwie jest spalane w komorze spalania, a powstające gazy napędzają turbosprężarkę,
dostarczając do układu powietrze o wymaganych parametrach. Energia elektryczna wytwarzana
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przez ogniwo paliwowe jest przetwarzana do wymaganych parametrów odbiorczych. Aktualne
projekty obejmują opracowanie i wdrożenie wysokotemperaturowych ogniw paliwowych HTPEM
zasilanych metanolem. Przykładem takiego działania są projekty E4Ships-Pa-X-ell – 60kW i
RiverCell – 250kW. Reforming metanolu pozwala na uzyskanie około 60–70% sprawności w
wytworzeniu wodoru jako paliwa do zasilania ogniwa. Poza wodorem uzyskuje się również tlenek
węgla, który należy separować i wykorzystywać ich proces utleniania do wytworzenia ciepła
niezbędnego w funkcjonowaniu reformera. W procesie zasilania ogniwa paliwowego wodorem
uzyskiwanym w procesie reformingu metanolu wykorzystując wszystkie możliwości pozyskania
energii w systemie uzyskuje się sprawność około 60% przy jednoczesnym ograniczeniu emisji
związków szkodliwych głównie do emisji CO2 [9, 11, 24].
4. Wnioski
Biorąc pod uwagę wpływ na środowisko wynikający ze spalania paliw kopalnych, w tym
metanolu, charakteryzującego się emisją tlenku węgla, węglowodorów, tlenków azotu i cząstek
stałych, a także sprawności procesów wytwarzania energii mechanicznej dla systemów
napędowych pojazdów, można stwierdzić, że stosowanie metanolu jako paliwa do ogniw
paliwowych może być dobrą alternatywą dla obecnie stosowanych paliw konwencjonalnych.
Koncepcja zakładająca metanol jako nośnik wodoru, który można w prosty i łatwy sposób
przechowywać jest interesująca z punktu widzenia procesów logistycznych. Decydującą kwestią w
tej koncepcji jest opracowanie systemów reformingu metanolu. Dzięki stosunkowo dużej
sprawności realizowanych procesów, odpowiedniej wydajności produkcji wodoru i miniaturyzacji
systemu, w połączeniu z ogniwami paliwowymi o dużej sprawności, rozwiązania te mogą znaleźć
zastosowanie w środkach masowego transportu. Dlatego przy obserwowanym obecnie
intensywnym rozwojem ogniw paliwowych należy podjąć działania, aby skoncentrować się na
rozwoju systemów reformowania i technologii budowy ogniw wysokotemperaturowych.
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THE POTENTIAL OF FUEL CELLS AS A TRANSPORT DRIVE SOURCE
Energy derived from fossil fuels is associated with thermal oxidation of fuels. In addition to generating heat, these
processes produce carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxides, hydrocarbons, and particulate matter. These
compounds represent a significant threat to man and the environment in which he lives. Due to the large share of fossil
fuel energy in the combustion process, it is necessary to seek other means of obtaining the so-called "Clean energy".
High potential in this area may be fuel cells whose development has enabled them to attempt to use them in all types
of transport means, and in particular in road vehicles. An important factor in the development of fuel cells is their
relatively high efficiency and tightening of emission standards from internal combustion engines used to drive
vehicles. The concept of their use is related to many operational problems. For this reason, the article attempts to
assess the potential of fuel cells as a source of energy for the propulsion of means of transport. A review of the fuel
cell system design and its use.
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Abstract
Od 2015 roku w Katedrze Siłowni Morskich i Lądowych Wydziału Oceanotechniki i
Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej realizowane są badania naukowe mające na celu
zbudowanie specjalistycznego stanowiska laboratoryjnego, które umożliwi kompleksowe
badanie silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego różnymi rodzajami pozostałościowych
paliw żeglugowym, w tym zasiarczonych i modyfikowanych. Przewiduje się, że w ramach
szerokiego programu badań, dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Morskiej w Gdańsku, opracowana zostanie metodyka oceny
energetycznej nowo produkowanych paliw żeglugowych oraz oceny ich oddziaływania na
emisyjność spalin silnikowych i zanieczyszczenie atmosfery toksycznymi i szkodliwymi
związkami chemicznymi, jak również oceny skutków zastosowania tych paliw na intensywność
degradacji elementów konstrukcyjnych silnika okrętowego[1, 2, 4]. W referacie
przedstawiono wyniki badań wstępnych, których celem była ocena przydatności
zmodernizowanego stanowiska hamownianego silnika szybkoobrotowego z zapłonem
samoczynnym do prowadzenia wspomnianych badań z zastosowaniem skrajnie różnych paliw
żeglugowych.
Keywords: paliwa pozostałościowe, indykowanie silnika, analiza porównawcza

1. Wprowadzenie
Konkurencja na rynku paliw żeglugowych, dynamika zmian ich cen oraz zaostrzające
się w zakresie emisji toksycznych składników spalin wymogi formalno – prawne [5]
powodują, że podaż tych paliw ulega ciągłym przeobrażeniom. Przykładem może być
chociażby najnowsza edycja normy ISO 8217 (ISO 8217:2017 Sixth edition), w której
wprowadzono kolejne oznaczenie, mianowicie DF (distillate FAME - Fatty Acid Methyl
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Ester, paliwa DFA, DFZ i DFB), charakteryzujące się zawartością estru metylowego kwasu
tłuszczowego maksymalnie do 7% objętości paliwa, przy czym wcześniej FAME był
uznawany za zanieczyszczenie we wszystkich paliwach okrętowych.
Sytuacja taka powoduje, że istnieje konieczność wstępnych badań laboratoryjnych
wpływu różnego rodzaju modyfikowanych paliw na osiągi i trwałość podstawowych węzłów
silnika, badań poprzedzających eksperymenty w skali rzeczywistej na obiektach w
eksploatacji.
Ze względu na duży popyt na usługi tego rodzaju, w szczególności dotyczące tzw.
„paliw ciężkich” w Katedrze Siłowni Morskich i Lądowych Wydziału Oceanotechniki i
Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, w wyniku prowadzonych badań wykonano projekt
oraz prototyp instalacji paliwowej silnika laboratoryjnego, która umożliwia etapowe, w pełni
zautomatyzowane podgrzewanie i oczyszczanie (statyczne i dynamiczne) ciężkiego paliwa
pozostałościowego przed podaniem do silnika, a także przełączanie zasilania silnika z paliwa
destylacyjnego na pozostałościowe i odwrotnie. Aby zrealizować zakładane cele badawcze,
konieczne było odwzorowanie, w odpowiedniej skali, cech konstrukcyjnych i funkcjonalnych
rzeczywistej instalacji zasilania paliwem pozostałościowym silnika okrętowego [3].

2. Opis stanowiska hamownianego
Podstawowym elementem stanowiska jest czterosuwowy silnik o zapłonie
samoczynnym silnik Farymann Diesel D10. Silnik ten jest niedoładowanym,
jednocylindrowym silnikiem z wtryskiem paliwa do wstępnej, wirowej komory spalania,
chłodzony wodą przez odparowanie, o mocy znamionowej 6 kW rozwijanej przy prędkości
obrotowej 1500 obr/min
Instalacja paliwowa w części wysokociśnieniowej składa się pompy wtryskowej Bosch,
wtryskiwacza z rozpylaczem czopikowym (ciśnienie wtrysku 10 MPa) oraz przewodu
wtryskowego.
Silnik posiada wkręcaną w głowicę cylindrową obsadę papieru zapłonowego. Otwór
wkręcanej obsady papieru zapłonowego posiada nacięty gwint M14x1,25, który
wykorzystany jest do montażu kurka indykatorowego.
Silnik ZS Farryman Diesel D10 obciążany jest przy użyciu prądnicy prądu stałego typu
PKM0a44a/143 produkcji Zakładów Okrętowych Urządzeń Elektrycznych. Prądnica jest
napędzana przez silnik poprzez przekładnię pasową o przełożeniu p  2:1.

a

c

b

Rys. 1 Stanowisko laboratoryjne zespołu napędowego z silnikiem Farymann Diesel D10 (a) obciążanego poprzez
przekładnię pasową (c) prądnicą prądu stałego typu PKM0a44a/143 (b)
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W celu realizacji założonych procedur badawczych [6] istotnej modyfikacji poddano
układ paliwowy silnika. Układ ten w pierwotnej wersji zabudowany na silniku i stanowiący
jego integralną część został wydzielony jako odrębny moduł funkcjonalny, którego schemat
oraz widok wybranych elementów przedstawiony został na rys. 2.

Rys. 2 Schemat blokowy instalacji paliwowej stanowiska badawczego paliw żeglugowych.
TR – elektroniczny termoregulator, SSR – przekaźnik półprzewodnikowy, TC – termopara typu K, H –
elektryczny podgrzewacz o mocy 1,2kW, HFO – zbiornik rozchodowy na badane paliwo pozostałościowe, DO –
zbiornik z paliwem destylacyjnym (olej napędowy), DE – badawczy silnik spalinowy Farymann typu D10, IP –
pompa wtryskowa, SL – zbiornik szlamu, V1 ÷V4 – zawory linii paliwowej
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Badanie z wykorzystaniem paliw pozostałościowych wymaga każdorazowo podgrzania
odwirowanej i przefiltrowanej uprzednio próbki paliwa w ilości 1dm3 w zbiorniku
rozchodowym HFO (rys. 2). Temperatura, a także pośrednio lepkość paliwa znajdującego się
w tym zbiorniku, jest stabilizowana precyzyjnym termostatem elektronicznym typu C100
FK02–V*AN firmy RKC INSTRUMENT INC z regulacją PID. Regulacja temperatury
opiera się na pracy impulsowej termostatu, której elementem wykonawczym (zasilającym
grzałkę podgrzewacza) jest przekaźnik półprzewodnikowy SSR–16DA firmy MNXCN o
maksymalnym prądzie przewodzenia 16 A.
Dodatkowo stanowisko zostało wyposażone w cztery cyfrowe czujniki temperatury
DS18B20 z interfejsem 1-wire o zakresie pomiarowym od -55 °C do 125 °C (dokładność: +/0,5 °C w zakresie -10 °C do 85 °C) umożliwiające pomiar tej wielkości w następujących
punktach:
 Temperatura oleju smarowego w skrzyni korbowej silnika;
 Temperatura wody chłodzącej w zbiorniku wyrównawczym silnika;
 Temperatura paliwa w zbiorniku HFO (rys. 2);
 Temperatura wody w zbiorniku grzałek G1, G2 (rys. 2).
Realizacja badań na opisanym stanowisku została przeprowadzona z użyciem następującej
dodatkowej aparatury pomiarowej:
 Indykator elektroniczny LEMAG Premet C XL
Indykator elektroniczny LEMAG Premet C XL niemieckiej firmy LEHMANN &
Michels GmbH, którego zdjęcie umieszczono na rysunku 3. Urządzenie to jest wyposażone w
oprogramowanie WPREMET umożliwiające analizę uzyskanych wyników.
a)

b)

Rys. 3 Indykator elektroniczny LEMAG PREMET® C. a) widok indykatora, b) indykator zamontowany na
silniku Farymann Diesel D10
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 Miernik drgań SVAN 956
Cyfrowy rejestrator i analizator drgań typu SVAN 956 wyposażony w piezoelektryczny
czujnik akcelerometryczny typu SVANTEK SV 80. Miernik posiada trzy profile pomiarowe
za pomocą których użytkownik jest wstanie wykonać jednocześnie trzy pomiary z
zastosowaniem różnych filtrów, a także z ustawieniem różnych stałych czasowych. Oznacza
to, iż można jednocześnie mierzyć prędkość, przyspieszenie i przemieszczenie drgań. Bardzo
ważną funkcją miernika jest możliwość wykonania w czasie rzeczywistym analizy z
wykorzystaniem szybkiej transformaty Fouriera ( analiza FFT), a także analizy w pasmach
oktawowych i tercjowych. Zakres częstotliwości wykonywanych pomiarów mieści się w
przedziale od 0,5 kHz do 20 kHz.

Rys. 4 Cyfrowy rejestrator i analizator drgań typu SVAN 956

3. Charakterystyka badanych paliw żeglugowych
Do badań pilotażowych zbudowanego stanowiska laboratoryjnego wytypowano trzy
różne paliwa żeglugowe: jedno destylacyjne – olej napędowy Ekodiesel ULTRA (PKN
ORLEN S.A.) oraz dwa pozostałościowe: RMD 80 i RMG 380.
Tab. 1 Podstawowe własności fizykochemiczne paliw żeglugowych wytypowanych do badań
PARAMETR

Ekodiesel ULTRA

RMD 80

RMG 380

51

791

756

Gęstość w 15oC, kg/m3

820

885

874,5

Lepkość kinematyczna w 40oC (dest.) / 50oC
(pozost.), mm2/s

2,50

16,48

67,56

Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym w oC

56

102

296

Zawartość siarki % mass

poniżej 10 mg/kg

0,012

0,10

Liczba cetanowa (dest.)
/ CCAI (Calculated Carbon Aromaticity Index)
(pozost.)

W celu oszacowania własności energetycznych rozpatrywanych paliw żeglugowych
przeprowadzono pomiary ich ciepła spalania i obliczono wartości opałowe. Wartość opałowa
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paliwa ciekłego wyznaczana została w kalorymetrze zgodnie z normą PN-86/C-04062 –
„Przetwory naftowe. Oznaczanie ciepła spalania paliw ciekłych w bombie
kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej”.
W wyniku przeprowadzonych pomiarów przyjęto następujące wartości opałowej
badanych paliw żeglugowych:
 Olej napędowy Ekodiesel ULTRA - 42,44 MJ/kg
 Paliwo pozostałościowe RMD 80 - 41,97 MJ/kg
 Paliwo pozostałościowe RMG 380 - 43,24 MJ/kg
4.

