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1. Wstęp 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych rozwiązań hybrydowych 

układów napędowych stosowanych w jednostkach pływających. Systemy hybrydowe 

umożliwiają zastosowanie różnych źródeł energii, dzięki którym zmniejszeniu ulega zużycie 

paliwa pochodzącego z destylacji ropy naftowej. Ma bezpośredni wpływ na ilość 

emitowanych substancji szkodliwych do atmosfery. Dodatkowo przedstawiono przegląd 

dostępnych źródeł energii. Raport zakończył się oszacowaniem parametrów układu 

napędowego do małego statku turystycznego.  

 

2. Przegląd wybranych nośników energii  

W tabeli 1 przedstawiono wartości wybranych nośników energii stosowanych obecnie  

w transporcie, energetyce oraz innych dziedzinach przemysłu [1], [2] w przeliczeniu na  

1 kilogram masy. Pierwsza kolumna "Storage problems" przedstawia poglądowy zakres 

zagrożeń, które niesie za sobą magazynowanie popularnych nośników energii. 

 

Problemy z 

magazyno-

waniem 

Nośnik energii Opis 
Energia 

[MJ / kg] 

Niskie 

Pellety drewniane suche drewno 16 

Węgiel brunatny - 10 

Metanol CH3OH 19 

Węgiel kamienny antracyt 30 

Produkty ropy naftowej Olej napędowy, benzyna 41 

Średnie 

Akumulator kwasowo-ołowiowy Pb 0,036 

Akumulator Li-ion Li-ion 0,288 

Czysty metan CH4 55 

Gaz LNG LNG 49 

Gaz LPG LPG  (50% Propane + 50% Butane) 46 

Gaz CNG  CNG 48 

Wysokie Wodór H2 143 

Tabela 1. Wartości wybranych nośników energii podanych w MJ / kg [10] 

 

Najmniej problemów z magazynowaniem sprawiają: Drewno, węgiel brunatny, węgiel 

kamienny, metanol, olej napędowy, benzyna. Niniejsze nośniki energii mogą być bez 

problemu składowane w warunkach, które panują w środowisku atmosferycznym  

w znaczeniu zmienności: wilgotności,  temperatur i ciśnienia na kuli ziemskiej. Warunki 
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składowania tych nośników energii te nie wymagają dostarczenia dodatkowej energii na 

utrzymanie ich w stanie przydatności do użycia. Nośniki energii charakteryzujące się średnim 

poziomem problemów dotyczących magazynowania to: płynny gaz ziemny (LNG), sprężony 

gaz ziemny (CNG), oraz gaz płynny pochodzący z destylacji ropy naftowej (LPG). 

Największe problemy dotyczące przechowywania dotyczą wodoru, co zaznaczono na 

czerwono. Zagadnienia związane magazynowaniem tego nośnika energii zawarto w dalszej 

części niniejszego opracowania. Na Rys. 1 oraz Rys. 2 przedstawiono wartości wybranych 

nośników energii w przeliczeniu na 1 kg masy oraz 1 dm
3
 objętości. 

 

Rys.1. Wartości wybranych nośników energii podanych w MJ / kg [10] 

 

 

Rys.2. Wartości wybranych nośników energii podanych w MJ / dm
3
 [10] 
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W Tabeli 2 przedstawiono wartości wybranych nośników energii w przeliczeniu na 1 dm
3
 

objętości. Przedstawiono także warunki ich przechowywania oraz poziom problemów z tym 

związanych. 

 

Problemy z 

magazyno-

waniem 

Fuel 
Stan 

skupienia 

Energia Warunki  pracy 

MJ / dm
3 

Temperatura Ciśnienie 

 

Niskie 

Pelety drewniane stały 10 atmosferyczne atmosferyczne 

Węgiel brunatny stały 8 atmosferyczne atmosferyczne 

Węgiel kamienny stały 19 atmosferyczne atmosferyczne 

Metanol płynny 16 atmosferyczne atmosferyczne 

Produkty ropy 

naftowej 
płynny 34 atmosferyczne atmosferyczne 

Średnie 

Akumulator  

kwasowo-ołowiowy 
Pb 0,14 atmosferyczne atmosferyczne 

Akumulator Li-ion Li-ion 0,72 0°C ÷ 60ºC atmosferyczne 

Czysty metan gazowy 36 atmosferyczne atmosferyczne 

Gaz LNG płynny 21  - 162 °C 3 bar 

Gaz LPG gazowy 25 + 15 °C   15 bar 

Gaz CNG gazowy 8.4 + 15 °C   250 bar 

Duże Wodów 

płynny 10 - 253 °C < 10 bar 

gazowy 10 + 25 °C   800 bar 

gazowy 2.5 + 25 °C   200 bar 

Tabela 2. Wartości wybranych nośników energii podanych w MJ / dm
3
 [1], [2] 

 

W Tabeli 3 przedstawiono gęstości innych wybranych nośników energii 

wykorzystywanych chociażby w energetyce zawodowej do produkcji i magazynowania 

energii elektrycznej.  

 

Nośnik energii Opis Energia [MJ / kg] 

Zbiornik z wodą 100 m nad ziemią 0.001 

Obracająca się masa Max. możliwa masa i prędkość 0.5 

Uran Reaktor atomowy na lekką wodę 500 000 

Uran Szybki reaktor neutronowy 28 000 000 

Tabela 3. Wartości innych ciekawych nośników energii. 
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2.1. Gaz LNG 

Gaz LNG (Liquefied Natural Gas) to skroplony naturalny gaz ziemny, który składa się 

niemal wyłącznie z metanu i nie jest produkowany z ropy naftowej. Przechowuje się go  

i transportuje w stanie schłodzonym do temperatury poniżej –162 °C, przy ciśnieniu  

max. 2 bar, dzięki czemu zmienia on stan skupienia z gazowego w płynny, a objętość 

powstałej w ten sposób cieczy maleje 630 razy. Na rys. 1 oraz 2 przedstawiono widoki 

zbiorników do magazynowania skroplonego gazu LNG. 

 

Rys. 3. Zbiornik LNG w autobusie 

(https://cng.auto.pl) 

 

Rys. 4. Budowa zbiornika na ciekły gaz LNG  

(https://cng.auto.pl) 

 

Gaz LNG wykorzystywany jest głównie w długodystansowym transporcie drogowym,  

np. ciągnikach siodłowych, ale również do napędu autobusów, w tym komunikacji miejskiej. 

Używany także jako paliwo dla barek i statków, w transporcie śródlądowym i morskim.  

 

Czas tankowania gazu porównywalny jest jak w przypadku oleju napędowego lub 

benzyny. Użycie LNG wymaga jego ogrzania w celu zmiany stanu skupienia z formy ciekłej 

w gazową, proces ten nosi nazwę re-gazyfikacji. Jest on źródłem dużej ilości chłodu, który 

może być z powodzeniem wykorzystany w m.in. transporcie żywności wymagającej niskich 

temperatur, lub transporcie osobowym wymagającym  klimatyzacji. Możliwość uzyskania 

dużej ilości chłodu jest efektem ubocznym użytkowania tego źródła energii. 
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2.2. Gaz LPG 

 Gaz LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas) to płynna mieszanina gazów propan i butan. 

Uzyskiwany jako produkt uboczny przy rafinacji ropy naftowej i ze złóż gazu ziemnego  

o liczbie oktanowej LPG wynoszącej od 90 do 120. Do rozruchu silnika konieczna jest 

benzyna i dopiero po osiągnięciu odpowiedniej temperatury pracy następuje przejście na 

zasilanie gazowe.  

Użytkowanie tego źródła energii w pojazdach uniemożliwia ich parkowanie w garażach 

podziemnych bez specjalnego systemu detekcji i usuwania tych gazów na wypadek 

rozszczelnienia się butli. Gaz LPG ma skłonność do zalegania w zagłębieniach terenu, w tym 

w garażach znajdujących się w podziemiach lub najniżej położonych pokładach statków.  

W związku z tym stosowanie tego typu instalacji wiąże się ze stosowaniem dodatkowych 

systemów zabezpieczających wykrywających wyciek gazu oraz umożliwiających ich 

skuteczna wentylację.  

 

Rys. 5. Zakaz wjazdu do garażu pojazdów z instalacją LNG 

 

2.3. Gaz CNG 

Gaz CNG (ang. Compressed Natural Gas) to naturalny gaz ziemny, składający się w 97 %  

z metanu sprężonego do ciśnienia 200 - 250 bar i nie jest produkowany z ropy naftowej. 

Wykorzystywany do napędu pojazdów silnikowych. Możliwy jest wjazd do parkingów 

podziemnych i garaży. W tym przypadku systemy detekcji nie są wymagane, aczkolwiek 

wskazane.  
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Charakteryzuje go dłuższy czas tankowania niż w przypadku tradycyjnych paliw. Podczas 

wycieku ulega rozproszeniu, co zwiększa bezpieczeństwo w porównaniu do benzyny czy 

oleju napędowego. Nowoczesne instalacje tego typu umożliwiają rozruch na gazie CNG 

również zimą. 

 

 

Rys. 6. Zbiornik na sprężony gaz CNG zamontowany w bagażniku samochodu  

(https://www.indiamart.com) 

 

2.4. Wodór 

Wodór jest najczęściej występującym pierwiastkiem w przyrodzie i posiada kilka 

interesujących właściwości. W trakcie spalania w tlenie, wytwarza znaczące ilości energii. 

Posiada znaczącą wartość energetyczną na jednostkę masy, lecz jego wartość energetyczna,  

w przeliczeniu na jednostkę objętości, jest niewielka (w warunkach normalnych). 

  

Rys. 7. Opis cząsteczki wodoru (Encyclopedia Britanica) 
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Charakteryzuje się najwyższym poziomem problemów dotyczących jego magazynowania, 

co ogranicza możliwość jego powszechnego stosowania. Nie mniej jednak pojawiają się 

układy napędowe wykorzystujące ogniwa paliwowe zasilane wodorem w układach 

napędowych w transporcie drogowym oraz wodnym. Istnieje kilka metod przechowywania 

wodoru, a wybrane metody opisano poniżej. 

 

2.4.1. Przechowywanie wodoru w formie gazowej 

Do sprężenia tego gazu wymagane są spore ilości energii. W aplikacjach stacjonarnych 

wodór jest on przechowywany w temperaturze pokojowej w zakresie ciśnień od 150 bar  

do 800 bar, natomiast w aplikacjach mobilnych stosuje się zbiorniki o ciśnieniu 350 bar  

i 700 bar.  

