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Streszczenie 
W artykule omówiono syntez� tradycyjnych zastosowa� cieplnych maszyn wirnikowych w zespo-

�ach nap�dowych turbinowych i motorowych si�owni okr�towych. Wskazano na ich zró�nicowanie 
wynikaj�ce ze specyfiki wspó�pracy z odbiornikami energii w uk�adzie energetycznym jednostki p�ywa-
j�cej. Na tym tle przedstawiono nowe uk�ady konwersji energii odpadowej z zastosowaniem cieplnych 
maszyn wirnikowych.  

WPROWADZENIE 
Wspó�czesny stan zastosowania cieplnych maszyn wirnikowych w uk�adach energetycz-

nych morskich �rodków transportu uwarunkowa�o wiele znacz�cych dla powstania i rozwoju 
turbin okr�towych wynalazków [1, 7, 8, 13]: 
– 1791: pierwszy, niezwykle �mia�y patent na silnik turbinowy zasilany mieszanin� spalin 

i odparowanej niewielkiej ilo�ci wody, uzyska� anglik John Barber. 
– 1883: De Laval (Szwecja) zbudowa� pierwsz� turbin� akcyjn�. 
– 1884: Charles Algemon Parsons, opatentowa� �rub� okr�tow� oraz wielostopniow�, reak-

cyjn� turbin� parow�, które stosowane s� do dzi�. 
– 1894: Parsons Marine rozpocz�� próby nap�du promieniow� turbin� reakcyjn� jachtu Tur-

binia o wyporno�ci 44,5 t. 
– 1896: w Stanach Zjednoczonych Charles Gordon Curtis opatentowa� tzw. ko�o Curtisa 

s�u��ce do stopniowania pr�dko�ci czynnika roboczego (pary) w turbinie. 
– 1911: niemiecki konstruktor Hans Holtzwarth zbudowa� i uruchomi� turbinowy silnik spa-

linowy o spalaniu nieci�g�ym. Turbina o mocy 735 kW przy 2000-3000 obr/min, nap�dza-
�a pionowo ustawion� pr�dnic�. 

– 1918: firma General Electric w USA rozpocz��a produkcj� na wydziale turbin gazowych. 
– 1939: szwajcarska firma Brown-Boveri zademonstrowa�a na wystawie w Zurychu pe�no-

warto�ciowy turbozespó� spalinowy typu przemys�owego, który w rok pó�niej zainstalo-
wano w elektrowni Neuchatel [13]. 
Kolejne badania wykaza�y celowo�� spalania paliwa przy sta�ym ci�nieniu oraz stosowa-

nia wysokich temperatur pocz�tkowych czynnika roboczego, przy równoczesnym zapewnie-
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niu wysokich sprawno�ci turbiny gazowej i nap�dzanej przez ni� spr��arki wirnikowej. Reali-
zacja tych za�o�e	 projektowych przebiega�a i nadal przebiega w dwóch kierunkach: 
– budowy turbinowych silników spalinowych o ma�ej masie i gabarytach, pracuj�cych przy 

wysokich temperaturach spalin, a tym samym o uwarunkowanej �ywotno�ci, co doprowa-
dzi�o do powstania spalinowych silników turbinowych typu lekkiego (lotniczego - silniki 
turboodrzutowe lub silniki turbo�mig�owe) wymagaj�cych stosowania paliw najwy�szej 
jako�ci, 

– budowy turbozespo�ów ci��szych i o wi�kszych gabarytach, typu przemys�owego, pracu-
j�cych przy ni�szych temperaturach spalin, (ang. Heavy Duty), ale za to o wi�kszej �ywot-
no�ci, dopuszczaj�cych mo�liwo�� stosowania gorszych gatunków paliw. 
W zale�no�ci od przeznaczenia funkcjonalnego, w okr�towych uk�adach energetycznych 

znalaz�y zastosowanie spalinowe silniki turbinowe zarówno typu lekkiego jak i przemys�owe-
go [1, 7, 8, 13]. 