Ocena przydatności stanowiska do badania efektywności energetycznej paliw
żeglugowych

Badania przeprowadzono w czterech zasadniczych etapach:
Etap I – wstępne badania symulacyjne z wykorzystaniem dedykowanego narzędzia
programowego Diesel RK, celem określenia potencjalnych, niepożądanych skutków
zasilania silnika szybkoobrotowego paliwem pozostałościowym w zakresie jego
obciążeń cieplno – mechanicznych oraz podjęcia ewentualnych środków
zapobiegawczych.
Etap II – badania na stanowisku laboratoryjnym silnika zasilanego, typowym dla silników
szybkoobrotowych, paliwem destylacyjnym (w tym przypadku Ekodiesel ULTRA PKN ORLEN S.A.). Badania te miały na celu ustalenie wartości wybranych
wskaźników stanu referencyjnego w odniesieniu do którego została przeprowadzona
analiza porównawcza, dotycząca przebiegu procesu spalania w czasie zasilania silnika
paliwami RMD 80 i RMG 380.
Etap III – badania na stanowisku laboratoryjnym silnika zasilanego paliwem RMD 80.
Etap IV – badania na stanowisku laboratoryjnym silnika zasilanego paliwem RMG 380.
W czasie każdego z etapów badań laboratoryjnych zrealizowane zostały następujące pomiary:
 Indykowanie cylindra silnika (pomiar ciśnień wewnątrzcylindrowych) dla określenia
wartości:
o wskaźników jakościowych zamiany energii chemicznej paliwa na energię
mechaniczną tzn. wartości mocy indykowanej i średniego ciśnienia
indykowanego;
o wskaźników charakteryzujących obciążenia mechaniczne układu tłokowo –
korbowego tzn. maksymalnego ciśnienia spalania i stopnia przyrostu ciśnienia
w czasie spalania;
o wskaźników charakteryzujących poprawność przebiegu spalania tzn. kąta
wystąpienia maksymalnego ciśnienia spalania oraz ciśnienia końca spalania
(ciśnienie rozprężania 36o za GMP)
 Pomiar prędkości drgań na fundamencie – w celu pośredniego określenia ilości
rozpraszanej energii na wymuszanie drgań, co może być traktowane jako wskaźnik
stabilności układu (silnika) podczas pracy na różnych rodzajach paliwa. Pomiary
przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy ISO 10816 [7] („Mechanical vibration
– Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts”) tzn.
określono wartość skuteczną RMS prędkości drgań z zastosowaniem filtra
średnioprzepustowego 10Hz–1kHz;
 Pomiar zużycia paliwa – w celu określenia bilansu energetycznego silnika. Pomiar
dokonany został poprzez określenie objętości zużytego paliwa w czasie takiego
samego czasu na dwóch ustalonych obciążeniach silnika.
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4.1.Symulacyjne badania wstępne
Do badań zastosowano program symulacyjny DIESEL-RK. Jest to oprogramowanie do
symulacji cyklu termodynamicznego silnika. Jest on przeznaczony do symulacji oraz
optymalizacji procesów roboczych dwu- i czterosuwowych silników spalinowych.
Zastosowane założenia i metody obliczeń (min.: model matematyczny wymiany gazowej
uwzględnia niestacjonarne przepływy gazów, proces rozpylania i spalania opisywany jest
modelem wielostrefowym) sprawiają, że uzyskiwane wyniki cechuje duża wiarygodność.
Potwierdzeniem tego poglądu może być lista referencyjna użytkowników, na której znajdują
się min. firmy i instytucje takie jak: General Motors – USA, Wartsila, Robert Bosch GmbH,
JSC "Zvezda" (St. Petersburg) i inne.
Praca z programem zrealizowana została w następujących etapach:
Etap Is – implementacja modelu silnika Farymann w programie Diesel RK,
Etap IIs – założenie warunków badań symulacyjnych, wybór wskaźników podlegających
ocenie
Etap IIIs – przeprowadzenie symulacji dla stanu referencyjnego – silnik zasilany paliwem
Ekodiesel ULTRA - PKN ORLEN S.A.,
Etap IVs - przeprowadzenie symulacji dla stanu I – silnik zasilany paliwem o własnościach
będących średnimi wartościami rozpatrywanych paliw „ECA Fuel” RMD 80 i RMG
380. Taki sposób realizacji tego etapu wynikał z założenia, że uzyskane wyniki należy
traktować wyłącznie w kategoriach jakościowych (względnych) w odniesieniu do
stanu referencyjnego. Tym samym założono, że nie są najistotniejsze wartości
uzyskanych wyników lecz trendy ich zmian, które mogą wskazać istniejące zagrożenia
dla funkcjonowania silnika podczas pracy na nietypowym dla niego paliwie
Etap VIs – analiza porównawcza uzyskanych wyników
Uzyskane podczas przeprowadzonych symulacji wyniki skłaniają do sformułowania
następujących wniosków:
 Zgodnie z oczekiwaniami zwłoka zapłonu podczas zasilania silnika paliwem
pozostałościowym ulega znaczącemu wydłużeniu – około dwukrotnie;
 Stwierdzony wyżej fakt wpływa tym samym na zwiększenie twardości pracy silnika
(wzrost wskaźnika dp/d) niosąc ze sobą ryzyko nadmiernych obciążeń
dynamicznych łożysk układu tłokowo – korbowego;
 Zasilanie silnika paliwem pozostałościowym nie wpływa istotnie na maksymalne
wartości ciśnień i temperatury wewnątrz cylindra oraz temperaturę elementów
bezpośrednio ograniczających komorę spalania;
 Ze względu na uzyskane podczas tego etapu badań wyniki należy podczas pilotażowych
badań eksperymentalnych ograniczyć obciążenie silnika do ok. maksymalnie 50% i w
takich warunkach dokonać weryfikacji wniosków sformułowanych na podstawie
badań symulacyjnych. Dodatkowo ze względu na wydłużający się wraz ze
zwiększaniem prędkości obrotowej czas spalania (wyrażony w stopniach obrotu wału
korbowego) należy ograniczyć prędkość obrotową silnika do założonych wstępnie ok
1200 obr./min.
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4.2. Badania eksperymentalne i ich wyniki
 Badania na stanowisku laboratoryjnym silnika zasilanego paliwem destylacyjnym
Ekodiesel ULTRA - PKN ORLEN S.A.
1. Warunki i wyniki indykowania silnika
o obciążenie silnika Load1  1300 W, prędkość obrotowa n  1260 obr/min
o obciążenie silnika Load2  3000 W, prędkość obrotowa n  1200 obr/min

Load1

b

a

Load2

b

a

Rys. 5 Zmiany ciśnienia wewnątrzcylindrowego (a) oraz stopnia przyrostu ciśnienia (b) – wynik indykowania
cylindra
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2. Wyniki pomiaru RMS prędkości i przyspieszenia drgań - obciążenie silnika L  3000
W, prędkość obrotowa n  1200 obr/min
Tab. 2 Wyniki pomiaru RMS prędkości i przyspieszenia drgań

Main results for vibration
Day
Hour
Filter
yyyy-MM-dd HH:mm:ss
2017-11-02 11:47:44 VelMF
2017-11-02 11:47:44 HP1

Units

Peak

P-P

Max

RMS

m/s
m/s^2

0,056234 0,110917 0,023988 0,022646
298,5383 568,8529 39,81072 35,07519

Rys. 6 Widmo RMS prędkości drgań

3. Wyniki pomiaru zużycia paliwa
Zużycie paliwa przez silnik określono poprzez wyznaczenie objętości początkowej w
zbiorniku pomiarowym, ustaleniu obciążenia silnika i jego funkcjonowanie w tym stanie
przez określony czas (t = 30 minut) a następnie odczytanie objętości końcowej w zbiorniku
pomiarowym. Jednoczesny pomiar temperatury paliwa pozwolił na wprowadzenie korekty
związanej z zależnością jego gęstości od tej wielkości. Warunki wykonywania pomiaru i
uzyskane wartości zestawiono w tab. 3.
Tab. 3 Wyniki pomiaru zużycia paliwa i wskaźników pochodnych
Wartość
opałowa
dolna paliwa
[MJ/kg]
42,44

Prąd
obciążenia
prądnicy
[A]
12,5

Napięcie na
zaciskach
prądnicy
[V]
170

Objętość
początkowa
paliwa
[ml]
1680
Skorygowane
Godzinowe
Jednostkowe
Zużyta masa
jednostkowe
zużycie
zużycie
paliwa
zużycie
paliwa
paliwa
1
paliwa
[kg]
[kg/h]
[kg/kWh]
[kg/kWh]
0,4428
0,8856
0,417
0,414
1
– korekta dla paliwa umownego o Wd = 42,7 MJ/kg
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Objętość
końcowa
paliwa
[ml]
1140
Sprawność
ogólna silnika
[-]
0,204

Temperatura
paliwa
o

[ C]
19

Gęstość
3

[kg/m ]
820

 badania na stanowisku laboratoryjnym silnika zasilanego paliwem RMD 80
1. Warunki i wyniki indykowania silnika
o obciążenie silnika Load1  1300 W, prędkość obrotowa n  1260 obr/min
o obciążenie silnika Load2  2600 W, prędkość obrotowa n  1280 obr/min

Load1

b

a

Load2

b

a

Rys. 7 Zmiany ciśnienia wewnątrzcylindrowego (a) oraz stopnia przyrostu ciśnienia (b) – wynik indykowania
cylindra
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2. Wyniki pomiaru RMS prędkości drgań - obciążenie silnika L  2600 W, prędkość
obrotowa n  1280 obr/min
Tab. 4 Wyniki pomiaru RMS prędkości i przyspieszenia drgań

Main results for vibration
Day
Hour
Filter
yyyy-MM-dd
HH:mm:ss
2017-07-18
13:02:00 VelMF
2017-07-18
13:02:00 HP1

Units

Peak

P-P

Max

RMS

m/s
m/s^2

0,089125 0,156675 0,033497 0,031261
518,8 988,5531 53,08844 42,65795

Rys. 8 Widmo RMS prędkości drgań

3. Wyniki pomiaru zużycia paliwa
Tab. 5 Wyniki pomiaru zużycia paliwa i wskaźników pochodnych
Wartość
opałowa
dolna paliwa
[MJ/kg]
41,97

Prąd
obciążenia
prądnicy
[A]
12,5

Napięcie na
zaciskach
prądnicy
[V]
170

Objętość
początkowa
paliwa
[ml]
786
Skorygowane
Godzinowe
Jednostkowe
Zużyta masa
jednostkowe
zużycie
zużycie
paliwa
zużycie
paliwa
paliwa
1
paliwa
[kg]
[kg/h]
[kg/kWh]
[kg/kWh]
0,471
0,943
0,443
0,436
1
– korekta dla paliwa umownego o Wd = 42,7 MJ/kg
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Objętość
końcowa
paliwa
[ml]
225
Sprawność
ogolna silnika
[-]
0,193

Temperatura
paliwa
o

[ C]
80

Gęstość
3

[kg/m ]
840

 Badania na stanowisku laboratoryjnym silnika zasilanego paliwem RMG 380
1. Warunki i wyniki indykowania silnika
o obciążenie silnika Load1  1400 W, prędkość obrotowa n  1260 obr/min
o obciążenie silnika Load2  3000 W, prędkość obrotowa n  1200 obr/min

Load1

b

a

Load2

b

a

Rys. 9 Zmiany ciśnienia wewnątrzcylindrowego (a) oraz stopnia przyrostu ciśnienia (b) – wynik indykowania
cylindra
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2. Wyniki pomiaru RMS prędkości drgań - obciążenie silnika L  3000 W, prędkość
obrotowa n  1200 obr/min
Tab. 6 Wyniki pomiaru RMS prędkości i przyspieszenia drgań

Main results for vibration
Day
Hour
Filter
yyyy-MM-dd HH:mm:ss
2017-09-14 11:37:24 VelMF
2017-09-14 11:37:24 HP1

Units

Peak

P-P

Max

RMS

m/s
m/s^2

0,08414 0,141254 0,028184 0,026303
484,1724 954,9926 45,18559 38,01894

Rys. 10 Widmo RMS prędkości drgań

3. Wyniki pomiaru zużycia paliwa
Tab. 7 Wyniki pomiaru zużycia paliwa i wskaźników pochodnych
Wartość
opałowa
dolna paliwa
[MJ/kg]
43,24

Prąd
obciążenia
prądnicy
[A]
12,5

Napięcie na
zaciskach
prądnicy
[V]
170

Objętość
początkowa
paliwa
[ml]
820
Skorygowane
Godzinowe
Jednostkowe
Zużyta masa
jednostkowe
zużycie
zużycie
paliwa
zużycie
paliwa
paliwa
1
paliwa
[kg]
[kg/h]
[kg/kWh]
[kg/kWh]
0,495
0,991
0,467
0,472
1
– korekta dla paliwa umownego o Wd = 42,7 MJ/kg
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Objętość
końcowa
paliwa
[ml]
220
Sprawność
ogolna silnika
[-]
0,179

Temperatura
paliwa
o

[ C]
90

Gęstość
3

[kg/m ]
827

Obciążenie – Load 1

Obciążenie – Load 2

Paliwo Ekodiesel ULTRA - PKN ORLEN S.A.

Paliwo RMD 80

Paliwo RMG 380
Rys. 11 Podstawowe wskaźniki pracy silnika uzyskane na podstawie indykowania cylindra
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4.3.Analiza porównawcza wyników badań eksperymentalnych
W ramach analizy porównawczej uzyskanych podczas badań eksperymentalnych
wyników zestawiono i poddano analizie rezultaty w następujących kategoriach:
a) Zmiany ciśnienia podczas procesu spalania ze szczególnym uwzględnieniem
zwłoki zapłonu, kąta występowania pmax oraz wartości ciśnienia rozprężania pexh
(36o owk za GMP) - jak można zauważyć (rys. 12 - 13) przebiegi ciśnień podczas
procesu spalania różnią się dosyć istotnie przede wszystkim, wziąwszy pod uwagę
okres zwłoki zapłonu. Szczególnie wyraźna jest znacząco większa wartość tego
wskaźnika dla paliwa RMD 80. Późniejszy samozapłon paliwa skutkuje w tym
przypadku mniejszą wartością ciśnienia maksymalnego dla obciążeń częściowych
oraz większą wartością kąta wystąpienia pmax. Zjawisko to ulega istotnej poprawie
po zwiększeniu obciążenia silnika. Można ogólnie stwierdzić, że zwiększenie
obciążenia w pewien sposób zaciera różnice w przebiegu ciśnień podczas procesu
spalania – zbliżone wartości pmax, pmax i pexh nie likwidując jednak niekorzystnego
zjawiska wydłużenia zwłoki zapłonu.

Rys. 12 Zmiany ciśnienia wewnątrzcylindrowego podczas pracy silnika na trzech rodzajach paliwa – warunki
Load1
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Rys. 13 Zmiany ciśnienia wewnątrzcylindrowego podczas pracy silnika na trzech rodzajach paliwa – warunki
Load2

b) Stopień przyrostu ciśnienia w czasie spalania dp/d - Wyniki przedstawione na
rys. 14 - 15 w pełni potwierdzają spostrzeżenia punktu „a”. Stopień przyrostu
ciśnienia dp/d w czasie spalania jest w przypadku zasilania silnika paliwem
pozostałościowym porównywalny dla małych wartości obciążenia. Zwiększenie
obciążenia silnika prowadzi do znaczącego wzrostu tego wskaźnika, który
odpowiednio wzrasta w tej sytuacji ponad dwukrotnie.

