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Jerzy HERDZIK 

OGRANICZENIA PROJEKTOWO-EKSPLOATACYJNE SIŁOWNI STATKÓW  

Z SYSTEMAMI DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA 

 

W artykule omówiony został problem ograniczeń projektowych siłowni statków z systemami dynamicznego pozycjonowa-

nia związanych z poszukiwaniem rozwiązań umożliwiających uzyskanie odpowiedniej klasy DP przy ograniczonych kosztach 

inwestycyjnych. Kompromis uzyskany w fazie projektu ma istotny wpływ na występujące ograniczenia podczas eksploatacji 

statku i jego siłowni. Sytuację częściowo ratują wymagania towarzystw klasyfikacyjnych, które wymagają stosowania określo-

nych rozwiązań, które nie pozwalają na daleko idące uproszczenia. Uzyskanie, a później utrzymanie przez statek klasy DP 2 

lub DP 3 (wg projektu), wiąże się z możliwością uzyskania wyższych stawek za prace wykonywanie przez statek. Wyższa klasa 

dynamicznego pozycjonowania zapewnia zarazem większe bezpieczeństwo statku i załogi w stanach awaryjnych. 

 

WSTĘP 

Siłownie statków z systemami dynamicznego pozycjonowania 
(DP ang. dynamic positioning) charakteryzują się rozbudowanymi 
układami napędowymi umożliwiającymi uzyskanie założonych klas 
DP [8].  

Siłownie statków z systemami DP posiadają od 3 do 12 pędni-
ków. Z rozważań teoretycznych wynika, że odpowiedni układ 2 
pędników może umożliwić pozycjonowanie statku. Układ taki spra-
wia trudności w utrzymywaniu pozycji, szczególnie przy dużych 
siłach wymuszających od środowiska oraz nie posiada formalnie 
pędnika zapasowego. Zwiększenie liczby pędników, możliwość 
dostarczania im mocy z różnych źródeł, budowa kilku przedziałów 
siłowni z grodziami wodoszczelnymi, podział głównej tablicy roz-
dzielczej na kilka niezależnych sekcji z możliwością odłączenia 
uszkodzonej, redundancja każdego elementu układu napędowego - 
to rozwiązania umożliwiające sprostanie wymaganiom wyższych 
klas dynamicznego pozycjonowania [1,9,13]. Skutkuje to jednak 
znaczącym podwyższeniem nakładów inwestycyjnych, zwiększe-
niem kosztów eksploatacyjnych, zwiększeniem liczby załogi i za-
czyna stanowić barierę dalszego rozwoju poprzez mnożenie liczeb-
ności elementów układu napędowego.  

Warunki spełnienia klas dynamicznego pozycjonowania wg 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) oraz wybranych towa-
rzystw klasyfikacyjnych przedstawiono w Tab.1.  

Przykłady układów napędowych statków z systemami DP 
przedstawiono na Rys. 1. 

 
 

 
Rys. 1. Typowe układy napędowe statków z systemami dynamicz-
nego pozycjonowania: statek wsparcia, kablowiec, statek wiertniczy 
[6]. 

1. OGRANICZENIA PROJEKTOWE SIŁOWNI I STATKU  

Statki obsługi przemysłu morskiego (ang. offshore vessels) bu-
dowane są z bardzo różnorodnymi funkcjami. W fazie projektu 
zwraca się szczególną uwagę na możliwości spełnienia funkcji 
przemysłowej. Układ napędowy statku ma umożliwić sprawne do-
tarcie na miejsce pracy oraz zapewnić utrzymanie pozycji statku 
(i/lub zorientowania kadłuba), praktycznie niezależnie od warunków 
zewnętrznych (warunków pogodowych, stanu morza, prądów mor-
skich itp.).  

