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Wydział Elektryczny
ZASILANIE BEZPRZEWODOWE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Wstęp
Od wielu lat pojazdy samochodowe służą nam w codziennym życiu. Dzięki
samochodom możemy łatwo dojechać do pracy, dowieść dzieci do szkoły, czy
wyjechać w daleką podróż. Są nieodzowną częścią transportu publicznego
i towarowego. Na świecie jest ponad miliard samochodów i ciągle ich przybywa.
Wskaźnik liczby pojazdów do liczby mieszkańców w najbardziej rozwiniętych
krajach wynosi około 1:1,3 dla USA i 1:1,7 dla Francji, Wielkiej Brytanii i Japonii. 1
Wzrost liczby pojazdów jest przyczyną zwiększania zanieczyszczenia środowiska
naturalnego i powstawania smogu w miastach. Rosnące ceny ropy naftowej i coraz
bardziej restrykcyjne przepisy ekologiczne, dotyczące spalin powodują wzrost
zainteresowania pojazdami elektrycznymi. Pierwsze pojazdy zasilane energią
elektryczną wyjechały na drogi w XIX wieku, niestety wysokie koszty produkcji
wyparły je na 80 lat. Podobnie jak dawniej, dziś główną wadą pojazdów
elektrycznych jest zasięg na jednym ładowaniu. Pomimo wprowadzenia baterii
litowo-jonowych nie dorównują one pojazdom spalinowym i jest on kilkukrotnie
niższy. Z tego względu samochody elektryczne, których zasięg mieści się
w przedziale od około 100 do 200 km, są idealne do zastosowań miejskich. 2
Producenci samochodu Tesla starają się, aby zasięg na jednym ładowaniu był
jak największy i w różnych wersjach osiąga on nawet 480 km,3 co pozwala na
przebycie dłuższych tras i konkurowanie z pojazdami spalinowymi. Nie tylko zasięg
pojazdu elektrycznego jest przeszkodą do jego zakupu, poważniejszym
problemem, który zniechęca potencjalnych klientów jest czas ładowania oraz ilość
dostępnych stacji ładowania. Zaletą samochodów elektrycznych jest możliwość
ładowania z domowego gniazdka energii elektrycznej. Należy również wspomnieć,
że duża część punktów ładowania jest udostępniana za darmo, co jest pewnym
udogodnieniem, pozwala na zwiększenie zasięgu auta elektrycznego i obniża
koszty eksploatacji. Producenci aut poszerzają swoją ofertę o szybkie ładowarki,
które w czasie 10 minut doładowują baterię do 80% pojemności. Niestety w Polsce
takich ładowarek jeszcze nie ma, a na świecie ich niewielka liczba nie pozwala
na swobodne korzystanie z pojazdu elektrycznego na długiej trasie. Korzystanie
z tych pojazdów jest korzystne dla osób stosujących dwustrefowy plan taryfowy
G12. Według niektórych źródeł koszt przejazdu 100 km bez uwzględnienia
kosztów eksploatacji wynosi 6 zł.4
J. Bereźnicki, Liczba samochodów przekroczyła miliard, biztok, www.biztok.pl/motor/liczbasamochodow-na-swiecie-przekroczyla-miliard-a11920 (pobrano 19.08.2011 r.)
2
RaveN, Porównania zasięgów i osiągów pojazdów elektrycznych, Samochody elektryczne, http://samo
chodyelektryczne.org/porownania_zasiegow_i_osiagow_pojazdow_elektrycznych.htm
(pobrano
14.07.2015 r.)
3
Tesla motors, Range Per Charge, Tesla, http://www.teslamotors.com/models (pobrano 26.07.2015 r.)
4
RaveN, Wpływ ładowania samochodu elektrycznego na zużycie energii elektrycznej przez domek
jednorodzinny, Samochody elektryczne, http://samochodyelektryczne.org/wplyw_ladowania_samocho
1
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Eksploatacji samochodów elektrycznych
Bardzo często przy kalkulacjach zużycia energii w pojazdach elektrycznych
uwzględnia się tylko energię potrzebną na przejechanie odpowiedniego dystansu.
Jak wcześniej wspomniano, koszty przejechania 100 km pojazdem elektrycznym
są na poziome 1 do 2 litrów benzyny lub oleju napędowego. Taki przelicznik
zachęca do zakupu takiego pojazdu. W kalkulacji zazwyczaj nie uwzględnia się
kilku kwestii, są nimi eksploatacja baterii oraz ich utylizacja. Producenci pojazdów
elektrycznych zazwyczaj dają gwarancję na baterie i jest ona zależna od kilku
czynników. Jedni producenci dają gwarancję na 5 lat lub 100 tys. km z możliwością
przedłużenia na kolejne lata,5 inni uzależniają gwarancję od utraty pojemności
baterii 20% w ciągu 5 lat i 30% w ciągu 10 lat6 lub 7 lat bez limitów kilometrów. 7
Zakładając, że okres gwarancji nie jest końcem żywotności auta, należy doliczyć
jeszcze koszt wymiany baterii na nową. Taką możliwość daje Nissan dla modelu
elektrycznego Leaf. Koszt baterii szacowany jest na około 5500 dolarów.
Zakładając, że po okresie gwarancji należy wymienić baterię na nową z powodu
utraty pojemności, która nie pozwala osiągnąć wymaganego zasięgu, to koszty
eksploatacji wzrastają. Dla pojazdu, którego średni przebieg dzienny wynosi
100 km dojazdu do pracy przez 10 lat pozwoli na osiągnięcie przebiegu rzędu
200 tys. km. Przeliczając koszty nowej baterii na 100 km należy doliczyć około