RMD 80

Rys. 14 Stopień przyrostu ciśnienia w czasie spalania podczas pracy silnika na trzech rodzajach paliwa –
warunki Load1
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RMD 80

Rys. 15 Stopień przyrostu ciśnienia w czasie spalania podczas pracy silnika na trzech rodzajach paliwa –
warunki Load2

c) Rozrzut maksymalnych ciśnień spalania w czasie 10 losowo wybranych suwów
rozprężania - Rozrzut maksymalnych ciśnień spalania w czasie 10 losowo
wybranych suwów rozprężania nie wykazuje w rozpatrywanych przypadkach
żadnej wyraźnej tendencji ani prawidłowości. Dla wszystkich rodzajów paliwa
oscyluje wokół 10% a ewentualne stwierdzenie istniejących w tym zakresie reguł
(lub stwierdzenie ich braku) wymaga najprawdopodobniej dłuższego okresu badań
w warunkach dużo większej liczby wariantów obciążenia
d) Wartości RMS prędkości drgań - Wartości RMS prędkości drgań (tab. 8)
świadczą, że we wszystkich wariantach pracy silnika nie przekraczają one wartości
dopuszczalnych (wg normy ISO 10816 dla maszyn tłokowych wartość ta wynosi
w najbardziej restrykcyjnym wariancie 44,6 mm/s). Widmo prędkości drgań (rys.
6, 8 i 10) we wszystkich przypadkach wskazuje na dominującą I harmoniczną
silnika 1 – cylindrowego pracującego z n  1200 obr/min tzn. ok. 20 Hz
(konkretnie ze względu na tzw. „przeciekanie” wartości maksymalne pojawiają się
wokół vRMS = 18,5 mm/s)

Ekodiesel
ULTRA

Tab. 8 Zestawienie wyników pomiaru RMS prędkości i przyspieszenia drgań

Filter

Units

Peak

P-P

Max

RMS

VelMF

m/s

0,056234

0,110917

0,023988

0,022646

HP1

m/s^2

298,5383

568,8529

39,81072

35,07519
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RMD 80

VelMF

m/s

0,089125

0,156675

0,033497

0,031261

HP1

m/s^2

518,8

988,5531

53,08844

42,65795

RMG 380

VelMF

m/s

0,08414

0,141254

0,028184

0,026303

HP1

m/s^2

484,1724

954,9926

45,18559

38,01894

e) Wskaźniki efektywności
Wyniki pomiarów zużycia paliwa i ich konsekwencje w postaci wartości
wskaźników efektywności – jednostkowe zużycie paliwa przez silnik (zespół
prądotwórczy) oraz sprawność zestawione zostały w tab. 9.
Tab. 9 Zestawienie wyników pomiaru zużycia paliwa i wskaźników pochodnych
Skorygowane
jednostkowe
zużycie
1
paliwa
[kg/kWh]

Sprawność
ogólna
silnika
(zespołu)
[-]

0,417

0,414

0,204

0,443

0,436

0,193

0,467

0,472

0,179

Moc na
zaciskach
prądnicy

Wartość
opałowa
dolna paliwa

Zużyta masa
paliwa

Godzinowe
zużycie
paliwa

Jednostkowe
zużycie
paliwa

[W]

[MJ/kg]

[kg]

[kg/h]

[kg/kWh]

Ekodiesel ULTRA
42,44

0,4428

0,8856

RMD 80
2125
41,97

0,471

0,943

RMG 380
43,24

0,495

0,991

Analiza uzyskanych wyników jednoznacznie wskazuje, że silnik zasilany paliwami
pozostałościowymi osiąga niższe (gorsze) wartości wskaźników efektywności zamiany
energii chemicznej paliwa na energię mechaniczną (przy założeniu, że sprawność prądnicy i
przekładni pasowej przeniesienia napędu nie ulega zmianie). Należy jednak zauważyć
również, że objętościowy pomiar zużycia paliwa, któremu towarzyszą zmiany temperatury
(dość znaczne w przypadku paliw ciężkich) w stosunkowo krótkim czasie (ok. 30 minut)
wprowadzać może istotny błąd ostatecznego wyniku. Dlatego wydaje się, że zalecana byłaby
modyfikacja stanowiska umożliwiająca pomiar masy zużytego paliwa.
5.

Uwagi i wnioski końcowe

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań pilotażowych można ogólnie
stwierdzić, że zbudowane stanowisko laboratoryjne do badania efektywności energetycznej
nowo produkowanych paliw żeglugowych oraz oceny ich oddziaływania na emisyjność spalin
silnikowych i zanieczyszczenie atmosfery toksycznymi i szkodliwymi związkami
chemicznymi, jak również skutków zastosowania tych paliw na intensywność degradacji
elementów konstrukcyjnych silnika spełnia zakładane wymagania techniczne.
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Po dokonaniu drobnych modyfikacji (np. zastąpienie wody w zbiorniku podgrzewania
paliwa olejem grzewczym) możliwe będzie przejście do kolejnego etapu realizacji projektu, a
mianowicie przeprowadzenia zasadniczego programu badań eksperymentalnych i na tej
podstawie - opracowania metodyki testowania nowego rodzaju paliw żeglugowych w
rzeczywistych warunkach pracy silnika okrętowego.
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Streszczenie
W niniejszym artykule przedstawiono problematykę wpływu zakłóceń ze stanowiska
badawczego na wyniki pomiarów temperatur szybkozmiennych gazów wylotowych maszyn
tłokowych. Pokazano wykonaną przez autorów niniejszego artykułu osłonę termopary
chłodzoną wodą, mającą na celu minimalizację jednego z wymienionych zakłóceń, jakim jest
nagrzewanie się obudowy termopary od kanału wylotu spalin, w którym jest zamontowana.
Przedstawiono wyniki pilotażowych badań laboratoryjnych przeprowadzonych na silniku
wysokoprężnym Farymann typu D10, podczas których zarejestrowano dwa przebiegi
temperatur szybkozmiennych spalin w kanale wylotowym: mierzone za pomocą termopary ze
spoiną odkrytą w osłonie ceramicznej oraz przy użyciu termopary zgrzewanej do płaszcza
dodatkowo chłodzonej wodą. Pokazano także wyniki parametrów dodatkowych, takich jak:
ciśnienie spalin w komorze spalania, ciśnienie spalin w kolektorze wylotowym, sygnał GMP
oraz obraz z kamery termowizyjnej zarejestrowany podczas badań. Przeprowadzona analiza
wyników badań pozwoliła na określenie wniosków istotnych dla dalszych badań
diagnostycznych opartych na parametrze, jakim jest temperatura szybkozmienna.
Słowa kluczowe: temperatura szybkozmienna, parametry diagnostyczne, pomiar temperatury
gazów
1. Wstęp
Podczas dotychczasowych prac badawczych prowadzonych przez autorów niniejszego
opracowania związanych z pomiarem szybkozmiennych temperatur i ciśnień gazów
wylotowych maszyn tłokowych w celu diagnozowania elementów konstrukcyjnych
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otaczających przestrzenie robocze napotkano istotny problem metrologiczny, jakim jest
wpływ czynników zewnętrznych na wyniki pomiarów. Po wyeliminowaniu większości
zakłóceń pochodzących ze stanowiska laboratoryjnego i jego otoczenia do rozwiązania
pozostał problem nagrzewania się płaszcza termopary od kanału, w którym jest wkręcona. W
związku z tym zbudowano stanowisko pomiarowe do rejestrowania temperatury
szybkozmiennej za pomocą termoelementu z płaszczem chłodzonym wodą.
2. Wpływ czynników zewnętrznych na pomiar temperatury szybkozmiennej gazów
Przeprowadzenie analizy wyników badań eksperymentalnych przeprowadzanych
dotychczas na silnikach i sprężarkach tłokowych [Korczewski i Zacharewicz 2007, Olczyk
2007; Brown i in. 2008], podczas których rejestrowano szybkozmienne ciśnienia i
temperatury gazów wylotowych pozwala na zauważenie kilku istotnych problemów
metrologicznych. Ma to szczególne znaczenie zarówno podczas badań laboratoryjnych, jak i
w czasie diagnozowania obiektów rzeczywistych. Najważniejsze z nich to inercyjność
termoelementów oraz wpływ czynników zewnętrznych (ze stanowiska laboratoryjnego i z
otoczenia) na otrzymywany wynik pomiarów. Dąży się, zatem do zminimalizowania tego
wpływu na wynik rejestrowanych temperatur szybkozmiennych przez dobór odpowiednich
metod pomiarowych oraz aparatury badawczej. Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym
na dokładność rejestrowanych temperatur szybkozmiennych jest nagrzewanie się płaszcza
termopary od materiału kanału wylotowego, w którym jest zamontowana. Jedyną metodą
pozwalającą na zmniejszenie tego zakłócenia jest izolacja termiczna czujnika.
Większość producentów proponuje trzy wersje wykonania termopary płaszczowej, które
różnicuje czas opóźnienia odpowiedzi na zadawane wymuszenie temperatury gazu: ze spoiną
izolowaną od płaszcza, ze spoiną zgrzewaną do płaszcza i ze spoiną odkrytą. Podczas badań
laboratoryjnych prowadzonych przez autorów niniejszego opracowania [Puzdrowska 2014;
Marszałkowski i Puzdrowska 2015] stosowano początkowo termoparę zgrzewaną do płaszcza
wykonanego z inconellu, w przypadku której wpływ nagrzewania był największy. Następnym
krokiem było zastosowanie termoelementu z płaszczem ceramicznym, jednak materiał ten
także nie pozwolił na zminimalizowanie tego wpływu w stopniu zadowalającym. Uznano,
zatem, że najlepszym izolatorem będzie płaszcz wodny chłodzący końcowy odcinek
termopary. Zastosowanie termopary chłodzonej wodą jest rozwiązaniem rzadko stosowanym,
niemającym szerokiego zastosowania w przemyśle oraz nauce.
3. Płaszcz wodny termopary typu K – eksperyment pilotażowy
Badania pilotażowe mające na celu stwierdzenie przydatności metody eliminacji wpływu
nagrzewania się złącza pomiarowego termopary przy pomocy chłodzenia z użyciem płaszcza
wodnego zostały przeprowadzone na stanowisku laboratoryjnym jednocylindrowego silnika o
zapłonie samoczynnym Farymann typu D10. Silnik został sprzężony za pomocą przekładnią
pasowej z prądnicą prądu stałego o mocy maksymalnej 3,5 kW. Regulując prąd wzbudzenia
prądnicy i tym samym jej obciążenie zapewniano różne stany obciążenia silnika badawczego.
W trakcie badań rejestrowano następujące wskaźniki pracy silnika:
- temperatura szybkozmienna spalin rejestrowana termoparą typu K w osłonie
ceramicznej,
- temperatura szybkozmienna spalin rejestrowana termoparą typu K chłodzona
dodatkowo płaszczem wodnym,
- ciśnienie wewnątrzcylindrowe,
- ciśnienie spalin w kolektorze wylotowym,
- sygnał górnego martwego położenia tłoka,
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prąd i napięcie twornika prądnicy,
temperaturę powierzchni silnika, kolektora wylotowego oraz elementów pomiarowych
podczas badania za pomocą kamery termowizyjnej.
Przeprowadzono badania porównawcze dla dwóch rozwiązań konstrukcyjnych termopary
typu K. W badaniach użyto termopar ze spoiną odkrytą w osłonie ceramicznej (rys. 1) oraz
termoparę ze spoiną zgrzewaną do płaszcza w osłonie z inconellu chłodzonej wodą (rys. 2)
umieszczoną w płaszczu wodnym (rys. 3).
-

Rys. 1. Widok i przekrój wzdłużny końcowego odcinka termopary płaszczowej ze spoiną odkrytą w płaszczu
ceramicznym

Rys. 2. Widok i przekrój wzdłużny końcowego odcinka termopary płaszczowej ze spoiną zgrzewaną do płaszcza
wykonanego z inconellu

Rys. 3. Widok ogólny termopary płaszczowej umieszczonej w osłonie z płaszczem wodnym

W celu jak najefektywniejszego odizolowania końcowego odcinka termopary o długości
20 mm od ogrzewającego ją strumienia spalin, zamknięto ją w szczelnej osłonie zostawiając
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tylko niewielki fragment spoiny pomiarowej w świetle kanału wylotowego silnika. Długość
wystającego z płaszcza wodnego odcinka wraz ze spoiną wynosi 2 mm, natomiast pozostała,
zamknięta w osłonie część termopary omywana jest strumieniem wody – płaszczem wodnym.
Szczegóły rozwiązania konstrukcyjnego przedstawiono na rys. 4, natomiast schemat ideowy
układu chłodzenia przedstawiono na rys. 5.

Rys. 4. Przekrój poprzeczny termopary typu K umieszczonej w płaszczu wodnym:
1– króćce zasilające i odprowadzające wodę chłodzącą, 2 – chłodzona termopara ze spoiną zgrzewaną do
płaszcza, 3 –spoina pomiarowa, 4 – izolacja termiczna płaszcza termopary, 5 – uszczelka, 6 – osłona termopary

Rys. 5 Schemat ideowy układu chłodzenia termopary:
1 – zbiornik wody chłodzącej, 2 – elektryczna pompa obiegowa, 3 – chłodzona termopara

Aby zapewnić możliwość regulacji natężenia relatywnie niewielkiego przepływu wody
chłodzącej przez osłonę termopary należało zastosować pompę wody o regulowanym
wydatku. Do tego celu zastosowano elektryczną pompę wirnikową o maksymalnym wydatku
120 dm3/h i ciśnieniu 0,15 MPa. Poprzez regulację napięcia zasilania silnika pompy ustalono
stały przepływ wody przez osłonę termopary wynoszący 90 dm3/h.
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Rys. 6 Widok stanowiska laboratoryjnego z zaznaczonymi czujnikami parametrów rejestrowanych podczas
pomiarów.

