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Kazimierz WITKOWSKI 

PROBLEMATYKA ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERY  

PRZEZ STATKI WYKORZYSTYWANE W TRANSPORCIE MORSKIM 

 

W artykule omówiona została problematyka zanieczyszczenia atmosfery związkami toksycznymi emitowanymi przez statki, 

głównie przez okrętowe silniki tłokowe, stosowane powszechnie zarówno do napędu głównego statków jak i w elektrowniach 

statkowych. Zarówno rozwój transportu morskiego jak i troska o środowisko naturalne spowodowały, że w latach 90-tych 

ubiegłego wieku podjęto w Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO)prace nad aneksem VI do konwencji MARPOL 

73/78. Poprzez stosowanie w praktyce określonych w aneksie norm ograniczenia emisji związków toksycznych, oczekuje się 

wymiernych korzyści dla środowiska. 

W artykule na podstawie omówionych wyników badań własnych wskazano, jako jedną z metod ograniczenia emisji do at-

mosfery związków toksycznych, zasilanie silników okrętowych mieszaninami paliwa ropopochodnego z estrami oleju roślinne-

go. W badaniach stosowano mieszaninę okrętowego oleju napędowego (MDO) z estrem oleju rzepakowego (RME) w różnych 

proporcjach  

 

WSTĘP 

Od kilkunastu lat, na podstawie międzynarodowych regulacji 
prawnych, dąży się do skutecznego ograniczenia emisji do atmosfe-
ry związków toksycznych, głównie zawartych w produktach spalana 
okrętowych silnikach tłokowych i innych urządzeń opalanych. Nale-
ży podkreślić, że do napędu głównego morskich statków towaro-
wych oraz w elektrowniach tych statków stosuje się przede wszyst-
kim silniki tłokowe o zapłonie samoczynnym, zasilane paliwami 
ciekłymi ropopochodnymi. Moc dwusuwowego silnika napędu głów-
nego niektórych statków wynosi nawet ponad 80 MW.  Silniki takie,  
gdy proces roboczy nie jest optymalizowany ze względów ekolo-
gicznych, zużywa jednostkowo od około 0,170 do 0,180 kg/kWh 
okrętowego paliwa pozostałościowego, a emituje ponad 0,03  
kg/kWh związków szkodliwych. Z powyższego wynika, że w ciągu 
godziny z takiego statku do atmosfery zostaną wyemitowane co 
najmniej 24 tony związków zanieczyszczających środowisko, w tym 
tlenków siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, węglowodorów i cząstek 
stałych.  

W latach 90-tych ubiegłego wieku uznano, że łączny poziom 
emisji przez statki towarowe związków toksycznych do atmosfery 
jest na tyle znaczący, że konieczne jest wprowadzenie regulacji 
prawnych, poprzez wdrożenie i stosowanie których, uzyska się 
zauważalny spadek emitowanych związków toksycznych. Na skutek 
prac prowadzonych w Międzynarodowej Organizacji Morskiej  (IMO 
– International Maritime Organization) we wrześniu 1997 roku opu-
blikowano Aneks (Załącznik) VI do Międzynarodowej konwencji o 
zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 73/78. 
Załącznik ten wszedł w życie 19 maja 2005 roku. Przepisy w nim 
zawarte dotyczą ograniczeń emisji szkodliwych dla środowiska 
substancji, do których zaliczono tlenki azotu (NOx), tlenki siarki 
(SOx), zanieczyszczenia stałe (PM), substancje zubażające warstwę 
ozonową (halony, freony) oraz lotne związki organiczne (VOCs). 
Powstała również odpowiednia Dyrektywa Parlamentu Europejskie-
go i Rady  2012/33/UE  dnia 21 listopada 2012 r. zmieniająca dyrek-
tywę Rady 1999/32/WE dotycząca dopuszczalnej zawartości siarki 
w paliwach żeglugowych.  

1. REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE EMISJI PRZEZ 
STATKI ZWIĄZKÓW TOKSYCZNYCH DO ATMOSFE-
RY  

1.1. Aneks VI do konwencji MARPOL 73/78 

Jak wspomniano we wstępie, podstawowym aktem prawnym 
dotyczącym zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza przez statki 
jest Aneks VI konwencji MARPOL 73/78, zawierający 23 prawidła.  