Na rys. 8 przedstawiono budowę zbiornika na sprężony wodór. Ze względu na małe 

wymiary, cząsteczka wodoru przenika przez siatkę krystaliczną metalu z jakiego wykonana 

jest powłoka zbiornika. W związku z tym zbiorniki na sprężony wodór powinny posiadać 

specjalną konstrukcję minimalizującą przenikanie tego gazu przez ścianki zbiornika.  

 

Rys. 8. Budowa zbiornika na wodór sprężony (www.energy.gov) 

 

Na Rys. 9 i 10 pokazano widok odciętej górnej części zbiornika na sprężony wodór. Składa 

się on z wewnętrznego metalowego zbiornika o grubości ścianki ok. 10 mm oraz dodatkowej 

powłoki amortyzującej uderzenia wykonanej prawdopodobnie z gumy lub podobnego 

materiału o grubości ok. 15 mm, co przedstawiono na rys. 10.  
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Rys. 9. Widok odciętej górnej części zbiornika  

na sprężony wodór - widok od wewnątrz 

 

Rys. 10. Widok stalowej części zbiornika wraz  

z otaczającą go powłoką ochronną  

 

Trwają prace badawcze nad zmniejszeniem masy zbiorników do przechowywania wodoru. 

Dotyczą zastąpienia stali i aluminium materiałami kompozytowymi, co umożliwi redukcję  

ich masy o 50-75 %. Budowa tego typu zbiorników oparta jest na żywicach epoksydowych 

wzmocnionych włóknami węglowymi zapewniających wymaganą wytrzymałość 

mechaniczną zbiornika. W celu zmniejszenia ubytku wodoru stosuje się wewnętrzną 

aluminiową powłokę zapewniającą odpowiednią gazoszczelność zbiornika. Na chwilę obecną 

zakłada się, ubytek wodoru wynikający z przenikania jego atomów przez ścianki zbiornika 

wynosi ok. 1 % dziennie. 

 

2.4.2. Przechowywanie wodory w formie ciekłej  

W celu uzyskania płynnego wodoru należy obniżyć temperaturę tego gazu do -253 °C, co 

odpowiada 20 K. Przy tej temperaturze zmienia się stan skupienia z postaci gazowej w 

płynną.  

Najczęściej wykorzystywanym do tego zadania są instalacje zawierające ciekły azot lub 

ciekły hel wykorzystywane w innym procesie produkcyjnym. Temperatura skraplania tych 

gazów wynosi -210 °C (ciekły azot) oraz -269 °C (ciekły hel). 

W stanie ciekłym wodór zajmuje 846 razy mniejszą objętość niż w stanie gazowym przy 

temperaturze 0 °C i ciśnieniu 1 bara. Samochód podczas zasilania wodorem powinien być 

eksploatowany, gdyż szacunkowo w ciągu 9-14 dni gaz ten rozgrzeje się na tyle, zamieni się 

w gaz i ulotni się ze zbiornika. Przechowywanie wodoru w stanie płynnym wymaga 

utrzymywania w sposób ciągły wspomnianej ekstremalnie niskiej temperatury, co wymaga 
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ciągłego dostarczania energii elektrycznej do krio-chłodziarek. Wymusza to także stosowanie 

właściwej izolacji termicznej zbiorników do minimalizacji strat cieplnych. 

Według informacji przedstawionej na stronie NASA [4] istniejące zbiorniki magazynujące 

płynny wodór na stanowisku do wystrzeliwania promów kosmicznych w Centrum 

Kosmicznym im. Kennedy-iego osłonięte są izolacją próżniową z perlitu o grubości trzech 

stóp, czyli ok. 1 metra. Daje to wyobrażenie o ogromnych wymaganiach technicznych jakie 

są niezbędne do spełnienia w celu magazynowania energii w postaci płynnego wodoru.  

 

Rys. 11. Widok zbiornika na płynny wodór obsługujący stanowisko promów kosmicznych  nr 39B 

 in NASA's Kennedy Space Center (www.nasa.gov) 

 

Rys. 11 przedstawia widok zbiornika [4] na płynny wodór o objętości 850 000 Galonów,  

co odpowiada 3217,6 m
3
. Zbiornik oddalony jest od wyrzutni o 1500 stóp (457 metrów).  

Zaletą magazynowania płynnego wodoru są od 5-25 mniejsze straty tego gazu w 

porównaniu do zbiorników ciśnieniowych na sprężony wodór [6], [7]. Dodatkowe straty 

energii jakie powstają wynikają z parowania wodoru oraz jego lokalnej zamiany na postać 

gazową płynnego wodoru, co jest szczególnie widoczne w małych zbiornikach z dużym 

stosunkiem powierzchni do objętości. 

 

Rys. 12. Magazynowanie wodoru (www.nasa.gov) 
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Prowadzone są badania nad nowymi technologiami izolacji termicznych oraz 

utrzymywania niskich temperatur, które umożliwią obniżenie kosztów przechowywania 

płynnego wodoru. Na Rys. 13 przedstawiono instalację do przechowywania skroplonego 

wodoru wykonaną przez Szwajcarska firmę Linde Kryotechnik AG [5], [6]. 

 

 

Rys. 13. Instalacja skraplania wodoru. (Linde Kryotechnik AG, Szwajcaria) 

 

Na chwilę obecną płynny wodór wykorzystywany jest głównie podczas produkcji 

elementów półprzewodnikowych oraz aplikacjach kosmicznych. W przemyśle motoryza-

cyjnym wykorzystanie skroplonego wodoru jest niewielkie, jednakże zastosowanie ogniw 

paliwowych na szeroką skalę w pojazdach powinno spowodować wzrost zapotrzebowania na 

ten nośnik energii. Koszt 1 kg wodoru na stacji tankowania wynosi obecnie ok. 9-10 €. W tej 

cenie zawarta jest cena wytworzenia i magazynowania. Przemysłowe wywarzanie wodoru 

oparte jest obecnie na elektrolizie, której opłacalność zależy od udziału odnawialnych źródeł 

energii w tym procesie. Koszty związane z magazynowaniem ciekłego wodoru zależą od 

masy i pojemności zbiornika, a także rodzaju zastosowanej izolacji termicznej. 

Na chwilę obecną ze względu na szereg trudności technicznych wskazanym jest 

magazynowanie ciekłego wodoru w zbiornikach stacjonarnych o dużej pojemności.  

Problemy te dotyczą m.in. wymogu utrzymywania niskiej temperatury wodoru w stanie 

ciekłym oraz stosowania właściwej izolacji zbiornika.  

Mając na uwadze powyższe ograniczenia magazynowanie wodoru w zbiornikach o 

niewielkiej pojemności jest obecnie nieopłacalne. Ilość energii wymagana do wychłodzenia 

wodoru ze stanu gazowego do płynnego zgodnie z informacją zawartą w [7] wymaga 30% 

energii jaką można zmagazynować w danym zbiorniku z wodorem,  
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W pracy [7] określono, że ilość energii jaka jest wymagana do schłodzenia 1kg tego gazu z 

temperatury pokojowej ( T1 = 25 °C = 298 K ) do temperatury ( T2 = -253 °C = 20 K ) można 

określić poniższymi wzorami: 

 

              

         
 

    
                     

            

 

Sprawność procesu schładzania wynika m.in. z procesu Carnot i można ją określić 

poniższym wzorem: 

 

   
    

          
             

 

Biorąc pod uwagę teoretyczną ilość energii wymaganej do skroplenia 1 kg wodoru oraz 

sprawność tego procesu, realna wartość energii wymaganej w tym procesie wyniesie:    

E = 3.97 MJ/kg / 7.2 % = 55. 13 MJ/kg. Odnosząc wyliczoną wartość do energii wodoru tj. 

142 MJ/kg, skroplenie 1 kg tego gazu wymaga dostarczenia 38.82 % zmagazynowanej w tym 

gazie energii.  

 

Przedstawione wyliczenia nie uwzględniają wszystkich występujących tym procesie strat 

m.in.: mechanicznych, cieplnych i innych. Wartość ta dotyczy głównie dużych instalacji 

charakteryzujących się skraplaniem wodoru powyżej 10000 kg/h. Dla instalacji skraplających 

małe porcje wodoru (ok.1-2 kg/h) ilość energii zużytej w tym procesie w przeliczeniu na 1 kg 

wodoru dochodzi nawet do 150-180 % zmagazynowanej energii. Zatem więcej energii trzeba 

włożyć do skroplenia, niż jest zgromadzone.  

 

Poniżej na Rys. 14 i Rys.15 przedstawiono ilość wymaganej energii do procesu skroplenia 

wodoru w zależności od zapotrzebowania na ten nośnik energii. 
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Rys. 14. Wymagana energia do skroplenia wodoru  [7] 

 

 

 

Rys. 15. Wymagana energia do skroplenia wodoru w odniesieniu do ilości  

energii zmagazynowanej w zbiorniku na wodór [7] 

 

 

Poniżej przedstawiono podobne wyliczenia odnoszące się do skroplonego gazu ziemnego 

(LNG). Ilość energii jaka jest wymagana do schłodzenia 1kg tego gazu z temperatury 

pokojowej ( T1 = 25 °C = 298 K ) do temperatury ( T2 = -162 °C = 111 K ) można określić 

poniższymi wzorami: 
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Sprawność procesu schładzania wynika m.in. z procesu Carnot i można ją określić 

poniższym wzorem: 

 

   
     

           
               

 

Biorąc pod uwagę teoretyczną ilość energii wymaganej do skroplenia 1 kg LNG oraz 

sprawność tego procesu, realna wartość energii wymaganej w tym procesie wyniesie:    

E = 0.44 MJ/kg / 59.35 % = 0.74 MJ/kg.  

 

Odnosząc wyliczoną wartość do energii gazu LNG tj. 49 MJ/kg, skroplenie 1 kg tego gazu 

wymaga dostarczenia 1.51 % zmagazynowanej w tym gazie energii i wartość ta dotyczy 

dużych wolumenów. 

