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WYZNACZANIE EMISJI ZWIĄZKÓW TOKSYCZNYCH W SPALINACH TURBINY 

GAZOWEJ DO ZASTOSOWAŃ MORSKICH W OPARCIU  

O CHARAKTERYSTYKI EMISJI TURBINOWEGO SILNIKA LOTNICZEGO 

 

W artykule opisano metodykę wyznaczenia emisji wybranych szkodliwych związków do atmosfery przez turbinę gazową 

napędzającą morską jednostkę pływającą. Opisano konstrukcję takiego silnika, porównano go do spokrewnionego z nim silnika 

odrzutowego. Powiązano parametry obiegu silników używając do tego formuł gazodynamicznych, a na tej podstawie dobrano 

współczynniki emisji NOx, CO, HC. Wyniki zebrano w tabelach i przedstawiono na wykresach. Rezultaty analizy zostały omó-

wione i są podstawą do dalszych, bardziej szczegółowych symulacji i analiz. 

 

WSTĘP 

Rynek żeglugowy znajduje się obecnie w fazie dynamicznego 
rozwoju. Od producentów układów napędowych i silników oczekuje 
się nie tylko niskich kosztów eksploatacji, ale również niskiej emisji 
związków toksycznych w spalinach. Istnieje oferuje wiele rozwiązań 
pozwalających spełniać wysokie oczekiwania armatorów, które po-
dyktowane są nie tylko chęcią redukcji kosztów inwestycyjnych, ale 
również odgórnie narzuconymi wymogami środowiskowymi – ko-
niecznością spełniania przez silniki wymogów IMO dotyczących emi-
syjności spalin – Tier II, a  za kilka lat – Tier III. 

Przykładem zaawansowanego technologicznie silnika, spełnia-
jącego już teraz najbardziej restrykcyjne amerykańskie i europejskie 
normy emisyjności spalin – US Tier 4 oraz IMO Tier III (bez koniecz-
ności instalowania systemów oczyszczania spalin), jest średnioobro-
towy silnik spalinowy producenta General Electric –  V250 (o mocy 
2175 - 4240 kW). 

Jednostki pływające wyposażone są w różne typy silników. Naj-
częściej, na statkach floty handlowej stosowane są silniki wysoko-
prężne, wolnoobrotowe dwusuwowe lub średnioobrotowe czterosu-
wowe. Te ostatnie, chociaż niższe w porównaniu do dwusuwów, wy-
magają zapewnienia większej przestrzeni w siłowni okrętowej, mimo 
to są chętniej instalowane na statkach pasażerskich i promach samo-
chodowych. 

Silniki wysokoprężne charakteryzują się dużą mocą, odporno-
ścią na jakość paliwa, niezawodnością i stosunkowo łatwą obsługą, 
a także niskim zużyciem paliwa. Dużą wadę tych silników stanowią 
ich znaczne rozmiary oraz masa, a także to, że charakteryzują się 
one niskimi współczynnikami mocy rozwijanej w stosunku do masy 
silnika (np. dla silnika 9L50DF jest to 22,64 kg/kW). 

Alternatywą dla konwencjonalnych siłowni okrętowych jest na-
pęd turbinowy statków. Mogą to być zarówno turbiny parowe, w której 
czynnikiem roboczym jest para przegrzana, jak i turbiny gazowe  za-
silane paliwami węglowodorowymi, na których skupiono się w niniej-
szym artykule.  

Silniki tego typu charakteryzują się dużą mocą w stosunku do 
swojej masy oraz kompaktowymi rozmiarami. Dodatkową zaletą tych 
silników jest to, że mogą pracować na różnych paliwach (gaz, olej 
napędowy, nafta, benzyna), a ich przystosowanie do innego źródła 

zasilania jest proste technicznie. Legitymizują się wyższą sprawno-
ścią w stosunku do silników tłokowych, a z racji pokrewieństwa do 
silników lotniczych są niezawodne. Silniki turbinowe najczęściej pra-
cują w zakresie najbardziej efektywnych obrotów użytecznych, tj. od 
60 do 100% mocy. W większości statków silniki turbinowe nie napę-
dzają bezpośrednio śrub okrętowych, tylko współpracują z generato-
rem elektrycznym. Wytworzona energia jest kierowana do silników 
elektrycznych napędzających śruby właściwie napędzając statek. 
Układ ten ma tę zaletę, że silnik nie jest bezpośrednio poddawany 
obciążeniom przez zmienne zewnętrzne warunki rejsu. 

