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Influence of operating parameters of maritime engine  

on its acoustic and toxic emission characteristics 
 

The paper describes the method of correctness assessment of maritime engine operation with the use of the 

main and accompanying processes analyses. Authors focused on analysis of injection and combustion processes 

correctness for specified operating characteristics to obtain the important diagnostic information on the above 

processes runs and their correctness in the sources of a drive of the HDV off-road water transport vehicles. In 

the empirical research the emission analyses and acoustic signal characteristics have been chosen, to obtain 

quantitative measures of an engine diagnostic assessment with the use of such processes. The above work, 

important in the point of view of malfunctions identification and pointing at their sources, allows in the further 

steps to create procedures and tools of the emission diagnostics for such types of internal combustion engines for 

the real conditions of their operation.  

Key words: emission diagnostics, combustion process, HD-D engine, water transport, acoustic processes 
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Wpływ parametrów pracy średnioobrotowego silnika okrętowego na jego charaktery-

styki akustyczne i emisji składników szkodliwych spalin 

 
W artykule przedstawiono metodę oceny poprawności pracy silnika okrętowego z zastosowaniem analiz 

procesów głównych i towarzyszących. W pracy skupiono się na analizie poprawności procesu wtrysku i spalania 

paliwa dla zadanych charakterystyk eksploatacyjnych, celem uzyskania istotnych diagnostycznie informacji o 

poprawności przebiegu tychże procesów w napędach środków transportu wodnego kwalifikowanych do grupy 

HDV o zastosowaniach pozadrogowych. W badaniach empirycznych podjęto się zadania analizy emisyjnej i 

charakterystyk procesów akustycznych, celem opracowania ilościowych miar oceny diagnostycznej silnika z 

udziałem tychże procesów. Niniejsze działanie, istotne z punktu widzenia identyfikacji nieprawidłowości i 

wskazania ich rodzajów, umożliwia w dalszej kolejności opracowanie procedur i narzędzi diagnozowania 

emisyjnego tej grupy silników dla rzeczywistych warunków ich eksploatacji. 

Słowa kluczowe: diagnostyka emisyjna, proces spalania, silnik HD-D, transport wodny, analiza procesów 

akustycznych, normy emisji  
 

 

1. Wprowadzenie 

 Problematyka transportu wodnego, z punktu 

widzenia charakterystyki samego procesu i eksploa-

tacji systemów transportowych oraz ich rozwoju, w 

obliczu światowych tendencji zmian w zapotrze-

bowaniu na ten rodzaj transportu, wskazuje jedno-

znacznie na wzrastające znaczenie badań nad tego 

rodzaju przemieszczaniem osób i ładunków. Im-

plementacja nowych technologii, zarówno po stro-

nie realizacji procesu przewozowego i jego optyma-

lizacji jak i w obszarze budowy coraz bardziej zaa-

wansowanych technicznie rozwiązań konstrukcyj-

nych dla środków transportu wodnego określonego 

przeznaczenia jest jego szansą oraz wymogiem 

formalnym, by sprostać coraz większej konkurencji 

w obszarze globalnego przemieszczania jednostek 

potoku ruchu pasażerskiego i towarowego. Wyni-

kiem coraz większego zainteresowania tego typu 

przemieszczaniem jest ponad 3% wzrost masy 

przewożonego ładunku na świecie drogą morską 

w ciągu ostatnich 30 lat i prognozowany wzrost 

powyższej masy o 44% do 2020 roku. Wyższe 

wymagania w zakresie technologii przewozu i ten-

dencja do stosowania coraz pojemniejszych jedno-

stek pływających powodują stosowanie w napędzie 

statków silników spalinowych umożliwiających 

uzyskanie większych wartości mocy użytecznej. 