 

Ilość energii wymagana do skroplenia wodoru zmienia się ok. 3 razy w zależności od 

pojemności instalacji. Możemy więc założyć dla gazu LNG jest podobnie i przy małych 

objętościach skraplania (do 5 kg/h), ilość energii wymaganej w tym procesie może wynosić  

ok. 5 % całkowitej energii skumulowanej w objętości skraplanego gazu.  

 

W związku z tym rośnie opłacalność takiego procesu, co jest obserwowalne ilością 

powstających instalacji LNG do rozwiązań stacjonarnych jak i mobilnych. 
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2.4.3. Przechowywanie wodoru w wodorkach metali 

Wodorki to związki wodoru z innymi pierwiastkami, najczęściej metalami i stopami 

metalu [8]. W tym sposobie magazynowania, wodór może być zaabsorbowany na 

powierzchni ciał stałych w formie atomowej, cząsteczkowej lub wewnątrz metali, gdzie jest 

przyłączony do sieci krystalicznej.  

 

 

 

Rys. 16. Adsorpcja wodoru na węglu aktywnym [8] Rys. 17. Adsorpcja wodoru w metalu [8] 

 

Przy niskim ciśnieniu wodoru nie dochodzi do znaczącego oddziaływania pomiędzy 

wodorem, a metalem. Po zwiększeniu ciśnienia wodór może powierzchniowo łączyć się  

z atomami metalu, umożliwiając jego zmagazynowanie na zewnętrznych warstwach 

zasobnika. Dalszym etapem jest dyfuzja w głąb metalu umożliwiająca zgromadzenie coraz 

większych ilości wodoru. Pojemność metalu oraz jego zdolności do magazynowania wodoru 

określają charakterystyki zwane "krzywymi p-c-T" (pressure-composition-temperature).  

Jak można zauważyć na rys. 18 wraz ze wzrostem ciśnienia następuje szybki wzrost 

zaabsorbowanego wodoru. Następnie gdy zostanie osiągnięte odpowiednio duże ciśnienie 

następuje szybka dyfuzja wodoru do wnętrza  materiału, co na krzywej p-c-T jest 

przedstawione jako wzrost koncentracji wodoru w próbce przy niewiele zmieniającym się 

ciśnieniu. Gdy próbka zostanie nasycona wodorem, następuje szybki wzrost ciśnienia i 

osiągnięcie maksymalnej pojemności gromadzonego wodoru. W celu uwolnienia wodoru z 

magazynującego go wodorku należy podgrzać całą strukturę i obniżyć ciśnienie. 

Wodorki metali można scharakteryzować ze względu na temperaturę pracy i wyróżnia się 

niskotemperaturowe i wysokotemperaturowe. Jednym z materiałów pochłaniających wodór 

przy niewielkim ciśnieniu i temperaturze pokojowej jest - pallad. Inne metale wymagają 

uzyskania wysokich temperatur w celu zmagazynowania wodoru. Materiały te to grupa 

wodorków wysokotemperaturowych. 
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Rys 18. Magazynowanie wodoru w wodorkach metali [8]. 

2 - nasycanie wodorem , 1 - odzysk wodoru 

 

Podczas magazynowania ciśnienie wodoru utrzymywane jest na stałym  poziomie 

wynoszącym 0,25 ÷ 10 MPa, natomiast gęstość energii wynosi 0,21 ÷ 0,39 kWh/kg lub  

1,0 ÷ 1,5 kWh/dm
3
. Koszty magazynowania w wodorkach metali zależą od temperatury  

i ciśnienia roboczego oraz ilości zgromadzonego wodoru.  

Właściwości jakimi powinny charakteryzować się tego typu materiały to: możliwość 

łatwego magazynowania oraz odzyskiwania wodoru, duża pojemność, niskie ciśnienie i 

temperatura pracy, mała ilość energii wymaganej do uwolnienia wodoru, duża liczba cykli 

pracy, bezpieczeństwo, niska cena. 

Optymalny poziom ciśnienia dla pojazdów wyposażonych w ogniwo paliwowe PEMFC  

to przedział 1÷10 bar, natomiast występujące temperatury są z przedziału 25÷120 °C.  

Do poprawnego działania magazynów wodoru wykorzystujących wodorków metali  

wykorzystywane jest ciepło odpadowe z ogniwa paliwowego, którego temperatura  

wynosi ok. 80 °C. Stosowanie wyższych temperatur pracy wymaga zastosowania 

wysokotemperaturowych membran w ogniwie paliwowym. 

Na chwilę obecną nie jest możliwe stosowanie na szeroką skalę tylko i wyłącznie czystych 

źródeł energii jako jedynego źródła napędu. Możliwość ich zastosowania ograniczone jest do 

mocy oraz energii jaka może być z takich źródeł dostarczona, ogromną rolę odgrywa także 

koszt takiego systemu. Nie mniej jednak pojawiają się w Europie oraz na świecie jednostki 

pływające posiadające hybrydowe źródła napędu, które wykorzystywane są do transportu 

pasażerów, towarów i realizacji usług. 
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3. Opis wybranych typów ogniw paliwowych 

Ogniwa paliwowe są to urządzenia umożliwiające na uzyskanie energii elektrycznej oraz 

cieplnej z reakcji chemicznych utleniania dostarczanego paliwa i  nie muszą być naładowanie 

przed użyciem tak jak akumulatory. Energia wytwarzana jest tuż po dostarczeniu paliwa [9]. 

 

Najbardziej znane ogniwa paliwowe wykorzystują do produkcji energii wodór i tlen  

oraz nazywane są ogniwami wodorowymi. Zaletą stosowania tych źródeł energii jest 

pozytywny wpływ na środowisko naturalne, gdyż w wyniku działania oprócz energii 

elektrycznej oraz ciepła produkowana tylko para wodna, która nie zanieczyszcza powietrza 

atmosferycznego. Ogniwa paliwowe można dzielić na cztery podstawowe grupy: 

 

 Niskotemperaturowe ogniwa paliwowe. Pracują przy temperaturach w zakresie 75÷80ºC. 

Znajdują one zastosowanie jako przenośne źródła energii małej mocy. Do tej klasy ogniw 

należą: Solid Polymer Electrolyte Fuel Cell (PEMFC), Direct Metanol Fuel Cell (DMFC) 

oraz Alkaline Fuel Cell w skrócie (AFC). 

 

 

Rys. 19. Proton Exchange Membrane Fuell Cell (PEMFC) [9] 

 

 Ogniwa paliwowe pierwszej generacji. Pracują przy temperaturach 200 - 210 ºC  

i  mające zastosowanie w aplikacjach do kilku MW. Do tej klasy należy Phosphoric Acid 

Fuel Cell (PAFC). 
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Rys. 20. Ogniwo paliwowe z kwasem fosforowym (PAFC) [9] 

 

 Ogniwa paliwowe drugiej generacji. Pracują one przy temperaturach ok. do 650 ºC. 

Ogniwa te osiągają moc do 100 kW. Przedstawicielem tych ogniw jest Molten Carbonate 

Fuel Cell (MCFC). 

 

 

Rys  21. Ogniwo paliwowe na methanol  (DMFC) [9] 

 

 

 Ogniwa paliwowe trzeciej generacji. zwane jako Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) pracują 

przy temperaturach 650–1000 ºC, a sprawność jednego ogniwa sięga nawet 60%. Mogą 

być zasilane różnymi paliwami takimi jak H2, CO, CH4, co czyni je bardzo atrakcyjnymi w 

różnorakich zastosowaniach.  
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Rys. 22. Ogniwa paliwowe z tlenkiem stałym (SOFC) [9] 

 

 

 

Rys. 23. Zastosowanie ogniw paliwowych 
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 PEMFC AFC PAFC MCFC SOFC 

Parameters 

Temperature [°C] 80 60-220 150-220 650 600-1000 

Pressure [atm] 1-5 - 1-8 1-3 1-15 

Efficiency [%] 40-50 40-50 40-50 50-60 45-55 

Power Density [kW/kg] 0.1-1.5 0.1-1.5 0.12 - 1-8 

Electrodes Carbon Carbon Graphite Nickel, stainless steel Perowskities 

Catalist Platinium Platinium Platinium Nickel Platinium 

Fuel H2 H2 H2 H2 / CO / CH4 H2 / CO / CH4 

Reforming external - 
intetnal / 

external 

intetnal / 

external 

intetnal / 

external 

Table 4. Parametry różnych typów ogniw paliwowych 

 

4. Przegląd wybranych ogniw paliwowych dostępnych na rynku 

Poniżej przedstawiono wybrane typy ogniw paliwowych dostępnych na rynku. Są to 

ogniwa zasilane wodorem i metanolem, gdyż na chwilę obecną głównie znajdują 

zastosowanie przy zasilaniu jednostek pływających oraz autobusów.  

 

4.1. Ogniwa paliwowe zasilane wodorem 

Na Rys. 24 przedstawiono widok ogniwa paliwowego zasilanego wodorem firmy Ballard 

typu: FCgen-LCS [10], które produkowane jest w wersji o mocy 50 kW, 360A, 190V. 

Urządzenie jest stosowane w aplikacjach wymagających znaczącej mocy. 

 

 

Rys. 24. Widok ogniwa paliwowego firmy Ballard zasilanego wodorem [10] 

 

Zaletą użytkowania ogniw paliwowych zasilanych wodorem jest emisja czystej pary wodnej H2O, 

która jest zupełnie nieszkodliwa dla atmosfery.   
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Rys  25. Nota katalogowa ogniwa paliwowego firmy Ballard typ: FCgen-LCS fuel cell 
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4.2. Ogniwa paliwowe zasilane metanolem  

Ogniwa paliwowe zasilane metanolem, są znacznie bardziej bezpieczne w użytkowaniu niż 

wodór. Niestety podczas pracy w tego typu ogniwie paliwowym nie wydziela się tylko para 

wodna H2O, dodatkowo emitowane są: CO2, N2, O2, co pokazane jest na rys. 26.  

 

 

Rys. 26. Schemat działania ogniwa paliwowego zasilanego metanolem [11] 

 

Na Rys. 27 przedstawiono widok ogniwa paliwowego typu: H3 2500/5000 firmy 

Serenergy zasilanego metanolem. Ogniwo współpracuje z różnymi typami zewnętrznych 

akumulatorów pełniących rolę bufora energii. 

