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Streszczenie 

 

Artykuł przedstawia analizę możliwości i celowości wykorzystania ciepła odpadowego silników głównych na 

pogłębiarkach ssących nasiębiernych. Skoncentrowano się na cieple w spalinach wylotowych i w wodzie 

chłodzącej silnik. Wykorzystując wyniki własnych badań eksploatacyjnych pogłębiarek, określono 

zapotrzebowania na energię cieplną oraz na wodę słodką dla 6 hipotetycznych pogłębiarek ssących 

nasiębiernych o różnych wielkościach, określono dla których wielkości pogłębiarek kotły utylizacyjne i 

wyparowniki będą w stanie pokrywać całe zapotrzebowanie. Przeanalizowano wyniki porównując je z 

rzeczywistością projektową i eksploatacyjną pogłębiarek ssących nasiębiernych.  

 
Słowa kluczowe: Pogłębiarki ssące nasiębierne, siłownie okrętowe, silniki główne, ciepło odpadowe 

 

1. Wprowadzenie 

Na typowych statkach transportowych powszechne jest wykorzystywanie ciepła 

odpadowego silników głównych. Wykorzystuje się ciepło odpadowe w spalinach 

(zastosowanie kotłów utylizacyjnych do wytwarzania pary grzewczej) oraz w wodzie 

chłodzącej silnik (zastosowanie wyparowników podciśnieniowych do wytwarzania wody 

słodkiej z wody zaburtowej).  

Kotły utylizacyjne praktycznie występują na wszystkich rodzajach statków 

transportowych począwszy od małych statków do największych. Główną przyczyną tego 

stanu rzeczy jest powszechne stosowanie na statkach paliwa ciężkiego i związane z tym 

większe zapotrzebowanie na energię cieplną. Na większości typów statków transportowych 

stosowany jest układ kotłów pomocniczych składający się z kotła utylizacyjnego 

pokrywającego zapotrzebowanie na energię cieplną w czasie trwania rejsu i kotła opalanego 

pracującego w czasie manewrów i postojów w portach, na kotwicy. Na statkach o dużym 

zapotrzebowaniu na energię cieplną (np. zbiornikowce) kocioł opalany pracuje również w 

czasie rejsu wspomagając kocioł utylizacyjny.  

Są jednak rodzaje statków, na których stosowanie kotłów utylizacyjnych nie jest tak 

powszechne jak na statkach transportowych. Spowodowane to jest oczywiście nie tak 

powszechnym stosowaniem paliwa ciężkiego jak również charakterystyką eksploatacyjną 

tych statków. Do tej grupy można zaliczyć np. pogłębiarki. Najbardziej charakterystycznym 

rodzajem pogłębiarek są pogłębiarki ssące nasiębierne. W niedalekiej przeszłości kotły 

utylizacyjne na tych pogłębiarkach występowały rzadko, tylko na największych 

pogłębiarkach. Obecnie od kilkunastu lat zmienia się ta tendencja. Na coraz mniejszych 

pogłębiarkach stosowane są kotły utylizacyjne.  
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Wyparowniki podobnie jak kotły utylizacyjne występują praktycznie na wszystkich 

statkach transportowych. Dzięki zastosowaniu wyparowników możliwe stało się znaczne 

ograniczenie pojemności zbiorników zapasowych wody słodkiej. Na pogłębiarkach 

stosowanie wyparowników jest jednak znacznie ograniczone. Wynika to m.in. z warunków 

pracy pogłębiarek jak również z znacznie mniejszej autonomiczności tych statków.  

Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie kiedy ekonomicznie uzasadnione może 

być zastosowanie kotłów utylizacyjnych i wyparowników na tego typu pogłębiarkach.  

 

2. Charakterystyka pogłębiarek ssących nasiębiernych i ich układów energetycznych 

Pogłębiarki ssące nasiębierne charakteryzują się hydraulicznym odspajaniem gruntu, 

który jest transportowany do ładowni gruntowej, przy wykorzystaniu specjalnych pomp 

przystosowanych do przetłaczania mieszaniny wody z gruntem – pomp gruntowych. 

Pogłębiarki ssące nasiębierne wyposażone są zawsze we własny napęd, który zapewnia 

przemieszczanie się pogłębiarki w trakcie pracy. Wymaganą wysoką manewrowość zapewnia 

najczęściej dwuśrubowy układ napędowy oraz stery strumieniowe. Napęd pogłębiarki 

umożliwia przewożenie wydobytego urobku na dowolne miejsce odkładu. Opróżnianie 

ładowni odbywa się poprzez tzw. refulację (wypompowywanie urobku rurociągiem z ładowni 

na ląd) lub grawitacyjnie (poprzez otwarcie w dnie ładowni klap lub zaworów dennych) [5]. 

Pogłębiarki tego typu są budowane w szerokim zakresie wielkości. Podstawowym 

parametrem charakteryzującym wielkość pogłębiarki jest pojemność ładowni gruntowej, 

która zawiera się w przedziale 300–33 000 m
3
. Łączna moc zainstalowanych silników 

spalinowych zawiera się w przedziale 1000–38000 kW. 

Układy energetyczne pogłębiarek ssących nasiębiernych charakteryzują się dużą 

różnorodnością. Podstawowym typem układu energetycznego jest układ, w którym dwa 

(najczęściej) silniki główne zapewniają napęd pogłębiarce i wszystkim odbiornikom energii 

mechanicznej i elektrycznej. Zespoły prądotwórcze (najczęściej dwa) pracują sporadycznie, 

praktycznie pokrywają one zapotrzebowanie na energię elektryczną tylko w sytuacji postoju 

silników głównych. Typ tego układu energetycznego ma kilka wariantów różniących się 

sposobem napędu głównych odbiorników energii mechanicznej [5].  

Są jednak również układy energetyczne charakteryzujące się znacznie większą liczbą 

silników spalinowych. Takim najbardziej skrajnym przykładem mogą być układy, w których 

każdy główny odbiornik energii mechanicznej napędzany jest osobnym silnikiem spalinowym 

a zapotrzebowanie stwarzane przez odbiorniki pomocnicze energii elektrycznej pokrywają 

tylko zespoły prądotwórcze. Liczba silników spalinowych w tym przypadku sięga nawet 10.  

 

3. Możliwości zastosowania kotłów utylizacyjnych 

Aby określić możliwości i zasadność stosowania kotłów utylizacyjnych wytypowano 6 

hipotetycznych o różnej wielkości pogłębiarek ssących nasiębiernych. Ich parametry podano 

w tab.1. Parametry pogłębiarek określono wykorzystując charakterystyki techniczne 

pogłębiarek zawarte w bazie danych DRAGA [3]. 

Tablica 1 
Wybrane parametry techniczne 6 analizowanych pogłębiarek ssących nasiębiernych 

Typowielkość 
pogłębiarki 

ŁGV  ZPV  
SGN  SPN  Z  

3m  
3m  kW  kW  .os  

Pogłębiarka 1500 1500 350 2300
1) 

1800
2) 

240
1) 

2000
2) 

12 

Pogłębiarka 2500 2500 440 3700
1) 

2400
2) 

700
1) 

3200
2) 

14 

Pogłębiarka 4000 4000 600 5500
1) 

3000
2) 

750
1) 

3800
2) 

18 

8



 

Journal of Polish CIMEEAC Vol.13 No1/1                                                                               

Pogłębiarka 6500 6500 750 9000
1) 

5000
2) 

1400
1) 

6600
2) 

20 

Pogłębiarka 9000 9000 850 11000
1) 

9000
2) 

1800
1) 

7600
2) 

24 

Pogłębiarka 12000 12000 950 12000
1) 

10000
2) 

2300
1) 

10000
2) 

32 

1) – rozwiązanie układu energetycznego, w którym silniki główne pokrywają całe 

zapotrzebowanie na energię stwarzane przez odbiorniki główne i pomocnicze, zaś 

silniki pomocnicze pokrywają zapotrzebowanie tylko w czasie postoju silników 

głównych; 
2) – rozwiązanie układu energetycznego, w którym silniki główne pokrywają 

zapotrzebowanie na energię stwarzane tylko przez śruby napędu głównego, pozostałe 

zapotrzebowanie pokrywają szeroko pojęte silniki pomocnicze. 

Wykorzystując metodę podaną w pracy [5] obliczono zapotrzebowanie energii cieplnej na 

tych hipotetycznych pogłębiarkach (przyjęto warunki zimowe). Wyniki przedstawiono w 

tab.2 oraz na rys.1. Do analizy wybrano dwa skrajnie różniące się typy układu 

energetycznego oraz dwa rodzaje paliwa: lekkie MDF, ciężkie HFO180. Na rys.1 

przedstawiono wartości średniego zapotrzebowania śr

CEN  i przy pomocy wąsów ich 

odchylenia standardowe CE .  

Tablica 2 
Wyniki obliczeń parametrów rozkładu zapotrzebowania energii cieplnej na 6 analizowanych pogłębiarkach 

ssących nasiębiernych 

Typowielkość 
pogłębiarki 

Paliwo HFO Paliwo MDF 

Układ typu 1 Układ typu 2 Układ typu 1 i 2 
śr

CEN  CE  
śr

CEN  CE  
śr

CEN  CE  

Pogłębiarka 1500 419,3 67,0 459,7 72,1 168,7 38,2 

Pogłębiarka 2500 522,7 82,6 561,1 88,4 187,4 42,4 

Pogłębiarka 4000 664,1 105,4 681,6 108,1 224,8 50,9 

Pogłębiarka 6500 857,4 138,1 895,8 145,2 243,6 55,1 

Pogłębiarka 9000 999,6 161,1 1121,2 185,1 280,9 63,6 

Pogłębiarka 12000 1150,4 182,4 1332,8 218,4 355,8 80,6 

9
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Rys.1. Zapotrzebowanie energii cieplnej występujące na 6 analizowanych pogłębiarkach ssących 

nasiębiernych 

Losowy charakter obciążeń silników głównych sprawia, że podobny charakter mają 

rzeczywiste charakterystyki wydajności współpracujących z nimi kotłów utylizacyjnych. Dla 

obliczenia ilości energii cieplnej, która może być wytworzona przez kocioł utylizacyjny, 

zastosowano metodę podaną w pracy [5]. W tym przypadku konieczna jest znajomość 

charakterystyki wydajności kotła utylizacyjnego w zależności od obciążenia silnika głównego 

)( SGKU NfQ  .  

W tab.3 przedstawiono wyniki obliczeń dotyczące parametrów rozkładu mocy cieplnej 

kotłów utylizacyjnych analizowanych 6 pogłębiarek w czasie wykonywania robót 

pogłębiarskich. Praca pogłębiarki ssącej nasiębiernej charakteryzuje się cyklem roboczym 

składającym się z: załadunku, pływania z ładunkiem, rozładunku i pływania powrotnego bez 

ładunku. Czynności te różnią się bardzo istotnie, jeśli chodzi o obciążenia eksploatacyjne 

silników głównych. Dlatego też wyróżniono te czynności w tab.3. 

Do obliczeń przyjęto silniki średnioobrotowe firmy Wartsila [7]. Parametry rozkładów 

eksploatacyjnych obciążeń silników podczas wykonywania czynności wchodzących w skład 

robót pogłębiarskich określono na podstawie własnych badań eksploatacyjnych [2,5]. 

Tablica 3 
Parametry rozkładu możliwej do uzyskania mocy cieplnej kotłów utylizacyjnych na 6 analizowanych 

pogłębiarkach ssących nasiębiernych 

Typowielkość 
pogłębiarki 

Typ 
układu 
energ. 

Pływanie z i bez 
ładunku 

Załadunek Rozładunek 
hydrauliczny 

śr

KUN  KU  
śr

KUN  KU  
śr

KUN  KU  

kW kW kW kW kW kW 

Pogłębiarka 1500 
1 457,3 114,3 555,4 83,4 450,1 81,1 

2 405,9 81,2 228,0 27,4 207,7 29,1 

Pogłębiarka 2500 
1 785,5 196,3 947,2 142,1 752,3 135,6 

0
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2 561,6 112,3 310,8 37,3 283,7 39,7 

Pogłębiarka 4000 
1 1291,5 284,2 1453,2 188,7 1176,3 188,5 

2 735,8 147,2 405,5 48,7 363,1 50,8 

Pogłębiarka 6500 
1 2202,9 444,5 2405,1 288,6 1960,1 274,4 

2 1280,2 256,0 710,4 85,3 610,7 85,5 

Pogłębiarka 9000 
1 2940,1 588,2 3100,4 372,6 2548,3 356,8 

2 2410,6 482,1 1267,1 152,1 1088,1 152,5 

Pogłębiarka 12000 
1 3148,6 629,7 3323,7 398,8 2798,2 391,7 

2 2845,4 569,1 1420,7 170,5 1221,3 171,0 

Dla wszystkich typowielkości pogłębiarek z układem energetycznych typu 1 

prognozowane wartości średnie mocy cieplnej kotłów utylizacyjnych są większe niż 

obliczone dla nich zapotrzebowanie na energię cieplną (tab.2). W przypadku układu 

energetycznego typu 2 tylko podczas pływania wartości średniej mocy cieplnej kotłów 

przewyższają obliczone zapotrzebowanie na energię cieplną. Stosowanie kotłów 

utylizacyjnych na pogłębiarkach ssących nasiębiernych uzasadnione jest tylko wówczas, gdy 

kotły te pokrywają zapotrzebowanie na ciepło w całym okresie trwania stanu roboty 

pogłębiarskie. Wniosek, jaki można wysnuć analizując dane z tab.2 i 3 jest jednoznaczny, w 

przypadku pogłębiarek z układem energetycznym typu 2 nieuzasadnione jest stosowanie 

kotłów utylizacyjnych, gdyż w czasie trwania załadunku i rozładunku ilość wytwarzanej 

energii cieplnej przez kotły utylizacyjne jest zbyt mała. Spowodowane jest to niskimi 

obciążeniami silników głównych podczas załadunku i rozładunku.  

W analizach ekonomicznych powszechnie wykorzystane są wskaźniki efektywności 

ekonomicznej jako miary jakości rozwiązania analizowanych wariantów danego rozwiązania 

konstrukcyjnego. Najczęściej wykorzystywane są wskaźniki: przeciętnego kosztu rocznego 

AAC, zaktualizowanej wartości netto NPV oraz okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych 

RPT. W artykule ograniczono się do wskaźnika RPT. Wskaźnik ten zdefiniowany jest 

następująco [5]: 
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gdzie:  

UEC  - różnica pomiędzy ceną rozpatrywanego wariantu układu kotłowego a ceną 

najtańszego wariantu przyjętego jako rozwiązanie bazowe, mln €; 

PK  - różnica pomiędzy rocznym kosztem paliwa dla wariantu układu energetycznego 

przyjętego jako rozwiązanie bazowe a rocznym kosztem paliwa dla rozpatrywanego wariantu 

układu energetycznego, mln €/rok; 

r    - roczna stopa dyskontowa, %/100, 

s    - stopa inflacji (roczny wzrost ceny paliwa i oleju), %/100, 
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W tab.4 zestawiono różnice w kosztach inwestycyjnych pomiędzy rozwiązaniami 

składającymi się z dwóch kotłów utylizacyjnych i jednego kotła opalanego a rozwiązaniem z 

tylko jednym kotłem opalanym [4]. W tab.5 przedstawiono różnice w kosztach 

eksploatacyjnych ograniczonych do różnic w kosztach spalanego paliwa oraz wyliczony 

wskaźnik RPT. Przyjęto trzy udziały czasu pracy pogłębiarki w czasie roku kalendarzowego: 

30%, 50% i 60% udziału czasu trwania robót pogłębiarskich w czasie roku kalendarzowym. 

Dla uproszczenia przyjęto wartości %5 sr . 

Tablica 4 
Różnice kosztów inwestycyjnych dwóch rozpatrywanych wariantów układów kotłów pomocniczych na 

pogłębiarkach ssących nasiębiernych [4] 

Typowielkość 
pogłębiarki 

UEC  

euro 

Pogłębiarka 1500 160.000 

Pogłębiarka 2500 180.000 

Pogłębiarka 4000 220.000 

Pogłębiarka 6500 250.000 

Pogłębiarka 9000 280.000 

Pogłębiarka 12000 300.000 

Udział czasu trwania stanu „roboty pogłębiarskie” w okresie jednego roku 

kalendarzowego jest bardzo zróżnicowany. Na pogłębiarkach armatorów krajowych i 

zagranicznych, na których prowadzono w latach 2000–2006 szerokie badania eksploatacyjne, 

wartości czasów trwania robót pogłębiarskich do czasu roku kalendarzowego zawierały się w 

przedziale 0,16 – 0,68, przy wartości średniej wynoszącej 0,4 (dane te określono na podstawie 

zapisów w dziennikach okrętowych). Przy czym wartości mniejsze dotyczyły pogłębiarek 

mniejszych, zaś wyższe pogłębiarek większych. 

W analizach ekonomicznych rozwiązań konstrukcyjnych w okrętownictwie 

zadowalająca wartość wskaźnika RPT przyjmowana jest najczęściej na poziomie 2-3 lat [5]. 

Tablica 5 
Różnice kosztów eksploatacyjnych dwóch rozpatrywanych wariantów układów kotłów pomocniczych oraz 

obliczone wartości wskaźnika RPT na 6 analizowanych pogłębiarkach ssących nasiębiernych 

Typowielkość 
pogłębiarki 

Udział czasu trwania robót pogłębiarskich w czasie roku  

30% 50% 60% 

PK  RPT  
PK  RPT  

PK  RPT  

euro/rok lata euro/rok lata euro/rok lata 

Pogłębiarka 1500 21.800 7,3 36.300 4,4 43.600 3,7 

Pogłębiarka 2500 27.500 6,5 45.800 3,9 55.000 3,3 

Pogłębiarka 4000 34.700 6,3 57.900 3,8 69.500 3,1 

Pogłębiarka 6500 44.600 5,6 74.400 3,4 89.300 2,8 

Pogłębiarka 9000 52.000 5,4 86.500 3,2 104.000 2,7 

Pogłębiarka 12000 60.000 4,9 99.500 2,8 119.400 2,3 

Biorąc powyższe pod uwagę i analizując dane zawarte w tab.5 można stwierdzić, że dla 

pogłębiarek ssących nasiębiernych stosowanie kotłów utylizacyjnych może być uzasadnione 

ekonomicznie dla pogłębiarek charakteryzujących się pojemnością ładowni około 6500 m
3
 i 
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większych. W niektórych przypadkach można rozważyć zastosowanie kotłów utylizacyjnych 

i na mniejszych pogłębiarkach (o pojemnościach ładowni około 4000 m
3
 ). 

 

4. Możliwości zastosowania wyparowników 

Podobnie jak w przypadku kotłów utylizacyjnych wykorzystano dane techniczne 6 

hipotetycznych  pogłębiarek ssących nasiębiernych i dla nich określono zapotrzebowanie 

wody słodkiej. Wykorzystano w tym celu metodę podaną w pracy [1]. Metoda ta pozwala 

określić parametry rozkładu zapotrzebowanej wody słodkiej (na cele konsumpcyjne, sanitarne 

oraz techniczne – uzupełnianie ubytków wody w instalacjach wody chłodzącej silniki 

spalinowe i w instalacji parowej). Wyniki przedstawiono w tab. 6 (wartość średniego 

zapotrzebowania wody słodkiej – śr

WSM , odchylenie standardowe – WS ), ograniczono się 

tylko do układu energetycznego typu 1. 
Tablica 6 

Parametry rozkładu zapotrzebowania wody słodkiej na 6 analizowanych pogłębiarkach ssących nasiębiernych 

Typowielkość 
pogłębiarki 

śr

WSM  WS  

Pogłębiarka 1500 3,16 1,26 

Pogłębiarka 2500 4,01 1,6 

Pogłębiarka 4000 6,51 2,3 

Pogłębiarka 6500 8,3 2,92 

Pogłębiarka 9000 9,82 3,51 

Pogłębiarka 12000 11,81 4,25 

Wyparowniki stosowane na statkach są wyparownikami podciśnieniowymi w których do 

odparowania wody morskiej wykorzystuje się ciepło wody chłodzącej silnik główny. Losowy 

charakter obciążeń silników głównych sprawia, że podobny charakter mają rzeczywiste 

charakterystyki wydajności wyparowników. Dla obliczenia ilości wody słodkiej, która może 

być wytworzona przez wyparownik, zastosowano metodę podaną w pracy [6]. W tym 

przypadku konieczna jest znajomość charakterystyki wydajności wyparownika w zależności 

od obciążenia silnika głównego )( SGWY NfQ  . Określano średnią wydajność wyparownika 
śr

WYD odchylenie standardowe WY . 

W tab.7 przedstawiono wyniki obliczeń dotyczące parametrów rozkładu możliwych 

wydajności wyparowników 6 pogłębiarek w czasie wykonywania robót pogłębiarskich. 

Parametry rozkładu wydajności podano z podziałem na czynności wchodzące w skład robót 

pogłębiarskich oraz łącznie dla całego stanu roboty pogłębiarskie z uwzględnieniem struktury 

czasów trwania poszczególnych czynności [5]. Do obliczeń przyjęto identyczne silniki jak w 

przypadku obliczeń dotyczących kotłów utylizacyjnych (silniki średnioobrotowe firmy 

Wartsila [7]). Parametry rozkładów eksploatacyjnych obciążeń silników podczas 

wykonywania czynności wchodzących w skład robót pogłębiarskich określono na podstawie 

własnych badań eksploatacyjnych [2,5]. 

Tablica 7 
Parametry rozkładu możliwych wydajności wyparowników na 6 analizowanych pogłębiarkach ssących 

nasiębiernych 

Typowielkość 
pogłębiarki 

Roboty 
pogłębiarskie 

Pływanie bez i z 
ładunkiem 

Załadunek Rozładunek 
hydrauliczny 

śr

WYD
 WY

 
śr

WYD  WY  
śr

WYD  WY  
śr

WYD  WY  

t/d t/d t/d t/d t/d t/d t/d t/d 
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Pogłębiarka 1500 1,71 0,11 0,47 0,13 0,78 0,1 0,46 0,09 

Pogłębiarka 2500 2,94 0,18 0,83 0,23 1,32 0,16 0,79 0,15 

Pogłębiarka 4000 4,52 0,25 1,49 0,33 1,67 0,22 1,35 0,22 

Pogłębiarka 6500 7,79 0,43 2,46 0,51 2,71 0,39 2,62 0,38 

Pogłębiarka 9000 11,53 0,56 3,95 0,79 4,16 0,5 3,42 0,48 

Pogłębiarka 12000 12,41 0,63 4,23 0,85 4,46 0,54 3,76 0,53 

Z analizy wyników przedstawionych w tab. 6 i 7 wynika, że możliwości pełnego 

pokrycia zapotrzebowania wody słodkiej istnieją dla pogłębiarek o pojemnościach ładowni 

około 9000 m
3
 i większych. Analizując dane techniczne pogłębiarek zawarte w bazie 

DRAGA okazuje jednak, że występowanie wyparowników na pogłębiarkach ssących 

nasiębiernych jest sporadyczne (i tylko na największych jednostkach). Co jest powodem 

takiego stanu rzeczy? Wielce prawdopodobne przyczyny są następujące: 

 Mała wartość autonomiczności pogłębiarek ssących nasiębiernych (najczęściej 

20–30 dób) powoduje możliwości uzupełniania zapasów wody równolegle z 

poborem paliwa, również wymagane pojemności zbiorników zapasowych nie są 

duże; 

 Armatorzy unikają eksploatacji wyparowników w rejonach przybrzeżnych, stąd 

wyparowniki mogą pracować właściwie tylko podczas przemieszczania się 

pogłębiarki z miejsca załadunku na miejsce rozładunku (i odwrotnie) a to 

powoduje ograniczenie ich dobowych wydajności. Dlatego też wyparowniki 

występują są na bardzo dużych pogłębiarkach, które dodatkowo projektowane są 

dla dużych odległości pomiędzy załadunkiem a rozładunkiem (co najmniej 

kilkadziesiąt Mm). 

5. Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza upoważnia do sformułowania następujących uwag i wniosków: 

 możliwości pokrywania zapotrzebowania energii cieplnej przez kotły utylizacyjne jest 

zależne od typu układu energetycznego pogłębiarki. Zdecydowanie najlepszym pod 

tym względem jest najczęściej stosowany układ, w którym silniki główne pokrywają 

całe zapotrzebowanie na energię stwarzane przez odbiorniki główne i pomocnicze, zaś 

silniki pomocnicze pokrywają zapotrzebowanie tylko w czasie postoju silników 

głównych. Inne typy układu energetycznego, ze względu na niskie obciążenia 

silników głównych podczas załadunku i rozładunku, nie są w stanie samodzielnie 

pokrywać zapotrzebowanie na energię cieplną;  

 przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazała, że zastosowanie kotłów 

utylizacyjnych może być uzasadnione ekonomicznie już na pogłębiarkach o 

pojemności ładowni 4000 m
3
. Zależy to od prognozowanego czasu pracy pogłębiarki 

w ciągu roku, im dłuższy czas eksploatacji tym szybszy zwrot kosztów inwestycji; 

 zastosowanie paliwa ciężkiego jest bardzo często powiązane z zastosowaniem kotłów 

utylizacyjnych. Na podstawie danych zawartych w bazie DRAGA można stwierdzić, 

że około 90% pogłębiarek ssących nasiębiernych, na których spalane jest paliwo 

ciężkie wyposażonych jest w kotły utylizacyjne.  

 pomimo, że analiza wykazała uzasadnioną możliwość stosowania wyparowników na 

pogłębiarkach o pojemnościach ładowni powyżej 9000 m
3
, występowanie 

wyparowników na pogłębiarkach ssących nasiębiernych jest sporadyczne, głównie 

przez małą autonomiczność pogłębiarek oraz unikanie eksploatowania wyparowników 

przez armatorów w strefach przybrzeżnych. 
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Streszczenie 

  

 W artykule przedstawiono autorską metodę sprawdzania wadliwości działania układu tribologicznego, 

którym był węzła tarcia badany w aparacie czterokulowym T-02 znajdującym się w Laboratorium Paliw i 

Smarów. Badania zostały przeprowadzone w aspekcie II zasady termodynamiki na podstawie analizy i oceny 

wyników badań laboratoryjnych wykonanych na stanowisku badawczym z aparatem T-02. Badania te wymagały 

zmodyfikowania wspomnianego węzła tarcia aparatu czterokulowego T-02. Został przedstawiony algorytm, 

według którego wykonano badania empiryczne. Wykazano, że uzyskane wyniki badań potwierdziły przydatność 

zaproponowanej w tym artykule metody określania wartości wadliwości działania węzła tarcia do analizy 

umożliwiającej ocenę przydatności płynu smarującego do wytwarzania warstwy smarującej.  

 Sformułowano także w oparciu o analizę wyników hipotezę badawczą, z której wynika, że zmiana średniej 

wartości współczynnika wadliwości węzła tarcia świadczy o zmianie działania węzła tarcia. Hipoteza ta została 

zweryfikowana na podstawie testu Anova z uwzględnieniem statystyki Fishera LSD. 

 

Słowa kluczowe: współczynnik wadliwości węzła tarcia, hipoteza badawcza. 

 

1. Wstęp 

 

 Zarówno z opisowego jak też wartościującego sformułowania drugiej zasady 

termodynamiki [1,2,3,4] wynika, że wszystkie występujące w przyrodzie przemiany są 

nieodwracalne, np.: 

 niemożliwe jest zrealizowanie perpetuum mobile drugiego rodzaju, tzn. takiego silnika, 

który czerpałby ciepło z jednego źródła i oddawałby pracę (Wilhelm Friedrich Ostwald), 

 ciepło samorzutnie nie może przejść od ciała o niższej temperaturze do ciała o wyższej 

temperaturze (Rudolph Emanuel Clausius). 

 W artykule analizowane było ilościowe ujęcie nieodwracalności przemiany energii 

zachodzącej w węźle tarcia zmodyfikowanego aparatu czterokulowego T-02. 

Nieodwracalność wewnętrzna w węźle tarcia (cztery połączone stalowe kule w styku 

ślizgowym rozdzielone płynem smarowym) wynika z faktu, że gwałtowne uruchomienie kuli 

górnej, pokazane na rysunkach 2 i 3, w pierwszym etapie spowodowało zróżnicowanie m.in. 

pola ciśnień, temperatur i prędkości kuli górnej (a więc istotnych parametrów 

termodynamicznych), a w następnym samorzutnie osiągnięcie stanu równowagi przez ten 

węzeł. Natomiast nieodwracalność wzajemnych oddziaływań kul badanego węzła 

charakteryzuje tarcie pomiędzy kulą górną i trzema kulami dolnymi, pokazane na rysunkach 2 

i 3, wytwarzające ciepło tarcia, które całkowicie przejmuje otoczenie. 
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 Najbardziej rozpowszechnioną wersją drugiej zasady termodynamiki jest jej interpretacja 

oparta na sprawności obiegu w pracy przeprowadzona została analiza przeciwieństwa 

sprawności, która została określona jako współczynnik wadliwość umożliwiający ocenę 

wadliwości działania węzła tarcia. 

Kolejne punkty artykułu zawierają: opis strat tarcia wpływających na wielkość 

współczynnika wadliwości węzła tarcia, autorską propozycję interpretacji dyssypacji energii, 

opis stanowiska badawczego wraz z analizą nieodwracalności przemian zachodzących w 

węźle tarcia, weryfikację hipotezy badawczej oraz wnioski końcowe. 

 

2. Zjawisko tarcia 

 

 Tarcie jest zjawiskiem powszechnie występującym w przyrodzie i technice, 

przeciwdziała ono wzajemnemu przemieszczaniu się ciał stykających się swoimi 

powierzchniami. Można badać różne rodzaje tarcia. W wyniku tego powstały takie teorie 

tarcia suchego ciał stałych jak: mechaniczne, molekularne i molekularno-mechaniczne. Teorie 

mechaniczne (Amontonsa, Coulomba, Bowdena) wyjaśniają zjawisko tarcia, jako rezultatu 

istnienia oporu tarcia, który przeciwdziała siłom wykonującym pracę tarcia. Praca ta musi być 

wykonywana po to, aby mogło nastąpić unoszenie ślizgających się po własnych 

nierównościach powierzchni elementów tworzących węzły tarcia, ścinanie nierówności i 

połączeń tarciowych tych powierzchni oraz pokonanie oporów spowodowanych sprężystymi i 

plastycznymi odkształceniami mikroobszarów styku. Teorie molekularne (Tomlinsona, 

Dieriagina) wyjaśniają zjawisko tarcia, jako rezultatu istnienia oporu tarcia powstającego 

wskutek pokonywania przyciągania molekularnego (chropowatości molekularnej). Te teorie 

były rezultatem uwzględnienia korpuskularnej budowy ciał, które składają się z atomów, 

cząsteczek i ciał przylegających do siebie powierzchniami, między którymi występuje 

wzajemne oddziaływanie. Teoria molekularno-mechaniczna (Kragielskiego) wyjaśnia 

zjawisko tarcia, jako rezultatu pokonywania szczepień chropowatości przyciągania 

molekularnego, uwarunkowanego wzajemnym przyciąganiem atomów i cząsteczek trących 

powierzchni ciał. W praktyce tarcie suche rzadko zachodzi. Z reguły w węzłach tarcia istnieje 

tarcie technicznie suche, które powstaje, gdy między trącymi powierzchniami są cząsteczki 

innych płynów, np. smarów, zanieczyszczeń stałych i tlenków trących powierzchni. W czasie 

tarcia istniejącego podczas działania każdego układu tribologicznego (zarówno ślizgowego 

jak i tocznego) zachodzi rozpraszanie energii. Rozpraszanie tej energii realizowane jest w 

formie pracy tarcia, która jest (jak wiadomo) równoważna ciepłu tarcia. Wskutek tego rośnie 

temperatura elementów tworzących węzeł tarcia. Tarcie jest zjawiskiem nierozerwalnie 

związanym z pracą maszyn i urządzeń, zaś zjawiska związane z tarciem są nieodwracalne. 

Pokonywanie oporów tarcia wymaga niekiedy (zwłaszcza w warunkach tarcia granicznego) 

dużego zużycia energii doprowadzonej do węzła tarcia.  

 Do bardzo ważnych zjawisk towarzyszących tarciu, mających duże znaczenie techniczne, 

zaliczane jest zużycie powierzchni materiałów uczestniczących w tarciu, ich smarowanie oraz 

zużycie energii na pokonanie oporów tarcia. 

 Tarciem [5] nazywamy zbiór zjawisk występujących w obszarze styku dwóch 

przemieszczających się ciał, w wyniku, których powstają opory ruchu a najskuteczniejszym 

sposobem zmniejszania tarcia jest jego smarowanie. Zależnie od przyjętych kryteriów 

podziału, wyróżnia się różne rodzaje tarcia. Najbardziej znane rodzaje tarcia ślizgowego 

zostały przedstawione na rys. 1.  
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ślizgowe

tarcie kinetycznestatyczne

wewnętrznezewnętrzne

płyn smarnycztery kule

płynnesuche graniczne

mieszane

STAN RUCHU:

MIEJSCE:

MATERIAŁ:

POWIERZCHNIA STYKU:

 
Rys. 1. Rodzaje tarcia między kulami węzła tarcia 

 Przyjmując jako kryterium stan ruchu, rozróżnia się tarcie statyczne (spoczynkowe) i 

kinetyczne (ruchowe, dynamiczne).Tarcie statyczne pojawia się podczas przejścia ze stanu 

spoczynku w ruch, a także podczas zatrzymania ruchu. Tarcie kinetyczne występuje w czasie 

ruchu. Tarcie statyczne jest na ogół większe od kinetycznego. Tarcie ze względu na jego 

lokalizację można podzielić na dwie zasadnicze grupy: wewnętrzne– powstające wewnątrz 

jednego ciała (np. w oleju smarowym rozdzielającym współpracujące powierzchnie trące), w 

którym przemieszczają się względem siebie atomy, grupy atomów, cząsteczki chemiczne itp., 

i zewnętrzne – powstające przy powierzchniowym styku ciała stałego z innym ciałem stałym 

lub płynem(cieczą albo gazem). 

 

3. Dyssypacja energii 

 

 Węzeł tarcia aparatu czterokulowego T-02 składa się z czterech kul przedstawionych na 

rys. 1 o średnicy 12,7 mm, wykonanych ze stali łożyskowej o twardości 62,7 HRC. Trzy kule 

(rys. 2) umieszczone są w dolnym uchwycie-pojemniku w kształcie miski a czwarta kula 

oznaczona, jako 1 (rys. 2) zamocowana jest w uchwycie górnym. Kule znajdujące się w misce 

są dociskane siłą P do kuli zamocowanej w uchwycie górnym za pomocą specjalnej 

obciążnika. Na stalową kulę 1 w uchwycie (rys. 2) działa siła reakcji R równa obciążeniu kul 

stalowych siłą P. 



3PrP

Szczegół"A"

.. .

d

r
3

2

2
d

R

P

PrPr

1

2

 
 Rys. 2. Rozkład sił węzła tarcia aparatu czterokulowego: 1- kula górna, 2 - kule dolne stalowe, 3 – punkty 

styku, d – średnica kuli 12,7 mm, r – promień okręgu powstałego na punktach styku,  = 35,2644 - kąt 

określający kontakt kuli górnej (gumowej) z dolnymi (stalowymi); P – obciążenie kul stalowych w misce, R – siła 

reakcji, Pr  – obciążenie promieniowe [6]. 
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 Z rozkładu sił na skojarzeniu par tarciowych przedstawionych w normie [7] rys. 1 

wynika, że promień wału można traktować, jako promień okręgu powstałego na punktach 

styku kul (3) w węźle tarcia a siły promieniowe można wyznaczyć z zależności: P3 Pr. 

 Na postawie szczegółu "A" z rys. 1 przedstawiającego styk kul węzła tarcia obliczono 

promień sin
2


d
r , a znając obciążenie promieniowe 

cos3


P
Pr  można wyznaczyć 

współczynnik tarcia [8]: 

P

M t 48,222  (3) 

gdzie: 

tM – jest momentem tarcia [Nm], 

P - obciążenie kul stalowych w misce [N]. 

 Tak wyznaczony promień r, siła Pr i współczynnik tarcia  są niezbędne do obliczenia 

pracy tarcia „szkodliwej” węzła tarcia [6]: 

  rPL rS 2  (4) 

gdzie: 

             rP  – obciążenie promieniowe [N], 

               - współczynnik tarcia [-], 

              r  – promień wału [m]. 

      Cechą opisanej przemiany jest fakt, że oddziaływanie energetyczne o właściwościach 

pracy zostaje jak gdyby zamienione na oddziaływanie energetyczne mające cechy ciepła. 

Tego rodzaju działanie energetyczne nosi nazwę działania dyssypatywnego, a często mówi 

się, że nastąpiła dyssypacja energii spowodowana tarciem. 

 

4. Stanowisko badawcze do badania wadliwości  

 

 Stanowisko laboratoryjne, na którym przeprowadzone zostały badania eksperymentalne 

służące do wyznaczania entropii całkowitej zostało przedstawione na rysunkach 3 i 4.  

 Pomiar polega na uruchomieniu węzła tarcia przy zadanym obciążeniu i zadanej 

prędkości obrotowej kulki zamocowanej w uchwycie górnym. W trakcie ćwiczenia zostaną 

przeprowadzone pomiary ilości energii doprowadzonej do układu, a następnie obliczone będą 

straty związane z dyssypacją energii i w rezultacie możliwe będzie wyznaczenie 

współczynnika wadliwości węzła tarcia ze wzoru: 

 

     (5) 

gdzie:  

         Ls – praca tarcia (szkodliwa,) 

         Ed(bad) – energia dostarczona z sieci podczas badań węzła tarcia 
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Rys. 2. Schemat kinematyczny aparatu czterokulowego: 1 – pokrywa mocująca kule dolne, 2 – uchwyt kuli 

górnej, 3 – kula górna gumowa (obracana), 4 – kule dolne (nieruchome),  
5 – naczynie z badanym olejem, 6 – pryzmat, 7 – dźwignia, 8 – obciążniki, 9 – badany olej, P – obciążenie kul 

stalowych w naczyniu, R – siła reakcji[9]. 

 

Rys. 3. Stanowiska pomiarowego węzła tarcia aparatu T- 02, gdzie: 1- węzeł tarcia,  
2 – silnik napędowy,3 – obciążnik, 4 – komputer z monitorem,  

5 – system pomiarowo-sterujący, 6 – miernik energii elektrycznej, 7 – gniazdko zasilania prądem trójfazowym 
[10]. 

W czasie biegu badawczego mierzone były wartości następujących wielkości: moment 

tarcia Mt [Nm], obciążenie P [N], temperatura badanego płynu t[C], prędkość obrotowa n 

[obr/min] i czas biegu badawczego [s].  
Przebiegi mierzonych wartości wspomnianych wielkości wyświetlane były na bieżąco na 

ekranie monitora, a po zakończeniu biegu badawczego archiwizowane na dysku komputera. 
Silnik napędowy urządzenia był automatycznie zatrzymywany po upłynięciu zadanego czasu 
biegu (ruchu).  

