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MODEL SYMULACYJNY EMISJI NOX PODCZAS RUCHU
PROMU PASAŻERSKO-SAMOCHODOWEGO
Streszczenie. W celu określenia udziału jednostek pływających w zanieczyszczaniu powietrza
atmosferycznego oraz przeciwdziałaniu szkodliwym wpływom związków toksycznych w spalinach silników okrętowych konieczna jest znajomość wartości emisji tych związków z poszczególnych jednostek. Jest to możliwe przy znajomości parametrów ruchu jednostek, wartości stężeń
poszczególnych związków dla tych parametrów oraz warunków atmosferycznych w rejonie ich
przebywania. W pracy przedstawiono warunki dotyczące modelowania emisji tlenków azotu z
silników okrętowych na przykładzie promów pasażersko-samochodowych pływających do terminalu promowego w Gdyni z wykorzystaniem informacji pochodzących z systemu AIS.
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WPROWADZENIE
Problem zanieczyszczenia powietrza w portach oraz w miejscach podejścia do
portów jest o tyle ważny, że porty znajdują się zazwyczaj w pobliżu lub na terenie
dużych miast, a ich ograniczony obszar powoduje dużą koncentrację jednostek na
małym obszarze. Nie bez znaczenia pozostają również szeroko pojęte uwarunkowania eksploatacyjne. Do tych ostatnich zaliczyć można sposób użytkowania silników,
częstość występowania i charakter przebiegu stanów ustalonych i nieustalonych
oraz warunki zewnętrzne mające wpływ na pracę silnika. Wpływ na toksyczność
spalin mają również stosowane rodzaje paliwa i oleju smarowego.
Prowadzone obecnie na całym świecie badania dotyczące zanieczyszczania
atmosfery spowodowanej emisją związków szkodliwych z silników statków, zarówno w ujęciu globalnym [1, 2], regionalnym [3, 4], jak również lokalnym, np.
w rejonach dużych portów morskich [5] oparta jest na uproszczonych danych wejściowych [2, 6, 7] istniejące bazy danych emisji związków szkodliwych w spalinach statków pływających w różnych rejonach świata [7], nie mogą być jednak
wykorzystanie do szacowania emisji w mezo- i mikroskali, np. Morza Bałtyckiego
czy jego Zatoki Gdańskiej gdyż prowadzą do znacznego niedoszacowania wskaźników emisji, głównie z powodu zbyt niskiego uszczegółowienia charakterystyk
ruchu statków [8].
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Proces modelowania emisji związków toksycznych (ZT) w spalinach silnika
okrętowego, jest bardzo złożony i wymaga posiadania informacji, które można podzielić na cztery podstawowe grupy:
•• parametry jednostki – długość, szerokość zanurzenie jednostki, stan techniczny
układu napędowego, rodzaj napędu (w tym rodzaj i liczba silników), rodzaj i
liczba śrub napędowych, itp.;
•• parametry ruchu jednostki – prędkość i kurs jednostki;
•• warunki zewnętrzne – siła i kierunek wiatru, temperatura powietrza i wody, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza, stan morza;
•• liczność jednostek z uwzględnieniem kategorii jednostek.
Tworzone w Europie modele emisji ze środków transportu lądowego, takie jak
HBEFA, COPERT, DVG, DRIVE-MODEM starają się uwzględnić jak największą
liczbę parametrów wpływających na emisję, jednak przy tak dużej liczbie czynników oraz złożonym opisie zjawisk determinujących proces emisji, nie można uniknąć założeń upraszczających. Poza tym, ze względu na odmienność zarówno warunków hydrometeorologicznych jak i specyfikę eksploatacji jednostek pływających,
nie mogą one zostać zastosowane do oceny emisji ze statków.
Zaprezentowany w [9] model emisji związków toksycznych w spalinach silników okrętowych STEAM (ang. Ship Traffic Emission Assessment Model), bazuje
na danych przesyłanych przez system AIS i na ich podstawie przeprowadzane są
obliczenia wskaźników emisji związków szkodliwych w ich spalinach. Jednak i
w tym modelu nie uniknięto założeń upraszczających (np. gdy dane dotyczące
silnika były niedostępne, założono, że jest to silnik średnioobrotowy o zapłonie
samoczynnym o znamionowej prędkości obrotowej n = 500 obr./min) co może
powodować, że wyznaczane wskaźniki emisji nie odzwierciedlą rzeczywistych
wartości emisji.
Istnieje zatem potrzeba zastosowania metod, za pomocą których będzie możliwe określanie w sposób dużo bardziej precyzyjny charakterystyk ruchu statków jak
również wskaźników emisji.
MODEL MATEMATYCZNY SZACOWANIA EMISJI ZWIĄZKÓW
TOKSYCZNYCH W SPALINACH SILNIKA GŁÓWNEGO STATKU
Teoretyczne podstawy określania oporów okrętu oraz mocy napędu
głównego
W celu nadania jednostce pływającej określonej prędkości silnik napędu głównego musi dostarczyć odpowiednią moc śrubie napędowej, potrzebną do pokonania
oporów ruchu statku, strat energetycznych pędnika, linii wałów, przekładni i sprzęgła (rys. 1). Ogólne równanie ruchu statku można przedstawić następująco [10, 11]:
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(1)