Do pomiaru temperatury szybkozmiennej gazów wylotowych w kolektorze użyto dwóch
termopar typu K (NiCr). Pierwsza z nich to termopara ze spoiną odkrytą o średnicy spoiny 0,2
mm, z płaszczem ceramicznym (rys. 1). Drugi z zastosowanych termoelementów posiada
spoinę zgrzewaną do płaszcza o średnicy zewnętrznej 0,5 mm, wykonanego z inconellu (rys.
2). Oba czujniki zostały wykonane na specjalne zamówienie przez firmę Termo – Precyzja.
Płaszcz wodny użyty dla drugiej z termopar został wykonany przez autorów niniejszego
opracowania (rys. 3). Ciśnienia w komorze spalania i w kolektorze wylotowym zostały
zarejestrowane za pomocą czujników firmy Optrand. W przypadku komory spalania
zastosowano czujnik D32294-Q o zakresie pomiarowym 0 – 3000 psi i czułości pomiarowej
1,35 mV/psi, natomiast pomiaru ciśnienia w kolektorze wylotowym dokonano za pomocą
czujnika C12296 o zakresie pomiarowym 0-100 psi i czułości 41,43 mV/psi. Do rejestracji
pomiarów temperatur i ciśnień szybkozmiennych, a także sygnału górnego martwego
położenia tłoka użyto wielofunkcyjnego modułu pomiarowo - rejestrującego DT – 9805 firmy
Data Translation oraz do zapisu rejestrowanych wartości oprogramowania Matlab. Pomiaru
rozkładu pól temperatur dokonano za pomocą kamery termowizyjnej NEC Thermo Gear typu
G30 wyposażonej w detektor obrazu wykonany w technologii CMOS i zakresie pomiarowym
od -20°C do 350°C, z 2% niepewnością pomiarową.
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4. Porównanie wyników pomiarów temperatur szybkozmiennych przeprowadzonych za
pomocą termopary o tradycyjnej konstrukcji oraz termopary chłodzonej wodą
Poniżej przedstawiono przebiegi rejestrowanych parametrów dla dwóch warunków
pomiarów: przebieg bez obciążenia i z obciążeniem (pojedyncze cykle pracy). Podczas obu
badań częstotliwość próbkowania wynosiła 8333,33 Hz, a prędkość obrotowa silnika
wynosiła 1260 min-1.

Rys. 7 Przebieg rejestrowanych parametrów podczas badania bez obciążenia

Rys. 8 Przebieg rejestrowanych parametrów podczas badania z obciążeniem
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Analiza uzyskanych wyników pomiarów uwidacznia istotną różnicę wskazań termopar w
płaszczu ceramicznym i chłodzonej wodą (rzędu kilkudziesięciu K). Zauważalna jest także
jakościowa poprawa relacji pomiędzy zakłóceniami a uzyskanym sygnałem zmian
temperatury. Podczas początkowej pracy silnika (na biegu jałowym) różnica temperatur
wskazywanych przez obie termopary jest mniejsza, niż podczas późniejszej pracy (z
obciążeniem), zatem wzrost średniej temperatury spalin powoduje wzrost owej różnicy.
Widoczne jest także przesunięcie fazowe sygnału temperatury szybkozmiennej względem
sygnału ciśnienia rejestrowanego w kolektorze wylotu spalin [Puzdrowska, 2016], co
świadczy o pewnej inercyjności termoelementu. Problemem wymagającym eliminacji w
późniejszych badaniach są zakłócenia przebiegu temperatury mierzone obiema termoparami,
wynikające z zakłóceń emitowanych przez indukcyjny czujnik sygnału GMP.
Interesującym faktem wymagającym rozwinięcia w dalszych badaniach jest obserwacja
złącz pomiarowych obu termoelementów, które zostały wyjęte z kanału wylotowego tuż po
badaniach pilotażowych – termopara chłodzona wodą pokrywa się relatywnie grubszą
warstwą sadzy, niż termoelement niechłodzony.
5. Badania termowizyjne
Dodatkowo, w celu wstępnej oceny skuteczności działania układu chłodzenia termopary,
jednocześnie, wraz z pozostałymi wskaźnikami pracy silnika rejestrowano termogramy
powierzchni roboczych silnika oraz kanału wylotu gazów wylotowych. Na rys. 9
przedstawiono termogram powierzchni kolektora otaczających obie termopary zamontowane
w kolektorze wydechowym.

Rys. 9. Fotografia oraz termogram kolektora wydechowego z zamontowanymi termoparami
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Przeprowadzona analiza uzyskanych termogramów oraz zarejestrowanych temperatur z
obu termopar pozwala stwierdzić, że zastosowana metoda chłodzenia końcowego odcinka
termopary wodą pozwala na skuteczne obniżenie temperatury obudowy termopary oraz jej
płaszcza.
6. Wnioski i podsumowanie
Szybkozmienna temperatura spalin pozwala na uzyskanie informacji diagnostycznych
dotyczących stanu technicznego elementów konstrukcyjnych otaczających przestrzeni
roboczych silnika spalinowego. Chcąc opracować metodę diagnozowania opartą na tym
parametrze należy pogodzić takie wymagania, jak: wysoka dokładność pomiarów,
ekonomiczność oraz technologiczność. Należy pamiętać także minimalizowaniu wpływu
czynników zewnętrznych na dokładność pomiarów. Słuszne wydaje się zatem zastosowanie
metody pomiarów temperatur szybkozmiennych za pomocą termopary chłodzonej wodą.
Wstępne wyniki badań laboratoryjnych wskazują na przydatność diagnostyczną tej
metody, konieczne jest jednak wykonanie na stanowisku laboratoryjnym silnika Farymann
kolektora wylotu spalin w postaci odcinka prostego rurociągu tak, aby pomiar temperatur z
obu termopar oraz ciśnienia odbywał się w tej samej odległości od zaworów wydechowych
silnika. Pozwoli to również na ograniczenie wpływu zakłóceń spowodowanych kształtem
rurociągu na rejestrowane parametry gazu.
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Abstract
The work shows the assumptions, and the bases of analyses and evaluation of new eco-technological method for
dough mixing, kneading. The main goal was to achieve high quality of the product, efficiency and safety of the
process and product of hydrokinetic mixing, kneading. In result of the carried out research indicators have been
achieved, which used for assessment of the mixer prototype operation, confirmed its high eco-technological
value for operation in given technological and laboratory conditions.
Keywords: quality, efficiency, dough mixing

1. Introduction
A torque converter mixer is a hydraulic system characterized by a rotational motion
which is used for dosing and mixing components, e.g. flour with water, whereas the state of
dosing and mixing depends on the rotor of the stator wheel (slat stator, also called "hockey")
and is featured by the pump and turbine torque value and angular velocity changes.
The energy of the working fluid is used for elementary dosing and mixing. It is usually
water. The analysis and evaluation cover the design and operation of the torque converter
mixer and were performed on the basis of dimensionless characteristics, according to the
results of adequate measurements. Dimensionless characteristics of the product quality,
efficiency of the process, the process and product safety are dependencies of quantities,
characterizing dosing-mixing properties, on kinematic and dynamic transmission.
The assumed satisfactory states of mixing, kneading (SPM) are accomplished according to
the old or the new concept, in known and unknown technological conditions (WK, nWk),
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which are identified, matched, analyzed, investigated and evaluated by the designerconstructor.
The purpose of this research is to analyze and evaluate technological conditions of a new
hydrokinetic mixer (nWk) by means of technological indicators of the product quality, the
process efficiency and environmental estimators of the process safety as satisfactory states of
mixing assumed to be reached (SPM).
2. Presentation of the concept and its initial evaluation
Creative activity – within the space of innovativeness of design conceptual solutions –
involved identification of dosing- mixing solutions with the use of available devices,
machines, and systems, as well as - providing original concepts of problem solutions.
Torque converter mixer is the answer and conceptual solution to the problems connected
with the mixing product quality, the process efficiency, speed of mixing, and above all, due to
a close working space – it reduces dusting and carries out the process with low power demand
per efficiency unit. Dosing-mixing, takes place between the blades of the pump-turbine
depending on the rotational speed and the rotor space filling degree, with optimal pressure,
feed control and zero dusting.
One of the way to find a solution is presented in table 1 along with an initial, expert
assessment of the task.
Tab. 1. Universal variables and their indicators for eco-technological evaluation of the innovative mixing
concept of hydrokinetic mixing [18]

No.
1.

Idea, concept

Expert evaluation

Hydrokinetic dosing-mixer. Dosing mixing takes place between the blades of a
pump-turbine depending on the rotational
speed and the rotor space filling degree with
optimal pressure and no space dusting.

Indicator
of
a Evaluation*
variable
Water pressure
6
Expenditure of water
6
flow
Flour expenditure
3
Temperature
3
Indicator of mixing
6
Energy consumption
3
Concept evaluation
27
no.7

*- 0 negative evaluation eliminates the concept!
Evaluation was performed on the basis of indicators, criteria based subjective assessment, with the use of four
evaluation values: 0 – negative, excluding a concept from further consideration 1- merely acceptable, 3 –
satisfactory, 6 – excellent for a potentially optimal solution.

In the upper part of the device there are systems for dosing components: flour, yeasts,
additives, water, air which are fed in appropriate portions to the mixing chamber formed from
the pump and turbine housing, according to the principle of hydrokinetic devices (clutches,
gears).
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3. Indicators, technological and ecological criteria
A scheme of a simple single-range torque converter mixer, ”conceptually” isolated from a
technological system, is presented in fig 1. Such a torque converter mixer consists of three
basic components: rotor of a turbine pump (1) and the turbine rotor (2) with overlapping axes
of rotation and a coaxial immovable rotor of the stator wheel (3). Their shape is usually
similar to a torus filled with fluid. Each of the rotors is equipped with blades. They are used to
change velocity vector of the dosed and mixed substance (flour with water and dough
components) flowing through the inter-blade channels, subsequently changing its momentum.
The momentum changes are accompanied with an impact of the dosed-mixed substances on
the rotors blades, in effect of which a mixture is created and torque occurs on each of them.

Fig. 1. Scheme of one range torque converter mixer

The input shaft of the torque converter mixer, with structure corresponding to the scheme
shown fig.1, is connected with the pump rotor by means of a rotating housing. Blades of this
rotor force circulation of working mass of the torque converter mixer (powdery, fluid,
semifluid etc.). Then, the rotational motion mechanical energy supplied to the input shaft is
converted into kinetic energy of the dosed-mixed components. The input shaft of the torque
converter mixer is connected with the turbine rotor. On the blades of the rotor kinetic energy
of the substance is converted fragmentarily into mechanical energy of the rotational motion.
The wheel is an element needed to adjust dosing-mixing intensity and the value of torque
between the input and output shafts of the torque converter mixer. It has also a shape of a
rotor, however it is immovable. The substance flowing between the wheel blades undergoes
momentum changes in result of the velocity vector operation line change forced by curvature
of the blades. The torque which occurs on the blades is transmitted through a sleeve of the
wheel onto immovable parts of the torque converter housing. Kinematic transmission of the
torque converter mixer is defined as a ratio of the output shaft (turbine shaft) angular velocity
ω2 to the input shaft (the pump shaft) angular velocity ω1, or as a ratio of respective rotational
speeds n2, n1:
𝜔
𝑛
𝑖𝑘 = 2 = 2
(1)
𝜔
𝑛
1

1

Dynamic transmission of the torque converter mixer is defined as a ratio of torque M2, which
is transmitted from the input shaft of the torque converter mixer to the remaining part of the
dosing-mixing system, to torque M1 which drives the input shaft:
𝑀
(2)
𝑖𝑑 = 2
𝑀1
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Balance of the torque converter mixer in the fixed rotational motion requires the sum of
external moments affecting the elements of the mixer, to be equal to (fig. 1)
zero:
𝑀1 + 𝑀3 − 𝑀2 + ∑𝑀𝑡 = 0
(3)
where:
M3 – torque affecting the wheel from its mounting,
ΣMt – sum of the torque converter mixer torques, such as moments of friction resistance
Mt1, Mt2, Mt3 in bearings of the shafts and rotational seals and moments of ventilation
resistance Mt4 of the pump rotor and the rotating housing connected with it.
Determining moment:
(4)
𝑀2 = 𝑀1 + 𝑀3 − ∑𝑀𝑡
from dependence (3), including the expression obtained in dependence (2), it can be said that
the dynamic transmission of the torque converter mixer is described by dependence
𝑀 −∑𝑀
𝑖𝑑 = 1 + 3 𝑀 𝑡
(5)
1

thus, for regular work conditions of torque converter mixer ΣMt << M1, it can be assumed
that:
𝑀
𝑖𝑑 ≅ 1 + 3
(6)
𝑀1

the process of dosing-mixing is accompanied with energy dissipation. Its main cause is
resistance of poppy seed dough flow through inter-blade channels of the rotors. Power N2
received from the turbine shaft is, therefore lower than power N1 supplied to the pump shaft.
Ratio of these powers expresses overall efficiency of a torque converter mixer.
𝑁
𝑀
𝜔
𝜂 = 𝑁2 = 𝑀2 · 𝜔2
(7)
1

1

1

It is easy to say, on the basis of dependences (1), (2) and (7), that efficiency of the torque
converter mixer can be expressed in the following way:
𝜂 = 𝑖𝑘 · 𝑖𝑑
(8)
Torque M1 needed to drive the pump rotor of the torque converter mixer is proportional to
density of the dosed ρ1 and mixed ρ2 (ρ=ρ1+ρ2) fluid, the second power of angular velocity
ω1 of this rotor and the fifth power of its geometric dimensions. It results from dependencies
describing the flow of fluid through the rotors of rotating machines and similarities of the
dynamic flow through the rotors. The flow of working substance through the rotors of the
torque converter mixer is similar in terms of dynamics for different- let them be high enough values of angular velocity and the input shaft different loadings by torque M2, if the value of
the torque converter mixer kinematic transmission ik remains the same. The above mentioned
proportionality can thus be substituted by an equality by introducing proportionality
coefficient λM whose value depends on kinematic transmission, referred to a dimensionless
coefficient of torque:
𝑀1 = 𝜆𝑀 (𝑖𝑑 ) · 𝜌 · 𝜔12 · 𝐷2

(9)
where:
D – active diameter of the torque converter mixer which is the highest diameter of the
dosed -mixed fluid flow in the pump rotor.
A given torque converter mixer is adjusted to operation with a given fluid, working substance
whose density changes in result of temperature changes. Therefore, in the Polish literature a
coefficient of moment fM(ik) is used whose physical dimension, according to SI units, is
analogical to the dimension of density. This coefficient is accepted to be dimensioned as in
the below dependence:
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𝑘𝑔
(10)
· 𝑟𝑎𝑑 2
The torque needed to drive the pump rotor of the torque converter mixer can thus be defined
on the basis of the dependence:
𝑀1 = 𝑓𝑀 (𝑖𝑘 ) · 𝜔12 · 𝐷2
(11)
𝑓𝑀 = 𝜌𝜆𝑀 ,