1. CIEPLNE MASZYNY WIRNIKOWE W OKR�TOWNICTWIE 
XX WIEKU 
Pierwszym statkiem towarowym, na którym zastosowano nap�d turboparowy by� rzeczny 

statek pasa�erski King Edward, zbudowany w 1901 roku, natomiast pierwszymi liniowcami 
turbinowymi by�y oddane do eksploatacji w 1904 roku Virginian i Victoria. Na ka�dej z tych 
bli�niaczych jednostek, rozwijaj�cych na próbach pr�dko�� 20 w�z�ów, zastosowano turbiny 
o ��cznej mocy 8800 kW. Najwi�kszymi jednostkami komercyjnymi wyposa�onymi w bez-
po�redni nap�d turbinami parowymi by�y dwa statki pasa�erskie Lusitania i Mauretania 
o wyporno�ci 43000 t i pr�dko�ci 26 w�z�ów. Uk�ad nap�dowy ka�dego z tych statków sk�a-
da� si� z dwóch dwukad�ubowych turbin o ��cznej mocy 54000 kW. Obydwa liniowce wielo-
krotnie zdobywa�y w latach 1907-1909 B��kitn� Wst�g� Atlantyku, rozwijaj�c pr�dko�ci od 
23,6 do 26,2 w�z�a. Ostatnim statkiem z bezpo�rednim nap�dem turbinowym by� zbudowany 
w 1913 roku statek pasa�erski Aquitania o ��cznej mocy g�ównych turbin nap�dowych 
44100 kW [7, 14]. 

Istotn� wad� bezpo�redniego nap�du turbinowego by�a konieczno�� stosowania uk�adów 
wielowa�owych oraz bardzo du�e wymiary i masy poszczególnych kad�ubów turbin, wynika-
j�ce z niskich pr�dko�ci obrotowych. Jedyn� drog� do rozwi�zania tego problemu by�o zasto-
sowanie przek�adni redukcyjnej. Pierwszym, który zastosowa� takie rozwi�zanie by� de Laval, 
a nast�pnie w roku 1897 Parsons. Pocz�tkowo przek�adnie z�bate stosowane w nap�dach 
okr�towych by�y jednostopniowe. Po raz pierwszy przek�adni� dwustustopniow� zastosowano 
w roku 1918 na statku handlowym Somerst. Przek�adnie takie stosowano przez wiele lat na 
statkach, na których pr�dko�ci obrotowe �ruby wynosi�y oko�o 80 obr/min. Sporadycznie, ze 
wzgl�du na wy�sze pr�dko�ci obrotowe �rub, przek�adnie dwustopniowe stosowano na okr�-
tach wojennych. W Stanach Zjednoczonych problem redukcji pr�dko�ci obrotowej zosta� 
rozwi�zany poprzez zastosowanie przek�adni elektrycznych, zapocz�tkowuj�c tzw. nap�d 
turbinowo-elektryczny. Pierwszymi jednostkami z takim nap�dem by�y zbudowane w 1908 r. 
dwu�rubowe statki przeznaczone dla s�u�b po�arniczych w Nowym Jorku. W Europie po raz 
pierwszy nap�d turbinowo-elektryczny zastosowano w roku 1914 na szwedzkim statku towa-
rowym o no�no�ci 1000 t w roku 1914. Pr�dnice na tym statku by�y nap�dzane przeciwbie�-
nymi parowymi turbinami promieniowymi, opatentowanymi w 1906 roku, zbudowanymi w 
1912 roku przez braci Ljungström [7, 13]. 

Na pocz�tku XX w zastosowano w Niemczech dla statków nap�dzanych turbinami paro-
wymi przek�adni� hydrokinetyczn�. Jej twórc� by� Hermann Föttinger, który w 1906 r., opa-
tentowa� uk�ad pozwalaj�cy na pi�cio-, sze�ciokrotne zredukowanie pr�dko�ci obrotowej, 
umo�liwiaj�c równocze�nie zmian� kierunku obrotów �ruby. 
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Zastosowanie przek�adni mechanicznych i elektrycznych znacznie zwi�kszy�o mo�liwo-
�ci u�ycia turbin parowych w nap�dach okr�towych. Ju� w czasie pierwszej wojny �wiatowej 
zacz�to stosowa� ten typ silnika równie� na statkach o mocach nap�du g�ównego rz�du kilku 
tysi�cy kilowatów, zw�aszcza w Stanach Zjednoczonych, które nie rozwija�y produkcji du-
�ych, wolnoobrotowych t�okowych silników spalinowych o zap�onie samoczynnym. 