Zalety silników spalinowych powodują, iż to wła-

śnie one są stosowane w przeważającej mierze 

w napędzie różnego rodzaju środków transportu 

wodnego, zarówno o przeznaczeniu cywilnym jak 

i wojskowym. Wśród nich szczególne znaczenie 

mają silniki o zapłonie samoczynnym, umożliwia-

jące uzyskanie relatywnie dużej sprawności ogólnej 

(„niewielkie” jednostkowe zużyciem paliwa), 

a dzięki temu możliwie mniejszej emisji CO2 do 

atmosfery. Świadomość oddziaływania środowi-

skowego silników okrętowych, zarówno tych nowo 

produkowanych jak i będących w eksploatacji już 

od wielu lat, potwierdza zasadność studiów nad 

oceną środowiskową napędów spalinowych stoso-

wanych w transporcie wodnym morskim i śródlą-

dowym. Dowodem na to są zmiany przepisów 

prawnych i norm emisji dla tych źródeł napędu, 

wyrażające chęć dążenia do zmniejszenia ich nega-
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tywnego oddziaływania [6, 14]. Równie ważnym 

aspektem powyższych rozważań jest bieżący nad-

zór nad obecnie eksploatowanymi jednostkami 

pływającymi, tak aby weryfikować zmiany ich 

charakterystyk eksploatacyjnych i emisyjnych 

w zależności od czasu, intensywności i warunków 

ich pracy [3]. Celowym jest więc dążenie do proce-

su diagnozowania silników środków transportu 

wodnego, obejmującego tak badania w warunkach 

laboratoryjnych, jak i podczas rzeczywistych testów 

na określonych akwenach wodnych w czasie reali-

zacji zadań przewozowych. Ocena rzeczywistej 

wartości emisji składników szkodliwych silników 

okrętowych, jak CO, HC, NOx, CO2, SOx i PM dla 

warunków ich pracy odzwierciedlających rzeczywi-

ste charakterystyki ich obciążeń dają obraz udziału 

środowiskowego powyższych jednostek pływają-

cych [2, 11, 12]. To natomiast pozwoli na modelo-

wanie diagnostyczne oparte na obserwacji zmian 

parametrów emisyjnych w kierunku ciągłego nad-

zoru nad poprawnością procesów roboczych, np. 

dostarczania i rozpylenia paliwa oraz spalania. 

Niewątpliwą korzyścią takiego działania jest moż-

liwość oceny rzeczywistej uciążliwości środowi-

skowej transportu wodnego zarówno w skali glo-

balnej jak i wyodrębnionej przestrzeni akwenów 

i systemów, na podstawie zbioru danych procesu 

modelowania oraz empirycznych, aby w dalszych 

etapach móc zbudować spójny system oceny emi-

syjnej i diagnozowania obiektu technicznego 

w rzeczywistych warunkach jego eksploatacji 

(funkcja prognozowania oraz budowy modeli i 

narzędzi dokładnej oceny środowiskowej obiek-

tów).  

 Podobnie należy rozpatrywać problem emisji 

akustycznej generowanej przez środki transportu 

wodnego. W przypadku hałasu uwzględnia się 

ocenę wszelkich niepożądanych, nieprzyjemnych 

i dokuczliwych lub szkodliwych drgań mechanicz-

nych ośrodka sprężystego działających za pośred-

nictwem powietrza na organ słuchu i inne zmysły 

oraz organizm człowieka. Powstające fale aku-

styczne od źródeł dźwięku przemieszczają się w 

ośrodku gazowym, docierając do ucha ludzkiego. 

Odbiór sygnału przez powyższy ośrodek słuchu jest 

realizowany w zakresie częstotliwości 16 Hz do 

20 kHz, a odczucie głośności jest proporcjonalne do 

logarytmu ciśnienia akustycznego lub intensywno-

ści dźwięku. Dzięki ocenie mocy akustycznej jest 

możliwe wyznaczenie ilości energii wysyłanej 

przez źródło dźwięku w jednostce czasu. Miary 

oceny poziomu dźwięku, takie jak poziom ciśnienia 

akustycznego (Lp), natężenia (LI) i mocy (LN) 

dźwięku (wzory 13) pozwalają na ilościową ocenę 

poziomu dźwięku w danych warunkach realizacji 

jego pomiaru [4].  
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gdzie:  

po  ciśnienie odniesienia, równe 2*10
-5

 [Pa], 

Io  natężenie odniesienia, równe 10
-12

 W/m
2
, 

No  moc odniesienia, równa 10
-12

 W. 

 Powyższe miary obiektywnie opisują poziom 

dźwięku, jednak równie ważna jest jego rzeczywi-

sta percepcja przez człowieka, co odzwierciedla 

współczesne dążenia badawcze do jak najwierniej-

szego odzwierciedlenia powyższej fizycznej relacji 

wielkości ilościowych hałasu z ich rzeczywistym 

odczuciem głośności. W tym przypadku pomocne 

są krzywe stałego poziomu głośności dźwięku 

(krzywe Fletchera-Munsona) [4].  