Wiele okrętów wojennych budowanych od lat 60tych XX w., a 
nawet kilka statków pasażerskich, wykorzystuje turbiny gazowe jako 
napęd. Obecnie turbiny gazowe stają się coraz popularniejsze jako 
napęd jednostek pływających. Siłownie tego typu są chętnie stoso-
wane w szybkich statkach wojskowych (ścigacze, niszczyciele, kutry 
torpedowe), a także w luksusowych statkach wycieczkowych, gdzie 
jest duże zapotrzebowanie zarówno na moc napędu, jak i moc elek-
tryczną zużywaną na pokładzie. 

Turbiny gazowe są powszechnie stosowane w połączeniu z in-
nymi typami silników. Niedawno, na RMS Queen Mary 2, oprócz sil-
ników wysokoprężnych zainstalowano turbiny gazowe. Ze względu 
na słabą sprawność tego typu napędu przy małych wartościach roz-
wijanych mocy (podczas rejsu), korzystne jest instalowanie silników 
wysokoprężnych, z których korzysta się podczas rejsu, zaś z turbin 
gazowych korzysta się jedynie wtedy, gdy konieczne jest rozwinięcie 
dużych prędkości. Jednakże, w przypadku statków pasażerskich, 
głównym powodem instalowania turbin gazowych jest możliwość 
znacznego ograniczenia emisji związków szkodliwych w spalinach, 
co przydatne bywa, gdy statek operuje w rejonach wrażliwych środo-
wiskowo lub w porcie. Niektóre okręty wojenne oraz kilka nowocze-
snych statków wycieczkowych również wykorzystują turbiny parowe, 
które poprawiają wydajność ich turbin gazowych w cyklu mieszanym 
(kombinowanym), gdzie ciepło spalin turbiny gazowej wykorzysty-
wane jest do wytworzenia pary wodnej do napędu turbiny parowej. 
Co ciekawe, taka kombinacja napędu pozwala na uzyskanie wydaj-
ności cieplnej o takiej samej, a nawet nieco większej wartości, jak w 
przypadku instalacji jedynie silnika wysokoprężnego. 
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Obecnie, na świecie w ciągłej eksploatacji jest około 700 mor-
skich jednostek pływających wykorzystujących napęd turbiny gazo-
wej [2], z czego znakomita większość to okręty wojskowe (około 600 
statków służących w 35 marynarkach wojennych). 
 

 
Rys.1. Kraje wykorzystujące turbiny gazowe jako napęd jednostek 
pływających (Algieria, Arabia Saudyjska, Australia, Bahrajn, Brazylia, 
Chiny, Dania, Egipt, Francja, Grecja, Hiszpania, Hong Kong, Indone-
zja, Izrael, Japonia, Kanada, Kolumbia, Korea Południowa, Litwa, 
Maroko, Niemcy, Nowa Zelandia, Norwegia, Pakistan, Peru, Polska, 
Portugalia, Republika Południowej Afryki, Stany Zjednoczone, Taj-
wan, Tajlandia, Turcja, Wenezuela i Włochy) [2] 
 

W Polsce obecnie dwie jednostki wyposażone są w napęd tego 
typu [2]:  
– okręt patrolowy ORP „Ślązak" zwodowany w 2015 r., wyposa-

żony w 2 silniki główne o mocy 2 x 3240 kW oraz1 turbinę gazowa 
mocy szczytowej 25 000 kW, rozwijający maksymalną prędkość 
30 węzłów; 