W Europie nap�d turbinowy stosowany by� w tym okresie g�ównie na zbiornikowcach 
i du�ych szybkich statkach pasa�erskich oraz okr�tach wojennych, wymagaj�cych du�ych 
mocy nap�dowych. Renesans nap�du turbinowego we flocie handlowej, który nast�pi� w la-
tach pi��dziesi�tych XX stulecia, by� wynikiem znacznego post�pu uzyskanego w budowie 
turbin parowych, kot�ów i stosowanych obiegów cieplnych oraz pojawienia si� superzbiorni-
kowców, w tym gazowców do przewozu LPG i LNG, wymagaj�cych mocy nap�dowych, 
których nie rozwija�y wówczas budowane t�okowe silniki spalinowe [3, 4, 7]. 

Mimo dalszego post�pu w budowie okr�towych si�owni turbinowych, czego wyrazem by-
�o osi�gni�cie na pocz�tku lat 80. jednostkowego zu�ycia paliwa w granicach 0,22 kg/kWh, 
nap�d turbinowy nie wytrzyma� konkurencji ze spalinowymi silnikami t�okowymi. 

Dominacja turbiny parowej, jako okr�towego silnika nap�dowego du�ej mocy zako	czy�a 
si� pod koniec lat 70. XX w. i by�a bezpo�rednim nast�pstwem kryzysu paliwowego i �eglu-
gowego. Obecnie ten typ g�ównego silnika nap�dowego w uk�adzie z przek�adni� mecha-
niczn� stosowany jest na zbiornikowcach s�u��cych do transportu skroplonego gazu ziemne-
go. Natomiast w uk�adzie z przek�adni� elektryczn� turbiny parowe stanowi� wy��czny typ 
silnika nap�dowego na jednostkach militarnych i lodo�amaczach wykorzystuj�cych paliwo 
j�drowe [2, 6, 7]. 

Turbinowy silnik spalinowy w okr�townictwie po raz pierwszy zastosowano w 1947 roku 
jako silnik mocy szczytowej na trzy�rubowym �cigaczu torpedowym Royal Navy MGB 2009. 
Zastosowany na tej jednostce dwuwirnikowy turbinowy silnik spalinowy o mocy 1840 kW 
i oznaczony symbolem Gl by� morsk� wersj� lotniczego silnika odrzutowego Metropolitan-
Vickers, w którym dysz� odrzutow� zast�piono turbin� nap�dow�, przekazuj�c� wytworzony 
moment obrotowy przez mechaniczn� przek�adni� redukcyjn� na �rodkow� �rub� okr�tu. 
Prze�omowym momentem, który zadecydowa� o powszechnym stosowaniu turbinowych sil-
ników spalinowych na jednostkach wojennych, by�o zainstalowanie w 1959 roku na szybkich 
okr�tach patrolowych klasy Brave trzech silników pochodzenia lotniczego typu Proteus, ka�-
dy o mocy u�ytecznej 2570 kW [1, 7, 8, 13]. 

Turbinowe silniki spalinowe instalowane s� na okr�tach wojennych w kombinowanych 
uk�adach nap�dowych, jako silniki mocy szczytowej. Ich podstawowym zadaniem jest za-
pewnienie maksymalnych pr�dko�ci jednostce w krótkim okresie. P�ywanie z mniejszymi, 
ekonomicznymi pr�dko�ciami, zapewniaj� w tych uk�adach t�okowe silniki spalinowe o za-
p�onie samoczynnym, turbiny parowe jak równie� turbinowe silniki spalinowe o mniejszej 
mocy, stanowi�ce oko�o trzeciej cz��ci mocy silników mocy szczytowych. 

Doskonalenie konstrukcji i materia�ów stosowanych w okr�towych turbinowych silnikach 
spalinowych typu lekkiego doprowadzi�o do znacznego zwi�kszenia ich sprawno�ci efektyw-
nej oraz pozosta�ych cech technicznych. W rezultacie, w wielu flotach powszechnym sta�o si� 
stosowanie turbinowych silników spalinowych do nap�du okr�tów wojennych. 