 

Rys. 27. Widok ogniwa paliwowego H3 2500/5000 firmy Serenergy zasilanego metanolem [19] 

 

Charakteryzuje się minimalnym poborem energii w trybie stand-by oraz podczas procesu 

rozruchu. Jest to ogniwo wysokotemperaturowe PEM ze zintegrowanym reformerem 

umożliwiającym wytwarzanie wodoru bezpośrednio w ogniwie. Takie rozwiązanie 
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charakteryzuje się wysoką gęstością mocy i energii. Ogniwo jest zasilane mieszanką wody  

z metanolem w proporcji: Woda (40%) + Metanol (60%).  

 

Ogniwo paliwowe typu: H3 2500/5000 charakteryzuje się parametrami, które 

przedstawione są w nocie katalogowej na stronie internetowej producenta. Przedstawiono je 

na rys. 28:  

 

 

Rys. 28. Widok noty katalogowej ogniwa H3 2500/5000 [19] 
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Gotowe paliwo można kupić juz u wielu dostawców na rynku światowym. Urządzenia 

tego typu znajdują zasilanie w trzech segmentach rynku: 

 Stationary: Mobility and Marine. Stationary; backup and supplemental power for 

telecommunication and off-grid generator replacement.  

 Mobile: Range extender for hybrid electric vehicle in high utilization scenarios.  

 Marine: Auxiliary generators for larger vessels and propulsion for small ships. 

 

5. Wymagania dotyczące dopuszczenia do użytkowania ogniw paliwowych zasilanych 

wodorem dla promów, tramwajów wodnych, wodolotów i innych jednostek 

pływających. 

W porównaniu z innymi paliwami, wodór zapewnia sprawniejszy proces spalania i jest 

paliwem ekologicznie najczystszym [12]. Jedną z metod produkcji wodoru jest elektroliza 

wody, która wytworzenia 1 m
3
 wodoru potrzebuje 5 kWh energii. Innych metod produkcji 

wodoru to np. zgazowanie biomasy, reforming parowy metanu, częściowe utlenianie 

pozostałości rafineryjnych, odzysk wodoru z gazowych produktów przetwarzania ropy 

naftowej i węgla, zgazowanie węgla [Aste, 2006; Ceran, 2014].  

Strefy zagrożenia wybuchem i wymagania dla urządzeń przeznaczonych do pracy w tych 

strefach opisują dyrektywy ATEX (Atmosphere Explosible). Strefa taka to przestrzeń, w 

której produkuje się, użytkuje lub przechowuje substancje mogące wytworzyć z powietrzem 

mieszaniny wybuchowe.  

Dyrektywa 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.03.1994 

(wprowadzona do Polski Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 22.12.2005) określa 

wymagania urządzeń i systemów ochronnych, przeznaczonych do użytku w przestrzeni 

zagrożonych wybuchem. 

Dyrektywa 99/92/EC ATEX137 z 16.12.1999 (wprowadzonej do polskiego prawodawstwa 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29.05.2003) określa 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.  

 

Dyrektywy te definiują przestrzenie wybuchowe, wprowadza podział urządzeń na grupy i 

kategorie, określa wymogi bezpieczeństwa, dotyczące projektowania i budowy urządzeń 
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przeznaczonych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem, minimalne dopuszczalne 

temperatury obudowy oraz określają sposób ich oznakowania.  

 

Celem projektu New H Ship było określenie możliwości i bezpiecznego użytkowania 

statku z napędem zasilanym z ogniw wodorowych. Głównymi wnioskami były: 

 

 obecna technologia pozwala wykonać zbiorniki magazynujące ilość wodoru 

wystarczające tylko dla małych jednostkach o niskiej mocy, 

 brak koncepcyjnych jednostek zasilanych wodorem, 

 brak przepisów i norm odniesionych konkretnie do zastosowania wodoru na morzu. 

[Skúlason, 2005] 

 

Rozporządzenie komisji (UE – Unia Europejska) nr 406/2010 z 26.04.2010 w sprawie 

wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE – Wspólnota Europejska) 

nr 79/2009 w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem – 

określa zasady homologacji pojazdów zasilanych wodorem, wzory dokumentów z nią 

związanych, wymagania w zakresie montażu części i instalacji wodorowych. 

 

Strefy Zagrożenia Wybuchem (strefa G) jakie mogą wystąpić przez zastosowanie wodoru to: 

 strefa 0, gdy Atmosfera Wybuchowa występuje ciągle, utrzymuje się przez długi czas, 

 strefa 1, gdy Atmosfera Wybuchowa występuje sporadycznie, 

 strefa 2, gdy Atmosfera Wybuchowa nie występuje podczas normalnej pracy, a jeżeli 

wystąpi, to utrzymuje się przez krótki czas. 

 

Urządzenia przeznaczone do pracy w strefie wybuchu w związku z użyciem wodoru, 

należą do: 

 grupy II (urządzenia przeznaczone do stosowania na powierzchni w obszarach 

zagrożonych wybuchem gazów, par, mgieł lub pyłów), 

 podgrupy C (grupa wodorowa). 

Dopuszczalna temperatura obudów urządzeń przy zastosowaniu wodoru (temperatura 

samozapłonu wodoru to 585°C) to 450°C (klasa temperaturowa T1). Zaleca się używanie 

lokacji otwartej, aby efektywnie rozrzedzić gaz w przypadku wycieku. Urządzenia w których 

może znaleźć się wodór powinny być: 
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 nad częścią elektryczną systemu, 

 wentylowane w taki sposób, aby zminimalizować ilość miejsc, w których gaz mógłby 

się gromadzić, 

 w pomieszczeniach z czujnikami gazu umieszczonymi na suficie (w najwyższych 

punktach pomieszczenia). 

 

Producent lub jego przedstawiciel musi złożyć przed organem udzielającym homologacji 

typu wniosek o udzielenie homologacji typu pojazdu WE w odniesieniu do napędu 

wodorowego. Producent musi również przedstawić: 

 zalecenia w zakresie przeglądów lub badań instalacji wodorowej przez okres jej 

użytkowania; 

 informacje na temat potrzeby przeglądów okresowych oraz ich częstotliwości w 

podręczniku użytkownika pojazdu lub na etykiecie umieszczonej w pobliżu tabliczki 

znamionowej zgodnie z dyrektywą Rady 76/114/EWG. 

 

Producenci udostępniają powyższe informacje organom udzielającym homologacji i 

właściwym organom w państwach członkowskich odpowiedzialnym za okresowe badania 

techniczne pojazdów w postaci instrukcji lub na nośnikach elektronicznych (płyty CD-ROM, 

serwisy on-line). W Załączniku 1 znajduje się opis wymagań w zakresie części i instalacji 

wodorowych (oraz ich montażu) przeznaczonych do stosowania z wodorem w stanie: 

 

 ciekłym (strony 34-55), 

 gazowym (strony 56-88), 

 części wodorowych innych niż zbiorniki przeznaczone do stosowania z 

wodorem sprężonym (strony 89-98), 

 identyfikacji pojazdów (strony 99-102). 

 

6. Elektryczne i hybrydowe układy napędowe  

Redukcja emisji substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery przez układy 

napędowe pojazdów, jednostek pływających, czy nawet samolotów wiąże się ze 

zmniejszeniem mocy stosowanych silników spalinowych. Należy pamiętać, że wymagania 

ruchowe i zapotrzebowanie na moc i energię pozostają bez zmian.  
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Rozwiązanie takie zwane jest układem hybrydowym, w którym możliwe jest zmniejszenie 

ilości spalanego paliwa, jednak pojawia się pytanie dotyczące rodzaju nowego źródła energii, 

które uzupełni brakującą moc silnika spalinowego. 

W niektórych aplikacjach możliwe jest całkowite pozbycie się silnika spalinowego na 

rzecz napędu elektrycznego. Rozwiązanie takie wymaga częstego doładowywania 

akumulatora, co wymusza budowę szybkich stacji ładowania akumulatorów oraz stosowanie 

przyłączy energetycznych dużych mocy zasilających taką stację co nie zawsze jest łatwe. 

Kolejnym pytaniem jest sposób wytworzenia energii elektrycznej do zasilania takich stacji. 

Jeśli ma to być rozwiązanie w pełni ekologiczne, do energia powinna pochodzić ze źródeł 

odnawialnych. 

Optymalizacja elektrycznego lub hybrydowego układu napędowego wiąże się z doborem 

punktów pracy napędu dostosowanego do określonej trasy. Umożliwia to osiągnięcie 

minimalnych strat zwiększających zasięg. Niestety podejście takie sprawia, że zmiana 

sposobu użytkowania łodzi, chociażby na innej trasie spowoduje zwiększenie zużycia energii, 

która przy zastosowaniu akumulatorów może się po prostu skończyć przed zakończeniem 

rejsu. Są to zagadnienia o których należy pamiętać projektując elektryczne układy napędowe 

lub hybrydowe. Poniżej przedstawiono schematy hybrydowych układów napędowych  

w różnych konfiguracjach. 

 

6.1. Układ napędowy – hybryda szeregowa 

Na rys. 29 przedstawiono układ napędowy w topologii szeregowej. Charakteryzuje się ona 

dwoma niezależnymi od siebie układami mechanicznymi połączonymi obwodami 

elektrycznymi. Pierwszym układem mechanicznym jest silnik o spalaniu wewnętrznym 

połączony z generatorem energii elektrycznej G, który poprzez przekształtnik AC/DC zasila 

szynę "+  -". Wytworzona energia elektryczna zasila przekształtnik DC/AC, który steruje 

pracą silnika napędzającego śrubę statku.  

 

Moc silnika spalinowego dobrana jest do średniej mocy wymaganej do pracy układu 

napędowego, natomiast chwilowe zapotrzebowanie na moc realizowane jest za pomocą 

akumulatora / superkondensatora lub ewentualnie ogniwa paliwowego.  
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Rys 29. Układ napędowy - hybryda szeregowa 

 

 

Podczas pracy każdego napędu występują dwa stany pracy, które mają znaczenie podczas 

określania sprawności napędu. Są to: statyczny oraz dynamiczny stan pracy. W statycznym 

stanie pracy energia dostarczana jest na pokrycie oporów ruchu wynikających z poruszania 

się ze stałą prędkością. Są to:  

 opory przepływu wody podczas przemieszczania się jednostki pływającej,  

 opory aerodynamiczne jakie stawia kabina względem wiatru.   