gdzie: m – masa statku, śrub i steru, m11 – masa wody towarzyszącej, V – prędkość
okrętu, R – opór całkowity statku, T – siła naporu wytworzona przez śrubę
napędową, DT – siła ssania śruby.

Rys. 1. Schemat transmisji mocy w układzie napędowym jednostki pływającej:
PB – moc na sprzęgle napędu głównego, PS – moc na wale,
– moc doprowadzonam
do pędnika za kadłubem,
– moc pędnika za kadłubem, PH – moc holowania

Opór całkowity statku R zależy od wielkości statku, jego prędkości oraz kształtu
kadłuba. Na wartość oporu wpływają również czynniki zewnętrzne, takie jak falowanie morza, porastanie kadłuba, zmiany zanurzenia itp.
Można zatem stwierdzić, że wartość zapotrzebowanej mocy zależy przede
wszystkim od wielkości statku oraz jego prędkości chwilowej.
Wartość siły naporu T wytworzonej przez śrubę napędową zależy od jej średnicy, kształtów geometrycznych, prędkości obrotowej z jaką obraca się śruba oraz od
prędkości statku. Wytworzony przez nią napór musi zrównoważyć całkowity opór
statku R oraz siłę ssania śruby DT, działającej na kadłub w kierunku przeciwnym do
jego ruchu.
W przypadku ruchu ustalonego (dv/dt=0) równanie (1) przyjmuje postać:
R + DT = T
(2)
Do pokonania oporu statku płynącego z określoną prędkością niezbędne jest
dostarczenie tzw. mocy holowania
PH = R×V				
(3)
Pomiędzy mocą holowania PH a mocą efektywną silnika napędowego Pe istnieje
następująca zależność:
			

(4)

gdzie: h0 – sprawność napędowa, hS – sprawność linii wałów, hG – sprawność przekładni, hB – sprawność sprzęgła.
Opór całkowity okrętu jest sumą jego elementów składowych
(5)
gdzie: RF = cF

r ⋅v
2

2

S – opór tarcia;
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– lepkościowy opór ciśnienia (opór kształtu);
RW = cW

r ⋅ v2
2

S – opór falowy;

Rd – opór dodatkowy.
Uwzględniając powyższe zależności na poszczególne składniki oporu otrzymuje się:
(6)
gdzie: S – powierzchnia zwilżona kadłuba [m2], ρ – gęstość wody [kg∙m-3], v – prędkość opływu [m∙s-1], cF– współczynnik oporu tarcia, cVP – współczynnik lepkościowego oporu ciśnienia (oporu kształtu), cW – współczynnik oporu falowego, k – współczynnik ujmujący opór dodatkowy (zakłada się k = 1,1–1,2),
cT – współczynnik oporu całkowitego okrętu.
Opór tarcia związany jest z naprężeniami stycznymi, jakie na skutek lepkości
indukują się na powierzchni zwilżonej kadłuba. Współczynniki oporu tarcia cF zależy więc przede wszystkim od liczby Reynoldsa wyrażonej zależnością
			