Pierwszym statkiem towarowym z g�ównym turbinowym silnikiem spalinowym by� 
zbiornikowiec Auris, wyposa�ony w 1951 r. pierwotnie w uk�ad spalinowo-elektryczny, sk�a-
daj�cy si� z jednego turbinowego silnika spalinowego i trzech spalinowych silników t�oko-
wych o zap�onie samoczynnym nap�dzaj�cych pr�dnice, zamieniony w roku 1956 na jeden 
turbinowy silnik spalinowy o mocy 4044 kW, nap�dzaj�cy �rub� o sta�ym skoku przez prze-
k�adni� z�bat�. Kryzys paliwowy drugiej po�owy lat siedemdziesi�tych XX w. spowodowa� 
wycofanie z eksploatacji, b�d� te� przebudow� si�owni wi�kszo�ci statków handlowych na-
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p�dzanych turbinowymi silnikami spalinowymi na nap�d motorowy z t�okowymi silnikami 
spalinowymi. 

Turbinowe silniki spalinowe zastosowano równie� jako silniki mocy szczytowej na lodo-
�amaczach. Najwi�ksz� jednostk� tego typu by� oddany do eksploatacji w 1974 roku trzy�ru-
bowy lodo�amacz Polar Star, na którym zastosowano kombinowany uk�ad nap�dowy typu 
CODEOG (Combined Diesel-Electric Or Gas turbine). 

D��enie do zbudowania uk�adu ��cz�cego zalety silników t�okowych i turbinowych oraz 
eliminuj�cego cz��ciowo ich wady doprowadzi�o do koncepcji zasilania turbiny gazowej spa-
linami o podwy�szonym ci�nieniu i temperaturze, wytwarzanymi nie w komorze spalania, ale 
w cylindrze silnika t�okowego. Uk�ad z tzw. bezkorbow� silniko-spr��ark�, znany jest pod 
nazw� uk�adu Pescara [7, 13]. 

Po��czenie elementów (podzespo�ów) spalinowego silnika turbinowego: spr��arki i turbi-
ny gazowej z silnikiem t�okowym jest realizowane powszechnie w okr�towych uk�adach na-
p�dowych. Klasycznym przypadkiem jest uk�ad do�adowania silnika t�okowego, w którym 
wykorzystuje si� energi� spalin wylotowych z silnika. Je�eli moc uzyskiwana z turbiny spali-
nowej przewy�sza moc potrzebn� do nap�du spr��arki, wówczas jej nadwy�ka mo�e by� 
przekazana poprzez przek�adni� na wa� silnika t�okowego, zwi�kszaj�c w ten sposób moc 
u�yteczn� ca�ego uk�adu. 

Obecnie wzrostu sprawno�ci ogólnej g�ównych uk�adów nap�dowych statków z t�oko-
wymi silnikami spalinowymi poszukuje si� m.in. poprzez rozwój technologii odzysku energii 
odpadowej okre�lanej w okr�townictwie jako utylizacja tej energii. 

2. WSPÓ�CZESNE BUDOWNICTWO TURBIN OKR�TOWYCH 
Wspó�cze�nie zamówienia na produkcj� g�ównych turbin parowych realizowane s� w ta-

kich wytwórniach jak Kawasaki Heavy Industries, Ltd. buduj�cej dla stoczni w Korei Po�u-
dniowej i dla stoczni Japo	skich oraz Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. dostarczaj�cej g�ów-
ne turbiny parowe dla stoczni w Korei Po�udniowej. Wytwórnie te od drugiej po�owy XX w. 
nale�� do g�ównych producentów turbin parowych du�ej mocy. 

Z uwagi na rozwój globalnego handlu skroplonym gazem ziemnym obserwowany jest 
tak�e rozwój w budowie gazowców LNG typu Q-Flex i Q-Max o pojemno�ciach powy�ej 
200 000 m3. Stymuluje to zarówno post�p w rozwoju nap�dów spalinowo-elektrycznych, jak 
i budow� turbin parowych o coraz wi�kszych mocach pracuj�cych w wysokosprawnych obie-
gach parowych, charakteryzuj�cych si� wysokimi parametrami pary, tj. temperatur� i ci�nie-
niem [3, 5, 14]. Równolegle budowane s� turbiny pomocnicze nap�dzaj�ce pr�dnice na stat-
kach do przewozu LNG, du�ych zbiornikowcach i kontenerowcach oraz turbiny do nap�du 
pomp �adunkowych. 

