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MODELOWANIE CFD OSIADANIA STATKÓW KONTENEROWYCH PODCZAS 

MANEWRU WYMIJANIA NA TORZE WODNYM 

 

W artykule omówiono badania nad zastosowaniem zaawansowanych obliczeń numerycznej mechaniki płynów do wyzna-

czania trajektorii ruchu (w sześciu stopniach swobody) statku morskiego żeglującego na akwenie ograniczonym podczas ma-

newru wymijania z innym statkiem. Uwzględniono jednocześnie zarówno oddziaływanie dna i brzegów kanału o zadanej geo-

metrii jak również oddziaływanie wymijanego statku, co jest podejściem nowatorskim na skalę światową. Wyniki symulacji 

przeanalizowano pod wzglądem hydrodynamicznego zjawiska osiadania, powstającego podczas przejścia statku przez akwen 

ograniczony głębokością i brzegami kanału przy jednoczesnej interakcji z wymijanym statkiem. W obliczeniach wykorzystano 

geometrię typowego statku kontenerowego. 

 

WSTĘP 

Pojęciem powszechnie stosowanym w zagadnieniach związa-
nych z bezpieczeństwem żeglugi statków morskich jest domena 
statku. W najprostszym ujęciu obejmuje ona pewien obszar wokół 
statku, w którym nie powinny znajdować się inne statki bądź prze-
szkody, zaś w ujęciu trójwymiarowym również dno akwenu. W 
szczególności podczas żeglugi statku na akwenach ograniczonych, 
w tym między innymi w kanałach podejściowych do portów, istotny 
jest wertykalny aspekt domeny wyrażany zwykle przez tzw. zapas 
wody pod stępką [13]. 

W związku z określoną i krótkoterminowo niezmienną głęboko-
ścią akwenów zagadnienie precyzyjnego wyznaczania zapasu wody 
pod stępką staje się najistotniejsze dla statków dużych w relacji do 
wymiarów dostępnego akwenu. Światowa flota morska notuje wzro-
stowy trend tonażu zatrudnionego w żegludze międzynarodowej. 
Poza tradycyjnymi statkami drobnicowymi, których łączna nośność 
nie zmieniła się istotnie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, no-
śność pozostałych grup statków zwiększa się [19]. Tendencja wzro-
stowa tonażu floty nakłada się na obserwowane w budownictwie 
okrętowym zjawisko zwiększania rozmiarów poszczególnych stat-
ków. Jest to szczególnie widoczne w przypadku statków kontenero-
wych, których dynamiczny rozwój trwa od półwiecza. Nastąpił 
wzrost długości statków kontenerowych od około 130 metrów w 
latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia do 400 metrów na po-
czątku drugiej dekady XXI wieku oraz jednoczesny wzrost pozosta-
łych wymiarów liniowych statków, to jest szerokości i niezmiernie 
ważnego zanurzenia [18]. 

Obserwowany wzrost rozmiarów liniowych statków morskich, w 
tym szczególnie widoczny wzrost rozmiarów kontenerowców, skut-
kują rosnącym zanurzeniem eksploatacyjnym i w konsekwencji w 
odniesieniu do dostępnych współcześnie akwenów żeglugowych, 
spadkiem stosunku H/T wyrażającym iloraz dostępnej głębokości 
wody do aktualnego zanurzenia statku, co ma istotne znaczenia dla 
akwenów płytkowodnych charakterystycznych dla dróg podejścio-
wych do bardzo wielu światowych portów morskich [13]. 