10 zł kosztów eksploatacji. Sumaryczny wynik z uwzględnieniem kosztów
przejazdu za energię elektryczną wyniesie około 16 zł, co jest wynikiem dobrym.
Jeśli samochód będzie użytkowany tylko w czasie okresu gwarancyjnego, to
jedynym problemem jest zasięg pojazdu, gdyż przewidywany spadek pojemności
baterii jest dopuszczany w okresie 5 lat do 66,25%, co przekłada się na realny
zasięg 89,5 km (przy oszczędnej jeździe).8 Realny zasięg zawsze będzie niższy,
gdyż należy uwzględnić ilość energii zużytej na ogrzewanie lub klimatyzację, co
dodatkowo wpływa niekorzystnie na zasięg pojazdu elektrycznego. Dobrą
wiadomością jest fakt, że przez cały ten okres nie wydamy żadnych środków na
wymianę filtrów i olejów eksploatacyjnych oraz czas wymiany klocków
hamulcowych przy częstym hamowaniu z odzyskiem energii może wydłużyć się
kilkukrotnie w porównaniu do samochodu spalinowego.
Obciążenie systemu energetycznego
Samochody elektryczne na świecie zaczynają być alternatywą dla osób
ceniących ekologię. Bardzo duża wydajność silników elektrycznych w porównaniu
do silników spalinowych daje dobre prognozy na rozwój tego rynku motoryzacji. Na
przeszkodzie stoi mało rozbudowana infrastruktura służąca do ładowania
du_elektrycznego_na_zuzycie_energii_elektrycznej_przez_domek_jednorodzinny.htm
(pobrano
14.07.2015 r.)
5
Toyota, Przedłużona gwarancja na akumulatory hybrydowe, Gwarancje Toyoty, http://www.toyota
gwarancja.pl/przedluzona-gwarancja-na-akumulatory-hybrydowe (pobrano 14.07.2015 r.)
6
RaveN, Jak szybko spada pojemność akumulatorów Nissana Leafa?, Samochody elektryczne,
http://samochodyelektryczne.org/jak_szybko_spada_pojemnosc_akumulatorow_nissana_leafa.htm
(pobrano 15.07.2015 r.)
7
E. Musk, Infinite Mile Warranty, Tesla, http://www.teslamotors.com/blog/infinite-mile-warranty (pobrano
15.07.2015 r.)
8
RaveN, Nowy pakiet akumulatorów dla Nissana Leafa w USA od 6.500 USD, Samochody elektryczne,
http://samochodyelektryczne.org/nowy_pakiet_akumulatorow_dla_nissana_leafa_w_usa_od_6500_us
d.htm (pobrano 15.07.2015 r.)
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pojazdów oraz długi czas ładowania. Te dwa czynniki są bardzo ważne dla wielu
nabywców. Większość pojazdów posiada baterię o mocy około 20 kWh. 9
Zakładając, ze taki pojazd będziemy ładować z domowego gniazdka 230V,
z którego pobierzemy 10A, to czas ładowania będzie wynosił około 10 godzin. 10
W tym wariancie obciążenie dla systemu energetycznego przez jeden pojazdu
wynosi 2 kW. Przyrost pojazdów na drogach jest uzależniony od infrastruktury
ładowania. Prognozy rynku sprzedaży pojazdów elektrycznych na najbliższe
lata są bardzo różne. Przypuszcza się, że do 2017 roku pojazdy elektryczne będą
stanowiły od 4,4 do 9% sprzedaży ogółu pojazdów. 11 W wariancie optymistycznym
zakłada się dość dużą pomoc rządu w postaci dofinansowań, czy innych
dogodności w postaci darmowych miejsc parkingowych, czy bezpłatnego
korzystania z punktów ładowania pojazdów. Według danych statystycznych GUS,
w Polsce było zarejestrowanych w 2013 roku 19,4 mln samochodów osobowych.
Zakładając wariant optymistyczny ilość pojazdów elektrycznych w Polsce może
wzrosnąć do 1,75 mln sztuk. Taka ilość może spowodować wzrost obciążenia sieci
elektroenergetycznej o 3,5 GW energii i stanowi 8,8% całkowitej mocy
zainstalowanej w elektrowniach w Polsce (w 2014 moc zainstalowana wynosiła
39,4 GW).12 Przy braku infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych wzrost
zużycia energii w większości przypadnie na czas nocny i będzie to korzystne
zarówno dla energetyki, jak również dla odbiorców. Dla systemu energetycznego
największym problemem jest niedobór albo nadmiar energii, w każdym z tych
przypadków, aby nie doszło do awarii muszą zostać załączane lub wyłączane bloki
energetyczne, w celu utrzymania równowagi między produkcją i zużyciem energii
elektrycznej. Ładowanie samochodów w porze nocnej byłoby dobrym
rozwiązaniem dla odbiorców korzystających z taryfy nocnej G12, kiedy w tani
sposób mogliby naładować swój pojazd. Z punktu widzenia systemu
energetycznego korzystne byłoby również ładowanie pojazdów w godzinach
popołudniowych (między 13:00 a 15:00). Ten okres może zostać przeznaczony na
doładowanie pojazdu korzystając z szybkich ładowarek. Przykładowe obciążenie
systemu energetycznego przedstawiono na rys 1.
Należy mieć na uwadze, że obciążenie systemu energetycznego w różnych
porach roku się zmienia i ładowanie pojazdów elektrycznych w niektórych
godzinach popołudniowych może jeszcze bardziej zwiększyć zapotrzebowanie
na produkcję mocy. Większym problemem w przyszłości będzie korzystanie
z pojazdów elektrycznych na długich trasach, wtedy ładowanie będzie odbywało
się praktycznie przez całą dobę (jak dziś tankowanie pojazdu). Taka sytuacja