Okr�towe turbozespo�y spalinowe posiadaj�, oprócz wymienionych wcze�niej, szereg 
dodatkowych zalet, takich jak du�a koncentracja mocy, niskie drgania, zadowalaj�ca nieza-
wodno�� dzia�ania oraz niski poziom emisji NOx. Istotn� cech� tego rodzaju nap�du jest ich 
szybki rozruch i mo�liwo�� osi�gania pe�nych mocy w bardzo krótkim czasie, co w po��-
czeniu z wymienionymi wy�ej walorami sprawia, �e s� one w coraz wi�kszym stopniu sto-
sowane na okr�tach wojennych. Spotyka si� je tak�e na du�ych morskich platformach 
wiertniczych, du�ych wodolotach i poduszkowcach oraz na statkach wycieczkowych, czego 
przyk�adem mo�e by� jeden z najnowszych i najwi�kszych statków tego typu, jakim jest 
Queen Mary 2 [7, 15]. 
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3. SPRAWNO�� ENERGETYCZNA OKR�TOWYCH CIEPLNYCH 
MASZYN WIRNIKOWYCH 
W g�ównych uk�adach nap�dowych oraz elektrowniach wspó�czesnych statków stosowa-

ne s� t�okowe silniki spalinowe, turbiny parowe, turbinowe silniki spalinowe oraz zespo�y 
kombinowane. Wybór rodzaju uk�adu energetycznego uwarunkowany jest rodzajem i prze-
znaczeniem statku i urzeczywistniany w procesie wielokryterialnej oceny techniczno-
ekonomicznej tak uk�adu energetycznego jak i ca�ego statku. 

Ze wzgl�du na jednostkowe zu�ycie paliwa wynosz�ce 230÷320 g/kWh turbozespo�y pa-
rowe ust�puj� t�okowym silnikom spalinowym charakteryzuj�cym si� jednostkowym zu�y-
ciem paliwa rz�du 170÷230 g/kWh. Parowa si�ownia turbinowa jest mniej wymagaj�ca pod 
wzgl�dem jako�ci zu�ywanego paliwa i przy mocach powy�ej 20 tys. kW modu�u nap�dowe-
go mo�e by� konkurencyjna pod wzgl�dem nak�adów inwestycyjnych w stosunku do si�owni 
z t�okowymi silnikami spalinowymi. W dzisiejszej dobie turbina parowa jest silnikiem ciepl-
nym powszechnie stosowanym w si�owniach j�drowych. 

Turbinowe silniki spalinowe stosowane s� na jednostkach, gdzie szczególnie wa�ne s� ich 
specyficzne zalety: ma�a masa w�a�ciwa, zwarto�� budowy, podatno�� do automatyzacji, 
mo�liwo�� szybkiej wymiany modu�owej. Póki co, ust�puj� pod wzgl�dem sprawno�ci, 
zw�aszcza wolnoobrotowym dwusuwowym t�okowym silnikom spalinowym o zap�onie sa-
moczynnym. Nale�y jednak zauwa�y�, �e turbinowe okr�towe silniki spalinowe typu lekkie-
go du�ych mocy, np. LM 6000 firmy General Electric, osi�gaj� sprawno�� 42% [15], za� 
sprawno�� najnowszej generacji morskich, turbinowych zespo�ów spalinowych typu ci��kie-
go z regeneracj�, Super Marine Gas Turbine japo	skiej produkcji, przekracza 39% i przewi-
duje si� dalszy jej wzrost do 50% [4]. 