Skoro tendencje światowe potwierdzają coraz większe wyko-
rzystanie akwenów ograniczonych (podejściowych, portowych) 
przez coraz większe statki, to zagadnienie określania bezpiecznej 
prędkości zapewniającej zdolności manewrowe statku jak i zacho-

wanie odpowiedniej rezerwy wody pod dnem kadłuba mają kluczo-
we znaczenie dla bezpieczeństwa nawigacji na akwenach ograni-
czonych. Prędkość i osiadanie jak i siły hydrodynamiczne działające 
na kadłub statku pozostają w ścisłej zależności [13]. Ustalenie 
odpowiedniej relacji pomiędzy prędkością jak i wartością rezerwy 
wody dostosowanej do konkretnych statków przyczynia się zarówno 
do zwiększenia efektywności (przepustowości) portu jak i bezpie-
czeństwa żeglugi na akwenach portowych. 

Należy jednocześnie zauważyć, że wspomniane akweny ogra-
niczone, jak np. kanały podejściowe do portów, charakteryzują się 
nie tylko ograniczoną głębokością, ale również dużym natężeniem 
ruchu statków. Wobec tego można postawić nie tylko problem pre-
cyzyjnego wyznaczania zapasu wody pod stępką wynikającego z 
relatywnie niewielkiej głębokości akwenu, ale również z wzajemne-
go oddziaływania statków podczas manewru wymijania na tak 
płytkim akwenie jak przykładowo kanał podejściowy do portu. 

Ze względu na dużą liczbę czynników i skomplikowany charak-
ter oddziaływań zachodzących podczas przemieszczania się statku 
na akwenach ograniczonych stosowane dotychczas na świecie 
metody niedostatecznie odzwierciedlają kompleks zjawisk związa-
nych z osiadaniem statku będącym jednym ze składników zapasu 
wody pod stępką. Jednocześnie metody te zupełnie nie obejmują 
zjawisk występujących podczas wymijania się statków. 

W artykule przedstawiono sposób modelowania ruchu statku w 
sześciu stopniach swobody z zastosowaniem zaawansowanych 
symulacji opartych na metodach numerycznej mechaniki płynów 
(CFD) do analizy zjawisk zachodzących podczas ruchu kadłuba na 
akwenie ograniczonym podczas manewru wymijania. Wyniki symu-
lacji ujęto ilościowo pod wzglądem hydrodynamicznego zjawiska 
osiadania, gdyż stanowi ono jedną z najistotniejszych składowych 
zapasu wody pod stępką [3, 13]. Modelowane osiadanie polega na 
zwiększeniu zanurzenia statku w ruchu w wyniku przyspieszenia 
przepływu wody między kadłubem a ścianami akwenu i kadłubem 
wymijanego statku, co przedstawiono ideowo na rys. 1. 

osiadanie

 
Rys. 1. Osiadanie statku w ruchu (opracowanie własne) 
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Związany z ruchem postępowym statku spadek ciśnienia wody 

opływającej kadłub powoduje obniżenie zwierciadła wody w pobliżu 
burt statku. Pociąga to za sobą faktyczne obniżenie całego statku, 
co zaś jest równoznaczne ze zwiększeniem zanurzenia. Obniżenie 
kadłuba nie zawsze jest równomierne. Najczęściej występują także 
zmiany przegłębienia wynikające z nierównomiernego rozkładu 
ciśnienia na dziobie i rufie [7,15]. Dotychczasowe światowe badania 
jednoznacznie wskazują na związek osiadania z geometrią kadłuba, 
geometrią akwenu, prędkością statku względem wody i stosunkiem 
głębokości wody do zanurzenia statku. Określenie dokładnej zależ-
ności między wielkością osiadania a powyższymi czynnikami umoż-
liwi maksymalne wykorzystanie dopuszczalnego zanurzenia statku 
przy zachowaniu bezpieczeństwa ruchu na danym akwenie [6,8,15]. 

W toku określania minimalnego wymaganego zapasu wody 
pod stępką brane są pod uwagę zarówno statyczne jak i dynamicz-
ne składowe owego zapasu [13]. Jedną z istotnych składowych 
dynamicznych jest osiadanie statku bezpośrednio związane z jego 
prędkością postępową. Jednocześnie odpowiednia sterowność na 
wodach ograniczonych jest jedną z głównych właściwości hydrome-
chanicznych statku, zapewniającą mu bezpieczeństwo i efektyw-
ność w eksploatacji, zaś sterowność ta, podobnie jak osiadanie, jest 
związana z prędkością ruchu statku. 

