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Straty egzergii w okrętowym kotle opalanym 
 
 

Zbigniew Matuszak, Marek Jaśkiewicz 
 

Na przykładzie okrętowego kotła opalanego (jednego z jego typów, 
instalowanych na statkach transportowych) scharakteryzowano rodzaje 
strat egzergii w poszczególnych elementach składowych kotła, jak i w 
procesie wytwarzania czynnika – pary technologicznej. Podstawą 
analizy jest struktura funkcjonalna kotła opalanego odpowiadająca jego 
pracy na jednostce pływającej. Analizę poprzedza zdefiniowanie 
podstawowych pojęć związanych z użytymi do analizy określeniami i 
wielkościami nt. strat egzergii i sprawności kotła. W końcowej cześci 
przedstawiono trudności z oszacowaniem wielkości strat ezgergii i 
sprawności egzergetycznej okrętowego kotła opalanego w 
rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. 

 
Słowa kluczowe: okrętowy kocioł opalany, egzergia, straty 
egzergii 
 
Wstęp 
Za urządzenie energetyczne (maszynę cieplną lub urządzenie 
cieplne) przyjęto w ogólnym przypadku taką konstrukcję, która 
realizuje przynajmniej jeden z następujących procesów 
energetycznych: zamienia jedną postać energii na inną lub 
zmienia poziom energetyczny nośnika energii, a w wyniku 
realizowanych przemian, w tym termodynamicznych, wykonuje 
np. pracę mechaniczną. W dalszej części przedmiotem analizy 
jest okrętowy kocioł opalany (rys.1), produkujący parę na 
potrzeby tzw. urządzeń pomocniczych na statku. 

Wg przedstawionej definicji kocioł jest elementem złożonym, 
stanowi więc system, w którym rola poszczególnych części oraz 
nośnika energii (czynnika energetycznego) jest uzależniona od 
ich miejsca w całości. Nośnik energii jest czynnikiem 
rzeczywistym, który we współdziałaniu z urządzeniem umożliwia 
realizację przynajmniej jednego z wcześniej wymienionych 
procesów energetycznych. We współdziałaniu z wymienionymi 
obiektami czynnik energetyczny, a zwłaszcza jego przepływ, 
jest źródłem strat substancjalnych i energetycznych [3, 5, 9]. 
Straty te to są spowodowane m.in. tarciem zarówno 
trybologicznym, jak i niekonwencjonalnym (erozja) oraz 
wywołanych dławieniem, przez co maszyna spełnia funkcję 
złożonego węzła strat [9, 4]. 

 

 

Rys. 1. Okrętowy kocioł opalany typy MS firmy Kangrim (Korea) 
[9] 

 
W systemowym modelu strat czynnik energetyczny (nośnik) 

jest elementem prostym, wyodrębnionym z otoczenia, 
oddziaływującym z maszyną we wzajemnych relacjach. 
Charakteryzowany jest przez m.in. przez entalpię fizyczną i 
chemiczną. Oddziaływanie otoczenia na system (wejście) 
wywołuje zmiany oddziaływań wzajemnych wewnątrz systemu 
ora zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i 
dynamicznych elementów systemu.  

Oddziaływanie otoczenia na system (wejście) może 
przybierać następujące formy:  

- energii napędowej, czemu towarzyszy oddziaływanie 
wzajemne wewnątrz systemu o charakterze mechanicznym 
(kinetycznym, dynamicznym) cieplnym i chemicznym;  

- oddziaływań cieplnych i środowiskowych i nie 
wywołujących bezpośrednio strat, to jednak je intensyfikujących 
(np. zapylanie, złe chłodzenie); 

- oddziaływań substancji dodatkowych (czynnik chłodzący, 
smary itp.) niezbędnych do działania maszyn cieplnych i 
urządzeń cieplnych z nośnikiem energii i substancjami, z 
których są zbudowane analizowane obiekty.  
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Oddziaływanie systemu na otoczenie (wyjście) może mieć 
następujące formy:  

- oddziaływanie w postaci efektu użytecznego o charakterze 
energetycznym; 

- oddziaływanie w postaci strat substancjalnych badanych 
obiektów technicznych; 

- oddziaływanie w postaci strat energetycznych 
zewnętrznych; 

- oddziaływanie w postaci wydzielanych do otoczenia 
substancji będących produktami realizowanych procesów 
fizykochemicznych oraz w postaci zużytych substancji 
dodatkowych.  