 

W dynamicznym stanie pracy energia dostarczana jest na pokrycie oporów ruchu 

wynikających ze zmiany prędkości statku. Są to:  

 opory przepływu wody podczas przemieszczania się jednostki pływającej,  

 opory aerodynamiczne jakie stawia kabina względem wiatru.   

 inercja jednostki pływającej. 

W hybrydowym, szeregowym układzie napędowym przetwarzana jest 5 (pięć) razy. 

Poszczególnymi układami przetwarzającymi są to:    

 

- Stan statyczny (niska moc)  

1). Generator G  (η = 0.90),   2). Przekształtnik AC/DC (η = 0.99), 

3). Silnik M  (η = 0.90),    4). Przekształtnik DC/AC (η = 0.99), 

5). Przekształtnik akumulatora DC/DC (η =0.99), 

- Stan dynamiczny (wysoka moc) 

1). Generator G  (η = 0.85),   2). Przekształtnik AC/DC (η = 0.95), 

3). Silnik M  (η = 0.85),    4). Przekształtnik DC/AC (η = 0.95), 

5). Przekształtnik akumulatora DC/DC (η =0.95), 

 



 

 

ELMAR  

Supporting SouthBaltic SMEs to enter the 

 international supply chains & sales 

 markets for boats & ships with electric propulsion  

 

   
- 33 - 

Sprawność dla stanu statycznego (η =1·2·3·4)     ~ 0.79 

Sprawność dla stanu dynamicznego (η =1·2·3·4)  ~ 0.62 

 

6.2. Układ napędowy – hybryda równoległa 

Na rys. 30 przedstawiono układ napędowy w topologii równoległej. Na wale 

mechanicznym pośredniczącym w przekazywaniu energii mechanicznej do skrzyni biegów  

i śruby napędowej zainstalowano silnik elektryczny, który może także pełnić rolę generatora 

do ładowania akumulatora jak i silnika uzupełniającego wymagany moment napędowy.   

 

 

Rys. 30. Układ napędowy - hybryda równoległa 

 

 

W stanie statycznym energia przekazywana jest bezpośrednio do skrzyni biegów i dalej do  

śruby napędowej, a generator ładuje akumulator małą mocą. W stanie dynamicznym, 

generator przechodzi w rolę silnika wytwarzającego dodatkowy moment napędowy 

wymagany podczas chwilowych przyspieszeń/opóźnień statku. Poszczególnymi układami 

przetwarzającymi są to:    

 

- Stan statyczny (niska moc)  

1). Generator G  (η = 0.90),   2). Przekształtnik DC/AC (η = 0.99), 

3). Przekształtnik akumulatora DC/DC (η =0.99), 

4). Skrzynia biegów (η =0.99), 

 

- Stan dynamiczny (wysoka moc) 

1). Generator M  (η = 0.85),   2). Przekształtnik DC/AC (η = 0.95), 

3). Przekształtnik akumulatora DC/DC (η =0.95), 

4). Skrzynia biegów (η =0.95), 
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Sprawność dla stanu statycznego (η =1·2·3·4)     ~ 0.87 

Sprawność dla stanu dynamicznego (η =1·2·3·4)  ~ 0.73 

 

6.3. Układ napędowy – hybryda szeregowo - równoległa 

Na rys. 31 przedstawiono układ napędowy w topologii szeregowo-równoległej.  

Wał napędowy pośredniczący w przekazywaniu energii mechanicznej z silnika spalinowego 

podłączony jest bezpośrednio do skrzyni biegów, natomiast także do skrzyni biegów 

podłączony jest silnik elektryczny. Miejscem integrującym energię z obydwu silników jest 

skrzynia biegów.   

 

Rys. 31. Układ napędowy - hybryda szeregowo-równoległa 

 

W stanie statycznym energia przekazywana jest bezpośrednio do skrzyni biegów i dalej do  

śruby napędowej. W stanie dynamicznym, silnik wytwarza dodatkowy moment napędowy 

wymagany podczas chwilowych przyspieszeń statku. Poszczególnymi układami 

przetwarzającymi są to:    

- Stan statyczny (niska moc)  

1). Skrzynia biegów (η =0.97), 

 

- Stan dynamiczny (wysoka moc) 

1). Skrzynia biegów (η =0.95), 

3). Silnik M  (η = 0.85),   4). Przekształtnik DC/AC (η = 0.95), 

Sprawność dla stanu statycznego (η =1)      ~ 0.97 

Sprawność dla stanu dynamicznego (η =1·2·3)   ~ 0.76 

 

6.4. Elektryczny układ  napędowy 

Na rys. 32 przedstawiono układ napędowy w topologii czysto elektrycznej w której silnik 

podłączony jest do śruby napędowej oraz akumulatora.  
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Rys. 32. Elektryczny układ napędowy 

 

W tego typu układzie napędowym sprawności przyjmują szacunkowo następujące 

wartości. 

 

- Stan statyczny (niska moc)  

1). Silnik M  (η = 0.90),   2). Przekształtnik DC/AC (η = 0.99), 

 

- Stan dynamiczny (wysoka moc) 

1). Silnik M  (η = 0.85),   2). Przekształtnik DC/AC (η = 0.95), 

 

Sprawność dla stanu statycznego (η =1·2)     ~ 0.89 

Sprawność dla stanu dynamicznego (η =1·2)   ~ 0.81 

 

 

6.5. Wybór odpowiedniego układu napędowego  

Wybór odpowiedniego układu napędowego zależy przede wszystkim od wymagań 

ruchowych jakie stawiane są jednostce pływającej. Pod uwagę brane są takie parametry jak:  

 

 prędkość maksymalna, 

 zasięg, 

 zużycie paliwa i koszty jego zakupu, 

 emisja substancji szkodliwych do atmosfery, 

 możliwość zatankowania paliwa podczas pokonywanej trasy, 

 koszty użytkowania i serwisowania określonego typu hybrydowego układu 

napędowego.  
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7. Przegląd wybranych jednostek pływających o napędzie hybrydowym 

 

7.1. Jednostka pływająca z wodorowymi ogniwami paliwowymi 

Norweska firma Norled [13] operator połączeń promowych i ekspresowych, podpisała 

umowę na realizację hybrydowej jednostki pływającej, w której wykorzystane zostaną ogniwa 

paliwowe zasilane wodorem. Na rys. 33 przedstawiono widok wspomnianej jednostki.   

 

 

Rys. 33. Prom hybrydowy firmy Norled [13] 

 

Zastosowane ogniwa paliwowe będą o mocy 200 kW firmy Ballard i konsumować  

będą ok. 150 kg wodoru dziennie. Statek będzie mógł pomieścić 299 pasażerów oraz  

80 samochodów, będzie pierwszym na świecie promem napędzanym wodorowymi ogniwami 

paliwowymi. 

 

7.2. Jednostka pływająca z ogniwami na metanol 

MS innogy jest to pierwszy statek w Niemczech  w mieście Essen zasilany ogniwami 

paliwowymi na metanol [14], które zostały opracowane i wyprodukowane przez duńską firmę 

SerEnergy. Całkowita moc ogniw paliwowych wynosi 35 kW i składa się z siedmiu modułów 

po 5 kW każdy.  
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Rys. 34. Widok zastosowanych ogniw paliwowych na metanol [14] 

 

 

Operator: Weisse Flotte Baldeney-GmbH 

Stocznia: Lux Werft 

Trasa: Lake Baldeneysee 

Technologia: HT PEM (High Temperature Polymer Electrolyte Membrane) 

Moc ogniw paliwowych: 35 kW 

pojemnośc zbiornika: 330 L 

Pojemnośc akumulatora: 100 kWh 

Typ układu napędowego: Propulsion (hybrid) 

Emisja spalin: CO2 neutral & zero particles 

 

 

Rys. 35. Widok statku z ogniwami paliwowymi zasilanymi metanolem 
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Hybrydowy system napędowy statku składa się dodatkowo z akumulatora, dzięki któremu 

można zwiększyć zasięg, przez co możliwe jest caodzienne pływanie.  Wykorzystanie ciepła 

odpadowego z ogniwa paliwowego powstającego w procesie reformingu umożliwia 

zwiększenie całkowitej sprawności układu do poziomu 40-50%. Na rys. 34 i 35 

przedstawiono widoki zastosowanych ogniw paliwowych oraz statku. 

 

7.3. Jednostka pływająca o napędzie elektrycznym 

Tokyo University of Marine Science and Technology opracowało nowy typ łodzi o nazwie 

“RAICHO-S” o napędzie elektrycznym. Łódź posiada unikalne cechy różniące ją od innych 

łodzi elektrycznych zasilanych akumulatorami [15]. 

 

Rys.  36. Widok statku “RAICHO-S” [15] 

 

 

Rys. 37. Rozmieszczenie podzespołów w statku “RAICHO-S” [15] 
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Do zasilania łodzi wykorzystano akumulatory Li-ion oraz zaprojektowano system ich 

szybkiej wymiany tzw „plug-in”. Opracowano także system szybkiego ładowania 

akumulatorów, który umożliwia ich naładowanie w 30 minut do poziomu 80%, co jest 

znacznie szybsze niż stosowane systemy ładowania. Statek może pływac 45 minut z 

maksymalną prędkością 10 węzłów przy pełnym obciążeniu, natomiast z połową obciążenia 

przy prędkości 8.5 węzła jego czas operacyjny wynosi 2.5 godziny.  

 

 

Rys. 38. Schemat układu napędowego [15] 

 

 

Rys. 39. Napęd strumieniowy (silnik i wlot wody) [15] 
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Fig. 40. Napęd strumieniowy (rewerser i deflektor) [15] 

 

 

 

Rys. 41. Szybkie ładowanie akumulatorów [15] 

 

Wykorzystany został napęd strumieniowy, który jest bezpieczny dla osób lub roślin 

znajdujących się w wodzie (nie powoduje ich uszkodzeń), gdyż w przeciwieństwie do śruby 

napędowej nie posiada zewnętrznych części ruchomych. Wadą takiego napędu jest niska 

sprawnośc, szczególnie przy niskich prędkościach, co można rozwiązac stosując silnik 

elektryczny. 