Należy zauważyć przeciwstawny charakter oczekiwań związa-
nych z prędkością w kontekście osiadania i sterowności. Na akwe-
nie płytkowodnym naturalnym postulatem jest zmniejszanie osiada-
nia prowadzące do wzrostu zapasu wody pod stępką, co można 
osiągnąć zmniejszając prędkość ruchu statku. W tym samym czasie 
równie ważny jest postulat zapewnienia sterowności, co jest szcze-
gólnie ważne podczas manewru wymijania, co z kolei wiąże się z 
ograniczeniem redukcji prędkości statku. Wobec przeciwstawnych 
wymagań dobór prędkości postępowej statku ma zatem charakter 
kompromisowy, stąd istnieje potrzeba wprowadzenia metody możli-
wie dokładnej ilościowej oceny osiadania kadłuba statku na akwe-
nach ograniczonych. 

Do typowych akwenów ograniczonych zalicza się kanały, po-
głębione tory wodne, rzeki, cieśniny, płycizny oraz akweny portowe. 
Każdy z tych akwenów stanowi dla większości statków wody ogra-
niczone, na których występuje zwiększona liczba czynników mogą-
cych przyczynić się do zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi. 

Do takich czynników można zaliczyć [9,11]: 
• Zmianę właściwości manewrowych wynikającą ze zmiany opły-

wu kadłuba i rozkładu ciśnień działających na kadłub, ster i śru-
bę. 

• Warunki hydrometeorologiczne (prądy, falowanie, pływy, wi-
dzialność, wiatry, stan wody w danym momencie, zalodzenie). 

• Dużą liczbę sytuacji kolizyjnych. 
• Utratę sterowności przy małych prędkościach ruchu statku. 
• Zejście z kursu i wejście na mieliznę lub zderzenie z brzegiem 

kanału. 
• Zjawisko osiadania i przegłębienia statku. 
• Efekt kanałowy, czyli tzw. ssące działanie bliższego brzegu 

wynikające z asymetrii opływu kadłuba. 
• Zmianę masy wody towarzyszącej. 
• Wzrost oporów ruchu. 

Ze względu złożony charakter oddziaływań zachodzących pod-
czas przemieszczania się statku na takich akwenach występuje 
wiele problemów z symulacjami komputerowymi oddającymi rze-
czywisty obraz procesów przepływu wokół poruszającego się statku. 
Również weryfikacja wyników symulacji z eksperymentem nie jest 
łatwa ze względu na wielkoskalowy charakter tych oddziaływań. W 
artykule zweryfikowano głównie zjawisko osiadania ze względu na 
możliwość porównania wyników numerycznych z publikowanymi 
wynikami empirycznych badań modelowych. 

1. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO WYKONANIA OBLI-
CZEŃ CFD OSIADANIA STATKU 

Symulacje numeryczne osiadania statku żeglującego w kanale 
i jednocześnie wykonującego manewr wymijania prowadzono za 
pomocą systemu obliczeniowego FlowVision HPC z wykorzysta-
niem siatek przenikających, opisując jednocześnie ruch kadłuba 
statku w sześciu stopniach swobody (6DOF) za pomocą zaimple-
mentowanego w programie modelu. Etapy numerycznego modelo-
wania ruchu statku i jego osiadania na akwenie ograniczonym 
przedstawiono na rys. 2. 