𝑚3

It should be noted that for a given mixer – with given geometric dimensions – the value of the
moment coefficient remains the same for the same value of kinematic transmission. The value
of torque in the pump rotor depends only on the second power of this rotor angular velocity
thereby, on the rotational speed of the motor or a subsystem of the system which drives the
mixer input shaft. Thus, the process of the moment coefficient dependence on the value of
kinematic transmission characterizes unequivocally the torque converter mixer in terms of
value of the torque needed to drive its input shaft with a given kinematic transmission.
Dependence (6) shows, that dynamic transmission of the torque converter mixer is higher than
unity for such service conditions for which the sense of torque M3, acting on the wheel from
its mounting, is the same as the sense of torque M1 which drives the input shaft. Dynamic
transmission reaches the highest value idmax for kinematic transmission ik = 0, when the
turbine rotor is stopped (ω2 = 0). Value idmax is called coefficient of the torque converter mixer
transformation. An increase in the value of M2 received form the output shaft causes an
increase in the angular velocity of the turbine rotor and an increase in the kinematic
transmission. This is accompanied with a drop in M3 acting on the wheel and a decrease in
dynamic transmission. The value of kinematic transmission, for which M1 driving the pump
rotor and M2 received from the turbine rotor, is called kinematic transmission of coupling iks.
Dynamic transmission of the torque converter mixer is then equal to unity: id =1. A point on
the mixer characteristics corresponding to kinematic transmission of the coupling is called the
point of coupling. In the interval of kinematic transmission values lower than that of coupling
iks the sense of M3 is consistent with the sense of the input torque M1. Values of dynamic
transmission is then higher than unity. In the range of kinematic transmission higher than iks
the sense of torque M3 of a one range torque converter mixer is opposite to the input torque
M1. Dynamic transmission of the one range converter mixer is then lower than unity and its
efficiency decreases rapidly along with an increase in kinematic transmission.
Unit energy consumption can be determined by linking power demand with a unit of dosingmixing, kneading:
N
𝐸𝑗 = Q𝑚 , 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1
(12)
𝑚

where: Ej – unit energy use, J, N·m, NM – power of torque converter mixer (mixing), W, Q
– mass efficiency of mixing, g·s-1.
Ecological efficiency of dosing-mixing [7, 18]
∆𝐸
𝐸
𝑒𝐸𝐾𝑂 = 𝐸𝐾𝑂 = m 𝑢𝑟 ,
(13)
K
𝐸𝐾𝑂

𝐶𝑂2

where:
eEKO – indicator of ecological efficiency,
KEKO – expenditures of natural resources
ΔEEKO - increase in ecological benefits
Eur – average yearly ecological benefit (eliminated emissions), gekwCO2·kg-1 of dough
mCO2 – average yearly expenditures of emission gekwCO2·kg-1 of dough.
4. Discussion of results, eco-technological solution
Water absorption of flour obtained in the laboratory – 54.5 % for 500 j.u. Consistency of
the dough assumed by a technologist - 350 j.u. Conclusion: It is necessary to add 57.3 liters of
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water per 100kg of wheat flour for tests of 54.5% water absorbance in order to provide the
assumed functional consistency (350 j.u.). The methodology for tests of ‘0’ material assumed
preparation of dough from 140 g of the tested wheat flour, 2.5 g of yeasts and 2 g of salt and
80 ml of water.
Table 2 shows mean values of kinetic transmission of the torque converter mixer as a ratio
of the output shaft angular velocity (turbine shaft) ω2 to the input shaft (pump shaft) angular
velocity ω1. Dynamic transmission of the torque converter mixer - as a ratio of torque M2,
transmitted from the output shaft further to the remaining part of the dosing-mixing system- to
M1 driving the input shaft. Efficiency of torque converter mixer - as a product of kinematic
and dynamic transmission. Torque M1 is needed to drive the pump rotor of the torque
converter mixer (proportional to the mixed substance density, second power of angular
velocity ω1 of this rotor and the fifth power of its geometric dimensions). Unit energy
consumption Ej – linking the power demand with efficiency unit of the substance mixing,
kneading.
Tab. 2. Mean values of the dosage-mixing, mixing components/substances of flour dough

No.
1.
2.
3.
4.

Substance
Air
Water
Flour
Flour
dough

Input
moment,
N·m

Energy
consump
tion, J·g-

Emisssivity
CO2
gekwCO2·kg-1

Dynamic
transmissio
n,-

Efficiency, -

0.98
0.92
0.95

0
0.11
0.52

0
0.10
0.49

144.52
229.33
189.48

0
0
0

-

0.87

0.96

0.84

677.50

1.7615

150

Kinematic
transmission

1

Mean values of the torque converter mixer kinematic transmission, as a ratio of the output
shaft angular velocity (turbine shaft) ω1 to input shaft (pump shaft), in the function of service
loads were found to be decreasing for the considered substances: air, water, flour, flour dough
(from dosing through mixing, kneading to obtain a ready structure). Neutral motion (air
between pump-turbine, like for water and flour), mixing motion and kneading motion were
considered to be loads. Dynamic transmission of the torque converter mixer - as a ratio of
torque M2, torque M1 which drives the input shaft, increases in the function of service loads
of the mixing and kneading motion, and reaches value close to unity for a given state of
dough mixing. Efficiency, as a product of kinetic and dynamic transmission, also reaches the
highest value - for the highest functional loads (flour dough). Torque M1 of the mixer pump
exhibits appropriate sensitivity to the mixed substance density changes (higher for water and
lower for dry flour), under conditions of the rotor stable angular velocity (ω1=const) and its
constant diameter (D=const)). Unit consumption of energy Ej – depends on the mass
productivity and appears only for flour dough mixing (Ej=1,7615 J·g-1).
In order to achieve the assumed satisfactory states detailed problems have been solved
providing better results (by 10-40)%) than had been expected for the new, innovative
technical conditions (innovative designs of machines and devices designs, new mechanicalchemical-thermal processing parameters) of the product preparation and manufacturing to
reach the state assumed in the design including :
1. high quality of the product (different application ways),
2. high efficiency of the process (unit energy consumption Ej < 100 kJ·kg),
3. high safety of the product and process impact (zero-balance emission) (emission CO2,150
gekwCO2·kg-1 of dough).
It is possible by means of algorithms to find in the auto-regulatory such technical
conditions: intensity of the feed dosing (qpi, with specified parameters: average dimension
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dpk, wetness wpk), velocity of angular velocity of rotors with nozzles, that the indicators of
kinematic and dynamic unevenness reach values from the permissible interval: (1.4418.36)%.
5. Summary and conclusions
To sum up it needs to be said that this research method is of universal character for:
improvement of technical parameters regardless of their function and purpose; reduction of
detrimental effect to the environment (natural and technological environment); extension of
knowledge needed in design and construction of new engineering objects and improving the
culture of their utilization.
The importance of modern metrology LABVIEW (including smart metering) and data
communications in the development of systems should also be highlighted. The computer
aided experimenting makes it possible to perform continuous measurements of different
electrical and nonelectrical quantities ( CAE standards ).
The most important progress in the field of eco-technological evaluation the dosing
mixing, kneading concept has been reported in data analysis techniques whose results assist
designers in making decisions. Owing to the development of micro-processing systems and
availability of high volume static and dynamic memories it is possible to use time consuming
analytical technologies based on artificial intelligence such as neuron networks and genetic
algorithms.
The assumption that methodological development needs to be based on the rules of
control and compensation of experimental states turned out to be very important. It needs to
be stressed that the distinctive features of the method for accomplishment of two project goals
are: clearly defined goals oriented to development of innovative concepts for dosing-mixing
and hydrokinetic kneading; dynamics and continuity of operation; versatility; application of
advanced analytical methods; systematic verification of the achieved results.
The assumed goals have been achieved using an efficiency model of unit energy
consumption, efficiency of the process for the needs of autonomous operation; selected
indicators were determined experimentally: the product quality, efficiency of the process,
safety of the product and process of mixing and kneading to be used in the function of
adjustment to developmental activities.
Engineering of dosing-mixing and kneading is a broad issue so far dealt with on the basis
of fragmentary experiences gained in technical disciplines and achievements of cognitive
science. A possibility of providing a solution to vast problems of functional characteristic
uniformity has been discussed (under engineering conditions ).
Research project of Marshal’s Office of Śląski Region: "Development of separate
components of innovativeness for laboratory tests technologies ", Katowice 2016-2018
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Streszczenie
W artykule przedstawiono mechanizmy powstawania szkodliwych związków spalin silnika turbinowego oraz
ogólnie opisano jak parametry pracy silnika turbinowego wpływają na emisję takich związków szkodliwych spalin jak
tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), niespalone węglowodory (HC) oraz cząstki stałe (PM).
Zaprezentowane zostały wyniki wstępnych badań emisji związków szkodliwych spalin laboratoryjnego silnika
turbinowego. Dokonano również analizy możliwości przeprowadzenia pomiarów stężeń związków szkodliwych
w spalinach okrętowego turbinowego silnika spalinowego układu napędowego w warunkach jego eksploatacji na
jednostce pływającej.
Słowa kluczowe: związki szkodliwe, emisja, spaliny, okrętowy silnik turbinowy.

1. Wstęp
Dotychczas niewiele było prowadzonych prac dotyczących oceny emisji związków
szkodliwych w spalinach okrętowych turbinowych silników spalinowych oraz nie zostały
opracowane żadne metodyki dotyczące pomiarów i oceny emisji związków szkodliwych
w spalinach dla tego rodzaju i zastosowania silników. Inaczej przedstawia się sytuacja lotniczych
silników turbinowych, które podlegają normom emisji związków szkodliwych spalin zgodnie
z aneksem 16 Konwencji Chicagowskiej ustalonymi przez ICAO. Natomiast ochronę środowiska
morskiego przed związkami szkodliwymi w spalinach emitowanych z jednostek pływających
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regulują przepisy (m.in. Aneks VI Konwencji MARPOL) odnoszące się głównie do okrętowych
tłokowych silników spalinowych.
2. Przyczyny powodujące tworzenie się szkodliwych składników spalin
Produktami spalania uznanymi za szkodliwe dla środowiska naturalnego, a w szczególności dla
człowieka, są:
 tlenki azotu NOx (tlenek azotu NO oraz dwutlenek azotu NO2),
 tlenek węgla CO,
 węglowodory HC, zwłaszcza wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne PAH,
 lotne związki organiczne VOC,
 tlenki siarki SOx (głównie dwutlenek siarki SO2),
 cząstki stałe PM.
Węglowodory i tlenki azotu są rakotwórcze, a tlenek węgla i dwutlenek siarki są trujące.
Dwutlenek siarki, tlenki azotu i węglowodory, gromadząc się w atmosferze wchodzą w reakcje
pod wpływem promieniowania słonecznego (reakcje fotochemiczne), w wyniku których powstaje
bardzo groźny dla ludzkiego zdrowia smog.
Oprócz związków wymienionych wyżej w wyniku spalania paliw powstaje dwutlenek węgla
CO2, który nie jest związkiem toksycznym, jednak powoduje efekt cieplarniany wpływający na
wzrost temperatury globu a finalnie zmiany klimatyczne [3].
2.1. Czynniki sprzyjające powstawaniu tlenków azotu (NOx)
Większość tlenku azotu (NO) powstałego w procesie spalania utlenia się do dwutlenku azotu
(NO2) i z tej przyczyny podaje się sumaryczną emisję tych związków jako NOx. Tworzą się one
poprzez cztery różne mechanizmy:
– termiczny,
– utlenianie azotu,
– tzw. natychmiastowy (szybki),
– pochodzący z azotu zawartego w paliwie.
Badania potwierdzają fakt, że ciśnienie w komorze spalania szczególnie dla wstępnie
mieszanych, ubogich mieszanek ma minimalny wpływ na tworzenie się związków NOx. Dla
bogatych mieszanek ilość emitowanego NOx zwiększa się proporcjonalnie do pierwiastka
kwadratowego z wartości ciśnienia. Zwiększa się też wraz ze wzrostem wymiaru średniej kropli
dla małych wartości współczynników nadmiaru powietrza, natomiast dla mieszanek bogatych
wymiar kropli nie wpływa na emisję NOx [1,7].
2.2. Czynniki sprzyjające powstawaniu tlenku węgla (CO)
W czasie pracy silnika gdy w strefie zapłonu wytworzona jest tzw. bogata mieszanina
paliwowo-powietrzna tworzy się wiele cząsteczek tlenku węgla (CO) ze względu na brak
wystarczającej ilości tlenu potrzebnej do reakcji chemicznej zapewniającej tworzenie się
dwutlenku węgla (CO2). Nawet jednak przy reakcji stechiometrycznej czy mieszaninie
umiarkowanie ubogiej będzie również występowała duża ilość CO ze względu na dysocjację CO2.
W praktyce emisja CO jest znacznie wyższa niż ta wynikająca z równań równowagi.
Podstawowymi czynnikami wpływającymi na wydajność spalania a tym samym emisję CO są:
temperatura na wlocie do silnika i komory spalania, ciśnienie w komorze spalania, współczynnik
nadmiaru powietrza w strefie pierwotnej i średni rozmiar kropli w mieszaninie paliwowopowietrznej. Empirycznie dowiedziono, że emisja CO zanika przy wartości 0,8 współczynnika
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nadmiaru powietrza, po czym następuje duży gradient wzrostu jego emisji wraz ze wzrostem
współczynnika nadmiaru powietrza.
Wzrost ciśnienia w komorze spalania znacznie redukuje emisję CO. Przy małych wartościach
współczynnika nadmiaru powietrza wzrost ciśnienia w komorze spalania o 50% powoduje
dwukrotne zmniejszenie produkcji tlenku węgla. Jeżeli występują wysokie wartości tego
współczynnika wzrost ciśnienia spalania zahamowuje dysocjację CO2 a tym samym emisję CO
[1,7].
2.3. Czynniki sprzyjające powstawaniu węglowodorów (HC)
Niespalone węglowodory (HC) to praktycznie paliwo opuszczające komorę spalania jako
krople lub pary. Większość czynników powodujących nadmierną ilość tlenku węgla (CO)
w spalinach powoduje również nadmierną emisję węglowodorów (HC). Te rodzaje związków
chemicznych powstają w wyniku niezupełnego spalania paliwa zawierającego węglowodory.
Główną przyczyną niezupełnego spalania paliwa jest jego złe rozpylenie oraz niedokładne
wymieszanie z powietrzem. Emisja węglowodorów ma dwa źródła: wygaszanie płomienia
w warstwie przyściennej oraz obszary niepełnego wymieszania paliwa z powietrzem [3,7].
2.4. Czynniki sprzyjające powstawaniu lotnym związkom organicznym (VOC)
Lotne związki organiczne to związki węgla, wodoru, tlenu i azotu, które powstają podczas
spalania paliw węglowodorowych. Należą do nich: akroleina, aldehydy i inne [3].
2.5. Czynniki sprzyjające powstawaniu tlenkom siarki (SOx)
Tlenki siarki występujące w spalinach to tlenek siarki SO, dwutlenek siarki SO2 i trójtlenek
siarki SO3. Niewielka ilość siarki (ograniczona normami) znajduje się w takich paliwach jak olej
napędowy oraz biopaliwo. Siarka występuje w paliwie (traktowana jako zanieczyszczenie)
w postaci atomowej S lub dimeru S2. Utlenianie czystej siarki ma charakter reakcji łańcuchowej,
a jej inicjacja musi być stymulowana atomami tlenu O. Nadmiar powietrza (nawet 1%) powoduje
istotny przyrost trójtlenku siarki SO3 [3,7].
2.6. Czynniki sprzyjające powstawaniu cząstek stałych (PM)
Cząstki stałe zawierają sadzę i bardzo dużo różnych toksycznych związków węgla, wodoru
i tlenu. Sadza (C8H) jest polimerem zbudowanym głównie z węgla, z niewielką liczbą atomów
wodoru. Sadza powstaje z bardzo dużą szybkością (cząsteczki sadzy są już obecne po 1 ms)
w obszarach płomienia przebogaconych w paliwo. Najbardziej sprzyjającymi termicznie
warunkami do powstawania sadzy jest temperatura w zakresie 1900÷2300K. W wysokiej
temperaturze następuje rozpad cieplny cząsteczek paliwa węglowodorowego. W wyniku pirolizy
powstają węglowodory nienasycone, pozbawione w dużym stopniu wodoru, które ulęgają
polimeryzacji i cyklizacji. W efekcie tego powstaje cząstka sadzy [3,7].
3. Emisja związków szkodliwych w spalinach silników turbinowych
Silnik turbiny charakteryzuje się wysokim współczynnikiem mocy do masy, a zatem jest
powszechnie stosowany jako napęd dla statku powietrznego. Ta zaleta również prowadzić
inżynierów do korzystania z tych silników do napędu jednostek pływających - głównie na okrętach
wojennych. Liczba statków morskich napędzanych przez silniki turbinowe jest niewielka w
stosunku do liczby samolotów. Powodem tego jest oszacowanie ważności kryterium masy silnika
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do osiąganych parametrów pracy tj. moc silnika, zużycia paliwa, jakości paliwa, sprawności
ogólnej, złożoność systemów operacyjnych, konieczność stosowania przekładni redukcyjnej ze
względu na uzyskiwaną prędkość obrotową silnika w porównaniu do tłokowych silników
okrętowych. Obecnie dodatkowym kryterium oceny możliwości zastosowania danych układów
napędowych jest emisja zanieczyszczeń do atmosfery, która wykazuje pewne zalety w użyciu
silnika turbinowego [4]. Korzyści te wynikają z innego procesu spalania paliwa w silniku, innego
rodzaju paliwa używanego do napędu silnika oraz zapotrzebowania na energię jednostki
pływającej.
3.1. Badania wstępne emisji związków szkodliwych w spalinach silnika turbinowego
Badania wstępne emisji związków szkodliwych spalin zostały przeprowadzone na stanowisku
laboratoryjnym turbinowego silnika spalinowego typu GTD-350 (Rys. 1.) w Instytucie Budowy
i Eksploatacji Okrętów Akademii Marynarki Wojennej. Schemat stanowiska przedstawiony jest na
Rys. 2.