„RAICHO-S” ma wodoodporny przewodowy system zdalnego sterowania umożliwiający 

sterowanie łodzią w dowolnym kierunku. Jego szczególne cechy i zalety, takie jak niski 

poziom hałasu, niskie wibracje, wysokie zalety środowiskowe, wysoce bezpieczne i 

funkcjonalne działanie, będą przydatne w wielu obszarach gospodarki związanych z potrzeba 

wykorzystania łodzi. 
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- Długość: 8.04 m  

- Szerokość: 2.24 m  

- Zanurzenie: 0.85 m  

- Masa:            1.3 tony  

- Moc silnika: 40 kW  

 

- (Pełne obciążenie):           Prędkość - 10 węzłów / czas - 45 min 

- (Połowa obciążenia):         Prędkość - 8.5 węzła / czas - 2.5 h 

- Pojemność akumulatora:   23 kWh  

- Członkowie załogi:           8 

 

 

8. Zużycie paliwa wybranych jednostek pływających 

Poniżej przedstawiono zużycie paliwa wybranych jednostek pływających. Są to trzy 

wodoloty, statek wycieczkowy oraz łódź patrolowa. Wodolot "Rakieta" (rys. 42) był pierwszą 

jednostką pływającą tego typu produkowaną komercyjnie w ZSRR w latach 1957-1975 w 

stoczni zakładu Krasnoe Sormovo (Niżny Nowogród). Długość: 17 m, Szerokość: 5 m, 

Prędkość: 60-65 km/h, Liczba miejsc: 64, Moc silników: 740 kW [16]. 

 

 

Rys. 42. Wodolot "Rakieta" 115 litrów / h 

( Tabela 5 - nr.1 ) 

 

Rys. 43. Wodolot "Jadwiga" - 100 litrów /h 

( Tabela 5 - nr.2 ) 

 

Wodolot "Jadwiga" (rys. 43) typu Polesie-11 został zbudowany w 1991 roku,  

w Homelskiej Stoczni Produkcyjno-Remontowej na Białorusi. Długość: 21 m, Szerokość:  

5 m, Prędkość: 80 km/h, Liczba miejsc: 53, Moc silników: 840 kW. 
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Rys. 44. Wodolot "Kometa"  320 litrów /h  ( Tabela 5 - nr.3 ) 

Wodoloty "Kometa" (rys. 44)  były produkowane w miejscowości Poti nad Morzem 

Czarnym w Gruzji w Feodosia Shipbuilding Plant More w latach 1964-1981. Długość 35,2 m, 

Szerokość: 10,3 m, Prędkość: 60 km/h, Liczba miejsc: 120. Moc silników: 2 x 820kW [16]. 

Na rys. 45 przedstawiono tramwaj wodny "Oliwka" przystosowany do komercyjnego 

przewozu osób. Zbudowany został w Niemczech w 1975 roku. Długość 16.5 m, Szerokość:  

4 m, Prędkość: 10 km/h, Liczba miejsc: 64. Moc silnika: 95 kW. 

 

 

Rys. 45. Tramwaj wodny "Oliwka"  10 litrów /h . ( Tabela 4 - nr. 4 ) 

 

Na rys. 46 przedstawiono statek mały turystyczny używany do wakacyjnych wycieczek w 

kurortach wypoczynkowych. 
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Rys. 46. Mały statek turystyczny - 8 litrów /h . ( Tabela 4 - nr. 5 ) 

 

W tabeli 4 przedstawiono parametry wybranych jednostek pływających takich jak liczba 

pasażerów, moc silników oraz zużycie paliwa dla przedstawionych powyżej jednostek 

pływających. 

 

Nr. Typ statku 

Parametry statku 
Zużycie 

paliwa Liczba 

pasażerów 
Prędkość Moc silnika 

[osoby] [mph] [km/h] [kW] [l/h] 

1 Wodolot "Rakieta" [15] 64 30 55,5 740 115 

2 Wodolot "Jadwiga" 53 40 74,1 840 102 

3 Wodolot "Kometa" [15] 120 33 60,0 1640 320 

4 Tramwaj wodny "Oliwka" 64 4 7,4 95 10 

5 Łódź patrolowa 32 10 18,5 33 8 

Tabela 5. Parametry wybranych jednostek pływających [12] 

 

9. Wpływ na środowisko obecnie stosowanych silników spalinowych zasilanych gazem 

LNG, CNG i LPG 

Zasilnie silników spalinowych paliwami płynnymi lub gazowymi powoduje różną emisję 

substancji szkodliwych do atmosfery w zależności od zastosowanego paliwa. Poniżej w  

Tab. 6 przedstawiono parametry emisji wybranych paliw [12]. 
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Tabela 6. Parametry emisji spalin wybranych paliw stosowanych do zasilania silników spalinowych [12]  

 
 
Opis: 

 
Skrót Nazwa w j. angielskim Nazwa w j. polskim 

CO2 carbon dioxide dwutlenek węgla 

VOC volatile organic compounds lotne związki organiczne 

CO carbon oxides tlenek węgla 

NOx notrigen oxides tlenki azotu 

PM10 particles concentration diameter 10 µm pył zawieszony o średnicy 10 µm 

PM2.5 particles concentration diameter 2.5 µm pył zawieszony o średnicy 2.5 µm 

SOx sulphur oxides tlenki siarki 

CH4 methane metan 

N20 dinitrogen monoxide tlenek diazotu 

BC black carbon czarny węgiel (sadza) 

POC particulate organic carbon cząstki węgla organicznego 

 

Szczególną uwagę warto zwrócić na coraz bardziej popularny skroplony gaz ziemny 

(LNG). W porównaniu do paliw konwencjonalnych, wytwarza dużo mniej tlenków azotu 

(NOx) i siarki (SOx) oraz mniej cząstek stałych (PM2,5, PM10). Ponadto zawiera mniej 

wodoru i węgla (BC) niż olej napędowy [12].  

 

Ilość emitowanego metanu (CH4) jest większa dla tego paliwa przez co efektywnie 

zmniejsza negatywny wpływ stosowania obecnych paliw do 15%. Niska cena LNG zachęca 

armatorów przejścia na te paliwo. Największym wyzwaniem technicznym jest jego 

przechowywanie, więc jest to na razie alternatywa dla jednostek poruszających się na nie 

dużych odległościach [12]. 
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Skutki zastosowania gazu ziemnego : [Beer i in., 2001]: 

 

 wpływa na redukcje hałasu, 

 mniej zanieczyszczeń niż silniki diesla, 

 brak możliwości zanieczyszczenia nim wody lub gleby. 

 

10. Przegląd metod stosowanych do oczyszczania spalin z silników spalinowych 

służących do napędu jednostek pływających 

 

Oczyszczanie spalin ma głównie za zadanie zmniejszenie ilości [12]: 

 cząstek stałych (PM2.5, PM10), 

 tlenków azotu (NOx), 

 siarki (SOx). 

Eliminację cząstek stałych wykonuje się poprzez [Guo i in., 2015]: 

 filtry cząstek stałych DPF (Diesel Particulate Filter), 

 utleniający reaktor katalityczny DOC (Diesel Oxidation Catalyst), 

 układy CRT (Continuous Regeneration Trap). 

 

Filtry (DPF) eliminują cząstki sadzy poprzez efekty: bezwładnościowy, przechwytywania, 

dyfuzji i sedymentacji. Standardowe rozwiązania eliminacja jest rzędu 90%, ale istnieją 

rozwiązania oparte o strukturę plastra miodu, których skuteczność osiąga nawet 99.8%.  

Utleniający reaktor katalityczny (DOC) utlenia niebezpieczne zanieczyszczenia poprzez 

katalizator, węglowodory i tlenki węgla, które reagują z tlenem tworząc wodę i dwutlenek 

węgla. Technologia ta jest skuteczna tylko dla paliw o obniżonej zawartości siarki, ponieważ 

wytworzona woda w połączeniu z dwutlenkiem siarki może przekształcić się w siarczany. 

 

Układy (CRT) łączą oba powyższe rozwiązania. Eliminację tlenków azotu wykonuje się 

poprzez jedną z technologii: 

 selektywna redukcja katalityczna SCR (Selective Catalytic Reduction), 

 recyrkulację spalin EGR (Exhaust Gas Recirculation), 

 netermiczna plazma NTP (Non-Thermical Plasma), 

 pułapki LNT (Lean NOx Traps). 
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Głównie stosowaną z powyższych metod jest selektywna redukcja katalityczna (SCR),  

w której jako katalizator stosuje się związek V2O5–WO3–TiO2. Technologia (SCR) polega na 

przekształcaniu tlenków azotu w nietoksyczny azot i parę wodną w katalizatorze 

wykorzystującym amoniak jako reduktor.  

Ponieważ amoniak jest substancją niebezpieczną zastępuje się go nietoksycznym, 

bezwonnym 32,5 % wodnym roztworem mocznika. Pod kontrolą układu sterowania silnikiem 

roztwór mocznika, przechowywany w odrębnym zbiorniku, jest dozowany w pożądanych 

ilościach do strumienia gorących spalin. Pod wpływem wysokiej temperatury gazów 

wydechowych roztwór mocznika rozkłada się na amoniak i dwutlenek węgla. Amoniak 

reaguje następnie z tlenkami azotu tworząc wolny azot i parę wodną [Wikipedia, 2019 b]. 

Redukcja NOX w temperaturze 300°C wynosi 90%. 

 

Recyrkulacja spalin (EGR) polega na wprowadzeniu ok. 20% wylotowych gazów  

z powrotem do komory silnika, co obniża temperaturę cylindrów i przekłada się na redukcję 

tlenków azotu o 50%. Zastosowanie tej technologii zwiększa ilość emisji tlenku węgla (CO) 

oraz cząstek stałych (PM2.5, PM10).  

 

Nietermiczną plazmę (NTP) można wykorzystać do przyspieszenia reakcji chemicznych 

wykorzystywanych do eliminacji gazów. Przy użyciu NTP sprawność usuwania tlenków 

azotu (NOx) wynosiła ponad 70%, a tlenków siarki (SOx) około 90%.  

 

Metoda LNT opiera się na cyklicznej pracy silnika naprzemiennie pomiędzy trybem 

bogatego i ubogiego spalania. Tlenki azotu (NOx) są absorbowane przez tlenki metali 

alkalicznych podczas ubogiego spalania, a podczas drugiej fazy tlenek jest redukowany przez 

katalizator [Lijuan i in., 2019]  

 

Układy płuczące gazy spalinowe, które redukują poziom dwutlenku siarki, dzieli się na 

płuczki z obiegiem otwartym i zamkniętym. Oba systemy opierają się na mieszaniu spalin  

z wodą. Płuczki z obiegiem otwartym wykorzystują wodę morską, a zamknięte wodę ze 

specjalnymi dodatkami chemicznymi. Obie technologie mogą również obniżać ilość cząstek 

stałych (PM2.5, PM10) i tlenków azotu (NOx). 
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11. Wpływ na środowisko obecnie stosowanych silników spalinowych zasilanych olejem 

napędowym i jego odmian z dodatkiem bio komponentów. 