4. EFEKTYWNO�� U�YTKOWANIA ENERGII W OKR�TOWYCH 
UK�ADACH ENERGETYCZNYCH 
Sprawno�� si�owni statku okre�la stopie	 wykorzystania ciep�a uzyskiwanego ze spalania 

paliwa w g�ównych elementach uk�adu energetycznego. Wspó�czesne rozwi�zania si�owni 
okr�towych zapewniaj� technologicznie najwy�sz� efektywno�� konwersji energii chemicznej 
paliwa w inne postacie. Jedn� z mo�liwo�ci poprawy efektywno�ci okr�towego uk�adu ener-
getycznego jest maksymalizacja odzysku energii odpadowej silników spalinowych i zastoso-
wanie jej w innych instalacjach do wytwarzania energii elektrycznej, mechanicznej i ciep�a 
lub kombinacji tych form energii ��cznie. 

Nadmiar ciep�a spalin wylotowych z silników niezb�dnego do wytwarzania w pierwszej 
kolejno�ci pary grzewczej w kot�ach utylizacyjnych jest konsekwencj� post�puj�cego wzrostu 
mocy nap�du g�ównego wspó�czesnych statków wskutek m.in. zwi�kszania ich no�no�ci 
i pr�dko�ci [5, 6]. Pozwala on na realizacj� bardziej zaawansowanych sposobów u�ytecznego 
wykorzystania energii odpadowej. Istnieje wiele mo�liwych rozwi�za	 systemów utylizacji 
tej energii na statkach motorowych. Ich konfiguracja zale�y od typu statku, jego wielko�ci, 
pr�dko�ci eksploatacyjnych, rodzaju oraz mocy spalinowych silników cieplnych [9]. Wybór 
rozwi�zania takiego uk�adu na konkretnym statku powinien by� wynikiem szeroko rozumia-
nej, wnikliwej analizy techniczno-ekonomicznej, opartej przede wszystkim na analizie termo-
dynamicznej i niezawodno�ciowej [12]. 
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5. ZASTOSOWANIE TURBIN W NOWYCH TECHNOLOGIACH 
ENERGETYCZNYCH NA STATKACH Z NAP�DEM MOTOROWYM 
Obecnie oferowanych jest wiele rozwi�za	 uk�adów odzysku energii odpadowej z wyko-

rzystaniem turbin, tak spalinowych jak i parowych [9, 16, 17]. Charakteryzuj� si� one ró�n� 
efektywno�� energetyczn�. 

Na rys. 3 przedstawiono porównanie dysponowanych spadków entalpii w turbinach uzy-
skiwanych w obiegu z zastosowaniem spalinowej (obieg Braytona) b�d� parowej (obieg 
Clausiusa-Rankine’a) turbiny mocy zwrotnej, a tak�e dysponowanego spadku entalpii uzy-
skanego w obiegu Clausiusa-Rankine’a zrealizowanego w przypadku wykorzystania spalin 
wylotowych turbiny mocy zwrotnej (na rys. 1. oznaczonej jako „dop.ob.Rankine’a” – dope�-
nienie obiegu Rankine’a) oraz ��cznego spadku entalpii w obiegu Braytona i sprz��onego 
z nim obiegu Clausiusa-Rankine’a. W obliczeniach obiegu parowego przyj�to sta�e ci�nienie 
pary w skraplaczu, równe 0,007 MPa, przyj�to tak�e sta�� warto�� ró�nicy temperatur spalin 
i pary w przegrzewaczu pary, równ� 15K oraz temperatur� spalin za kot�em utylizacyjnym, 
równ� 443 K. Obliczenia przeprowadzano dla �tmin. = 15 K. Zmianie ulega�o w tej sytuacji 
m.in. ci�nienie produkowanej pary. Obliczenia obiegu Braytona przeprowadzono przy za�o-
�eniu ci�nienia spalin na wlocie do turbiny równym 0,33 MPa (rozpr�� w turbinie 
T = 3,3). 
Nale�y zauwa�y�, �e dysponowany spadek entalpii w przypadku realizacji obiegu Braytona 
jest wi�kszy ni� w przypadku realizacji obiegu Clausiusa-Rankine’a [10]. 
 