Rys. 1. Widok stanowiska laboratoryjnego silnika turbinowego typu GTD-350

Wylot

Rys. 2. Schemat stanowiska laboratoryjnego silnika turbinowego GTD-350
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Podczas przeprowadzonych badań zostały dokonane pomiary parametrów pracy silnika oraz
stężenia związków szkodliwych w spalinach, w stanach ustalonych i nieustalonych, w zakresie od
biegu jałowego do obciążenia nominalnego. Regulowano strumieniem paliwa poprzez zmianę
otwarcia zaworu regulacyjnego na przewodzie paliwowym do wtryskiwacza oraz przez zmianę
położenia przesłon sterujących strumieniem wody w hamulcu wodnym. Pomiary zostały
przeprowadzone w oparciu o wskazania przyrządów pomiarowych oraz z wykorzystaniem
systemów pomiarowo-rejestracyjnych „SENGA” i „TESTO 350-MARITIME”.
Na podstawie dokonanych pomiarów oraz obliczeń sporządzono charakterystyki uniwersalne
emisji związków szkodliwych dla silnika GTD-350 (Rys. 3., Rys. 4.).

Rys. 3. Przebieg zmian wartości stężenia tlenków azotu NOx w spalinach podczas pracy silnika GTD-350;
nTN – prędkość obrotowa turbiny napędowej, Pe – moc silnika

Rys. 4. Przebieg zmian wartości stężenia tlenku węgla CO w spalinach podczas pracy silnika GTD-350;
nTN – prędkość obrotowa turbiny napędowej, Pe – moc silnika
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3.2. Analiza wyników badań na silniku GTD-350
Jednym z najbardziej szkodliwych związków występującym w spalinach są tlenki azotu NOx.
Na Rys. 3 przedstawiono przebieg zmian wartości stężenia tlenków azotu NOx w spalinach
podczas pracy silnika GTD-350. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na moc silnika wzrasta
temperatura spalania, przez co również zwiększa się stężenie tlenków azotu NOx w spalinach. Przy
zwiększaniu prędkości obrotowej wirnika wytwornicy spalin stężenie tlenków azotu NOx wzrasta.
Natomiast przy zmniejszaniu obciążenia, przy niższych temperaturach spalania, stężenie tlenków
azotu NOx w spalinach maleje.
Kolejnym szkodliwym składnikiem spalin jest tlenek węgla CO. Na Rys. 4 przedstawiono
przebieg zmian wartości stężenia tlenku węgla CO w spalinach podczas pracy silnika GTD-350.
Wraz ze wzrostem mocy silnika stężenie tlenku węgla CO maleje. Tlenek węgla CO jest
produktem spalania niezupełnego, a przez to przy niedostatku powietrza do spalania paliwa ma
miejsce jego powstawanie. Dlatego przy wzroście mocy silnika tlenku węgla CO będzie coraz
mniej. Również przy zwiększaniu prędkości wirnika wytwornicy spalin stężenie tlenku węgla CO
będzie malało. Przy wyższych temperaturach tlenek węgla CO będzie się już utleniał do
dwutlenku węgla CO2.
4. Emisja związków szkodliwych spalin okrętowych turbinowych silników spalinowych
4.1. Przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska morskiego
Istnieje szereg aktów prawnych, które regulują ochronę środowiska morskiego. Podstawowym
krajowym przepisem jest ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza
przez statki. Ustawa ta stanowi m.in., że do zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki
stosuje się:
1) postanowienia następujących umów międzynarodowych, wraz ze zmianami obowiązującymi od
daty ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, podanymi do publicznej
wiadomości we właściwy sposób:
a) Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973 r.,
sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem uzupełniającym
sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1987 r. Nr 17, poz. 101) oraz
Protokołem uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 26 września 1997 r. (Dz. U.
z 2005 r. Nr 202, poz. 1679), zwana „Konwencją MARPOL”,
b) Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej
w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346), zwana „Konwencją
Helsińską 1992”,
c) Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych
substancji, sporządzonej w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 grudnia
1972 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 11, poz. 46), zwana „Konwencją o zatapianiu”,
d) Międzynarodowej konwencji w sprawie kontroli szkodliwych systemów
przeciwporostowych na statkach, podpisanej w Londynie dnia 5 października 2001 r. (Dz. U.
z 2008 r. Nr 134, poz. 851), zwana „Konwencją AFS”;
1a) odpowiednio przepisy art. 5, art. 6 ust. 2 i 3, art. 7 i 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2014 r. poz. 436), w zakresie
eksploatacji na statkach urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane,
w przypadku gdy niniejsza ustawa nie stanowi inaczej;
2) wspomniana wyżej ustawa z dnia 16 marca 1995 r.
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4.2. Turbinowy silnik spalinowy a ochrona środowiska morskiego
Turbinowe silniki spalinowe o zastosowaniu morskim, ze względu na swoje właściwości,
stanowią zaledwie kilkuprocentowy udział w całej populacji okrętowych silników spalinowych. Ze
względów ekonomicznych (sprawność, zużycie paliwa) w zdecydowanej większości w układach
napędowych i elektrowniach okrętowych jednostek pływających stosowane są tłokowe silniki
spalinowe o zapłonie samoczynnym. W związku z tym obowiązujące regulacje prawne dotyczące
emisji związków szkodliwych w spalinach silników okrętowych dotyczą tylko silników
tłokowych. Jednym z takich aktów prawnych jest wspomniana wcześniej Konwencja MARPOL.
W Tab. 1 przedstawiono normy emisji tlenków azotu dla okrętowych tłokowych silników
spalinowych o zapłonie samoczynnym o mocy powyżej 130 kW w zależności od prędkości
nominalnej silnika.
Tab. 1. Dopuszczalne wartości emisji jednostkowej NOx dla okrętowych silników spalinowych
o zapłonie samoczynnym wg Załącznika VI do Konwencji MARPOL 73/78 [8]

Dopuszczalne normy emisji NOx [g/(kWh)]
w zależności od prędkości nominalnej silnika n [obr/min]
silniki
silniki
silniki
wolnoobrotowe
średnioobrotwe
szybkoobrotowe
n < 130
n ≤ 130 < 2000
n ≥ 2000

Poziom
emisji

Rok
obowiązywania

I

2000

17,0 *

45,0·n-0,2 *

9,8 *

II

2011

14,4 **

44,0·n-0,23 **

7,7 **

III

2016

3,4 ***

9,0·n-0,2 ***

2,0 ***

* podane wartości dotyczą statków zbudowanych, albo tych, które przeszły modernizację po
1 stycznia 2000 r. a przed 1 stycznia 2011 r.,
** podane wartości dotyczą statków zbudowanych po 1 stycznia 2011 r.,
*** podane wartości dotyczą statków zbudowanych po 1 stycznia 2016 r. i uprawiają żeglugę
w Północnoamerykańskim Obszarze Kontroli Emisji lub w Obszarze Morza Karaibskiego
Stanów Zjednoczonych.
Wyłączeniem z przestrzegania norm emisji związków szkodliwych w spalinach są wszystkie
silniki zastosowane na okrętach wojennych. Należy nadmienić, iż procentowa populacja
turbinowych silników spalinowych zamontowanych na okrętach wojennych jest kilkakrotnie
większa w porównaniu do floty cywilnej. Jednakże rządy państw posiadających floty wojenne
dążą w miarę swoich możliwości do wdrażania przepisów dotyczących ochrony środowiska
morskiego (np. Konwencji MARPOL) na okrętach wojennych.
4.3. Przygotowanie do badań emisji związków szkodliwych spalin okrętowych turbinowych
silników spalinowych
Niniejszym podjęto się próby określenia poziomu emisji związków szkodliwych w spalinach
okrętowego turbinowego silnika spalinowego, zastosowanego w układzie napędowym okrętu
wojennego klasy fregata rakietowa (Rys. 5). Układ napędowy jednostki fregaty składa się z dwóch
zespołów napędowych wyposażonych w turbinowe silniki spalinowe firmy General Electric typu
LM 2500 (Rys. 6.), jednej zbiorczej przekładni redukcyjnej o przełożeniu 1/20, jednego wału
śrubowego oraz śruby nastawnej. Moc układu napędowego wynosi około 30000 kW przy
maksymalnej prędkości obrotowej turbin napędowych wynoszącej nTN = 3600 obr/min. Turbinowe
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silniki spalinowe zastosowane w układzie napędowym fregaty są zespołami dwuwirnikowymi.
Podstawę konstrukcji takiego silnika stanowi wytwornica spalin, w której szesnastostopniowa
sprężarka osiowa napędzana jest przez dwustopniową turbinę wysokiego ciśnienia. Proces
ciągłego spalania odbywa się w pierścieniowej komorze spalania zasilanej paliwem przez
trzydzieści dwa wtryskiwacze. Z wytwornicą spalin współpracuje sześciostopniowa oddzielna
turbina napędowa stanowiąca źródło energii mechanicznej dla okrętowego układu napędowego.

Rys. 5. Fregata rakietowa klasy Oliver Hazard Perry [11]

Rys. 6. Okrętowy turbinowy silnik spalinowy typu LM 2500 [General Electric]

Przeprowadzona analiza konstrukcji układu wylotu spalin silnika LM 2500, zamontowanego
na rozpatrywanym okręcie, umożliwiła podjecie decyzji, iż najkorzystniejszym możliwym
miejscem montażu sondy pomiarowej związków szkodliwych spalin będzie przekrój wyjściowy
kanału wylotu spalin (Rys. 7).
Układ wylotu spalin posiada kilkunastometrowej długości pionowy kanał o średnicy ponad
dwóch metrów, kończący się zwężeniem do średnicy około metra. Umożliwi to zastosowanie
sondy pomiarowej pobierającej próbkę spalin z prawie całej długości średnicy zwężonego kanału.
Pobrana próbka przesłana zostaje do analizatora spalin Semtech-DS. Jednoczenie dokonywane
będą pomiary parametrów eksploatacyjnych pracy silnika. Sensory przenośnego analizatora gazów
spalinowych Semtech-DS umożliwią pomiar emisji toksycznych związków tj. tlenku węgla,
węglowodorów, tlenków azotu oraz stężenia dwutlenku węgla w spalinach [5].
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Rys. 7. Układ dolotowy powietrza i wylotowy spalin silnika LM 2500 zamontowanego na fregacie rakietowej
z zaznaczonym miejscem poboru próbki spalin oraz widokiem analizatora spalin Semtech-DS.