 W przypadku złożonych systemów istnieje 

wiele źródeł dźwięku [4]. Gdy znany jest poziom 

dźwięku dla każdego z nich, wówczas sumaryczny 

poziom hałasu jest wyrażony zależnością (4), 

a w przypadku znanego poziomu ciśnienia aku-

stycznego dla danego pasma częstotliwości zależ-

nością (5): 
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gdzie:  

Li  poziom ciśnienia akustycznego dla i-tego 

 źródła dźwięku, 

Lfi  poziom ciśnienia akustycznego dla i-tego 

 pasma częstotliwości w [dB], 

KAi  poprawka dla częstotliwości fi, zgodnie 

 z krzywą korekcyjną A. 

 Ocena poziomu hałasu, związków przyczyno-

wo-skutkowych generacji i propagacji energii aku-

stycznej występującego na statkach dotyczy zarów-

no zewnętrznych jak i wewnętrznych źródeł po-

wstawania niniejszego rodzaju procesu towarzyszą-

cego. Do pierwszych z nich należy hałas związany 

ściśle z czynnikami środowiskowymi, w tym zwią-

zanymi z przekazywaniem energii w ramach prze-

mieszczania wody morskiej, mas powietrza dla 

zadanych warunków pływania (ściśle zależne od 

prądów powietrza i wodnych) i parametrami termo-

dynamicznymi tychże czynników. Do tych źródeł 

należy również przekazywanie energii fal uderzają-

cych i opływających kadłub statku oraz powietrza 

opływającego jego profil czołowy i boczne. 

W przypadku źródeł wewnętrznych na pierwszy 

plan wysuwa się silnik spalinowy jako źródło prze-

kazywania energii i jej przetworzenia na pracę, 
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a poza nim również: pompy wodne, sprężarki, wen-

tylatory, śruba napędowa i mechanizm sterowy oraz 

inne elementy konstrukcyjne statku. Powyższa 

praca dotyczy silnika spalinowego jako głównego 

źródła emisji składników szkodliwych spalin i hała-

su. Źródłem informacji diagnostycznej jest zmien-

ność wybranych parametrów obu procesów dla 

zadanych warunków pracy silnika i ich oddziały-

wanie na poziomy powyższych emisji. Autorzy 

pracy skupili swoją uwagę na zagadnieniu wpływu 

warunków pracy silnika na toksyczność spalin i jej 

emisję do atmosfery oraz oddziaływania tego źródła 

napędu na hałas w rozważanym obszarze pracy 

jednostki napędowej, przez co uzyska się niezbędne 

poziomy odniesienia dla obciążenia organizmu 

człowieka hałasem w obszarze maszynowni i in-

nych strefach na statku i ich zmienność wraz 

z okresem i intensywnością eksploatacji obiektu. 

Ważnym zagadnieniem, z punktu widzenia znacze-

nia tematyki dla oceny obciążenia procesami towa-

rzyszącymi jest generacja i rozprzestrzenianie ener-

gii z nimi związanymi w obszarze akwatorium 

portowego.  

 

2. Silnik spalinowy jako źródło  

 oddziaływania akustycznego 

 Analiza silnika spalinowego jako obiektu gene-

racji procesów wibroakustycznych umożliwia zde-

finiowanie następujących źródeł powstawania hała-

su: 

− mechaniczne (drgania elementów silnika, w tym 

w mechanizmach pomocniczych), 

− gazodynamiczne, związane z procesem spalania 

w silniku realizowanym w poszczególnych cy-

lindrach, 

− aerodynamiczne, wywołane z przepływem gazu 

związanego z wymianą ładunku w silniku, 

− hydrodynamiczne, u źródeł których jest proces 

przepływu paliwa w układzie paliwowym i cie-

czy w układzie chłodzenia. 