Charakterystyka pracy maszyn i urządzeń cieplnych polega 
na wyznaczaniu, w oparciu o analizę współdziałania elementów 
w systemowych modelach strat maszyn i urządzeń cieplnych, 
tzw. węzłów strat [9, 4]. Przez węzeł strat rozumie się proces 
fizyczny lub chemiczny, który jest źródłem strat 
egzergetycznych lub energetycznych i strat substancjalnych 
elementów urządzenia cieplnego. W dalszej części 
rozpatrywane będą głównie węzły i straty egzergetyczne. 

Egzergię strumienia dla rozpatrywanego fragmentu układu 
termodynamicznego, jakim jest okrętowy kocioł opalany lub jego 
część można określić z zależności [8, 7]: 

 
 
  )( otz ppVBB −−=   (1) 

 
gdzie: 
 V – objętość w analizowanej części układu, 
 p – ciśnienie w analizowanej części układu, 
 pot – ciśnienie otoczenia. 
 
Wartość egzergii potencjalnej Bp wyznaczyć można w 

odniesieniu do poziomu otoczenia, do którego można 
sprowadzić stosunkowo dużą ilość czynnika 
termodynamicznego. 

Egzergię kinetyczną Bk określa się przy pomocy prędkości 
bezwzględnej w odniesionej względem powierzchni Ziemi. 

Wielkość egzergii termicznej Bt wynika z niezgodności 
parametrów termicznych i składu chemicznego analizowanej 
substancji z wartościami określającymi składniki otoczenia 
układu termodynamicznego.  

Pozostałe składniki egzergii to inne jej postacie, np. 
egzergia napięcia powierzchniowego, ładunku elektrycznego... 

Powszechnie w badaniu procesów roboczych maszyn i 
urządzeń energetycznych wystarczy uwzględniać egzergię 
termiczną, kinetyczną i potencjalną. Należy zaznaczyć, że 
egzergia fizyczna Bf jest równa zeru, jeżeli analizowana 
substancja ma temperaturę i ciśnienie równe otoczeniu. Z kolei 
substancja ma dodatnią egzergię chemiczną, jeżeli jej skład nie 
jest zgodny ze składem substancji występujących w otoczeniu, 
a powinno się ją uwzględniać przy badaniu procesów wymiany 
substancji z otoczeniem. 

Do analizy egzergii nie ma zastosowania prawo zachowania 
egzergii, podobne do prawa zachowania energii. Przy pewnych 
założeniach, które zostaną dalej przytoczone, można posłużyć 
się jednak jej bilansem. Równanie bilansu egzergii ma postać 
jak poniżej [8, 7]: 

 

 −+Δ+++Δ= wdźrwud BBLBBB δ   (2) 

 
gdzie: 
 Bd – egzergia czynników doprowadzonych do układu, 
 Bw – egzergia czynników wyprowadzonych z układu, 
 ΔBu – przyrost egzergii układu, 
 L – praca wykonana przez układ, 
 ΔBźr – przyrost egzergii zewnętrznego źródła ciepła 

będącego w kontakcie z układem, 
 δBd-w – wewnętrzna strata egzergii przemian 

nieodwracalnych układu. 
Obliczając przyrost egzergii zewnętrznego źródła ciepła, za 

temperaturę tego źródła przyjmuje się temperaturę na tzw. 
osłonie kontrolnej układu termodynamicznego, w miejscu 
przepływu ciepła [8, 7]: 
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gdzie: 
 Qźr – ciepło oddane przez źródło do układu, 
 T – temperatura bezwzględna źródła ciepła mierzona 

na osłonie kontrolnej w miejscu  
   przepływu ciepła, 
 Tot – temperatura bezwzględna otoczenia. 
Dla ustalonych warunków pracy układu 

termodynamicznego, przyrost egzergii układu ΔBu jest równy 
zeru.  