Oprócz  ograniczeń emisji tlenków azotu (NOx), tlenków siarki 
(SOx), zanieczyszczeń stałych (PM), substancji zubażających war-
stwę ozonową oraz lotnych związków organicznych (VOCs), aneks 
reguluje także wymagania techniczne dotyczące wyposażenia 
statków w spalarki oraz jakości paliw żeglugowych. W kolejnych 
latach wprowadzano do aneksu dodatkowe zapisy i  zmiany w 
dotychczas obowiązujących normach.  

W 2001 roku wprowadzono do aneksu rozdział 4 dotyczący 
efektywności energetycznej statków, związany z ograniczeniem 
emisji dwutlenku węgla (CO2). Wskazano datę obowiązywania tych 
przepisów na 1 stycznia 2013 roku. Od tego momentu obowiązuje 
określenie dla nowych statków współczynnika efektywności energe-
tycznej (EEDI) oraz planu zarządzania efektywnością energetyczną 
(SEEMP) dla wszystkich statków. 

W 2008 roku dokument ten zmieniono, w zakresie Kodeksu 
technicznego NOx, zmniejszając dopuszczalny poziom emisji tlen-
ków azotu wskazując datę obowiązywania na 1 lipca 2010 roku 
(tzw. poziom II redukcji). Dla statków zbudowanych 1 stycznia 2016 
roku i po tej dacie miał obowiązywać poziom III redukcji NOx, ale 
decyzją IMO przesunięto datę jego stosowania na 1 stycznia 2021 
roku. 

Rozdział I załącznika VI zawiera prawidła od 1 do 4. Opisano w 
nich zastosowanie załącznika, podano najważniejsze definicje, 
określono wyjątki ogólne od stosowania prawideł oraz zawarto 
informacje dotyczące instalowania na statkach urządzeń równo-
ważnych w stosunku do wymaganych w załączniku. Należy podkre-
ślić, że za sytuacje wyjątkowe dla których prawidła załącznika nie 
mają zastosowania (dopuszcza się emisję wyższą od określonej 
normą) należą stany awaryjne związane z uszkodzeniem statku, 
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ratowaniem życia, a więc wówczas bezpieczeństwo eksploatacji 
statku i ludzi stawiane jest ponad aspektami ekologicznymi. 

Rozdział II zawiera prawidła od 5 do 11, mówiące między in-
nymi o procedurze wydawania Międzynarodowego świadectwa o 
zapobieganiu zanieczyszczeniom powietrza  i utrzymania jego 
ważności. 

Rozdział III załącznika VI zawiera prawidła od 12 do 19.  Poda-
no wymagania dotyczące emisji ze statku substancji zubażających 
warstwę ozonową, emisji tlenków azotu (NOx), tlenków siarki (SOx), 
zanieczyszczeń stałych, a także lotnych związków organicznych 
(VOCs). Omówiono zasady spalania odpadków na statkach. 

Przepisy o emisji tlenków azotu dotyczą wszystkich silników 
okrętowych o mocy ponad 130 kW zainstalowanych na statkach od 
1 stycznia 2000 r. Wskazano wyjątki od stosowania normy. Dopusz-
czalna emisja NOx jest całkowitą jednostkową ważoną emisją wyra-
żoną w g/kWh, zależną od prędkości obrotowej wału korbowego 
silnika wyrażonej w obrotach na minutę. Od 1 stycznia 2000 roku 
obowiązywał poziom I redukcji NOx, od 1 stycznia 2011 roku poziom 
II. Pierwotnie od 1 stycznia 2016 roku miał obowiązywać poziom III, 
ale  decyzje te odroczono do 1 stycznia 2021 roku. Szczegółowe 
dane dotyczące dopuszczalnej emisji NOx zestawiono w tabeli 1 
[opracowano na podstawie 8].  
 