 Każde z powyższych źródeł oddziałuje na war-

tość wypadkową sumarycznego poziomu ciśnienia 

akustycznego, obciążając organizm ludzki, zależnie 

od jego wartości. Jeżeli wartość niniejszego ciśnie-

nia jest mniejsza niż 35 dB, jego szkodliwość jest 

znikoma, w zakresie 3570 dB oddziałuje ujemnie 

na człowieka, wywołując zmęczenie, obniżenie 

percepcji wzrokowej, zrozumienia mowy ludzkiej 

oraz zakłóca sen i wypoczynek. Hałas o poziomie 

7085 dB wpływa na zmniejszenie wydajności 

pracy i jest szkodliwy dla człowieka (osłabienie 

słuchu, bóle głowy, zaburzenia psychiczne). Od 

85 dB do 130 dB występują zaburzenia psychoso-

matyczne w organizmie człowieka, w tym układu 

krążenia i pokarmowego, a powyżej górnego po-

ziomu ciśnienia akustycznego obserwowane są 

drgania wybranych organów wewnętrznych czło-

wieka, zaburzenia równowagi, rozwój chorób psy-

chicznych. W wyniku negatywnego jego oddziały-

wania nie tylko obserwuje się upośledzenie spraw-

ności narządu słuchu, ale również uszkodzenie jego 

struktur, prowadzące do trwałego jego uszkodzenia. 

Wysokie natężenie i długi okres ekspozycji na 

oddziaływanie źródła nadmiernego poziomu 

dźwięku na organizm ludzki prowadzi do zaburzeń 

o charakterze biomedycznym oraz ma wpływ na 

zachowania społeczne. Stąd tak ważne jest, aby 

(zgodnie z normami hałasu) ośmiogodzinny dobo-

wy czas pracy charakteryzował się nie przekracza-

niem równoważnego poziomu dźwięku równego 

85 dB, maksymalnego poziomu dźwięku A równe-

go 115 dB, a szczytowego poziomu dźwięku C 

równego 135 dB [4].  

 

3. Metodyka pomiarowa 

 Podstawowymi wskaźnikami emisji zanieczysz-

czeń zawartych w spalinach emitowanych przez 

silnik do atmosfery jest emisja godzinowa i jed-

nostkowa związku toksycznego spalin [1, 14]. Po-

wyższe parametry oceny emisji spalin wybrano w 

dalszych analizach, których celowość wyboru opi-

sano szczegółowo w pracy [9]. Przy znanej charak-

terystyce śrubowej emisji jednostkowej związku 

toksycznego o wartości natężenia emisji związku 

do atmosfery decyduje wartość mocy odpowiadają-

ca aktualnemu obciążeniu układu napędowego, 

przy określonej prędkości obrotowej. Charaktery-

styki tej emisji, jako zależności funkcyjne opisujące 

zjawiska związane z obciążeniem okrętowego 

układu napędu głównego, mają charakter empi-

ryczny. W metodach wyznaczania charakterystyk 

emisji związków toksycznych przez silniki spali-

nowe podstawę stanowią testy toksyczności wyzna-

czone na podstawie empirycznych badań w rze-

czywistych warunkach ich użytkowania [10]. Do-

kładność szacowania emisji zależy więc od dokład-

ności odwzorowania stosowanymi testami rzeczy-

wistych warunków użytkowania silników opisa-

nych zwykle parametrami ich obciążenia. W odnie-

sieniu do okrętowych silników głównych, zgodnie 

z normą ISO 8178, istniejące tego typu testy opiera-

ją się na teoretycznej charakterystyce śrubowej 

i służą do wyznaczenia emisji jednostkowej związ-

ków toksycznych podczas badań hamownianych. 

Powyższy rodzaj badań zastosowano w ekspery-

mencie, stosując odwzorowanie pola pracy silnika 

charakterystykami eksploatacyjnymi użytkowania 

silnika na statku (zgodnymi z testami wymaganymi 

przepisami międzynarodowymi w zakresie badań 

silników okrętowych). Opis norm i regulacji doty-

czących pomiaru emisji składników szkodliwych 

przedstawiono w [9]. Podstawowa charakterystyka 

opisująca warunki pracy silnika w okrętowym 

układzie napędowym wynika z charakterystyki 

oporowej jednostki pływającej oraz charakterystyki 

śruby napędowej. Powyższe charakterystyki mogą 

być stosowane w badaniach silników okrętowych 

w ramach oceny diagnostycznej i emisyjnej, tym 
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bardziej iż zmiany składowych parametrów pracy 

silnika (momentu i prędkości obrotowej) wpływają 

w sposób istotny na strukturę oraz emisję związków 

toksycznych przez powyższe silniki.  