– fregata rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski” (FFG 7), zmodernizo-
wana w latach 2013-2016, wyposażona w: 2 turbiny gazowe o 
mocy 29828 kW każda, rozwijający prędkość: 29 węzłów. 
Ciekawym przykładem zastosowania turbiny gazowej dla celów 

komercyjnych na statku pasażerskim jest zbudowany w australijskiej 
stoczni najszybszy na świecie prom pasażersko-samochodowy Fran-
cisco. Ten 110-metrowy katamaran, zabierający na pokład 1000 pa-
sażerów i 150 samochodów, napędzany dwiema turbinami gazowymi 
(wytwarzającymi łączną moc 59 tys. KM), jest w stanie  rozwinąć 
prędkość 58 węzłów. Statek ten jest wyjątkowy nie tylko z uwagi na 
rozwijaną prędkość, ale również z uwagi na to, że turbiny gazowe są 
zasilane LNG (zaś olej napędowy jest stosowany jedynie do rozruchu 
i jako paliwo rezerwowe). Dzięki takim rozwiązaniom, statek ten jest 
obecnie nie tylko najszybszy na świecie, ale i najbardziej ekono-
miczny i najbardziej ekologiczny. 

Wraz ze wzrostem liczby jednostek, wyposażanych w turbiny ga-
zowe, rodzi się pytanie o emisję szkodliwych związków zawartych w 
ich spalinach. Podejmowane są próby wyznaczania emisji związków 
szkodliwych dla silników konwencjonalnych, natomiast w niniejszym 
opracowaniu, podjęto próbę wyznaczenia emisji turbinowego silnika 
do zastosowań morskich. W tym celu wyznaczono wskaźniki emisji 
dla silnika turbinowego przy użyciu danych odnoszących się do lotni-
czego silnika odrzutowego. Do analizy porównawczej użyto rodziny 
siników okrętowych LM2500 produkowanych przez firmę General 
Electric (GE), który to jest pochodną lotniczego silnika odrzutowego 
CF6-80 stosowanego między innymi w samolotach Boeing 747 
Jumbo Jet oraz Boeing 767. 

1. OPIS KONSTRUKCJI I PARAMETRÓW  
SILNIKÓW CF6 ORAZ LM2500 

Na rodzinę silników CF6 składają się silniki odrzutowe dwuprze-
pływowe o dużym stopniu dwuprzepływowości, klasy dużego ciągu 
stosowanych w samolotach pasażerskich dalekiego zasięgu. 

Silnik dwuprzepływowy jest to silnik, w którym powietrze prze-
pływające przez wentylator jest dzielone na dwa niezależne kanały: 
kanał zewnętrzny chłodny i kanał wewnętrzny gorący. Powietrze 
przepływające przez kanał wewnętrzny jest dalej sprężane w zespole 
kompresorów, a następnie kierowane do komory spalania. Po reakcji 
spalania gorące gazy trafiają na turbinę i oddają jej energię oraz wy-
pływają z silnika. Silniki te mogą w dyszy wylotowej mieć mieszalnik 
strumieni (rozwiązanie stosowane w silnikach do samolotów bojo-
wych) lub dwie oddzielne dysze wylotowe. Rozwiązanie to wpływa na 
zwiększenie ciągu silnika przy zmniejszonym jednostkowym zużyciu 
paliwa, co bezpośrednio wypływa z formuł opisujących ciąg silnika 
dwuprzepływowego [1]: 

 

kjmK    (1) 

gdzie: 
K - ciąg silnika, 
kj – całkowity ciąg jednostkowy silnika [N/(kg∙s)] 
m – całkowity strumień masy powietrza przepływającego przez sil-
nik [kg/s]. 

 
Ciąg dla silnika dwuprzepływowego można obliczyć także jako sumę 
ciągów obu kanałów przepływowych, wzór na ciąg jednostkowy przyj-
muje postać: 
 










1

III kjkj
kj  (2) 

gdzie: 
kjI – ciąg jednostkowy kanału wewnętrznego[N/(kg∙s)] 
kjII – ciąg jednostkowy kanału zewnętrznego[N/(kg∙s)] 
µ – stopień dwuprzepływowości silnika 

 
Ciąg jednostkowy kanału wewnętrznego opisuje zależność: 
 

)()1( 555 HIII ppAvckj    (3) 

gdzie: 