Emisja spalin przez silniki statkowe to rosnący problem, który ma bezpośredni wpływ na 

środowisko, zdrowie ludzkie, zakwaszania gleb, eutrofizacji wód, a także wpływają na 

wymuszanie radiacyjne (RF) [IMO, 2009] [12]. 

 

Wymuszenie radiacyjne RF określane jest często oznaczane jest liczbowo jako: 

 dodatnie (RF+) – zwiększające temperaturę Ziemii, efekt cieplarniany, globalne 

ocieplenie, 

 ujemne (RF-) – zmniejszające temperaturę Ziemii, ochłodzenie planety. 

 

Silniki produkują bardzo szeroką gamę związków, m.in.: 

 dwutlenek węgla (CO2), 

 tlenki azotu (NOX), 

 lotne związki organiczne (VOC), 

 dwutlenek siarki (SO2), 

 czarny węgiel (BC), 

 inne. 

 

Emisja tlenków azotu (NOX) z jednej strony prowadzi do powstania ozonu w troposferze 

(O3), co wpływa na ocieplenie klimatu (RF+), ale z drugiej strony zaburzają koncentrację 

grup wodorotlenowych (OH), co redukuje ilość metanu (CH4) a to powoduje ochłodzenie 

klimatu (RF-).  

 

Zawartość siarki w paliwie wpływa na ilość dwutlenku siarki (SO2), który w atmosferze 

utlenia się do siarczanu (SO4) powodując (RF-). Dwutlenek węgla (CO2) odpowiada za efekt 

cieplarniany (RF+), zaś emisja sadzy wpływa bezpośrednio ale i pośrednio poprzez śnieg na 

zmniejszenie efektu cieplarnianego (RF-). Emisja gazów tworzy również chmury na niskiej 

wysokości powodując także zmniejszenie efektu cieplarnianego (RF-).  

 

Efektem emisji tych związków jest zmiana stężenia w mieszaninie gazów w atmosferze, co 

wpływa na: 
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 globalną i lokalną temperaturę, 

 poziom morza, 

 zmiany w opadach, 

 zmiany poziomu pokrywy śnieżną i lodową. 

 

To z kolei ma wpływ na rolnictwo, leśnictwo, energetykę, zdrowie ludzkie itp.  

W porównaniu do innych gałęzi transportu ilość dwutlenku węgla (CO2) w przeliczeniu na 

tonokilometr (liczba ton towaru pomnożona przez liczbę przebytych kilometrów) dla statków 

jest porównywalna tylko do kolei, a zdecydowanie mniejsza niż transport drogowy i lotniczy, 

wyniki przedstawiono w Tabeli 7. 

Ciekawym rodzajem paliw są biopaliwa, które mogą być wytwarzane z cukru, skrobi, oleju 

roślinnego lub tłuszczów odzwierzęcych. Paliwa takie mogą zastąpić, w wielu przypadkach, 

paliwa destylacyjne i resztkowe, jednakże mogą powodować pewne problemy, takie jak 

stabilność podczas przechowywania, kwasowość, zatykanie filtrów paliwa, formowanie 

wosku itp. Wykorzystanie takich paliw powoduje redukcje produkcji dwutlenku węgla (CO2), 

ale paliwa takie są znacznie droższe od konwencjonalnych [IMO, 2009]. 

 

Rodzaj transportu Efektywność transportu [gram CO2 / (ton * km)] 

Wodny 2.9 – 60.3 

Kolejowy 20 – 119 

Samochodowy 80 – 156 

Lotniczy 435 – 1800 

Tabela 7. Emisja dwutlenku węgla dla różnych typów środków transportu [12] 

 

Transport morski, a dokładniej emisja spalin silników konwencjonalnych wywiera znaczny 

wpływ na skład atmosfery, zdrowie ludzkie i klimat. Niektóre z tych wpływów zależą od 

szerokości geograficznej i czy emisja jest na obszarach przybrzeżnych czy na otwartym 

morzu. Wiele źródeł podaje, że ogólny efekt emisji na temperaturę ziemi może być neutralny, 

ponieważ ocieplenie przez dwutlenek węgla i ochłodzenie przez siarczany i tlenek azotu 

znoszą się wzajemnie w perspektywie 50 lat [Eyring i in., 2010; IMO, 2009], jednakże już  

w perspektywie 100 lat przewyższa składowa ocieplająca atmosferę. 
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12.  Model teoretyczny wyliczający opory jednostek pływających w zależności od 

prędkości i obciążenia 

Kompleksowy opis modeli wyliczających opory ruchu można znaleźć w [Molland i in., 

2011]. Do kompleksowego modelu potrzebne jest wiele z parametrów jednostki, które nie są 

dostępne. Proponowany model upraszcza wiele z zagadnień, ale był zweryfikowany i nie 

odbiega znacząco od modeli dokładniejszych i wymaga jedynie pięciu parametrów [12]: 

 

 Powierzchnia zwilżona kadłuba (z ang. wetted surface area) – jest to powierzchnia 

kadłuba jednostki pływającej, pozostająca w normalnych warunkach (w stanie 

niezaładowanym) zanurzona w wodzie, wzory przybliżone [boatdesign.net, 2002; 

Wikipedia, 2017]: 

 

a. Denny:                  

b. Taylor:              

 

gdzie: 

 

L – długość jednostki [m], 

CB – współczynnik pełnotliowości podwodzia (ang. block coefficient) [-], 

C – współczynnik Baier-Bragga [-] 

B – szerokość jednostki [m], 

T – zanurzenie [m], 

Δ – wyporność [t]. 

 

 Współczynnik oporu tarcia (ang. coefficient of frictional resistance) – podczas 

poruszania się po wodzie statek hamowany jest (działa na statek siła w tym samym 

kierunku co jego ruch, ale o przeciwnym zwrocie) poprzez tarcie, które jest zależne od 

powierzchni zwilżonej kadłuba, jego chropowatości oraz lepkości wody; współczynnik ten 

można wyznaczyć na podstawie prób manewrowych lub w środowisku symulacyjnym do 

projektowania statków. 

 

 Współczynnik interferencyjny (ang. interference factor) – jest to współczynnik zależny 

od interferencji między kadłubami. Wartość jego wynosi 1 dla jednostek jedno 
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kadłubowych, a dla wielokadłubowych wyznaczana jest na podstawie prób manewrowych 

lub w środowisku symulacyjnym do projektowania statków. 

 

 Opór resztkowy (ang. coefficient of residuary resistance), druga ze składowych oporów, 

niezależna od powierzchni zwilżonej kadłuba, współczynnik ten można wyznaczyć na 

podstawie prób manewrowych lub w środowisku symulacyjnym do projektowania statków. 

 Gęstość ośrodka (ang. liquid density) - w tym wypadku wody, wyznaczona dla konkretnej 

temperatury i zasolenia.  

 

Poniżej przedstawiono model, który wyznacza współczynnik całkowitego oporu  

(ang. coefficient of total resistance) z szacowanym błędem rzędu kilkunastu procent.  

Po uwzględnieniu prędkości obliczany jest opór kadłuba statku (z ang. total hull resistance). 

Obciążenie paliwem czy pasażerami nie jest w nim uwzględniane, bo ma mały wpływ, 

szczególnie w porównaniu do wpływu prędkości [12]. 

 

 

 

              

            

                 
  

            

 

Legenda: 

vms – prędkość [m/s], v – prędkość [kn], 

CT – współczynnik całkowitego oporu [-], CF – współczynnik oporu tarcia [-], 

CR – opór resztkowy [-], τr – współczynnik interferencyjny [-], 

ρ – gęstość ośrodka [t/m3], S – powierzchnia zwilżona kadłuba [m3], 

RT – opór kadłuba statku [N], kRT – opór kadłuba statku [kN]. 
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Tabela 8. Wyniki symulacji przykładowych jednostek pływających [12] 

 
W załączeniu znajduje się aplikacja model.exe napisana w języku C#, która po podaniu 

parametrów jednostki oblicza opór. Rys 47. przedstawia interfejs tej aplikacji. 

 

  

Rys 47. Interfejs aplikacji obliczającej opór ruchu [12] 
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13. Oszacowanie parametrów hybrydowego układu napędowego 

W niniejszym rozdziale zdecydowano, aby dokonać zgrubnego oszacowania parametrów 

hybrydowego układu napędowego popularnego w Polsce małego statku pasażerskiego typu 

SP-150 opracowanego przez Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego we Wrocławiu. 

Na rys. 48 przedstawiono widok takiego statku eksploatowanego przez Żeglugę Gdańską  

o nazwie "Elżbieta", który od wielu lat służy do przewożenia turystów podczas sezonu 

wakacyjnego. 

 
Rys. 48. Statek typu: SP-150 o nazwie "Elżbieta" [17] 

 
 

Jednostka powstała w Gdańskiej Stoczni Rzecznej w 1967 roku. Napędzana jest silnikiem 

spalinowym firmy Skoda o mocy 140 kW i jednorazowo może zabrać 270 pasażerów z 

członkami załogi. Statek zarejestrowany jest jako śródlądowy, zaś jego użytkowanie 

ograniczone jest do wód śródlądowych, portowych i Zalewu Wiślanego. Wiek jednostki 

"Elżbieta" wynosi ponad 50 lat i jest kilka przyczyn dalszej eksploatacji takich statków przez 

polskich i europejskich armatorów [19]. Nowe statki musza spełniać wprowadzone 

rygorystyczne międzynarodowe przepisy klasyfikacyjne, które nie dotyczą starszych statków.    