 W przypadku oceny hałasu w transporcie wod-

nym obowiązują następujące regulacje prawne  

[6, 7, 8, 14]: 

− Uchwała IMO A.468 (XII) (do której odwołuje 

się dyrektywa 2003/10/WE), w której określono 

maksymalne dopuszczalne wartości hałasu 

w pomieszczeniach statku, wymagania odnośnie 

czasu ekspozycji na hałas w maszynowniach 

i pomieszczeniach roboczych, 

− norma międzynarodowa ISO 2923:2001, okre-

ślająca metody i warunki pomiaru hałasu na 

statkach użytkowanych w transporcie morskim 

i śródlądowym, 

− przepisy towarzystw klasyfikacyjnych (np. 

Lloyd’s Register, Det Norske Veritas, Maritime 

Coastguard Agency), 

− normy polskie: od PN-W-01350-1 do PN-W-

01350-7:1996, określające warunki i sposoby 

pomiaru hałasu oraz dopuszczalne wartości po-

ziomu dźwięku na statkach pasażerskich i towa-

rowych.  

Wyboru parametru pomiarowego, miejsca oraz 

warunków pomiaru dokonano zgodnie z wymaga-

niami określonymi powyższymi przepisami.  

 

4. Stanowisko badawcze i urządzenia 

 pomiarowe 

W ramach pracy autorzy przeprowadzili badania 

oceny poprawności procesów roboczych w kontek-

ście diagnostyki środowiskowej obiektu dla róż-

nych charakterystyk pracy. W pracy rozważono 

badania przeprowadzone na hamowni silnikowej 

w warunkach stacjonarnych na silniku o zapłonie 

samoczynnym (rys. 1, tabela 1). 

Sygnały pomiarowe uzyskane z mikrofonów 

akustycznych (rys. 2, tabela 2) były kierowane do 

wzmacniaczy, gdzie ulegały wzmocnieniu i nor-

mowaniu. Następnie tak uzyskane sygnały kiero-

wano na wejścia analogowe karty do dynamicznej 

akwizycji danych. Pomiary wielkości wibroaku-

stycznych realizowano z zastosowaniem systemu 

pomiarowego B&K PULSE 3560 [13].  

 

    
 

Rys. 1. Widok i przekrój poprzeczny silnika  

SULZER 6AL 20/24 

 

Tabela 1. Dane techniczne silnika SULZER  

6AL 20/24 

Cecha/parametr Wartość 

Rodzaj Rzędowy, ZS 

Liczba cylindrów 6 

Rodzaj doładowania Turbosprężarkowe 

Średnica cylindra/skok 

tłoka [mm] 

200/240 

Objętość skokowa cylindra 

[cm
3
] 

7540 

Stopień sprężania [-] 12,7:1 

Średnia prędkość tłoka 

[m/s] 

6 

Znamionowa moc użytecz-

na [kW/1 cyl.] dla n = 750 

obr/min 

72 

Średnie ciśnienie użyteczne 

[MPa] 

1,52 

Ciśnienie wtrysku paliwa 

[MPa] 

24,5 

Ciśnienie spalania [MPa] 10,511 

 
 

Silnik spalinowy Hamulec 1 2 

3 

mikrofon pomiarowy 

4 90
o
 

 
 

Rys. 2. Rozmieszczenie mikrofonów akustycznych 

wokół silnika podczas pomiarów hałasu  

 

Wewnątrz karty pomiarowej sygnały były fil-

trowane z zastosowaniem filtrów analogowych 

i cyfrowych, po czym w postaci cyfrowej były 

zapisywane w pamięci komputera. Zarejestrowane 

przebiegi czasowe sygnałów pomiarowych poddano 

procesowi selekcji czasowej, w którym każdy 

z nich podzielono na sekwencje sygnałów zawiera-

jące pojedyncze cykle pracy silnika spalinowego. 