 
5. Określenie stopnia nieodwracalności przemian zachodzących w węźle tarcia 
 

 Zbadano trzy modelowe węzły tarcia na aparacie czterokulowym T-02: 
1. Suchy węzeł tarcia składający się z trzech kul stalowych umieszczonych w suchym 

naczyniu i górnej kuli stalowej w uchwycie rozdzielone powierzchnią utleniacza- 
symbol A. 

2. Węzeł tarcia składający się z trzech kul stalowych umieszczonych w naczyniu 
wypełnionym wodą destylowaną i górnej kuli stalowej w uchwycie - symbol B. 

3. Węzeł tarcia składający się z trzech kul stalowych umieszczonych w naczyniu 
wypełnionym olejem smarowym typu Gulf 10W40 i górnej kuli stalowej w uchwycie 
- symbol C. 

3 

2 

4 

5 

6 

7 
1 
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W tym przypadku można skorzystać z procedury pomiarowej zawartej w pracy [11] 

zgodnie, z którą należało: 
1. Oczyścić kule stalową i umieścić w górnym uchwycie. 
2. Trzy oczyszczone kule stalowe umieścić w uchwycie dolnym i wypełnić płynem (gaz 

lub ciecz). 
3. Uchwyt umieścić w aparacie i obciążyć węzeł zadanym obciążeniem P. 
4. Wprowadzić dane dotyczące testu pomiarowego (wprowadzić zakładany czas biegu 

t=60s, nadać częstotliwość próbkowania 10Hz i współczynnik kompresji 0,15). 
5. Podczas badania zmierzyć czas trwania wszystkich impulsów elektrycznych ED(bad)( 1 

imp=0,001kWh). 
6. Po zakończeniu testu spisać wszystkie wyniki i oczyścić stanowisko. 
Wszystkie wyniki pomiarów wraz z obliczeniami były pięciokrotnie powtarzane i wyniki 

zapisano w tabelach 1, 2.  
 

Tabela 1. Warunki przeprowadzanych prób pomiarowych węzłów tarcia 

Model 

węzła 

tarcia 

n = 500 

obr/min    

= 601s                                      

P= 500N                  

n = 500 

obr/min    

 = 601s                                      

P = 1450N                  

n = 1450 

obr/min    

= 601s                                      

P = 500 N                  

n = 1450 

obr/min     

= 601s                                      

P = 1450N                  

n = 2200  

obr/min    

= 601s                                      

P = 500 N                  

n = 2200  

obr/min    

= 601s                                      

P = 1450N                  

A A1 A2 - - - - 

B B1 B2 B3 - - - 

C C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Tabela 2. Wyniki prób pomiarowych węzłów tarcia 

Model 

węzła 

tarcia 

ED(bad) 

[J] 
Ls[J] s[-] 

Model 

węzła 

tarcia 

ED(bad) 

[J] 
Ls[J] s [-] 

Model 

węzła 

tarcia 

ED(bad) 

[J] 
Ls[J] s [-] 

A1 16,36 2,60 0,19 B1 13,96 0,82 0,0587 C1 12,02 0,67 0,0557 

A1 17,02 2,60 0,18 B1 13,86 0,82 0,0592 C1 12,20 0,75 0,0615 

A1 17,12 2,85 0,20 B1 13,85 0,69 0,0498 C1 12,33 0,79 0,0641 

A1 17,20 2,94 0,21 B1 13,89 0,69 0,0497 C1 12,44 0,80 0,0643 

A1 17,05 2,94 0,21 B1 13,98 0,69 0,0494 C1 12,59 0,80 0,0635 

A2 26,09 6,04 0,30 B2 15,19 2,01 0,1323 C2 16,59 2,89 0,1742 

A2 25,79 6,26 0,32 B2 15,16 1,99 0,1313 C2 15,80 2,29 0,1449 

A2 27,15 6,35 0,31 B2 15,02 1,90 0,1265 C2 16,39 2,21 0,1348 

A2 26,89 5,99 0,29 B2 15,00 1,88 0,1253 C2 16,04 2,08 0,1297 

A2 27,25 5,23 0,24 B2 14,75 2,01 0,1363 C2 15,78 2,01 0,1274 

A3 - - - B3 23,03 1,1 0,0478 C3 21,48 0,86 0,0400 

A3 - - - B3 23,64 1,2 0,0508 C3 22,76 0,88 0,0387 

A3 - - - B3 24,98 1,89 0,0757 C3 21,61 0,88 0,0407 

A3 - - - B3 24,23 1,18 0,0487 C3 22,49 0,83 0,0369 

A3 - - - B3 23,86 1,14 0,0478 C3 21,08 0,66 0,0313 

A4 - - - B4 - - - C4 30,64 2,18 0,0711 

A4 - - - B4 - - - C4 30,14 1,95 0,0647 

A4 - - - B4 - - - C4 29,48 1,73 0,0587 

A4 - - - B4 - - - C4 28,10 1,77 0,0630 

A4 - - - B4 - - - C4 29,24 1,77 0,0605 

A5 - - - B5 - - - C5 27,09 0,64 0,0236 

A5 - - - B5 - - - C5 27,82 0,71 0,0255 

A5 - - - B5 - - - C5 27,44 0,66 0,0241 

A5 - - - B5 - - - C5 27,71 0,65 0,0235 

A5 - - - B5 - - - C5 27,23 0,62 0,0228 

A6 - - - B6 - - - C6 40,45 1,69 0,0418 

A6 - - - B6 - - - C6 39,69 1,51 0,0380 

A6 - - - B6 - - - C6 38,83 1,50 0,0386 
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A6 - - - B6 - - - C6 38,14 1,40 0,0367 

A6 - - - B6 - - - C6 37,19 1,36 0,0366 

W kolumnach oznaczonych „-” nastąpiło zatarcie kul i brak wyników pomiarów. 

Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że wadliwość s węzła tarcia 
wyraźnie rośnie przy wzroście prędkości obrotowej dla dowolnego obciążenia a nie zmienia 
się istotnie przy zmianach obciążenia dla dowolnej prędkości obrotowej. 

Aby wykazać, że sposób smarowania węzłów tarcia wpływa na wadliwość s węzła 
tarcia w następnym rozdziale przeprowadzona została jednoczynnikowa analiza wariancji 
ANOVA [12].  

 
6. Weryfikacja hipotezy badawczej 
 

 Testowanie hipotezy badawczej o treści: nastąpiła zmiana działania węzła tarcia, dlatego 

ponieważ nastąpiła zmiana wadliwość s węzła tarcia dokonano na podstawie analizy 
wariancji ANOVA (tabela 3): 

 Działanie węzła tarcia jest wyrażane zmienną losową. Jako hipotezę zerową (H0) 
przyjęto, że wszystkie węzły tarcia przy prędkości 500 obr/min i obciążeniu 500 N 

mają taką samą wartość współczynnika wadliwości s węzła tarcia. Jako hipotezę 
alternatywną (HA) przyjęto, że wszystkie węzły tarcia przy prędkości 500 obr/min i 

obciążeniu, 500 N mają różną wartość współczynnika wadliwość s węzła tarcia. 

 Z testu zgodności Kołmagorowo-Smirnova dla prób o liczebności 

 n < 100 dla przedziału ufności  = 95% wynika, że funkcją, która opisuje sposób 
przyporządkowania prawdopodobieństw poszczególnym wartościom zmiennej 
losowej, jest rozkład normalny. 

 Na podstawie testu Levene'a potwierdzona została jednorodność wariancji pomiędzy 
porównywanymi grupami.  

 Po wykonaniu testu po fakcie (POST-HOC dotyczącego porównywania różnych par 

pomiarów) za pomocą statystyki Fishera LSD dla poziomu istotności  = 0,05 
wykazano, że wartość średnia współczynnika jest wyraźnie różna dla wszystkich 
populacji, więc hipotezę zerową H0 odrzucono i przyjęto hipotezę alternatywną HA. 

 

Tabela 3. Analiza wariancji ANOVA dla 500 obr/min i obciążenia 500N  

SC[J] 
Model 
węzła 
tarcia 

Analiza rozkładu 
Analiza 

wariancji 
wg Levene 

Analiza różnic - POST-HOC 
(Test Fischer LSD) 

 pK-S p> pL pL>  A1 B1 C1 pF <  

0,0278 A1 

0,05 0,954 RN 

0,373 WP 

A1  pF < 10-6 pF < 10-6 

HA 

0,0306 A1 

0,0309 A1 

0,0319 A1 

0,0306 A1 

0,013 B1 

0,05 0,444 RN B1 pF < 10-6  pF =0,0456 

0,013 B1 

0,013 B1 

0,013 B1 

0,0134 B1 

0,0062 C1 

0,05 0,742 RN C1 pF < 10-6 pF = 0,0456  

0,0074 C1 

0,0074 C1 

0,0084 C1 

0,0084 C1 

gdzie: pK-S - wartość testu Kołmagorowa-Smirnova, RN - rozkład normalny, pL-wartość testu Levene'a, WP - 

wariance w populacjach są zbliżone, pF -wartość testu Fishera,  

HA - przejęta hipoteza alternatywna (są podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej) 
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Rys. 4. Porównanie wartości średniego współczynnika wadliwości na podstawie analizy wariancji ANOVA [11]  

Z wykresu dotyczącego testu po fakcie (POST HOC) wynika, że wszystkie populacje 

(A1, B1, C1) mają względem siebie różne wartości współczynnika wadliwości s. Największa 
wartość współczynnika wadliwości występuje przy smarowaniu suchym węzła tarcia A1 a 
najmniejsza, gdy warstwa graniczna węzła tarcia B1 utworzona jest z wody destylowanej.  

 

7. Uwagi końcowe i wnioski 

 
 Przedstawiony model fizyczny węzła tarcia zmodyfikowanego aparatu cztero-kulowego 
T-02 opracowany w celu zidentyfikowania poprawności jego działania przez wyznaczenie 

współczynnika wadliwości S, umożliwił porównanie trzech sposobów rozdzielenia węzła 
tarcia. Najmniejszą stratę wadliwości, dla obciążenia 500N i wszystkich sprawdzanych 
prędkości obrotowych, stwierdzono w przypadku układów tribologicznych o symbolu B z 
niewielką różnicą w stosunku do symbolu C. Gdy jednak zwiększono obciążenie do 1450 N 
to jedynie węzeł tarcia rozdzielany olejem smarowym (symbol C) zachował poprawność 
działania mimo, że wyraźnie wzrosła wartość energii doprowadzone i pracy szkodliwej to 
wartość współczynnika wadliwości pozostała stała. Można więc uznać, że ostatecznie została 
potwierdzona prawdziwość hipotezy badawczej, że jakość płynu smarującego wpływa na 
poprawność działania badanego układu tribologicznego, co można uzasadnić stwierdzoną 
podczas badań zmianą wartości współczynnika wadliwości.  

Z przeprowadzonej analizy badań wynika (podobnie jak to wykazano w pracy [11]), że 
zaproponowany przez autora model fizyczny do określenia poprawność działania badanego 
układu tribologicznego może być przydatny do oceny wadliwości smarowania poprzecznych 
łożysk ślizgowych. 
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Abstract: The article presents complexity of the problem concerning development of diagnosis with defined 

reliability by a diagnosing system (SDG) on technical condition of marine combustion engines, especially main 

engines. It was shown that development of the final diagnosis, the so-called initial operation diagnosis, on the 

operational usability (fDG on PEx) of a main engine in particular, is not possible without prior development of 

reliable diagnoses such as: diagnosis on correctness of diagnostic signals, diagnosis on correctness of values of the 

measured diagnostic parameters of an engine (DG on pWM), diagnosis on technical condition of an engine (DG on 

ST) and initial diagnosis on operational usability of an engine (wDG on PEx), the so-called initial operation 

diagnosis. Difficulties in development of the diagnoses were emphasized herein due to the fact that the process of 

acquisition of information needed to develop diagnoses with certain reliability or accuracy is a two-dimensional 

stochastic process with components: B(t)  – being considered during operation (use) of SDG (at so-called long time 

- quasistatic) and C() – being considered while measuring diagnostic parameters and diagnostic inference (at so-

called short time - dynamic). The need to determine reliability or accuracy rate of each diagnosis in the form of 

conditional probability P(S/K) was also indicated, where S – technical state of the engine and K – vector of values 

of diagnostic parameters reflecting state S. Diagnostic status of marine engine as a diagnosed system (SDN) was 

characterized in general, on the example of an engine operation process with regards to input (X), output (Y), 

constant (C) and interference (Z) values. Also there was explained how to understand the terms: diagnostic test, 

signal inference, measurement inference, structure inference and operation inference, and how inductive inference 

can be used to verify, for example, the hypothesis H on engine state S when vector K of values of engine diagnostic 

parameters is observed. 

 

Key words: diagnosis, marine engine, diesel engine, diagnosing system, diagnosed system, diagnosis reliability 

 

1. Introduction 
 

In the operation phase of marine combustion engines, the most important matter is rational 

control over the operation process of engines [8, 9, 14]. Such a process runs when the risk of 

occurrence of maritime accident at the time of performing a transportation task by a ship is 

negligible. In order to minimize the risk diagnosing systems (SDG) needs to be permanently 

improved by all producers. 

Diagnosing systems (SDG) are currently produced by various companies in all highly 

industrialized countries, for specific sorts and types of engines as diagnosed systems (SDN) [4, 

6]. The systems differ primarily in: 
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 reliability and lifetime, 

 reliability (including accuracy) of the diagnoses developed, 

 capability of recognizing states occurred during operation. 

Knowledge of reliability and lifetime of diagnosing systems is of particular importance here. 

This is so because development of a diagnosis is based on the assumption that the diagnosing 

system (SDG) is in state of full ability. The lower the reliability and lifetime of the systems, the 

lower the probability that the diagnosing system will be in fully operation state at any time. This 

means that the probability of formulating an incorrect diagnosis is greater then. An equally 

important feature of SDGs is their adaptation to develop reliable diagnoses. No less important 

about the systems (SDG) is their ability of recognizing states occurring during operation of an 

engine as a diagnosed system (SDN). 

Among the most well-known diagnosing systems for marine combustion (diesel) engines, 

the highest capability (possibilities) are presented by: MODIS- Geadit and CoCoS from MAN 

B&W, CBM from Wärtsila, Data Trend from Norcontrol, CC-10 from B&W, and SEDS from 

Sulzer. These systems as specified enable making diagnosis about fuel injection process, 

combustion process in cylinders, levels of thermal load, technical condition of turbocharger, 

filter and air cooler, piston rings and cylinder liners. Various possibilities, but less diagnostic 

capabilities are offered by such system as: MJ, NP and NK from Autronica, CYDELT from 

ASEA, DETS from Norcontrol, SIPWA from Sulzer, RED from SEMT-Pielstick. These systems 

are characterized by different capabilities of recognizing states occurring during operation of 

diagnosed engines, but also they are of different reliability and lifetime as well as different 

adaptation to develop reliable diagnoses. The greatest matter is to determine diagnosis reliability, 

or just its accuracy only. For this reason, it is necessary to undertake best efforts within this area, 

and this is why this issue was raised in this paper. 

 

 

2. Diagnosis reliability  

 

Knowledge of diagnosis reliability is necessary when making any operation decision about 

technical or energetic condition of each marine engine, especially main engine, i.e. engine 

designed to drive a ship. The reliability of the diagnosis should be as high as possible. The 

measure of the reliability is the most often the conditional probability P(S/K) denoting that 

engine is in state S providing that vector K of diagnostic parameters values is observed. 

The diagnosis reliability is determined differently [4, 6, 10, 11, 15]. 

Assuming that the important indicator characterizing the degree of recognition of the actual 

state of SDN by SDG is the probability of developing a correct diagnosis, the diagnosis reliability 

can be determined through the valuation approach as follows: diagnosis reliability is the 

probability of classification of the presumed and actual state of SDN to the class of reference 

diagnostic states which the actual state in fact belongs to, and which it should be so classified to 

by SDG.  

It can be formulated by taking into account that any state of SDN can be recognized by SDG 

only when [4, 6]: 

 event D occurs, denoting performance of diagnosis on SDN state by fully functional SDG; 

 event K occurs, denoting appearance of a defined vector of diagnostic parameters values; 

 occurrence of event K is a consequence of occurrence of event S denoting occurrence of 

SDN state considered for the diagnostic task, which should be classified to the 

corresponding class of reference diagnostic states. 

In such a case, the diagnosis reliability may be determined by the probability of occurrence 

of events D, S, K simultaneously, according to the following formula [7]: 
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The occurrence of event D has no effect on the probability of occurrence of event S (which 

is obvious, since events S and D are independent), and this means that P(S/D) = P(S). Assuming 

that SDG is reliable during diagnosis performance, the formula (2) should take into account the 

lack of the effect of event D on event K, thus the dependence P(K/D   S) = P(K/S). Moreover, 

having a reliable SDG, the event D can always be recorded on condition that K  S occurred. 

Therefore, provided that SDG is reliable at the time of diagnosis performance, the formula (2) 

should additionally consider that: P(D) = 1 and P(D/K  S) = 1, as a result of which the formula 

(1) can take the following form: 
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Formula (2) is therefore a measure of accuracy of the diagnosis [4, 7]. 

 

The reliability is decreased by:  

 interference while measuring diagnostic parameters by SDG, that results mainly from the 

way the engines work and the properties of the measuring chain; 

 inappropriate matching engines as SDN to SDG, 

 use of SDG that do not enable recognition of all significant states of SDN during 

operation; 

 low qualifications of SDN operators and SDG users, as well as recipients of diagnosis 

results. 

The reliability depends not only on the features of SDG, but also on the diagnostic situation 

of marine engines. 

 

 

3. Situation in diagnostics of marine combustion engines 

 

In the operation phase of marine combustion engines, particularly main engines, the need is 

to make such operation decisions to avoid marine accidents [6, 9, 17]. When making such 

decisions, the operation specificity of the engines must be taken into account. It is the most 

complex in case of main engines due to significant changes in hydro-meteorological conditions 

while performing transportation tasks by ships, that include height, length and direction of wave, 

speed and direction of wind, speed and direction of sea currents, which constitute interference Z 

= {zl}, l = 1, 2, ..., k in the operation of this sort of engines (Fig. 1). Therefore, the characteristics 

of the operation of main engines change significantly. The values are presented in Fig. 1 that 

depicts the operation process for any diesel engine. 
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Fig. 1. Operation process for a marine main engine driving an adjustable-pitch propeller:  

X - set of input values, w - technical state (characterized by parameters of state ui, i = 1, 2, ..., n), 

en– energy state (characterized by parameters of state j, j = 1, 2, ..., r), Y - set of output values, Y 

- set of output variables (diagnostic parameters), C - set of constant values, Z - set of interference 

values (deterministic and random). 

 

 

 

The input values xi  X are of the following interpretation:  

 x1 – injection pump adjustment (or fuel dose),  

 x2 – engine rotational speed (n), 

 x3 – fuel injection timing (ww), 

 x4 – adjustable screw pitch adjustment (H/D), 

 x5 – control time of electronic fuel injection (wp), 

. 

. 

. 

 xm – cylinder switching off from operation upon occurrence of seizure process in a piston 

 

The output values yi  Y are of the following interpretation:  

 y1 – propeller thrust force (thrust) (T),  

 y2 – average engine torque (Mo),  

 y3 – useful power of engine (Ne),  

 y4 – maximum cylinder pressure (pmax),  

 y5 – maximum temperature in cylinder (Tmax), 

. 

. 

.  

 yq– amplitude vibration measurement (RMS value, peak value, mean value), 

dimensionless vibration discriminants (crest factor, shape ratio, pulse rate), and other 
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The constant values ch  C  are of the following interpretation:  

 c1 – ambient temperature in engine room (To),  

 c2 – ambient pressure in engine room (po),  

 c3 – air humidity in engine room (), 

 c4 – timing of opening and closing the inlet and outlet valves, or of uncovering and 

covering the inlet and outlet slots,  

 c5 – injector opening pressure (pow) 

. 

. 

. 

 cp – fuel cetane number (LC). 

 

The interference values  zl  Z are of the following interpretation:  

 z1 – sea state (wave height and direction),  

 z2 – wind condition (speed and direction of air movement),  

 z3 – geometric parameters of the waterbody (depth and width),  

 z4 – properties of water currents (speed and direction), 

 zk – processes interfering the correct operation of the propeller .. 

 

Each marine engine under operation can be found in various technical states. Taking 

usability of a given marine engine for task performance as a criterion to recognize the states, the 

following states can be distinguished [6, 8, 17]: 

 

                     S = {si ; i = 1, 2, 3}        (3) 

 

with interpretation as below:  

 s1 – state of full (total) ability,  

 s2 –  state of partial (not full, not total) ability, 

 s3 – state of inability. 

 

Recognition of states si (i = 1, 2, 3) of marine engines proceeds as a result of conduction of a 

diagnostic process. In the case when it can be stated that during diagnostic test of engine and 

development of a diagnosis on its technical condition the diagnosing system (SDG) was in full 

ability (thus it worked reliably), accuracy of the diagnosis should be taken into account (2) [6, 7]. 

Otherwise, diagnosis reliability (1) has to be determined. This requires identification of the 

diagnosis process in order to obtain information defining specificity of the process. This 

information is important because the run of this process has a significant impact on reliability, 

formula 1 (or accuracy, formula 2), of the diagnosis on technical state of internal combustion 

engines. This process can be perceived differently. On the basis of the so far considerations 

concerning diesel engines as diagnosed systems (SDN) [1, 2, 6, 11, 12] it can be assumed that the 

process of diagnosing the crank-piston systems as SDN is a two-dimensional stochastic process 

that consists of the process {B(t): t  0} of operating (using) SDG and the process {C():   0} 

of acquiring information about SDN state. This process can therefore be defined as follows: 

 

D(t, ) = [B(t), C()]; t,   R+    (4) 

 

where: 
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• B(t), a component of the process, which is considered during operation (use) of SDG, i.e. 

the component being considered in long time (during SDG operation, within which the instant 

diagnoses are not required to be generated),  

• C(), a component of the process, which is considered during performance of measuring 

and diagnostic inferring, i.e. the component being considered in short time (during SDG 

operation, within which the diagnosis is obtained), 

• R, a set of non-negative real numbers. 

The process {C():   0} is always formed by the following realizations: 

• diagnostic test, 

• diagnostic inference. 

Diagnostic inference is generally made up by: signal, measurement, symptom, structure and 

operation inferences [1, 17]. The diagram of such inference is presented in Fig. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Diagram of diagnostic inference allowing to develop a diagnosis on technical state  

of any UKTS (SDN) and thus to make an operation decision about the engine: "able", "partly 

able" or "unable" for use as intended: UKTS – crank-piston system of engine, DSg –  signal 

diagnosis, DPm – measurement diagnosis, DOb –  symptom diagnosis, DSt – structure diagnosis, 

DEk – operation diagnosis, DG on pPSD – diagnosis on correctness of diagnostic signal flow, 

DG on pWM – diagnosis on correctness of diagnostic parameters measured,  

DG on ST - diagnosis on technical state, wDG on PEx – initial diagnosis on operational  

usability (initial operation diagnosis), fDG on PEx – final diagnosis on operational usability 

(final operation diagnosis) [17] 

 

Diagnostic test consists in observing and organoleptic recognition of diagnostic signals 

(thermodynamic, vibroacoustic, radiographic, ultrasonic and other) and, if necessary,  in 

measuring (by using measuring devices SDG) the values of diagnostic parameters of the said 
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signals generated by SDN. This test allows to form the sets of results from organoleptic 

recognition and the values of measurements performed (e.g. by means of auditory or visual 

perception). The sets contain original information about the (technical and energetic) state of 

SDN. 
 

Signal inference enables development of information on whether the diagnostic signal is 

correct or deviates from the accepted pattern and thus makes it possible to determine whether the 

SDN works correctly (whether it is in the required condition) or not, but without the need to 

perform measurements. Signal inference results from sensory cognition of the person who 

performs diagnosis. Thus, it allows to determine symptoms in quality terms as a result of 

analysis and evaluation of signal properties by means of senses of the person performing a 

diagnosis (organoleptic recognition). A set of the symptoms formed in consequence of applying 

this inference is diagnostic information, which can be called a measurement diagnosis. 

Measurement inference enables (by performing empirical diagnostic tests) development of 

information on whether the SDN works properly and what state it is in as a result of the analysis 

and evaluation of the results of diagnostic tests where relevant measurements were taken. The 

results of measurements performed with measuring devices SDG are the basis (input values) for 

this inference. This inference consists in analyzing the set of measurement results and isolating 

the symptoms from them. The result of this inference is therefore a diagnostic information, 

which can be called a symptom diagnosis. 

Symptom inference enables development of information about SDN state, and thus 

recognition (identification) of this state by revealing the properties of the system structure (e.g. 

technical, energetic, functional, etc.). It consists in separating from the set of symptoms the 

information mostly about properties of structural (technical) construction of SDN. The result of 

this inference is a structure diagnosis. 

Structure inference enables development of information on operational properties of SDN. 

Based on a symptom diagnosis, the inference allows to determine only the mentioned properties 

of SDN, and thus to determine potential possibilities of its functioning, e.g. in the form of 

estimates of the expected value of time of the correct operation till getting damaged, maximum 

power (maximum torque at a given rotational speed or maximum rotational speed at a given 

torque), range of engine performance (maximum and minimum adjustment of the fuel rail, and 

the maximum and minimum adjustment of the rotational speed controller), etc. Therefore, this 

inference consists among other in determining the set of energetic (operation) states which the 

SDN can be found in. The result of this inference is an initial operation diagnosis. 

Operation inference allows to determine usability or serviceability of SDN, and therefore 

information on its operation usability (ability) with regards to costs of use and maintenance. 

Thus, tis diagnosis contains information on what tasks the SDN can be applied to. This inference 

therefore consists in comparing the potential possibilities (operation potential) of the SDN to the 

needs resulting from the tasks reported for execution. The result of the operation inference is a 

final operation diagnosis. 

Operation inference allows to decide about operational usability of a diagnosed system SDN, 

in this case marine main engines. A diagnosis obtained as a result of this inference contains 

information whether the engine is ready for use and performance of tasks for which it was 

adapted during the designing and manufacturing phases, or whether it should undergo  

appropriate service in order to restore its technical condition, e.g. by replacing an element or 

component, or adjustment, or refurbishment of the engine. 

This results from the fact that when developing a diagnosis (inference) about state of a given 

engine, as SDN, the sentence K (i.e. the sentence that there is just this and no other vector of 

values of diagnostic parameters that characterize the technical condition of crank-piston systems) 

is considered to be a completely certain premise. On the other hand, the sentence S (i.e. the 

sentence that there is such and no other technical state of the engine as SDN) is an inference 
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being developed on the basis of sentence K, in the process of non-deductive reasoning. This 

inference proceeds according to the following scheme [13]: 

 

 

where: 

K  completely certain premise, 

S  inference developed basing on sentence K. 

The output of such inference is therefore the following hypothesis: engine as SDN is in state 

S, because vector K of values of diagnostic parameters is observed. Of course, this hypothesis 

(on SDN state) can also be formulated through a different (equivalent) approach, i.e.: The vector 

K of values of diagnostic parameters is observed, because the engine, as SDN, is in state S. 

    This inference is a reduction inference that does not allow formulation of certain 

inferences (in this case the sentence S), but only probable ones. Probability of diagnosis 

reliability can be obtained by applying the formula 1. 

 

4. Remarks and conclusions 
 

The considerations provided in the paper have been made with regards to the knowledge of 

technical diagnostics for marine combustion engines, but the results of these considerations may 

also be useful for other (different than marine) diesel engines. 

It has been shown that despite the complexity of diagnostic inference that should lead to 

development of a diagnosis, additionally it is necessary to make the effort of determining its 

reliability. For determination of diagnosis reliability about engine state the conditional 

probability P(S/K) was proposed, being the probability of occurrence of state S under the 

condition  that vector K of values of the diagnostic parameters is observed. 

The described situation in diagnostics of marine combustion engines has been limited only 

to specification of reasons and effects of operation of any marine engine as an energy converter, 

with consideration of: a set of input values (X), a set of output values (Y), a set of inference 

values (Z) and a set of constant values (C). 

In the presented concept of diagnostics to apply for identification of states si S(i = 1, 2, 3) 

for marine combustion engines, two processes are reflected: 

 process of diagnosing {C():   0}, which is the course of succeeding and cause-related 

in time activities forming the following diagnostic chain: diagnostic test   diagnostic 

inference that may consist of consecutive inferences: signal, measurement, symptom, 

structure and operation, 

 process {B(t): t  0} of using SDG, the states of which can be interpreted as follows: 

d1  state denoting its use when being in full ability, 

d2  state denoting its use when being in state other than full ability (i.e. in state of partial 

ability or inability) 

d3  state denoting its use when being in full ability, however such a state of an engine 

crank-piston system occurred that was unconsidered in the diagnostic task. 

For this process, basing on publication [4], there were distinguished such types of inference 

as: measurement, symptom, structure and operation. However, diagnostic practice shows the 

need to specify additionally the signal inference, which was not provided in the publication. This 

results from the fact that sensory experience of the user of the combustion engine, who is an 

important element of SDG since controls the process of diagnosing with the help of his/her 

senses, cannot be ignored. 

 

 

 

 

(K, S  K)    S 

34



 

Journal of Polish CIMEEAC Vol.13 No1/3 

Reference 

 

1. Będkowski L.: Elementy diagnostyki technicznej. Wyd. 2. WAT, Warszawa 1992. 

2. Cholewa W., Kiciński J.: Diagnostyka Techniczna. Odwrotne modele diagnostyczne. 

Monografia. Wyd. PŚl., Gliwice 1997. 

3. Gercbach I. B., Kordonski CH.B.: Modele niezawodnościowe obiektów technicznych. WNT, 

Warszawa 1968. 

4. Girtler J.: Energetyczny aspekt diagnostyki maszyn. Diagnostyka Nr 1(45)/2008. Wyd. 

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Warszawa 2008. 

5. .Girtler J.: Model procesu eksploatacji okrętowego silnika spalinowego. ZEM, 

z. 4/1988, s.121-130. 

6. Girtler J.: Sterowanie procesem eksploatacji okrętowych silników spalinowych na podstawie 

diagnostycznego modelu decyzyjnego. Monografia. Zeszyty naukowe AMW, Gdynia 1989 

nr 100A. 

7. Girtler J.: Probabilistic measures of a diagnosis’ likelihood about the technical state of 

transport means. Archives of Transport, vol. 11, iss. 3-4. Polish Academy of Sciences. 

Committee of Transport, pp.3342. 

8. Girtler J.: Stochastyczny model procesu eksploatacji okrętowego silnika spalinowego. 

Zagadnienia Eksploatacji Maszyn PAN, z.2/78, Warszawa 1989 s.79-88. 

9. Girtler J.: Diagnostyka jako warunek sterowania eksploatacją okrętowych silników 

spalinowych. Studia Nr 28, WSM, Szczeci 1997. 

10. Girtler J.: Probabilistyczne miary wiarygodności diagnozy o stanie technicznym maszyn i 

innych urządzeń. Materiały XXXI Ogólnopolskiego Sympozjum DIAGNOSTYKA MASZYN 

. Wydział Transportu Politechniki Śląskiej. Drukarnia B&Z s.c., Katowice 2004, s.24 

(Streszczenia, referat na płycie CD-R). 

11. Girtler J.: Probabilistic measures of a diagnosis’ likelihood about the technical state 

of transport means. Archives of Transport. Polish Academy of Sciences. Committee 

of Transport. Quartelly. Vol. 11, iss. 3-4, Warsaw 1999, p.33-42. 

12. Girtler J.: Znaczenie badań naukowych w projektowaniu statków i okrętów. Materiały 

Jubileuszowej Konferencji Naukowej „Badania i Rozwój Szansą Polskiego Przemysłu 

Okrętowego”. CTO, GdańskJurata, 2002. 

13. Pabis S.: Metodologia i metody nauk empirycznych. PWN, Warszawa 1985. 

14. Piotrowski I., Witkowski K.: Eksploatacja okrętowych silników spalinowych. AM, Gdynia 

2002. 

15. Żółtowski B.: Leksykon diagnostyki technicznej. Monografia. Wyd. ATR, Bydgoszcz 1996. 

16. Diagnostyka maszyn. Zasady ogólne. Przykłady zastosowań. Praca zbiorowa pod redakcją 

C. Cemlpa i F. Tomaszewskiego. Wyd. Międzyresortowe Centrum Naukowe Majątku 

Trwałego. Radom 1992 

17. Girtler J.: Probabilistyczny model diagnostyczny układów korbowo-tłokowych silników 

spalinowych oraz koncepcja jego zastosowania do racjonalnego sterowania procesem 

eksploatacji tych silników. Sprawozdanie z etapu realizacji projektu badawczego pt.: 

„Kształtowanie bezpieczeństwa działania systemów energetycznych środków 

transportowych na przykładzie systemów okrętowych”, wykonane w ramach projektu 

finansowanego przez MNiSW Nr N509 045 31/3500. Kierownik projektu prof. Jerzy 

Girtler. Prace badawcze nr 06/09 /PB. Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 

Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009. 

 

 

 

35



36



 

Journal of Polish CIMEEAC Vol.13 No1/4                          

 
ENERGETYCZNE UJĘCIE DZIAŁANIA KOMÓR SPALANIA 

OKRĘTOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH TŁOKOWYCH 

I TURBINOWYCH  
 

 

 

 

Jerzy Girtler 
 

Politechnika Gdańska 

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 

Katedra Siłowni Morskich i Lądowych 

tel. (+48 58) 347-24-30; fax (+48 58) 347-19-81 

e-mail: jgirtl@pg.edu.pl 
 

 

 
Streszczenie: Przedstawiono propozycję wartościowania (ilościowego określenia) działania komór spalania 

tłokowych i turbinowych silników spalinowych z uwzględnieniem zachodzących w nich takich rodzajów przemiany 

energii jakimi są ciepło i praca. Przedstawione rozważania bazują na fakcie, że w komorach spalania tego rodzaju 

silników spalinowych zachodzi przekształcanie energii chemicznej zawartej w dostarczonym do niej paliwie (ściślej 

– energii chemicznej zawartej w mieszaninie paliwowo-powietrznej powstałej w tej komorze) na energię wewnętrzną 

spalin powstających podczas spalania paliwa. Ta forma przemiany energii została nazwana ciepłem indykowanym 

(Qi). Ciepło Qi odniesione do jednostki czasu t spalania paliwa zostało nazwane strumieniem ciepła ( iQ ). 

Zwrócono uwagę, że proces spalania paliwa w komorach spalania obu rodzajów silników może być nieprawidłowy, 

w przypadku niewłaściwego działania ich wtryskiwaczy, co jest równoznaczne z nieprawidłowym działaniem tych 

komór. Działanie dowolnej komory tłokowego bądź turbinowego silnika spalinowego zostało w tym artykule 

zinterpretowane, jako przetwarzanie energii chemicznej zawartej w paliwie na energię wewnętrzną powstających 

spalin podczas spalania paliwa w ustalonym czasie. Wartościowanie tak rozumianego działania komór spalania 

tego rodzaju silników spalinowych, zaproponowane przez autora tego artykułu, polega na określeniu ilościowym 

tego działania za pomocą wielkości fizycznej, którą cechuje wartość liczbowa z jednostkę miary nazwaną 

dżulosekundą [dżulsekunda]. Do oceny procesu pogarszania się działania komór spalania dowolnego tłokowego 

bądź turbinowego silnika spalinowego zaproponowano model w formie jednorodnego procesu Poissona. 

 
Słowa kluczowe: ciepło, działanie, energia chemiczna, energia wewnętrzna, komora spalania, praca, proces 

stochastyczny, strumień ciepła, tłokowy silnik spalinowy, turbinowy silnik spalinowy 
 

1. Wstęp 

 

Producenci silników spalinowych, zarówno tłokowych jak i turbinowych, dążą do 

zwiększania ich sprawności. Sprawność tych silników w znacznej mierze zależy od poprawności 

działania ich komór spalania. Poprawność działania tych komór zależy istotnie od stanu 

technicznego wtryskiwaczy wspomnianych silników i stanu technicznego sprężarek powierza 

doprowadzanego do komór spalania. Od stanu technicznego tych wtryskiwaczy i sprężarek 

zależy jakość makro- i mikrostruktury mieszaniny paliwowo-powietrznej powstającej w 

komorze spalania po wtryśnięciu do niej paliwa mieszającego się z podanym wcześniej 

powietrzem. Mieszanina ta powinna charakteryzować się równomierną makrostruktura i 

odpowiednio drobną mikrostrukturą. Równomierna makrostruktura mieszaniny powietrza i 
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paliwa w komorze spalania jest wtedy, gdy każda kropla paliwa jest otoczona taką ilością 

powietrza, aby było możliwe spalanie paliwa całkowite i zupełne.  Natomiast odpowiednio 

drobna mikrostruktura jest wtedy, gdy wspomniane krople paliwa mają odpowiednio małą i 

jednakową średnicę, najlepiej optymalną dla danego silnika, aby możliwe było spalanie paliwa 

całkowite i zupełne. W związku z tym, wraz z zużyciem każdego wtryskiwacza paliwa i każdej 

sprężarki powietrza doprowadzanego do komory spalania będzie ulegało pogorszeniu jej 

działanie. Aktualnie, działanie komór spalania silników oceniane jest w formie opisowej, np. 

komora działa dobrze, działanie komory jest zadowalające, komora działa niewłaściwie. Zatem, 

aby oceniać działanie komór spalania w sposób jednoznaczny, trzeba sformułować działanie w 

formie wartościującej.  

W publikacjach [4, 5, 9, 12] zaproponowana została koncepcja określania działania 

tłokowych silników spalinowych za pomocą wzorów, stosownie do zaistniałych sytuacji 

eksploatacyjnych a publikacji [3] podjęto zagadnienie działania okrętowych turbinowych 

silników spalinowych. W tej publikacji działanie turbinowych silników spalinowych jest 

interpretowane, podobnie jak w publikacjach dotyczących tłokowych silników spalinowych [np. 

4, 5, 7, 8, 9, 26, 27, 28], jako przekształcanie w formie ciepła i pracy energii E w tych silnikach i 

przekazywanie jej do odbiornika w określonym czasie t. Tak interpretowane działanie tego 

rodzaju silników (w ujęciu wartościującym) jest określane wielkością fizyczną, którą można 

wyrazić liczbą z jednostką miary nazwaną dżulosekundą [dżulsekunda]. Podobnie można i 

trzeba rozpatrywać działanie komór spalania okrętowych silników spalinowych tak tłokowych 

jak i turbinowych. 