RaveN, Porównania zasięgów…, op. cit.; J. Guziński, M. Adamowicz, J. Kamiński, Infrastruktura
ładowania pojazdów elektrycznych, „Maszyny i Napędy” 2014, nr 1/2014, s. 74-83
Nissan, Ładowanie samochodu elektrycznego w trybie normalnym, Ładowanie Nissana LEAF,
http://www.nissan.pl/PL/pl/vehicle/electric-vehicles/leaf/charging-and-battery/charging-nissan-leafand-battery.html (pobrano 20.07.2015 r.)
11
V. Belskiy, 360 Degree Perspective Of The Central And Eastern European Electric Vehicle
Industry, Frost & Sullivan, http://www.emic-bg.org/files/files/CEEf%20EV%20360_Executive%20Su
mmary(1).pdf (pobrano 20.07.2015 r.)
12
Rynek energii elektrycznej, dane statystyczne, http://www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl/st,
33,207,tr,75,0,0,0,0,0,podstawowe-dane.html (pobrano 19.07.2015 r.)
9

10

968
________________________________________________________________________________________

będzie wprowadzała znaczne obciążenia systemu energetycznego, szczególnie
przy użyciu szybkich ładowarek, których moce mieszczą się w przedziale 50-120
KW.13
Rysunek nr 1: Zapotrzebowanie mocy
z 14 lutego 2015 (dane statystyczne PGE)14