Podstawowymi ograniczeniami projektowymi statku są: 
– koszt inwestycji; 
– gabaryty kadłuba oraz jego kształt; 

Tab. 1. Klasy systemów dynamicznego pozycjonowania statków i ich odpowiedniki wg IMO  
i wybranych wiodących towarzystw klasyfikacyjnych 

Klasa wyposażenia 
wg IMO 

Lloyd Register 
LR 

Det Norske Veritas 
DNV 

American Bureau of 
Shipping ABS 

Germanischer Lloyd 
GL 

Bureau Veritas 
BV 

Korean Register 
KR 

Brak odpowiednika DP (CM) Brak odpowiednika DPS-0 Brak odpowiednika Dynapos SAM Brak odpowiednika 

Brak odpowiednika Brak odpowiednika DYNPOS 
AUTS 

Brak odpowiednika Brak odpowiednika Brak odpowiednika Brak odpowiednika 

Klasa 1 DP (AM) DYNPOS AUT DPS-1 DP 1 Dynapos 
AM/AT 

DPS(1) 

Klasa 2 DP (AA) DYNPOS 
AUTR 

DPS-2 DP 2 Dynapos 
AM/AT R 

DPS(2) 

Klasa 3 DP (AAA) DYNPOS AU-
TRO 

DPS-3 DP 3 Dynapos 
AM/AT RS 

DPS(3) 
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– typ układu energetycznego; 
– liczba i typ urządzeń energetycznych; 
– paliwo lub paliwa stosowane w urządzeniach energetycznych; 
– akwen pracy statku: wody przybrzeżne, wody osłonięte, otwarty 

ocean; 
– rozwiązanie układu napędowego, liczby pędników, ich umiej-

scowienia, systemu komputerowego sterowania umożliwiającym 
uzyskanie założonej klasy DP; 

– spełnienie wymagań części przemysłowej, zapewnienie bez-
piecznej współpracy części przemysłowej z napędem związane 
z zasilaniem w energię elektryczną. 
Szczególnie trudne zadanie występuje podczas projektu statku 

uniwersalnego [5,9]. Im bardziej uniwersalny (więcej funkcji), tym 
trudniej spełnić wszystkie wymagania. Z reguły konieczne staje się 
osiągnięcie kompromisów w poszczególnych funkcjach. 

Podstawowe cechy charakterystyczne statków z systemami DP 
[2,3,11,14]: 
– zapotrzebowanie na energię elektryczną jest porównywalne lub 

większe od mocy napędu głównego; 
– występują rozbudowane układy napędowe, szczególnie w sys-

temach DP klasy 2 i 3; 
– silnie zróżnicowane zapotrzebowanie na energię elektryczną, 

krótkotrwałe zmiany obciążenia sięgające 50% obciążenia 
średniego; 

– częste występowanie napędów elektrycznych oraz stosowanie 
pędników aktywnych; 

– rozbudowane układy zarządzania mocą lub energią; 
– rozbudowane układy głównych tablic rozdzielczych (w tym w 

przedziałach oddzielonych grodzią wodoszczelną) z zabezpie-
czeniami przed zanikami napięcia w sieci okrętowej; 

– stosowanie układów energetycznych z głównymi zespołami 
prądotwórczymi oraz z sieciami na średnie napięcia (3-11,2 kV). 
Decyzje o wielkości i kształcie kadłuba mają wpływ na możliwo-

ści planowania rozmieszczenia urządzeń na statku.  
Podstawowymi problemami projektowymi siłowni statków z sys-

temami DP są: 
– liczba i typ pędników, w tym zakresy kątowego sterowania 

kierunkiem wytworzonej siły naporu przez pędniki; 
– rozmieszczenie pędników wewnątrz kadłuba i ich współrzędne 

względem środka ciężkości statku; 
– moc dostarczana do pędnika z uwzględnieniem kontrakcji pęd-

ników zmniejszających wytworzoną siłę naporu; 
– możliwości kompensacji sił naporu – zerowy napór przy pracu-

jących pędnikach lub zerowy wypadkowy napór; 
– możliwości i określenie ograniczeń pozycjonowania statku w 

zależności od kierunku i siły wiatru, kierunku, wysokości i cha-
rakterystyki falowania, siły i kierunku prądu morskiego; 

– ograniczenia eksploatacji systemów dynamicznego pozycjono-
wania w stanach awaryjnych; 

– rozwiązania redundancji układów energetycznych w zależności 
od projektowanej klasy DP statku. 
Ze względu na rozbudowaną część przemysłową ograniczona 

jest przestrzeń dostępna dla pozostałych funkcji statku, w tym si-
łowni. Problemem staje się zwiększona liczba członków załogi 
(powiększona o osoby do pracy w części przemysłowej), którym 
należy zapewnić warunki bytowe na statku. Oznacza to znacznie 
większe zapotrzebowanie na wodę sanitarną, żywność itp. W nad-
budówkach lub kadłubie należy wyznaczyć przestrzeń na te cele. 
Przykład statku do kładzenia rurociągów na dnie morza przedsta-
wiono na rys.2. 