Podzielone sygnały umożliwiły ocenę wpływu 

pojedynczego procesu spalania na wybrane parame-

try sygnału wibroakustycznego.  
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Tabela 2. Specyfikacja mikrofonów B&K 4189  

A-021 zastosowanych w badaniach hałasu [13] 

Przetwornik 

 Cecha 

B&K 4189  

A-021 

Rodzaj przetwornika 4189 

Rodzaj przedwzmacniacza 2671 

Zgodność sprzętowa (klasa 1) IEC 61672 

Zakres dynamiczny [dB] 16,5134 

Zakres częstotliwości [Hz] 2020000 

Poziom szumu wewnętrzn. [dBA] 16,5 

Mniejsza częstotliwość graniczna 

-3dB [Hz] 
20 

Współczynnik ciśnienia [dB/kPa] -0.01 

Czułość [mV/Pa] 50 

Współczynnik temp. [dB/
o
C] -0,006 

Zakres temperatury [
o
C] -30100 

 

5. Warunki pomiarowe 

Pomiary przeprowadzono dla różnych wartości 

prędkości obrotowej i momentu obrotowego, zgod-

nie z następującymi charakterystykami: 

a) y1 = f(Ne)  charakterystyka śrubowa; 

b) y2 = f(n, Mo = const.)  charakterystyka prędko-

ściowa dla stałej wartości momentu obrotowe-

go, 

c) y3 = f(Mo, n = const.)  charakterystyka obcią-

żeniowa.  

W analizie pomiarowej brano pod uwagę nastę-

pujące parametry diagnostyczne:  

a) parametry procesów roboczych: ciśnienie wtry-

sku paliwa (pinj) i ciśnienie w cylindrze (pc), zu-

życie paliwa (Ge, ge), sprawność (η), 

b) parametry procesów towarzyszących: poziom 

ciśnienia akustycznego (Lp). 

Ciśnienie w cylindrze, ciśnienie wtrysku paliwa, 

poziomy ciśnienia akustycznego i pozostałe para-

metry silnika mierzono w sposób ciągły i równole-

gle. Utrzymywano stałą wartość temperatury cieczy 

chłodzącej w każdym ze stacjonarnych punktów 

pracy silnika. Liczbę rejestrowanych cykli robo-

czych silnika dobrano wg zasady zapewnienia do-

kładności dalszych analiz statystycznych. Liczby 

i zakresy prędkości i obciążenia silnika wybrano 

z obszaru użytecznego parametrów eksploatacyj-

nych:  

a) wartości prędkości obrotowej silnika  

[obr/min]: 400 (bieg jałowy), 450, 500, 550, 

600, 650, 700, 750; 

b) wartości mocy użytecznej Ne/Ne, nominal [%]: 

0,1; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 

c) maksymalny moment obrotowy dla charaktery-

styki pełnej mocy (n/nnominal = 0,53; 0,6; 0,67; 

0,73; 0,8; 0,87; 0,93; 1,0). 

 

 

 

 

6. Ocena wyników badań 

 Analiza pola pracy objętego badaniami wskazu-

je uwzględnienie zakresu pracy silnika z możliwie 

optymalnym jednostkowym zużyciem paliwa, 

kształtującym się odpowiednio w zakresie 223458 

g/kW·h (charakterystyka śrubowa), 230594 

g/kW·h (charakterystyka obciążeniowa) i 314394 

g/kW·h (charakterystyka mocy częściowych). Po-

wyższe wartości są równoważne pracy silnika 

ze sprawnością ogólną w zakresie 1837% (rys. 3).  

 

a) 

0

100

200

300

400

500

600

700

0 100 200 300 400 500

Ne [kW]

g
e
 [

g
/k

W
•h

]

Śrubowa Obciążeniowa Mocy częściowych

 
b) 

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0 100 200 300 400 500

Ne [kW]


o
 [

-]

Śrubowa Obciążeniowa Mocy częściowych

 
 

Rys. 3. Przebiegi zmian jednostkowego zużycia 

paliwa (a) i sprawności ogólnej (b) w zależności  

od mocy użytecznej silnika dla wybranych  

charakterystyk pracy 

 