Zastosowanie symulacji w ramach numerycznej mechaniki pły-
nów z możliwością zadania ruchu obiektów w sześciu stopniach 
swobody oraz wykorzystaniem strukturalnych siatek przenikających 

- Wygenerowanie siatki numerycznej
- Sprawdzenie siatki numerycznej

- Wprowadzenie warunków brzegowych modelu: ściany kanału,                
kadłub statku

- Wprowadzenie warunków opisujących ośrodek: płyn, bryła 
sztywna, strefy siatki ruchomej i nieruchomej

FlowVision HPC
moduł tworzenia
siatki obliczeniowej

- Wybór metody obliczeń i sposobu ich monitorowania
- Wybór warunków i modelu ruchu cieczy

- Obliczenia numeryczne
FlowVision HPC

SOLVER

FlowVision HPC
POST-PROCESOR

Program do tworzenia
grafiki trójwymiarowej

- Modelowanie ukształtowania dna akwenu
- Modelowanie brzegów kanału i budowli 

hydrotechnicznych występujących na akwenie

- Prezentacja uzyskanych wyników modelowania
- Właściwości i rozkłady modelowanych wielkości: współrzędne

toru ruchu kadłuba statku w 6 stopniach swobody, prędkości 
wody opływającej kadłub,rozkład ciśnień na kadłubie, układ 
falowy, wykresy wektorowe i animacje ruchu.

 
Rys. 2. Etapy modelowania numerycznego ruchu statku na akwenie ograniczonym (opracowanie własne) 
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umożliwiło przeprowadzeni obliczeń osiadania podczas manewru 
wymijania. W obliczeniach posłużono się tą samą geometrią statku i 
akwenu która została wcześniej przebadana na basenie modelo-
wym w Duisburgu. Dane z tych badań zostały udostępnione w roku 
2014 w [14] do celów weryfikacji symulacji CFD i innych metod 
wyznaczania osiadania. Badania modelowe przeprowadzono w 
skali 1:40 co umożliwiło zamodelowanie obliczeń CFD w skali rze-
czywistej basenu modelowego. Danymi porównawczymi z ekspery-
mentu na basenie modelowym były wyniki osiadania dziobu i rufy 
dla pięciu prędkości i trzech zaburzeń kadłuba statku płynącego w 
kanale.  

Wyniki symulacji numerycznych zostały przeanalizowane pod 
kątem zbieżności wyniku osiadania statku dla pojedynczego statku 
płynącego kanałem. Dodatkowo wykonano własne badania mode-
lowe i zarejestrowano układy falowe dla modelu redukcyjnego poru-
szającego się na wodzie głębokiej i na płytkowodziu. Układy falowe 
wynikają z rozkładu ciśnień, stąd mogą posłużyć do weryfikacji 
poprawności prowadzenia symulacji numerycznych. 

W dalszej kolejności, po pozytywnym zweryfikowaniu wyników 
symulacji, przeprowadzono serię obliczeń dla statków wymijających 
się w kanale. W literaturze przedmiotu nie są zupełnie spotykane 
wyniki tego typu obliczeń. 

2. BUDOWA MODELU GEOMETRYCZNEGO KADŁUBA 
STATKU ORAZ AKWENU OGRANICZONEGO 

Wykonanie badań numerycznych wymaga odpowiednie przy-
gotowania geometrii kadłuba statku i akwenu. Na potrzeby symulacji 
wykorzystano kształt modelu kontenerowca klasy Post-Panamax, 
który został udostępniony na stronie Niemieckiego Instytutu Badaw-
czego Inżynierii Dróg Wodnych wraz z raportem [14]. Na podstawie 
kształtu modelu statku wyznaczono dane hydrostatyczne, a następ-
nie na podstawie tych obliczeń przyjęto masę oraz współrzędne 
środka ciężkości modelu, które następnie zadano w symulacji nu-
merycznej. Momenty bezwładności bryły kadłuba oszacowano na 
podstawie wyników programu graficznego RhinoCeros przyjmując 
przykładowe rozłożenie mas ładunku na kontenerowcu. Podstawo-
we dane badanego kontenerowca oraz jego modelu redukcyjnego w 
skali 1:40 przedstawiono w tabeli 1. 
 