 
Rys. 1. Mo�liwe do uzyskania dysponowane spadki entalpii w turbinach pracuj�cych w obiegu 

Braytona i Clausiusa-Rankine’a 

Powy�sze rozwa�ania mia�y charakter teoretyczny, obliczeniowy. W dalszej cz��ci arty-
ku�u, jako rozwi�zanie referencyjne dla innych uk�adów utylizacji ciep�a, przyj�to uk�ad 
z turbin� spalinow� mocy zwrotnej, pracuj�cy wed�ug schematu przedstawionego na rys. 4. 
Uk�ad ten sk�ada si� z silnika g�ównego, turbospr��arek wysokiej wydajno�ci oraz turbiny 
spalinowej mocy zwrotnej nap�dzaj�cej poprzez przek�adni� i sprz�g�o pr�dnic� pr�du prze-
miennego. Energia niesiona przez strumie	 spalin opuszczaj�cych silnik g�ówny jest cz��cio-
wo odzyskiwana w turbospr��arkach do spr��ania powietrza do�adowuj�cego oraz do zasila-
nia tzw. turbiny spalinowej mocy zwrotnej, nap�dzaj�cej pr�dnic� pr�du przemiennego. Do 
jej nap�du wykorzystywane jest oko�o 10% strumienia masy spalin opuszczaj�cych sil-
nik [16]. Spaliny wylotowe odprowadzane s� z uk�adu poprzez kolektor zbiorczy. Rozwi�za-
nie to stanowi dodatkowe �ród�o energii elektrycznej i jest coraz cz��ciej oferowane dla no-
wobudowanych jednostek. 
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Rys. 2. Schemat uk	adu odzysku energii z turbiny spalinow� mocy zwrotnej [16] 

Turbina spalinowa mocy zwrotnej mo�e pracowa� w zakresie 50÷100% obci��enia no-
minalnego silnika g�ównego. Przep�yw spalin wylotowych z kolektora jest regulowany przez 
kryz� na wylocie z kolektora zbiorczego spalin. Przy mocy silnika poni�ej 50% nast�puje 
odci�cie przep�ywu spalin zasilaj�cych turbin� mocy zwrotnej m.in. ze wzgl�du na ich zbyt 
ma�y strumie	. Uniemo�liwi�oby to bowiem w�a�ciw� prac� turbospr��arki do�adowuj�cej 
silnik. Stopie	 rozpr��ania oraz wielko�� mo�liwych do przyj�cia strumieni masy spalin tur-
biny mocy zwrotnej s� porównywalne z odpowiednimi parametrami turbospr��arek. Tempe-
ratura spalin opuszczaj�cych turbin� jest zbli�ona do temperatury spalin za turbospr��ark�. 

Przedstawiony na rys. 2 uk�ad odzysku energii jest cz�sto porównywany z uk�adem 
z kot�em i utylizacyjn� turbin� parow� nap�dzaj�c� pr�dnic� (rys. 3). Uk�ady te ró�ni� si� 
jednak konfiguracj� i wielko�ciami generowanych przez nie mocy. 

 
Rys. 3. Schemat uk	adu odzysku energii z kot	em utylizacyjnym i turbin� parow� [16] 

Na rysunku 4 przedstawiono schemat uk�adu odzysku energii z kot�em utylizacyjnym, 
turbin� spalinow� mocy zwrotnej i pr�dnic� wa�ow� [16]. Uk�ad ten sk�ada si� z silnika 
g�ównego, turbospr��arek, turbiny spalinowej mocy zwrotnej po��czonej mechanicznie 
z pr�dnic�, kot�a utylizacyjnego, pr�dnicy wa�owej oraz niezale�nych zespo�ów pr�dotwór-
czych pracuj�cych na wspóln� sie� elektroenergetyczn� statku. Podczas pracy silnika spaliny 
wylotowe z silnika zasilaj� turbospr��arki do�adowuj�ce oraz turbin� mocy zwrotnej. Spaliny 
opuszczaj�ce turbiny kierowane s� do kot�a utylizacyjnego. 

Sprawno�� ca�ego uk�adu zwi�ksza zastosowanie pr�dnicy wa�owej. Pr�dnica ta ma mo�-
liwo�� pracy w dwóch wariantach. Mo�e oddawa� energi� elektryczn� na wspóln� sie� elek-
troenergetyczn� statku lub wspomaga�, jako silnik, g�ówny uk�ad nap�dowy. Praca silnikowa 
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mo�e by� zastosowana w celu redukcji ilo�ci spalanego paliwa przy obni�onej mocy silnika 
g�ównego. 