 Wzrost mocy użytecznej silnika oddziałuje 

jednoznacznie na wzrost poziomu hałasu genero-

wanego podczas pracy dla zadanego punktu pomia-

rowego (rys. 4). Wzrost równoważnego poziomu 

dźwięku wraz z mocą użyteczną jest wynikiem 

zwiększenia intensywności procesów dynamicz-

nych w silniku, tak związanych z realizacją proce-

sów roboczych, jak wtrysk paliwa, jego mieszanie 

z powietrzem i spalanie, oraz procesów towarzy-

szących. Intensyfikacja procesu przekazywania 

energii w procesie głównym i jej transfer na struk-

turę obiektu i poza nią potwierdza istotny udział 

procesów resztkowych w emisji akustycznej. Ana-

liza zmian poziomu ciśnienia akustycznego dla 

charakterystyki śrubowej określa kierunek i wartość 

zwiększenia poziomu hałasu od silnika, a jego 

zmiany są ściśle zdeterminowane zmianą prędkości 

i obciążenia silnika. Dostrzega się, iż parametrem 

w największym stopniu oddziałującym na wzrost 

ciśnienia akustycznego jest prędkość obrotowa 

(wzrost Lp o 9 dB), podczas gdy wpływ momentu 
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obrotowego jest mniej zauważalny (wzrost Lp 

o 2 dB).  
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Rys. 4. Przebiegi zmian wartości równoważnej Lpeq 

oraz minimalnej i maksymalnej poziomu dźwięku 

w zależności od mocy użytecznej silnika w warun-

kach charakterystyki śrubowej (a)  

i obciążeniowej (b) 

 

 Powyższa zmienność amplitudowa parametrów 

akustycznych od wskaźników pracy silnika zna-

mionuje jednoznaczność relacji funkcyjnej między 

energetyczną ekspozycją zmian procesowych w 

obiekcie a ich wtórnym oddziaływaniem na struktu-

rę silnika. Skoro więc powyższa relacja ma zdeter-

minowany i powtarzalny charakter, możliwe jest 

zbudowanie ściśle określonych relacji funkcyjnych, 

u podstaw których będzie ocena zmian estymat 

akustycznych silnika w rzeczywistych warunkach 

jego użytkowania. To natomiast daje możliwość 

opracowania algorytmów kontroli poprawności 

procesów w nim realizowanych, poprawności rela-

cji w parach kinematycznych podzespołów i me-

chanizmów silnika.  

 Rozpatrując proces oceny zmienności wybra-

nych estymat procesów wibroakustycznych dla 

stacjonarnych warunków pracy silnika istotnego 

znaczenia nabiera charakter zmienności emisji 

wybranych składników szkodliwych spalin silnika 

okrętowego dla rozpatrywanych warunków oraz jej 

stopień podobieństwa do relacji uzyskanej dla 

pierwszego z rozpatrywanych procesów (możli-

wość zastosowania obu rodzajów parametrów dia-

gnostycznych). W tym celu obliczono emisję go-

dzinową CO, HC i NOx dla danego punktu pracy 

silnika, wyznaczając jej zmienność względem mocy 

użytecznej silnika (rys. 5). W przypadku charakte-

rystyki śrubowej wzrost mocy użytecznej determi-

nuje względny wzrost emisji: 1,74,8 (CO), 2,17,8 

(HC) i 3,510 (NOx). Emisja tlenków azotu wzra-

stała w największym stopniu. W przypadku charak-

terystyki obciążeniowej wzrost ten wyniósł: 

0,51,1 (CO), 0,21,0 (HC) i 0,10,8 (NOx). Mo-

ment obrotowy, tak jak w przypadku poziomu hała-

su oddziałuje w mniejszym stopniu na wzrost emi-

sji składnika szkodliwego, jednak jego wpływu nie 

można pominąć.  
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Rys. 5. Przebiegi zmian wartości emisji godzinowej 

CO, HC i NOx od mocy użytecznej silnika w wa-

runkach charakterystyki śrubowej (a)  

i obciążeniowej (b)  

 

 Wyznaczenie emisji jednostkowej w teście 

ISO 8178 D2 i E3 [6, 10] (rys. 6) wskazuje na kry-

tyczną wartość emisji tlenków azotu, która przekra-

cza wartość dopuszczalną o 61% (test E3) i o 183% 

(test D2). Właśnie emisja NOx wraz z emisją PM 

i SOx mają kluczowe znaczenie dla okrętowych 

silników ZS. Mimo, iż wartości emisji CO i HC 

były poniżej ich limitów, ich negatywne oddziały-

wanie środowiskowe sprawia, iż celowym jest 

dążenie do zmniejszania ich wartości dopuszczal-

nych w międzynarodowych normach emisji. Po-

wyższe charakterystyki pozwalają na opracowanie 

wytycznych będących podstawą do opracowania 

miarodajnego systemu kontroli emisji spalin i aku-

stycznej w rzeczywistych warunkach użytkowania, 

jako narzędzia oceny diagnostycznej i systemu 

kontroli spełnienia norm [5, 12], z jednoczesnym 

wyznaczeniem rzeczywistej emisji dla konkretnego 

404



 