 
Statek w skali rze-

czywistej 
Model w skali obli-

czeniowej 

Skala 1 1:40 

Lpp [m] 355 8.875 

Lw [m] 372.8 9.32 

Bw [m] 51 1.275 

Tmax [m] 14.5 0.3625 

V [m3] 173467 2.710 

V eksploatacyjna 
[węzły] 

25 3.953 

Tab. 1. Dane badanego kontenerowca i modelu redukcyjnego [14]  

 
Widok ogólny kadłuba badanego kontenerowca przedstawiono 

na rys. 3. Wykorzystane w obliczeniach linie teoretyczne, niezbędne 
na etapie tworzenia trójwymiarowego modelu numerycznego kształ-
tu kadłuba statku prezentuje rys. 4.  

  
 

Rys. 4. Linie teoretyczne badanego kontenerowca (opracowanie 
własne wg. [14]) 

  
W eksperymencie obliczeniowym został przebadany asyme-

tryczny tor wodny o wymiarach rzeczywistych podanych na rys. 5. 
Geometrię tego toru wykonano w programie RhinoCeros na 

podstawie danych z raportu [14]. Założono, że oba jednakowe statki 
idące z tą samą prędkością wymijają się w odległości podanej na 
rysunku 5. Długość odcinka kanału wodnego dobrano tak, aby 
możliwe było uzyskanie ustabilizowanego układu falowego przed 
wyminięciem się statków oraz, aby możliwe było ustalenie osiadania 
statków po manewrze wymijania. 

3. PARAMETRY SYMULACJI NUMERYCZNYCH 

W modelowaniu ruchu statku na akwenie ograniczonym zasto-
sowano następujące podejście [10]: 
Model przepływu trójwymiarowy. 

 Obliczenia na modelu w skali 1:40 jednakowej z basenem 
modelowym. 

 Ruch statków ze stałą prędkością i kierunkiem po akwenie w 
dwóch stopniach swobody (zmiana położenia pionowego po 
osi Z oraz zmiana przegłębienia statku – obrót wokół osi Y)  

 Symulacje prowadzono z wykorzystaniem metody siatek obli-
czeniowych przenikających (cut-cell metod) zagęszczonych lo-
kalnie przy kadłubie tak aby współczynnik Y+ miał wartość w 
granicach od 20 do 300. – rys. 6. 

 Woda spokojna, bez falowania i prądu. 

 Akwen ograniczony o parametrach podanych na – rys. 5. 

 W modelowaniu turbulencji wykorzystano semiempiryczny 
dwurównaniowy model k-ε, dla którego zdefiniowano warunki 
początkowe przy użyciu intensywności turbulencji oraz współ-
czynnika lepkości turbulentnej. 

 
Rys. 3. Widok ogólny badanego statku (opracowanie własne) 
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Obliczenia z zastosowaniem modelu VOF (Volume of Fluid) 
mającego na celu odwzorowanie przepływu dwufazowego ze swo-
bodną powierzchnią wody. 

4. WYNIKI OBLICZEŃ CFD OSIADANIA STATKU I 
WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI PRZYJĘTEJ METODY 

Analizowany eksperyment modelowy dotyczy osiadania przy małej 
rezerwie wody pod dnem statku rzędu głębokość/zanurzenie=1.14. 
Przy tak małej rezerwie mody pod stępką istnieje wpływ warstwy 
przyściennej dna basenu modelowego i kadłuba na wynik osiada-
nia. Mając do dyspozycji wyniki badań z basenu modelowego wy-
konano serię symulacji mających na celu przetestowanie parame-

trów siatki, warunków brzegowych ściany i ustawień solvera na 
wynik osiadania. Osiadanie było w tym przypadku mierzone jako 
położenie punktu pomiarowego względem dna kanału. 