Poza zaopatrzeniem statku w energi� elektryczn�, uk�ad ten, pozwala zaoszcz�dzi� nawet 
do 5% paliwa w skali roku oraz istotnie zredukowa� emisj� szkodliwych produktów spalania 
paliwa [16]. 

 
Rys. 4. Schemat uk	adu odzysku energii odpadowej z kot	em utylizacyjnym, turbin� mocy 

zwrotnej i pr�dnic� wa	ow� [16] 

Zaawansowany uk�ad odzysku energii przedstawiony na rys. 5 sk�ada si� z kot�a utyliza-
cyjnego, turbiny parowej, turbiny spalinowej mocy zwrotnej, pr�dnicy synchronicznej nap�-
dzanej przez te turbiny oraz pr�dnicy wa�owej pracuj�cej na wspóln� sie� elektroenergetyczn� 
statku z niezale�nymi zespo�ami pr�dotwórczymi. Wirnik spalinowej turbiny mocy zwrotnej 
sprz�gni�ty z wirnikiem turbiny parowej, poprzez uk�ad przeniesienia nap�du (przek�adni� 
i sprz�g�o) nap�dza pr�dnic� synchroniczn�. Turbina parowa zasilana jest par� przegrzan� 
z kot�a utylizacyjnego. Zastosowanie pr�dnicy wa�owej zwi�ksza sprawno�� systemu energe-
tycznego statku. Po raz pierwszy takie rozwi�zanie zosta�o zastosowane na kontenerowcu m/v 
Gudrun Maersk [16]. 

 
Rys. 5. Zaawansowany uk	ad odzysku energii [16] 

Zastosowanie uk�adu kombinowanego z turbin� spalinow� i parow� znacznie podwy�sza 
jego efektywno�� i niezawodno��. Dzi�ki zwi�kszeniu ilo�ci wytworzonej energii elektrycz-
nej przy obci��eniach silnika g�ównego powy�ej 50% mocy nominalnej, sprawno�� uk�adu 
wzrasta nawet o 10%. 

Jedn� z mo�liwo�ci dalszej poprawy efektywno�ci odzysku wi�kszej ilo�ci ciep�a mo�e 
by� zastosowanie kot�a fluidalnego, zapewniaj�cego znacznie mniejsze powierzchnie wymia-
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ny ciep�a w porównaniu z kot�ami konwencjonalnymi [3], przyj�cie wieloci�nieniowych 
uk�adów parowych oraz zastosowanie obiegów parowych z organicznymi czynnikami ni-
skowrz�cymi – ORC [11]. 

PODSUMOWANIE 
Istnieje wiele mo�liwych rozwi�za	 uk�adów nap�dowych statków, w których wyst�puj� 

turbiny parowe lub turbinowe silniki spalinowe jako nap�d podstawowy. Obecnie dominuj�cy 
udzia� stanowi� jednak uk�ady, w których turbiny wykorzystywane s� do nap�du spr��arek 
do�adowuj�cych t�okowe silniki spalinowe. Ro�nie te� zainteresowanie rozwi�zaniami nap�-
dów okr�towych, w których wykorzystywane s� zarówno gazowe jak i parowe utylizacyjne 
turbiny mocy zwrotnej, wykorzystuj�ce energi� odpadow� t�okowych silników spalinowych, 
wspomagaj�ce nap�d g�ówny. Dzi�ki nim mo�liwa jest dalsza poprawa efektywno�ci ekono-
micznej si�owni okr�towych. 

Po ponad stu latach obecno�ci na morzu, turbiny s� nadal atrakcyjn�, wiarygodn� i kon-
kurencyjn� alternatyw� dla innych rodzajów nap�du g�ównego i elementów uk�adu energe-
tycznego statku. 
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APPLICATION OF HEAT TURBO MACHINES 
IN NEW ENERGY TECHNOLOGIES 

ON MARITIME MEANS OF TRANSPORT 

Abstract 
This paper presents an overview of traditional applications of heat turbo machines in ship propel-

ler and motor power units. Differences between them, resulting from their specific cooperation with 
energy receivers in a ship power unit, have been pointed out. With these as a background, new units 
for residual energy conversion containing heat turbo machines have been presented.  
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