Tab. 1. Dopuszczalny poziom emisji tlenków azotu przez silniki 
okrętowe zgodnie z Aneksem VI konwencji MARPOL 73/78 

Poziom Dopuszczalna emisja NOx Data 
obowiązy-

wania 

 
Poziom I 

 17 g/kWh gdy n<130 obr/min 

 45n-0,2 g/kWh gdy n>130 obr/min a n< 2000 obr/min 

 9,8 g/kWh gdy n>2000 obr/min 

od 
01.01.2000 

 
Poziom II 

 14,4 g/kWh gdy n<130 obr/min 

 44n-0,2 g/kWh gdy n>130 obr/min a n< 2000 obr/min 

 7,7 g/kWh gdy n>2000 obr/min 

od 
01.01.2011 

 
Poziom III 

 3,4 g/kWh gdy n<130 obr/min 

 9,0n-0,2 g/kWh gdy n>130 obr/min a n< 2000 obr/min 

 2,0 g/kWh gdy n>2000 obr/min 

od 
01.01.2016

(*) 

(*) odroczono do 01.01.2021 , dotyczy obszarów kontroli emisji ECA 

   
Poziom III redukcji, którego obowiązywanie odroczono do 2021 

roku dotyczy obszarów kontroli emisji (ECA - Emission Control 
Area). Obecnie obowiązujące obszary kontroli wraz z planowanym 

ich rozszerzeniem pokazano na rysunku 1 [5].  
W celu redukcji emisji tlenków siarki (SOx) postanowienia 

Aneksu VI narzucają konieczność stosowania paliw o odpowiedniej 
zawartości siarki. W obszarach pływania poza ECA do 1 stycznia 
2012 roku można było spalać paliwa o zawartości siarki do 4,5%. 
Po 1 stycznia 2012 roku dopuszczalna jej zawartość wynosi 3,5%, a 
od 1 stycznia 2020 roku tylko 0,5%. Bardziej rygorystyczne są  te 
wymagania  dla obszarów kontroli emisji (ECA). Początkowo do-
puszczalna zawartość siarki w paliwach żeglugowych wynosiła 
1.0%, a od 1 stycznia 2015 roku wynosi 0,1%.  

Przepisami dotyczącymi zapobiegania emisji substancji nisz-
czących warstwę ozonową  objęto miedzy innymi instalacje chłodni-
cze i przeciwpożarowe, które zawierają  od trzech kilogramów takich 
substancji jak halony, chlorofluorowęglowodory (CFC) i hydrochloro-
fluorowęglowodory (HCFC). Statki powinny posiadać wykaz wypo-
sażenia zawierającego te substancje i prowadzić Książkę zapisów o 
substancjach zubożających warstwę ozonową. Powinny być rów-
nież wdrożone procedury związane z ich uzupełnianiem i zdawa-
niem. 

Na zbiornikowcach przewożących surową ropę naftową  musi 
być wdrożony plan postępowania z lotnymi związkami organiczny-
mi, odpowiedni dla danego statku, który zatwierdza administracja 
państwa bandery danego statku. Konsekwencją tych wymagań jest 
stosowanie na statku procedury dotyczącej zmniejszania emisji 
stałych związków organicznych na wszystkich etapach transportu – 
podczas załadunku, przewożenia drogą morską i wyładunku w 
porcie docelowym. Plan uwzględnia również postępowanie przy 
myciu zbiorników ropą naftową, w związku z powstawaniem dodat-
kowych  lotnych związków organicznych. 

Jak wspomniano wcześniej, od 1 stycznia 2013 roku nowe 
statki o pojemności brutto 400 ton i większej muszą spełniać wyma-
gania w zakresie efektywności energetycznej. Wyjątek stanowią 
statki o napędzie spalinowo-elektrycznym, turbinowym i hybrydo-
wym. Podano cztery podstawowe wskaźniki efektywności energe-
tycznej: 
1. Osiągnięty Projektowy Wskaźnik Efektywności Energetycznej 

(Atteined  Energy Efficiency Design Index  - EEDI). 
2. Wymagany Projektowy Wskaźnik Efektywności Energetycznej. 
3. Plan Zarządzania Efektywnością Energetyczną Statku (Ship 

Energy Efficiency Management Plan – SEEMP). 