τ – względne zużycie paliwa 

c5I – prędkość strumienia spalin w dyszy wylotowej kanału we-
wnętrznego [m/s] 
A5I – pole powierzchni przekroju wylotowego dyszy wewnętrznej 
[m2] 
p5I – ciśnienie statyczne w przekroju wylotowym dyszy wewnętrznej 
[N/m2] 
pH – ciśnienie otoczenia [N/m2] 
v – prędkość lotu 

 
Ciąg jednostkowy kanału zewnętrznego: 
 

)( 555 HIIIIIIII ppAvckj   (4) 

gdzie: 
c5II – prędkość strumienia gazu w dyszy wylotowej kanału ze-
wnętrznego [m/s] 
A5II – pole powierzchni przekroju wylotowego dyszy zewnętrznej 
[m2] 



I Bezpieczeństwo i ekologia 
 

 

   

12/2017 AUTOBUSY 347 
 

p5II – ciśnienie statyczne w przekroju wylotowym dyszy zewnętrznej 
[N/m2] 

Współczynnik dwuprzepływowości opisuje zależność: 

I

II

m

m




  (5) 

gdzie: 
mII/mI – stosunek przepływu w kanale zewnętrznym do wewnetrz-
nego [kg/s] 

 
Jednostkowe zużycie paliwa możemy opisać formułą: 

K

C
cj   (6) 

gdzie C to zużycie paliwa w kilogramach na godzinę (sekundę) pracy. 
 
Na rys.2 przedstawiono schematyczny widok silnika dwuprze-

pływowego z oddzielnymi kanałami przepływowymi (bez mieszalnika 
strumieni), z zaznaczonymi charakterystycznymi przekrojami silnika i 
ich oznaczeniami. Silniki tego typu są stosowane w samolotach pa-
sażerskich średniego i dalekiego zasięgu. 

 

 
Rys. 2.  Schemat ideowy silnika dwuprzepływowego wraz z ponume-
rowanymi przekrojami kontrolnymi i opisanymi elementami Konstruk-
cji: a. wlot, b. wentylator, c. reduktor obrotów, d. sprężarka wysokiego 
ciśnienia, e. komora spalania, f. turbina wysokiego ciśnienia, g. tur-
bina niskiego ciśnienia, h. dysza wylotowa kanału zewnętrznego, i. 
dysza wylotowa kanału wewnętrznego, j. kierownica [opracowanie 
własne] 
 

Wersja CF6-80A charakteryzuje się jednostopniowym wentyla-
torem, który wraz z osiową sprężarką niskiego ciśnienia jest napę-
dzany pięciostopniową turbiną niskiego ciśnienia. Sprężarka wyso-
kiego ciśnienia napędzana jest dwustopniową turbiną wytwornicową. 
Przekrój tego silnika pokazano na rys.3. W tabeli 1 zawarto dane 
techniczne z rodziny silników CF6. 

 

 
Rys.3. Widok poglądowy silnika CF6 [7] 

 
Silniki LM2500 są pochodną silnika CF6-80. Wirnik wysokiego 

ciśnienia pozostaje bez zmian w stosunku do silnika lotniczego, na-
tomiast turbina niskiego ciśnienia przekazuje swą moc nie poprzez 
wał na wentylator, tylko na generator elektryczny. Na rys.4 pokazano 
widok silnika LM2500, który stanowi lekko zmodyfikowaną wytwor-
nicę gazu silnika CF6–80A. Można tutaj zauważyć czternastostop-
niową sprężarkę osiową, dwustopniową turbinę wysokiego ciśnienia 
oraz pięciostopniową turbinę napędową. W tabeli 2 zawarto dane 
techniczne silników morskich z rodziny LM2500. 

 

 
Rys.4. Widok poglądowy silnika GE LM2500 [7] 

 
Bazując na wytycznych ICAO [4,5] oraz wzorach termodyna-

micznych opisujących pracę silnika CF6, można jego emisję odnieść 
do emisji silnika LM2500 i ją wyznaczyć. 