 
 
 

 
Rys.2. M/s Seven Oceans – statek do układania rurociągów [2]. 

2. ROZWIĄZANIA UKŁADÓW ENERGETYCZNYCH 
STATKÓW Z SYSTEMAMI DYNAMICZNEGO POZY-
CJONOWANIA  

Zadaniem układu energetycznego statku jest zapewnienie do-
staw wymaganych rodzajów energii do urządzeń przemysłowych, 
napędu statku i celów hotelowych.  

Ze względu na zróżnicowane zapotrzebowanie na energie w 
przewidywanych stanach eksploatacyjnych - układ energetyczny 
statku musi być na tyle elastyczny, aby wytwarzać je zgodnie z 
aktualnym zapotrzebowaniem przy zachowaniu wysokiej sprawno-
ści ich wytwarzania (co skutkuje ograniczeniem sumarycznego 
zużycia paliwa – jest to jeden z głównych celów do osiągnięcia) [5].    

W grupie statków z systemami DP standardem staje się układ 
energetyczny z przekładnią elektryczną (tzw. D-E, diesel-electric). 
Dla statków zaopatrzenia i obsługi platform (MPSV, PSV, AHTS) 
można spotkać układy hybrydowe, w których napęd pędników moż-
liwy jest silnikami elektrycznymi, jak i bezpośrednio przez przekład-
nię mechaniczną wysokoprężnymi silnikami średnioobrotowymi 
(jedna z możliwości redundancji napędu). 

Na rys. 3 przedstawiono przykład układu energetycznego stat-
ku służącego do budowy konstrukcji podwodnych. Zastosowano 
pięć głównych zespołów prądotwórczych oraz dwa silniki napędu 
głównego pracujące w układach przekładniowych. 

 

 
Rys. 3. Schemat ideowy układu energetycznego (typu hybrydowe-
go) statku wielozadaniowego mv Stril Herkules (2008).  
Źródło: Reference List Offshore Vessels, Low Voltage Propulsion, 
SIEMENS 2012 

 
W układach energetycznych z głównymi zespołami prądotwór-

czymi (GZP) stosuje się systemy: zarządzania mocą (PMS) lub 
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zarządzania energią (EMS), które dopasowują liczbę pracujących 
zespołów do aktualnego zapotrzebowania na energię [1,3,13]. 
Pozwala to na zapewnienie wymaganego zapasu mocy oraz obcią-
żenia pracujących GZP w optymalnym zakresie 60-90% obciążenia 
nominalnego.  

Liczba  głównych zespołów prądotwórczych (GZP) na statkach 
z systemami DP wynosi od trzech do kilkunastu, najczęściej od 
czterech do siedmiu. Od klasy DP2 muszą  być one podłączone do 
głównej tablicy rozdzielczej podzielonej na sekcje (od dwóch do 
czterech). Na rys. 4 przedstawiono schemat ideowy układu energe-
tycznego z sześcioma GZP z główną tablicą rozdzielczą podzieloną 
na trzy sekcje. Przedstawiono również główne odbiory energii elek-
trycznej: dwa pędniki azymutalne oraz trzy stery strumieniowe. 

 

 
Rys. 4. Schemat ideowy układu energetycznego statku wspomaga-
nia pracy nurków m/s Well  Enhancer (2008).  
Źródło: Reference List Offshore Vessels, Low Voltage Propulsion, 
SIEMENS 2012 

 
W systemach dynamicznego pozycjonowania klasy DP2 zespół 

prądotwórczy może być podłączony do jednej sekcji głównej tablicy 
rozdzielczej (GTR) lub jednej z dwóch. Przykład podłączenia do 
dwóch sekcji dla klasy DP2 wybranych głównych zespołów prądo-
twórczych GZP przedstawiono na rys.5.  