Uzyskane wyniki osiadania kontenerowca na akwenie ograni-
czonym (nie wykonującego manewru wymijania) porównano do 
wyników badań modelowych przeprowadzonych w Duisburgu i 
opublikowanych w raporcie [14]. Zestawienie to zaprezentowano na 
rys. 7. Z porównania wynika, iż wartości osiadania statku na akwe-
nie ograniczonym uzyskane w toku symulacji numerycznych wyka-
zują bardzo dobrą zgodność z wynikami eksperymentu, co pozy-
tywnie weryfikuje przyjęta metodę obliczeniową. 
 

Niezależnie od pozytywnej weryfikacji wyników symulacji osia-

 
Rys. 7. Porównanie wyników osiadania statku uzyskanych w toku przeprowadzonych symulacji numerycznych CFD do wyników ekspery-
mentu na basenie modelowym opisanego w raporcie [14] 

 

  

  
 Rys. 5. Model kanału wodnego z pokazaną sytuacją wymijania kontenerowców. Wymiary rzeczywiste w metrach. 

  

  
 Rys. 6. Siatka obliczeniowa z pokazaną skalą wartości bezwymiarowego współczynnika wysokości pierwszej komórki – Y+ 
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dania statku (rys. 7) wykonano własny eksperyment mający na celu 
potwierdzenie poprawności uzyskiwanych wyników obliczeń CFD. 
Na akwenie badawczym wykonano szereg prób polegających na 
przepłynięciu modelem redukcyjnym badanego kontenerowca po 
wodzie o różnej głębokości. Rejestrowany był za każdym razem 
generowany przez kadłub poruszającego się statku układ falowy. 
Następnie porównano zarejestrowane układy falowe do uzyskanych 
w toku symulacji numerycznych wykonanych dla danej głębokości 
wody. 

Układ falowy statku jest wprost związany z polem ciśnienia wo-
kół płynącego kadłuba, podobnie jak osiadanie statku jest związane 
z tym polem. Wobec tego, pozytywna weryfikacja dla układu falo-
wego pozwala wnioskować o poprawności przyjętej metody oblicze-
niowej również w zakresie osiadania statku. Porównanie układów 
falowych dla wody głębokiej prezentuje rys. 8 zaś na wodzie płytkiej 
odpowiednio rys. 9. 

 

 

 
Rys. 8. Układ falowy na wodzie głębokiej (badania własne) 

 

 

 
Rys. 9. Układ falowy na wodzie płytkiej (badania własne) 

 
Porównanie układów falowych uzyskanych w toku eksperymen-

tu oraz symulacji numerycznych pozwala pozytywnie zweryfikować 
poprawność tych drugich. 

 
 

5. WYNIKI OBLICZEŃ CFD OSIADANIA STATKU POD-
CZAS MANEWRU WYMJANIA I ICH WIZUALIZACJA 

Zasadniczym celem przeprowadzonych badań było określenie 
osiadania statku żeglującego w akwenie ograniczonym (w badanym 
przypadku w kanale) przy jednoczesnym wykonaniu manewru 
wymijania innego statku. Przyjęto, że obydwa statki są tego samego 
typu i płyną przeciwnymi kursami mijając się w podanej na rys. 5 
odległości. 

Po zweryfikowaniu poprawności obliczeń CFD przeprowadzono 
symulacje manewru wymijania. Na wykresie (rys. 10) przedstawiony 
jest przebieg osiadania podczas wymijania przy prędkości statków 
10 węzłów. 