Zastosowanie wspomnianej interpretacji działania w odniesieniu do komór spalania 

rozpatrywanych silników umożliwi także ilościową ocenę działania tych komór, również w 

formie liczby (z jednostką mary dżulosekundą). Ważność komór spalania okrętowych silników 

spalinowych zarówno tłokowych jak i turbinowych wynika z tego, że mają one zasadniczy 

wpływ na sprawność cieplną tego rodzaju silników i to niezależnie od tego, czy są to silniki 

główne (stosowane do napędu statków), czy też pomocnicze, którymi są silniki spalinowe 

tłokowe napędzające prądnice, sprężarki i pompy). Sprawność cieplna okrętowych silników 

spalinowych tłokowych jest wynikiem niecałkowitego spalania objawiającego się czarnym lub 

brunatnym zabarwieniem spalin, które wynika z niewłaściwej organizacji spalania paliwa w 

komorze spalania. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy ulegną uszkodzeniu wtryskiwacze tych 

silników, np. w przypadku wtryskiwaczy z rozpylaczami wielootworowymi, w wyniku ubytków 

materiału z obrzeży i ścianek kanalików wtryskowych rozpylaczy i wskutek tego ich 

rozkalibrowania lub zatkania niektórych tych kanalików z powodu osadzania się na rozpylaczu 

osadu węglowego nazywanego nagarem. Z kolei wadliwe działanie wtryskiwaczy turbinowych 

silników spalinowych, polegające na niesymetrycznym rozpylaniu paliwa w komorze spalania, 

powoduje niestacjonarność oraz niestabilność temperatury i ciśnienia spalin za komorą spalania, 

co znacznie obniża sprawność cieplną tego silnika. [3]. Niestabilności temperatury bądź 

ciśnienia wynika z pulsacji wartości tych parametrów działania silników turbinowych natomiast 

niestacjonarność temperatury bądź ciśnienia wynika z braku powtarzalności wartości tychże 

parametrów pracy silnika przy dowolnych stałych obciążeniach cieplnych komór spalania tych 

silników [3, 18, 29]. Z publikacji tych wynika, że na nierównomierność pola temperatur za 

komorą spalania każdego turbinowego silnika spalinowego wpływ ma także osad węglowy 

(nagar) powstający na rozpylaczu wtryskiwacza, który narasta z upływem czasu eksploatacji 

tegoż silnia. Osad ten powoduje pogorszenie jakości rozpylania paliwa, podobnie jak w 

przypadku silnika spalinowego tłokowego, które objawia się odchyleniem strugi paliwa 

wtryskiwanego do komory spalania. Wskutek tego pojawia się asymetryczność płomienia. Im 

zanieczyszczenie rozpylaczy tych silników nagarem jest większe, tym gorsze jest rozpylania 

paliwa i bardziej nieprawidłowe spalanie paliwa w komorach spalania silników a zatem większe 

są straty niecałkowitego i niezupełnego spalania paliwa. Ale zanieczyszczenia rozpylaczy 

wtryskiwacza nagarem, jak również zużycie erozyjne ich kanałów wtryskowych powoduje także 
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zmniejszenie strumienia ciepła indykowanego ( iQ ) powstającego w komorze spalania, kolejno o 

iQ każdorazowo po upływie przedziału czasu ti. Można temu zapobiec analizując jakość 

przemiany energii chemicznej, zawartej w paliwie dostarczanym do komór spalania wspomnianych 

silników spalinowych, na energię wewnętrzną powstających spalin w określonym czasie, badając formę 

tej przemiany nazywanej ciepłem indykowanym i oznaczanym jako Qi. 

W tej sytuacji konieczne jest określanie zmian ciepła indykowanego (Qi) wyzwalanego w tych 

komorach w czasie (t), a więc dokonania wartościowania ich działania. 
 

2. Sformułowanie problemu wartościowania działania komory spalania tłokowego 

    i turbinowego silnika spalinowego w ujęciu deterministycznym 

 

W komorach spalania silników spalinowych, zarówno tłokowych jak i turbinowych, 

prędkość zaburzeń przepływu powierza doprowadzanego i wtryskiwanego paliwa w celu 

wytworzenia mieszaniny paliwowo-powietrznej jest tak duża (liczba Reynoldsa R > 2200), że 

proces zapoczątkowania spalania i jego przebieg jest bardzo złożony [26]. Wynika to z tego, że 

w komorach spalania tego rodzaju silników zachodzą duże zmiany lokalnej struktury ruchu 

turbulentnego wspomnianej mieszaniny paliwowo-powietrznej w zależności od warunków 

początkowych i brzegowych istnienia tego ruchu. Warunki początkowe dla przepływu powietrza 

warunkują przekroje i ich opory a w przypadku paliwa – otwory wtryskiwacza [1, 16, 22, 31]. 

W silniku tłokowym z wtryskiwaczami wyposażonymi w rozpylacz (końcówkę) 

wielootworowy, nakładanie się osadu węglowego (nagaru) na rozpylaczu powoduje zatykanie 

jego kanalików (otworów), co jest przyczyną nierównomiernego wtrysku paliwa do komory 

spalania. Taki wtrysk może być także z tego powodu, że kanaliki te mogą też ulegać 

rozkalibrowaniu i zniekształceniu na skutek powstania nadmiernych odchyłek średnic tych 

kanalików od walcowości i kołowości. 

W wyniku pogarszania się stanu technicznego wtryskiwaczy, wskutek zakoksowania ich 

otworów, w przypadku okrętowego silnika spalinowego tłokowego (rys. 1) wyposażonego we 

wtryskiwacze z rozpylaczami wielootworowymi, następuje niewłaściwe rozpylanie paliwa, które 

powoduje zakłócenia w tworzeniu się makro- i mikrostruktury paliwowo-powietrznej w 

komorach spalania. 

 
 

Rys. 1. Przekrój przykładowego silnika spalinowego tłokowego wodzikowego dwusuwowego wolnoobrotowego, 

wielkiej mocy o przepłukaniu wzdłużnym typu Sulzer [34] 

 

39



 

Journal of Polish CIMEEAC Vol.13 No1/4                          

Z kolei w turbinowym silniku spalinowym (rys. 2), np. z wtryskiwaczami wirowymi, z 

zawirowywaczem płytkowym bądź śrubowym, proces zakoksowywania otworu powoduje 

znaczne zakłócenia symetryczności podawanego do komory spalania paliwa. Wskutek tego 

zakoksowania następuje zaburzenie symetryczności płomienia w komorze spalania. Wpływa to 

podobnie, jak w silniku spalinowym tłokowych, także niekorzystnie na przebieg procesu 

spalania.  

 

 

W rezultacie w obu tego rodzaju silnikach spalinowych zachodzi niepełne (niecałkowite i 

niezupełne) spalanie paliwa. Prowadzi to do obniżenia sprawności termodynamicznej związanej 

z przemianą energii chemicznej zawartej w paliwie na energię wewnętrzną spalin powstających 

podczas spalania tego paliwa, którą można wyrazić oczywistą zależnością [16, 19, 30, 32]: 
 

ch

sp

tr
E

U
       (1) 

 

gdzie: Usp – energia wewnętrzna spalin powstałych ze spalonego paliwa (Usp < Ech), 

Ech – energia chemiczna zawarta w paliwie wtryśniętym do komory spalania. 

 

Energia chemiczna (Ech) zawarta w paliwie, która może być przekształcona w danej 

komorze spalania tłokowego silnika spalinowego na energię wewnętrzną spalin powstających 

podczas spalania paliwa może być określona dla jednego cyklu pracy tego silnika. Cykl ten jest 

realizowany podczas jednego obrotu wału korbowego w przypadku silnika 2-suwowego oraz 

podczas dwóch obrotów wału korbowego w przypadku silnika 4-suwowego. Dla takiego 

przypadku energię tę można określić z oczywistego wzoru: 

 

WmEch       (2) 

gdzie: 

m – masa paliwa dostarczonego do komory spalania silnika podczas jednego obiegu pracy, 

W – wartość opałowa paliwa (oleju napędowego bądź oleju ciężkiego). 

Jeśli przyjąć, że energia wewnętrzna spalin (Usp) jest równoważna, co do wartości energii 

zamienionej w formie (na sposób) ciepła Qi, które jest nazywane ciepłem wewnętrznym (bądź 

 

Rys. 2. Przekrój przykładowego turbinowego silnika spalinowego 2-wałowego, z dziesięciostopniową sprężarką 

osiową i dwuwirnikową turbiną napędową [3]. 
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indykowanym w przypadku silnika tłokowego) równoważnym pracy wewnętrznej (indykowanej 

w przypadku silnika tłokowego) Ni, zaś energia chemiczna Ech jest równoważna, co do wartości 

ciepłu doprowadzonemu Qd, to można zastosować do rozważań sprawność cieplną określoną 

wzorem [22, 30, 31, 32]: 
 

d

i

d

i

c
Q

L

Q

Q
      (3) 

 

Formą (sposobem) przetwarzania energii chemicznej (Ech) zawartej w paliwie na energię 

wewnętrzna (Usp) spalin, powstających podczas spalania, jest ciepło Qd charakteryzujące to 

przetwarzanie. 

Nieprawidłowy przebieg spalania powodujący dodatkowe obniżenie tr (1) może także 

wynikać z zużycia erozyjnego bądź zatkania dyszy wielootworowego rozpylacza wtryskiwacza. 

Z upływem czasu, wskutek pogarszania się stanu technicznego wtryskiwacza, przetwarzaniu w 

czasie spalania energii Ech na energię Usp towarzyszą coraz większe straty. Straty te związane są 

z wzrostem niecałkowitego i niezupełnego spalania paliwa. W przypadku silnika spalinowego 

tłokowego niecałkowite spalanie objawia się czarnym bądź brunatnym dymem oraz narastającą 

grubością warstwy osadu węglowego (nagaru) na denku tłoka i dolnej płyty głowicy. Takie 

spalanie zachodzi także wtedy, gdy rozpylacze (końcówki) wtryskiwaczy są nieszczelne. Wtedy 

w czasie zamknięcia wtryskiwaczy paliwo wycieka i w znacznej części niemal natychmiast 

ulega termicznemu rozkładowi tworząc nagar. Podobne zjawisko zachodzi w turbinowych 

silnikach spalinowych. Powoduje to z upływem czasu t eksploatacji komory spalanie 

zmniejszanie wytwarzanego ciepła Qi o kolejne spadki ciepła Qi odpowiednio do przedziałów 

czasu ti (i = 1, 2, …, n).  

Ponadto, nieprawidłowy przebieg procesu spalania paliwa w komorze spalania 

turbinowego silnika spalinowego (rys. 2) zwiększa nierównomierność pola temperatur na 

wylocie z komory spalania a przez to także przed łopatkami kierowniczymi i wirnikowymi 

turbiny wytwornicy spalin tegoż silnika. Powoduje to przegrzanie tych łopatek a w rezultacie ich 

pękanie. Oprócz tego ma miejsce deformacja kadłuba tej turbiny, co jest przyczyną zwiększenia 

lub zmniejszenia luzów. W obszarze turbiny, w którym luzy są zbyt małe mają miejsce procesy 

zacierania wirnika. Trzeba się także spodziewać deformacji wirnika turbiny i podpór 

łożyskowych, co z kolei zwiększa drgania turbiny, które mogą uniemożliwić dalszą eksploatację 

turbinowego silnika spalinowego. W przypadku, gdy dotyczyć to będzie silnika głównego 

(silnika napędu głównego) statku, może on zatonąć podczas sztormu. 

W związku z powyższym istotne staje się określenie działania komór spalania zarówno 

tłokowych jak również turbinowych silników spalinowych. Wobec tego analogicznie do 

propozycji zawartej w publikacjach [2, 3, 4, 5, 6] działanie tych komór może być rozpatrywane, 

jako: 

a) działanie wymagane (DW), czyli niezbędne do uzyskania dużej sprawności 

termodynamicznej (tr) a zarazem takie, które zapewnia prawidłowy rozkład temperatur i 

ciśnień na wylocie z komory oraz małą pulsację strumienia spalin w przypadku silnika 

turbinowego, 

b) działanie możliwe (DM), czyli takie, jakie może być zrealizowane w czasie przetwarzanie 

energii w formie (na sposób) ciepła, a które mogą charakteryzować różne sprawności 

termodynamiczne (tr), rozkłady temperatur i ciśnień na wylocie z komory spalania, a w 

przypadku turbinowych silników spalinowych, także pulsacje strumienia spalin w części 

wylotowej komory spalania. 

Wobec tego można przyjąć, że każda komora spalania (KS) tak tłokowego jak i 

turbinowego silnika spalinowego jest w stanie zdatności (zdatna) do wykonania zadania, gdy: 
 

WM DD       (4) 
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W przeciwny przypadku, gdy: 

DW > DM      (5) 
 

należy uznać, że każda komora spalania tego rodzaju silników spalinowych jest w stanie 

niezdatności, gdyż nie jest zdolna do wykonania zadania polegającego na zapewnieniu w niej 

całkowitego i zupełnego spalania. 

Cechą charakterystyczną tak rozumianych działań komór spalania obu rodzajów silników 

(w ujęciu wartościującym) jest to, że mogą być określone wielkościami fizycznymi, które można 

wyrazić liczbą z jednostką miary nazwaną dżulosekundą [Js]. Tak rozumiane działania komór 

spalania tłokowych i turbinowych silników spalinowych, charakteryzuje przekształcanie w nich 

energii chemicznej (Ech) zawartej w paliwie na energię wewnętrzna (Usp) spalin w formie ciepła 

wewnętrznego (Qi) z jednoczesnym uwzględnieniem czasu (t). 

Działanie każdej komory spalania (KS) dowolnego silnika spalinowego tłokowego bądź 

turbinowego może być rozpatrywane w aspekcie deterministycznym i probabilistycznym. W 

ujęciu deterministycznym, gdy energia przekształcana w formie (na sposób) ciepła 

wewnętrznego (Qi) nie ulega zmianie w czasie jej działania (t), działanie (DKS) takiej komory 

może być wyrażone w formie zależności [10, 12, 14]:  

DKS  = Qit     (6) 

 

Natomiast, w przypadku, gdy energia przekształcana w formie (na sposób) ciepła wewnętrznego 

(Qi) zależy od czasu jej działania (t), działanie DKS(t) należy określić z zależności: 
 


t

iKS τQtD
0

d)()(       (7) 

gdzie: 

Qi() – ciepło wewnętrzne (indykowane) wyzwalane podczas działania komory spalania 

(podczas spalania w niej paliwa) w czasie jednego cyklu pracy silnika spalinowego 

tłokowego w chwili  lub ciepło wewnętrzne wyzwalane w komorze spalania turbinowego 

silnika spalinowego w chwili , 
[0, t] – przedział czasu, w którym trwa działanie tejże komory spalania. 

 

W przypadku silnika spalinowego tłokowego w czasie jednego obiegu pracy (2 obroty 

wału korbowego silnika 4-suwowego i 1 obrót wału korbowego silnika 2-suwowego), w każdym 

jego cylindrze o objętości skokowej Vs powstaje ciśnienie indykowane pi, a zatem – 

wykonywana jest przez tłok praca wewnętrzna, równoważna ciepłu indykowanemu Qi (Li = Qi), 

zwana pracą indykowaną, Li = piVs. Wobec tego działanie komory spalania (KS) takiego silnika 

spalinowego ( STŁ

KSD ) podczas realizacji jednego jego obiegu może być określone z zależności [5, 

6, 9]: 

  

t

is

STŁ

KS pVtD
0

d)(  ,    (8) 

 

gdzie: Vs – objętość skokowa cylindra (Vs = FtS), Ft – powierzchnia tłoka, S – skok tłoka,  

pi – ciśnienie indykowane, 

t – czas działania komory spalania (KS). 

Ciśnienie indykowane (pi) można wyznaczyć korzystając np. z powszechnie stosowanych 

indykatorów mechanicznych oraz z ogólnie znanych wzorów [22, 31]: 
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gdzie: Fw – powierzchnia wykresu indykatorowego wykonanego w układzie Clapeyrona (p, V), 

lw – długość podstawy wykresu indykatorowego,  

 - podziałka wykresu indykatorowego [MPa/mm], 

f– strzałka ugięcia indykatora [mm/MPa]. 

 

Ciśnienie indykowane (pi) w każdym cyklu pracy sinika może być i na ogół jest różne, ale 

wraz z zużyciem wtryskiwaczy będzie się systematycznie zmieniało z upływem czasu działania 

komory spalania (t), zatem ciśnienie to będzie funkcją czasu t, czyli 

 

)(tfpi       (10) 
 

W przypadku podobnego badania działania komór spalania turbinowych silników 

spalinowych nie można zastosować wspomnianych indykatorów. Ze względu na to, że turbinowe 

silniki spalinowe są silnikami o działaniu ciągłym można ich działanie ( ST

KSD ) określić z 

zależności [1, 3, 16, 30, 32]: 

   d)()(
0
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gdzie: 

m  – strumień masy spalin powstających w komorze podczas spalania paliwa, 

cp – średnia pojemność cieplna właściwa przy stałym ciśnieniu spalania paliwa, 

TzK – temperatura bezwzględna za komorą spalania, 

TpK – temperatura bezwzględna przed komorą spalania, 

t – czas działania komory spalania (KS). 

 

Wyrażenie podcałkowe we wzorze (11) o postaci 
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oznacza strumień ciepła wewnętrznego wyzwolonego w komorze podczas spalania paliwa. 

 

Strumień masy spalin ( m ) powstających podczas spalania będzie się zmieniało z upływem 

czasu działania komory spalania (t) wraz z zużyciem wtryskiwaczy, zatem strumień ten będzie 

funkcją czasu t, czyli 

)(tfm       (13) 
 

Ponadto wraz z zużyciem wtryskiwaczy należy spodziewać się zmniejszenia temperatury 

spalin za komorą spalania (TzK). 

Rozpatrywanie działania komór spalania zarówno tłokowych jak i turbinowych silników 

spalinowych w takim ujęciu wydaje się przydatne, dlatego ponieważ rozpatrywanie walorów 

energetycznych tych komór na bazie analizy i oceny tylko formy (sposobu) przekształcania w 

nich energii, jakim jest ciepło wewnętrzne (Qi) nie daje pełnego rozeznania o ich przydatności do 

wykonania zadania. Wynika to z tego, że każde zadanie wykonywane jest w określonym czasie t. 

Zatem pełne rozeznanie w zakresie przydatności komór spalania do realizacji zadań, daje łączne 

rozpatrywanie powstającego w komorach spalania ciepła wewnętrznego (Qi) i czasu (t) jego 

wytwarzania. Taka przydatność może być określona wielkością fizyczną, która została tu 
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nazwana (w sensie wartościującym) działaniem tego rodzaju komór spalania. Tak rozumiane 

działanie komór spalania dowolnego tłokowego bądź turbinowego silnika spalinowego zawiera 

informacje jak długo jest bądź może być wytwarzane ciepło Qi równoważne pracy wewnętrznej 

Li. Jeżeli zostanie przeprowadzona analiza przemiany energii w komorach spalania w formie 

ciepła wewnętrznego (Qi), z uwzględnieniem jednocześnie czasu wytwarzania ciepła, to można 

określić działanie takich komór ogólnie jako DKS(t) = Qi(t)t zgodnie z wzorem (6) lub formie 

wzoru (7), albo – w formie wzoru (8) w przypadku komór silników spalinowych tłokowych lub 

wzoru (11) w przypadku komór turbinowych silników spalinowych. Tak rozumiane działanie 

silnika zawiera informację jak długo jest bądź może być wytwarzane w komorze spalania ciepło 

Qi. Jest to równie ważna informacja, jak ta, którą zawiera strumień ciepła ( iQ ) silnika, który 

można wyznaczyć znając ciepło Qi i czas t jego wydzielenia (wytworzenia). Strumień ciepła jak 

wiadomo, zawiera informację jak szybko może być wytworzone ciepło wewnętrzne (Qi). 

Zaproponowana przez autora w tym artykule interpretacja działania komór spalania 

tłokowych oraz turbinowych silników spalinowych ma tę zaletę, że opisowa ocena działania tych 

komór, np. w takiej formie: ich działanie jest dobre, bądź nie dobre, albo nie najlepsze, czy też 

nieodpowiednie, złe, itp. może być zastąpiona oceną wynikającą z porównania ich aktualnego 

działania nazwanego możliwym (DM) z działaniem wzorcowym bądź wymaganym (DW) przy 

użyciu liczb z jednostką miary nazwaną dżulosekundą. 

Tak interpretowane działanie innych obiektów fizycznych (nie tylko technicznych) jest 

znane w fizyce. W fizyce klasycznej przy rozpatrywaniu równania ruchu układu mechanicznego 

(układu ciał materialnych) rozpatrywane jest działanie, nazywane działaniem Hamiltona, które 

wyrazić można następująco [33]: 

  
2

1

t

t

pkHHH EEEdt,ED    (14) 

 

gdzie: EH  energia, tzw. funkcja Lagrange’a, lagrangian; Ek  energia kinetyczna; Ep  energia 

potencjalna. 
 

Podobną formę analityczną ma działanie Maupertiusa, które wyrażane jest następująco 

[33]: 


2

1

2

t

t

kM dtED     (15) 

W fizyce klasycznej działanie jest również interpretowane, jako wielkość będąca 

iloczynem pędu ciała (p = mw) i jego przesunięcia (s), gdyż najprościej można napisać, że [3]: 
 

tLtsK
t

t
swm

t

t
spD dp     (16) 

gdzie: 

p – pęd ciała, s – przesuniecie ciała (droga, przemieszczenie ciała), t – czas przesunięcia 

ciała, m – masa ciała, w – prędkość ciała, Kd – siła działająca na ciało (Kd = mwt 
–

 
1
, L – praca 

wykonana podczas przesunięcia ciała. 

 

 W mechanice kwantowej zaś odpowiednikiem działania jest stała Planca (h), która określa 

zależność energii kwantu promieniowania elektromagnetycznego Ev od częstości v, zgodnie z na 

ogół znaną zależnością [3, 33]: 

Ev = hv ,     (17) 
 

zatem działanie w tym przypadku może być określone zależnością: 
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ν

E
h v      (18) 

Przedstawione propozycje działania dotyczą deterministycznych przemian energii oraz 

sposobów jej przemiany. W praktyce eksploatacyjnej zarówno tłokowych jak i turbinowych 

silników spalinowych przemiany energii mają jednak naturę probabilistyczną. 

 

3. Propozycja określenia działania komory spalania tłokowego i turbinowego silnika 

    spalinowego w ujęciu probabilistycznym 

 

Działanie opisane wcześniej zostało przedstawione w ujęciu deterministycznym. Jednak 

analiza i wynikająca z niej ocena działania komór spalania okrętowych tłokowych i turbinowych 

silników spalinowych może być przedstawiona także w ujęciu probabilistycznym z 

zastosowaniem teorii procesów stochastycznych [4, 11, 15, 17, 21, 24]. Takie podejście do 

zagadnienia wartościowania działania komór spalania, powodującego wyzwalanie ciepła Qi 

podczas spalania paliwa w określonym przedziale czasu t, wynika z konieczności uzyskania 

informacji statystycznej o tym, jakie może być działanie w przedziale określonym przez dowolne 

dwie chwile, np. w przedziale t  [t0, tn]. W tym przypadku, dla każdego czasu t, który jest 

parametrem tego procesu a nie zmienną losową, w rozpatrywanym przedziale czasu [t0, tn)] 

można przyporządkować stan cieplny (ciepło), nazywany stanem chwilowym procesu, którym 

jest zmienna losowa Qt(i) o wartości oczekiwanej E(Qt(i)) i wariancji D
2
(Qt(i)), zależnych od 

wartości t. Zatem taki proces stochastyczny jest zbiorem zmiennych losowych Qt(i) dla t  [t0, tn], 

czyli dla t0  t  tn. Należy przy tym zaznaczyć, że wartość oczekiwana E(Qt(i)) i wariancja 

D
2
(Qt(i)) funkcji losowej {Qi(t): t [t0, tn]} zależą od czasu t, ponieważ wartości E(Qt(i)) i D

2
(Qt(i)) 

mogą być różne dla różnych wartości t. Jednak nie są to funkcje losowe Qi(t), ponieważ E(Qt) 

oraz D
2
(Qt(i)) nie są zmiennymi losowymi, lecz wielkościami stałymi dla danej wartości t i 

danego zbioru realizacji zmiennej losowej Qt(i). 

Przykład zależności E(Qt(i)) oraz D
2
(Qt(i)) od czasu t, z uwzględnieniem działania 

możliwego (DM) i wymaganego (DW), został przedstawiony na rys. 3 [4]. W przedziale czasu [t0, 

t1) komora nie działa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 3. Przykład procesu stochastycznego obrazującego zależność Qi(t): Qi ciepło wewnętrzne, Qi1 – ciepło 

wewnętrzne przyporządkowane chwili t1, Qi2 – ciepło wewnętrzne przyporządkowane chwili t2, Qiw – ciepło 

wewnętrzne wymagane, tz – czas potrzebny do wykonania zadania, t czas będący parametrem procesu {Qi(t): t  0} 

(czas użytkowania komory spalania), E[Qi(t)] – wartość oczekiwana Qi, [Qi(t)] – odchylenie standardowe Qi 

 

 

Na rysunku tym wielkość [Qi(t)] jest odchyleniem standardowym zmiennej losowej Qi. 

Wielkość ta jest pierwiastkiem kwadratowym wariancji D
2
(Qt(i)). 

Malejąca funkcja ciepła (Qi) w czasie eksploatacji () jest wynikiem zmniejszania się 

sprawności termodynamicznej tr (1), czyli sprawność przemiany energii chemicznej zawartej w 

Qi(t) 

 t 

 t1  t2 0 

Qi1 

Qi2 

E[Qi(t) + [Qi(t)] E[Qi(t)  [Qi(t)] 

E[Qi(t)] = f(t) 

 tz 

 pole działania możliwego (DM) 

 pole działania wymaganego (DW) 

Qiw 
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paliwie na energię wewnętrzną powstających spalin, wskutek zużycia elementów komory 

spalania silnika, głównie wtryskiwacza. To jest oczywiste, dlatego ponieważ każdy element 

komory spalania tłokowego i turbinowego silnika spalinowego, zgodnie z drugą zasadą 

termodynamiki traci z upływem czasu swoje uporządkowanie wskutek narastającej dyssypacji 

energii, co objawia się wzrostem jego entropii. Wobec tego narastającego z czasem rozpraszania 

energii, maleje funkcja tr = f(t), na skutek zmniejszania się ciepła Qi(t). 

Oszacowanie wartości oczekiwanej E(Qt(i)) dla każdej wartości czasu t wymaga 

zastosowania wnioskowania statystycznego, które polega na zastosowaniu estymacji punktowej 

bądź przedziałowej. Dokonanie takich estymacji wymaga utworzenia statystyki 
)(ist

Q . 

Wartość średnią 
)(it

Q  takiej statystyki (
)(ist

Q ) można określić (jak wiadomo) z 

następującego wzoru [17, 21, 24]: 





n

j

jitit Q
n

Q
1

)()(

1
     (19) 

 

Estymacja wartości oczekiwanej E(Qt(i)) polegająca na jej oszacowaniu w formie średniej 

arytmetycznej )(it
Q  jest estymacją punktową. Ta metoda estymacji nie daje jednak możliwości 

określenia dokładności oceny (oszacowania) E(Qt(i)). Dokładność taka umożliwia estymacja 

przedziałowa, w której wyznaczany jest przedział ufności. [17, 21]. 

Przedziałem ufności nieznanej wartości oczekiwanej E(Qt(i)) nazywany jest przedział 

 ii
QQ ,  o losowych końcach, który z określonym z góry prawdopodobieństwem  (zwanym 

poziomem ufności) zawiera nieznaną wartość E(Qt(i)) [17, 21]. 

Wiadomo, że wyznaczona według wzoru (6) średnia )(itQ  jest zaobserwowaną wartością 

statystyki st
Q  mającej rozkład asymptotycznie normalny 









n
Q t

it


),(EN )( , niezależnie od 

postaci funkcyjnej zmiennej losowej Qt(i) [17, 21]. Wartość E(Qt(i)) i t oznaczają wartość 

oczekiwaną (przeciętną) i odchylenie standardowe (średnie) ciepła Qi, która jest zmienną losową 

w chwili t. 

W przypadku gdyby była znana wartość t, to korzystając z rozkładu 








n
Q t

it


),(EN )(  

statystyki )(ist
Q  można przedział ufności dla nieznanej wartości oczekiwanej E(Qt(i)) wyznaczyć 

z następującego wzoru [17, 21]: 
 




 









n

yQQ
n

yQP t
itit

t
it )()()( )(E   (20) 

gdzie: 

y  zmienna standaryzowana rozkładu normalnego, odpowiadająca poziomowi ufności 

 = 1  ,  – poziom istotności, najczęściej przyjmuje się  = 0,05.  

 

Najczęściej jednak wartość t nie jest znana i trzeba ja oszacować na podstawie 

uzyskanych wyników badań z wzoru: 

 






n

j

itjitt QQ
n 1

2

)()(
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1

1
     (21) 
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Wtedy przy założeniu, że zmienna losowa Qt ma rozkład normalny  ttQ ),(EN  można 

wykorzystać to, że zmienna losowa 1
)(E

*

)()(



n

QQ

t

itit


 ma rozkład t-Studenta o k = n  1 

stopniach swobody. Założenie, że zmienna losowa Qt(i) ma rozkład normalny  titQ ),(EN )(  

praktycznie nie stanowi ograniczenia, gdyż statystyka )(istQ  zawsze ma rozkład asymptotycznie 

normalny 








n
Q t

it


),(EN )( , przy czym zbieżność tego rozkładu do rozkładu normalnego jest 

bardzo szybka, więc z tej statystyki można korzystać już dla n  4, czyli praktycznie biorąc  

zawsze [17, 21]. 

Wobec tego przedział ufności, można wyznaczyć z zależności [17, 21]: 

 




 












 

1
)(E

1

*

1,)()(
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n

tQQ
n

tQP t
nitit

t
nit  (22) 

gdzie: 

t, n   1  współczynnik rozkładu t-Studenta, którego wartości są takie, że     ttP , 

  – poziom  ufności,  = 1  ,  – poziom istotności 

 

Przyjęcie takiego podejścia w badaniach zmian ciepła wyzwalanego w komorze spalania 

podczas spalania w niej paliwa można uzasadnić dodatkowo tym, że komory spalania 

jednorodne, eksploatowane w tych samych warunkach, poddane racjonalnej diagnostyce [10, 

14], na ogół będą zmieniały swoje walory energetyczne nie istotnie w porównaniu z wartością 

średnią. 

W przypadku zmian ciepła wyzwalanego w komorze spalania z upływem czasu 

zobrazowanego na rys. 3 według krzywej E[Qi(t)] = f(t), pole działania możliwego (DM) może 

być obliczone z wzoru  


2

1

)()(

t

t

KSMM dttfDP     (23) 

 

Natomiast pole działania wymaganego (DW) niezbędne, aby mogło być wykonane zadanie 

do chwili tz, może być obliczone z wzoru 
 

ziwKSWW tQDP  )()(     (24) 

 

Z porównania wzorów (23) i (24), z uwzględnieniem pól działań widocznych na (rys. 3) 

wynika, że DW < DM, a to oznacza, że komora spalania tłokowego czy też turbinowego silnika 

spalinowego wyzwalająca ciepło Qiw jest zdatna do wykonania takiego zadania Z, które może 

być zrealizowane przez czas tz. Działanie możliwe określone w wyniku zastosowania wzoru (23) 

można nazwać działaniem możliwym-oczekiwanym. Ocena optymistyczna takiego działania 

wymagałby znajomości funkcji podcałkowej fo(t) = E[Qi(t) + [Qi(t)], natomiast pesymistyczna 

– funkcji fp(t) = E[Qi(t) – [Qi(t)]. 

Tak określone działanie każdej komory spalania (dowolnego tłokowego lub turbinowego 

silnika spalinowego) umożliwia formułowanie hipotez o stanie technicznym tego rodzaju komór. 

Jedna z takich hipotez (H1) może być następująca: „na rozpylaczu wtryskiwacza jest zbyt duży 

nagar powodujący znaczne odchylenie strugi paliwowej od wymaganego kierunku i związane z 

tym nadmierne naruszenie symetryczności płomienia, dlatego ponieważ działanie możliwe 

(DM) komory spalania jest mniejsze od działania wymaganego (DW) tej komory (DM < DW). 

Weryfikacja tej hipotezy polega na eksperymentalnym badaniu stanu technicznego wtryskiwacza 
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w celu sprawdzaniu prawdziwości konsekwencji K tego, że (DM < DW), którą jest nadmierny 

osad węglowy (nagar) na rozpylaczu wtryskiwacza. Weryfikacja hipotezy H wymaga uznania 

prawdziwości następującej implikacji syntaktycznej [13, 20]: 
 

      (25) 
 

Wtedy można zastosować wnioskowanie niededukcyjne (indukcyjne), nazywane 

redukcyjnym, które przebiega według następującego schematu [13, 20]: 
 

     (26) 
 

Logiczna interpretacja tego schematu wnioskowania jest następująca: jeżeli sprawdzenie 

doświadczalne konsekwencji K potwierdziło ich słuszność, to jeśli prawdziwa jest implikacja 

(25), to hipoteza H jest także prawdziwa i może być zaakceptowana. Wtedy wiadomo, do jakich 

działań naprawczych komory spalania należy przystąpić. Wnioskowanie indukcyjne 

przebiegające według podanego schematu (26), jak każde inne należące do tej grupy 

wnioskowań, nie prowadzi do wniosków pewnych, lecz jedynie prawdopodobnych [2, 13, 20]. 

Może się okazać, że prawdziwa będzie następująca hipoteza (H2): „rozpylacz wtryskiwacza ma 

nadmiernie rozkalibrowane dysze z powodu ich zużycia erozyjnego, co powoduje znaczne 

zaburzenie organizacji spalania, dlatego ponieważ działanie możliwe (DM) komory spalania 

jest mniejsze od działania wymaganego (DW) tej komory (DM < DW). 

Korzystając ze schematu (26) można też formułować inne hipotezy (H), np. „komora 

spalania jest w stanie zdatności, który umożliwia wykonanie zadania Z w wymaganym czasie 

tz, dlatego ponieważ działanie możliwe (DM) komory spalania jest większe od działania 

wymaganego (DW) tej komory, co oznacza, że spełniona jest nierówność DM >DW”. 

 

Weryfikacje jednak takich hipotez wymaga wyznaczenia całki oznaczonej według wzoru 

(23) na podstawie drugiego głównego twierdzenia rachunku całkowego – twierdzenia Newtona-

Leibniza, co nie jest łatwe. Wynika to z tego, że jest mało prawdopodobne, aby funkcję 

pierwotną funkcji podcałkowej można było wyrazić w formie funkcji elementarnych. Można 

jednak zastosować przybliżone całkowania, np. stosując metodę trapezów bądź metodę 

Simpsona. Takich kłopotów nożna się spodziewać, gdyż zastosowanie wzoru (7) będzie trudne, 

jeśli przyjąć, że strumień ciepła wewnętrznego (Qi) reprezentujący zmiany podczas molekularnej 

dyfuzji i reakcji chemicznej zachodzących podczas spalania paliwa w komorze spalania 

określany jest zależnościami (8, 11). 

Działanie komór spalania zarówno tłokowych jak i turbinowych silników spalinowych 

powinno być modelowane na etapie projektowania tych silników. Do badania zmian działania 

komór spalania z upływem czasu wygodnie jest zastosować jednorodny proces Poissona [4, 15]. 

Przydatność tego procesu wydaje się oczywista, gdyż w praktyce eksploatacyjnej tego rodzaju 

komór można rejestrować kolejne przedziały Qi zmniejszenia ciepła Qi o określoną porcję 

elementarną qi, którą można nazwać kwantem (czyli Qi = qi). Wynika to z tego, że można 

przysposobić do tego system diagnozujący wyposażony w urządzenia pomiarowe o stosownej do 

tego rozdzielczości pomiarowej [4, 14, 23, 25]. 

Zmniejszenie ciepła Qi o porcję qi można przedstawić w formie schematu (27) 

 

 
 

 

                     (27) 

gdzie: 

Qi (i = 1,2,...,n ciepła określone w wyniku zarejestrowania (przez system 

diagnozujący) kolejnych spadków ciepła (Qi)  komorze spalania w formie porcji 

(kwantów) qi; Q(i)max – ciepło wewnętrzne maksymalne, które może być wyzwolone w 

Q(i)max = Q(i)1  Q(i)2  ...  Q (i)n  Q(i)n1  Q(i)n = Q(i)min 

                         qi        qi   …              qi             qi 

H1  K 

[K, H  K]    H 
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komorze w chwili poprawnego jej działania, możliwe do zarejestrowania przez system 

diagnozujący, 

Q(i)min najmniejsze ciepło wewnętrzne, które może być wytworzone w komorze w 

chwili jej uszkodzenia (nie musi być możliwe jego zarejestrowanie przez system 

diagnozujący). 

  

Komory spalania, w których wytwarzane jest ciepło Q(i)min wskutek ich zużycia są 

odnawiane, jeśli jest to opłacalne tak, aby można było w niej uzyskać ponownie ciepło Q(i)max. 

W przypadku tak rozpatrywanego działania dowolnej komory, gdy zachodzi w niej zmniejszenie 

ciepła Qi o określoną porcję elementarną qi (czyli o Qi = qi), może być ono przedstawione w 

formie pola zobrazowanego na rys. 4 [4, 15].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 4. Graficzna interpretacja przykładowej realizacji procesu zmniejszania ciepła wewnętrznego wyzwalanego 

podczas działania komory spalania: Qi  ciepło wewnętrzne wyzwalane w komorze spalania, q  kwant, o który 

ulega zmianie ciepło Q, t  czas 

 

 

Opis procesu zmniejszania ciepła przedstawionego na rys. 4 może być dokonany w wyniku 

zastosowania jednorodnego procesu Poissona [7, 15]. Ten proces stochastyczny umożliwia 

czytelne przedstawienie zachodzącego w komorze spalania przebiegu procesu zmniejszania 

ciepła Qi w niej wytwarzanego o stałą wartość elementarną qi: od chwili rozpoczęcia działania 

danej komory spalania (może to być chwila t0 = 0) do chwili zarejestrowania po raz pierwszy, 

przez urządzenie pomiarowe, zdarzenia A polegającego na zmniejszeniu ciepła Qi o wartość 

Qi = qi. Dalsze działanie komory powoduje, z upływem czasu, pojawianie się kolejnych 

zarejestrowanych, przez urządzenie pomiarowe, spadków wartości ciepła Qi o kolejne 

jednakowe wartości qi. Wobec tego w przypadku zarejestrowania do chwili t skumulowanej 

liczby Bt zaistniałych zdarzeń A, opisanej jednorodnym procesem Poissona, można sumaryczne 

zmniejszenie ciepła Q (i)t o wartości Qi = qi do chwili t przedstawić zależnością [4, 6, 15]: 
 

Q (i)t = qiBt     (28) 
 

przy czym zmienna losowa Bt ma (jak wiadomo) rozkład [6, 7]: 
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gdzie:  – wielkość stała ( = idem,  > 0), interpretowana, jako intensywność zmniejszania 

ciepła Qi o jednakowe wartości qi, rejestrowane w czasie badań. 

Wartość oczekiwana E(Bt) i wariancja D(Bt) procesu narastania liczby zdarzeń A, a więc 

zmniejszania ciepła Qi o kolejno rejestrowane wartości qi, można przedstawić następująco: 
 

tBtB tt   )(D;)(E 2     (30) 
 

Wobec tego proces zmniejszania ciepła wyzwalanego Qi(t) w komorze spalania wskutek 

jej zużycia z upływem czasu t, można wyrazić wzorem: 
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   (31) 

 

Graficzna interpretacja zależności (31) została przedstawiona na rys.4. 