 

 
 
Rys. 5. Schemat ideowy układu energetycznego statku m/s Global 
1200 klasy DP2 [źródło: Global 1200 DP2 FMEA raport: H8675 
Global Industries Ltd.]  

Natomiast dla klasy DP3 każdy główny zespół prądotwórczy 
winien mieć możliwość podłączenia do jednej z dwóch sekcji GTR 
[9,13]. 

Podstawowym wymogiem w układzie wytwarzania energii elek-
trycznej jest wyposażenie w minimum jeden nadmiarowy zespół 
prądotwórczy [1,13]. Dla statków z klasą DP3 wymaga się nadmia-
rowej elektrowni okrętowej znajdującej się w innym przedziale wo-
doszczelnym. W przypadku dwóch przedziałów wodoszczelnych 
oznacza to konieczność podwojenia mocy w stosunku do stanu 
eksploatacji, dla którego zapotrzebowanie na energię elektryczną 
jest największe. Skłania to do stosowania kilku np. czterech nieza-
leżnych siłowni (w różnych przedziałach wodoszczelnych) bowiem 
ogranicza to zapas mocy poszczególnych elektrowni, w tym nad-
miarowej. 

3. OGRANICZENIA PODCZAS EKSPLOATACJI  
UKŁADÓW ENERGETYCZNYCH SIŁOWNI  

Poważnym problemem każdego statku są stany awaryjne, któ-
re zagrażają nie tylko pracom wykonywanym z racji typu statku i 
jego przeznaczenia, ale również zagrażają bezpieczeństwu statku 
oraz bezpieczeństwu zdrowia i życia załogi. Zapewnia się możliwo-
ści przetrwania statku w stanach awaryjnych. Między innymi instalu-
je się agregat awaryjny mogący poprzez awaryjną tablicę rozdziel-
czą zasilać w energię elektryczną urządzenia ważne z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa statku i załogi. 

Niepoprawny dobór liczby i typu urządzeń może skutkować 
utrudnieniem, a w niektórych przypadkach uniemożliwiać poprawną 
pracę tych urządzeń na obciążeniach eksploatacyjnych. Są to po-
ważne błędy projektowe, które zdarzają się obecnie bardzo rzadko. 

Częściej występującym problemem, ze względu na duże zróż-
nicowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w różnych 
stanach eksploatacji statku, jest dobór liczby i mocy znamionowej 
pomocniczych zespołów prądotwórczych (nominalnej mocy elek-
trycznej prądnic). 

Ze względu na duże i dynamiczne zmiany zapotrzebowania na 
sumaryczną moc na statkach z systemami DP (Rys.6) konieczna 
jest praca tylu zespołów prądotwórczych, aby nie zachodziła groźba 
ich przeciążeń, która mogłaby spowodować ich wyłączenie z pracy 
(shutdown).  

 
Rys.6. Przykład zmian zapotrzebowania na sumaryczną moc elek-
tryczną statku wiertniczego West Venture [Żródło: Radan, D., Soe-
rensen, A.J: A New Concept of Integrated Power Control In Marine 
Electric Power System, Hamburg 2007] 
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Prądnice zespołów prądotwórczych mogą być tylko krótkotrwa-
le przeciążane (im krótszy czas, tym większe przeciążenie jest 
dopuszczalne). Dopuszczalny czas pracy prądnicy na obciążeniu 
110% nominalnego ograniczany jest do 15 minut, w przypadku 
obciążenia 200% jest to tylko kilka sekund. W sytuacji wystąpienia 
efektu wyłączania prądnic z powodu przeciążenia (efekt domina) 
dochodzi do zaniku napięcia w sieci okrętowej z bardzo poważnymi 
konsekwencjami dla bezpieczeństwa statku i załogi. Czas kilku-
kilkunastu sekund jest za krótki, aby przy dużych przeciążeniach 
systemy zarządzania mocą lub energią mogły okazać się skuteczne 
i mogły zapobiec zanikowi napięcia. Najbardziej niebezpieczne są 
chwilowe (krótkotrwałe) duże wzrosty obciążenia, które destabilizują 
parametry wytwarzanej energii elektrycznej. Niedostępne są syste-
my akumulowania energii prądu przemiennego, które mogłyby 
zapobiec takim zdarzeniom [4,12]. 