2. WYZNACZANIE EMISJI SPALIN DLA SILNIKÓW  
Z RODZINY LM2500 

Uwzględniając dane zawarte w raporcie ICAO [3], można podać 
wartości współczynników emisji NOx, CO oraz HC dla silnika CF6 w 

Tab. 1. Specyfikacja silników z rodziny CF6 [6,8] 

 
Typ silnika 

CF6-6 CF6-50 CF6-80A CF6-80C2 CF6-80E1 

Dane techniczne 

Średnica  [cm] 267 267 267 269 290 

Długość [cm] 478 465 424 427 427 

Masa [kg] 3709 4003–4104 3 973–3981 4300–4470 5092 

Osiągi 

Ciąg maksymalny [kN] 185 229–240 210–220 232,2–275,6 293–310 

Spręż 25–25,2 29,2–31,1 27,3–28,4 27,1–31,8 32,4–34,8 

Stopień dwuprzepływowości 5,76–5,92 4,24–4,4 4,59–4,66 5–5,3 5–5,1 

Jednostkowe zużycie paliwa TSFC[g/kN∙s] 9,9 10,4–10,9 10,1–10,1 8,7–9,7 9,4–9,8 
 

 
Tab. 2. Specyfikacja silników z rodziny LM2500 [7] 

 
Typ silnika 

LM2500 LM2500+ LM2500+G4 

Dane techniczne Masa [kg] 4000 5250 5250 

Osiągi 

Moc [kW] 25000 30000 35000 

Wydatek masowy spalin [kg/s] 70,5 86 93 

Prędkość obrotowa turbiny napędowej [rpm] 3600 3600 3600 

Sprawność termiczna [%] 36 38 39 
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zależności od jego ciągu. Korzystając z środowiska MATLAB (wyko-
rzystano funkcje polyval, polyfit oraz interp) dokonano aproksymacji 
parametrów współczynników w całym zakresie ciągu silnika, co zo-
stało zebrane w tabeli 3 i przedstawione na rys.5. 
 
Tab. 3. Rozkład współczynników emisji NOx, CO i HC w zależności 

od wartości ciągu – opracowanie własne na podstawie [3] 
Ciąg  

K [kN] 
Wsp.emisji 

EINOx [g/kg] 
Wsp.emisji  
EICO [g/kg] 

Wsp.emisji  
EIHC [g/kg] 

15 3,4000 28,2000 6,2900 

25 5,1684 12,3530 4,3297 

35 6,6756 5,7656 2,9189 

45 7,9857 4,4262 1,7875 

55 9,1560 3,6391 0,8948 

65 10,2369 3,1279 0,4750 

75 11,2723 2,7069 0,4210 

85 12,2991 2,3803 0,3870 

95 13,3474 2,1370 0,3664 

105 14,4406 1,9584 0,3534 

115 15,5953 1,8001 0,3428 

125 16,8212 1,6564 0,3337 

135 18,1215 1,5275 0,3260 

145 19,4922 1,4134 0,3195 

155 20,9228 1,3142 0,3139 

165 22,3961 1,2300 0,3090 

175 23,8877 1,1610 0,3046 

185 25,3669 1,1071 0,3006 

195 26,7958 1,0648 0,2968 

205 28,1300 1,0295 0,2936 

215 29,3182 1,0058 0,2909 

220 29,7398 1,0005 0,2901 

 

 
Rys. 5. Zależność współczynników emisji dla NOx, CO i HC od ciągu 
dla silnika CF6-80A 
 

Jak można zauważyć na wykresie zależności współczynników 
emisji od ciągu (na przykładzie silnika lotniczego CF6, z którego 
brano dane testowe), im wyższa wartość ciągu, tym współczynnik 
emisji EI dla NOx rośnie. Odwrotnie zachowują się przebiegi współ-
czynników emisji dla CO i HC. Jest to związane ze zwiększaniem 
temperatury spalania wraz ze wzrostem wartości ciągu silnika (przy 
wyższej temperaturze spalania, zachodzi spalanie prawie zupełne, 
czego wynikiem jest niska emisja CO i HC, zaś wysoka NOx). 