Bilans egzergii może stanowić podstawę do określenia tzw. 
sprawności egzegetycznej [8, 7]: 
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gdzie: 
 Buż – egzergia użyteczna produktów procesu, 
 Bsn – egzergia surowców nieenergetycznych, 
 Luż – użyteczna praca procesu, 
 Eeluż – energia elektryczna procesu, 
 ΔBźruż – przyrost egzergii zewnętrznych źródeł ciepła 

uczestniczących w procesie  
termodynamicznym, 
 ΔBuuż – przyrost użyteczny egzergii układu, 
 BN – egzergia substancji napędowych, np. paliw, 
 LN – praca napędowa, 
 EelN- energia elektryczna napędowa, 
 ΔBźrN –spadek egzergii zewnętrznego źródła ciepła 

napędowego. 
Egzergia użyteczna Buż uwzględnia tylko składniku egzergii 

produktu, które niezbędne są do dalszego przebiegu procesów 
termodynamicznych. Można przyjąć, że sprawność 
egzergetyczna określa tzw. stopień niedoskonałości lub jakości 
procesu w porównaniu z idealnym odwracalnym procesem 
termodynamicznym. Oczywiście w rzeczywistych procesach 
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termodynamicznych sprawność jest zawsze mniejsza od 
jedności. 

 
1. Sprawność egzegetyczna okrętowego kotła 
opalanego 

 
Wg metodyki stosowanej przez konstruktorów i 

eksploatatorów siłowni okrętowych [6] na straty ciepła kotła 
składają się: strata niecałkowietgo spalania (do 1% dla paliw 
okrętowych ciekłych); starta niezupełnego spalania (do 1,5% dla 
paliw okrętowych ciekłych); starta wylotowa, zależna głównie od 
temperatury spalin i od tego czy kocioł wyposażony jest w 
podrzewacze wody i powietrza (strata do 20% bez 
podgrzewaczy i do 6% z podgrzewaczami wody i powietrza); 
strata na rzecz otoczeni (do 6% w zależności od konstrukcji 
kotła oraz grubości i jakości izolacji kotła); strata odsalania (do 
2% i zależy od jakości wody tj. zawartości w niej soli 
mineralnych). Jak przedstawiono, charakterystyka strat ciepła 
kotła jest bardzo ogólna. Mają one wpływ na zależność 
określającą sprawności kotła: 
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gdzie: 

•
dQ  - ciepło doprowadzone do kotła ( strumień ciepła) 

[kJ/kg]: 

   desużd WBQQQ ⋅=+=
•••

 (6) 

•
sQ  - suma strat ciepła (strumień ciepła) [kJ/kg]; 

Be - zużycie paliwa [kg/h]; 
Wd - wartość opałowa paliwa [kJ/kg] 

•
użQ  - ciepło użyteczne w parze opuszczającej kocioł 

(strumień ciepła) [kJ/kg]; 

   )( wzpuż iiDQ −⋅=
•

  (7) 

D – wydajność kotła [kg/h]; 

pi  - entalpia właściwa pary opuszczającej kocioł [kJ/kg]; 

wzi  - entalpia właściwa wody zasilającej kocioł [kJ/kg]; 

 
Wg [8] suma względnych strat egzergii i sprawności 

egzergetycznej jest równa 1 jak w poniższej zależności: 
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gdzie: 
 ewi – względne straty wewnętrzne, 

ezk – względne straty zewnętrzne. 
 

 
 

W okrętowym kotle opalanym występuje szereg miejsc, w 
których występuje tzw. nieodwracalny przepływ ciepła, dla 
którego elementarną stratę egzergii ciepła można określić za [2] 
jako  
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gdzie: 
 dQ – elementarna ilość przekazywanego ciepła, 
 Tg oraz Tz – temperatury cieplejszego (g) i zimniejszego 
(z) elementu kotła. 
 

Oczywiście w wyniku przepływu czynników (woda i para 
wodna oraz powietrze i spaliny) w okrętowym kotle opalanym 
występują straty egzergii tarcia mechanicznego lub 
hydraulicznego [2]: 

 

T
dQ

TBd f
0=δ     (10) 

 
gdzie elementarny strumień ciepła tarcia hydraulicznego wynosi  
 

pdVSTdQd f δ
⋅⋅⋅

==      (11) 

 
gdzie: 

 
⋅
V  - strumień objętości płynu, 

 
⋅
S  - strumień entropii, 

 pdδ  - elementarna hydrauliczna strata ciśnienia: 

2

2w
D
dLpd f ρλδ =     (12) 

 
gdzie: 
 fλ  - współczynnik tarcia hydraulicznego 

 L – długość przewodu,  
 D – średnica hydrauliczna przewodu,  
 ρ  - gęstość płynu (czynnika w kotle), 
 w – prędkość przepływu płynu (czynnika w kotle). 