(7)
gdzie: L – długość okrętu, u – kinematyczny współczynnik lepkości wody.
Opór falowy związany jest z układem fal, jakie poruszający się okręt generuje
na powierzchni wody pozbawionej lepkości, a więc ze zjawiskami, których powstanie uwarunkowane jest grawitacją. Współczynnik oporu falowego cW zależy więc
przede wszystkim od liczby Froude’a:
(8)
Lepkościowy opór ciśnienia związany jest z wpływem lepkości na rozkład ciśnień, a więc i na postać układu fal. Współczynnik lepkościowego oporu ciśnienia
zależy więc zarówno od liczby Reynoldsa jak i od liczby Froude’a.
W skład oporu dodatkowego RD wchodzi przede wszystkim opór części wystających kadłuba RAP oraz opór powietrza RAA. Częściami wystającymi kadłuba mającymi wpływ na opór całkowity okrętu mają, takie elementy konstrukcyjne okrętu jak:
stępki przechyłowe, wsporniki wałów, wały, śruby, stery oraz opływki na kadłubie.
Opór jaki powietrze stawia nawodnej części okrętu ma charakter lepkościowy.
Składa się on z oporu tarcia oraz z lepkościowego oporu ciśnienia. Opór powietrza
wynika zarówno z ruchu samego okrętu względem nieruchomego powietrza, jak i
z bezwzględnego ruchu powietrza, czyli wiatru. Opór powietrza silnie zależy od
wielkości i kształtów nawodnej części okrętu (zwłaszcza nadbudówek), a także od
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wielkości i kierunku względnej wielkości powietrza. Wzór na opór powietrza przyjmuje postać:
(9)
gdzie: rA – gęstość powietrza, VWR – względna prędkość powietrza, AT – powierzchnia rzutu wrężnicowego nawodnej części okrętu, cAA – współczynnik oporu
powietrza.
Obliczenia mocy chwilowej silnika z uwzględnieniem oporów okrętu
Siła oporu całkowitego okrętu:
R = RF + RVP + Rw + RD =

= Y (n,L,r,u,M,A,G,O) (10)

Siła ta może być przedstawiona jako funkcja Y: prędkości chwilowa okrętu n,
długości kadłuba L, gęstości wody r, kinematycznego współczynnika lepkości wody
u, wektora M, charakteryzującego bezwładność okrętu, wektora A, zwierającego
informacje o zmiennych oporach ruchu okrętu, związanych z akwenem pływania
(głębokość wody, szerokość akwenu (kanały), itp.), wektora G, opisującego warunki
otoczenia (np. ciśnienie i temperaturę otoczenia) oraz wektora O, opisującego warunki pływania (siła i kierunek wiatru, długość i wysokość fal, itp.).
Ponieważ współczynniki oporów cF, cVP = f (Rn) oraz cW, cVP = f (Fn) do celów
modelowania przyjęto, że wielkościami niezbędnymi do przeprowadzenia obliczeń
dla danej kategorii jednostki żeglugi nieregularnej są wygenerowane wartości długości statku L oraz prędkości chwilowej v.
Opór całkowity kadłuba
promu pasażersko-samochodowego przedstawia
równanie:
		
gdzie:

(11)

dla i = 1,2, ...,n – uśredniona wartość powierzchni zwilżonej obliczona przy użyciu n zależności, – wygenerowana na podstawie danych
statystycznych wartość prędkości jednostki,
– opór powietrza wygenerowana na podstawie danych statystycznych;

Obliczenia współczynnika tarcia przeprowadzono z wykorzystaniem wzoru
ITTC [11]:
			

(12)

Ponieważ powierzchni zewnętrznej kadłuba (nawet przy wysokiej jakości powłok malarskich), nie można uznać za hydrodynamicznie gładką, w obliczeniach
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uwzględniono również chropowatość kadłuba w postaci współczynnika dodatku
chropowatości kadłuba DcF za pomocą wzoru [11, 12]:
		

(13)

Wartość współczynnika tarcia obliczono z zależności:
		

(14)