 
Rys. 1.  Obecnie obowiązujące obszary kontroli emisji (ECA) wraz z planowanym ich rozszerzeniem [5]   
 



I 

Bezpieczeństwo i ekologia 
 

 

   

470 AUTOBUSY 6/2016 
 

4. Eksploatacyjny Wskaźnik Efektywności Energetycznej Statku 
(Energy Efficiency Operational Indicator - EEIO). 
 
Współczynnik EEDI zawiera parametry charakteryzujące zapo-

trzebowanie energii do wykonania pracy przewozowej oraz związa-
ną z wytwarzaniem tej energii emisją CO2. Pełne zależności mate-
matyczne podane są między innymi w [9] . Podaje się również 
przybliżone zależności do wyznaczenia szacunkowego EEDI. Przy-
kład stanowi zależność (1) stosowana dla kontenerowców, określa-
na dla 70% nośności statku [10].  

 

 

(1) 

gdzie: 

 - sumaryczna moc silników głównych jako 

75% MCR [kW], 

  - moc zespołów prądotwórczych [kW], 

  - nośność statku [tona], 

  - prędkość referencyjna statku [węzeł].  

Wartość osiągniętego współczynnika EEDI powinna być ≤ od 
wymaganego EEDI obliczonego  zgodnie z zależnością (2) [4]:  

(Wymagany EEDI) = (1 X/100) · (wartość linii odniesienia)  (2)          

gdzie X [%] jest współczynnikiem redukcji wymaganego EEDI okre-
ślonym dla danego statku względem linii odniesienia EEDI [4]. 
Linia odniesienia jest krzywą przedstawiającą średnią wartość 
wskaźnika ze zbioru statków zbudowanych w latach 1999-2008 i ma 
postać równania (3):  

(wartość linii odniesienia) = (a) · (DWT statku)–c              (3) 

gdzie a i c są współczynnikami określonymi w drodze dopasowania 
krzywej regresji i podanymi w rezolucji IMO MEPC.231(65) [9].  Na 
przykład dla kontenerowca a  = 174,22 a c = 0,201.   

Eksploatacyjny Wskaźnik Efektywności Energetycznej Statku 
(EEIO) jest dobrowolnie określanym wskaźnikiem służącym do 
bieżącej oceny efektywności transportowej danego statku.  Wyzna-
cza się go po zakończeniu rejsu, aby wykazać efektywność wyko-
rzystania statku i jego urządzeń energetycznych w danej podróży. 
EEIO jest obliczany według zależności (4) [7]. 

 

(4) 

gdzie:  

– FC – masa zużytego paliwa w czasie podróży przez silniki i 
inne urządzenia opalane, 

– J – rodzaj paliwa, 
– CFj – współczynnik konwersji wyrażony stosunkiem masy 

CO2 do masy spalonego paliwa [6], 
– mcargo – masa przewiezionego ładunku [t] lub liczby kontene-

rów [TEU] lub liczby pasażerów lub pojemność [GT] dla 
statku pasażerskiego, 

– D – dystans (mile morskie), na którym przewieziono ładunek 
lub wykonano pracę transportową [Mm] 

Należy zwrócić uwagę, że niezależnie od dbałości eksploata-
cyjnej wartość tego współczynnika może być niekorzystna, na przy-
kład gdy statek podróżuje nie w pełni załadowany (wystąpiły pro-
blemy z pozyskaniem danego ładunku) lub po remoncie stocznio-

wym podróżuje pod balastem do portu załadunku. Są to czynniki 
natury zewnętrznej, niezależne od armatora i załogi statku. 

1.2. Dyrektywa Unii Europejskiej 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej  
2012/33/UE  z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniająca dyrektywę 
Rady 1999/32/WE dotyczy dopuszczalnej zawartości siarki 
w paliwach żeglugowych. Jej treść jest spójna z treścią Aneksu VI 
MARPOL. Mówi się między innymi, że państwa członkowskie po-
dejmują wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, aby na ich 
morzach terytorialnych, w wyłącznych strefach ekonomicznych i w 
strefach kontroli zanieczyszczeń, będących częścią Obszarów 
Kontroli Emisji SOx, nie stosowano od 1 stycznia 2015 roku paliw 
żeglugowych, jeżeli zawartość siarki w tych paliwach przekracza 
0,10 % na jednostkę masy. 