Prześledzenie kolejnych etapów manewru wymijania i związa-
nego z min układu falowego generowanego przez dwa kontenerow-
ce poruszające się w kanale jest możliwe w oparciu o wykres osia-
dania (rys. 10) uzupełniony sekwencja kolejnych etapów manewru 
wymijania (rys. 11). Sekwencja ta prezentuje nie tylko wzajemne 
położenie statków, ale również wypiętrzenie wody wokół kadłubów. 
Naniesiony na rys. 11 kolor niebieski oznacza obniżenie poziomu 
wody, zaś kolor czerwony wypiętrzenie 

 
Rys. 10. Wykres zmian osiadania dziobu i rufy statku podczas 
manewru wymijania przy prędkości 10 węzłów 

 
Pierwsza faza przed spotkaniem się jednostek charakteryzuje 

się mniejszym osiadaniem ze względu na spiętrzenie wody przed 
jednostkami – rys. 10 w 80 sekundzie symulacji. W monecie zrów-
nania się burt statków dochodzi do największego wzrostu osiadania 
– rys. 10 w 104 sekundzie symulacji. W tym momencie dochodzi do 
nałożenia się dolin układów falowych obu jednostek (kolor niebieski 
104s symulacji) co skutkuje gwałtownym wzrostem osiadania jed-
nostek. Po manewrze wymijania statki oddalają się od siebie i osia-
danie stabilizuje się na poziomie odpowiadającym dla statku samot-
nie poruszającego się w kanale – rys. 10 od 114 sekundy symulacji. 

Należy zauważyć pokazane na rys. 10 chwilowe maksymalne 
wartości osiadania statków. Są one znacząco większe podczas 
wykonywania manewru wymijania niż dla każdego ze statków żeglu-
jącego oddzielnie. W szczególności podczas mijania się dziobów 
statków oraz podczas mijania się ich ruf występuje chwilowy gwał-
towny przyrost osiadania i to niemal dwukrotny. Zjawisko to istotnie 
redukuje zapas wody pod stępką obu kontenerowców i może być 
niebezpieczne dla kadłubów w przypadku uderzenia o dno. 
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Rys. 11. Układ falowy dla manewru wymijania w kanale przy prędkości obu statków 10 węzłów - kolor niebieski oznacza obniżenie pozio-
mu wody, zaś czerwony wypiętrzenie 
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WNIOSKI 

Opisane w artykule badania dotyczą zagadnień związanych z 
bezpieczeństwem żeglugi statków morskich na akwenach ograni-
czonych. Nacisk został położony na uwzględnienie zjawiska osiada-
nia statku wykonującego manewr wymijania innego statku w kanale 
podejściowy do portu. Manewr taki jest wielokrotnie nieodzowny i 
wykonywany rutynowo na wielu akwenach. Jednocześnie należy 
zauważyć, że rejony koncentracji ruchu statków są typowymi miej-
scami, w których dochodzi do wypadków morskich. W szczególno-
ści akweny ograniczone zarówno głębokością jak i szerokością 
dostępnego dla żeglugi pasa ruchu stanowią miejsca wyjątkowo 
trudne nawigacyjnie. Jednym a istotnych aspektów owej trudności 
jest konieczność zachowania bezpiecznego zapasu wody pod 
stępką w warunkach niewielkiego stosunku głębokości wody do 
zanurzenia statku H/T. 

Zasadniczymi celami badań było zamodelowanie ruchu statku 
w sześciu stopniach swobody na akwenie ograniczonym oraz jed-
noczesne zamodelowanie manewru wymijania statków. Bardzo 
znaczącym elementem pracy jest nie tylko samo wykonanie obli-
czeń CFD, ale także weryfikacja poprawności uzyskanych wyników 
symulacji numerycznych w oparciu o badania eksperymentalne. Do 
weryfikacji wyników osiadania na torze wodnym w warunkach małej 
rezerwy wody pod stępką wykorzystano publikowane wyniki ekspe-
rymentu przeprowadzonego na basenie modelowym w Duisburgu 
oraz własnego eksperymenty wykonanego na modelu redukcyjnym 
statku na płytkowodnym akwenie badawczym. 