Oporu falowego nie daje się wyznaczyć analitycznie. Teoretyczne metody wyznaczania oporu falowego okrętu opierają się na następujących założeniach [11,13]:
•• wodę uważa się za ciecz nielepką,
•• przepływ dookoła kadłuba uważa się za potencjalny, acykliczny.
Powyższe założenia prowadza do nieliniowego zagadnienia brzegowego dla równania Laplace’a w trzech wymiarach. Zadanie to daje się z trudem rozwiązać przy
przyjęciu dalszych uproszczeń polegających na linearyzacji warunków brzegowych.
Dla obliczanej jednostki pływającej moc holowania wyniesie:
				
Chwilowa moc efektywna silnika napędowego
wyrażoną równaniem:

(15)

wówczas osiągnie wartość
(16)

Na podstawie literatury [10, 11] przyjęto do obliczeń następujące wartości
współczynników sprawności:
•• sprawność napędowa
h0 = hH×hR×hP				
(17)
gdzie: hH = 0,9 – sprawność kadłuba, hR @ 1 – sprawność rotacyjna,
		 hP = 0,45 – sprawność śruby swobodnej,
•• sprawność linii wałów – hS = 0,975,
•• sprawność przekładni – hG = 0,965 ( w przypadku braku przekładni – hG =1),
•• sprawność sprzęgła – hB = 0,97.
W oparciu o przedstawione zalezności sporządzono charakterystykę zapotrzebowania na moc silników napędu głównego dla promu Stena Baltica (4 × MAN typu
8L40/45 o łącznej mocy PeS = 19 360 kW) jako funkcji prędkości statku (rys. 2).
Na podstawie równania (9) wyznaczono charakterystyki przedstawiające przyrost oporu powietrza
jako funkcję prędkości promu Stena Baltica (rys. 3).
W przypadku jednostek pływających bardzo ważnym elementem modelowania
mocy chwilowej silnika napędu głównego jest uwzględnienie zewnętrznych warunków pływania statku, takich jak m.in. siła i kierunek wiatry oraz wysokość fali.
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Rys. 2. Charakterystyka zapotrzebowania na moc silników napędu głównego dla promu
Stena Baltica (4 × MAN typu 8L40/45 o łącznej mocy PeS = 19360kW) jako funkcja
prędkości statku V

Rys. 3. Charakterystyki przedstawiające przyrost oporu powietrza
jako funkcję prędkości
promu Stena Baltica (dla v = 5, 10, 15 i 20 w i prędkości wiatru VWR = 0,1 m/s (0 °B))

Na rysunku 4 przedstawiono obliczoną na podstawie modelu charakterystykę
mocy zapotrzebowane układu napędowego jako funkcję prędkości promu Stena Baltica P/Pn=f(v/vn) bez uwzględnienia (czarna linia) i z uwzględnieniem oporów dodatkowych spowodowanych wpływem warunków pływania (siła wiatru 8 °B, znacząca
wysokość fali
= 1,95 m [A]) – (czerwona linia).
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Rys. 4. Obliczona charakterystyka mocy zapotrzebowanej układu napędowego jako funkcja
prędkości promu Stena Baltica P/Pn=f(v/vn) bez uwzględnienia (czarna linia)
i z uwzględnieniem oporów dodatkowych spowodowanych wpływem warunków pływania
– (czerwona linia)

MODEL SYMULACYJNY EMISJI TLENKÓW AZOTU PODCZAS RUCHU
PROMU PASAŻERSKO-SAMOCHODOWEGO
W budowie i badaniach stochastycznego modelu ruchu i emisji spalin z jednostek pływających [14–17] w rejonie Zatoki Gdańskiej niezbędna jest znajomość liczby
jednostek pływających w analizowanym rejonie, ich rozkładów pod względem rodzaju jednostek, wielkości, prędkości, mocy i rodzaju silników napędu głównego itp.
Do opracowania statystycznego strumieni ruchu jednostek morskich przyjęto
trasy torów podejściowych do portów Gdynia i Gdańsk, toru wodnego rozdzielającego się na oba te tory oraz trasy ruchu w porcie Gdynia.
\W badaniach wykorzystano dane archiwalne, zarejestrowane brzegowym urządzeniem AIS firmy SAAB – typu R4 – śledzącym ruch jednostek morskich na Zatoce Gdańskiej [18].
Na rysunku 5 przedstawiono fragment trajektorii ruchu promu Stena Baltica
uwzględniającego parametry ruchu oraz warunki atmosferyczne. Informacje te pozwalają na śledzenie zmian prędkości i kursu jednostki, a co za tym idzie, opracowanie dynamicznych parametrów ruchu statku.
Na podstawie pozyskanych danych statystycznych dotyczących ruchu statków
[15, 18] opracowano typowe charakterystyki zmian prędkości statku jako funkcji
czasu dla jednostek żeglugi regularnej. W oparciu o uzyskane charakterystyki ruchu
promów pasażersko-samochodowych możliwe było wyznaczenie charakterystyk
natężenia emisji związków toksycznych w spalinach silników napędu głównego.
W związki z brakiem charakterystyk toksyczności silników napędu głównego bada72
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Rys. 5. Fragment trajektorii ruchu promu Stena Baltica uwzględniającego parametry ruchu
oraz warunki atmosferyczne