 
Aby wyznaczyć wartości emisji w sposób analityczny, można za-

stosować następujące zależności [4,5,9]: 

zcjKEIE NOxNOx   (7) 

zcjKEIE COCO   (8) 

zcjKEIE HCHC   (9) 

gdzie: 
ENOx / ECO / EHC – emisja poszczególnych substancji [g/s] lub [g/h], 
EINOx / EICO / EIHC – współczynniki emisji dla poszczególnych sub-
stancji, zależące od typu silnika i zakresu ich pracy [g/kg], 
K – ciąg silnika [N], 
cj – jednostkowe zużycie paliwa [kg/(N∙s)], 

z – liczba silników na statku. 
 

Obliczenia wykonano dla jednego silnika. Dla analizy przepro-
wadzonej dla silników z rodziny LM2500, wartość ciągu zastąpiono 
odpowiadającą jej mocą rozwijaną przez turbinę napędową. 

By wyznaczyć emisję dla silnika LM2500 dokonano porównania 
mocy rozwijanej przez turbinę napędową do odpowiadającej mu war-
tości ciągu silnika CF6. W ten sposób przyjęto wartości emisji dla tur-
biny morskiej. Wszystkie obliczenia były prowadzone dla  warunków 
normalnych według ISA (Międzynarodowej Atmosfery Wzorcowej) tj. 
H=0m, T0=288,15K. Obliczono jakiemu ciągowi silnika CF6-80 odpo-
wiada moc na turbinie napędowej silnika LM2500. Warto zaznaczyć, 
że wytwornice gazu są prawie identyczne. Poniżej podano wzory 
użyte w analizie [1]. 

 
Wzór na moc turbiny ma następującą postać: 

TNwN LmP    (10) 

gdzie: 
PN – moc rozwijana przez turbinę napędową [W], 
mW – masowe natężenie powietrza przepływającego przez wenty-
lator napędzany turbiną, 
LTN – praca turbiny napędowej [J]. 

 
Wzór na pracę turbiny: 
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gdzie: 

m – sprawność mechaniczna połączenia turbina-sprężarka, 

IZ – sprawność izentropowa wentylatora, 

 k – wykładnik adiabaty dla przemiany politropowej dla gazu półdo-
skonałego równy 1,4, 
 R – indywidualna stała gazowa dla powietrza 287 [kJ/(K∙kg)], 

*

1T – temperatura spiętrzenia na wlocie do silnika [K], 

W  – spręż wentylatora. 

Spręż wentylatora można wyznaczyć w łatwy sposób. Spręż cał-
kowity silnika CF6-80 wynosi 28. Spręż silnika LM2500, który stanowi 
wytwornicę gazu silnika CF6, ma spręż 18. Dzieląc spręż całkowity 
przez spręż kanału wewnętrznego, otrzymujemy spręż wentylatora 

równy W =1,55. Wydatek masowy przyjmujemy jako całkowity na-

pływający do silnika. Stosując powyższe wzory oraz przyjęte spraw-
ności – odpowiednio dla  napędowej 99% i izentropowej 80%, wyzna-
czono moc odpowiadającą ciągowi. Uzyskane wyniki porównano z 
raportem ICAO, przypisując danej mocy rozwijanej przez silnik 
LM2500 współczynniki emisji. Następnie wyznaczoną emisję w gra-
mach na jednostkę czasu podzielono przez moc rozwijaną  w danej 
chwili przez silnik LM2500. Dane te zawarto w tabeli 4 i zilustrowano 
na wykresach (rys.6 i 7). 