krajowego

systemu

energetycznego

Indukcyjny przesył energii elektrycznej
Samochody elektryczne można ładować stykowo lub bezstykowo. Jedną
z najczęściej wybieranych metod bezstykowych jest bezprzewodowe przesyłanie
energii, wykorzystujące zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Układy do
indukcyjnego przesyłu energii elektrycznej zbudowane są z transformatora
powietrznego, możemy je podzielić na transformatory rdzeniowe i bezrdzeniowe.
Do przesyłu energii elektrycznej bezprzewodowo, za pomocą indukcji
elektromagnetycznej, mają zastosowanie transformatory bezrdzeniowe. Taki
transformator charakteryzuje się dużą indukcyjnością rozproszenia oraz dużymi
stratami. W przypadku przesyłu energii elektrycznej cechy te nie są korzystne,
gdyż przy większych odległościach między uzwojeniami (rzędu kilku centymetrów)
rozproszenie jest na tyle wysokie, że sprawność urządzenia spada do kilku
procent. W celu uzyskania jak największej sprawności urządzenia część nadajnika
wprowadza się w stan rezonansu. W układzie rezonansowym wartość pojemności
można odpowiednio dobrać. Natomiast w przypadku cewki, uzyskanie zadanej
indukcyjności jest trudniejsze, z uwagi na dobór wielkości, kształtu i ilości zwojów.
Taki układ rezonansowy oddziałuje z odbiornikiem energii, który posiada
kompensacje mocy biernej szeregową lub równoległą, co przedstawiają rysunki
2 i 3.

13

B. Berman, Quick Charging of Electric Cars, plugincars, http://www.plugincars.com/electric-car-quickcharging-guide.html (pobrano 24.07.2015 r.)
14
Dane statystyczne zapotrzebowania mocy krajowego systemu elektroenergetycznego, Polskie Sieci
Energetyczne, http://www.pse.pl/index.php?modul=13 (pobrano 14.02.2015 r.)
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Rysunek nr 2: Układ z kompensacją szeregowo-szeregową

Rysunek nr 3: Układ z kompensacją szeregowo-równoległą

Układy do bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej pracują na
częstotliwościach rzędu kilku do kilkuset kiloherców. Najwyższa sprawność
występuje w momencie idealnego usytuowania nad sobą cewki nadajnika
i odbiornika. Zmiana kąta lub odległości cewek powoduje powstawanie większego
strumienia rozproszenia, czyli większych strat w obwodzie. Oprócz układu
przekazywania energii występuje również układ kontrolny, którego zadaniem jest
monitorowanie stanu naładowania baterii w pojeździe. Podłączenie układu
kontrolnego zostanie przedstawione na konkretnych rozwiązaniach układów
w pojazdach. Jego zadaniem jest monitorowanie napięcia i temperatury ogniw tak,
aby nie dopuścić do ich przegrzania. Taka sytuacja mogłaby spowodować
obniżenie pojemności ogniw, a nawet doprowadzić do wybuchu lub pożaru.
Wyróżniamy dwa rodzaje układów przekazywania energii: działających przy
stałej częstotliwości i układów adaptacyjnych. Pierwsze z nich posiadają stałe
parametry układu rezonansowego dla cewek usytuowanych w stałej odległości od
siebie. W takiej konfiguracji zmiana odległości zmienia parametry pracy i wpływa
niekorzystnie na sprawność układu. Układy adaptacyjne mają tę zaletę, że układ
sterowania dopasowuje częstotliwość pracy nadajnika tak, aby uzyskać największą
sprawność.
Koncepcje systemów przekazywania energii
W celu zachęcenia ludzi do zakupu pojazdów elektrycznych stosuje się kilka
udogodnień, pozwalających na zwiększenie zasięgu pojazdu lub na ułatwienia przy
ładowaniu. W ten sposób powstało kilka koncepcji ładowania bezprzewodowego
różniących się sprawnością oraz zastosowaniem drogi transmisji sygnału
elektromagnetycznego.
Energię elektryczną można przesłać na odległość za pomocą fali świetlnej,
w takim układzie wyróżniamy nadajnik w postaci źródła światła (np. laser)
i fotoodbiornik zamieniający światło na energię elektryczną. Innym sposobem jest
użycie fali dźwiękowej, w takim układzie nadajnik i odbiornik zostają sprzężone
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rezonansowo. Najczęściej spotykanym systemem jest przekazywanie energii za
pomocą indukcji elektromagnetycznej albo pojemności elektrycznej. Pierwsze dwa
opisane systemy przekazywania energii nie są wykorzystywane z powodu małej
sprawności.
Układy bezprzewodowego ładowania pojazdów elektrycznych na drodze
indukcji elektromagnetycznej składają się z kilku bloków przekształtnikowych
i systemu sterowania. Na wejściu każdego układu nadajnika jest przekształtnik
napięciowy AC/DC, którego zadaniem jest przekształcenie sieciowego napięcia
przemiennego na napięcie stałe. W dalszej kolejności znajduje się przekształtnik
DC/AC, który zamienia napięcie stałe na napięcie przemienne wysokiej
częstotliwości. Napięcie przemienne rzędu kiloherców przyłożone jest do
szeregowo połączonej cewki i kondensatora, których parametry dobrane są tak,
aby działały w rezonansie. Układ odbiornika posiada odbiorczy układ rezonansowy
z przekształtnikiem napięcia przemiennego na stałe i układem impulsowym,
służącym do ładowania baterii w pojeździe. Przedstawiony na rysunku 4 układ
posiada również komunikację między stacją ładowania i pojazdem w celu
monitorowania takich parametrów jak:
 sprawność układu przekazywania energii,
 stan naładowania baterii,
 temperatura pakietów baterii.
Rysunek nr 4: Schemat układu przekazywania energii wraz z układem sterującym
i komunikacją15