 
W opalanym kotle okrętowym występuje również zewnętrzna 
strata egzergii, z których część fizyczna jest wynikiem 
odprowadzania z kotła produktów o wyższej od otoczenia 
temperaturze (para wodna i spaliny). Część chemiczna 
zewnętrznej straty egzergii jest wynikiem odprowadzania do 
otoczenia spalin. 
Zasady obliczania egzergii zawiera praca [8], jednak próby 
uzyskania wartości liczbowych dokonane dla okrętowego kotła 
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opalanego przedstawione w [4] okazały się nie do końca 
zadowalające. 

Okrętowy kocioł opalany jest kotłem parowym, stąd też 
można przyjąć, że jego sprawność egzergetyczną określa 
zależność [7]: 

 

m

mE

p
B T

TT
aB

B 0−=Δ= ηη     (13) 

 
gdzie: 
 BΔ  - przyrost egzergii czynnika (wody) podgrzewanego 
w kotle, 
 Bp - zużycie egzergii paliwa, 
 Eη  - sprawność energetyczna, 
 a – stosunek egzergii chemicznej paliwa do wartości 
opałowej, 
 Tm – średnia termodynamiczna temperatura 
podgrzewanego czynnika (wody). 

W powyższej analizie sprawności egzergetycznej należy 
oczywiście uwzględnić zmianę stanu fazowego wody. 
 
2. Straty egzergetyczne w opalanym kotle 
okrętowym 

 
Tzw. wewnętrzne węzły strat egzergetycznych wg [9] to: 
nieodwracalny proces spalania; nieowracalny proces 
podgrzewania nośnika energii; trybologiczne i erozyjne procesy 
tarcia; niodwracalne procesy podgrzewania substratów; 
nieowracane procesy sprężania powietrza (jeżeli występuje 
urządzenie podające powietrze); nieodwracalny przepływ ciepła 
spalin do czynnika obiegowego; różnego rodzaju procesy 
dławienia.  
Z kolei zewnętrzne węzły strat egzegetycznych to: odpływ ciepła 
do otoczenia; wylotowa strara egzergii fizycznej i chemicznej; 
strata egzergii fizycznej chemicznej w produktach spalania 
(szczególnie w stałych produktach); strata egzergii fizycznej i 
chemicznej w procesie transportu paliwa z otoczenia do 
urządzenia energetycznego; wymiana ciepła między nośnikiem 
energii chemicznej a otoczeniem; odpływ nośnika energii do 
otoczenia wskutek nieszczelności (rzadko spotykane).  
Straty powstające wewnątrz urządzenia cieplnego to: straty 
egzergii w wyniku tarcia między elementami urządzenia 
cieplnego (jeżeli takie urządzenia występują); straty egzergii w 
wyniku nieowracalnego przepływu ciepła spalin do czynnika 
obiegowego; straty egzergii w wyniku nieowracalnego procesu 
nadmuchu (sprężania) powietrza (jeżeli taki proces zachodzi). 

Ogólny model funkcjonalny okrętowego kotła opalanego 
przedstawiono na rys. 2, zakładając, że straty występują między 
poszczególnymi podstawowymi kotła okrętowego tj. samym 
kotłem, nośnikiem energii (woda - para), energią chemiczną 
(paliwem) i ogólnie pojętym otoczeniem. Dla tak określonego 
modelu można przypisać następujące straty: 
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Rys. 2. Model przebiegu strat egzegii w okrętowym kotle 
opalanym (opis w tekście) 

 
- kocioł (urządzenie cieplne) - otoczenie (przebieg 1), tj. 

strata egzergii z powodu odpływu ciepła do otoczenia; 
wylotowa strata egzergii fizycznej i chemicznej; strata 
egzergii fizycznej i chemicznej w stałych produktach 
spalania (w procesie spalania paliwa w palenisku kotła 
okrętowego rzadko występuje); 

- kocioł (urządzenie cieplne) - energia chemiczna (przebieg 
2), tj. strata egzergii w wyniku nieodwracalnego procesu 
spalania; strata egzergii w wyniku tarcia erozyjnego; strata 
egzergii w wyniku dławienia substratów i produktów 
spalania oraz procesów dławienia w w wyniku odkładania 
się substancji obcych; starata egzergii w wywniku 
niodwracalnego procesu podgrzewania substratów; starata 
egzergii przy wymianie ciepła dla skończonej różnicy 
temperatur; 