Z wzoru (31) wynika, że można dla dowolnej chwili t określić ciepło Qi, jakie może być 

wyzwalane w jakiejkolwiek komorze spalania każdego tłokowego lub turbinowego silnika 

spalinowego, natomiast z wzoru (29) – że można oszacować prawdopodobieństwo pojawienia 

się danego spadku ciepła Qi. Zatem prawdopodobieństwo P(Bt = k; k = 1,2,…,n), określone 

wzorem (29), może być uznane za wskaźnik niezawodności działania komory spalania.  

W fazie eksploatacji każdego tłokowego bądź turbinowego silnika spalinowego stan 

techniczny jego komory spalania ulega pogorszeniu. Wynika to z tego, że wraz z zużyciem 

elementów tej komory a zwłaszcza wtryskiwacza następuje pogorszenie organizacji spalania 

paliwa. Powoduje to zmniejszenie sprawność termodynamicznej (1), ponieważ narasta 

niezupełne i niecałkowite spalanie paliwa.  To sprawia, że działanie możliwe (DM) każdej 

komory spalania takiego silnika maleje z czasem eksploatacji. Wobec tego może się tak zdarzyć, 

że działanie silnika wymagane (DW) do wykonania zadania Z w czasie tz niezbędnym do 

wykonania tego zadania może być większe od działania możliwego (czyli DW > DM). W kim 

przypadku komora spalania nie może wykonać zadania Z. Natomiast w przypadku, gdy DW < 

DM, komora spalania zarówno tłokowego jak też turbinowego silnika spalinowego może 

wykonać zadanie Z. Zadanie takie może być zrealizowane, gdyż wtedy jest wyzwalane ciepło 

QW przez czas tz (rys. 3). 

 

4. Uwagi i wnioski 

 

Działanie komory spalania silnika spalinowego (tłokowego i turbinowego) zostało 

zinterpretowane, jako wyzwalanie wymaganego ciepła wewnętrznego Qi w określonym czasie. 

Wykazano, że można je wyrazić w formie wielkości fizycznej z jednostką miary nazwaną 

dżulosekundą. Ciepło wewnętrzne zostało tu zinterpretowane, jako forma (sposób) przemiany 

energii chemicznej zawartej w paliwie na energię wewnętrzna spalin powstających podczas 

spalania paliwa w tej komorze.  

Zaproponowana interpretacja działania komór spalania tłokowych i turbinowych silników 

spalinowych jest pierwszą taką próbą, przedstawioną w ujęciu ogólnym. Wymaga ona jednak 

doprecyzowania, co nie będzie łatwe ze względu na potrzebę szczegółowego zidentyfikowania i 

uwzględnienia, we wzorach (7), (8), (11), (13), (23) i (24) określających to działanie, wszystkich 

czynników wpływających na przebieg procesu spalania w czasie działania komór spalania tego 

rodzaju silników (rys. 1 i 2). 

Z pewnością przedstawione rozważania dotyczące działania komór spalania tłokowych 

oraz turbinowych silników spalinowych mają walory poznawcze, jednak trudno obecnie jest 
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stwierdzić na ile ważne dla nauki. Z kolei walory utylitarne trudno jest ocenić ze względu na 

problem z wykonaniem odpowiednich badań empirycznych, zwłaszcza statystycznych. 

W celu określenia zakresu pogarszania działania komór spalania wspomnianych rodzajów 

silników spalinowych, w ujęciu probabilistycznym zaproponowano model w formie procesu 

losowego obrazującego zmianę (z upływem czasu) ciepła wewnętrznego (Qi) w nich 

wyzwalanego o najmniejszą porcję Qi nazwaną kwantem ciepła qi (Qi = qi). W tych 

rozważaniach za model ten przyjęto jednorodny proces Poissona, który charakteryzuje się 

stanami ciepła Qi zmniejszającego się z upływem czasu t o kwanty qi, jednakowe (stałe) w 

przedziałach czasu t = var, jednorodne i niezależne. Przyjęcie tego modelu, jako najprostszego, 

można uzasadnić tym, że: 

1)  liczba zmian ciepła Qi o wielkość qi, jaka może być stwierdzona w danym, dłuższym 

przedziale czasu tq nie zależy od liczby takich zmian, które zostały zarejestrowane wcześniej i 

nie ma wpływu na liczbę takich zmian, które zaistnieją po upływie czasu tq (zmiany są 

niezależne), 

2) liczba zmian ciepła Qi o wielkość qi zależy tylko od długości przedziału czasu tq a nie 

od chwili, która jest początkiem tego przedziału (zmiany są jednorodne), 

3) zmiany ciepła Qi o wielkość qi zachodzą nagle, ale tylko pojedynczo, a nie parami, 

trójkami, itd., ponieważ wszystkie urządzenia pomiarowe, umożliwiające stwierdzenie zmiany o 

wielkość qi cechują się określonym progiem czułości. Zatem wszelkie takie zmiany, które 

przekraczają próg czułości urządzenia pomiarowego muszą być zarejestrowane (zmiany są 

pojedyncze).  

Działanie komór spalania w przedstawionej wersji ma także tę zaletę, że może być badane 

przez wykonanie pomiarów, a następnie wyrażone w formie: 

– liczby z jednostką miary (wzory 7, 8, 11, 23, 24); 

– graficznej, jako pole działania (rys. 3 i 4). 
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Streszczenie: W artykule przybliżono jedno z zagadnień naukowych rozwiązywanych w ramach projektu 

badawczego finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej w Gdańsku, 

a mianowicie metodę badań energetycznych silnika o zapłonie samoczynnym w warunkach zasilania 

niestandardowym (modyfikowanym) paliwem żeglugowym. Zaprezentowano reprezentatywne wyniki testów 

silnikowych realizowanych na zbudowanym w tym celu stanowisku laboratoryjnym dla wyznaczenia 

charakterystyk energetycznych jednocylindrowego silnika Diesla w postaci wykresów strumieniowych Sankey’a. 

Stanowią one efektywne i skuteczne narzędzie weryfikacji różnego rodzaju paliw modyfikowanych 

wprowadzanych na rynek, zarówno dla ich producentów, jak i armatorów eksploatowanych statków, a także 

urzędów administracji morskiej oraz inspektoratów ochrony środowiska. 

 

Słowa kluczowe: modyfikowane paliwa żeglugowe, badania silnikowe, wykresy strumieniowe Sankey’a.  

 

 

1. Wprowadzenie 

W ramach niniejszego opracowania przedstawiono wyniki badania silnika 

laboratoryjnego Farymann Diesel D10 zasilanego paliwem destylacyjnym Ekodiesel ULTRA 

(PKN ORLEN S.A.), który napędza zespół prądotwórczy zasilający układ podgrzewania 

„ciężkich” paliw pozostałościowych – rys.1[Korczewski et al., 2017]. Badania, realizowane w 

ramach szerszego projektu badawczego, finansowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku, miały 

na celu opracowanie metody wyznaczania charakterystyk energetycznych silnika w 

warunkach zasilania niestandardowymi (modyfikowanymi) paliwami żeglugowymi, w stanie 

pracy ustalonej na reprezentatywnych obciążeniach zadawanych według charakterystyki 

śrubowej i regulatorowej. Dla osiągnięcia założonego celu badań konieczne było opracowanie 

programu ich realizacji oraz technologii pomiaru obserwowanych parametrów kontrolnych. 

Przy czym zbiór parametrów kontrolnych powinien być zminimalizowany w stopniu 

umożliwiającym prowadzenie analogicznych badań na obiektach rzeczywistych, tj. silnikach 

okrętowych, w naturalnych warunkach ich eksploatacji. Ustalono, że charakterystyki 

energetyczne silnika przedstawiane będą w formie wykresów strumieniowych, tzw. 

wykresów Sankey’a, rozwiniętych wykresów indykatorowych oraz termogramów, które 

pozwalają na dokonanie analizy porównawczej (jakościowej) przebiegu procesów 

energetycznych w silniku zasilanym różnymi paliwami żeglugowymi, w wyznaczonych 

stanach ustalonego obciążenia (stanach referencyjnych).  
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Graficzne wizualizacje procesów energetycznych uzupełniono szczegółowymi 

zestawieniami tabelarycznymi, zawierającymi wartości liczbowe parametrów pomiarowych i 

obliczeniowych, które stanowią podstawę ilościowej oceny wpływu wartości parametrów 

fizykochemicznych zastosowanego paliwa na przebieg procesu roboczego, sprawność i osiągi 

silnika oraz całego zespołu napędowego (prądotwórczego). Rejestrację parametrów 

energetycznych silnika uzupełniały pomiary emisji wybranych składników spalin wylotowych 

oraz współczynnika nadmiaru powietrza.  

Uzyskane w ten sposób dane pomiarowe zostaną wykorzystane do badań statystycznych 

ustalających istotność wpływu składu chemicznego oraz wartości opałowej zastosowanego 

paliwa na wytypowane parametry energetyczne i emisyjne silnika Diesla. W dalszej 

perspektywie planowane jest również zastosowanie testów statystycznych do wyznaczenia 

listy rankingowej zbadanych paliw żeglugowych [Korczewski et al., 2018].   

  

Rys. 1. Widok ogólny laboratoryjnego stanowiska badawczego jednocylindrowego silnika Diesla napędzającego 

prądnicę prądu stałego  
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Rys. 2. Schemat ideowy stanowiska badawczego z układem przetwarzania i rejestracji sygnałów pomiarowych: 

TSS – jednocylindrowy silnik Farymann Diesel D10; PP – przekładnia pasowa (multiplikator i=0,426); G – 

prądnica prądu stałego; GRZ – układ grzałek 

Schemat ideowy zbudowanego stanowiska badawczego z zaznaczonymi miejscami pomiaru 

obserwowanych parametrów kontrolnych przedstawiono na rys. 2. Natomiast w tab.1 

zestawiono zakresy pomiarowe, dokładności i okresy próbkowania rejestrowanych wartości 

parametrów.  

 

Tab. 1. Parametry kontrolne laboratoryjnego zespołu napędowego z silnikiem Diesla 

Lp. Parametr Zakres pomiarowy 

Dokładność Pomiaru FS 

(% of Full Scale 

Accuracy) 

Okres 

próbkowania 

1 Prędkość obrotowa (położenie kątowe 

w 
o
OWK) wału korbowego silnika – n 

0–3000 obr/min 0,1% 0,5 ms 

2.  
Ciśnienie indykowane – pi  0–23,0 MPa ±3% 

15 µs  

(co 1
o 
OWK) 

3. Zużycie paliwa – mpal 0–20 kg 0,2% 12,5 ms 

4. Temperatura paliwa – tpal  od -55  do +125
o
C  2% 93,75 ms 

5. Zużycie (przez odparowanie) wody 

chłodzącej – mw 
0–20 kg 0,2% 12,5 ms 

6. Temperatura wody chłodzącej – tw od -55 do +125
o
C 2% 93,75 ms 

7. Temperatura oleju smarowego – tol od -55 do +125
o
C 2% 93,75 ms 

8. Temperatura spalin wylotowych – tspal 0–350
o
C 1% 0,1 ms 

9.  Natężenie prądu obciążenia prądnicy 

(twornika) – Itw 
0–15 A 1,5% 0,1 ms 

10. Napięcie na zaciskach twornika 

prądnicy – Utw 
0–250 V 1,5% 0,1 ms 

11.  Udział CO w spalinach 0–8000 ppm 0,1% 2 s 

12. Udział NOx w spalinach 0–5155 ppm 0,1% 2 s 

13. Udział CO2 w spalinach 0–99% 0,2% 2 s 

14. Udział O2 w spalinach 0–21% 0,2 % 2 s 

15. Udział HC w spalinach 0–2000 ppm 0,1% 2 s 
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16. Nadmiar powietrza – λ 1–9,99 1% 2 s 

17.  Temperatura powierzchni 

zewnętrznych silnika (termogram) – tM 
od -20 do +350

o
C 2% 1 s 

 

 

2. Program badań silnikowych 

 

Kluczowym zagadnieniem metrologicznym podczas testowania paliw żeglugowych w 

rzeczywistych warunkach pracy silnika o zapłonie samoczynnym jest opracowanie programu 

badań procesu roboczego zarówno w stanach ustalonych jak i nieustalonych. W przypadku 

silnika okrętowego taki program badań powinien uwzględniać odpowiednią liczbę kombinacji 

prędkości obrotowej wału korbowego i momentu obciążenia, zdeterminowanych rodzajem 

odbiornika generowanej energii mechanicznej – rys. 3.  

W stanach pracy ustalonej silnika należy uwzględnić trzy możliwe relacje prędkości 

obrotowej i momentu obciążenia: 

1. Śrubowa – charakterystyczna dla pracy silnika głównego statku napędzającego śrubę o 

skoku ustalonym. W takiej sytuacji, biorąc pod uwagę fizykę procesu przekazywania 

mocy od śruby napędowej do wody omywającej kadłub statku, obciążanie silnika 

realizowane jest według tzw. charakterystyki prędkościowej śrubowej, gdzie zmiany 

momentu obciążenia są wprost proporcjonalne do kwadratu prędkości obrotowej wału 

korbowego, zgodnie z zależnością: 
2













nom

nomobc
n

n
MM      (1) 

2. Prądnicowa – charakterystyczna dla pracy silnika głównego statku napędzającego śrubę o 

skoku nastawnym lub dla pracy silnika pomocniczego napędzającego prądnicę w zespole 

prądotwórczym elektrowni okrętowej. Wówczas obciążanie silnika odbywa się według 

charakterystyki regulatorowej, na drodze odpowiedniego zwiększania generowanego 

momentu efektywnego (zwiększania dawki paliwa na cykl pracy silnika), przy ustalonej 

(zadanej) wartości prędkości obrotowej wału korbowego. 

Mobc

nnmin nNR n’NR

a

c

b

 

Rys. 3. Charakterystyki zmienności momentu obciążenia silnika okrętowego jako funkcji prędkości obrotowej 

wału korbowego: a) charakterystyka prędkościowa śrubowa (zmienna dawka paliwa na cykl pracy silnika); b) 

charakterystyka prędkościowa zewnętrzna (stała dawka paliwa na cykl pracy silnika); c) charakterystyka 

regulatorowa (zmienna dawka paliwa na cykl pracy silnika); nNR – nastawa regulatora prędkości obrotowej;  

n’NR – rzeczywista prędkość obrotowa   

 

3. Prędkościowa – charakterystyczna dla pracy silnika głównego napędzającego śrubę o 

skoku ustalonym, w sytuacji gdy nie jest on wyposażony w wielozakresowy regulator 
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prędkości obrotowej (np. kutry rybackie). Obciążanie silnika realizowane jest według tzw. 

charakterystyki prędkościowej zewnętrznej. Utrzymywana jest stała dawka paliwa na cykl 

pracy silnika, niezależnie od zmian (nieznacznych) momentu obciążenia. Zakres zmian 

prędkości obrotowej zdeterminowany jest zjawiskiem samoregulacji prędkości obrotowej 

silnika podczas pływania statku na fali.   

Badania paliw żeglugowych realizowane będą na stanowisku silnika Farymann Diesel 

typu D10, który napędza obcowzbudną prądnicę prądu stałego typu PKM0a44a/143 przez 

przekładnię pasową (multiplikator, o przełożeniu kinematycznym 0,426). Nominalne wartości 

podstawowych parametrów silnika wynoszą odpowiednio: Pnom=5,9 kW, Mnom=38 Nm oraz 

nnom=1500 min
-1

. Ze względu na ograniczone możliwości układu regulacji i sterowania 

ustalono, że pomiary obserwowanych parametrów kontrolnych charakteryzujących stan 

energetyczny silnika oraz emisję spalin wylotowych przeprowadzone będą w 11 różnych 

stanach ustalonego obciążenia, znajdujących się na charakterystyce regulatorowej (5 stanów) i 

śrubowej (6 stanów). Na podstawie wartości nominalnych parametrów podstawowych oraz 

reprezentatywnych wartości prędkości obrotowej wału korbowego silnika wyznaczono zakres 

jego obciążenia momentem obrotowym i mocą, ograniczony nominalną charakterystyką 

śrubową i regulatorową. 

Ostatecznie, biorąc pod uwagę wiek silnika (ponad 50 lat) i zużycie struktury 

materiałów konstrukcyjnych, zdecydowano się na znaczne ograniczenie obciążenia, co 

ilustruje charakterystyka regulatorowa c) i śrubowa d) przedstawiona na rys. 4.  

 

Zagadnienie cieplnej stabilizacji silnika 

 

Badania charakterystyk energetycznych i emisyjnych silnika Diesla zasilanego różnego 

rodzaju paliwami żeglugowymi mogą być realizowane po osiągnięciu ustalonego stanu 

cieplnego jego struktury konstrukcyjnej. Oznacza to, że układ chłodzenia „nadąża” z 

odbiorem strumieni ciepła od elementów grupy tłokowo-cylindrowej, które  bezpośrednio 

przejmują ciepło wydzielane w procesie spalania paliwa w komorze spalania. Im większa jest 

różnica temperatur czynnika roboczego i ścianek ograniczających komorę spalania, tym 

większy strumień energii uwalnianej w wyniku spalania paliwa jest tracony na nagrzewanie 

elementów konstrukcyjnych silnika. Z tego względu, przed przystąpieniem do pomiarów 

parametrów procesu roboczego, należy silnik podgrzać, doprowadzając go do stanu cieplnej 

stabilizacji, w którym wartości luzów 
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Rys. 4. Charakterystyki zmienności mocy silnika jako funkcji prędkości obrotowej wału korbowego: a) 

śrubowa  wyznaczona według pary nominalnej (n,Pobc)nom; b) regulatorowa  nominalna (zmienna dawka 

paliwa przy stabilizowanej przez regulator nominalnej prędkości obrotowej wału korbowego); c) 

regulatorowa  - według realizowanego programu badań; d) śrubowa – według realizowanego programu 

badań 

 

konstrukcyjnych oraz lepkości oleju smarowego będą nominalne. Należy przy tym unikać 

długotrwałej pracy bez obciążenia, przy małych prędkościach obrotowych, gdyż w takich 

warunkach następują zakłócenia procesu rozpylania i spalania paliwa - w tym wypadku 

niecałkowitego i niezupełnego. Sprzyjają one powstawaniu nagaru w przestrzeniach 

roboczych silnika oraz w kanałach spalin wylotowych i (ewentualnie) w turbosprężarce, a 

także wzrostowi emisji toksycznych związków chemicznych w spalinach wylotowych 

(zwłaszcza tlenku węgla). 

W procesie nagrzewania silnika pomiędzy czynnikiem roboczym i elementami  

konstrukcyjnymi grupy tłokowo-cylindrowej realizowany jest proces nieustalonego 

przepływu ciepła. Ma on szczególnie intensywny przebieg w rejonie komory spalania, gdzie 

pojemność cieplna gazów spalinowych jest wielokrotnie mniejsza od sumarycznej 

pojemności cieplnej metalowych elementów konstrukcyjnych ograniczających komorę 

spalania. Zatem inercyjności zmian uśrednionej temperatury spalin i uśrednionej temperatury 

poszczególnych elementów komory spalania znacznie się różnią. W rezultacie proces 

nagrzewania części metalowych silnika może trwać nawet kilka- kilkanaście minut, a 

dodatkowo charakteryzuje się on znaczną nierównomiernością, zarówno w czasie jak i w 

przestrzeni. Najszybciej nagrzewa się tłok, nieco wolniej tuleja cylindrowa. Różnica w ich 

rozszerzalności cieplnej wywołuje odpowiednie zmiany wartości luzów konstrukcyjnych w 

układzie TPC (tłok-pierścienie-tuleja cylindrowa): początkowo malejące, a następnie rosnące 

- do wartości nominalnych. Najbardziej niekorzystny dla niezawodności silnika jest 

początkowy etap procesu nagrzewania, kiedy dochodzi do maksymalnego zmniejszenia luzu 

między tłokiem a tuleją, przy jednoczesnych deformacjach gładzi cylindrowej i 

niedostatecznych (jeszcze) warunkach smarowania silnika olejem o dużej lepkości (niskiej 

temperaturze).  

Należy jednocześnie uwzględnić fakt, że nagrzewanie oleju smarowego zachodzi 

znacznie wolniej niż omywanych nim części metalowych. Dlatego stan cieplnej stabilizacji 

silnika określa się nie ze względu na uśrednioną temperaturę elementów jego struktury 

konstrukcyjnej, czy temperatury wody chłodzącej, lecz ze względu na temperaturę oleju 

smarowego – rys. 5. Z danych liczbowych na rysunku wynika, że przebiegi zmian 

temperatury wody chłodzącej i oleju smarowego silnika badawczego Farymann Diesel D10 w 

procesie jego nagrzewania zbliżają się asymptotycznie do swoich wartości ustalonych, 

odpowiednio: 100 i 80
o
C (otwarty układ 
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Rys. 5. Przebiegi zmian temperatury wody chłodzącej i oleju smarowego w procesie nagrzewania silnika 

Farymann Diesel D10 

 

chłodzenia silnika przez odparowanie – bardzo rzadko stosowany). Można również 

zaobserwować znaczą inercyjność zmian temperatury oleju smarowego. Czas jej stabilizacji 

przekracza 20 minut, przy pracy silnika z nominalną prędkością obrotową i częściowym 

obciążeniu, odpowiednio: do jedenastej minuty – 0,20 Pnom, a następnie – 0,50 Pnom.   

Stan cieplny silnika determinuje wartości jego parametrów podstawowych, takich jak 

moc, moment obrotowy, prędkość obrotowa, sprawność i zużycie paliwa, ale również 

warunki smarowania węzłów ciernych, gradienty temperatury elementów konstrukcyjnych, a 

więc ich naprężenia cieplne i kinetykę zużycia. Podczas podgrzewania silnika, w 

nieustalonych stanach cieplnych jego struktury konstrukcyjnej następują istotne zmiany 

wartości parametrów charakteryzujących realizowany proces roboczy: współczynnika 

napełnienia, współczynnika nadmiaru powietrza, kąta samozapłonu paliwa, a także 

cyklowego przebiegu ciśnienia i temperatury czynnika termodynamicznego w cylindrze, ze 

wszystkimi dalszymi konsekwencjami dla mocy indykowanej i sprawności cieplnej silnika. 

Wzrasta również sprawność mechaniczna silnika, głównie z powodu obniżającej się lepkości 

oleju smarowego i stopniowego „dochodzenia” luzu promieniowego w układzie TPC do 

wartości nominalnej.  

Z informacji na ten temat zawartych w dostępnej literaturze specjalistycznej wynika, że 

w okresie podgrzewania silnika wartości parametrów podstawowych mogę zmieniać się w 

zakresie nawet kilkunastu procent, w zależności od programu regulacji obciążeniem silnika 

(dawką palia zasilającego) [Korczewski, 2017]. Z tego względu ustalono, że rejestrację 

parametrów kontrolnych rozpoczyna się w ostatniej, 15 minucie okresu ustalonej pracy 

silnika na zadanym obciążeniu. 

 

 

3. Bilans energii silnika – wykres strumieniowy  

 

Procesy energetyczne realizowane w układach funkcjonalnych silnika okrętowego 

mogą być rozpatrywane w ustalonych i nieustalonych warunkach pracy okrętowego układu 

ruchowego
1
 lub elektroenergetycznego

2
 [Korczewski, 2017]. Ograniczając analizy tylko do 

silnika napędowego, przyjmuje się, że warunki pracy ustalonej występują wtedy, gdy 

                                                 
1 Silnik napędowy–pędnik–kadłub statku. 
2 Silnik napędowy–prądnica. 
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pochodne względem czasu parametrów (zmiennych) stanu analizowanych procesów 

energetycznych są równe zeru lub mają ustalony charakter okresowy, o okresie równym 

czasowi trwania jednego cyklu roboczego (bądź jego wielokrotności wynikającej z określonej 

liczby cylindrów). Nie zachodzą wówczas procesy akumulacji i rozpraszania masy i energii w 

układach funkcjonalnych silnika, a średnie wartości wszystkich strumieni energii 

wejściowych i wyjściowych są wciąż takie same. W takim przypadku wartości parametrów 

podstawowych, np. generowanego momentu obrotowego, prędkości obrotowej wału 

korbowego czy sumarycznego strumienia ciepła przepływającego przez silnik, uśrednione dla 

czasu odpowiadającego realizacji kilku kolejnych cykli pracy, pozostają niezmienne. 

Wygodnym i przejrzystym sposobem prezentowania przebiegu różnego rodzaju 

procesów energetycznych realizowanych w maszynach i systemach technicznych jest 

odpowiednio opracowany wykres strumieniowy nazywany również wykresem Sankey’a. Co 

prawda  pierwsze wykresy strumieniowe nie miały nic wspólnego z energetyką i 

prezentowały głównie graficzne wizualizacje zmian liczebności przemieszczających się 

osób
3
, jednak bardzo szybko, za sprawą irlandzkiego inżyniera mechanika i kapitana w Corps 

of Royal Engineers Matthew H. Sankey’a
4
,  stały się bardzo użyteczną metodą graficznej 

analizy procesów transformacji i transmisji energii w silnikach i maszynach roboczych, 

służącej głównie ocenie ich sprawności. Na rysunku 6 przedstawiono analogiczny do wykresu 

Sankey’a wykres strumieniowy przepływu energii sporządzony dla sekcji cylindrowej silnika 

Farymann Diesel D10. W takim przypadku równanie bilansowe energii sporządza się dla 

układu termodynamicznego ograniczonego osłoną bilansową, stanowiącą powierzchnię 

wewnętrzną cylindra. Przeznaczony jest do uproszczonej analizy strat cieplnych procesu 

roboczego silnika w stanach pracy ustalonej oraz oceny jego sprawności cieplnej. Można go 

wykonać  w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL lub wykorzystać do tego celu komputerowy 

generator wykresów strumieniowych – program użytkowy „e!Sankey” [www.e-sankey.com]. 

 

                                                 
3
 Pierwsze wzmianki o wykresach strumieniowych miały miejsce już w 1837 roku, za sprawą irlandzkiego 

inżyniera i porucznika w Corps of Royal Engineers, który przedstawił, na mapie Hrabstwa Wicklow, informacje 

o liczbie osób podróżujących kolejami Irish Railway Commissioners czy francuskiego inżyniera Charlesa J. 

Minarda, który sporządził w 1869 roku podobny wykres, prezentujący zmiany liczebności armii Napoleona w 

czasie inwazji na Rosję (1812). 
4
 Kapitan Matthew H. Sankey (1853–1925) był irlandzkim inżynierem mechanikiem i kapitanem w Corps of 

Royal Engineers, gdzie prowadził badania zmierzające do zwiększenia sprawności silników parowych. Był 

członkiem Institution of Civil Engineers, a w latach 1920–1921 – prezesem brytyjskiej Institution of Mechanical 

Engineers. Jego artykuł na temat sprawności silników (The Thermal Efficiency of Steam Engines), w którym 

zostały zamieszczone wykresy strumieniowe, opublikowano w materiałach Institution of Civil Engineers w 1898 

roku. 
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Rys. 6. Uproszczony wykres strumieniowy przepływu energii w sekcji cylindrowej silnika Farymann Diesel 

D10: 

Q pal - strumień ciepła wnoszonego do silnika z paliwem zasilającym; H pow
∗  - strumień entalpii powietrza 

zasilającego sekcję cylindrową; Q sg - strumień ciepła przekazywany przez czynnik termodynamiczny 

znajdujący się w sekcji cylindrowej do jej ścianek; H spal
∗

 - strumień entalpii spalin unoszonych z cylindra; Pi - 
moc wytwarzana przez silnik w wyniku realizacji pracy indykowanej 

Szerokości poszczególnych pasm strumieniowych na rysunku odpowiadają wartościom 

strumieni różnych postaci energii (entalpii, ciepła oraz mocy).  

Podstawowym parametrem charakteryzującym efektywność pracy silnika pod 

względem cieplno-przepływowym w stanach ustalonych, tzn. wtedy, gdy średnie wartości 

jego momentu efektywnego, prędkości obrotowej i stanu termicznego są niezmienne w 

czasie, jest sprawność cieplna. Dla takich warunków pracy średnie wartości strumieni energii: 

wejściowej i wyjściowej z sekcji cylindrowej również pozostają niezmienione. W 

największym uproszczeniu, sprawność cieplna c, stanowi stosunek mocy indykowanej do 

strumienia energii wnoszonej do silnika z paliwem i powietrzem zasilającym, w czasie 

jednego cyklu pracy: 

𝜂𝑐 =
𝑃𝑖

𝑄 𝑝𝑎𝑙 𝐻
 𝑝𝑜𝑤
∗

       (2) 

 Ze względu na specyficzną konstrukcję silnika Farymann Diesel D10, w której 

chłodzenie sekcji cylindrowej odbywa się przez odparowanie wody
5
 (rys. 7), a układ 

smarowania jest typu rozbryzgowego, osłonę bilansową przesunięto na powierzchnię 

zewnętrznych płaszczyzn całego silnika.  

 

Rys. 7.  Schemat ideowy układu chłodzenia silnika przez odparowanie wody analogicznego do rozwiązania zastosowanego w 

silniku Farymann Diesel D10 

 

W takiej sytuacji, zakładając ustalone warunki przepływu ciepła, można przyjąć 

założenie upraszczające, że suma wszystkich strumieni ciepła przekazywanych od czynnika 

roboczego i czynników obiegowych (oleju smarowego i wody chłodzącej) do ścianek 

ograniczających przestrzenie wewnętrzne cylindra oraz  przestrzenie wewnętrzne kanałów i 

zbiorników wody i oleju smarowego zabudowanych w kadłubie silnika jest równa 

strumieniowi ciepła unoszonego do otoczenia z zewnętrznych powierzchni tego kadłuba na 

drodze promieniowania. Z tego względu należało odpowiednio zmodyfikować wykres 

                                                 
5
 Woda chłodząca, która wypełnia kanały otaczające cylinder i głowicę silnika, pozostając w bezruchu 

doprowadzona zostaje do stanu wrzenia i w sposób ciągły odparowuje na zewnątrz zbiornika wyrównawczego. 

Takie rozwiązanie układu chłodzenia silnika wiąże się z koniecznością okresowego uzupełniania wody w 

zbiorniku (średnie odparowanie wody wynosi około 1 kg na 0,8 kW/h pracy silnika) oraz usuwania kamienia 

kotłowego z przestrzeni wodnych kadłuba silnika. 
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strumieniowy przepływu energii w badanym silniku, biorąc pod uwagę specyfikę jego 

konstrukcji. Należy uwzględnić, oprócz wypromieniowanego przez jego kadłub do otoczenia 

strumienia ciepła 𝑄 𝑜𝑡 oraz strumienia ciepła pobieranego przez wodę w zbiorniku czynnika 

chłodzącego 𝑄 𝑝𝐶𝐻, również moc strat mechanicznych 𝑃𝑚 w zespole napędowym, moc 

efektywną silnika Pe, która jest równa mocy napędowej prądnicy PnP oraz strumień reszty 

ciepła 𝑄 𝑟 , stanowiący straty energii nie uwzględnione w bilansie (np. strumień energii 

akustycznej od układu cieplno-przepływowego i mechanicznego całego zespołu napędowego 

silnik-multiplikator-prądnica). Na podstawie przedstawionych powyżej rozważań 

dotyczących podstaw teoretycznych procesów energetycznych realizowanych w 

rozpatrywanym silniku badawczym opracowano algorytm blokowy obliczeń 

przetwarzających wyniki przeprowadzonych pomiarów na odpowiednie pasma strumieniowe 

różnych postaci transmitowanej i transformowanej energii – rys. 8 [Korczewski et al., 2018].  

 

Rys. 8. Algorytm blokowy obliczeń dla wyznaczenia wykresu strumieniowego przepływu energii w 

zespole napędowym silnika Farymann Diesel D10 napędzającego przez multiplikator prądnicę prądu 

stałego  
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Rys. 9. Wykres strumieniowy przepływu energii w zespole napędowym silnika Farymann Diesel D10 

napędzającego przez przekładnię pasową prądnicę prądu stałego wyznaczony na podstawie pomiaru 

parametrów kontrolnych w ustalonym stanie obciążenia 6s charakterystyki śrubowej    

 

Zaprezentowany na rysunku 9 wykres Sankey’a został wykonany dla jednego stanu 

obciążenia układu, oznaczonego symbolem 6s na charakterystyce śrubowej d przedstawionej 

na rys. 2.  Stanowi podstawę i wzorzec diagnostyczny (określany w anglojęzycznej literaturze 

specjalistycznej jako finger print)  dla dalszych analiz porównawczych zmian stanu 

energetycznego badanego silnika (i całego zespołu napędowego) zasilanego różnymi 

paliwami żeglugowymi.   

 

4. Uwagi końcowe  

 

W celu dokonania analizy porównawczej wpływu parametrów fizykochemicznych 

różnych paliw żeglugowych na stan energetyczny badanego silnika, w sensie jego osiągów, 

sprawności i emisyjności szkodliwych substancji w spalinach wylotowych, należy 

przeprowadzić badania statystyczne, według zaproponowanego modelu fizycznego – rys. 10. 

Pozwolą one ustalić zależności stochastyczne pomiędzy wielkościami wejściowymi i 

wyjściowymi modelu, na podstawie testów istotności wpływu składu chemicznego oraz 

wartości opałowej zastosowanego paliwa na wytypowane parametry energetyczne i emisyjne 

silnika Diesla oraz testów adekwatności opracowanego równania regresji z zastosowaniem 

statystyki Fishera-Snedecora. Powinno to w rezultacie doprowadzić do  wyznaczenia 

„rankingu jakości energetycznej” zbadanych paliw żeglugowych.  

 

 

Rys. 10. Model fizyczny jakości procesów 

energetycznych w jednocylindrowym silniku Diesla: 

P1…Pn – rozpatrywane paliwa żeglugowe; Z – 

zakłócenia; CO2, CO, NOx – udziały procentowe, 

odpowiednio: dwutlenku węgla, tlenku węgla i 

tlenków azotu w spalinach silnikowych; ηc – 

sprawność cieplna silnika; dpda - szybkość wzrostu 

ciśnienia w cylindrze, npintensywność zmian 

prędkości obrotowej wału  korbowego  w procesie 

przejściowym silnika 
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Abstrakt 

W artykule przedstawiono wybrane problemy dotyczące etapów projektowania instalacji grzewczych. 

Przedstawiono metody doboru zapotrzebowania na ciepło na statkach morskich podczas wstępnego 

projektowania oraz technikę sporządzania bilansu ciepła. 

Słowa kluczowe: instalacja pary grzewczej, instalacja oleju grzewczego, projektowanie wstępne, 

zapotrzebowanie na ciepło 

 

1. Wstęp 
 

Zapotrzebowanie na ciepło, konieczne do realizacji założonych funkcji statku pokrywane 

jest przez okrętową instalację grzewczą. Zapotrzebowanie to jest zmienne w poszczególnych 

stanach eksploatacji statku. Czynnik grzewczy na statku jest wykorzystywany do 

podgrzewania: [2,4,10] 

- paliwa (przed wirówkami, końcowe przed silnikami) 

- oleju (przed wirówkami) 

- wody (sanitarnej i przed silnikami) 

- wężownic w zbiornikach paliwa, oleju i wody 

- nagrzewnic w centralach klimatyzacyjnych 

Ogólny tok postępowania przy projektowaniu instalacji grzewczej odbywa się w 

podobny sposób do projektowania innych instalacji okrętowych. Na początku tworzony jest 

projekt ofertowy. Następnie w projekcie kontraktowym wykonywane jest zestawienie 

różnych wariantów systemów grzewczych i zostaja podjęta decyzja, aby wybrać 

najkorzystniejszy. Dysponując niewielkim zasobem danych należy wstępnie określić 

zapotrzebowanie statku na ciepło. Dobiera również wielkość, liczbę i rodzaj kotłów. W 

projekcie klasyfikacyjnym, po doborze wszystkich odbiorników ciepła i wielkości 

zbiorników, sporządza się bilans cieplny. W końcowym etapie dobiera chłodnicę skroplin 

oraz skraplacz nadmiarowy a następnie inne urządzenia takie jak pompy, odwadniacze, 

65



 

Journal of Polish CIMEEAC Vol.13 No1/6                                                                                            

 

zawory itp. Na schemacie graficznym 1 przedstawiono etapy projektowania okrętowej 

instalacji grzewczej. [5,6] 

 

        Rysunek 1 Ogólny schemat postępowania przy projektowaniu parowej instalacji grzewczej 

 

       Przy doborze elementów instalacji grzewczej, należy wziąć pod uwagę minimalizację 

zużycia energii cieplnej oraz użycie do jej wytwarzania najtańszego paliwa przy 

jednoczesnym wykorzystaniu ciepła odpadowego. Warto rozważyć różne warianty medium 

grzewczego jak para sucha nasycona, olej grzewczy lub woda kotłowa. Wybrane rozwiązanie 

należy przeanalizować w aspekcie kosztów inwestycyjnych, kosztów obsługi i napraw oraz 

integralności całego systemu siłowni okrętowej. [8] 

 

2. Wstępne określenie zapotrzebowania na ciepło 

 

Aby wstępnie określić zapotrzebowanie statku na ciepło, korzysta się z metod 

wskaźnikowych i zależności regresyjnych. Wszystkie zależności umożliwiają jedynie 

oszacowanie całkowitego zapotrzebowania na ciepło. Nie istnieją metody, które określają 

eksploatacyjne zapotrzebowanie i uwzględniają losowy charakter wytwarzania oraz 

zużywania ciepła. [3] 

 Do najpopularniejszych metod należą wzory empiryczne, które powstały na podstawie 

list statków podobnych lub doświadczenia projektantów. Wzory stosowane są w pewnych 

przedziałach wartości zmiennych niezależnych, określonych przez twórców tych zależności. 