Średnie obciążenie sumaryczną mocą dla statku West Venture 
przedstawione na rys.6 wynosi około 10 MW (minimalne 3 MW, 
maksymalne ponad 20 MW). Praca tylu zespołów prądotwórczych, 
aby ich łączna moc nominalna wynosiła 21 MW i zapewniała pokry-
cie zapotrzebowania szczytowego byłaby w tym przypadku nieeko-
nomiczna. Praca przy łącznej mocy na poziomie 18 MW wydaje się 
możliwa i dopuszczalna ze względu na jakość dostarczanej energii 
(napięcie, częstotliwość prądu, zawartość częstotliwości harmonicz-
nych). Praca przy 15 MW byłaby możliwa, ale zapewne jakość 
wytwarzanej energii byłaby niedopuszczalna i  występowałaby 
groźba wyłączeń. Jednym głównych powodów zaników napięcia w 
sieci okrętowej jest zła jakość wytwarzanego prądu, szczególnie 
wyższe harmoniczne napięcia, skoki napięcia oraz zmiany często-
tliwości. 

Podstawowymi wymaganiami jakości energii elektrycznej, przy 
dużych zmianach obciążenia na poziomie bieg jałowy - obciążenie 
nominalne, jest zmiana częstotliwości prądu maksymalnie o 5 %, 
zmiany napięcia maksymalnie o 6-10%, jako krótkotrwałe w czasie 
1,5-5 sekund dopuszcza się zmianę częstotliwości ±10% i zmianę 
napięcia ±20%. Obecnie przy stosowanych stosunkowo niewielkich 
masach bezwładności wirujących elementów w zespołach prądo-
twórczych, ulegają one dużym zmianom prędkości obrotowej wraz 
ze zmianą obciążenia prądnicy. Regulatory prędkości obrotowej nie 
są w stanie zapewnić odpowiednio szybkiej reakcji na zmianę ob-
ciążenia poprzez zmianę dawki paliwa podawanej do silnika. W 
rezultacie silniki są wrażliwe na takie zmiany obciążenia (Rys.7), a 
elektroenergetyczna sieć okrętowa staje się siecią podatną. 

 
Rys.7. Przykład zmian prędkości obrotowej silnika wysokoprężnego 
przy zmianach obciążenia od 0 do 100%: linia ciągła – zmiana 
skokowa; linia przerywana – wzrost obciążenia w ciągu 15 s [Źródło: 
Radan D., i inni „Reducing Power Load …”, 2008] 
 

Z rys.7 wynika, że zmiana prędkości obrotowej zespołu prądo-
twórczego wynosi prawie 10% po 12 sekundach od skokowego 
wzrostu obciążenia. Przy wzroście obciążenia do 100% w czasie 15 

sekund, zmiana prędkości obrotowej wynosi tylko około 2%. Zmiana 
parametrów wytwarzanego prądu (głównie częstotliwości ±10%) 
może spowodować wyłączenie danej prądnicy z sieci i dalsze po-
ważne konsekwencje do zaniku napięcia w sieci włącznie. 

Z powodu dużych zmian prędkości obrotowej silników zespo-
łów prądotwórczych na zrzut i wzrost obciążenia, należy poprzez 
system zarządzania mocą, spowolnić dynamikę tych zmian. Pogor-
sza to szybkość reakcji na zmianę zapotrzebowania mocy, ale 
poprawia jakość prądu w sieci okrętowej i może zmniejszyć ryzyko 
wystąpienia zaniku napięcia.  