Państwa członkowskie podejmują także wszelkie niezbędne 
kroki w celu zapewnienia, aby na statkach pasażerskich wykonują-
cych regularne usługi do lub z portu Unii na ich morzach terytorial-
nych, w wyłącznych strefach ekonomicznych oraz w strefach kontro-
li zanieczyszczeń, niebędących częścią Obszarów Kontroli Emisji 
SOx, nie stosowano paliw żeglugowych, w których zawartość siarki 
przekracza 1,50 % na jednostkę masy do dnia 1 stycznia 2020 r. 

Państwa członkowskie są również odpowiedzialne za egze-
kwowanie tego wymogu przynajmniej w odniesieniu do statków 
pływających pod ich banderą oraz statków pływających pod wszyst-
kimi banderami podczas pobytu w ich portach. Statki cumujące w 
portach Unii nie mogą stosować paliw żeglugowych o zawartości 
siarki przekraczającej 0,10 % na jednostkę masy. 

2. MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA EMISJI PRZEZ STATKI 
ZWIĄZKÓW  TOKSYCZNYCH POPRZEZ SPALANIE 
PALIW NIEKONWENCJONALNYCH 

Jedną z możliwości ograniczenia do atmosfery emisji przez 
statki tlenków azotu, tlenków siarki i dwutlenku węgla jest spalanie 
paliw niekonwencjonalnych, w tym paliw gazowych lub ciekłych 
pochodzenia roślinnego, a także mieszanin paliwa ropopochodnego 
z olejami roślinnymi i ich estrami. 

Uważa się [6], że do silników o zapłonie samoczynnym możli-
we jest stosowanie paliw gazowych, w tym: 

 gaz ziemny, sprężony (CNG – Compressed Natural Gas) i 
ciekły (LNG – Liquefied Natural Gas), 

 gaz fermentcyjny (biogas), 

 wodór, 

 mieszaninę propanu i butanu (LPG- – Liquefied Petroleuml 
Gas). 
Do niekonwencjonalnych paliw ciekłych zaliczyć można: 

– alkohol metylowy, 

 alkohol etylowy, 

 oleje roślinne i mineralne, 

 estry wyższych kwasów tłuszczowych, 

 ester dimetylowy. 
Nie wszystkie wymienione paliwa niekonwencjonalne bierze się 

pod uwagę w kontekście ich spalania w okrętowych silnikach tłoko-
wych o zapłonie samoczynnym. W odniesieniu do paliw gazowych 
w transporcie morskim stosowane są tzw. silniki dwupaliwowe 
przystosowane do spalania zarówno żeglugowego oleju napędowe-
go jak i gazu ziemnego. Początkowo dotyczyło to przede wszystkim 
silników napędu głównego  gazowców przewożących LNG. Decydu-
jące znaczenie w zwiększaniu zastosowania paliw gazowych miała 
tu konieczność racjonalnego wykorzystania dość znacznej ilości 
gazu odparowującego z gazu przewożonego w zbiornikach statków. 
Szacuje się, że ilość odparowanego gazu, zależnie od warunków 
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hydrometeorologicznych pływania statku, wynosi od 0,1% do 0,3% 
objętości przewożonego ładunku. Dla gazowca LNG o pojemności 
ładunku wynoszącej 100 tys. m3 intensywność odparowania może 
wynosić ok. 300 m3 (ok. 138 ton) gazu w ciągu doby. Taka ilość 
gazu wystarcza do zasilania silnika napędowego o mocy 35 MW 
[12]. W ten sposób powstały niejako naturalne warunki rozwoju 
silników okrętowych zasilanych paliwem gazowym.  