Z uwagi na różne lata tworzenia wzorów, należy mieć na uwadze zmiany konstrukcyjne 

instalacji siłownianych. Zużycie ciepła określane jest dla stanu eksploatacyjnego statku, w 

którym zapotrzebowanie na nie jest najwyższe. Wzory (1-6) pochodzące z pracy [4] 

opracowane zostały w zależności od typu statku i mocy silnika głównego: 

Kontenerowce: 

𝐷𝑘𝑚𝑎𝑥 = 2537 + 0,0657𝑁𝑠𝑔 [𝑘𝑔 ℎ⁄ ]                                              (1) 

projekt 
ofertowy 

•ogólne dane statku                                         

projekt 
kontrakto

wy 

•wstępne określenie zapotrzebowania na ciepło 

•wybór koncepcji instalacji oraz dobór liczby, wielkości i rodzajów kotłów 

projekt 
klasyfikac

yjny 

•dobór odbiorników ciepła oraz wielkości zbiorników 

•sporządzenie bilansu cieplnego 

•sprawdzenie poprawności doboru kotła opalanego 

•dobór chłodnicy skroplin i skraplacza nadmiarowego 

•dobór pomp, armatury, średnic rurociągów 

projekt 
roboczy 

•dokumentacja wykonawcza instalacji grzewczej 
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Promy i statki typu ro-ro: 

𝐷𝑘𝑚𝑎𝑥 = 1382 + 0,15265𝑁𝑠𝑔 [𝑘𝑔 ℎ⁄ ]                                           (2) 

Statki pasażerskie: 

𝐷𝑘𝑚𝑎𝑥 = −4763 + 1,15191𝑁𝑠𝑔 [𝑘𝑔 ℎ⁄ ]                                        (3) 

Tankowce: 

𝐷𝑘𝑚𝑎𝑥 = 24981 + 2,4289𝑁𝑠𝑔 [𝑘𝑔 ℎ⁄ ]                                           (4) 

Gazowce: 

𝐷𝑘𝑚𝑎𝑥 = −1010 + 0,4761𝑁𝑠𝑔 [𝑘𝑔 ℎ⁄ ]                                           (5) 

Masowce: 

𝐷𝑘𝑚𝑎𝑥 = 656,6 + 0,09145𝑁𝑠𝑔 [𝑘𝑔 ℎ⁄ ]                                           (6) 

Gdzie: 

𝐷𝑘𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑦𝑚𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑤𝑦𝑑𝑎𝑗𝑛𝑜ść 𝑘𝑜𝑡łó𝑤, [𝑘𝑔 ℎ⁄ ]; 

𝑁𝑠𝑔 − 𝑚𝑜𝑐 𝑠𝑖𝑙𝑛𝑖𝑘𝑎 𝑔łó𝑤𝑛𝑒𝑔𝑜 (𝑝𝑜𝑤𝑦ż𝑒𝑗 10.000), [𝑘𝑊] 

 

 

Rysunek 2 Wykres przedstawiający wydajność kotłów dla róznych rodzajów statków wg. wzorów 1-6 

Wzór (7) zaproponowany w pracy [9], służy do określenia przybliżonego średniego 

zapotrzebowanie na parę grzewczą w warunkach zimowych dla małych i średnich statków 

towarowych:  

𝐷ś𝑟 = 0,075𝑁𝑠𝑔 + 1055 [kg ℎ⁄ ]                                                   (7) 

Dla zbiornikowców i statków kombinowanych analogiczny wzór (8) pochodzący z pracy 

[7] ma postać wielomianu 3 stopnia: 
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𝐷ś𝑟 = 1,2507 ∙ 10−8𝑁𝑠𝑔
3 −  3,7444 ∙ 10−4𝑁𝑠𝑔

2 + 5,607 ∙ 𝑁𝑠𝑔 − 7960[𝑘𝑔 ℎ⁄ ]              (8) 

Inne zależności (9,10), pochodzące z pracy [7] opracowane zostały dla siłowni 

kontenerowców latem (DL) oraz zimą (DZ) w zależności od mocy silnika głównego, liczby 

załogi (Z), zasięgu pływania (z [Mn]), lepkości kinematycznej paliwa (ν [cSt – 50
o
C]) oraz 

iloczynu głównych wymiarów kadłuba LBT[m
3
] prezentują się następująco: 

𝐷𝐿 ś𝑟 = 1,16𝑍 + 0,369𝑧 − 0,53𝑁𝑆𝐺
𝑛𝑜𝑚 − 1,4𝜈 + 1,4𝐿𝐵𝑇                                        (9) 

𝐷𝑍 ś𝑟 = 0,149𝑍 − 0,44𝑁𝑆𝐺
𝑛𝑜𝑚 − 0,01𝜈 + 1,28𝐿𝐵𝑇                                            (10) 

Innym sposobem określenia zapotrzebowania na ciepło na wstępnych etapach 

projektowania jest wykorzystanie charakterystyk w postaci wykresów podanych przed 

producentów silników. Na rysunku 3 pokazany jest wykres, służący do odczytania 

zapotrzebowania na parę grzewczą na statkach z wolnoobrotowym silnikiem MAN-B&W 

zasilanym paliwem ciężkim, w funkcji mocy tego silnika. Wykres podzielono na dwa rodzaje 

odbiorników: 

Odbiorniki niezależne od warunków zewnętrznych:  

1- podgrzewacz paliwa silnika głównego;  

2- podgrzewacz przed wirówkami oleju smarowego;  

3- podgrzewacz przed wirówkami paliwa 

Odbiorniki zależne od warunków zewnętrznych:  

4- podgrzewanie zbiorników zapasowych paliwa (zbiorniki pełne);  

5- podgrzewanie zbiorników osadowych i rozchodowych paliwa;  

6- potrzeby bytowe załogi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3 Wykres pomocniczy silnika MAN B&W służący do określenia zapotrzebowania na parę grzewczą 

W przypadku większej liczby odbiorników ciepła należy je dodatkowo uwzględnić. 

Zmiana kąta nachylenia odpowiednich krzywych jest zależna od obciążenia silnika. [9]. W 

przypadku częściowego wypełnienia zbiorników paliwa, tangens stycznej do krzywej nr.4 

zmniejszy się. 

Przy wstępnym określaniu zapotrzebowania na ciepło można posłużyć się także 

wskaźnikami zapotrzebowania ciepła podanymi w pracy [7]. Mając wiedzę nt. wielkości 
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zbiorników, pojemności ładowni, liczby osób na pokładzie, można w przybliżony sposób 

określić zapotrzebowanie na ciepło. Wskaźniki przedstawia tabela 1. 

 

Tabela 1 Wskaźniki zapotrzebowania energii cieplnej 

Lp. Nazwa odbiornika Wskaźnik zapotrzebowania ciepła 

1 Podgrzewanie oleju ciężkiego 1255 ÷ 2929       kJ/(h*1st temp oleju) 

2 Podgrzewanie wstępne oleju ciężkiego 314 ÷ 418           kJ/kg oleju 

3 Ogrzewanie pomieszczeń 10460 ÷ 14644   kJ/(h*osobę) 

4 Ogrzewanie zbiorników ładunkowych 209 ÷ 1046         kJ/(h*1st temp oleju) 

5 Czyszczenie zbiorników ładunkowych 837 ÷ 1046         kJ/(h*m
3
 poj. Ładowni) 

6 Produkcja wody słodkiej 4184 ÷ 20920       kJ/(h*osobę) 

7 Para do celów gospodarczych 3138 ÷ 4184         kJ/(h*osobę) 
 

3. Bilans cieplny 

 

Na etapie projektu klasyfikacyjnego, gdy dobrane zostały wszystkie wymienniki ciepła, 

sporządza się bilans cieplny dla odpowiednich stanów. Jest on niezbędnym etapem 

projektowania, ponieważ, pozwala na weryfikację poprawności wstępnych założeń projektu a 

przede wszystkim doboru kotłów. Aby prawidłowo sporządzić analizę bilansową niezbędna 

jest znajomość charakterystyk pracy każdego odbiornika ciepła. Rozróżnia się 3 podstawowe 

stany statku towarowego: [2] 

 pływanie w morzu, 

 postój w porcie, 

 rozruch silnika. 

Ponadto w bilansie cieplnym uwzględnia się dwa skrajne warunki zewnętrzne w jakich 

znajduje się statek: [2] 

 zimowe (Twody = -1
o
C ; Tpowietrza = -25

o
C), 

 letnie (Twody = 33
o
C ; Tpowietrza = 35

o
C) 

Podczas postoju w porcie oraz rozruchu silnika używa się kotła pomocniczego opalanego 

paliwem ciekłym, natomiast podczas pływania w morzu, zapotrzebowanie na czynnik 

grzewczy zazwyczaj w całości pokrywa kocioł utylizacyjny. Jedynie w przypadkach 

podwyższonego zapotrzebowania na ciepło m. in. na statkach pasażerskich, trawlerach 

przetwórniach, zbiornikowcach i promach, może wystąpić sytuacja, w której kocioł 

utylizacyjny musi być wspomagany kotłem opalanym. Dla takich statków, warto rozważyć 

zwiększenie wykorzystania ciepła odpadowego z innych źródeł. Zapotrzebowanie na ciepło 

nie może przekraczać nominalnych wydajności dobranych kotłów. [9] 

Przepływ masowy czynnika grzewczego przez każdy z odbiorników definiuje się za 

pomocą równania (11) które uwzględnia maksymalne zapotrzebowanie na ciepło, obciążenie 

oraz stopień jednoczesności. 

�̇� = ∑ 𝛼𝑝𝑖𝛽𝑝𝑖�̇�𝑖 𝑚𝑎𝑥

𝑛

𝑖=1

                                                                (11) 

Gdzie: 
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�̇� − łą𝑐𝑧𝑛𝑒 𝑧𝑢ż𝑦𝑐𝑖𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑦 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑜𝑑𝑏𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖𝑘𝑖, [𝑘𝑔 ℎ⁄ ]; 

𝛼𝑝𝑖 −  𝑤𝑠𝑝ół𝑐𝑧𝑦𝑛𝑛𝑖𝑘 𝑜𝑏𝑐𝑖ąż𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑑𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑢𝑟𝑧ą𝑑𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑢 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑙𝑜𝑎𝑡𝑎𝑐𝑗𝑖; 

𝛽𝑝𝑖 − 𝑤𝑠𝑝ół𝑐𝑧𝑦𝑛𝑛𝑖𝑘 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑐𝑧𝑒𝑠𝑛𝑜ś𝑐𝑖;  

Oba współczynniki 𝛼𝑝𝑖 oraz 𝛽𝑝𝑖 określane są za pomocą eksploatacyjnych pomiarów 

statków podobnych. Współczynnik obciążenia jest stosunkiem rzeczywistego zużycia ciepła 

przez odbiornik w danym stanie eksploatacji do zużycia maksymalnego, a współczynnik 

jednoczesności określa stopień jednoczesności występowania zapotrzebowania ciepła przez 

odbiornik lub grupę odbiorników. [2] 

Tabela 2 przedstawia fragment przykładowego bilansu cieplnego (instalacja oleju 

grzewczego) [10]. W lewej kolumnie tabeli przedstawione są odbiorniki ciepła, w następnych 

kolumnach maksymalna moc grzewcza urządzeń oraz współczynnik obciążenia. 

Współczynnik jednoczesności został pominięty. Kolumny podzielone są na warunki zimowe i 

letnie oraz na stany: pływania w morzu i postoju w porcie. Następnie sumuje się iloczyny 

maksymalnego zużycia oraz współczynników dla odpowiednich stanów statku i sprawdza się 

czy wydajność dobranych kotłów jest wystarczająca. 

Tabela 2 bilans instalacji oleju grzewczego. 

 

Moc grzewczą kotłów dobiera się dla warunków, gdy zapotrzebowanie na parę jest 

największe, zaś wielkość skraplacza nadmiarowego (12) dla różnicy pomiędzy maksymalną 

wydajnością kotłów a minimalnym zużyciem pary przez odbiorniki ciepła. 

 

 

Gdzie: 

(�̇�𝑝𝑎𝑟𝑦
𝑆𝑁 ) 𝑚𝑎𝑥 − 𝑤𝑦𝑑𝑎𝑗𝑛𝑜ść 𝑠𝑘𝑟𝑎𝑝𝑙𝑎𝑐𝑧𝑎 𝑛𝑎𝑑𝑚𝑖𝑎𝑟𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜 

𝐷𝐾𝑈
𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑦𝑚𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑤𝑦𝑑𝑎𝑗𝑛𝑜ść 𝑘𝑜𝑡łó𝑤 

�̇�𝑝𝑎𝑟𝑦
𝑚𝑖𝑛 − 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑧𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑧𝑒𝑏𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑢𝑟𝑧ą𝑑𝑧𝑒ń 𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟ę 𝑔𝑟𝑧𝑒𝑤𝑐𝑧ą 

(�̇�𝑝𝑎𝑟𝑦
𝑆𝑁 ) 

𝑚𝑎𝑥
= 𝐷𝐾𝑈

𝑚𝑎𝑥 − �̇�𝑝𝑎𝑟𝑦
𝑚𝑖𝑛                                                  (12) 
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Chłodnicę skroplin dobiera się tak aby była w stanie schłodzić skropliny powstające przy 

największej wydajności instalacji parowej. (13) 

�̇�𝑠𝑘 =
�̇�𝑘𝑝𝑐𝑠𝑘

3600
(𝑡𝑠𝑘

′ − 𝑡𝑠𝑘
′′ )                                                              (13) 

�̇�𝑠𝑘 − 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑖𝑒ń 𝑐𝑖𝑒𝑝ł𝑎 𝑜𝑑𝑝𝑟𝑜𝑤𝑎𝑑𝑧𝑎𝑛𝑦 𝑤 𝑐ℎł𝑜𝑑𝑛𝑖𝑐𝑦 [𝑘𝑊] 

�̇�𝑘𝑝 − 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑦𝑚𝑎𝑙𝑛𝑦 𝑚𝑎𝑠𝑜𝑤𝑦 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑖𝑒ń 𝑝𝑎𝑟𝑦 𝑔𝑟𝑧𝑒𝑤𝑐𝑧𝑒𝑗 𝑘𝑜𝑡ł𝑎 [
𝑘𝑔

ℎ
⁄ ] 

𝑡𝑠𝑘
′ − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑘𝑟𝑜𝑝𝑙𝑖𝑛 𝑛𝑎 𝑑𝑜𝑙𝑜𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑜 𝑐ℎł𝑜𝑑𝑛𝑖𝑐𝑦 [ 𝐶] 

𝑜  

𝑡𝑠𝑘
′′ − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑘𝑟𝑜𝑝𝑙𝑖𝑛 𝑛𝑎 𝑤𝑦𝑙𝑜𝑐𝑖𝑒 𝑧 𝑐ℎł𝑜𝑑𝑛𝑖𝑐𝑦 [ 𝐶] 

𝑜  

𝑐𝑠𝑘 − 𝑐𝑖𝑒𝑝ł𝑜 𝑤ł𝑎ś𝑐𝑖𝑤𝑒 𝑠𝑘𝑟𝑜𝑝𝑙𝑖𝑛 [
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾⁄ ] 

4. 𝐏𝐨𝐝𝐬𝐮𝐦𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐞 

 

Projektowanie okrętowej instalacji grzewczej ma na celu dobór najbardziej racjonalnego 

rozwiązania instalacji. Metody przedstawione w artykule wykorzystują metody 

deterministyczne w których przyjmuje się najbardziej niekorzystne warunki eksploatacji. 

Takie podejście może spowodować zwiększenie kosztów inwestycyjnych. Warto było by 

podjąć pracę w kierunku zastosowania metod i modeli probabilistycznych uwzględniających 

rzeczywiste (silnie zmienne) obciążenie układu odbiorników oraz rzeczywiste wydajności 

kotłów utylizacyjnych i opalanych. Efektem takiej pracy mogła by być metoda projektowania 

instalacji grzewczych która uwzględniałaby prognozowaną wydajność kotłów oraz 

zapotrzebowania na ciepło. Dodatkowo mogła by być stosowana na wstępnych etapach 

projektowania.  

5. Bibliografia 

 

[1] Balcerski, A., Modele probabilistyczne w teorii projektowania i eksploatacji spalinowych 

siłowni okrętowych, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, 

Gdańsk 2007. 

[2]  Balcerski, A., Siłownie okrętowe, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1986. 

[3]  Bocheński, D., Projektowanie wstępne siłowni pogłębiarek z zastosowaniem metod i 

modeli probabilistycznych, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013. 

[4]  Giernalczyk, M., Górski, Z., Siłownie okrętowe cz. 1 Podstawy napędu i energetyki 

okrętowej, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2011. 

[5]  Lamb, T., Ship Design and Construction volume I, The Society of Navel Architects and 

Marine Engineers, New York 2003. 

[6]  Pacześniak, J., Staszewski J., Projektowanie Okrętów część I, Wydawnictwo Uczelniane 

Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1974. 

[7] Urbański, P., Gospodarka energetyczna na statkach, Wydawnictwo Morskie, Gdynia 

1978.  

71



 

Journal of Polish CIMEEAC Vol.13 No1/6                                                                                            

 

[8]  Watson, D.G.M., Practical Ship Design, Elsevier Science Ltd, Kidlington Oxford 2003. 

[9]  Wojnowski, W., Okrętowe siłownie spalinowe cz. II i cz. III, Gdańsk 1991. 

[10]  Dokumentacja techniczna. Heat balance for thermal oil system, 1889-PT/501-516-02B. 

Remontowa S.A. Gdańsk 2007. 

72



 

Journal of Polish CIMEEAC Vol.13 No1/7 

ANALIZA PORÓWNAWCZA ROZWIĄZAŃ OKRĘTOWYCH 

INSTALACJI GRZEWCZYCH 

 

Dominik Kreft 

 

Politechnika Gdańska 

ul. Narutowicza 11/12, 80-950 Gdańsk, Poland 

tel.: +48 506 850 746 

e-mail: dominikkreft@gmail.com 

 

 
Abstrakt 

W artykule przedstawiono opisy i schematy okrętowych instalacji grzewczych parowych i olejowych. Dokonano 

przeglądu ich własności oraz przeprowadzono analizę porównawczą z punktu widzenia korzyści eksploatacyjnych. 

 

Słowa kluczowe: instalacja pary grzewczej, instalacja oleju grzewczego, siłownia okrętowa 

 

1. Wstęp 

 

Praktycznie na każdym statku potrzebna jest instalacja grzewcza. Jej zadaniem jest pokrycie 

zapotrzebowania na ciepło. Źródłem ciepła jest kocioł utylizacyjny, wykorzystujący ciepło 

odpadowe spalin lub kocioł pomocniczy opalany paliwem. Możliwe jest też wykorzystanie innych 

źródeł ciepła np. ciepła odpadowego w powietrzu doładowującym lub wodzie chłodzącej silniki. 

Instalacje grzewcze dzieli się na: 

 Instalacje pary grzewczej 

 Instalacje oleju grzewczego 

Sporadycznie występują (na statkach charakteryzujących się małym zapotrzebowaniem na 

ciepła) instalacje wody grzewczej lub instalacje grzewcze elektryczne. W kolejnych rozdziałach 

zostaną scharakteryzowane instalacje grzewcze parowe i olejowe.  

Odbiorniki ciepła na statkach można podzielić ze względu na wpływ warunków 

zewnętrznych na wartość zapotrzebowania ciepła [1,4,5] 

Odbiorniki, których praca nie zależy od warunków zewnętrznych: 

- podgrzewacze paliwa (przed wirówkami, końcowe przed silnikami) 

- podgrzewacze oleju (przed wirówkami) 

- podgrzewacze wody (sanitarnej i przed silnikami) 
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Odbiorniki, których praca zależy od warunków zewnętrznych: 

- wężownice w zbiornikach paliwa, oleju i wody 

- nagrzewnice w centralach klimatyzacyjnych 

Na starszych statkach para grzewcza stosowana była również w zdmuchiwaczach sadzy, do 

przedmuchiwania kingstonów, do zasilania tyfonu oraz do zasilania smoczków wyparowników. 

Urządzenia te powodowały straty czynnika grzewczego w instalacji i obecnie zastępowane są 

innymi czynnikami np. sprężonym powietrzem. 

2. Instalacje pary grzewczej 

 

Większość obecnie pływających statków posiada instalację grzewczą parową, ponieważ w 

wielu przypadkach jest ona uzasadniona ekonomicznie. W instalacji kocioł produkuje parę suchą 

nasyconą (x=1), lub parę mokrą o bardzo wysokim stopniu suchości. Niższe ciśnienie wpływa na 

zwiększenie sprawności systemu, ale jednocześnie obniża temperaturę pary grzewczej. Z drugiej 

strony niskie ciśnienie oznacza niską temperaturę i konieczność zwiększenia średnic rurociągów. 

Systemy parowe są instalacjami wysokociśnieniowymi. Na statkach ciśnienia za kotłem wynoszą 

0,4 ÷ 1,8MPa, a odpowiadające im temperatury nasycenia 144 ÷ 208
o
C. [1,5] 

Rysunek 1 przedstawia schemat ideowy instalacji parowej. Na typowych statkach w kotle 

utylizacyjnym 1 wytwarzana jest para podczas pływania w morzu, a w kotle opalanym 2 podczas 

postoju, manewrów i rozruchu silnika. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania na parę 

grzewczą, oba kotły pracują równolegle. Obieg wody przez przestrzeń wodno-parową i kotły 

zapewnia główna i pomocnicza pompa obiegowa 17, pracująca z taką wydajnością, aby krotność 

obiegu wody wynosiła 𝑛 = 4 ÷ 6. Para o pełnym ciśnieniu, jest kierowana do kolektora 6 a o 

ciśnieniu zredukowanym przez zawór redukcyjny 4 do kolektora 7. W rurociągach parowych 

montowane są odwodnienia 5 oraz odpowietrzenia. Za każdym z odbiorników zamontowane są 

waposkopy 8, odwadniacze 9 oraz zawory zwrotne 10. Waposkopy pozwalają na weryfikację 

czystości czynnika roboczego. Specjalna konstrukcja odwadniaczy termodynamicznych zapewnia 

jedynie przepływ czynnika w stanie ciekłym, a zawory zwrotne nie pozwalają wpłynąć 

kondensatowi do odbiorników, jeśli wystąpiłoby ciśnienie zwrotne. Za odbiornikami znajduje się 

chłodnica skroplin 11, która ochładza skropliny do temperatury 70÷90
o
C, aby uniknąć wtórnego 

odparowania i tym samym strat czynnika w skrzyni cieplnej 13. Zamiast chłodnicy skroplin 

stosuje się niekiedy chłodzenie skrzyni cieplnej za pomocą wężownic. Para przepływająca przez 

wszystkie wymienniki ciepła, które podgrzewają czynniki ropopochodne jest kierowana do 

zbiornika obserwacyjnego skroplin 12 w którym weryfikuje się czystość skroplin. W razie 

zauważenia substancji ropopochodnych w kondensacie, usuwa się nieszczelność, a skropliny 

kieruje się do zbiornika ściekowego. Skrzynia cieplna 13 ma za zadanie kompensować zmiany 

wahań wydatków, odgazowywać oraz filtrować. Podłączony jest do niej zbiornik uzupełniający 

14, który przez pompę uzupełniającą 15 uzupełnia ubytki kondensatu. W skrzyni cieplnej 

monitoruje się oraz uzupełnia dodatki do wody odpowiedzialne za jej gęstości, twardość i 

alkaliczność. W przypadku wystąpienia nadmiaru produkcji pary przez kocioł utylizacyjny, część 

strumienia trafia do skraplacza nadmiarowego 3. Woda ze skrzyni cieplnej podawana jest do 

walczaka kotła pomocniczego za pomocą pompy zasilającej 16, której wydajność powinna być nie 

mniejsza niż 1,15 wydajności maksymalnej kotła. [2,4] 
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Rysunek 1 Schemat ideowy parowej instalacji grzewczej; 1 – kocioł utylizacyjny; 2 – kocioł opalany; 3 – skraplacz 

nadmiarowy; 4 – zawór redukcyjny; 5 – odwadniacz; 6 – odbiorniki pary wysokiego ciśnienia; 7 – odbiorniki pary 

niskiego ciśnienia; 8 – waposkop; 9 – odwadniacz termodynamiczny; 10 – zawór zwrotny płytkowy; 11 – chłodnica 

skroplin; 12 – zbiornik obserwacyjny skroplin; 13 – skrzynia cieplna; 14 – zbiornik zapasowy wody kotłowej; 15 – 

pompa uzupełniająca skrzynię cieplną; 16 – pompy zasilające; 17 – pompy obiegowe kotła utylizacyjnego 

 

Podstawowym rozwiązaniem wytwarzania pary jest połączenie kotła utylizacyjnego z 

przestrzenią parowo-wodną kotła pomocniczego i współdzielenie jej w przypadku pracy obu 

kotłów (Rysunek 2a). Jego główną zaletą jest prosta konstrukcja oraz utrzymywanie kotła 

utylizacyjnego w stanie „gorącym” podczas postoju, co zapobiega korozji wężownic od strony 

spalin. Główną wadą tego rozwiązania jest niemożność wykonywania napraw kotła opalanego 

podczas płynięcia w morzu oraz długi czas nagrzewania się kotła opalanego spowodowany bardzo 

dużą objętością przestrzeni parowo-wodnej. Drugą możliwością jest zainstalowanie osobnego 

walczaka dla kotła utylizacyjnego (Rysunek 2b). Dzięki temu obie instalacje są autonomiczne i 

istnieje możliwość ich serwisowania podczas postoju maszyny. Niestety dodatkowy walczak i jego 

armatura zwiększa koszty inwestycyjne i złożoność układu. Trzecią opcją jest zastosowanie kotła 

kombinowanego (Rysunek 2c), który może być ogrzewany za pomocą spalin wylotowych jak i za 

pomocą paliwa ciekłego. Jest to możliwość najkorzystniejsza biorąc pod uwagę złożoność 

instalacji. Jednakże kocioł taki posiada dużo większe wymiary niż kotły niepołączone i należy 

przeanalizować, czy w linii spalin wylotowych jest wystarczająco dużo miejsca, aby taki kocioł 

zainstalować. [3]  
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                           a                                                          b                                                 c 

 

Rysunek 2 Konfiguracje kotła opalanego i utylizacyjnego na statku. 

a) kocioł utylizacyjny korzystający z przestrzeni parowo-wodnej kotła opalanego b) kocioł utylizacyjny z niezależnym 

walczakiem  c) kocioł kombinowany; 1 – kocioł opalany; 2 – kocioł utylizacyjny; 3 – wylot spalin kotła opalanego; 4 – 

wylot pary do systemu; 5 – rurociąg wody zasilającej kocioł opalany; 6 – palnik kotłowy; 7 – pompa obiegowa kotła 

utylizacyjnego; 8 – wylot spalin kotła utylizacyjnego; 9 – walczak parowo-wodny; 10 – rurociąg wody zasilającej 

kotła utylizacyjnego; 11 – kocioł kombinowany 

3. Instalacje oleju grzewczego 

 

Olej grzewczy, będący medium w instalacjach oleju grzewczego może być mineralny lub 

syntetyczny. Charakteryzuje się niską lepkością, długim okresem używalności i odpornością na 

wysokie temperatury. Instalacje oleju grzewczego należą do instalacji niskociśnieniowych, a 

ciśnienia wynoszą 0,25 ÷ 0,5MPa. Charakteryzują się przy tym wysokimi temperaturami w 

zakresie 300 ÷ 360
o
C. [2] 

 Rysunek 2 przedstawia schemat ideowy jednoobiegowej instalacji oleju grzewczego. 

Instalacja może być jednoobiegowa lub dwuobiegowa. Olej podgrzewany jest w nagrzewnicy 

opalanej 1, utylizacyjnej 2 lub w obu jednocześnie. Elementem zapewniającym stałą temperaturę, 

jest zawór termostatyczny 3 który miesza gorący olej wychodzący z nagrzewnic z olejem, który 

przepływa przez bypass. W przypadku dużego naddatku ciepła, olej grzewczy jest schładzany w 

chłodnicy oleju 10. Obieg w instalacji powodują pompy obiegowe 7. Podgrzany olej oddaje ciepło 

w odbiornikach 5, który następnie kierowany jest do odgazowywacza 6. Zadaniem 

odgazowywacza jest odprowadzenie wydzielających się par i gazów do zbiornika wyrównawczego 

4. Ubytek oleju napływa grawitacyjnie ze zbiornika wyrównawczego do odgazowywacza. Z kolei 

do zbiornika wyrównawczego, olej pompowany jest ze zbiornika zapasowego 8 za pomocą pompy 

uzupełniającej 9. Na zbiornikowcach, gdy temperatura oleju jest zbyt wysoka do ogrzewania 

ładunku, stosuje się instalację dwuobiegową lub wytwornicę pary ogrzewaną olejem (i czym się 

różni). Osobną wytwornicę pary stosuje się również, gdy para potrzebna jest do celów 

technologicznych. [1] 
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Rysunek 3 Schemat ideowy instalacji oleju grzewczego; 1 – nagrzewnica opalana; 2 – nagrzewnica utylizacyjna; 3 – 

zawór termostatyczny na bypassie; 4 – zbiornik wyrównawczy; 5 – odbiorniki ciepła; 6 – odgazowywacz; 7 – pompy 

obiegowe; 8 – zbiornik zapasowy; 9 – pompa uzupełniająca; 10 – chłodnica oleju 

4. Porównanie instalacji grzewczych 

 

Zalety i wady każdej z instalacji wynikają z różnic we właściwościach zastosowanych mediów 

grzewczych. Dla przejrzystości, porównanie najistotniejszych cech obu instalacji przedstawia 

Tabela 1. [2,6] 

 

Tabela 1 Porównanie cech instalacji grzewczych parowych i olejowych 

Cecha Instalacja pary grzewczej Instalacja oleju grzewczego 

Parametry czynnika 0,4 ÷ 1,8MPa, 144 ÷ 208
o
C 0,25 ÷ 0,5MPa, > 300

o
C 

Prędkości przepływu • Rurociąg kondensatu < 0,5 m/s 

• Rurociąg pary suchej 

nasyconej 20 ÷ 35 m/s 

• Rurociąg tłoczny pomp < 1,5 

m/s 

• Rurociąg pary przegrzanej 35 ÷ 

65 m/s 

Rurociąg oleju grzewczego < 3 

m/s 

Czynnik grzewczy Korozja i kamień kotłowy, 

Kosztowne remonty, wymiana 

czynnika mało kosztowna 

Szlam i osady węglowe, 

Starzenie się oleju – kosztowna 

wymiana max co 15 lat 

Bezpieczeństwo Niebezpieczna dla ludzi podczas 

rozszczelnienia instalacji, długi 

Niebezpieczna dla ludzi podczas 

rozszczelnienia instalacji, 

niebezpieczeństwo wystąpienia 
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czas rozruchu pożaru, krótki czas rozruchu 

Współczynnik 

przejmowania ciepła 

Dla kondensującej pary 3 ÷ 200 

kW/m2K 

Dla oleju grzewczego 0,5 ÷ 20 

kW/m2K 

Stopień skomplikowania 

instalacji 

Wyższy Niższy 

Pompy • Pompy obiegowe 

• Pompy zasilające 

• Pompa uzupełniająca 

• Pompy obiegowe 

• Pompa uzupełniająca 

 

Rurociągi Mniejsze średnice, krótsze 

odcinki, grubsze ścianki, mniej 

kompensatorów, liczne 

odwodnienia i odpowietrzenia 

Większe średnice, dłuższe 

odcinki, cieńsze ścianki, więcej 

kompensatorów 

Regulacja ilości ciepła Przez skraplacz nadmiarowy Przez zawór termostatyczny i 

chłodnicę oleju 

Wężownice Przy zbyt długiej wężownicy 

para wodna skrapla się i 

pogorsza się wymiana ciepła, 

utrudniona konstrukcja przez 

efekt uderzeń wodnych, 

zjawisko ciśnienia zwrotnego 

Można stosować długie 

wężownice, wymagana większa 

powierzchnia wymiany ciepła 

Strata czynnika Wtórne odparowanie, szumowanie 

kotła, upust technologiczny pary, 

straty≈14% 

Brak strat 

Zanieczyszczenie 

czynnika roboczego 

Waposkopy i zbiornik 

obserwacyjny skroplin za 

odbiornikami podgrzewającymi 

olej lub paliwo 

Waposkopy przy każdym 

wymienniku ciepła od strony 

instalacji okrętowych 

Koszt Przy wysokich ciśnieniach 

wyższy, przy niskich – niższy, 

wysokie wymagania urzędów 

klasyfikacyjnych 

Umiarkowany, niższe 

wymagania urzędów 

klasyfikacyjnych 

 

5. Podsumowanie i wnioski 

 

Po przeanalizowaniu obu typów instalacji grzewczych, nie można jednoznacznie rozstrzygnąć 

która z instalacji jest rozwiązaniem bardziej korzystnym. Dobór odpowiedniej instalacji powinien 

być każdorazowo przeprowadzony przy uwzględnieniu  warunków eksploatacji i specyfikacji 

statku. Taki wniosek potwierdzająca się w rzeczywistości, ponieważ na statkach można spotkać 

zarówno instalacje parowe jak i olejowe, z przewagą ilościową tych pierwszych. 
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Streszczenie 

 

W artykule przedstawiono rozważania dotyczące modyfikacji klasycznej siłowni okrętowej, polegającej na 

zastąpieniu jednego z zespołów prądotwórczych baterią akumulatorów. Miałoby to ograniczyć zużycie 

kosztownego paliwa odsiarczonego w obszarach chronionych. Podczas żeglugi poza obszarem chronionym 

bateria akumulatorów ładowana by była przez zespół prądotwórczy zasilany paliwem ciężkim, podczas postoju 

w porcie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zasadniczą część artykułu stanowi oszacowanie emisji 

związków szkodliwych w spalinach dla różnych opcji ładowania i korzystania z baterii akumulatorów.  

 

Słowa kluczowe: siłownia, bateria akumulatorów, emisja  

 

1. Wprowadzenie 

 

Międzynarodowa Organizacja Morska w Załączniku VI do konwencji MARPOL [1] 

wprowadziła zaostrzone wymagania odnośnie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami 

ze statków. Spowodowało to między innymi konieczność spalania kosztownych paliw 

odsiarczonych w obszarach specjalnych lub zastosowanie systemów oczyszczania spalin z 

tlenków siarki. Obniżenie emisji zanieczyszczeń można też osiągnąć poprzez zmniejszenie 

zużycia paliwa na statku. Stąd też pomysł autora, aby wytworzyć i zmagazynować energię 

elektryczną w obszarze globalnym, spalając tańsze paliwo pozostałościowe i następnie 

skorzystać ze zgromadzonej energii w obszarze chronionym - oszczędzając kosztowne paliwo 

odsiarczone. Sam pomysł zamiany jednego zespołu prądotwórczego na baterię akumulatorów 

o podobnej masie przedstawiono na Rys.1. a aspekty ekonomiczne z tym związane  opisano w 

artykule [2]. W niniejszym opracowaniu skupiono się natomiast na skutkach ekologicznych 

takiego rozwiązania.  
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Rys.1. Koncepcja zamiany zespołu prądotwórczego na baterię akumulatorów o podobnej masie 

1 – silnik główny, 2 – zespoły prądotwórcze, 3 – zespół awaryjny, 4 - śruba, 5 –  bateria akumulatorów,  

6 –  falownik/prostownik 

2. Przedmiot i zakres analizy 

 

Przedmiotem analizy jest hipotetyczna siłownia okrętowa wyposażona w dwa niezależne 

zespoły prądotwórcze, każdy o mocy na zaciskach prądnicy 1250 kVA (1000 kW) oraz jedną 

baterię akumulatorów o pojemności 3000 kW·h. W poprzednim artykule [2] poświęconym 

temu zagadnieniu wykazano, że potencjalna oszczędność na kosztach paliwa przy założeniu, 

że ładujemy baterię podczas pływania poza obszarem specjalnym, wykorzystując tanie paliwo 

zasiarczone a następnie korzystamy ze zgromadzonej energii w obszarze specjalnym, 

oszczędzając kosztowne paliwo odsiarczone, wyniosłaby około 100 dolarow na jedno takie 

przejście między obszarami. Tym razem, porównano emisję zanieczyszczeń do atmosfery 

podczas ładowania baterii i redukcję emisji zanieczyszczeń podczas korzystania z baterii. 

Zakres analizy obejmuje tlenki azotu (NOx), tlenki siarki (SOx), dwutlenek węgla (CO2), 

tlenek węgla (CO) oraz mieszaninę węglowodorów (HC). Przyjęto dwie opcje ładowania 

baterii akumulatorów: zasilanie energią elektryczną z zespołu prądotwórczego napędzanego 

paliwem ciężkim w obszarze niechronionym, zasilanie energią elektryczną z odnawialnych 

źródeł energii podczas postoju statku w porcie lub zainstalowanych na statku. 

 

3. Emisja związków szkodliwych związana z ładowaniem baterii akumulatorów 

 

W przypadku wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przyjmuje się, że emisja 

zanieczyszczeń do atmosfery jest zerowa. Oszacowanie emisji podczas ładowania baterii 

akumulatorów o pojemności 3000 kW·h, trwającego 10 h, z wykorzystaniem niezależnego 

zespołu prądotwórczego, zasilanego paliwem ciężkim przedstawiono w tabeli niżej.  

 
Tab.1. Emisja związków szkodliwych do atmosfery podczas ładowania baterii akumulatorów 

 
Pojemność baterii 3000 kW·h 

Moc ładowania 300 kW 

Czas ładowania 10 h 

Sprawność ładowania 0,99 

Sprawność prostownika 0,95 

Sprawność sieci 0,985 

Pobór mocy elektrycznej 324 kW 

Sprawność prądnicy 0,96 

Moc dostarczana przez silnik 337 kW 

Sprawność silnika 0,45 
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Strumień ciepła doprowadzanego 750 kW 

Wartość opałowa paliwa ciężkiego 39000 kJ/kg 

Godzinowe zużycie paliwa ciężkiego 69,2 kg/h 

Zużycie paliwa ciężkiego 692,0 kg 

Emisja NOx 33,7 kg 

Emisja SOx 20,8 kg 

Emisja CO2 2179,7 kg 

Emisja CO 6,1 kg 

Emisja HC 2,0 kg 

 

Wielkość emisji zanieczyszczeń określono z wykorzystaniem wzorów, opracowanych na 

podstawie informacji zawartych w pracy [3]: 

 
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑗𝑎 𝑁𝑂𝑥 = 𝑁 · 𝐸𝑁𝑂𝑥 · 𝑡 [𝑘𝑔]              

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑗𝑎 𝑆𝑂𝑥 = 20 · 𝑆 · 𝐵 · 10−3 · 𝑡 [𝑘𝑔] 
 

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑗𝑎 𝐶𝑂2 =  3,15 · 𝐵 · 𝑡 [𝑘𝑔]               
 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑗𝑎 𝐶𝑂 = 𝑁 · 𝐸𝐶𝑂 · 𝑡 [𝑘𝑔]                  
 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑗𝑎 𝐻𝐶 = 𝑁 · 𝐸𝐻𝐶 · 𝑡 [𝑘𝑔]                  
 

gdzie: 

N = 337 kW   – moc dostarczana przez silnik spalinowy, 

t = 10 h    – czas pracy silnika podczas ładowania akumulatorów 

ENOx = 0,01 kg/kW·h  – jednostkowa emisja NOx , 

ECO = 0,0018 kg/kW·h  – jednostkowa emisja CO, 

EHC = 0,0006 kg/kW·h  – jednostkowa emisja HC, 

B = 69,2 kg/h   – godzinowe zużycie paliwa przez silnik, 

S = 1,5 %    – masowy udział zawartości siarki w paliwie, 

 

4. Obniżenie emisji związków szkodliwych podczas czerpania energii z baterii 

 

Bateria akumulatorów pozwala na zasilanie statku, podróżującego o obszarze chronionym, 

w energię elektryczną przez prawie trzy godziny. W tym czasie nie pracuje zespół 

prądotwórczy, a więc nie emituje zanieczyszczeń. W tabeli 2 zestawiono szacunkowe 

obliczenia masy gazów, które nie zostaną wyemitowane do atmosfery podczas wyłączenia z 

ruchu agregatu. 