Najprostszym działaniem zapobiegawczym przed ryzykiem za-
niku napięcia w sieci okrętowej jest praca prądnic na takich obcią-
żeniach, które zapewniają wymagany zapas mocy. Im bardziej 
wymagający stan eksploatacji statku, tym większy wymagany zapas 
mocy. Przygotowane procedury, zgodnie z międzynarodowym 
kodeksem bezpiecznego zarządzania (ISM code), wymagają speł-
nienia wymagań odnośnie zapasu mocy i uniemożliwiają działania 
oszczędnościowe. Praca, co najmniej jednego nadmiarowego ze-
społu prądotwórczego (aby w przypadku wyrzucenia z sieci jednej z 
prądnic, nie nastąpił efekt domina), powoduje jednak zwiększenie 
kosztów eksploatacji elektrowni, między innymi poprzez zwiększe-
nie liczby pracujących silników, zwiększenie sumarycznego zużycia 
paliwa (obniżenie sprawności zespołów prądotwórczych) i często 
konieczność pracy na droższym paliwie lekkim. Większość silników 
głównych i pomocniczych oraz kotłów pomocniczych na statkach z 
systemami DP pracuje tylko na paliwie lekkim lub innych paliwach 
uznawanych za bardziej ekologiczne. 

Na wszystkich statkach, a szczególnie dla tych z systemami 
DP, bardzo ważnym układem jest system napędowy zapewniający 
utrzymywanie wymaganej pozycji względem dna, często wraz z 
odpowiednim ustawieniem kadłuba względem stron świata. Możli-
wości skutecznego zastosowania kotwic do ustabilizowania pozycji 
mogą dotyczyć tylko niektórych statków pracujących w takim trybie i 
tylko na wodach o ograniczonej głębokości (ograniczenie długości, 
masy i wytrzymałości łańcucha kotwicznego). Dla większości z nich 
pozostaje konieczność wykorzystania układu napędowego do tzw. 
dynamicznego pozycjonowania statku. Utrzymywanie pozycji statku 
z użyciem układu napędowego jest energochłonne. Im większa jest 
wymagana dokładność pozycjonowania, tym szybsza musi być 
reakcja na wykrytą niezgodność położenia, a w konsekwencji na 
większych obciążeniach pracuje układ napędowy. Im cięższe są 
warunki zewnętrzne, tym większe wymuszenia oddziaływają na 
kadłub statku. Kompensacja tych wymuszeń poprzez reakcję układu 
napędowego – wytworzenie odpowiedniego sumarycznego wektora 
naporu oraz momentów od naporów z poszczególnych pędników – 
jest możliwa poprzez wypracowanie odpowiednich sygnałów steru-
jących do pędników z użyciem specjalistycznych algorytmów, umoż-
liwiających w czasie rzeczywistym ich wypracowanie.  

W czasie pracy należy kontrolować przechyły wzdłużne i bocz-
ne statku oraz zmianę położenia kadłuba z powodu tzw. nurzania 
(zmiana położenia kadłuba w pionie w wyniku oddziaływania falo-
wania). Nie można ich w pełni kompensować za pomocą układów 
napędowych. W przypadku zagrożenia przekroczenia dopuszczal-
nych przechyłów bocznych kadłuba, część pędników może być 
wykorzystywana do przeciwdziałania przechyłom bocznym (do tzw. 
usztywnienia statku), co powoduje konieczność pracy wszystkich 
pędników na zwiększonych obciążeniach (tylko część pędników 
wytwarza siły naporu przeciwdziałające siłom wymuszającym). 
Zwiększa to ryzyko przeciążania układu napędowego, zwiększa 
sumaryczne zużycie paliwa, zwiększa zapotrzebowanie na energię 
przez układ napędowy, zmniejszając dostępność energii do innych 
urządzeń, w tym przemysłowych. Występują w rezultacie tryby 
preferencji dostaw energii do urządzeń bardziej wymagających np. 
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przemysłowych, z opcją ograniczania „dostaw” np. do układów 
napędowych [4,7]. 

Ze względu na sześć stopni swobody statku, skuteczność na-
wet rozbudowanych układów napędowych jest ograniczona do 

określonych stanów morza (np. 8B, sztormu jednorocznego, hura-
ganu dziesięcioletniego itp.). Przekroczenie dopuszczalnych sta-
nów, w tym awaryjne zejście z pozycji, wymaga przerwania prowa-
dzonych prac przez statek i przejście do stanu eksploatacji – sztor-
mowania. 