Z badań prowadzonych przez firmę Wärtsilä [6] spalanie gazu 
ziemnego w silnikach okrętowych w porównaniu z olejem napędo-
wym pozwala między innymi  na:  

 zmniejszenie emisji tlenku węgla o ok. 75%, 

 zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ok. 20%, 

 zmniejszenie emisji tlenków azotu o ok. 80%,  

 brak emisji tlenków siarki,  

 zmniejszenie emisji cząstek stałych.  
W Norwegii od ponad 10 lat eksploatowane są promy z silni-

kami spalającymi płynny gaz. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze 
norweskie gazowce mogą uzupełniać zapas gazu praktycznie w 
każdym większym porcie. Na świecie nie istnieje jednak rozbudo-
wana infrastruktura stacji tankowania paliw gazowych, co stanowi 
istotną przeszkodę w  rozwoju floty statków z silnikami zasilanymi 
płynnym gazem.  

Ze względów ekologicznych warto również rozważać możli-
wość zasilania silników okrętowych niekonwencjonalnymi paliwami 
ciekłymi, na przykład olejami roślinnymi lub ich estrami. W dalszej 
części opracowania omówione zostaną wyniki badań własnych, 
dotyczących zasilania silnika okrętowego dwusuwowego mieszani-
ną oleju napędowego (ON) i estru oleju rzepakowego (RME – Rape-
seed Oil Methyl Ester). W Polsce do produkcji estrów stosuje się 
zazwyczaj olej rzepakowy i alkohol metylowy. Otrzymuje się estry 
metylowe wyższych kwasów tłuszczowych, określane jako RME. 
Należy zaznaczyć, że oleje rzepakowe i ich estry różnią się właści-
wościami w stosunku do oleju napędowego, co odnosi się przede 
wszystkim do gęstości, lepkości kinematycznej, temperatury płynię-
cia i wartości opałowej. Ich większa gęstość i lepkość może utrud-
niać zasilanie silników o zapłonie samoczynnym. Oleje i ich estry 
mają inny skład chemiczny niż olej napędowy, czego konsekwencją 
jest ich mniejsza wartość opałowa. Jednoznacznie pozytywną ich 
właściwością jest natomiast praktycznie brak zawartości siarki oraz 
biodegradalność. Wyniki badań [2, 3, 11] nad stosowalnością olejów 
rzepakowych do zasilania silników wysokoprężnych wykazują mię-
dzy innymi gorsze napełnienie cylindrów, gorsze rozpylanie tego 
paliwa i biorąc pod uwagę jego mniejszą wartość opałową  wykaza-
no, że silnik pracuje z niższą sprawnością ogólną. W niektórych 
silnikach z wtryskiem bezpośrednim obserwowano szereg niepoko-
jących zjawisk towarzyszących zasilaniu olejem rzepakowym, do 
których można zaliczyć między innymi: 

 częste zatykanie otworów wtryskowych rozpylaczy, 

 skłonność do powstawania nagarów na denkach tłoków i na 
gniazdach zaworowych, 

 trudności z rozruchem silnika w niskich temperaturach otocze-
nia, 

 zacieranie par precyzyjnych pomp wtryskowych. 
Powyższe powody skłaniają do twierdzenia, że bezpieczniejsze 
będzie zasilanie silników estrami metylowymi wyższych kwasów 
tłuszczowych oleju rzepakowego (RME) mieszanymi z olejem na-
pędowym. Wówczas ostateczne właściwości mieszaniny zależeć 
będą od wartości parametrów obu mieszanych olejów oraz wzajem-
nego ich stosunku w mieszaninie. 

Bardzo ważnym oczekiwaniem jest zmniejszenie gęstości i lep-
kości mieszaniny w stosunku do oleju roślinnego lub estru. Już 
niewielkie ilości oleju napędowego (ON) dodane do oleju rzepako-

wego powodują zauważalne zmiany właściwości mieszaniny. We-
dług danych [10] dodanie 20% ON do oleju rzepakowego spowo-
dowało spadek lepkości o około 30%. Wykazano także zmniejsze-
nie okresu opóźnienia zapłonu. Poprawiają się również własności 
rozruchowe silnika. W powszechnych zastosowaniach eksploata-
cyjnych najczęściej bierze się pod uwagę dodawanie do oleju napę-
dowego niewielkich ilości oleju rzepakowego lub RME, do około 
20%. 