Na powyższych wykresach przedstawiono zależności współ-
czynników emisji (zaczerpniętych z wyliczeń dla CF6) odniesionych 
do takich samych warunków osiągowych silnika do zastosowania 
morskiego (LM2500). Jak widać, przebiegi zachowują się tak samo, 
tzn. wraz ze wzrostem mocy turbiny napędowej, wzrasta współczyn-
nik emisji NOx, zaś maleją współczynniki emisji CO i HC. Jednakże 
w analizowanym przedziale mocy (od 60 do 100%),  zmiana wartości 
współczynników emisji dla CO i HC jest nieznaczna (Rys.6d). 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Rys.6. Zależność współczynników emisji dla  
a) NOx, b) CO i c) HC d) zbiorcza od mocy silnika LM2500 

 
 

 
a) 

 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Rys.7. Emisja dla a) NOx, b) CO i c) HC d) zbiorcza od mocy silnika 
LM2500 
 

Bazując na przebiegach powyższych wykresów, można zauwa-
żyć, że w zakresie od 60 do 100% rozwijanej mocy, znacząco wzra-
sta emisja NOx, natomiast emisja CO i HC jest praktycznie na nie-
zmiennym poziomie. Warto zauważyć, że emisja NOx jest o rząd 
wielkości wyższa niż emisja CO i HC. 

Tab. 4.   Charakterystyki emisji NOx, CO i HC w spalinach silników CF6 i LM2500 [3] 

Moc generowana 
przez turbinę niskiego 

ciśnienia silnika  
CF6 i LM2500 P [kW] 

Moc 
P 

[%] 

Ciąg  
K  

[kN] 

Jednostkowe 
zużycie pa-

liwa 
Cj  [kg/(N*s)] 

Współczynnik 
emisji  
EINOx  

[g/kg spalin] 

Współczynnik 
emisji  
EICO  

[g/kg spalin] 

Współczynnik 
emisji  
EIHC  

[g/kg spalin] 

Emisja 
ENOx 

[g/(kW*h)] 

Emisja 
ECO  

[g/(kW*h)] 

Emisja 
EHC 

 [g/(kW*h)] 

35000 100 219,4 0,0000101 29,73981649 1,00054898 0,2901193 6,778455321 0,228050384 0,066125516 

31500 90 197,46 0,00001 27,07180989 1,05706516 0,2961475 6,109256664 0,238546385 0,066831183 

28000 80 175,52 0,0000098 23,88777077 1,16101718 0,3046982 5,282904722 0,256764987 0,067385591 

24500 70 153,58 0,0000105 20,63269944 1,33286148 0,3149682 4,888959398 0,315824193 0,074632345 

21000 60 131,64 0,000011 17,59259319 1,5773283 0,3289696 4,36710491 0,391548767 0,08166191 
 



I Bezpieczeństwo i ekologia 
 

 

   

350 AUTOBUSY 12/2017 
 

PODSUMOWANIE 

Turbiny gazowe znajdują szerokie zastosowanie w środkach 
transportu, nie tyko w transporcie lotniczym, ale i morskim. Do głów-
nych zalet zastosowania tego typu napędu należą:  
– wysoki stosunek mocy rozwijanej przez silnik do jego masy (dla 

silnika LM2500 1,5 kg/kW), 
– kompaktowe wymiary silnika w porównaniu do silników tłokowych 

stosowanych na statkach (długość około 4 m), 
– dużo wyższe moce osiągane przez silnik turbinowy (powyżej 

20.000kW), 
– łatwiejsza obsługa eksploatacyjna w porównaniu do silników tło-

kowych, 
– możliwość pracy na różnych paliwach węglowodorowych oraz ła-

twe przystosowanie do nich układu zasilania, 
– wysoka niezawodność i niskie koszty eksploatacji, 
– możliwość wykorzystania wysokiej temperatury gazów wyloto-

wych do odzysku ciepła w wymienniku – możliwość podniesienia 
sprawności obiegu lub wykorzystanie tej temperatury do wytwo-
rzenia pary wodnej, do wykorzystania w turbinach parowych przy 
napędzie kombinowanym (obniżenie kosztów eksploatacji na-
pędu kombinowanego), 

– znacznie niższe wskaźniki emisji CO i HC w porównaniu do silni-
ków tłokowych przy maksymalnym zakresie pracy, 
Do głównych wad stosowania tego typu napędu należą: 

– dużo mniejsza wydajność przy niskich prędkościach obrotowych 
silnika, 

– dostępność mocy użytecznej w praktyce od około 60% obrotów 
wirnika wysokiego ciśnienia, 