- energia chemiczna – otoczenie (przebieg 3),tj. strata 
egzergii fizycznej i chemicznej nośnika energii chemicznej 
w wyniku utraty jego substancji w procesie transportu do 
urządzenia cieplnego; 

- kocioł (urządzenie cieplne) – nośnik energii - kocioł 
(urządzenie cieplne) (przebiegi 4 i 5), tj. straty egzergii w 
wyniku nieowracalnego procesu przepływu ciepła od 
urządzenia cieplnego do nośnika energii; strata egzergii w 
wyniku nieodwracalnego procesu podgrzewania 
wstępnego nośnika energii; straty egzergii w wyniku tarcia 
między nośnikiem energii a elementami kotła; straty 
egzergii w wyniku procesów dławienia;  

- energia chemiczna – nośnik energii (przebieg 6), tj. straty 
egzergii nośnika energii w wyniku różnej od wymaganej 
jakości energii chemicznej (rzadko występujący proces i 
często pomijany dla opalanych kotłów okrętowych); 

- nośnik energii – otoczenie (przebieg 7), tj. straty egzergii w 
wyniku przepływu nośnika energii od od elementów kotła 
do otoczenia (jeżeli występują nieszczelności); straty 
egzergii w wyniku odpływu ciepła od nośnika energii do 
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otoczenia w procesie jego transportu i ogrzewania (dotyczy 
tzw. paliw pozostałościowych); 

- oddziaływanie otoczenia na kocioł (przepływ 8) związane z 
oddziaływaniem tzw. substancji dodatkowych; 

- oddziaływanie otoczenia na nośnik energii (przebieg 9), 
głównie przez oddziaływanie cieplne; 

- oddziaływanie otoczenia na energię chemiczną (przebieg 
10), tj, ewentualny wpływ warunków klimatycznych na 
parametry paliwa; 

- oddziaływanie energii chemicznej na urządzenia kotła 
(przebieg 11) w wyniku działań niszczących procesów 
chemicznych i termicznych. 

Wymienione straty egzergii, które w podobny sposób 
zostały sklasyfikowane w [3] nie zawsze muszą wystąpić, 
jednak znaczna ich cześć ma istotne znaczenie w analizie 
bilansu egzegii kotła wraz z jego oprzyrządowaniem 
zabezpieczającym pracę na statku. 

 
 

Wnioski 
Straty egzergii, jak już zaznaczono we wprowadzeniu, nie są 
jedynymi stratami jakie występują w maszynach 
energetycznych. Znacznie szerzej i dokładniej są opisywane 
straty energetyczne i substancjalne. Również wielość i 
różnorodność maszyn energetycznych w siłowni okrętowej 
powoduje, że występuje szereg modeli strat urządzeń, 
chociażby takich jak wymienniki ciepła, nagrzewnice, itp. 
Zaprezentowany materiał, z konieczności w skrócie, 
charakteryzuje złożoność problemu i trudności w analizie strat 
maszyn energetycznych i urządzeń cieplnych.  

Próba oszacowania energetycznych i egzergetycznych 
wielkości fizycznych posługując się parametrami 
energetycznymi paliwa używanego do opalania okrętowego 
kotła pomocniczego jest bardzo skomplikowna. Analizę strat 
egzergii w okrętowym kotle opalanym dodatkowo utrudnia 
charakter pracy kotła, który może być eksploatowany w 
zależności od typu statku z różnym obciążeniem w czasie 
różnych stanów eksploatacyjnych statku. Te same problemy 
występują w przypadku próby wykonania bilansu 
energetycznego i egzergetycznego kotła. 
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EXERGY LOSSES IN A MARINE BOILER 
The analysis is based on the functional structure of the boiler 
corresponding to its operation in a vessel. A marine oil-fired boiler (one 
of the types installed in merchant vessels) is discussed in terms of 
kinds of exergy losses in particular components of the boiler and in the 
process of producing the eergy carrier – process steam. The analysis is 
preceded by the definitions of basic concepts connected with the terms 
and quantities referring to exergy loss and boiler efficiency. The final 
part indicates difficulties with the estimation of the amount of exergy 
losses and oil-fired boiler efficiency in actual operating conditions. 
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