Badania pojazdów mechanicznych [2] zasilanych mieszaniną 
20% oleju rzepakowego i 80% oleju napędowego nie wykazały 
żadnych negatywnych skutków.  

Przygotowanie mieszaniny oleju napędowego z estrami oleju 
rzepakowego nie jest trudne, ponieważ łączą się te czynniki sku-
tecznie, tworząc trwałą mieszaniną nie wykazującą tendencji do 
rozwarstwiania. Należy jednak zwrócić uwagę, że mieszaniny te 
mogą być bardziej podatne na procesy starzenia, co może stanowić 
istotny problem z dłuższym ich magazynowaniem. 

W badaniach własnych, w odniesieniu do silników okrętowych, 
postanowiono określić wpływ ich zasilania mieszaniną okrętowego 
oleju napędowego (MDO – Marine  Diesel Oil) z estrem oleju rzepa-
kowego (RME) na emisję toksycznych składników spalin. Biorąc 
pod uwagę opisane wyżej rezultaty badań dotyczących możliwości 
wykorzystywania olejów roślinnych i ich estrów do zasilania silników 
wysokoprężnych, postanowiono w badaniach własnych stosować 
mieszaninę MDO z RME z dodatkiem estru do 20%. 

2.1.  Badania własne 

Obiekt badań 

Obiektem badań był dwusuwowy doładowany silnik wodzikowy 
o zapłonie samoczynnym stanowiący element laboratoryjnego 
stanowiska badawczego.  Do zmian obciążenia silnika wykorzysty-
wano hamulec wodny. Stanowisko wyposażone jest między innymi 
w analizator spalin Wimmer MRU, który wykorzystano do badania 
składu spalin.  

Przebieg badań i wyniki 

W czasie badań silnik pracował ze stałą prędkością obrotową 
wału korbowego wynoszącą 220 obr/min w zakresie obciążenia od 
25 do 80% obciążenia nominalnego momentem obrotowym (M). Na 
potrzeby badań przygotowano trzy mieszaniny MDO z RME, w 
których składzie było odpowiednio 5%, 10% i 20% RME. Początko-
wo określono zawartość w spalinach w funkcji obciążenia silnika 
tlenków azotu (NOx), dwutlenku węgla (CO2) i tlenku węgla (CO), 
gdy silnik zasilany był okrętowym olejem napędowym (MDO). Dal-
sze serie pomiarowe realizowane były  w tych samych warunkach 
obciążenia silnika zasilanego mieszaninami MDO+5%RME, 
MDO+10%RME i MDO+20%RME. Uzyskane wyniki badania składu 
spalin pokazano na rysunkach 2, 3 i 4.  Zaobserwowano (rys. 2) 
niewielki spadek emisji do atmosfery tlenków azotu, szczególnie 
widoczny dla mieszaniny z 20% zawartością estru oleju rzepakowe-
go. Nie zaobserwowano istotnych zmian emisji tlenku węgla (rys. 3) 
dla zastosowanych mieszanin, w stosunku do spalania MDO. Wi-
doczny jest natomiast wyraźny spadek emisji dwutlenku węgla dla 
mieszaniny MDO+20%RME. W czasie prowadzonych badań nie 
stwierdzono żadnych problemów z rozruchem silnika i jego eksploa-
tacją w czasie wszystkich serii pomiarowych. 
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Rys. 2. Zawartość w spalinach NOx w funkcji obciążenia silnika 
(M/Mn) dla MDO i mieszani z różną procentową zawartością RME 
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Rys. 3. Zawartość w spalinach CO w funkcji obciążenia silnika 
(M/Mn) dla MDO i mieszani z różną procentową zawartością RME 
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PODSUMOWANIE 

Stale rozwijający się transport morski, wzrost liczby i tonażu 
eksploatowanych morskich statków towarowych powoduje, że ro-
śnie ich udział w zanieczyszczeniu atmosfery. Okrętowe silniki 
napędu głównego, spalinowe agregaty prądotwórcze oraz inne 
urządzenia opalane decydują o łącznej emisji do atmosfery przez 
dany statek związków toksycznych, w tym przede wszystkim tlen-
ków azotu, tlenków siarki, tlenku i dwutlenku węgla oraz cząstek 
stałych.  