Kwestia płytkowodzia i związanego z nim niewielkiego zapasu 
wody pod stępką ma, wobec rosnących rozmiarów statków we flocie 
światowej, istotne znaczenie praktyczne we współczesnej żegludze 
morskiej. Identyfikacja zjawiska osiadania przy małych prześwitach 
pod dnem statku ma szczególne znaczenie, ze względu na to, że 
również żegludze zdecydowana większość sytuacji wymagających 
dokładnego oszacowania osiadania dotyczy statku o dużym zanu-
rzeniu poruszających się z rezerwą wody H/T w zakresie 1.1 do 1.2. 
W wykonanych symulacjach oprócz wyznaczenia osiadania dla 
pojedynczego statku sprawdzono zmianę tego zjawiska dla manew-
ru wymijania się statków w kanale, co jest osiągnięciem nowator-
skim na skalę światową. 

Wyniki ilościowe przeprowadzonych badań wskazują na bardzo 
znaczny, choć chwilowy, wzrost osiadania statków podczas wyko-
nywania manewru wymijania na akwenie ograniczonym. W szcze-
gólności gdy mijają się dzioby statków, a później ich rufy, następuje 
krótkotrwały wzrost osiadania powiązany z dynamiczna zmiana 
przegłębienia statku. Wzrost ten może niemalże podwoić osiadanie 
statku, będące istotną składową zapasu wody pod stępką. Wów-
czas nie jest wykluczone, że zapas ten spadnie do zera, zaś statek 
uderzy swa częścią dziobową bądź rufową o dno kanału. Sytuacja 
taka stwarza bezpośrednie zagrożenia dla integralności kadłuba 
statku. 

Dzięki opracowanemu i zaproponowanemu podejściu do mode-
lowania osiadania statków morskich żeglujących na akwenach 
ograniczonych i wykonujących manewry wymijania, możliwe jest 
wdrożenie stosownych procedur zarządzania ruchem morskim w 
kanałach podejściowych do portów w oparciu o wiarygodne infor-
macje w zakresie zapasu wody pod stępką statków wchodzących 
do portu i wychodzących z niego. O ile przedstawione wyniki badań 
maja zastosowanie do kadłuba kontenerowca, o tyle sama metoda 
pozostaje uniwersalna i może zostać zaaplikowana na akwenie o 
dowolnej geometrii i dla kadłuba każdego statku. W tym kontekście 

przeprowadzone badania stanowią przyczynek do zwiększenia 
bezpieczeństwa żeglugi na akwenach ograniczonych. 

Streszczenie 
W artykule omówiono badania nad zastosowaniem zaawanso-

wanych obliczeń numerycznej mechaniki płynów do wyznaczania 
trajektorii ruchu (w sześciu stopniach swobody) statku morskiego 
żeglującego na akwenie ograniczonym podczas manewru wymijania 
z innym statkiem. Uwzględniono jednocześnie zarówno oddziaływa-
nie dna i brzegów kanału o zadanej geometrii jak również oddziały-
wanie wymijanego statku, co jest podejściem nowatorskim na skalę 
światową. Wyniki symulacji przeanalizowano pod wzglądem hydro-
dynamicznego zjawiska osiadania, powstającego podczas przejścia 
statku przez akwen ograniczony głębokością i brzegami kanału przy 
jednoczesnej interakcji z wymijanym statkiem. W obliczeniach wyko-
rzystano geometrię typowego statku kontenerowego. 
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CFD modeling of container vessel squat during passing by 
another ship at shallow waterway 

Paper describes a research into ship’s squat phenome-

non which is related to the safe entering of large ships into 

contemporary existing sea harbors. As the significant re-

search effort in ship hydromechanics is devoted in recent 

years to the practical navigation problems, the Authors fol-

low this trend and addressed the squat by means of CFD 

numerical simulations. The analysis of 6 DOF ship motion 

was performed, including the effects of shallow water, hori-

zontal restrictions, extend of a channel and especially ship 

squat during passing by maneuver at a waterway. An exem-

plary case-study is carried out for a large container vessel. 

The obtained results were experimentally verified by compar-

ison to one German experiment and own models tests. Such 

complex approach is a novelty worldwide. 
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