 
 

 

        

 

zadania przewozowego i systemu napędowego 

statku wodnego.  
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Rys. 6. Wartości emisji jednostkowej CO, HC 

i NOx badanego silnika w teście ISO 8178 typu E3 

i D2 wraz z ich wartościami granicznymi 

 

7. Podsumowanie 

Prezentowana praca stanowi kontynuację opra-

cowania naukowego i badawczego zrealizowanego 

przez jej autorów w [9]. W pierwszym opracowaniu 

zawarto metodologię badań, przedstawiono szereg 

informacji o zasadności ich przeprowadzenia, po-

tencjalnego wykorzystania wyników w praktyce, 

zastosowanej metodzie badawczej. Opisano metodę 

i systemy pomiarowe, obiekt badań i warunki po-

miarów.  

W tym fragmencie pracy skupiono się na opra-

cowaniu empirycznej zależności funkcyjnej między 

parametrami procesu akustycznego a wybranymi 

charakterystykami punktowymi definiującymi wa-

runki pracy silnika i odniesionymi do określonej 

jego sprawności ogólnej. Ocena poziomu hałasu 

i wyznaczenie zmienności funkcyjnej uwzględnia-

jącej warunki eksploatacji obiektu daje wymierne 

korzyści, tak po stronie analizy poznawczej, środo-

wiskowej, konstrukcyjnej jak i procesowej. Klamrą 

ujmującą każde z nich jest ocena diagnostyczna 

silnika na statku. Wyznaczone charakterystyki 

pozwoliły na ocenę niniejszych relacji funkcyjnych. 

Waga znaczenia procesów resztkowych w ocenie 

diagnostycznej, w tym kontrolnej, przy uwzględ-

nieniu światowych trendów emisji [7, 8] oraz za-

rządzania systemami, w których następują przemia-

ny energetyczne generujące produkty niezupełnego 

i niecałkowitego spalania, pozwoliły na podjęcie się 

zagadnienia oceny zmienności wybranych parame-

trów emisji spalin przy zmianie określonych 

wskaźników pracy silnika. Przez to uzyskano jed-

noznaczne wyznaczenie charakterystyk punkto-

wych, ważnych dla parametryzacji oceny proceso-

wej, zmierzającej do monitorowania stopnia po-

prawności tychże procesów. Wyznaczona wartość 

rzeczywista emisji jednostkowej wskazuje na rea-

lizm poziomów składników dla obiektu w eksploat-

acji, niezbędnych tak w badaniach modelowych, 

budowie systemu diagnostycznego jak i do bieżą-

cego nadzoru nad ich pracą, w kontekście wykrycia 

nieprawidłowości i wartościowania ich znaczenia 

dla pracy silnika i skutków ich oddziaływania na 

system i jego otoczenie.  
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Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

CO Carbon oxide/tlenek węgla 

CO2 Carbon dioxide/dwutlenek węgla 

 Efficiency/sprawność 

fi Frequency/częstotliwość 

ge Specific fuel consumption/jednostkowe 

 zużycie paliwa 

Ge Stream of a fuel consumption/natężenie 

 zużycia paliwa 

HC Hydrocarbon/węglowodór 

HD-D Heavy Duty Diesel/silnik ZS pojazdu 

ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowi- 

tej powyżej 3500 kg (HDV) 

IMO International Maritime Organization 

/Międzynarodowa Organizacja Morska 

ISO International Organization for Standardiza-

 tion/Międzynarodowa Organizacja Normal-

 izacyjna 

LI Sound intensity level/poziom natężenia 

 dźwięku 

LN Sound power level/poziom mocy dźwięku 

Lp Sound pressure level/poziom ciśnienia 

 akustycznego 

Mo Torque/moment obrotowy 

n Engine speed/prędkość obrotowa 

Ne Effective power/moc użyteczna 

NOx  Nitrous oxides/tlenki azotu  

pc Cylinder pressure/ciśnienie w cylindrze 

PM Particulate matter/cząstka stała 

SOx Sulphur oxides/tlenki siarki 
ZS Compression-ignition/zapłon samoczynny 
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