Układy napędowe statków z systemami DP pozwalają na prze-
ciwdziałanie przesunięciu statku w osi głównej (ang. surge) i prosto-
padłej do osi głównej (ang. sway) oraz na możliwości utrzymania 
kursu statku (lub zorientowania osi głównej) (ang. yaw). Natomiast 
pozostałe ruchy statku (ang. pitch, roll, heave) winny być kontrolo-
wane w celu utrzymania ich w dopuszczalnym zakresie. Możliwości 
te zobrazowano na rys. 7. 

 
kontrola 

 
przeciwdziałanie 

 
Rys. 7. Sześć stopni swobody statku: dla trzech z nich istnieją 
możliwości przeciwdziałania (kompensacji) poprzez układ napędo-
wy, trzy pozostałe wymagają kontroli. 
 

Na statkach z systemami DP stosuje się redundancję ważnych 
urządzeń, w tym urządzeń energetycznych. Pozwala to na spełnia-
nie zadań przez statek nawet w sytuacji określonych stanów awa-
ryjnych. Wystąpienie takich stanów (niesprawności, rzadziej awarii) 
powoduje brak sprawnych urządzeń redundancyjnych, co ogranicza 
możliwości kontynuacji prowadzonych prac (zwiększa ryzyko awa-
ryjnego zejścia z pozycji), ale pozwala na bezpieczne przerwanie 
prac, przejście do stanu oczekiwania do momentu usunięcia nie-
sprawności i przywrócenia stanu początkowego. 

Do najczęściej spotykanych awarii w systemie napędowym 
statków z systemami dynamicznego pozycjonowania należą 
[4,6,10,11]: 
– zawieszenie układu sterującego, powodujące pracę śruby na-

stawnej na skoku wcześniej zadanym; 
– brak sygnału sterującego, powodujące przesterowanie skoku 

śruby nastawnej na skrajne położenia (cała naprzód lub cała 
wstecz). Obecne systemy sterowania pędników wymuszają sys-
tem zabezpieczeń, który w takich przypadkach ustawia śrubę na 
skok zerowy (ang. zero pitch). Rozwiązanie to choć bezpiecz-
niejsze nie rozwiązuje wielu problemów, powoduje zasadniczo 
efekt wyłączenia tego pędnika; 

– błędny sygnał sterujący powodujący niepoprawną pracę układu 
napędowego; 

– nieszczelności lub zapowietrzenie w systemie wykonawczym 
nastawy śruby nastawnej; 

– wadliwy sygnał sterujący powodujący nierównomierną pracę 
pędników (kołysanie mocy), okresową zmianę ich prędkości ob-
rotowej itp.  
Należy podkreślić, że statki z systemami DP po wykryciu nie-

sprawności lub awarii, mogą nie spełniać w pełni wymagań funkcjo-
nalnych. Do operatora systemu DP, wspomaganego systemem 
analizy potencjalnych przyczyn i skutków niesprawności (ang. 
FMEA – Failure Mode and Effect Analysis), należy ocena, czy w 
takich warunkach możliwa jest bezpieczna eksploatacja statku wraz 
z funkcjami, jakie statek winien spełniać [7]. Do oceny należy wziąć 
więcej czynników m.in. stan wymuszeń zewnętrznych, tryb pracy 
systemu DP, wymaganą dokładność pozycjonowania lub utrzyma-
nia kursu, a nawet doświadczenie operatora systemu DP. Mimo że, 
bezpieczeństwo wykonywania pracy winno być najważniejszym 
czynnikiem do oceny możliwości dalszej pracy, niestety bierze się 
pod uwagę koszty rezygnacji (i zabezpieczenia) z pełnionej funkcji 
przez statek oraz strat finansowych powodowanych przestojem. 

PODSUMOWANIE 

Ograniczenia wymienione w artykule utrudniają proces projek-
towania statków z systemami DP. Jakość wykonanego projektu 
zależy od doświadczenia stoczni oraz grupy projektantów. Bazowa-
nie na rozwiązaniach zastosowanych na istniejących (niedawno 
zbudowanych) statkach choć często stosowane, może prowadzić do 
popełnienia poważnych błędów dla nowobudowanego statku. Ze 
względu na wielość systemów mających zapewnić bezpieczeństwo 
statku i załogi, wystarczy popełnić niewiele drobnych błędów, które 
często nie mogą już być naprawione, a powodują bardzo poważne 
problemy w eksploatacji. Wielu armatorów mogło się o tym przeko-
nać, że statek, który spełniał należycie wszystkie funkcje, przestał je 
spełniać np. ze względu na zmianę akwenu, na którym ma obecnie 
pracować. Zmiana miejsca pracy (w tym na innym akwenie), które 
może spowodować zmianę charakterystyki falowania, głębokości 
akwenu, kierunku i siły prądów morskich, pływów itd. może mieć 
brzemienne skutki dla możliwości pracy statku w zmienionych wa-
runkach. 