 
Tab. 2. Masa gazów, które nie zostaną wyemitowane do atmosfery podczas wyłączenia z ruchu zespołu 

prądotwórczego 

 

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej 1000 kW 

Sprawność falownika 0,95 

Sprawność baterii 0,99 

Sprawność sieci 0,985 

Pobór mocy z baterii 1079,5 

Pojemność baterii 3000 kW·h 

Czas pracy baterii 2,8 h 

Moc na zaciskach prądnicy 1000 kW 

Sprawność prądnicy 0,95 

Moc dostarczana przez silnik 1053 kW 

Sprawność silnika 0,45 

(3.3) 

(3.4) 

(3.1) 

(3.2) 

(3.5) 
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Strumień ciepła doprowadzanego 2339 kW 

Wartość opałowa paliwa odsiarczonego 42000 kJ/kg 

Godzinowe zużycie paliwa odsiarczonego 200,5 kg/h 

Zużycie paliwa odsiarczonego 557,2 kg 

Emisja NOx 29,3 kg 

Emisja SOx 1,1 kg 

Emisja CO2 1755,3 kg 

Emisja CO 5,3 kg 

Emisja HC 1,8 kg  

 

Pojemność baterii pozwoli na zasilanie statku w energię elektryczną przez 2,8 godziny. 

Dzięki temu w obszarze chronionym zaoszczędzi się ponad 557 kg kosztownego paliwa 

odsiarczonego. Ponadto, w obszarze tym nie zostaną wyemitowane podane wyżej w tabeli 

masy związków szkodliwych. Obliczenia zostały wykonane w oparciu o przytoczone w 

poprzednim rozdziale wzory z tą różnicą, że gdyby pracował silnik spalinowy, moc 

dostarczana przez niego wynosiłaby 1053 kW, czas pracy wynosiłby 2,8 godziny a zawartość 

siarki w paliwie, zgodnie z przepisami byłaby ograniczona do 0,1 %. 

5. Analiza porównawcza emisji związków szkodliwych 

 

Realizacja koncepcji ładowania baterii poza obszarem chronionym i korzystania z niej w 

tym obszarze spowodowałaby obniżenie emisji związków szkodliwych w spalinach w rejonie 

specjalnym. W ogólnym jednak rozrachunku spowodowałaby wzrost emisji ze względu na 

straty energii zarówno podczas ładowania akumulatorów jak i podczas poboru energii z nich. 

Takie rozwiązanie, sprzyjałoby więc lepszej ochronie obszarów objętych szczególnymi 

wymaganiami prawnymi. W skali globalnej, byłoby jednak niekorzystne. Niedogodność taką 

można by wyeliminować poprzez ładowanie baterii z odnawialnych źródeł energii dostępnych  

np. podczas postoju statku w porcie lub wprost ze źródeł odnawialnych lub utylizacyjnych 

zainstalowanych na statku. Pokazano to w tabeli 3. 

 
Tab.3. Emisja szkodliwych związków dla dwóch opcji ładowania baterii akumulatorów 

 
Ładowanie baterii energią z zespołu prądotwórczego 

- korzystanie z baterii w obszarze chronionym  

Ładowanie baterii ze źródeł odnawialnych 

- korzystanie z baterii w obszarze chronionym  

Emisja 

w obszarze 

zwykłym 

podczas 

ładowania 

Ograniczenie 

emisji w 

obszarze 

chronionym 

Nadwyżka 

emisji 

 

Emisja 

podczas 

ładowania ze 

źródeł 

odnawialnych 

Ograniczenie 

emisji w 

obszarze 

chronionym 

Nadwyżka 

emisji 

 

33,7 kg NOx 29,3 NOx 4,5 kg NOx 0 kg NOx 29,3 kg NOx - 

20,8 kg SOx 1,1 SOx 19,6 kg SOx 0 kg SOx 1,1 kg SOx - 

2179,7 kg CO2 1755,3 CO2 424,4 kg CO2 0 kg CO2 1755,3 kg CO2 - 

6,1 kg CO 5,3 CO 0,8 kg CO 0 kg CO 5,3 kg CO - 

2,0 kg HC 1,8 HC 0,3 kg HC 0 kg HC 1,8 kg HC - 

 

6. Uwagi końcowe 

 

Przedstawiona propozycja zastosowania baterii akumulatorów nie skutkuje zwiększeniem 

masy jednostki pływającej i przynosi niewielkie korzyści w kosztach eksploatacji. Raczej nie 

opłaca się ze względu na koszty inwestycyjne związane z bardzo wysoką ceną baterii 

akumulatorów (około 600 – 900 tysięcy dolarów). Zbliżenie ceny paliwa pozostałościowego i 

odsiarczonego pogłębi brak ekonomicznego uzasadnienia dla takiego rozwiązania. Wzrost 

różnicy cen między paliwami i spadek cen baterii – przeciwnie. 
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Propozycja wymiany zespołu prądotwórczego na baterię akumulatorów pozwala na 

obniżenie emisji związków szkodliwych w rejonie chronionym - kosztem wzrostu emisji poza 

obszarem chronionym.  Warto więc dążyć do zapewnienia możliwości ładowania baterii bez 

konieczności spalania paliwa. Można to osiągnąć przez wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii dostępnych na lądzie lub zainstalowanych na statku (fotowoltanika, wiatr) lub 

wykorzystanie ciepła odpadowego. 
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Abstrakt 

 W  okrętownictwie, podobnie jak w innych dziedzinach związanych z budową i eksploatacją maszyn 

nadrzędnym czynnikiem stymulującym bezpośrednio rozwój diagnostyki technicznej jest chęć zredukowania do 

absolutnego minimum następujących zagrożeń: zagrożeń związanych z utratą zdrowia i życia ludzkiego, zagrożeń 

związanych z zanieczyszczeniem środowiska, zagrożeń związanych ze stratami ekonomicznymi. Szacuje się, że ponad 

50% ogólnej liczby uszkodzeń maszyn wirujących, do których zaliczają się okrętowe zespoły napędowe można 

przypisać błędom w ich wzajemnym ustawieniu. Dlatego też niezwykle istotnym zagadnieniem z punktu widzenia 

eksploatacji okrętowych zespołów napędowych jest odpowiedni wybór techniki systematycznego monitoringu 

osiowania linii wałów. W artykule dokonano przeglądu podstawowych technik i narzędzi wykorzystywanych w trakcie  

prowadzenia tego procesu.  

Słowa kluczowe: okrętowe wały napędowe, wały śrubowe, osiowanie linii wałów. 

 

1.Wprowadzenie 
 Okrętowe układy napędowe, podobnie jak wszystkie inne obrotowe układy mechaniczne, 

których podstawowym zadaniem jest transmisja energii mechanicznej od źródła do odbiornika są 

poddawane procesom o charakterze destrukcyjnym, pogarszającym ich ogólny stan techniczny. 

Wpływ tych procesów jest  nieunikniony, ciągły i  zawsze towarzyszy eksploatacji w warunkach 

morskich. Z tego powodu jedynym sposobem zminimalizowania prawdopodobieństwa 

występowania uszkodzeń (zarówno pierwotnych, jak i wtórnych) okrętowych układów 

napędowych jest opracowanie optymalnej strategii eksploatacyjnej, która  powinna być 

bezpośrednio nakierowana na  wykrywanie początkowych stadiów rozwoju stanów niezdatności 

eksploatacyjnej.  

 Dokonując uprzednio analizy pierwotnych czynników uszkodzeń okrętowych układów 

napędowych wyłaniają się z nich główne przyczyny takie jak: błędy konstrukcyjne, wady 

materiałowe czy nawet niewłaściwa eksploatacja, których zawsze mierzalnym skutkiem jest utrata 

utrata współosiowości linii napędowej. Dlatego też dążąc do zwiększenia niezawodności 

okrętowego układu napędowego a tym samym całego statku konieczna jest kontrola wzajemnego 

ustawienia elementów linii napędowej statku, począwszy od posadowienia silnika, poprzez linię 

wałów pośrednich, na wale śrubowym i samej śrubie skończywszy. Kontrole geometrii i tolerancji 

położenia elementów wszystkich części składowych układu napędowego wykonane poprzez 

pomiary współosiowości zazwyczaj dokonuje się podczas postoju statku w stoczni, bądź doraźnie 

w porcie i wymagają one wyłączenia linii napędowej z ruchu.  
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2.Pomiary współosiowości linii wałów 
 Osiowaniem linii wałów nazywa się proces technologiczny, którego celem jest wzajemne 

ustawienie elementów układu napędowego statku, aby osie tychże elementów tworzyły jedną linię. 

W zależności od konstrukcji statku osiowanie układu napędowego może obejmować wymóg 

odpowiedniego ustawienia silnika głównego, przekładni redukcyjnej, wału oporowego, wałów 

pośrednich i wału śrubowego. Odchylenie współosiowości może mieć dwojaki charakter:  

osie przesunięte są względem siebie i/lub są względem siebie załamane – rys.1. 

 
Rys. 1. Schemat odchyleń wzajemnego ustawienia linii wałów.  

a) przesunięcie osi sąsiednich odcinków wału b) załamanie osi 

 

 Najważniejszym etapem procesu osiowania jest pomiar wielkości i kierunku 

współosiowości linii wałów, którego wynik daje informacje użytkownikowi jednostki lub 

technologowi remontu jakiej korekty wzajemnego ustawienia np. podpór łożyskowych należy 

dokonać. Pomiary wykonuje się na wodzie, przy zachowaniu szczegółowych  wymagań 

statecznościowych, jedynie nocą lub w ciągu bezsłonecznego dnia i zawsze w odniesieniu do 

informacji zawartych w dokumentacji konstrukcyjnej statku [Doerffer, 1975]. 

 Pomiarów współosiowości, w zależności od długości osiowanego układu napędowego 

można przeprowadzić następującymi metodami, poczynając od rozwiązań najprostszych, 

wyszczególnionych poniżej. 

 

2.1. Pomiar przy użyciu liniału krawędziowego i szczelinomierza 
 Jest to najprostsza metoda osiowania linii wałów, polegająca na przykładaniu liniału 

mierniczego do krawędzi kołnierzy wałów i pomiaru luzów promieniowych pomiędzy liniałem a 

kołnierzem wału – rys. 2. Metoda może być użyteczna tylko dla wstępnego pomiaru. W przypadku 

napędów statków metoda ta jest rzadko stosowana, natomiast znajduje ona zastosowanie w   

eksploatacji wolnobieżnych maszyn małej mocy, pracujących krótko i okresowo. Luzy wzdłużne 

mierzy się również za pomocą szczelinomierza pomiędzy powierzchniami czołowymi kołnierzy 

wału [Pruftechnik, 2002; Plutecki i inni, 2014].  
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Rys.2. Schemat ideowy pomiaru osiowania wału za pomocą liniału krawędziowego  

2.2. Pomiar przy użyciu struny stalowej 
 Metoda polega na zastosowaniu drutu stalowego jako linii odniesienia. Strunę stalową 

kotwiczy się nad wałem na jednym końcu mierzonego odcinka wału (np. grodzi) i prowadzi się 

przez koło linowe z masą naprężającą zawieszoną na drugim końcu struny –  rys.3.  Wysokość 

montażu koła linowego i zakotwienia struny są ustalone w taki sposób, aby znajdowały się w tej 

samej odległości nad  wałem i ustawione w płaszczyźnie pionowej wału. Do pomiaru odchyłek 

współosiowości stosuję się mikrometry (umieszczone na pryzmie pomiarowej) dotykające struny. 

Struną stalową można osiować zespoły napędowe nie przekraczające 30 m długości. Ograniczenie 

to wynika z ugięcia struny pod wpływem własnej masy. Pomiary ustawienia wału dokonywane 

przy pomocy tej metody są relatywnie najmniej dokładne, wymagają dużego doświadczenia i są 

niezwykle czasochłonne. Pomimo faktu, że metoda ta jest coraz rzadziej stosowana, warto o niej 

wspomnieć gdyż jest najtańsza, ponieważ wszystkie elementy potrzebne do zbudowania układu 

pomiarowego można znaleźć na każdym statku lub zasobach stoczni. 

 

Rys. 3. Schemat ideowy pomiaru osiowania wału za pomocą struny stalowej:  

1 – osiowany odcinek wału, 2 – łożysko poprzeczne, 3 – kołnierz wału, 4 – pryzma pomiarowa,  

5 – gródź maszynowa, 6 – struna stalowa, 7 – mikrometr, 8 – masa napinająca strunę, 9 – grodź skrajnika rufowego 
 

2.3. Pomiar przy użyciu czujników zegarowych 
 Warunkiem poprawnego pomiaru jest rozsprzęglenie obu wałów poprzez odkręcenie śrub i 

wyjęcie śrub łączących kołnierze. Takie przygotowanie do pomiaru współosiowości eliminuję 
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ewentualnie występujące naprężenia poprzez brak wzajemnego mechanicznego oddziaływania. 

Następnie w jeden  z otworów (w zależności od wielkości kołnierza wału mogą to być dwa 

otwory) na śruby wkłada się sworzeń ustalający o średnicy zapewniającej luz 1–2 mm w stosunku 

do średnicy otworu [Korczewski i Grządziela, 1996]  Obydwa osiowane wały obraca się 

jednocześnie, w jednym kierunku. Po każdym obrocie wałów o 45º dokonuje się pomiaru. 

Wskaźniki zegarowe zamontowane są na specjalnie przygotowanych do tego celu uchwytach 

(„mostkach” pomiarowych)  za pomocą obejmy opasającej  lub połączenia śrubowego do 

kołnierza wału – rys. 4. 

 
Rys. 4. Schemat pomiarów przesunięcia i załamania linii wałów. 

 P – wskaźnik zegarowy mierzący przesunięcie kołnierza wału; Z – wskaźnik zegarowy mierzący załamanie kołnierza 

wału; SU – sworzeń ustalający; RP – promień pomiaru załamania kołnierza wału 
 

Metoda z użyciem czujników zegarowych jest znacznie bardziej dokładna od poprzednio 

wymienionych, jednakże wymaga większego przygotowania przyrządów pomiarowych, a w 

szczególności montażu wskaźników zegarowych i uchwytów na kołnierzach osiowanych wałów. 

Ponadto korzystanie z tej metody wymaga właściwej interpretacji otrzymanych wyników 

pomiarów. Źródłami błędów pomiarowych mogą być: nie uwzględnione ugięcie (zwis) uchwytów 

czujników zegarowych, nieprawidłowy odczyt wartości ze wskaźnika (nie jednokrotnie dostęp do 

wału jest bardzo utrudniony) czy nawet mimośrodowe wykonanie kołnierza wału. Dlatego 

głównym warunkiem wiarygodności pomiaru  jest wykonywanie go  przez doświadczony 

personel. 

 

2.4. Pomiar przy użyciu lunety precyzyjnej 
 Metoda ta polega na zastosowaniu lunety precyzyjnej, która pozwala dokonać odczytu 

odchyłki położenia wału z dokładnością co najmniej 0,05mm przy odcinku pomiarowym 

wynoszącym 30 m [Doerffer, 1975]. Lunetę precyzyjną oraz tarczę pomiarową umieszcza się na 
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pryzmach pomiarowych które montuje się na osiowanych odcinkach wału napędowego.  Na 

rysunku 5 przedstawiono idę pomiaru z użyciem lunety precyzyjnej. 

Rys. 5. Metoda pomiaru osiowania wału za pomocą struny stalowej:  

1 – osiowany odcinek wału, 2 – łożysko poprzeczne, 3 – kołnierz wału, 4 – grodź skrajnika rufowego,  

5 – luneta precyzyjna, 6 – tarcza pomiarowa, 7 –  pryzma pomiarowa 
 

2.5. Pomiar z użyciem  laserowego układu pomiarowego 
 Przy pomiarach współosiowości linii napędowej statku za pomocą układów laserowych nie 

jest potrzebne mechaniczne połączenie między punktami pomiarowymi na obu kołnierzach wału – 

tak jak ma to miejsce w klasycznej metodzie z wykorzystaniem czujników zegarowych. Punkty 

pomiarowe „łączy” wiązka lasera, co eliminuje problem uchylania się mostków pomiarowych w 

metodzie klasycznej – rys. 6.  

 
Rys. 3.6. Widok ogólny laserowego układu pomiarowego zamontowanego na osiowanym odcinku wału napędowego: 

A – moduł pomiarowy, B – uchwyt mocujący moduł pomiarowy, C – kołnierze osiowanych wałów 

[https://emewelding.com] 
 

Laserowy układ pomiarowy składa się z co najmniej trzech podstawowych elementów: 

 modułów pomiarowych składających się nadajnika wiązki laserowej, fotodetektora oraz 

lustra z pryzmatem załamującego i odbijającego promień lasera; 

 uchwytów mocujących moduły pomiarowe na osiowanym wale. Zazwyczaj są to uchwyty 

regulowane, umożliwiające montaż na wałach o rożnych średnicach; 

 modułu  mikroprocesorowego z wyświetlaczem, którego zadaniem jest rejestracja 
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zebranych wielkości geometrycznych, przeliczenie na wielkość załamania i przesunięcia 

wałów oraz przedstawienie tych parametrów użytkownikowi. 

 Zasada pomiaru opiera się na zmianie kierunku padania wiązki laserowej, a tym  samym 

miejsca oświetlenia  fotodetektora. Układy laserowe nie wymagają specjalnego przygotowania 

pomiaru ani kalibracji – kalibrują się samoczynnie. Dlatego średni czas pomiaru osiowania wału 

wynosi ok 20% czasu potrzebnego na pomiary metodą klasyczną [Dwojak i Rzepiela, 2001; 

Jarysz–Kamińska, 2008, 2010]. Do najważniejszych zalet układów laserowych można zaliczyć 

możliwość osiowania długich wałów (wiązka lasera się nie „ugina”), brak wpływu kształtu 

kołnierza wału na pomiar oraz uzyskanie pełnej informacji na temat wzajemnego ustawienia już 

po wykonaniu 1/4 obrotu wału. 

 

2.6. Pomiar ugięcia wału 
 Ugięciem okrętowego wału napędowego nazywa się odkształcenie giętne będące 

następstwem wpływu obciążania go siłami pochodzącymi od elementów osadzonych na wale bądź 

od masy własnej. Miarą odkształcenia giętnego jest wartość strzałki ugięcia y i kąta ugięcia θ 

wyznaczanego w punktach podparcia wału – rys. 7. Pomiaru strzałki ugięcia dokonuje się za 

pomocą czujnika zegarowego umieszczonego w połowie odległości pomiędzy podporami 

łożyskowymi. Warunkiem wykonania poprawnego pomiaru jest również wymóg rozsprzęglenia 

współpracujących  z kontrolowanym odcinkiem wału  innych elementów  linii napędowej poprzez 

odkręcenie śrub i wyjęcie śrub łączących kołnierze. Metoda ta pozwala także na określenie bicia 

wału po wykonaniu pełnego obrotu wału. 
 

Rys.7. Sposób pomiaru ugięcia odcinka wału napędowego: 

y – strzałka ugięcia wału,   θ – kąt ugięcia wału 
 

2.7. Pomiar z użyciem rejestratora 3D 
 Skanowanie 3D (skaning laserowy) jest  technologią pomiarów przestrzennych również z 

wykorzystaniem wiązki promieniowania laserowego. W skanerach laserowych pomiar 

wykonywany jest za pomocą laserowego promienia (pracującego  w zakresie bliskiej 

podczerwieni), pulsującego z bardzo dużą częstością, dzięki obracającemu układowi pryzmatów. 

Odległość głowicy optycznej skanera od mierzonego punktu wyznaczana jest na podstawie 

pomiaru czasu, jaki zajmuje wysłanej wiązce laserowej przebycie drogi do obiektu i z powrotem 

[Plutecki, Smykała, Szymaniec; 2014]. W składzie zestawu pomiarowego znajduje się komputer, 

wyposażony w specjalistyczne oprogramowanie. Najistotniejsze możliwości, która wyróżniają tę 

metodę, to precyzyjne określenie współrzędnych położenia elementu maszyny w przestrzeni, 

wizualizacja tych elementów w postaci modelu 3D.  Coraz dokładniejsza technika pomiaru, jak i 

możliwość opracowań wyników powodują wdrażanie tej technologii do coraz to nowych 

zastosowań przemysłowych, w tym również diagnostyki ustawiania napędów. Uzyskane w ten 

sposób obiekty wirtualne łatwo analizować w zakresie wzajemnego ich położenia i wyznaczenia 
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na tej podstawie jakościowych wskaźników oceny położenia i kształtu. Bardzo pomocną funkcją 

systemów skaningu 3D jest możliwość natychmiastowej oceny efektów regulacji osiowania 

współpracujących elementów. Jest to możliwe nie tylko poprzez uzyskane wartości liczbowe ale 

także dzięki możliwości nakładania „na siebie” uzyskanych obrazów geometrii  z poszczególnych 

etapów osiowania – rys. 8.  
 

Rys.8. Graficzna interpretacja ugięcia wału wykonana za pomocą skanera 3D 
 

 Należy jednak pamiętać, że skaner nie „widzi przez” skanowany obiekt, co stwarza pewne 

ograniczenia i dla uzyskania pełnej informacji o badanym obiekcie. W zależności od stopnia 

skomplikowania konstrukcji linii napędowej i możliwości dostępu konieczne jest dokonanie 

pomiarów z kilku miejsc w celu utworzenia kompletnej siatki pomiarowej [Plutecki,  Szymaniec, 

Smykała; 2014] 

 Możliwości takiej aparatury do pomiarów współosiowości linii wałów zostały przez autora 

sprawdzone podczas przygotowywania stanowiska badawczego – rys.9., w którym ze względu na 

niewielkie rozmiary składowych elementów i małą średnicę wału  (wał o średnicy 8 mm) nie 

można było zastosować żadnej z klasycznych metod pomiaru bez ingerencji w sam układ 

mechaniczny badanego obiektu (konieczność demontażu elementów) [Korczewski i 

Marszałkowski, 2016]. Za pomocą skanera 3D badano zmiany współosiowości obrotowego układu 

mechanicznego pod wpływem zewnętrznych wymuszeń mechanicznych, na bieżąco uzyskując 

wszystkie  tym samym jej pełnej przydatności do diagnozowania nawet bardzo prostych układów 

mechanicznych. 
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Rys.9. Sposób pomiaru ugięcia odcinka wału napędowego za pomocą skanera 3D 

Podsumowanie 

  Klasyczna metoda osiowania polegająca na pomiarze wartości załamania i przesunięcia 

kołnierza wałów z zastosowaniem wskaźników zegarowych jest dość często stosowana do kontroli 

i regulacji podpór łożyskowych linii napędowej statku. Na powszechność tej metody składają się 

głównie dwa czynniki: niski koszt przygotowania takiego pomiaru i zadowalające efekty regulacji 

linii wałów. Z tego względu jest chętnie stosowana w stoczniach. Niestety ma ona jedną 

podstawową wadę, że nie uwzględnia ugięć wału w zależności od jego ułożyskowania. Przy 

podparciu wału jednym łożyskiem w połowie jego długości  po rozsprzęgleniu kołnierzy następuje 

jego zwis do dołu. Podobna sytuacja występuje przy podparciu wału dwoma szeroko 

rozstawionymi łożyskami. Po rozsprzęgleniu osiowanego kołnierza wał pod wpływem własnego 

ciężaru przegina się w dół natomiast kołnierz ku górze. W związku z czym dany odcinek wału 

nigdy nie będzie linią prostą [Doerffer, 1975]. Dlatego stosując powyższą metodę należy zawsze 

pamiętać, że kołnierze wału są jedynie miejscem pomiarowym a nie celem osiowania. Osiowaniu 

podlegają całe wały. Brak tej  wiedzy i usilne dążenie do wyosiowania współpracujących ze sobą 

kołnierzy wału może spowodować  zmianę rozkładu reakcji w węzłach łożyskowych, 

doprowadzając do ich przedwczesnego zużycia oraz powstanie nadmiernych naprężeń gnących w 

samym wale – czego skutkiem może być uszkodzenie zmęczeniowe. 
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Abstract 

 

Paper contains an overview of the propulsion and maneuvering systems’ characteristics of United States 

flagged Great Lakes self - unloading bulk carriers. A contrast between the importance of the transport task 

carried by those vessels to their low number and considerable age suggests the need to review and understand 

their complexity as well as complexity of their operations in order to provide suitable energy- and operational 

efficiency upgrades. Such review can prove to be challenging due to limited information available in the 

literature. Environment in which those vessels operate and their operational profile have been also reviewed due 

to the fact that they gave rise to the unique hull - form that subsequently influenced the propulsion and 

maneuvering system design in a significant manner. The environment and operational profile were also found to 

influence propulsion and maneuvering systems’ form more directly: through the requirements posed on vessels 

maneuvering capabilities and propulsive power requirements. 

 

Keywords: vessel propulsion, vessel maneuvering, bulk carrier, Great Lakes bulk carrier, self-unloader 

 

1. Introduction 

 

Great Lakes - St. Lawrence Seaway System plays a vital role as a major transportation 

corridor within the area of Great Lakes and St. Lawrence River basins. Three primary cargoes 

transported by ships on Great Lakes are iron ore, limestone and coal [2], [3]. According to [1] 

every year more than 160 million metric tons of cargo are moved on the Great Lakes - St. 

Lawrence Seaway System. More recent study results, described in [3], show that in 2017 the 

cargo moved on the Great Lakes-St. Lawrence Seaway System totaled to about 143.5 million 

metric tons. Such volume is deemed impossible to be transferred to the land-based 

transportation system without severe economic implications for the industries served, [2]. 

Above mentioned transportation task is carried by Canadian and U.S. flagged vessels. 

However, Section 27 of the Merchant Marine Act, known as the Jones Act, allows only U.S. 

flagged vessels to be employed in cabotage, [3]. That being the case all transport between 

U.S. ports (e.g. supply of raw materials to steel mills or coal to power plants) has to be carried 

by U.S. flagged vessels.  

The importance of this means of transport to the regional economics is in vast contrast to 

the fleet that carries the task. According to [4] in 2011 there were 56 U.S. flagged vessels 

(self-propelled and tug/barge assemblies) of 1000 Gross Tons (GT) and more operating on 

Great Lakes. Those vessels are also known and referred to as lakers or lake freighters. If to 

compare the number of lakers to the total number of vessels employed in U.S. coastwise trade 

one will notice that lakers amount to approximately 0.15% of the total. Furthermore majority 

of those vessels were built before 1987, what means that they are currently over 30 years old, 
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[4]. Lack of new U.S. flagged vessels on the Great Lakes can likely be, at least partially, 

attributed again to the Jones Act which requires all waterborne transportation between two 

ports in the United States to be taken aboard a vessel that is U.S. built, U.S. owned, U.S. 

flagged, and U.S. crewed, [3]. As such the Jones Act prohibits ordering and building lakers in 

low-cost far-east shipyards. That, combined with relatively low rates, [5], results in lack of 

U.S. flagged new-builds. Such situation puts an emphasis on improving energy- and 

operational efficiency of existing vessels. In this spirit, in order to decrease the cargo 

unloading times, currently operating vessels employed in bulk cargo transport are equipped 

with self-unloading gear in form of belt conveyors. Such U.S. flagged vessels are object of 

interest within this work and will be later referred to as self-unloaders. 

 

2. Operational Environment 

 

Great Lakes self-unloaders operate on North American Great Lakes - a part of Great Lakes 

- St. Lawrence Seaway System (which includes the five Great Lakes: Lake Superior, Lake 

Michigan, Lake Huron, Lake Erie and Lake Ontario, their connecting rivers, and the St. 

Lawrence Seaway (ending in Montreal), [6]). 

There, in general, is a west - east water flow direction in which Lake Superior (at 183.4m 

above sea level, [2]) drains into Lake Huron via the St. Mary’s River, Lake Huron drains into 

Lake Erie via the St. Clair and Detroit River and Lake Erie drains into Lake Ontario via the 

Niagara River. The entire system flows to the Atlantic Ocean via the St. Lawrence River, [7]. 

Due to a smaller water depth and fetch length maximum sea states observed on the Great 

Lakes are generally less than the ones observed on the open ocean, [8]. 

Considering that the usual sailing speed of a large twin-screw lake bulk-carrier sailing in 

loaded condition (8.6m draught) through the lake would be approximately equal to 12.4kn, 

[9], one can calculate water-depth-based Froude number for each of Table 1 entries as: 

 

𝐹𝑛ℎ =
𝑉

√𝑔ℎ
,           

 (1) 

where: 

 

v [ms
-1

] – vessel speed, 

g [ms
-2

] – module of standard acceleration due to gravity, 

h [m] – water depth. 

 
Table 1 Average depth of five Great Lakes [2] 

 

Lake [-] Erie Huron Michigan Ontario Superior 

Average Depth [m] 19 59 85 86 147 

Water depth/Vessel draught [-] 2.21 6.86 9.88 10.00 17.09 

Fnh [-] 0.47 0.27 0.22 0.22 0.17 

 

Inspecting the data in Table 1 and comparing the Fnh values with criterion proposed in 

[10], one can judge that only in case of Lake Erie the shallow-water effects on vessels 

resistance, while in lake transit, can be noticeable. That would mean that the lake transit in 

majority of cases reassembles deep water/open sea conditions, with a difference with regards 

to wave climate. 

However, as mentioned before, Great Lakes are connected with each other by rivers that 

carry the chain of drainage from Lake Superior all the way to the Atlantic Ocean. This 
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drainage occurs due to elevation difference. Because of extensive elevation difference 

between certain lakes dangerous rapids have been present, what combined with falls, 

restricted water depths and river widths made large scale commercial navigation challenging. 

That was the reason why a series of U.S. and Canadian lock systems and channels were built.  

Major such objects are: 

 Soo Locks: consisting of four parallel locks and located in Sault Ste. Marie on St. 

Mary's River (that connects Lake Superior and Lake Huron). Currently only two 

largest locks serve commercial navigation, [2], [7], and are used by vessels transiting 

between Lake Superior, Huron and Michigan, [8]: 

o Poe Lock that is 365.76m long, 33.53m wide, 9.75m deep and can 

accommodate vessels up to 309.07m in length and  32.00m in beam (that is 

including the largest vessels on the Great Lakes, the “1000-footers”), 

o MacArthur Lock that is 243.84m long, 24.38m wide, 8.99m deep and can 

accommodate vessels of the "Seaway Max" (Seaway Max class means the 

maximum vessel size allowed in the St Lawrence Seaway, [11]) which are 

which 225.55m long and have a beam of 23.77m. 

The draught restriction on the locks is 8.382m (27.5ft), [5]. On top of those 

restrictions, the connecting channels in the St. Mary's River have a navigable draught 

of 8.08m at mean low water datum, [8]. 

 

 The Welland Canal: a part of St. Lawrence Seaway, enables safe navigation between 

Lake Erie and Lake Ontario by bypassing Niagara Falls (elevation difference of 

99.3m). It incorporates eight locks, each 233.5m long, 24.4m wide and 9.1m deep able 

to accommodate the Seaway Max size vessels [2], [7]. 

 

 St. Lawrence Seaway – Montreal/Lake Ontario Section: features seven locks and 

connects Lake Ontario and Montreal. This locks lift or lower the ships by 74.1m and 

are able to accommodate vessels up to Seaway Max size, [7]. 

 

Due to exclusively fresh water operation Great Lakes vessels are far less affected by the 

corrosion than their ocean-going counterparts. As a consequence the life-span of those vessels 

is very long and there are examples of vessels operated for 100 years or even longer (e.g. E. 

M. Ford built in 1898 and operated for 100 years [8], or cement carrier St. Mary's Challenger 

launched in 1906 and still in operation [12]). 

 

3. Hull Form 

 

Due to generally shorter distances between ports than in case of ocean shipping vessel's 

cargo-carrying capacity and unloading rate was found to be more important than the vessel's 

speed. That, along with operation in locks, resulted in very full forms (forms with high block 

coefficient values), [8], [5]. 

In [13] authors present data from selected 50 model tank tests of Great Lakes bulk carriers 

built over 30-year period prior to 1972, deemed to form a representative sample. 
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Figure 1 presents the block coefficient (CB) distribution in the selected population. 

Analysis of the plot confirms the above statement with regards to high block coefficient 

values as the majority of hulls were clustered in the range between 0.84 - 0.90. 

 

 
 

Figure 1 Distribution of block coefficient in Great Lakes bulk carriers. Based on data in [13] 

 

Figure 2 presents the distribution of length to beam ratio (L/B). It is apparent that the hulls 

are characterized by very large L/B ratio with majority of them in the range between 9 - 10. 

 

 
 

Figure 2 Distribution of L/B in Great Lakes bulk carriers. Based on data in [13] 
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Lastly, Figure 3 presents the distribution of beam to draught (B/T). It can be noticed that 

the Great Lakes bulk carriers are characterized by relatively large B/T ratio, likely resulting 

from the draught limitations being more stringent that beam limitations in channels and rivers. 

 

 
 

Figure 3 Distribution of B/T in Great Lakes bulk carriers. Based on data in [13] 

 

Considering a semi-empirical straight line stability criterion presented in [14] one will 

notice that such hull shape can lead to vessels being straight-line unstable. That, in turn, 

leading to increased steering losses, especially important due to a large block coefficient.  

Table 2 contains the extension of data discussed above to the hulls built after the 1972. 

Basic analysis of the data reveals the strong correlation of block coefficient and length, Figure 

4, which, given no change in vessels’ speed, can be seen as confirmation of the previous 

statement with regards to cargo carrying capacity being more important than vessel’s speed. 

Same figure also suggests that there are two length-groups of vessels. First group clustered in 

the vicinity of 300m (around 1000ft) and the second 200m (around 700ft). Considering the 

discussion on the operational environment those are easily identified as Poe Lock max and 

MacArthur Lock max vessels. 

Further exploration of Table 2 reveals that there is a relation between the vessel size and 

number of propellers with the Poe Lock max vessels having two propellers and MacArthur 

Lock max vessels having one. 
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Table 2 Representative Great Lake Bulk Carriers built after 1972. Based on [8], [15], and [16] 
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Built - 1972 1973 1973 1975 1976 1977 1979 1981 

Length, 

Overall 
m 304.800 207.264 192.024 193.548 234.696 304,8 304,8 308,915 

Beam, Mld. m 31.882 23.774 20.726 20.726 28.042 32.004 32.004 32.004 

Draft, Design, 

Mld. 
m 7.849 8.077 7.721 8.516 8.382 8.534 8.382 8.534 

Displacement, 

Mld. 
t 69426 34810 25922 29973 49281 77546 76508 78669 

Block 

Coefficient 
- 0.924 0.893 0.872 0.903 0.906 0.942 0.946 0.942 

Brake Power kW 11036 5369 4176 5369 8054 11931 10738 11931 

Shaft rpm rpm 121 120 110 120 
 

120 120 120 

Number of 

Screw 

propellers 

- 2 1 1 1 1 2 2 2 

Propeller 

Diameter 
m 5.486 5.334 4.877 5.334 5.639 5.334 5.334 5.334 

Speed kn 13.89 13.00 13.37 ? ? 13.68 ? ? 

 

 
 

Figure 4 Correlation between block coefficient and the overall length for selected vessels built after 1972 
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4. Operational profile 

 

Due to waterway freezing, the operations are limited to approximately 270 days per year, 

[5]. According to [8] a typical Great Lakes self-unloading bulk carrier spends approximately 

33% of its operating time at reduced power and in port.  

In [17] an example of a typical Great Lakes voyage is presented as a round trip carrying 

taconite from Duluth to Gary through Lake Superior, Soo Locks, St. Mary's River, Lake 

Huron and lake Michigan. Approximately 76% of voyage duration is spent in open lake 

transit condition, during which the propulsion power is utilized on the level of 85%. 

Docking/undocking, loading and unloading combined take approximately 13% of time. 

During this time the usage of propulsion power is marginal. Maneuvering and reduced speed 

operation takes approximately 10% of the total voyage time. During this condition the 

utilization of propulsion power is on the moderate (30-50%) level. 

 

5. Propulsion system 

 

Most important factors driving the need for propulsive power are vessel’s speed, size and 

hull shape. As it mentioned in point 3 the operating environment of self-unloaders dictates 

full, large block coefficient shapes, while allowing for comparatively low vessel speeds. This 

is a compromise as propulsive power requirements increase both: with increase in block 

coefficient as well as with the increase in speed.  

Dominating type of main engine used currently onboard Great Lakes self-unloaders is 

non-reversing, 4-stroke, diesel engine. Most engines would operate in ranges between 450-

550 and 800-900rpm depending on the type of fuel used (the former would use Intermediate 

Fuel Oil and the later Marine Diesel Oil), [8]. 

Review of the Table 3, containing American Steamship Company’s (major self-unloader 

owner and operator) fleet listing, indicates that two dominating propulsion system solutions 

are twin-screw, four-engine and single-screw, twin-engine combinations. Twin-screw solution 

for larger vessels being an obvious reason of stringent draught limitations.  

 
Table 3 Overview of propulsion power on American Steamship Company's Bulker Fleet [15] 
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    Vessel  [m] [-] [-] [kW] 

    American Spirit   306.019 2 2 11931 

    Burns Harbor   304.800 2 4 10440 

    Indiana Harbor   304.800 2 4 10440 

    Walter J. McCarthy Jr.  304.800 2 4 10440 

    American Century  304.800 2 4 10440 

    American Integrity   304.800 2 4 10440 

    St. Clair  234.696 1 3 7830 

    American Mariner   222.504 1 2 5220 

    H. Lee White  214.579 1 2 5220 

    John J. Boland   207.264 1 2 5220 

    Sam Laud   193.497 1 2 5220 

    American Courage  193.497 1 2 5220 
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A non-reversing engine would, through a gear system, be connected to a controllable-pitch 

propeller (CPP). That allows, through the change in propeller pitch, for developing forward 

and backward thrust without the need to change the shaft revolution direction. CPP plants on 

Great Lakes self-unloaders operate in a combinator mode what means that, in general, both 

the shaftline revolutions and pitch would be subject to change. This would be done in order to 

operate with maximum, practically obtainable, efficiency throughout the available engine 

power range or to enable utilization of the full main engine power regardless of the operating 

condition. Propulsion power control on the bridge would be equipped with one control handle 

programmed in such a way that for each position of the handle an optimal (in light of energy 

efficiency) combination of pitch ratio and engine speed is used, [18].  

 Based on the above observations a typical Poe Lock max, twin-screw, self-unloader's 

propulsion system layout is drawn and presented on Figure 5. 

 

 
 

Figure 5 Typical Great Lakes 1000ft self-unloader's propulsion system layout (description in text) 

 

This system would be composed of four 4-stroke diesel engines (1) connected through 

clutches (2) in pairs to reduction gears (3) each of which connected to a single controllable 

pitch propeller (5) and attached generator (4). Propeller shafts are exposed and supported by 

the use of brackets. 

Following, a propulsion system of a typical MacArthur Lock max, single-screw, self-

unloader is presented on Figure 6. 

 

 
 

Figure 6 Typical Great Lakes 700ft self-unloader's propulsion system layout (description in text) 

 

This system would be composed of two 4-stroke diesel engines (1) connected through 

clutches (2) to a reduction gear (3) driving a single controllable pitch propeller (5) and 

attached generator (4). Propeller shaft exits the hull through center-line skeg. 
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6. Maneuvering system 

 

As it was already discussed the Great Lakes - St. Lawrence Seaway System in a 

considerable part consists of confined waters. Due to this fact the navigation can be more 

demanding than in case of open seas. Considering, in addition, that Great Lakes bulk carriers 

are characterized by relatively high (when put in comparison with similar-size ocean-going 

vessels) autonomy of operations as well as large block coefficient and L/B values, the need 

for good maneuvering characteristics becomes obvious.   

Maneuvering system of a vessel could be understood as responsible for keeping the vessel 

on a desired path. As such, for a vessel autonomous in operation (i.e. not considering tugs 

etc.), it would consist of active and passive shipboard control devices. With regards to the 

Great Lakes self-unloaders those would be rudders and transverse tunnel thrusters 

respectively. 