– dłuższy rozruch silnika turbinowego w stosunku do silnika tłoko-
wego, 

– rozbudowane układy wylotowe z powodu wysokiej temperatury 
gazów spalinowych, 

– większe wartości natężenia dźwięku (hałasu) generowanego 
przez silnik, 

– droższe materiały eksploatacyjne i części zamienne z powodu 
zastosowania specyficznych materiałów, np. specjalnych stopów 
niklu na łopatki i obudowy komór spalania, 

– konieczność zapewnienia restrykcyjnej kontroli i filtrowania po-
wietrza dostarczanego do silnika (duża wrażliwość na zanie-
czyszczenia), 

– rozbudowane układy dolotowe, zapewniające odpowiedni wyda-
tek masowy powietrza dostarczanego do silnika. 
Na podstawie analizy otrzymanych wyników można zauważyć 

pewne zależności: 
– wzrost NOx wraz ze wzrostem mocy generowanej przez silnik, 
– przebiegi CO i HC są prawie niezmienne (odpowiednio około 0,1 

i 0,016 [g/(kW∙h)]). 
Zarówno coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące emisji 

związków szkodliwych w spalinach morskich silników okrętowych, jak 
rosnące i niepewne trendy cen ropy naftowej, brak pewności co do 
dostępności paliwa HFO po 2018-2020 oraz przewidywanej tendencji 
spadkowej cen gazu LNG w odniesieniu do ropy naftowej, zwłaszcza 
w Ameryce Północnej, powodują, że zastosowanie turbin gazowych 
zasilanych głównie LNG jest realistyczne. Zaostrzanie norm emisyj-
ności spalin, zwłaszcza w zakresie emisji NOx, powoduje, że równo-
legle z rozwojem technologii dotychczasowych, konwencjonalnych 
napędów, poszukuje się nowych rozwiązań, albo ulepsza się starsze 
koncepcje. Znaczny wzrost cen oleju napędowego w stosunku do cen 
gazu mógłby stworzyć turbinom gazowym możliwość ponownego 
wejścia na rynek z powodów ekonomicznych. Dalsze korzyści można 
uzyskać dzięki mniejszym kosztom eksploatacyjnym. GE szacuje, że 

koszty eksploatacyjne turbiny gazowej zasilanej LNG stanowią w 
przybliżeniu połowę kosztów zasilania turbiny paliwem ciekłym. 

Korzyści płynące ze stosowania tego typu napędu na statkach 
pasażerskich, można przenieść na statki towarowe, zwłaszcza na ga-
zowce LNG. System COGES używany w statkach wycieczkowych 
może zostać z powodzeniem zastosowany w siłowniach okrętowych 
gazowców LNG. 

Warto zauważyć, że turbiny gazowe stosowane w transporcie 
morskim, jak i turbinowe silniki lotnicze, są stale modernizowane. Sto-
sowane są coraz lepsze materiały konstrukcyjne, podnoszone są 
temperatury gazów przed turbiną. Od 2017 roku silniki rodziny 
LM2500 mają możliwość uruchamiania przy pomocy rozrusznika 
elektrycznego [2] w zamian za dotychczas stosowany rozruch pneu-
matyczny. Zmiany tego typu mają na celu zarówno uproszczenie kon-
strukcji, zwiększenie niezawodności jak i ograniczenie kosztów eks-
ploatacji poprzez łatwiejszą obsługę i mniejsze zużycie paliwa, któ-
rego pochodną jest zmniejszona emisja szkodliwych związków do at-
mosfery. Stąd mamy podwójną korzyść. 
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Determination of toxic exhaust emissions  
of a gas turbine for seagoing vessels  

based on a jet engine emission characteristic 

The paper describes the methodology for determining the 

emission into the atmosphere of selected harmful compounds 

generated by a gas turbine that drives a seagoing vessel. The 

design of such an engine was described and compared to its 

related jet engine. The engine parameters were adjusted using 

gasodynamic formulas and the NOx, CO, HC emission coeffi-

cients were adjusted accordingly. The results are summarized 

in tables and graphed. The results of the analysis are discussed 

and are the basis for further, more detailed simulations and 

analyzes. 
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