Jednym z podstawowych zagrożeń projektowych i eksploata-
cyjnych są rozwiązania układów energetycznych. Przyjęte rozwią-
zania muszą spełniać wymagania Międzynarodowej Organizacji 
Morskiej (IMO), dla statków podnoszących banderę krajów należą-
cych do Unii Europejskiej dodatkowo wymagania Europejskiej 
Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) oraz przepisów i regu-
lacji towarzystwa klasyfikacyjnego, w nadzorze którego statek się 
znajduje. Formalnie towarzystwo klasyfikacyjne musi mieć zaim-
plementowane w swoich przepisach wymagania IMO i EMSA. 

Propozycję rozwiązań ważnych dla bezpieczeństwa statku, w 
tym rozwiązania układu energetycznego statku (po uzgodnieniach z 
armatorem) przedstawia stocznia do zatwierdzenia przez towarzy-
stwo klasyfikacyjne. Funkcjonalność i niezawodność systemów 
energetycznych zależy m.in. od jakości i klasy systemów automaty-
ki, sterowania i zabezpieczeń [12]. Weryfikację wstępną przeprowa-
dza się w czasie morskich prób zdawczo-odbiorczych. Właściwej 
oceny poprawności projektu i wykonania można dokonać dopiero 
podczas pracy w warunkach rzeczywistych. W artykule wskazano 
na najważniejsze ograniczenia w eksploatacji systemów energe-
tycznych, zagrożenia wystąpienia stanów niesprawności i awaryj-
nych. 
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Stany awaryjne w układach napędowych na statkach z syste-
mami dynamicznego pozycjonowania stwarzają potencjalnie naj-
większe zagrożenie możliwości utrzymania pozycji statku. Podjęto 
wiele działań mających na celu minimalizację tego zagrożenia. 
Mimo to, operator systemu DP musi posiadać odpowiednie kwalifi-
kacje nie tylko do obsługi tego systemu, ale również mieć świado-
mość sposobu eksploatacji tego systemu, który rodzi skutki dla 
bezpieczeństwa całego statku i ludzi na nim pracujących [7]. 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Armatorów (IMCA) przy 
współpracy wszystkich firm z sektora  off-shore opracowało system, 
który pozwala na utrzymywanie i ciągłą modernizację bazy zdarzeń, 
dostępu do niej osób zainteresowanych, a przede wszystkim dzięki 
analizie zdarzeń, podanie propozycji, które mogą poprawić istnieją-
cy stan wyposażenia i obsługi statku [6,10]. Obecnie takich baz jest 
kilka, ale niestety nie ma pełnej współpracy między zarządzającymi 
tymi bazami, jak i nie ma pełnej informacji o tych zdarzeniach (ze 
względu na konkurencję, nie informuje się o zdarzeniach poważ-
nych). Przekazywanie raportów tylko z mniej ważnych zdarzeń, 
wypacza sens istnienia takich baz, bo nie obrazuje rzeczywistego 
stanu i prawdziwych zagrożeń. 
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Design and operation limitations of power plants  
for ships with dynamic positioning systems 

Paper discussed the problem of design and operation 

limitations of ships with dynamic positioning systems having 

an influence on solution’s search giving possibility to get 

required IMO DP class at limited investment cost. Compro-

mise obtained in design phase has an essential effect on the 

operation limitations during ship operation and ship’s power 

plant exploitation. Regulations of classification societies 

partially save the situation, require the application of speci-

fied solutions, don’t allow on simplifications going too far. 

Getting and later keeping the DP2 or DP3 class through the 

vessel (according to design) gives the possibility to obtain 

higher rates for ship’s operation. Higher class of DP system 

ensures higher ship’s safety and crew especially in emergen-

cy states. 
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