 Maneuvering system of a typical Poe Lock max, twin-screw, self-unloader would consist 

of two rudders and a bow and stern transverse tunnel thrusters, [15] and [17]. A transverse 

offset between the rudder center-plane and the propeller axis is normally applied, [17]. Such 

arrangement is usually made for vessels that are deemed to require frequent shaftline repairs 

and/or in order to avoid the impact from propeller-generated vortex systems. Given the 

specifics of the vessels under investigation both aspects could be important. Rudders are 

usually full-spade (all-movable) rudders installed in hull without the headboxes, [17].  

Maneuvering system of a typical MacArthur Lock max, single-screw, self-unloader would 

consist of a rudder and a bow and stern transverse tunnel thrusters, [15] and [17]. Rudder 

would be placed after the propeller without the transversal offset observed in case of twin-

screw vessels, [17]. 

Inspection of data in Table 4 reveals that entire self-unloader fleet of American Steamship 

Company is equipped with transverse tunnel thrusters. With an exception of American Spirit 

both bow and stern thrusters are installed regardless of the size of the vessel. 

 
Table 4 Overview of transverse tunnel thruster power on American Steamship Company's Bulker Fleet [15] 

 

Parameter Length, Overall Bow Thruster Power Stern Thruster Power 

Vessel [m] [kW] [kW] 

American Spirit  306,019 746 - 

Burns Harbor  304,800 1119 1119 

Indiana Harbor  304,800 1119 1119 

Walter J. McCarthy Jr. 304,800 1119 1119 

American Century 304,800 1119 1119 

American Integrity  304,800 1119 1119 

St. Clair 234,696 746 746 

American Mariner  222,504 746 746 

H. Lee White 214,579 746 746 

John J. Boland  207,264 746 746 

Sam Laud  193,497 746 447 

American Courage 193,497 746 447 

 

Generally observed, and well known, tendency is such that the effectiveness (understood 

as crossforce and steering moment) of active control devices decreases with ship speed while 

the opposite is generally true for passive control devices. Such situation arises due to the fact 

that the passive control devices, in general, utilize the ship movement to perform their task 
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while active devices work in arrangements that can compromise their performance when ship 

is sailing ahead at considerable speed. It is then worth noting that the deterioration of thruster 

performance occurs approximately in the same vessel speed range where the rudder 

performance is also poor. This speed range is typical for considerable range of maneuvers 

such as: transfer through a channel or lock, maneuvering in limited visibility conditions, 

approaching a pier or another vessel or operation in harbor. 

Closely linked to the maneuvering capabilities is also usage of CPPs. Those, besides the 

capability to improve the propulsive efficiency of vessels with diverse operational modes also 

considerably increase their maneuverability. They enable slow-speed operation without the 

limitations imposed on minimum engine rpm, as is the case for fixed pitch propeller plants. 

They also are able to provide high thrust values at slow vessel speeds thus considerably 

improving vessel acceleration. CPPs also provide better vessel's stopping abilities due to 

ability to produce high reverse thrust by simply changing the blade pitch, an operation taking 

usually between 6-30s which is considerably less than the fixed pitch propeller counterpart in 

which the engine needs to be stopped and reversed, [18]. 

 

7. Conclusions 

 

Paper contains an overview of the propulsion and maneuvering systems’ characteristics of 

U.S. flagged Great Lakes self-unloading bulk carriers. The topic was found important because 

of the importance of the Great Lakes bulker fleet to the regional economy which remains in 

contrast to the state of the fleet. A situation that requires and economically justifies the 

energy- and operational-efficiency related upgrades. 

Two size - groups of vessels were identified. First group concentrated in the vicinity of 

300m (1000ft) and the second 200m (700ft). Considering the discussion on the operational 

environment those were identified as Poe Lock max and MacArthur Lock max vessels. Poe 

Lock max vessels being mainly four - engine, twin - screw and MacArthur Lock max being 

twin - engine, single - screw vessels. 

Due to generally shorter distances between ports than in case of ocean shipping, vessel's 

cargo-carrying capacity and unloading rate was found to be more important than the vessel's 

speed. That, along with operation in locks, resulted in very full forms (forms with high value 

of block coefficient).  

It was also found that the Great Lakes self - unloaders are characterized by relatively large 

B/T ratio, likely resulting from the draught limitations being more stringent that beam 

limitations in channels and rivers. 

 Such environmental and operational conditions (and resulting hull form) were found to 

have a significant impact on propulsion system design and performance. Firstly, they have 

resulted in a comparatively low installed propulsion power (low required operational speed). 

Secondly, in relation to limitations in draught, required installation of two propellers on larger 

vessels.  

 Similar situation appears to be the case for maneuvering system. Firstly, such hull shapes 

can lead to vessels being straight - line unstable, what, in turn, leads to increased steering – 

related energy losses, especially important due to a high value of block coefficient. Secondly, 

it was noticed that the speed range in which the deteriorated performance of the active and 

passive control devices happens can overlap with the speed range in which considerable range 

of maneuvers of self-unloaders are carried: transfer through a channels or locks, maneuvering 

in limited visibility conditions, approaching a pier or another vessels or operation in harbor. 
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Streszczenie 

 

W niniejszym artykule przedstawiono problematykę wpływu zakłóceń zewnętrznych 

pochodzących ze stanowiska badawczego na wyniki pomiarów szybkozmiennych temperatur spalin 

silników o zapłonie samoczynnym (ZS). Podkreślono, jak istotnym aspektem realizacji 

eksperymentów jest odpowiednie dostosowanie stanowiska badawczego tak, aby te wpływy były 

jak najmniejsze. Jednak w niniejszym opracowaniu skupiono się na metodach obróbki 

matematycznej sygnału rejestrowanego podczas badań eksperymentalnych obiektu rzeczywistego. 

Zgodnie z tematyką doktoratu realizowanego przez autorkę niniejszego artykułu za najistotniejszy 

parametr wymagający filtrowania uznano szybkozmienną temperaturę spalin w kanale wylotowym 

silnika. Przedstawiono metody obróbki matematycznej adekwatne do tego rodzaju zakłóconego 

sygnału. Pokazano te, które można realizować w oprogramowaniu Matlab, polegające na 

uśrednianiu otrzymywanego przebiegu zmienności temperatury spalin. Przedstawiono rezultat 

zastosowania tych metod na przebiegach rzeczywistych zarejestrowanych podczas badań 

laboratoryjnych oraz dokonano ich oceny merytorycznej. 

 

Słowa kluczowe: silnik o ZS, temperatura spalin, diagnostyka parametryczna, obróbka 

matematyczna sygnału 

 

1. Wstęp 

 

Diagnostyka oparta na parametrach spalin silników o ZS jest istotnym zagadnieniem 

współczesnej inżynierii. Wpływ czynników zewnętrznych na otrzymywany sygnał jest znaczący, 

należy zmierzać do uzyskiwania jak najskuteczniejszych metod minimalizowania tego wpływu. 

Dążąc do opracowania metody diagnozowania przestrzeni roboczych tego typu obiektów w 

eksploatacji na podstawie pomiarów szybkozmiennej temperatury spalin należy utworzyć 

narzędzie służące do obróbki matematycznej i interpretacji otrzymywanych podczas badań 

sygnałów. Przeprowadzona analiza wyników prowadzonych dotychczas badań eksperymentalnych 

na maszynach tłokowych [Korczewski i Zacharewicz, 2007; Olczyk, 2007; Brown i in., 2008], 

podczas których rejestrowano szybkozmienne ciśnienia i temperatury spalin (gazów) wykazała 
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istnienie wielu istotnych problemów metrologicznych. Najważniejsze z nich to inercyjność 

termoelementów oraz wpływ czynników zewnętrznych (ze stanowiska laboratoryjnego i z 

otoczenia) na otrzymywane wyniki pomiarów. Dąży się zatem, do zminimalizowania tego wpływu 

w pierwszej kolejności przez dobór odpowiednich technik pomiarowych oraz aparatury badawczej 

[Marszałkowski i Puzdrowska 2017]. Jednocześnie stosuje się algorytmy pozwalające na 

określenie rzeczywistego przebiegu szybkozmiennej temperatury spalin, nieobarczonej 

wymienionymi zakłóceniami. To z kolei wymaga doboru odpowiedniej metody obróbki 

matematycznej sygnału uzyskanego podczas badań laboratoryjnych. Stosuje się wiele metod 

obróbki matematycznej sygnałów obarczonych zakłóceniami wywołanymi głównie przez czynniki 

zewnętrze. Określenie odpowiedniej metody umożliwia prawidłową interpretację uzyskiwanych 

wyników badań, co docelowo pozwala na określenie metody diagnostycznej umożliwiającej 

analizowanie stanu struktury konstrukcji przestrzeni roboczych silników o ZS na podstawie 

szybkozmiennych temperatur spalin. 

Celem niniejszego opracowania jest zatem przedstawienie najodpowiedniejszych, zdaniem 

autorki, metod obróbki matematycznej szybkozmiennej temperatury gazu jako parametru 

diagnostycznego. Przedstawione sposoby są częścią algorytmu, mającego na celu opisanie w 

sposób jednoznaczny procesu diagnozowania elementów konstrukcyjnych otaczających 

przestrzenie robocze silników tłokowych o ZS na podstawie parametru, jakim jest temperatura 

spalin w kanale wylotowym. O ile same metody filtrowania sygnału szybkozmiennej temperatury 

gazu są znane, o tyle realizowana w ramach doktoratu autorki niniejszego opracowania procedura 

diagnozowania stanów zdatności maszyn tłokowych, oparta na tym parametrze jest innowacyjna. 

Dotychczas najczęściej stosowanym, podczas eksperymentów laboratoryjnych oraz w badaniach 

na obiektach rzeczywistych, parametrem diagnostycznym maszyn tłokowych było ciśnienie. 

Badania diagnostyczne oparte na szybkozmiennej temperaturze spalin przeprowadził w 1976 doc. 

Rutkowski, jednak metoda ta nie została szczegółowo opracowana [Korczewski 2017]. Części 

składowe będącej w trakcie opracowywania metody są znane, jednak sam algorytm, którego jeden 

z elementów przedstawiono, nie został opisany w literaturze. Przedstawione metody filtrowania 

sygnałów są często opisywane tylko teoretycznie. W niniejszym opracowaniu pokazano 

zastosowanie filtrów cyfrowych do obróbki matematycznej wyników badań laboratoryjnych oraz 

oceniono ich użyteczność w procesie diagnozowania parametrycznego maszyn tłokowych. 

 

2. Wyniki badań uzyskane na stanowisku laboratoryjnym jednocylindrowego silnika 

o ZS 
 

Badania empiryczne przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym jednocylindrowego, 

czterosuwowego, wysokoprężnego silnika o ZS Farymann Diesel typu D10 (rys. 1, 2a, 2b). 

Podstawowe dane techniczne silnika są następujące: 

- moc nominalna 5,9 kW, 

- prędkość obrotowa nominalna 1500 min
-1

, 

- moment obrotowy nominalny 38 N·m, 

- średnica cylindra 90 mm, 

- skok tłoka 120 mm, 

- stopień sprężania 22:1, 

- pojemność skokowa 765 cm
3
. 

W trakcie badań rejestrowano następujące wskaźniki pracy silnika: 

- temperatura spalin wylotowych rejestrowana termoparą typu K w osłonie ceramicznej, 

- temperatura spalin wylotowych rejestrowana termoparą typu K chłodzona dodatkowo 

płaszczem wodnym, 

- ciśnienie spalin w kanale wylotowym, 

- sygnał górnego martwego położenia tłoka, 
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- natężenie prądu obciążenia prądnicy (twornika), 

- napięcie na zaciskach twornika prądnicy, 

- sygnał otwarcia zaworu wylotu spalin. 

W tabeli 1 przedstawiono zestawienie mierzonych parametrów kontrolnych oraz zastosowane 

urządzenia pomiarowe, które zostały użyte podczas realizacji badań.  

Do rejestracji pomiarów szybkozmiennych temperatur i ciśnień, a także sygnału górnego 

martwego położenia tłoka użyto wielofunkcyjnego modułu pomiarowo - rejestrującego DT – 9805 

firmy Data Translation, natomiast do zapisu rejestrowanych wartości zastosowano 

oprogramowanie Matlab. W trakcie badania utrzymywana była stała prędkość obrotowa wału 

korbowego silnika 1280 min
-1

. Częstotliwość próbkowania wynosiła 8000 Hz. Badanie 

przeprowadzono bez obciążenia silnika, natomiast przedstawione wyniki są średnią z kilkunastu 

pomiarów następujących po sobie w tych samych warunkach. 

 
 

Tab. 1 Parametry rejestrowane na stanowisku laboratoryjnym jednocylindrowego silnika o ZS Farymann Diesel typu 

D10 

Lp. Parametr Urządzenie pomiarowe Jednostka Zakres pomiarowy 

1 Temperatura spalin – Tsp1 

termopara typu K ze 

spoiną odkrytą o średnicy 

spoiny 0,2 mm, z 

płaszczem ceramicznym 

o
C 0-1000 

2. Temperatura spalin – Tsp2 

termopara typu K ze 

spoiną zgrzewaną do 

płaszcza o średnicy 

zewnętrznej 0,5 mm, 

wykonanego z inconellu 

o
C 0-1000 

3. 
Ciśnienie spalin w kanale 

wylotowym - psp 

optyczny czujnik 

ciśnienia firmy Optrand 

C12296 

V 

0-689475,73 Pa 

(0-100 psi), 

czułość 6,01·10
-8

 V/Pa 

(41,43 mV/psi) 

4. 

Prędkość obrotowa (położenie 

kątowe w 
o
OWK) wału 

korbowego silnika – n 

Górne martwe położenie - GMP 

indukcyjny czujnik 

prędkości obrotowej i 

GMP 

min
-1 

0–3000 

5. 
Natężenie prądu obciążenia 

prądnicy (twornika) – Itw 

miernik natężenia prądu 

elektrycznego 
A 0–15 

6. 
Napięcie na zaciskach twornika 

prądnicy – Utw 

miernik napięcia prądu 

elektrycznego 
V 0–250 

7. 
Sygnał otwarcia zaworu 

wylotowego 

transoptor szczelinowy z 

komparatorem LM393 

V 

mm 

0-5 

10 (szczelina) 
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Rys. 1. Schemat ideowy stanowiska badawczego z układem przetwarzania i rejestracji sygnałów pomiarowych: TSS – 

silnik Farymann Diesel typu D10; PP – przekładnia pasowa; G – prądnica prądu stałego; GRZ – układ grzałek 

[Korczewski 2018] 

 

 

a)                                                                                       b) 

 
 

Rys 2.   a) Schemat stanowiska laboratoryjnego z zaznaczonymi miejscami montażu czujników: 1 - silnik Farymann 

Diesel typu D10, 2 - czujnik GMP i prędkości obrotowej, 3 - czujnik otwarcia zaworu wylotowego, 4 - konwerter A/C, 

5 - rejestrator, 6 - program analizujący, 7 - termopara w osłonie ceramicznej, 8 - czujnik ciśnienia, 9 - termopara 

chłodzona wodą, 10 - kanał wylotu spalin, A – powietrze dolotowe, B – spaliny wylotowe, C – paliwo zasilające; 

b) Widok stanowiska laboratoryjnego z zaznaczonymi czujnikami parametrów rejestrowanych podczas pomiarów: 2 - 

czujnik GMP i prędkości obrotowej, 7 - termopara w osłonie ceramicznej, 9 - termopara chłodzona wodą, 3 – czujnik 

otwarcia zaworu wylotu spalin, 8 – czujnik ciśnienia w kanale. 
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 Poddano analizie parametry spalin rejestrowane podczas jednego cyklu pracy silnika 4- 

suwowego, w celu porównania przebiegów szybkozmiennej temperatury rejestrowanej dwoma 

różnymi konstrukcyjnie termoparami oraz bardziej czytelnym do interpretacji fizycznej obrazem 

graficznym. Z danych przedstawionych na rysunku 3 można zauważyć znaczną różnicę we 

wskazaniach obu termopar – średnia temperatura spalin wskazywana przez czujnik chłodzony 

wodą jest znacznie niższa (kilkadziesiąt stopni Celsjusza). Wymaga to dalszej analizy wpływu 

chłodzenia termoelementu na jego wskazania. Jednak istotną zaletą użycia do pomiarów 

termopary chłodzonej wodą jest przebieg mniej zakłócony, z wyraźniejszymi skokami temperatur, 

co wynika z minimalizacji wpływu nagrzewania się obudowy termopary od ścianek kanału, w 

którym jest zamontowana.  

Zaznaczony na rysunkach 3-6 sygnał zamknięcia (otwarcia) zaworu wylotu spalin jest 

hipotetycznym punktem zamknięcia (otwarcia) zaworu. Wynika to z niedoskonałości 

zastosowanej metody rejestrowania tego parametru (tab. 1). Określenie tego punktu w obrębie 

cyklu pracy silnika ma cel informacyjny, nie ma znaczenia dla opracowywanej metody 

diagnostycznej. Zatem widoczne na rysunkach wartości odbiegające od 720
o
OWK w obrębie 

jednego cyklu roboczego silnika o ZS wynikają z powyższego. Pozostawiono je jednak bez 

korekcji, ze względu na drugorzędną wartość informacyjną.

 
Rys. 3. Przebiegi zmienności temperatur zarejestrowanych w kanale wylotu spalin silnika Farymann Diesel typu D10 

rejestrowane dwoma termoparami typu K podczas jednego cyklu pracy; 1 - temperatura rejestrowana termoparą 

odkrytą, 2 - temperatura rejestrowana termoparą chłodzoną wodą, 3 - ciśnienie w kanale spalin wylotowych, 4 - 

sygnał zamknięcia zaworu wylotowego, 5 - sygnał otwarcia zaworu wylotowego 

 

3. Wpływ zakłóceń na uzyskiwany sygnał szybkozmiennej temperatury 

 

Na otrzymywany podczas badań laboratoryjnych sygnał szybkozmiennej temperatury 

spalin w kanale wylotowym silnika o ZS ma wpływ wiele czynników. Należą do nich przede 

wszystkim zakłócenia wewnętrzne i zewnętrzne pochodzące z następujących źródeł: 

 niepowtarzalności procesu wtrysku i spalania paliwa dla każdego cyklu roboczego silnika o ZS; 

 zużycia elementów konstrukcyjnych przestrzeni roboczej silnika i układu wtryskowego; 

 otoczenia stanowiska badawczego (atmosfera w pomieszczeniu laboratoryjnym, oddziaływanie 

pól fizycznych, itp.); 

 toru pomiarowego (aparatury i połączeń) oraz z sieci elektrycznej; 

 inercyjności czujnika rejestrującego temperaturę (termoelementu). 
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Wymienione czynniki mogą powodować zakłócenie sygnału temperatury uniemożliwiając 

właściwą interpretację fizyczną uzyskanego przebiegu. Z analizy dotychczas przeprowadzonych 

badań wynika, że widoczne jest odchylenie od średniej temperatury spalin nawet do kilkunastu 

stopni Celsjusza (rys. 3). Zauważalna jest także znacząca różnica zmienności sygnału temperatury 

tego samego strumienia spalin zarejestrowanego dwoma różnymi termoparami: chłodzoną i 

niechłodzoną. Nagrzewanie termoelementu od rurociągu, w którym jest zamontowany powoduje 

znacznie wyższe wskazania temperatury niż w przypadku czujnika chłodzonego wodą. Widoczny 

jest także mniej czytelny i obarczony dłuższym czasem reakcji na zadane wymuszenie przebieg 

zmienności temperatury spalin wynikający z większej inercyjności termopary niechłodzonej. 

W celu zminimalizowania wpływu czynników zewnętrznych na wyniki pomiarów 

temperatury spalin dokonywanych na stanowisku laboratoryjnym silnika o ZS Farymann Diesel 

typu D10 (rys. 2) zmodernizowano kanał wylotu spalin [Marszałkowski i Puzdrowska, 2017]. 

Kanał wylotowy wykonano w postaci prostego odcinka oraz umieszczono czujnik ciśnienia i obie 

termopary w tej samej odległości od zaworu wylotowego. Pomimo poprawy warunków 

technicznych realizacji pomiarów na stanowisku laboratoryjnym konieczne bywa również 

opracowanie odpowiedniej metody obróbki matematycznej otrzymywanych wyników badań. 

 

4. Zaproponowana metoda obróbki matematycznej sygnału szybkozmiennej 

temperatury - filtry w środowisku Matlab 

 

Realizacja badań na obiekcie rzeczywistym wiąże się z problemem otrzymywania 

sygnałów obarczonych zakłóceniami. Wykonanie pomiaru, a w efekcie otrzymanie pliku z danymi 

pomiarowymi jest zatem wstępnym etapem prowadzenia badań. Do analizy uzyskanych wyników 

konieczne jest zastosowanie odpowiedniego oprogramowania komputerowego umożliwiającego 

usunięcie z otrzymanych przebiegów skutków zakłóceń. Ogólnie dostępne są programy 

komputerowe umożliwiające analizę danych liczbowych, takie jak Mathcad, Matlab, Microsoft 

Excel czy Analysis Toolpak. Przegląd dostępnego oprogramowania wskazał, że najkorzystniejsze 

będzie środowisko obliczeń naukowo - technicznych Matlab z odpowiednim wsparciem programu 

Excel. 

 Do głównego zadania filtra cyfrowego należy poprawa jakości obrabianego sygnału na 

drodze jego wygładzania przy jednoczesnym zachowaniu pierwotnego kształtu. Po 

przeprowadzonej analizie popularnych filtrów sygnałów cyfrowych zdecydowano się na 

zastosowanie 3 metod filtrowania: filtra Savitzky’ego – Golaya, filtra medianowego i filtra 

obwiedniowego [Pratap 2015]. 

 Filtr Savitzky’ego - Golaya jest filtrem cyfrowym, który ma zastosowanie dla zestawu 

punktów pomiarowych w celu wygładzenia przebiegu, czyli zwiększenia stosunku sygnału do 

szumu bez znacznego zniekształcenia tego sygnału. Uzyskuje się to w procesie tzw. splotu, 

dopasowując kolejne podzbiory sąsiednich punktów danych do wielomianu niskiego stopnia 

metodą najmniejszej sumy kwadratów. Metoda ta, oparta na ustalonych procedurach 

matematycznych, została spopularyzowana przez Abrahama Savitzky’ego i Marcela J. E. Golaya 

w 1964 roku [Savitzky i Golay, 1964]. 

 Filtr medianowy jest tzw. filtrem nieliniowym, którego działanie polega na wyborze 

wartości środkowej (mediany) uporządkowanego rosnąco ciągu wartości danych przetwarzanego 

punktu i jego otoczenia. Zaletą filtra medianowego jest to, że wszystkie wartości znacznie 

odbiegające od średniej są całkowicie pomijane przy wyznaczaniu nowej wartości punktu 

pomiarowego. Natomiast filtr obwiedniowy wykorzystuje zastosowanie obwiedni sygnału czyli 

chwilowej wartości amplitudy sygnału, jako funkcji czasu, która zmienia się znacznie wolniej niż 

sam sygnał. 
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5. Zastosowanie metod filtrowania do obróbki matematycznej wyników badań 

laboratoryjnych 

 

 Sygnał szybkozmiennej temperatury spalin uzyskany podczas badań laboratoryjnych na 

stanowisku laboratoryjnym jednocylindrowego silnika o ZS Farymann Diesel typu D10 poddano 

obróbce matematycznej. Po zastosowaniu 3 sposobów filtrowania (filtr Savitzky’ego i Golaya, 

obwiedniowy i medianowy) dla przebiegów zarejestrowanych przy pomocy obu zastosowanych 

termopar (rys. 4 i 5) uzyskano wykresy bardziej czytelne, bo pozbawione wpływu szumu 

wynikającego z występowania zakłóceń zewnętrznych. Widoczne jest jednak znaczne opóźnienie 

sygnału temperatury rejestrowanej przez termoparę względem zapisu impulsów ciśnienia. 

Wyeliminowano jednak przydźwięk sieci elektrycznej, ponieważ cały tor pomiarowy był podczas 

badania zasilany z baterii.

 

 
Rys. 4. Przebiegi zmienności temperatur zarejestrowanych w kanale wylotu spalin silnika Farymann Diesel typu D10 

termoparą typu K ze spoiną odkrytą w płaszczu ceramicznym podczas jednego cyklu pracy wraz z odfiltrowanymi w 

programie Matlab; 1 - temperatura rejestrowana termoparą odkrytą, 2 - przebieg temperatury z zastosowaniem filtra 

Savitzkiego i Golaya, 3 - przebieg temperatury z zastosowaniem filtra medianowego, 4 - przebieg temperatury z 

zastosowaniem filtra obwiedniowego 5 - ciśnienie w kanale spalin wylotowych, 6 - sygnał zamknięcia zaworu 

wylotowego, 7 - sygnał otwarcia zaworu wylotowego 
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Rys. 5. Przebiegi zmienności temperatur zarejestrowanych w kanale wylotu spalin silnika Farymann Diesel typu D10 

termoparą typu K ze spoiną zgrzewaną, chłodzoną wodą podczas jednego cyklu pracy wraz z odfiltrowanymi w 

programie Matlab; 1 - temperatura rejestrowana termoparą chłodzoną wodą, , 2 - przebieg temperatury z 

zastosowaniem filtra Savitzkiego i Golaya, 3 - przebieg temperatury z zastosowaniem filtra medianowego, 4 - przebieg 

temperatury z zastosowaniem filtra obwiedniowego 5 - ciśnienie w kanale spalin wylotowych, 6 - sygnał zamknięcia 

zaworu wylotowego, 7 - sygnał otwarcia zaworu wylotowego 

 

 
Rys. 6. Przebiegi zmienności temperatur rejestrowane dwoma termoparami typu K podczas jednego cyklu pracy po 

obróbce matematycznej w środowisku Matlab (obwiednia); 1 - temperatura rejestrowana termoparą odkrytą po 

obróbce matematycznej,  2- temperatura rejestrowana termoparą chłodzoną wodą po obróbce matematycznej, 3 - 

ciśnienie w kanale spalin wylotowych, 4 - sygnał zamknięcia zaworu wylotowego, 5 - sygnał otwarcia zaworu 

wylotowego 

 

 Wszystkie zastosowane metody obróbki matematycznej sygnału pozwoliły na otrzymanie 

przebiegów o zbliżonych wartościach parametrów (rys. 4 i 5). Uzyskany po filtrowaniu sygnał jest 

pozbawiony zakłóceń wynikających z wpływu szumu zaistniałego wskutek występowania 

czynników zewnętrznych (rys. 6), co pozwala na dokładniejszą interpretację uzyskanych wyników. 

Zatem widoczna jest znacząca użyteczność metody filtrowania sygnałów w środowisku Matlab.  
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 Do dalszych rozważań pozostają dwa istotne zagadnienia. Po pierwsze widoczna jest 

znaczna różnica wskazań termopar użytych podczas badań. Należy określić wpływ chłodzenia 

wodą (a także nagrzewania od ścianek kanału) termoelementów na uzyskiwane wskazania tych 

czujników. Jako drugi problem wymagający analizy uznano przesunięcie amplitudy temperatury 

względem amplitudy ciśnienia, co wynika z inercyjności termoelementu. Konieczne jest zatem 

określenie metody wyznaczania rzeczywistej temperatury spalin, nieobarczonej błędem 

związanym z opóźnieniem fazowym oraz zniekształceniem amplitudowym [Puzdrowska 2016] 

rejestrowanego sygnału względem przebiegu rzeczywistego. 

 

6. Podsumowanie 

 

Po przeprowadzonych wstępnych badaniach oczekuje się, że szybkozmienna temperatura 

spalin może pozwolić na uzyskanie informacji diagnostycznych dotyczących stanu technicznego 

elementów konstrukcyjnych ograniczających przestrzenie robocze silnika spalinowego oraz 

układu wtryskowego. Chcąc opracować metodę diagnozowania opartą na tym parametrze należy 

uwzględnić wymagania wysokiej dokładności pomiarów, ich technologiczności oraz 

ergonomiczności, a także należy wziąć pod uwagę koszty zakupu i wdrożenia precyzyjnej 

aparatury pomiarowej. Należy przede wszystkim pamiętać o minimalizowaniu wpływu czynników 

zewnętrznych. Jednak równie ważnym aspektem jest wybór właściwej metody obróbki 

matematycznej sygnałów rejestrowanych podczas badań laboratoryjnych, w tym wyznaczania 

stałej czasowej. 

Zaproponowana metoda obróbki matematycznej sygnału szybkozmiennej temperatury spalin 

silnika o ZS polega na uśrednianiu sygnału za pomocą filtrów w programie środowiska Matlab. W 

kolejnym kroku należy rozważyć opracowanie metody wyznaczania rzeczywistego przebiegu 

zmienności temperatury spalin. Aby ocenić w pełni użyteczność opracowanej metody konieczne 

będzie wykonanie badań laboratoryjnych silnika dla różnych warunków obciążenia i zastosowanie 

proponowanego sposobu korekcji sygnałów do większej grupy danych pomiarowych. Jeżeli po 

tym etapie zostanie ona uznana za przydatną, może być użyta w dalszych pracach badawczych do 

obróbki matematycznej sygnałów stosowanych do diagnozowania parametrycznego przestrzeni 

roboczych różnych maszyn tłokowych, co być może zwiększy jej użyteczność. 
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Abstract 

Od 2015 roku w Katedrze Siłowni Morskich i Lądowych Wydziału Oceanotechniki i 

Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej realizowane są badania naukowe związane z 

kompleksowym badaniem silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego różnymi rodzajami 

pozostałościowych paliw żeglugowym, w tym zasiarczonych i modyfikowanych. 

Przewidywanym efektem tych badań, dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Morskiej w Gdańsku, ma być opracowana metodyka oceny 

energetycznej nowo produkowanych paliw żeglugowych oraz oceny skutków zastosowania 

tych paliw na intensywność degradacji elementów konstrukcyjnych silnika okrętowego[1, 2, 

3, 4, 5]. Ocena taka wymaga min. analizy porównawczej charakterystyk przepływowych 

wtryskiwacza w stanie referencyjnym (zwykle nowego) oraz po przepracowaniu przez 

rozpylacz określonej liczby godzin w warunkach zasilania silnika badanymi paliwami.  

W referacie przedstawiono założenia oraz ich sprzętową realizację stanowiska do 

badania wtryskiwaczy a także wyniki badań wstępnych, których celem była ocena 

przydatności realizowanego stanowiska. 

 
Keywords: paliwa pozostałościowe, indykowanie silnika, analiza porównawcza 

 

 

 

1. Wprowadzenie 

 

Zmienność i duże wahania cen paliw w transporcie (przykładowo - na rys. 1.1 

przedstawiono zmiany średniej ceny detalicznej oleju napędowego na stacjach paliw w Polsce 

w latach 2006 – 2018), zaostrzające się wymagania proekologiczne dotyczące wszystkich 

gałęzi przemysłu, w tym również transportu morskiego [8] a także konkurencja na rynku 

paliw powodują swego rodzaju zmianę filozofii dotyczącej oceny jakości paliw, czego 
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najlepszym przykładem może być chociażby najnowsza edycja normy ISO 8217 (ISO 

8217:2017 Sixth edition [7]), w której wprowadzono nowe, standardowe rodzaje paliw o 

oznaczeniach: DFA, DFZ i DFB, charakteryzujące się zawartością estru metylowego kwasu 

tłuszczowego (FAME) maksymalnie do 7% objętości paliwa, przy czym należy zauważyć, że 

do czasu publikacji wspomnianej normy FAME był uznawany za zanieczyszczenie we 

wszystkich paliwach okrętowych. 

 
Rys. 1.1  Średnia cena detaliczna oleju napędowego na stacjach paliw w Polsce w latach 2006 – 2018. 

(źródło: https://www.bankier.pl/gospodarka/wskazniki-makroekonomiczne/on-pol) 
 

Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że w nadchodzących latach pojawiać się 

będzie coraz więcej nowego rodzaju paliw i dodatków do nich, wprowadzanych również na 

rynek paliw żeglugowych. Akceptacja i uznanie dopuszczalności stosowania tego rodzaju 

nowości wymaga zawsze etapu badań wstępnych w warunkach laboratoryjnych i 

rzeczywistych prowadzonych w różnych aspektach. Jednymi z ważniejszych są aspekty 

trwałościowo – niezawodnościowe gdyż jest sytuacją oczywistą, że istnieje konieczność 

oceny wpływu różnego rodzaju modyfikowanych paliw na trwałość podstawowych węzłów 

silnika. 

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. Kompletna realizacja zakładanych celów 

badawczych, wymagała również opracowania i  realizacji sprzętowej projektu stanowiska do 

analizy porównawczej charakterystyk przepływowych wtryskiwacza w stanie referencyjnym 

(zwykle nowego), oraz po przepracowaniu przez rozpylacz określonej liczby godzin w 

warunkach zasilania silnika badanymi paliwami. 

 

2. Podstawowe założenia projektowe 

 

Bazując na typowej, powszechnie spotykanej w warsztatach remontowych, konstrukcji 

stanowiska do badania wtryskiwaczy (rys. 2.1.) przeprowadzono kilka cykli badań wstępnych 
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mających na celu opracowanie listy koniecznych modyfikacji i zmian w docelowej wersji 

stanowiska.  

 

 

 Rys.  2.1. Widok  bazowej, wyjściowej wersji stanowiska do badania wtryskiwaczy 

1 – dźwignia ręczna pompy, 2 – pompa ręczna próbnika, 3  – manometr, 4 – wtryskiwacz,  5 – oświetlenie 

wtryskiwacza, 6 – zbiornik odpływowy, 7 – zbiornik paliwa, 8 – płyta grzewcza, 9 – filtr paliwa 

 

Doświadczenie zdobyte w czasie tych badań pozwoliło na sformułowanie zasadniczych 

założeń projektowych, do których zaliczyć można:  

 konieczność realizacji elektromechanicznego układu napędu sekcji tłoczącej pompy - w 

odniesieniu do stanowiska z pompą paliwa napędzaną za pomocą ręcznej dźwigni, 

gdzie uzyskanie powtarzalności pomiaru było znikome, postulat powtarzalności 

warunków pomiarów stał się jednym z najważniejszych do zrealizowania; 

 konieczność realizacji układu regulacji: 

o temperatury paliwa,  

o prędkości obrotowej wału napędowego sekcji tłoczącej, 

o położenia listwy paliwowej; 

 konieczność realizacji odpowiedniego (głównie w zakresie prawidowego doświetlenia i 

kontrastu tła) układu ekspozycji strugi rozpylanego paliwa w celu rejestracji video 

procesu w trybie „ultra – slow motion” tzn. z prędkością ok. 1000 klatek/s 

 konieczność realizacji układu akwizycji wybranych danych za pomocą komputerowej 

karty pomiarowej – założenie to wymagało opracowania koncepcji zastosowania 

niezbędnych przetworników umożliwiających pomiar i rejestrację wyniku 

przynajmniej: 
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o zmian ciśnienia w przewodzie wtryskowym (w tym ciśnienia otwarcia 

wtryskiwacza) 

o prędkości obrotowej wału napędowego pompy, 

o położenia listwy paliwowej sekcji tłoczącej, 

o wydatku masowego sekcji tłoczącej, 

o temperatury wtryskiwanego paliwa. 

 

3. Opis stanowiska  

 

Przedstawione w rozdz. 2 założenia pozwoliły na opracowanie projektu i budowę 

przedmiotowego stanowiska, które w wariancie testowym „” przedstawione jest na Rys. 3.1. 

 
  

Rys.  3.1. Widok stanowiska do badania strugi rozpylanego paliwa. 1 – przemiennik częstotliwości (falownik), 

2 – elektromechaniczny układ napędowy pompy wtryskowej, 3 – pompa wtryskowa z armaturą i przetwornikami 

ciśnienia,4 – zbiornik zapasowy paliwa z układem podgrzewania, 5 – wtryskiwacz umieszczony na zbiorniku 

pomiarowym, 6 – układ rejestracji fotograficznej (źródło światła LED + aparat Sony RX 10III.) 

 

Podstawowe bloki (moduły) funkcjonalne stanowiska to: 

 Elektromechaniczny układ napędowy sekcji tłoczącej pompy wtryskowej 

W celu zapewnienia powtarzalności  warunków badań na stanowisku do testowania 

wtryskiwaczy paliwa, zastosowano  jednostopniową pompę paliwową typu Bosch 

PFR1K65A332/11 (tzw. pompa wgłębiana o średnicy  tłoczka 7 mm, lewoskrętna, 

zamontowana z zachowaniem wymiaru kontrolnego, wybitego na jej korpusie wynoszącego 

w konkretnym przypadku 82,8±0,2 mm).  Jako napęd pompy zastosowano silnik trójfazowy o 

mocy 750 W,  zasilany z sieci jednofazowej za pomocą przemiennika częstotliwości 

umożliwiającego regulację prędkości obrotowej wału napędowego. Wał ten napędzany jest od 

silnika za pośrednictwem zespołu kół zębatych o przełożeniu 2:1. Krzywka napędowa wału 

1 

2 

3 

4 

5 
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współpracuje bezpośrednio z popychaczem nurnika pompy. Całość przedstawiona jest na rys. 

3.2 – 3.3. 

 

 

 

 

Rys.  3.2. Widok  układu napędu pompy. 1 – silnik elektryczny, 2 – zespół kół zębatych, 3  – łożyska wałka 

rozrządu, 4 – pompa wtryskowa Bosch  

 

 

Rys.  3.3. Widok  układu napędu pompy. 1 – zespół kół zębatych, 2 – łożysko wałka rozrządu, 3  – wałek rozrządu 

z krzywką, 4 – płyta mocująca pompę wtryskową, 5 – popychacz nurnika pompy wtryskowej Bosch 
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 Układ podgrzewania i regulacji temperatury paliwa 

 

Układ składa się z dwóch podsystemów tzn. układu kontrolno-regulacyjnego oraz 

wykonawczego. Sterowanie elementem grzejnym (spirala grzewcza) o mocy ok. 1,5 kW 

zrealizowano na platformie Arduino z zastosowaniem cyfrowego czujnika temperatury 

DS18B20 sterującego przekaźnikiem w układzie zasilania grzałki. Widok elementów 

podsystemu przedstawiono na Rys. 3.4. – 3.5. 

 

 

 
 

 

Rys.  3.4. Układ kontrolno-regulacyjny temperatury paliwa. 1 – termostat, 2 – regulator płyty grzewczej , 3 – 

rejestrator temperatury oraz wilgotności powietrza. 

 

    

 

Rys.  3.5. Układ podgrzewacza paliwa. 1 – płyta grzewcza, , 2 – zbiornik paliwa, 3  – czujnik DS18B20. 
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 Układ akwizycji danych pomiarowych 

 

Układ opiera się na komputerowym systemie akwizycji danych wyposażonym w 

dowolną kartę pomiarową (w przedstawianym przypadku karta DT 9816 firmy Data 

Translation) z  analogowym wejściem napięciowym -10V - +10V, o minimalnej 

częstotliwości próbkowania ok. 7 kHz. Karta pomiarowa współpracuje z jednej strony z 

dedykowanym lub uniwersalnym (np. pakiet Matlab z biblioteką Data Acquisition Toolbox) 

oprogramowaniem akwizycyjnym, z drugiej zaś z następującymi przetwornikami 

pomiarowymi: 

 Przetworniki ciśnienia:  

o Optrand o AutoPSI-TC Sensor, 0-200 Bar, 0.1 Hz to 20 kHz, 

o GEMS seria 3200, 0-250 bar , wyjście napięciowe 0.5-4.5V (Uzas = 8-30vdc), 

nr katalogowy 3200N0250S5W6R00. 