Jednoczesny pomiar i rejestracja wyselekcjonowanych parametrów eksploatacyjnych
najbardziej charakteryzujących pracę silnika turbinowego LM 2500 zapewni przenośny system
pomiarowo-rejestracyjnego SENGA AI0 661. Obecnie system jest w stanie mierzyć parametry
pracy silnika przedstawione w Tab. 2.
Tab. 2. Parametry mierzone systemem SENGA AI0 661

1.

nGG

Zakres
pomiarowy
012000 min-1

2.

nPT

05000 min-1

prędkość obrotowa turbiny napędowej

3.

p1

00,11 MPa

ciśnienie powietrza na wlocie do sprężarki

4.

p2

02,07 MPa

ciśnienie powietrza na wylocie ze sprężarki

5.

p42

00,517 MPa

ciśnienie spalin na wlocie do turbiny napędowej

6.

T1

- 4065,6 0C

temperatura powietrza na wlocie do sprężarki

7.

T42

01090 0C

8.

ppal

0104 MPa

Nr

Oznaczenie

Opis parametru
prędkość obrotowa wytwornicy spalin

temperatura spalin na wlocie do turbiny napędowej
ciśnienie paliwa przed wtryskiwaczami

Istniejący obecnie poziom techniki pomiarowej związanej z badaniem emisji związków
szkodliwych spalin co prawda umożliwia doraźne przeprowadzenie pomiarów emisji związków
szkodliwych zawartych w spalinach podczas rzeczywistych warunków realizowanego rejsu, ale ze
względu na wysokie koszty aparatury pomiarowej nie jest możliwe prowadzenie rejestracji ciągłej
poziomu emisji w/w związków. Badania tego typu pozwalają jednak określić poziom wartości
emisji poszczególnych związków szkodliwych spalin w rzeczywistych warunkach eksploatacji na
podstawie analiz parametrów eksploatacyjnych zarejestrowanych przez okrętowe rejestratory
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parametrów ruchu okrętu oraz pracy silników układu napędowego. Z wielu rejestrowanych przez
rejestrator parametrów eksploatacyjnych kilka z nich może być wykorzystanych do analizy
warunków eksploatacji okrętu, a w szczególności jego układu napędowego. Do oceny warunków
eksploatacyjnych silnika turbinowego układu napędowego można wykorzystać zarejestrowane
parametry przedstawione w Tab. 3.
Tab. 3. Wybrane parametry pracy układu napędowego okrętu klasy fregata FFG7

Oznaczenie
parametru
PLA
Mwał
Msilnik
Pwał
Psilnik
nGG
nPT
nPR
nLW
h
T1
T2
T4.2
T5
Tfuel
p2
pCDP
p4.2
pfuel

Jednostka

Nazwa parametru

[%]
[kN]
[kN]
[kW]
[kW]
[obr/min]
[obr/min]
[obr/min]
[obr/min]
[deg]
[oC]
[oC]
[oC]
[oC]
[oC]
[bar]
[bar]
[bar]
[bar]

ustawienie dźwigni obciążenia silnika
moment obrotowy na wale napędowym
moment na wale wyjściowym silnika
moc na wale napędowym
moc na wale wyjściowym silnika
prędkość obrotowa wirnika wytwornicy spalin
prędkość obrotowa wirnika turbiny napędowej
prędkość obrotowa na wale wyjściowym przekładni redukcyjnej
prędkość obrotowa linii wału
skok śruby
temperatura powietrza na wlocie układu dolotowego
temperatura powietrza na wlocie sprężarki
temperatura spalin na wlocie turbiny napędowej
temperatura spalin w kanale wylotowym
temperatura paliwa zasilającego
ciśnienie powietrza na wlocie sprężarki
ciśnienie powietrza na wylocie sprężarki
ciśnienie spalin przed turbiną napędową
ciśnienie paliwa przed wtryskiwaczami

Przygotowując się do wykonania badań szczególną uwagę należy poświęcić możliwości
instalacji sondy pomiarowej w strumieniu spalin wypływających z układu wylotowego spalin
silników, umiejscowionego w górnej części nadbudówki okrętu. Analiza konstrukcyjna układu
wylotu spalin silników LM 2500, zamontowanych na okręcie FFG-7, wykazuje konieczność
wykonania i montażu w górnej części układu wylotowego spalin specjalnej konstrukcji nośnej,
podtrzymującej sondę pomiarową związków szkodliwych. Przewody doprowadzające spaliny do
analizatora powinny być zamocowane do zbudowanej konstrukcji wspornika, a analizator należy
umieścić w bezpiecznej odległości od układu wylotowego spalin silnika.
Podsumowanie
O ile prawnym ograniczeniom emisji związków szkodliwych spalin poddane są lotnicze silniki
turbinowe (zwłaszcza odrzutowe) [2], okrętowe turbinowe silniki spalinowe, wg stanu prawnego
na dzień dzisiejszy, mają możliwość nieograniczonej emisji tych związków do środowiska.
Niewielka populacja tego rodzaju silników stosowanych na jednostkach pływających ma co
prawda stosunkowo niewielki udział w zanieczyszczaniu środowiska morskiego związkami
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szkodliwymi w odniesieniu do wszystkich okrętowych maszyn spalinowych, jednakże należy
podejmować kroki do ograniczania emisji tych związków dla każdej maszyny.
Zmienne warunki eksploatacji okrętów marynarek wojennych, a w związku z tym zmienne
warunki eksploatacji silnika spalinowego układu napędowego okrętu, stanowią pewien problem na
drodze do określenia ciągłej oceny emisji zanieczyszczeń spalin w takich warunkach
eksploatacyjnych okrętu. W związku z tym podjęto próbę opracowania sposobu oceny emisji
zanieczyszczeń spalin z turbinowych silników spalinowych okrętów wojennych w ich
rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Działania te mogą przyczynić się do wprowadzenia
narzędzia w postaci procedur realizacji testów emisyjnych i dopuszczalnych limitów szkodliwych
składników spalin, co może się przyczynić do stymulacji rozwoju konstrukcji tego typu
i zastosowania silników.
Proponowane badania emisji związków szkodliwych z okrętowego turbinowego silnika
spalinowego w efekcie końcowym pozwolą określić emisję jednostkową (g/kWh) poszczególnych
związków, a tym samym możliwe będzie wnioskowanie o dalszych krokach zmierzających do
redukcji ilości emitowanych związków szkodliwych spalin do środowiska z tego rodzaju
i zastosowaniu silnika spalinowego.
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Abstract
The article presents the continuation of the authors’ research on the problem of the operational fluidity of cargo
handling sea terminals, based on the example of the DCT. The article presents a solution based on the multiequation models and applied to analyze the operational fluidity of terminals in the transshipment and feeder
relation. To provide a solution to the problem of the functioning of sea-land supply chains at the terminal, the
GRETL software has been applied.

Keywords: multi-equation models, simulation, container terminal

1. Introduction
The question of providing the operational fluidity to sea-land supply chains in operations
of container terminals is connected with the coordination of the processes which take place
there, the capacity of cargo handling equipment and the capacity of the storage yards. The
article comes as the continuation of the authors’ research on modelling sea-land supply chains
with the use of simulation methods. Maintaining the operational fluidity depends on the
storage yards and stockpiling areas for the containers. They play the role of the stability
absorbers in a supply chain because the character of the turnover at the terminal negatively
affects the regularity of the process (considering the deadweight of large vessels in particular),
and it generates its periodical fluctuations. Therefore, the monitoring and assessment of this
process is necessary, and it is realized in many ways. Most frequently, it means defining the
occupancy level of a storage yard. The occupancy indicator, which describes this particular
feature, is of typical static character, and it does not consider the dynamics of the changes
which are connected with loading and unloading of vessels characterized with significant
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deadweight (such as Maersk vessels). The changes of this indicator present some noticeable
deviations, however they do not come as the measure of the process.
As such, applying the static models, where the handling operation of the terminal is
recorded on a daily basis, resulted in a significant irregularity of processes related to large
vessel handling. It negatively affected the correlation of indicators concerning the occupancy
of the quay and storage yard. Considering the abovementioned facts, the real hourly-based
form of recording handling operations was assumed for further research. This form guarantees
not only the operational fluidity of the terminal, but it also eliminates significant deviations
concerning the occupancy of its storage yards.
The article aims at the construction of a model concerning the functioning of a supply
chain in a sea container terminal, in the following relations: export-import, import-export. The
assumed level of transshipment transportation must be also taken into consideration with the
abovementioned hourly-based form of container handling records. The model could also
pertain to a situation in which the dynamics of material fluidity must be considered when the
delays of the means of road transport supporting the container supply chain appear, and there
might be some cargo pile-up. In such cases, it is necessary to provide tools which will allow
us to monitor the processes and to manage them in a better way by making decisions which
involve less risk. The authors decided to solve the following research problem: how to
formulate a task which refers to process modelling in such a way that could satisfactorily
adjust the model to the real processes. Considering its simplicity, the multi-equation model
method has been applied. The working hypothesis to be proved was stated as follows: the
application of the multi-equation model method to the analysis of the operational fluidity of
sea container terminals allows us to provide satisfying forecasts of the occupancy levels of
storage yards, depending on the occupancy levels of the quays where vessel handling
operations take place. To solve this research problem and to prove the working hypothesis,
the following research tasks were carried out:
- The multi-equation model of dynamic processes was identified;
- The model of storage yard occupancy of a sea container terminal was constructed;
- The operational fluidity of a terminal in the sea-land supply chain was analyzed with
the use of the multi-equation methods.
2. The identification of the multi-equation model of dynamic processes
A sea-land supply chain at a container terminal – as a whole and as its particular partial
processes, that is namely: vessel loading-unloading, cargo feeder transport realized by the
road and railway means of transport from the terminal – is realized in time, and it has a
dynamic character. Applying the multi-equation model allows us to describe it with a system
of linear difference equations [1]. Since the measurement of the supply chain and its processes
is of discrete character (daily or hourly flows are measured), a discrete signal in time (a time
series) is a function, the domain of which is a set of integers. So, a discrete signal in time is a
sequence of numbers. The sequences of this type will be presented further in the function
notation x[k ] .
The x[k ] signal which is discrete in time is often determined by sampling of the x(t ) signal
which is continuous in time. If sampling is of the even periodic character, then x[k ]  x(kT ) .
The T constant is referred to as the sampling interval. The course of a dynamic process in
time depends not only on the value of perturbations at the present moment but also on the
value of such perturbations in the past. Therefore, a dynamic process/system has memory in
which the results of past impacts are collected.
2
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The relations between the input signals x1[k ], x2 [k ],, xn [k ] and the output signals

y1[k ], y 2 [k ],, y m [k ] , k  0,1,2, can be described with the use of a system of the linear
difference equations.
 y1[k  1]  a11 y1[k ]  a12 y2 [k ]    a1m ym [k ]  b11x1[k ]  b12 x2 [k ]    b1n xn [k ]  1
 y [k  1]  a y [k ]  a y [k ]    a y [k ]  b x [k ]  b x [k ]    b x [k ]  
 2
21 1
22 2
2m m
21 1
22 2
2n n
2
(1)

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

 ym [k  1]  am1 y1[k ]  am 2 y2 [k ]    amm ym [k ]  bm1 x1[k ]  bm 2 x2 [k ]    bmn xn [k ]  m
where:
yi [k ], i  1,2,, m - the values of the output signals at the k moment,
x j [k ] , j  1,2,, n - the values of the input signals at the k moment,
aij  is the coefficient which appears in the i equation at the j output signal, i, j  1,2,, m
th

th

bij - is the coefficient which appears in the ith equation at the jth input signal,
i  1,2,, m, j  0,1,, n

i - is the non-observable random factor in the ith equation;
The system of equations (1) can be formulated as a matrix.
y[k  1]  Ay [k ]  B x[k ]  ξ

(2)

where:

 b11 b12
b
b22
B   21
 

bm1 bm 2

 b1m 
 b2 m 
,
 

 bmm 

 a11
a
A   21


a m1

a12
a 22

a m1

 a1n 
 a2n 
,
 

 amn 

 y1[k ] 
 y1[k  1] 
 x1[k ] 
 1 
 y [k ] 
 y [k  1] 
 x [ k ]
 
, x[k ]   2 , ξ   2 
y[k ]   2 , y[k  1]   2
  
  
  







 
 ym [k ]
 ym [k  1]
 x n [k ]
m 

.

with further denotation:

 c11 c12
c
c
C   21 22
 


cm1 cm1

ci [k ]  bi [k ], dla   1,2,, m,

 c1m c1m 1 c1m  2
 c2 m c2 m 1 c2 m  2
  

 cmn cmm cmm 1

 c1m  n 
1 
 
 c2 m  n 
, η   2  ,


 

 
  mm  n 
m 

ci [k ]  ai [k ], dla   m  1, m  2,, m  n,
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(3)

 z1 [k ] 
  


 z m [k ] 
z[k ]  

 z m1 [k ] 
  


 z m n [k ]

z [k ]  y [k ], dla   1,2,, m,

,

z [k ]  x  m[k ], dla   m  1, m  2,, m  n ,

The equation system (1) and the functionals (3) can be presented in their reduced form as
y[k  1]  C z[k ]  η

.

(4)

The identification of the equation system (1) will be understood as a question concerning
the selection of coefficients, with the consideration of the values determined by the
measurements performed on a real object. These are the values of:
~
x1[k ], ~
x2 [k ],, ~
xn [k ],
k  0,1,2,, N input signals x1, x2 ,, xn
and the values of
~
y1[k ], ~
y2 [k ],, ~
ym[k ], k  0,1,2,, N  1 output signals y1, y2 ,, ym ,
at the moments tk  k T .
The measurement values can be presented as the following matrix (5)
y1[0] ~
y2 [0]  ~
ym [0]
~
~
~
y [1]
y2 [1]  ~
ym [1]
~
X  [e1 | e2 |  | em | em 1 | em  2 |  | em  n ]   1
 


 
~
~
~
 y1[ N ] y2 [ N ]  ym [ N ]

~
x1[0]  ~
xn [0] 
~
x1[1]  ~
xn [1] 



 

~
x1[ N ]  ~
xn [ N ]

The coefficients bi1,, bi m , aim1 , aim n , i  1,2,, m of the equation system presented above
will be selected so that the functionals (6)

J i (bi1 ,bim, aim1 ,, ai ( mn ) ) 

N

 (a

2
~y [k ]    a ~y [k ]  b ~x [k ]  b
~
~
im m
im1 1
i ( mn ) xn [k ]  yi [k  1]) ,

i1 1

k 1

can reach the minimum for i  1,2,m
Considering the denotations (2) assumed above, the functionals (5) can be stated in the
following form (6):

J i (ci1 , ci 2 ,, ci ( mn ) ) 

N

 (c ~z [k ]    c
i1 1

im

y~zm [k ]  cim1~zm1[k ]  ci ( mn ) ~zmn [k ]  ~yi [k  1]) 2 ,

k 0

i  1,2,m ,
~
z [k ]  ~
y [k ], for   1,2, , m,

~
z [k ]  ~
x m [k ], for   m  1, m  2, , m  n .