Jednostki typu: SP-150 w rzeczywistości mają wielokrotnie wymienione blachy poszycia  

i elementy konstrukcyjne kadłubów, a z dawnych konstrukcji pozostał tylko wygląd.  
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W zawiązku z tym, że mają kilkadziesiąt lat, to w rzeczywistości ich stan techniczny 

wskazuje na wiele młodszy wiek. Z uwagi na bezpieczeństwo pasażerów statki objęte  

są ciągłym nadzorem technicznym, co wymusza ich modernizację pod kątem choćby 

zmniejszenia zużycia paliwa, czy emisji spalin. Sezon żeglugowy w Polsce trwa najwyżej  

5 miesięcy, więc jest sporo czasu w pozostałej części roku na prace konserwacyjne. 

 

Dane techniczne statku SP-150 [18]: 

 

 długość całkowita:  33,60 m 

 długość między pionami:  31,50 m 

 szerokość całkowita:  6,06 m 

 szerokość na wodnicy:  5,48 m 

 wysokość boczna:  1,55 m 

 wysokość nierozbieralna:  4,05 m 

 zanurzenie:  0,96 m 

 prędkość:  17 km/h 

 liczba pasażerów: 270  

 

13.1. Oszacowanie masy statku 

Jedynym parametrem jaki autor nie mógł odszukać jest masa statku. Jest to niezbędny 

parametr do wyliczenia wymaganej mocy układu napędowego. W zawiązku za tym 

zdecydowano aby oszacować masę statki na podstawie Prawa Archimedesa. Z powyższych 

parametrów technicznych do tego celu wykorzystane będą dwa z nich: 

 

 długość całkowita:  33,60 m 

 szerokość na wodnicy:  5,48 m 

 zanurzenie:  0,96 m 

 

Objętość wody wypartej przez statek wynosi 176,8 m
3
. Przyjęto, że statek waży 177 ton. 

Dodatkowo oszacowano masę pasażerów wynoszącą 270 osób * 80 kg/os. = 21.6 tony.  

Po zsumowaniu i zaokrągleniu wyników przyjęto, że masa statku wynosi 200 ton.  
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13.2. Oszacowanie oporów kadłuba 

Poniżej na rys. 49 przedstawiono wyliczona teoretycznie zależność oporów kadłuba  

statku w funkcji prędkości statku. Wartości wyliczono na podstawie sposobu podanego  

w rozdziale 12.  

 
 

Rys. 49. Wartość siły oporów wody w zależności od prędkości statku. 

 

 

Poniżej na rys. 50 i 51 przedstawiono wyniki uzyskane na podstawie modelu 

symulacyjnego. Przeanalizowano dwa przypadki dla statku rozpędzającego się od zera do 

prędkości turystycznej 12 km/h oraz drugi przypadek przy rozpędzaniu od zera do prędkości 

maksymalnej 20 km/h. W obydwu przypadkach przyjęto czas rozpędzania oraz hamowania 

statku wynoszący 180 sekund. 

 

Do oszacowania wymaganych wartości mocy hybrydowego układu napędowego zastosowano 

model symulacyjny, który nie został opracowany w projekcie ELMAR.  

Model opracowany został w innym projekcie i miał za zadanie pierwotnie na wyliczenia 

zapotrzebowania na moc samochodów i autobusów, w szczególności pod kątem doboru 

podzespołów do elektrycznych i hybrydowych układów napędowych. 

 

W modelu zmianie uległa tylko tablica strat. Opory kadłuba statku wyliczono na podstawie 

sposobu podanego w Rozdziale 12 oraz przedstawiono na rys. 49. 
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Dla pierwszego przypadku uzyskano maksymalną moc silnika wynoszącą 54 kW podczas 

końcowej fazy przyspieszania statku oraz moc 29 kW dla prędkości jednostajnej wynoszącej 

12 km/h. 

 

 
Rys. 50. Zapotrzebowanie na moc statku przy zmianach prędkości 0-12-0 km/h w ciągu 180 sek 

 

 

 

Parametr Wartość 

Masa statku 200 000 kg (200 ton) 

Prędkość maksymalna 12 km/h 

Czas rozpędzania do prędkości maksymalnej 180 s 

Moc chwilowa 54 kW 

Moc ciągła dla stałej prędkości 12 km/h 29 kW 

Tabela 9. Uzyskane wartości mocy dla prędkości turystycznej 12 km/h 
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Dla drugiego przypadku uzyskano maksymalną moc silnika wynoszącą 184 kW podczas 

końcowej fazy przyspieszania statku oraz moc 115 kW dla prędkości jednostajnej wynoszącej 

20 km/h. 

 

 
Rys. 51. Zapotrzebowanie na moc statku przy zmianach prędkości 0-20-0 km/h w ciągu 180 sek 

 

 

 

Parametr Wartość 

Masa statku 200 000 kg (200 ton) 

Prędkość maksymalna 20 km/h 

Czas rozpędzania do prędkości maksymalnej 180 s 

Moc chwilowa 184 kW 

Moc ciągła dla stałej prędkości 20 km/h 115 kW 

Tabela 10. Uzyskane wartości mocy dla prędkości maksymalnej 20 km/h 
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13.3. Oszacowanie parametrów hybrydowego układu napędowego 

Do napędu hybrydowego jednostki pływającej typu: SP-150 zaproponowano zastosowanie 

topologii hybrydy równoległej (rys. 52) ze względu na łatwość montażu mechanicznego.  

Na wale mechanicznym napędzającym skrzynię biegów należy zamontować dodatkową 

maszynę elektryczna pełniącą rolę silnika / generatora.  

 

Rys. 52. Układ napędowy - hybryda równoległa 

 

Jako dodatkowe źródło energii zaproponowano zestaw akumulatorów fabrycznie 

montowanych w samochodzie BMW i3 o parametrach:  335 V, 60 Ah, 21 kWh. Widok 

akumulatora przedstawiono na rys 53. 

 

 
Rys. 53. Widok akumulatora do samochodu elektrycznego BMW i3 o pojemności 21 kWh 

 

 

Najwięcej czasu w sezonie turystycznym statek spędza na poruszaniu się z prędkością  

ok. 12 km/ h, zatem napęd hybrydowy dobrany zostanie do pracy w tych warunkach. 

 Prędkość jednostajna: 12 km/h  Wymagana energia: 348 kWh 

 Moc ciągła przy 12 km/h: 29 kW  Liczba akumulatorów: 17 sztuk 

 Czas pracy: 12 h  Ciągła moc silnika elektrycznego: 30 kW 
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13.4. Oszacowanie oszczędności w zużyciu paliwa oraz emisji substancji szkodliwych 

Poniżej w Tabeli 11 przedstawiono oszacowane ilości energii elektrycznej dostarczonej  

do hybrydowego układu napędowego.  

 

Czas Energia [kWh] Energia [MJ] Oszczędności palia 

[dm
3
] 

1 dzień (12 h) 348 kWh 1252,8 MJ 36,8 dm
3
 

1 miesiąc (31 dni) 10788 kWh 38836,8 MJ 1142 dm
3
 

Sezon (5 miesięcy) 53940 kWh 194184,0 MJ 5710 dm
3
 

Tabela 11. Oszacowane wartości energii elektrycznej dostarczone z akumulatorów  

oraz ilość zaoszczędzonego paliwa 

 

W tabeli 6 na stronie 43 przedstawiono parametry emisji wybranych paliw stosowanych  

do zasilania silników spalinowych. Analizując wyniki można zauważyć, że paliwem,  

które można zastosować jest Bio diesel. Charakteryzuje się on najniższą emisją substancji 

szkodliwych ze wszystkich paliw analizowanych przedstawionej tabeli.  

Jedynie takie parametry jak N20 (dinitrogen monoxide) oraz BC (black carbon) mają 

przekroczone wartości. Zastosowanie wspomnianego paliwa wiązać się będzie dodatkowo  

z zainstalowaniem układów oczyszczania spalin, o których wspomniano w Rozdziale 10. 

 

Skrót Wartość jednostkowa 

Sezonowe zużycie 

energii 

[5 miesięcy] 

Wartości ostateczne 

CO2 9.16 [g / MJ] 

53940 kWh 

 

194184,0 MJ 

 

5710 dm
3
 paliwa 

1779 kg = 1,77 tony 

VOC 3.98 [mg / MJ] 773 g 

CO 9.85 [mg / MJ] 1913 g 

NOx 21.7 [mg / MJ] 4214 g 

PM10 1.73 [mg / MJ] 336 g 

PM2.5 1.22 [mg / MJ] 237 g 

SOx 12.98 [mg / MJ] 2521 g 

CH4 15.81 [mg / MJ] 3070 g 

N20 2.24 [mg / MJ] 435 g 

BC 0.51 [mg / MJ] 99 g 

POC 0.27 [mg / MJ] 52 g 

Tabela 12. Ilości substancji szkodliwych niewyemitowanych do atmosfery. Obliczenia dla Biodiesel-a 



 

 

ELMAR  

Supporting SouthBaltic SMEs to enter the 

 international supply chains & sales 

 markets for boats & ships with electric propulsion  

 

   
- 59 - 

W tabeli 12 przedstawiono ilości substancji szkodliwych, których nie wyemitowano do 

atmosfery w wyniku zastosowania hybrydowego układu napędowego. Wartości 

przedstawione są dla sezonu turystycznego trwającego 5 miesięcy. 

 

14. Podsumowanie raportu 

Celem niniejszego opracowania było przedstawienie niektórych rozwiązań hybrydowego 

układu napędowego, które mogą być zastosowane w jednostkach pływających. Dokonano 

przeglądu między innymi: dostępnych nośników energii, metod magazynowania wodoru, 

ogniw paliwowych zasilanych metanolem i wodorem.     

Następnie opisano różne typy hybrydowych układów napędowych oraz ich zastosowanie  

w wybranych jednostkach pływających. Przedstawiono zużycie paliwa niektórych statków 

takich jak: wodoloty oraz małe statki turystyczne. 

Przedstawiono wartości emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz metody 

oczyszczania spalin stosowane w spalinowych układach napędowych.  

Ostatnia część raportu dotyczyła oszacowania parametrów hybrydowego układu 

napędowego do popularnego w Polsce małego statku turystycznego typu: SP-150.  

Na podstawie wyliczonych oporów jakie stawia kadłub statku, inercji oraz innych czynników 

generujących straty wyliczono zapotrzebowanie na moc statku. Następnie zaproponowano 

zastosowanie silnika elektrycznego, który będzie w stanie napędzać statek w założonym 

czasie. Określono ilości energii dostarczonej z układu elektrycznego oraz ilości 

niewyemitowanych substancji szkodliwych do atmosfery.   
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