nych promów, na podstawie literatury oraz danych katalogowych przyjęto następujące wartości wskaźników emisji tlenków azotu:
•• silniki średnioobrotowe – ēNOx =13,8 g/(kW·h) lub 59 kg/tpal,
•• silniki wolnoobrotowe – ēNOx = 18 g/(kW·h) lub 84 kg/tpal.
Na rysunku 6 przedstawiono przebieg zmian wartości natężenia emisji tlenków
azotu ENOx jako funkcję czasu podczas zmian prędkości promów (hamowanie czynne) wpływających do portu w Gdyni.

Rys. 6. Przebieg zmian wartości natężenia emisji tlenków azotu ENOx jako funkcja czasu
podczas zmian prędkości promów (hamowanie czynne) wpływających do portu w Gdyni
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PODSUMOWANIE
Modelowanie emisji związków szkodliwych jest zagadnieniem bardzo ważnym
a jednocześnie bardzo złożonym. Na świecie podejmuje się wiele prób mających na
celu oszacowanie modeli emisji związków szkodliwych w spalinach statków. Niestety, ze względu na to, że struktura modelu zależy nie tylko od jego przeznaczenia,
ale również w dużej mierze, od ilości i jakości danych wejściowych, a wiele opracowań opiera się na niewystarczającej ilości i jakości danych, często pozyskiwanych z
wielu różnych źródeł oraz konieczności stosowania uproszczeń, w sposób znaczący
przekłada się to na wiarygodność modelu.
Możliwość pozyskania danych z systemu AIS, takich jak: nazwa i typ statku,
jego wymiary, czas uniwersalny związany z przejściem jednostki przez „bramkę”,
kąt drogi nad dnem i prędkość nad dnem oraz zanurzenie statku pozwala na stworzenie nowatorskich modeli opisujących ruch jednostek po badanym obszarze oraz
emisję związków szkodliwych w spalinach zarówno dla jednej jednostki jak i dla
całego badanego obszaru.
Zaprezentowany model matematyczny obliczania mocy napędu głównego statku jest uniwersalny i pozwala w dalszej kolejności, w oparciu o dane pozyskane
z systemu AIS, na obliczenie wartości emisji związków toksycznych w spalinach
statków morskich.
Należy tu dodać, że oprócz problemów, z którymi przy modelowaniu emisji
związków toksycznych borykają się specjaliści od motoryzacji, w przypadku jednostek pływających do parametrów zakłócających dokładne wyznaczenie emisji poszczególnych związków (ze względu na brak informacji lub ich zmienność) można
zaliczyć dodatkowo stan techniczny silnika a zwłaszcza aparatury paliwowej oraz
warunki atmosferyczne (szczególnie siła i kierunek wiatru).
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SIMULATION MODEL OF NOx EMISSIONS DURING NAVIGATING 		
OF PASSENGER AND CAR FERRY
Abstract
In order to determine the share of vessels in atmospheric air pollution and to counteract the harmful effects of toxic compounds in marine engines exhausts, it is necessary to know the emission
values of these compounds from particular vessels, which is possible if one knows the vessel
movement parameters, concentration values of particular compounds for these parameters and the
atmospheric conditions in the area they are staying in. The work presents conditions concerning
the modelling of NOx emission from marine engines based on the example of passenger an car
ferries sailing to the Ferry Terminal in Gdynia, using information from AIS system.
Key words: marine engine, emission, modelling, AIS.
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