Actually, the matrix (4) comes as a system of vectors which are linearly independent in the
Hilbert space
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ym [0] 
xn [0] 
y1[0] 
y2 [0] 
x1[0] 
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
y [1] 
x [1] 
y [1] 
y [1] 
x [1] 
e1   1 , e 2   2 ,, e m   m , e m 1   1 1 ,, e m  n   n  .
  
  
  
  
  
~

~

~

~

~

 y1[ N ]
 y2 [ N ]
 x1[ N ]
 ym [ N ]
 xn [ N ]

(7)

The question of selecting the best model from the group of equations (7), in terms of the
minimization of the quality identifying indicators, was solved with the use of the orthogonal
projection theorem [6]. Considering the extensive character of the question, the
transformations leading to the equation in its matrix form were omitted.
G( Ci0 )T  Wi ,

(8)

where:

 N ~ ~
  y1[k ] y1[k ]
 k 0
N 
 ~
y1[k ] ~
ym [k ]

G   k N0
y1[k ]~
x1[k ]
~
 k 0


 N ~ ~
  y1[k ]xn [k ]
 k 0

N




 ~ym [k ]~y1[k ]
k 0



N






 ~x1[k ]~y1[k ] 
k 0





N



 ~y [k ]~x [k ]  ~x [k ]~x [k ]



m

m

1

m

k 0
N

m

k 0

1



N

1

k 0

1



N



 ~y [k ]~x [k ]  ~x [k ]~x [k ]
m

k 0

 ci01 


 0 
 cim 
(Ci0 ) T   0  ,
c
 im 1 
  
 0 
cim  n 

1

n

k 0

n



N

 ~x [k ]~y [k ] 
n

1



~
~
xn [k ] ym [k ]

 ~T ~
k 0
N
X X
~
~
x1[k ]x1[k ] 

k 0



N

~
x1[k ]~
xn [ k ] 

k 0

k 0



N

 ~y [k ]~y [k ]  ~x [k ]~y [k ]
k 0
N



N



N ~

~
  yi [k  1] y1 [k ]
 k 0




N ~

~
 yi [k  1] y n [k ] ~ T ~
Wi   k 0
  X y i [k  1]
N
 ~
~
yi [k  1] x1 [k ] 

 k 0


N

 ~
yi [k  1]~
xn [k ]
 k 0


So, the matrix equation (8) can be presented in the following form:
~ ~
~
( X T X)(Cio )T  X T ~
y i [k  1]

(9)

Hence:

~ ~ ~
(Cio )T  ( X T X) 1 X T ~
y i [k  1], i  1,2,, m .
Therefore, the optimal coefficients
cij0 , i  1,2,, m, j  1,, m, m  1,, m  n .

(10)

of the reduced form of the model (6) can be determined with the use of the equation:

~ ~ ~ ~
(C0 )T  ( X T X) 1 X T Y[k  1]

(11)

~
X( N 1)( m n ) - the matrix of the measurement values of the signals y1, y2 ,, yn , x1, x2 ,, xm ,
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~
XT( m  n )( N 1) - the matrix transposed to the matrix of the measurement values of the input
signals,
~ ~
( XT X)(N1 1)( N 1) - the matrix invertible to the Gram’s G ( N 1)( N 1) ,matrix,
~
Y( N 1)m [k  1] -the matrix of the measurement values of the output signals y1, y2 ,, ym ,
~
YmT( N 1) - the matrix transposed to the matrix of the measurement values of the output signals,
N – the number of measurements, n – the number of the input signals, m – the number of the
output signals.
3. The model of the storage yard occupancy at a sea container terminal
The research was carried out at the DCT Gdańsk during the subsequent 16 days. The
experimental material was collected in the result of direct observations, and a model of the
cargo turnover at the terminal was constructed. Then the model was applied to the simulation
of the vessel traffic with the use of the Monte Carlo method [4]. The assumed methodology
allowed the authors to obtain significant convergence of the simulation results and the
empirical material. The length of vessels was assumed as an independent variable of the
model. It was also an argument which decided about the number of the incoming vessels and
the time in which they were handled: loaded and unloaded. The reason for that was the fact
that the analyzed cargo handling capacity of the container terminal mainly depends on the
exploitation intensity of the cargo handling infrastructure. The capacity of this infrastructure
results from the length of the quays and the number of cargo handling berths. Accepting the
length of a vessel as an independent variable leads to analyzing the occupancy level of the
storage yards of the terminal, depending on the size of daily container cargo turnovers, in
terms of the import-export relation, during the forecast time. They determine the demand for
the road means of transport [5].
Despite this, seeing the daily records of the container turnover, the sudden increase in their
number will still take place; only the intensity of this operation will decrease. In fact, this
increase in the volume of containers doesn’t take place, as the loading and unloading is
carried out fluidly. As such, it seems that the best solution in terms of modelling the dynamics
of changes in storage yard occupancy will be an hourly-based operation record. In this way
the use of the term “a stream of containers” will be well-grounded. The container streams will
determine the intensity of the container turnover at the storage yard. It is therefore necessary
to consider the fact that there are three streams of containers in the daily turnover, namely:
-

the stream of containers which participate only in sea cargo handling (they do not
leave the storage yard) – that is: they participate in transshipment – it was assumed
that they come as 60% of the total number of containers;
- The stream of containers which are handled by the means of road transport – they
come as 65% of the turnover of containers which are transported to and from the
terminal by road transport;
- The stream of containers which are handled by the means of railway transport – they
come as 35% of the turnover of containers which are transported to and from the
terminal by railway transport.
Additionally, it is possible to consider some delays in the land turnover. They can result in
some pile-up in the flow of the container streams at the storage yard. It is particularly
significant when a big percentage of the storage yard occupancy or optimization of storage
6
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areas is concerned. For the modelling the maximal values of the pile-up coefficients were
assumed: for the road transport the pile-up coefficient was – 1.5 and for the railway transport
it was – 1.3. In the case of the stream of the containers x2 outgoing the storage yard, a minus
sign (-) was applied to provide clear understanding.
Having all the above factors specified, a new model was presented (Fig. 1).

y1

x1

y2
y3

x2

y4

Fig. 1. The model of the storage yard occupancy at the container terminal
Source: the authors’ own studies

In the above model, the following streams of containers have been identified:
- x1- the number of containers incoming the storage yard [pcs];
- x2- the number of containers outgoing the storage yard [pcs];
- y1 - the occupancy of the storage yard at the initial occupancy at the level of 50%
[pcs].
- y2 - the container turnover in the maritime transit [pcs];
- y3 - the container turnover in the road transport [pcs];
- y4 - the container turnover in the railway transport [pcs].
4. The analysis of the operational fluidity of a cargo handling terminal.
The model presented in the previous section of the article was described by the system of
equations which is analogical to (1):
y1[k  1]  b0  b11x1[k ]  b12 x2 [k ]  a13 y3 [k ]  a14 y4 [k ]  ξ

y 2 [k  1]  b0  b21x1[k ]  b22 x2 [k ]  a23 y3 [k ]  a24 y4 [k ]  ξ

(14)

y 3 [k  1]  b0  b31x1[k ]  b32 x2 [k ]  a31 y1[k ]  a34 y 4 [k ]  ξ
y 4 [k  1]  b0  b41x1[k ]  b42 x2 [k ]  a41 y1[k ]  a43 y3 [k ]  ξ
Also, as in the previously presented model, the estimation of the equation coefficients of
the particular output variables was provided with the use of the least squares method. The
parameters of the estimation are presented in Table 1, 2, 3, and 4.
Tab. 1. The estimation of the dependent y1 variable with the use of the least squares method

const
x1_1
x2_1
y3_1
y4_1

b0
b11
b12
a13
a14

Coefficient
9654,38
0,570112
0,329675
0,879112
0,971462

Standard error
4,25005
0,0210971
0,0235174
0,0767075
0,155255
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t-Student
2271,5900
27,0232
14,0183
11,4606
6,2572

p significance
<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001

Tab. 2. The estimation of the dependent y2 variable with the use of the least squares method

const
x1_1
x2_1
y3_1
y4_1

b0
b21
b22
a23
a24

Coefficient
9653,64
0,555468
0,351168
0,0867545
-0,264657

Standard error
3,94462
0,0195809
0,0218273
0,0711947
0,144097

t-Student
2447,2936
28,3678
16,0884
1,2186
-1,8367

p significance
<0,00001
<0,00001
<0,00001
0,22376
0,06703

Tab. 3. The estimation of the dependent y3 variable with the use of the least squares method

const
x1_1
x2_1
y1_1
y4_1

b0
b31
b32
a31
a34

Coefficient
-7811,23
-0,492549
-0,326617
0,809479
-0,447171

Standard error
211,746
0,0152679
0,00973906
0,0219116
0,0589745

t-Student
-36,8896
-32,2605
-33,5368
36,9429
-7,5824

p significance
<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001

Tab. 4. The estimation of the dependent y4 variable with the use of the least squares method

const
x1_1
x2_1
y1_1
y3_1

b0
b41
b42
a41
a43

Coefficient
-8431,78
-0,502781
-0,368192
0,873811
-0,890932

Standard error
240,015
0,0165117
0,00917027
0,0248615
0,0330604

t-Student
-35,1303
-30,4499
-40,1506
35,1472
-26,9486

p significance
<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001

The final system of equation (14) is the following:

y1[k  1]  9654,38  0,570112 x1  0,329675x2  0,879112 y3  0,971462 y 4
y 2 [k  1]  9653,64  0,555468x1  0,351168x2  0,0867545 y3  0,264657 y4

y 3 [k  1]  7811,23  0,492549x1  0,326612x2  0,809479 y1  0,447171y4
y 4 [k  1]  8431,78  0,502781x1  0,368192 x2  0,873811y1  0,890932 y3
The convergence of the model and the empirical results is proved by the measure of fitting,
which was assumed in the previous analysis based on the value of the coefficient of the
relative variance (13). Its values, especially for the y1 i y2 variables are respectively 0.4 and
0.3% which clearly indicates the accurate fitting. The graphic form of the fitting for the y1
variable, that is the occupancy level of the storage yard at the initial 50% of the occupancy
level of the yard, and the y2, that is the turnover of containers in transshipment, is presented in
Fig. 2 and Fig. 3.

8
132

Fig. 2. Graphical presentation of the fitting of the y1 variable showing the storage yard occupancy at the initial
50% of the storage yard occupancy

Fig. 3. Graphical presentation of the fitting of the y2 variable showing the turnover of containers in
transshipment
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In the case of the y3 and y4 variables however, the values of the relative variance
coefficient are much higher, at the level of 18%, but the values of the average standard
deviation as well as the value of the standard error of the residuals are low. The average
standard deviation for the y3 and y4 variables is respectively 40.88 and 22.04; the standard
error of the residuals presents the values of 11,71 and 6,57. The coefficient of the relative
variance presents high values because of the smaller streams (smaller turnover) of containers
in the road and railway transport in comparison to the transshipment. The maximum hourlybased turnover of containers coming from the road and railway transport is respectively 152
and 82 containers. Therefore, considering the y3 and y4 variables and the characteristics of the
populations mentioned above, the best measure of the model fitting may be the charts of
regression residuals presented in Fig. 4 and 5.

Fig. 4. The distribution of the regression residuals in the analyzed time period for the y3 variable – the container
turnover in the road transportation

The analysis of Figures 4 and 5 indicates that the highest regression residuals appear in the
time periods when the largest vessel are loaded and unloaded. Despite this fact, the maximal
forecast error in the case of the container turnover in the road transport is 63 containers (Fig.
4), whereas in the case of the container turnover in the railway transport, this number is 38
containers (Fig. 5). The values of the maximal forecast error come as a significant measure of
the model fitting also when cargo handling capacity of the terminal is analyzed. In the
analyzed case, the capacity of the particular loading and unloading facilities was never
exceeded, with the consideration of the overestimation caused by the maximal forecast error.
In this way, the suggested models become useful in any operational conditions of the
container terminal.
As it has been already mentioned, the multi-equation models have another significant
advantage. With the assumed error, they allow us to forecast changes in the value of the
particular variables beyond the observation time period. The ability to predict is particularly
useful in optimization of the operational capacity of the container terminal.
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Fig. 5. The distribution of the regression residuals in the analyzed time period for the y4 variable – the container
turnover in the railway transportation

In the analyzed case, the k-period moving forecast, where k=4 (hours) was applied. The
forecast period was assumed with the consideration of a possibility that there might appear
decision-making situations (Fig. 6 and 7).

Fig. 6. The forecast of the variance pertaining to the value of the y1 variable – the storage yard occupancy level
at the initial 50% storage yard occupancy

11
135

For the y1 variable, that is namely: the storage yard occupancy at the initial 50% of the
storage yard occupancy, and the y2 variable, that is: the container turnover in the maritime
transit, the average forecast error was respectively: -1.62% and -1.48%. The average absolute
error indicated similar low values for the y1 variable: 26.277 and for the y2 variable: 22,084.
The similar values were also obtained for the y3 i y4 variables. Here the average forecast error
was respectively - 0.40% and 0.27%, whereas the average absolute error indicated the
following values: 7.505 and 3.920.

Fig. 7. The forecast of the variance pertaining to the value of the y3 variable – the container turnover in the road
transport

An example of the forecast provided in accordance with the assumed models is presented
in Fig. 6 and 7 where, apart from the forecast values, the 95% confidence interval is marked
in green.
5. Conclusions
The research indicates that applying the multi-equation models for the analysis of the
operational fluidity of a container terminal is well justified because the model fitting to the
empirical observations presents a satisfying level. It is caused by the results of the previous
research in which the following relations were analyzed: the relation between the length of a
vessel and the unloading time of a vessel; the length of a vessel and the number of the carried
containers; the hourly-based operation record of the terminal in terms of loading and
unloading containers. The hourly-based operation record makes the occupancy level of the
storage yards real. This level indicates the values which are considerably below the maximal
capacity of the storage yards, with the assumed initial occupancy level of 50%.
The hourly-based record of the terminal operation provides a safe reserve of unoccupied
storage space in case of any delays in land transport and any subsequent pile-ups in cargo
handling operations, with a real assumption that there will not be any congestion in maritime
transport.
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The satisfying results of the model fitting to the empirical observations come as a premise
for applying them in planning storage surface for handled cargo streams. This is particularly
important in the urban areas, considering the financial burden of the business entities which
operate in commercial sea ports.
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