W trosce o ochronę atmosfery opracowano szereg norm praw-
nych poprzez stosowanie których oczekuje się, że dojdzie do wy-
raźnego zmniejszenia udziału transportu morskiego w degradacji 
środowiska naturalnego. Opracowano normy zarówno o zasięgu 
lokalnym, regionalnym jak i międzynarodowym. Najważniejsze 

znaczenie dla transportu morskiego ma opracowany przez Między-
narodową Organizację Morską (IMO) Aneks VI do Konwencji MAR-
POL 73/78. 

Stosowanie w praktyce wymagań zapisanych w Aneksie VI 
powoduje, że stosuje się różne rozwiązania które powodują, że 
dany statek odpowiada proekologicznym przepisom.  

Jednym ze skutecznych środków umożliwiających obniżenie 
emisji do atmosfery związków toksycznych jest spalanie w silnikach 
okrętowych paliw ekologicznych w tym gazowych czy też pocho-
dzenia roślinnego. 

Być może w przyszłości będą takie paliwa powszechnie stoso-
wane, ale obecnie tak nie jest. W odniesieniu do paliw gazowych 
jednym z istotnych problemów jest niedostatecznie rozbudowana w 
portach sieć stacji bunkrowych. W odniesieniu do paliw pochodze-
nia roślinnego istnieje szereg wątpliwości co do możliwości zasilania  
nimi silników okrętowych, w których wtrysk realizowany jest bezpo-
średnio.  Wydaje się, że bardziej prawdopodobne jest stosowanie 
mieszanin tych olejów lub ich estrów z olejem napędowym w okre-
ślonych proporcjach. Wówczas można by oczekiwać z jednej strony 
obniżenia zawartości w spalinach związków toksycznych, a z drugiej 
braku negatywnego wpływu tych mieszanin na przebieg procesu 
roboczego w silnikach tłokowych oraz ich niezawodność.  

W badaniach własnych stosowano do zasilania silnika okręto-
wego, dwusuwowego, o zapłonie samoczynnym mieszaniny oleju 
napędowego (MDO) iż estrem metylowym oleju rzepakowego 
(RME) z jego udziałem w MDO od 5% do 20%. 

Uzyskane wyniki badań wskazują między innymi na to, że silnik 
zasilany tymi mieszaninami pracuje poprawnie. Koncentrując się w 
badaniach na analizie składu spalin, wykazano, że spalanie mie-
szanin tych paliw (MDO+RME) powoduje zauważalne zmiany stę-
żenia w spalinach takich związków jak tlenki azotu, tlenek i dwutle-
nek węgla. Dotyczy to jednak przede wszystkim mieszaniny w 
składzie której było 20% RME. Wówczas rejestrowany jest spadek 
emisji tlenków azotu i dwutlenku węgla. Emisja tlenku węgla nie-
znacznie wzrasta. 

W dalszych badaniach należałoby podjąć próby z zasilaniem 
silnika mieszaniną MDO i RME z jeszcze większym procentowym 
udziałem estru. 
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The problematics of atmospheric pollution  
by ships used in maritime transport 

The paper discusses  problems of air pollution by toxic 

compounds emitted by ships, mainly by marine piston en-

gines, which are commonly used both for main propulsion of 

ships and in power plants ships. Both, the development of 

marine transport and care for the environmental caused that 

in the 90s of the last century in the International Maritime 

Organization (IMO) has been undertaken work to develop the 

Annex VI of MARPOL 73/78. Through using in  practice, 

standards reduce emissions of toxic compounds, which it is 

set out in the Annex, environmental benefits are expected. 

 In the paper, on the basis discussed of own research re-

sults, indicated as one way to reduce atmospheric emissions 

of toxic compounds, combustion in marine diesel engine 

mixtures of petroleum fuel from vegetable oil esters. In the 

research mixture of marine diesel oil (MDO) with an of rape-

seed oil methyl ester (RME) in different proportioned was 

used. 
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