 Przetworniki tensometryczne rejestrujące ciężar zużytego paliwa 

 Czujnik indukcyjny położenia wału napędowego (rozrządu) pompy 

 Wyjście analogowe platformy Arduino – wartość temperatury paliwa 

a)                 b) 

 
      c) 

 

Rys.  3.6. Układ akwizycji danych pomiarowych z zespołem przetworników (czujników). a) komputerowa karta 

pomiarowa USB – DT 9816; b) blok przetworników ciśnienia; c) czujnik indukcyjny położenia wału napędowego 

Uzupełnieniem przedstawionego wyżej układu akwizycji jest zamontowany mini 

serwomechanizm (sterowany docelowo podobnie jak układ regulacji temperatury paliwa na 

bazie platformy Arduino) pozwalający uzyskać powtarzalne, rejestrowalne ustawienie listwy 
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zębatej sekcji tłoczącej pompy wtryskowej. Sposób umiejscowienia oraz zamocowania 

przedstawiono na rys. 3.7. 

a)                    b) 

  
Rys. 3.7. Układ serwomechanizmu ustawienia listwy zębatej. a) mocowanie serwomechanizmu do płyty 

mocującej; b) mocowanie cięgna do listwy zębatej pompy 
 

4. Wyniki badań wstępnych 

 

Badania, których wyniki prezentowane są poniżej zostały przeprowadzone dla paliwa 

modyfikowanego ECA FUEL (ULSFO, RMD80) [9], które wymaga odpowiedniej 

temperatury podczas wtrysku tzn. ok. 55-60
o
C.  

Rejestrację wszystkich analizowanych wielkości i procesów przeprowadzono po 

ustabilizowaniu się temperatury paliwa w zbiorniku.  

Rejestracji podlegały: 

 masa zużytego paliwa w określonym czasie   

 zmiany ciśnienia paliwa w przewodach wtryskowych, 

 prędkość obrotowa wału krzywkowego (napędzającego sekcję tłoczącą) 

Akwizycję wyników pomiarów przeprowadzono przy użyciu karty pomiarowej DT 

9816 firmy Data Transmision a komputerowa rejestracja wyników została przeprowadzona 

przy pomocy dedykowanego wspomnianej karcie pomiarowej programu QuickDAQ [10]. 

Przykładową rejestrację danych przedstawiono na rys. 4.1. Rejestrowany w postaci 

napięciowej sygnał poddano dalszemu opracowaniu z zastosowaniem pakietu Matlab z 

biblioteką Data Acquisition Toolbox.  Zarejestrowany z częstotliwością próbkowania 10 kHz 

sygnał przedstawiono na rysunku 4.2. Jak widać jest to obraz mało czytelny, na który ma 

wpływ przede wszystkim duża liczba zakłóceń oraz zjawiska falowe w przewodzie 

wysokiego ciśnienia. W związku z powyższym dane pomiarowe zostały odfiltrowane filtrem 

dolnoprzepustowym oraz uśrednione synchronicznie. Przykładowy rezultat został 

przedstawiony na rysunku 4.3.  
Tab. 4.1. Wyniki badań wydatku paliwa dla wyznaczonej temperatury. 

nr pomiaru nr pomiaru nr pomiaru nr pomiaru nr pomiaru 

1 2 3 4 5 

temp. 

paliwa 

wydatek 

paliwa 

temp. 

paliwa 

wydatek 

paliwa 

temp. 

paliwa 

wydatek 

paliwa 

temp. 

paliwa 

wydatek 

paliwa 

temp. 

paliwa 

wydatek 

paliwa 

o
C

 
g 

o
C g 

o
C g 

o
C g 

o
C g 

60,4 40 60,2 40 60,1 48 59,7 60 59,5 70 
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Rys. 4.1. Widok ekranu komputera w po uruchomieniu programu rejestracji danych pomiarowych za pomocą 

programu QuickDAQ 

 
Rys. 4.2. Zarejestrowany sygnał ciśnienia w przewodzie wtryskowym – sygnał „zaszumiony”, 

naniesione około 500 przebiegów ciśnienia 

 
Rys. 4.4. Przebieg ciśnienia paliwa w przewodzie wtryskowym jako funkcji czasu  z naniesionymi 

wartościami wielkości charakterystycznych 
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W kolejnym etapie wyznaczono przebiegi ciśnienia paliwa w przewodzie wtryskowym 

jako funkcji położenia kątowego wałka krzywkowego pompy wtryskowej oraz wyznaczono 

wielkości charakterystyczne związane z procesem wtrysku np. kąt wtrysku – rys. ….  

 
Rys. 4.5. Przebieg ciśnienia paliwa w przewodzie wtryskowym jako funkcji kąta obrotu wałka krzywkowego z 

zaznaczonym kątem trwania wtrysku. 

Jednocześnie z pomiarami, których wyniki przedstawiono powyżej odbywał się 

prędkości obrotowej wałka krzywkowego, którego rejestracja pozwoliła min. na wyznaczenie 

wartości średniej tej wielkości – rys. 4.6. 

 
Rys. 4.6. Wykres chwilowej prędkości obrotowej wałka krzywkowego i jej wartość średnia 

 

Równolegle do pomiarów opisywanych wyżej wielkości odbywała się rejestracja video 

procesu wtrysku w trybie „ultra – slow motion” przy pomocy aparatu Sony RX 10III. Obrazy 

rejestrowano  z szybkością 1024 klatek/s. 
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Wstępnie, za pomocą standardowego, graficznego programu komputerowego określono 

kąt rozwarcia stożka strugi - α oraz zasięgi strugi wtryskiwanego paliwa - l. Ilustrację 

graficzną przykładowych wyników przedstawiono na rys. 4.7. 

a)                                        b) 

                     

Rys. 4.7. Wyznaczanie parametrów strugi paliwa:  

a) temperatura paliwa 50 
o
C; b) temperatura paliwa 60 

o
C 

 

5. Uwagi i wnioski końcowe 

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań pilotażowych można ogólnie 

stwierdzić, że zbudowane stanowisko laboratoryjne do badania szeroko rozumianych 

charakterystyk wtryskiwaczy spełnia zakładane wymagania techniczne.  

Po dokonaniu drobnych modyfikacji np.: 

 wydaje się wskazane zwiększenie mocy elementu grzejnego do przynajmniej ok. 

2000 W, co wpłynie istotnie na skrócenie czasu jednej serii pomiarowej, 

 należy zamontować drugi czujnik temperatury (jak najbardziej oddalony od 

pierwszego) i jako wielkość sterującą pracą termostatu traktować wartość 

średnią uzyskaną z pomiaru w dwóch różnych miejscach zbiornika paliwa 

możliwe będzie przejście do kolejnego etapu realizacji badań, a mianowicie przeprowadzenia 

zasadniczego programu badań eksperymentalnych, który pozwoli na ocenę wpływu pracy 

rozpylacza w warunkach zasilania silnika dowolnym rodzajem paliwa na jego stan 

techniczny. 
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Streszczenie 

 
Ze względu na losowość czynników wymuszających podczas użytkowania urządzeń okrętowych w praktyce 

eksploatacyjnej okrętowych układów energetycznych wdrażanych jest coraz więcej elementów strategii eksploatacji 

wg stanu technicznego (ang. Condition Based Maintenance). W referacie przedstawiono wybrane problemy dotyczące 

diagnostyki jako niezbędnego ogniwa w ciągu czynności związanych z  podejmowaniem racjonalnych, podyktowanych 

aktualnym  stanem technicznym, decyzji eksploatacyjnych. W tym aspekcie zwrócono uwagę na konieczność 

odpowiedniego zorganizowania badań diagnostycznych oraz sposobu gromadzenia ich wyników pod kątem 

zastosowania w przyjętym modelu decyzyjnym. Ilustracją przedstawionych rozważań jest zaproponowany model 

procesów: zmian stanu technicznego i eksploatacyjnego silnika okrętowego opracowany z wykorzystaniem teorii 

procesów semimarkowskich. Uzyskane na podstawie tych modeli wartości odpowiednich wskaźników mogą zostać 

użyte w procesie decyzyjnym np. podczas wzmiankowanym w referacie opracowaniu drzewa decyzyjnego. 

 
Słowa kluczowe: eksploatacja, diagnostyka, decyzja eksploatacyjna, siłownia okrętowa 

 

1. Wprowadzenie  

Ponieważ czas użytkowania każdego złożonego układu, jakim jest okrętowy silnik tłokowy (w 

szczególności – napędu głównego) nie może być jednoznaczną miarą zużycia jego elementów, zaś 

wysoka niezawodność działania tego silnika gwarantuje min. bezpieczeństwo statku morskiego, 

racjonalna eksploatacja wymaga dopływu informacji na temat jego aktualnego stanu technicznego 

oraz opracowywania w tym zakresie stosownych prognoz. 

W ostatnich latach, pomimo istniejących nadal ograniczeń formalno – prawnych zawartych 

min. w przepisach klasyfikacyjnych zmienia się koncepcja eksploatacji okrętowych układów 

energetycznych. Ze względu na rosnące bieżące koszty eksploatacji w transporcie morskim coraz 

wyraźniejsze stają się tendencje do wdrażania przynajmniej elementów strategii eksploatacji wg 

stanu technicznego (ang. Condition Based Maintenance). 

Nie jest to możliwe bez istniejącego w systemie eksploatacji nadzoru diagnostycznego. 

Realizacja sprzętowo – programowa systemu diagnostycznego umożliwia sterowanie procesem 

eksploatacji poprzez [4]: 

• możliwość zmiany aktualnego stanu energetycznego silnika stosownie do istniejącego 

stanu technicznego oraz istniejących warunków zewnętrznych np. 

hydrometeorologicznych, 

• identyfikację potrzeby wykonania obsługi poprzez znajomość diagnozy i prognozy w 

zakresie stanu technicznego silnika, 

• możliwość oceny jakości wykonania obsługi. 
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Racjonalne planowanie obsług profilaktycznych jest trudne ze względu na to, że czynniki 

oddziaływujące na maja naturę losową. Wskutek tego również parametry struktury konstrukcyjnej 

podlegają zmianom losowym. Zakładając w związku z tym, w pewnej populacji rozwiązań 

konstrukcyjnych określonego typu ich jednakowy początkowy stan techniczny można z bardzo 

dużym prawdopodobieństwem oczekiwać, iż na skutek różnych obciążeń, zadań jakie wykonuje 

jednostka pływająca oraz warunków ruchu, każdy podsystem z określonego wyżej zbioru będzie 

miał w tej samej chwili inny stan techniczny. Wynika z tego wniosek, iż najczęściej obecnie 

stosowane oparcie systemu obsługi technicznej na modelu „według ilości wykonanej pracy” nie 

jest rozwiązaniem efektywnym, gdyż plan obsług profilaktycznych wykonywanych po upływie 

ściśle określonego czasu obniża rzeczywisty współczynnik gotowości technicznej. Pojawia się w 

związku z tym potrzeba realizowania obsług wg planu mieszanego, w którym znalazłyby się 

elementy strategii eksploatacyjnej „według stanu technicznego” zaś to wymaga permanentnego 

monitorowania tegoż stanu.  

 

Rys. 1. Przykład „mieszanej” strategii eksploatacji wg ilości wykonanej pracy i stanu technicznego 

Realizacja takiej strategii obsługiwania wykorzystującej zarówno wyniki badań 

niezawodnościowych jak i diagnostycznych zapewnia wymagany poziom współczynnika 

gotowości technicznej oraz pozwala na zgromadzenie odpowiednich sił i środków do zapewnienia 

prawidłowego przebiegu każdej obsługi profilaktycznej [8, 9, 10]. 

Prognozowanie niezawodności jest szczególnie istotnym problemem. Pozwala bowiem na 

przewidywanie stanów niezawodnościowych w przyszłości na podstawie informacji o tych stanach 

w przeszłości. Trafne prognozowanie niezawodności, to złożony proces przetwarzania 

empirycznych wyników badań uzyskanych w praktyce eksploatacyjnej, uzupełniony rozważaniami 

analitycznymi, który wymaga dysponowania dwoma podstawowymi, trwale ze sobą związanymi 

rzeczami [2]: 

 wszechstronną informacją o aktualnie rozpoznanym stanie technicznym i energetycznym 

rozpatrywanego obiektu; 

 zgodnym ze stanem rzeczywistym modelem niezawodnościowym. 

Warunek pierwszy równoznaczny jest z dysponowaniem przez eksploatatora wiarygodną 

diagnozą - zasadniczym i niezbędnym składnikiem wszelkiego działania, podstawą podejmowania 

jakichkolwiek prawidłowych decyzji eksploatacyjnych. Ujawnia się tu istotne znaczenie 

diagnostyki, jako instrumentu sterowania procesem eksploatacji siłowni okrętowej, w którym 

jednym z istotnych elementów jest szacowanie i prognozowanie jej niezawodności. 
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Rozpoznawanie i przewidywanie stanów technicznych wymaga zastosowania odpowiedniego 

systemu diagnozującego. Brak takiego systemu uniemożliwia uzyskanie informacji, które 

niezbędne są do sterowania procesem eksploatacji w ogóle, czy też prognozowania niezawodności 

w przypadku szczególnym [1].  

Ze zrozumiałych względów technicznych i ekonomicznych nie można diagnozować 

wszystkich możliwych stanów technicznych, wszystkich urządzeń siłowni. Wybór urządzeń 

(podsystemów) podlegających diagnozowaniu wynikać powinien z zasygnalizowanego wcześniej 

problemu wzajemnych relacji pomiędzy rodzajami uszkodzeń siłowni okrętowej a ich wpływem 

na realizowane zasadnicze funkcje siłowni okrętowej. 

 Stan techniczny każdego urządzenia jest określony zbiorem cech technicznych jego 

struktury konstrukcyjnej, umożliwiających funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem. Stan ten w 

dowolnej chwili t czasu eksploatacji zależy nie tylko od tej chwili, lecz także od : 

 stanu technicznego urządzenia w chwili początkowej t0 < t (przebiegu docierania po 

zakończeniu procesu wytwarzania lub remontowania, własności materiałów konstrukcyjnych, 

wyboru rozwiązania konstrukcyjnego, jakości montażu itp.),  

 przebiegu procesów w układach tribologicznych (tarcia, zmęczenia, korozji, kawitacji, erozji 

itd.), 

 przebiegu losowych procesów związanych z zasilaniem czynnikami energetycznymi,  

 charakterystyk obciążeń w przedziale czasu (t0, t)  

 przebiegu sterowania.  

W sposób oczywisty wynika z tego, iż proces zmian stanu technicznego jest stochastyczny, 

ciągły w stanach i w czasie. Zachodzi zatem, potrzeba podziału tego nieskończonego zbioru 

stanów na skończoną liczbę podzbiorów (klas), możliwych do wyraźnej, ale i permanentnej 

identyfikacji za pomocą funkcjonującego systemu diagnozującego. 

 

2. Czynniki niezbędne do realizacji sterowania procesem eksploatacji silników napędu 

głównego z zastosowaniem diagnostyki technicznej 

Jak wynika z przedstawionych wcześniej rozważań permanentna kontrola stanu 

technicznego okrętowego układu energetycznego a w szczególności silnika napędu głównego, 

powinna być w aspekcie bezpieczeństwa, ekonomii i ergonomii częścią składową dowolnego 

systemu sterowania jego eksploatacją (użytkowaniem) [5]. 

Aby jednak sytuacja taka była możliwa konieczne jest spełnienie niezbędnych warunków, 

do których zaliczyć należy: 

 monitoring (ciągły lub okresowy) parametrów diagnostycznych, w szczególności 

umożliwiający zapis i tworzenie banku danych dotyczących eksploatowanego silnika. 

Podstawowe możliwości w tym zakresie istnieją na większości współczesnych 

statków, na których instalowane są układy pomiarowe obrazujące najważniejsze 

parametry pracy silnika i całego układu napędowego, 

 opracowanie modelu diagnostycznego adekwatnego do rodzaju i ilości rejestrowanych 

parametrów diagnostycznych, 

 opracowanie modelu procesu eksploatacji uwzględniającego wyniki przetworzonych 

badań diagnostycznych tzn. diagnozy i ewentualnej prognozy, 

 opracowanie modelu decyzyjnego. 

Schematycznie przepływ informacji w systemie sterowania (kierowania) eksploatacją 

uwzględniającym powyższe czynniki przedstawić można następująco [11]: 
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Rys. 2 Schemat przepływu informacji w systemie eksploatacji silnika napędu głównego przy uwzględnieniu 
monitoringu jego stanu technicznego 

Przedstawiony na Rys. 2 przepływ informacji w systemie eksploatacji umożliwia realizację 

zasadniczych celów cząstkowych składających się na realizację celu zasadniczego tzn. wdrożenie 

strategii eksploatacji wg stanu technicznego: 

 ocenę aktualnego stanu technicznego silnika, 

 dostosowanie warunków realizacji zadania stosownie do istniejącego stanu 

technicznego, 

 opracowanie prognozy, 

 estymację parametrów zmiennych losowych opisujących czas trwania poszczególnych 

klas stanów technicznych silnika. 

Możliwość taka pojawia się, ponieważ proces eksploatacji może być w powyższym 

przypadku przedstawiony, jako sekwencja zdarzeń Fij (i – typ zdarzenia, j – numer kolejnego 

zdarzenia określonego typu) - Rys. 3 

 

Rys. 3 Proces eksploatacji, jako sekwencja zdarzeń - przykład. Przedział [t0, t1) - czas zdatności silnika do 
pierwszego uszkodzenia (zmienna losowa T1), przedziały (t2, t3), ..., (t2k, t2k+1) - czasy zdatności silnika 

pomiędzy kolejnymi uszkodzeniami (zmienne losowe T2, T3, ..., Tk+1), przedziały (t1, t2), ..., (t2k-1, t2k) - czasy 

odnowienia stanu zdatności silnika (zmienne losowe (1, 2, ..., k), suma długości przedziałów (t2, t3), ..., 
(t2k, t2k+1) - sumaryczny czas stanu zdatności silnika (zmienna losowa T), suma długości przedziałów (t1, t2), 

..., (t2k-1, t2k) - sumaryczny czas trwania stanu niezdatności (czasu odnowienia) silnika (zmienna losowa ) 

lub też, jako ciąg stanów Si (i – typ stanu) procesu eksploatacji [6]. 

EKSPLOATATOR

D
EC

YZ
JA

D
ZI

A
ŁA

N
IE

MONITORING 
PARAMETRÓW 

DIAGNOSTYCZNYCH

MODEL 
DIAGNOSTYCZNY

GENEZA 
DIAGNOZA
PROGNOZA

Model decyzyjny

Model procesu 
eksploatacji

NADSYSTEM 
OPERACYJNY

BANK
DANYCH

t 

134



 

Journal of Polish CIMEEAC Vol.13 No1/13   

 

Rys. 4 Proces eksploatacji, jako ciąg stanów – przykład. Tij – zmienne losowe opisujące czas przebywania w 
stanie si pod warunkiem przejścia procesu do stanu sj 

Analiza powyższych procesów i ich opis matematyczny stanowi podstawę opracowania 

długoterminowego planu eksploatacji. Warunkiem koniecznym jest jednak oczywiście 

zastosowanie w tym celu odpowiedniego modelu tego procesu [6]. 

  

3. Teoretyczne modele procesu eksploatacji 

Jedną z charakterystycznych własności każdego użytkowanego obiektu technicznego, w 

tym również okrętowego układu napędowego, którego podstawowym elementem jest silnik 

napędowy, jest zdolność osiągania różnych stanów pod wpływem rozmaitych sygnałów 

sterujących. 

Kompleksowy opis własności istotnych z punktu widzenia realizacji postawionych zadań, 

każdego podsystemu siłowni okrętowej, wymaga identyfikacji i formalnego opisu dwóch 

nawzajem zależnych procesów tzn.: procesu zmian stanów technicznych w aspekcie jego wpływu 

na niezawodność oraz zmian stanów eksploatacyjnych urządzeń i podsystemów siłowni.  

Z procesem eksploatacji silnika napędu głównego (i każdego urządzenia) nierozerwalnie 

związany jest proces zmian jego stanu technicznego. W związku z tym, że proces ten jest ciągły w 

czasie i stanach realizacja możliwych rodzajów stanu technicznego tworzy zbiór, który jest 

nieskończony. Możliwości identyfikacji tak określonego zbioru są ograniczone i nieopłacalne, 

zachodzi zatem potrzeba podziału tego zbioru na skończoną liczbę klas.  

Przyjmując, jako kryterium podziału stopień zdatności siłowni w aspekcie zdatności silnika 

głównego, do realizacji celów generowanych przez system operacyjny można wyróżnić 

najprostszy, praktycznie użyteczny dla potrzeb sterowania procesem eksploatacji zbiór S klas - 

stanów technicznych: 

 stan s1 – podzbiór stanów technicznych silnika napędu głównego odpowiadający jego pełnej 

zdatności zadaniowej; 

 stan s2 – podzbiór stanów dopuszczalnej zdatności zadaniowej np. w pełnym zakresie 

obciążeń, ale przy zwiększonej wartości jednostkowego zużycia paliwa; 

 stan s3 – podzbiór stanów tolerowanej tylko w niektórych sytuacjach niezdatności zadaniowej, 

który w zasadzie uniemożliwia zastosowanie silnika, ale w skrajnie trudnych warunkach 

realizacji zadania, np. w sytuacji zagrożenia życia umożliwia w ograniczonym zakresie 

realizację podstawowego zadania tzn. utrzymania zdolności do ruchu; 

 stan s4 – podzbiór stanów niezdatności pełnej, który uniemożliwia zastosowanie układu 

napędowego, a jednocześnie i siłowni okrętowej zgodnie z przeznaczeniem. 

W odniesieniu do stanu eksploatacyjnego silnika jest on opisany przez dwie podstawowe 

własności [9]:  zdatność do realizacji celu użytkowania oraz potencjał eksploatacyjny. 

Mając na uwadze powyższe można wyróżnić najprostszy dla potrzeb sterowania procesem 

eksploatacji zbiór E klas - stanów eksploatacyjnych: 

 stan e1 – stan użytkowania, który ma miejsce gdy potencjał eksploatacyjny obiektu z > 0 oraz 

intensywność zmian potencjału  < 0; 

Stan 1 Stan 2 Stan 3 Stan 2 Stan i

0 t1 t2 t3 ti

T12 T23 T32 T2i

Stan j

Tij

t
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 stan e2 – stan postoju użytkowego, który ma miejsce gdy potencjał eksploatacyjny obiektu z > 

0 a intensywność zmian potencjału  = 0; 

 stan e3 – stan postoju obsługowego, który ma miejsce gdy potencjał eksploatacyjny obiektu z < 

0 oraz intensywność zmian potencjału  = 0; 

 stan e4 – stan obsługiwania, który ma miejsce gdy potencjał eksploatacyjny obiektu z < 0 oraz 

intensywność zmian potencjału  > 0.  

Przyjęcie za prawdziwą następującej hipotezy H: „prognozowanie stanu procesu 

eksploatacji w chwili n+, gdy znany jest on jedynie w chwili n jest dlatego możliwe, ponieważ 

jego stan rozpatrywany w dowolnej chwili n (n = 0, 1, 2...., m; 0<1< ... <n) zależy istotnie od 

bezpośrednio go poprzedzającego i nie zależy stochastycznie od stanów, które zaszły wcześniej i 

przedziałów czasu ich trwania” umożliwia stosunkowo proste opracowanie takiego modelu z 

wykorzystaniem teorii procesów semimarkowskich [2].  

Modelem procesu eksploatacji siłowni okrętowej, jest w tym przypadku dwuwymiarowy 

proces stochastyczny, którego składowymi są [9]: 

 proces zmian stanów technicznych {W(t); tT} przyjmujący wartości ze zbioru wyróżnionych 

stanów technicznych S (np. S = {si;  i = 1, 2, 3, 4}); 

 proces zmian stanów eksploatacyjnych {X(t); tT} przyjmujący wartości ze zbioru 

wyróżnionych stanów eksploatacyjnych E (np. E = {ej; j = 1, 2, 3, 4}). 

Ze względu na to, iż procesy {W(t); t  0} i {X(t); t  0} są procesami wzajemnie 

zależnymi nie można znaleźć łącznego rozkładu wspomnianego procesu dwuwymiarowego w 

oparciu o ich rozkłady, dlatego z praktycznego punktu widzenia określić należy nowy 

jednowymiarowy proces, którego zbiór stanów Z = {(si,ej); i=1, 2, 3, 4; j =1, 2, 3, 4 } stanowi 

iloczyn kartezjański zbiorów S i E eliminując jednocześnie takie stany zk = (sk, ek), które w 

procesie eksploatacji nie występują. 

Łączne uwzględnienie zbioru klas stanów technicznych S i stanów eksploatacyjnych E 

umożliwia utworzenie następującego zbioru stanów procesu eksploatacji Z’ – [4]. 

 z1 = z’1 = {s1, e1}, 

 z2 = z’1 = {s2, e1} 

 z3 = z’1 = {s3, e1} 

 z4 = z’5 = {s1, e2} 

 z5 = z’6 = {s2, e2} 

 

 z6 = z’10 = {s2, e3} 

 z7 = z’11 = {s3, e3} 

 z8 = z’12 = {s4, e3} 

 z9= z’14 = {s2, e4} 

 z10 = z’15 = {s3, e4} 

 z11 = z’16 = {s4, e4}, 

W praktyce eksploatacyjnej w wyróżnionym zbiorze Z’ = {z’i, i = 1, 2, …, 16} można 

określić stany, które nie występują w ogóle – do takich stanów zaliczyć można stany z’4, z’7, z’8 

oraz z’13, lub występują bardzo rzadko – do takich stanów zaliczyć można stan z’9. 

Tym samym z praktycznego punku widzenia należy rozpatrywać proces określony na 

następującym zbiorze stanów Z = {z1, z2, z3, z4, z5, z6, z7, z8, z9, z10, z11}, który implikuje 

przedstawioną na Rys. 5 postać grafu stanów – przejść w okresie pomiędzy dwoma przeglądami 

klasowymi. 
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Rys. 5. Proponowany graf stanów - przejść procesu eksploatacji okrętowego silnika napędu głównego w 
okresie pomiędzy dwoma przeglądami klasowymi 

Zastosowanie teorii procesów semimarkowskich w rozpatrywanym aspekcie wymaga 

oprócz przedstawionego wcześniej określenia zbioru wyróżnionych klas stanów procesu 

eksploatacji Z [3, 7]: 

 określenia rozkładu początkowego procesu - dla rozpatrywanego przypadku urządzeń siłowni 

okrętowej rozkład początkowy procesu {Z(t): t 0} przedstawić należy następująco: 

p1 = P{Z (0) = z1} = 1,  pi  = P{Z (0) = zi} = 0  dla i = 2, 3, …, 11   (1) 

ponieważ można przyjąć, że początkową chwilą eksploatacji (t = 0) jest moment rozpoczęcia 

realizacji pierwszego zadania określonego przez system operacyjny. 

 określenia macierzy funkcyjnej procesu. Macierz funkcyjna rozpatrywanego procesu {Y(t); t  

0} ma postać: 
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Wykorzystanie danych zgromadzonych w banku danych przedstawionym na Rys. 2 

umożliwia transformację macierzy (2) do następującej postaci [7]: 

 )()( tijijij FptQ 

     

(3) 

przy czym do oszacowania poszczególnych prawdopodobieństw pij można przyjąć 

następującą statystykę [6]: 




j

ij

ij

ij
n

n
p*       (4) 

gdzie : 

nij – liczba przejść procesu ze stanu zi do stanu zj  (i, j  Z, i  j). 

Wymagane jest w tym przypadku przetworzenie zgromadzonych wyników 

diagnostycznych badań eksploatacyjnych i przedstawienie ich np. w formie następującej tabeli: 

Tabela 1 Kolejność zmian stanu eksploatacyjnego badanych silników ze stanu si do stanu sj. 

S
il

n
ik

 n
r 

: 

S
ta

n
 

p
o

cz
ąt

k
o

w
y

 z
i 

Kolejne przejścia silnika do stanu zj 

j 
 i 

1.  1 2 1 2 4 2 5 2 3 1 10 1 6 4 3 1 8 1 3 1 3 1  

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

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

                        

                        

Postępowanie powyższe umożliwia kompletne określenie modelu semimarkowskiego oraz 

w następnym etapie wyznaczenie określonych jego charakterystyk. Do charakterystyk tych, 

istotnych z punktu widzenia procesu decyzyjnego należą przede wszystkim [7]: 

 rozkład chwilowy procesu Pj(t), oznaczający prawdopodobieństwo znalezienia się procesu w 

stanie zj, w chwili t, 
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 rozkład graniczny procesu Pj oznaczający prawdopodobieństwo znalezienia się procesu w 

stanie zj, w chwili t  . 

Rozkłady te pozwalają na oszacowanie prawdopodobieństwa pojawienia się określonego 

stanu procesu eksploatacji a tym samym mogą być brane pod uwagę, jako zmienne modelu 

decyzyjnego. W sytuacji decyzyjnej wprowadzenie przynajmniej jednego z parametrów modelu, 

jako zmiennej losowej pełniej odzwierciedla rzeczywistość eksploatacyjną, chociaż prowadzi 

wyłącznie do wniosków mniej lub bardziej prawdopodobnych, co wynika z faktu, że 

poszczególnym wartościom zmiennych decyzyjnych nie jest przyporządkowana jedna wartość 

funkcji odgrywającej rolę kryterium, lecz wiele wartości występujących z różnymi 

prawdopodobieństwami. Do najczęściej stosowanych w praktyce decyzyjnych modeli 

probabilistycznych należą te, w których przy wyborze optymalnej wartości zmiennej decyzyjnej 

kierujemy się wartością oczekiwaną konsekwencji jej podjęcia [12].W związku z powyższym przy 

wyborze optymalnej wartości zmiennej decyzyjnej należy kierować się wartością oczekiwaną 

funkcji kryterium. 

Z formalnego punktu widzenia procedurę decyzyjną wygodnie w tej sytuacji przedstawić w 

jednej z najczęściej spotykanych strukturalnych postaci: drzewa lub tablicy decyzyjnej. 

Funkcją kryterium dla przedstawionego drzewa jest maksymalizacja wartości oczekiwanej 

konsekwencji c(dj, si), którą dla poszczególnych węzłów drzewa symbolizujących podjęcie 

wybranej decyzji dj można określić następująco [12]: 

    



k

i

ijjij njkizdcdzpdcE
1

,...,2,1,...,2,1,/)/(

  
(5) 

 

4. Istniejące uwarunkowania dotyczące zastosowania diagnostyki w procesie sterowania 

eksploatacją 

Ponieważ jak zostało powiedziane we wstępie czas użytkowania tak złożonego układu, 

jakim jest silnik napędu głównego nie może być jednoznaczną miarą zużycia jego elementów, 

racjonalna eksploatacja wymaga dopływu informacji na temat jego aktualnego stanu technicznego 

oraz istniejących w tym zakresie prognoz. 

Koncepcję systemu umożliwiającego taki sposób realizacji eksploatacji przedstawiono na 

Rys. 6. 

 
 

Rys. 6. Schemat blokowy systemu wspomagania podejmowania decyzji eksploatacyjnych z 
uwzględnieniem wyników badań diagnostycznych silnika 

Realizacja sprzętowo – programowa przedstawionego na Rys. 6 systemu umożliwia 

sterowanie procesem eksploatacji poprzez [4]: 

 możliwość zmiany aktualnego stanu energetycznego silnika stosownie do istniejącego stanu 

technicznego oraz istniejących warunków zewnętrznych np. hydrometeorologicznych, 
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 identyfikację potrzeby wykonania obsługi poprzez znajomość diagnozy i prognozy w zakresie 

stanu technicznego silnika, 

 możliwość oceny jakości wykonania obsługi. 

 

5. Uwagi końcowe i wnioski   

Eksploatacja dowolnych systemów energetycznych wiąże się z realizacją określonych 

celów działania. W przypadku systemów okrętowych, w zależności od przeznaczenia statku, cele 

te precyzowane są dość różnorodnie i obejmują przede wszystkim: 

 realizację założonych prędkości pływania, z określonym zasięgiem i kierunkiem; 

 zapewnienie odpowiednich warunków socjalno – bytowych załogi (pasażerów); 

 zapewnienie odpowiednich wartości parametrów statecznościowo – niezatapialnościowych 

statku; 

 dozór w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i dostarczenie odpowiednich 

warunków podjęcia akcji gaśniczej w przypadku zaistnienia pożaru itp. 

W przypadku gdyby w odniesieniu do elementów tego systemu mogłaby być realizowana 

strategia eksploatacji wg niezawodności sytuacja w tej mierze byłaby bardzo prosta, ponieważ 

istniejące warunki jednoznacznie określałyby zastosowanie posiadanych środków. Ze względu na 

konieczność zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa statku i otoczenia oraz 

związane z tym istniejące ograniczenia formalno – prawne oczywistym staje się odrzucenie tej 

strategii nawet w obszarze hipotetycznym. 

Wskutek złożoności rzeczywistości eksploatacyjnej, która wynika głównie z: 

 braku ścisłych teorii i reguł działania w zakresie zasad eksploatacji złożonych systemów 

technicznych (takich jak np. siłownia okrętowa) 

 dążenia do minimalizacji kosztów eksploatacji (wskaźnik zysku), 

 niepewności i niekompletności informacji o aktualnym stanie technicznym 

eksploatowanych obiektów, 

 konsekwencji podjęcia decyzji błędnej, 

środki przeznaczone na eksploatację mogą zostać użyte w różny sposób. Obiektywność i 

racjonalność podczas wyboru decyzji uznanej za optymalną w danych warunkach wymusza 

wartościujące (ilościowe) podejście do tego zagadnienia, a tym samym poszukiwanie takich 

parametrów (wskaźników), które w danej sytuacji decyzyjnej mogą być uznane za najbardziej 

adekwatne, tym samym wiąże się z zastosowaniem ich matematycznych modeli. 

Wydaje się zatem, iż systemy, które na podstawie gromadzonych w czasie rzeczywistym 

informacji będą mogły wypracować propozycję decyzji w sposób automatyczny stają się 

niezbędnym elementem zarządzania eksploatacją. 

Nadrzędną rolę w systemie pełnić muszą modele decyzyjne, dla których wartości 

parametrów uzyskanych na podstawie modeli procesów eksploatacji stanowić będą pewną grupę 

wielkości wejściowych. 

Proces wyboru takiej decyzji, która w danych warunkach mogłaby być uznana za najlepszą 

powinien być oparty na podstawie możliwie najpełniejszych danych, które w tych warunkach są 

możliwe do uzyskania. Jednak nawet w przypadku (praktycznie niespotykanym) dysponowania 

pełnymi danymi o obiekcie eksploatacji naturą procesu decyzyjnego jest wybór kryterium, które 

pozwala ocenić i porównać skutki podjęcia różnych decyzji.  

W przypadku złożonych systemów technicznych realizujących szczególnie istotne zadania 

wiążące się z jednej strony z oczekiwanym zyskiem, z drugiej zaś stworzeniem istotnego 

zagrożenia dla otoczenia dwa główne, równorzędne kryteria to: 

• maksymalizacja wartości zysków (minimalizacja strat), 

• minimalizacja szansy powstania sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. 
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W związku z tym, iż pojawia się naturalna sprzeczność pomiędzy przedstawionymi 

kryteriami – zwiększanie poziomu bezpieczeństwa obniża wartość zysków i odwrotnie – a 

istniejące w zakresie bezpieczeństwa uregulowania formalne określają wyłącznie pewien 

minimalny, wymagany stan rzeczy, realizacja procesu decyzyjnego jest w odniesieniu do tych 

samych obiektów, eksploatowanych w podobnych warunkach dość różnorodna, a często ma 

charakter intuicyjny. 

Zagrożenie dla ludzi, statku i środowiska naturalnego sprawia, iż w czasie eksploatacji 

użytkownicy bezpośredni i pośredni siłowni okrętowej w sposób ciągły podejmują decyzje 

dotyczące użytkowania i obsługiwania poszczególnych urządzeń (w tym przede wszystkim układu 

napędowego) dążąc w tym względzie do zapewnienie sytuacji normalnej, a więc takiej, w której 

możliwy jest ich bezpieczny ruch. 

W racjonalnym systemie eksploatacji jedną z podstawowych przesłanek umożliwiających 

podjęcie trafnej decyzji powinna być diagnoza. Opracowanie diagnozy wymaga z kolei 

zastosowania dostępnych form wnioskowania diagnostycznego. 

Wnioskowanie takie jest niemożliwe bez odpowiedniego systemu diagnostycznego. 

System taki, aby mógł spełniać odpowiednia rolę w procesie sterowania eksploatacją powinien być 

odpowiednio wkomponowany i kompatybilny z przyjętą strategią eksploatacji. Oznacza to, że w 

przypadku okrętowego silnika napędu głównego oprócz wymagań ogólnych np. relatywnie niskich 

kosztów wdrożenia powinien spełniać następujące wymagania: 

 wymóg zgodności z opracowanym celem i przeznaczeniem informacji diagnostycznych 

tzn. informacje te stanowią nie tylko podstawę do oceny aktualnego stanu technicznego, 

ale również są danymi wejściowymi do przyjętych modeli procesu eksploatacji i 

decyzyjnego, 

 wymóg uznania przez instytucje klasyfikacyjne, które (jak np. PRS w publikacjach: „2/P 

Alternatywne systemy nadzoru urządzeń maszynowych - Alternative Survey Arrangements 

for Machinery – 2009”,  „9/P Wymagania dla systemów komputerowych – 2007” oraz 

„14/P Zasady uznawania programów komputerowych – 1998”) formułują podstawowe 

zasady akceptacji tego typu narzędzi, uznanie takie oprócz kwestii formalno – prawnych 

stanowi swego rodzaju gwarancje wiarygodności danego systemu, 

 wymóg elastyczności i otwartości architektury systemu umożliwiającej bieżącą korektę i 

dostosowanie jego funkcjonowania w zależności od specyfiki eksploatacyjnej danego typu 

statku (siłowni), 

 wymóg możliwie najwyższego stopnia zautomatyzowania przetwarzania wyników badań, 

które oprócz postaci „surowej” przedstawiane byłyby w formie propozycji diagnozy i 

prognozy (ewentualnie genezy), 

 wymóg rejestracji wyników w formie „banku danych” dotyczącego historii danego obiektu 

eksploatacji z możliwością eksportu danych w popularnych formatach danych w celu ich 

ewentualnej analizy w programach dedykowanych tego rodzaju procesowi. 

Spełnienie tych minimalnych wymagań stanowić może przesłankę pozytywnej asymilacji 

systemów diagnostycznych w istniejących systemach sterowania eksploatacją okrętowych 

silników spalinowych. 
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