W celu rozpoczęcia ładowania należy umieścić uzwojenie odbiornika
zamontowane w pojeździe nad uzwojeniem nadajnika indukcyjnego. Ich wzajemne
położenie ma istotnie znaczenie na inicjację ładowania. Cewki nadajnika
i odbiornika powinny zostać umieszczone idealnie nad sobą, w przeciwnym razie
sprawność układu będzie za niska i ładowanie może nie zostać rozpoczęte. Istotną
rolę odgrywa również współosiowość cewek, gdyż odchylenie od niej zmniejsza
15

A. Neves, D.M. Sousa, A. Roque, J.M. Terras, Analysis of an inductive charging system for
a commercial electric vehicle, Power Electronics and Applications (EPE 2011), Proceedings of the
2011-14th European Conference on, s. 1-10; J. Guziński, M. Adamowicz, J. Kamiński, Pojazdy
elektryczne – rozwój technologii. Układy ładowania i współpraca z siecią elektroenergetyczną,
„Automatyka-Elektryka-Zakłócenia” 2012, Infotech 2012, s. 71-84
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sprawność układu. Nadajnik indukcyjny należy zamontować w drodze tak, aby
nadjeżdżający pojazd z cewką odbiorczą w podwoziu mógł zaparkować nad nią
współosiowo. Umieszczenie pojazdu nad podkładką indukcyjną zostało pokazane
na rysunku 5.
Rysunek nr 5: Umieszczenie pojazdu nad ładowarką bezprzewodową

W celu prawidłowego umiejscowienia pojazdu nad cewką nadawczą ładowarki
bezprzewodowej, w trakcie parkowania istnieje możliwość monitorowania pozycji
pojazdu za pomocą różnych komuników dźwiękowych lub wizualnych na desce
rozdzielczej. Sprawność bezprzewodowego przesyłu energii na drodze indukcji
elektromagnetycznej wynosi od 80 do 95%.
Inną koncepcją jest ładowanie pojazdów na drodze pojemności elektrycznej.
Tego typu układy zbudowane są jak kondensatory, które gromadzą energię
w postaci ładunków elektrycznych. W eksperymentalnym układzie, jedną
z okładzin kondensatora umieszczono na zderzaku pojazdu, a drugą w stacji
nadawczej. Tego typu układ działał na częstotliwości 540 kHz, a jego sprawność
wynosiła 83%.16 Schemat obwodu przedstawiono na rysunku 6.
Rysunek nr 6: Blokowy system do pojemnościowego przekazywania energii17

16

J. Dai, D.C. Ludois, Wireless electric vehicle charging via capacitive power transfer through
a conformal bumper, Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), 2015 IEEE,
15-19 March 2015, s. 3307-3313
17
Ibidem
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Dotychczasowe systemy pozwalały na ładowanie pojazdów tylko w czasie
postoju i mogły być stosowane na parkingach lub przystankach autobusowych.
W celu zmniejszenia wagi pojazdu, a tym samym zwiększenia jego ładowności lub
zasięgu stosuje się ładowanie w czasie rzeczywistym (OLEV – ang. Online Electric
Vehicle). Działanie takich systemów jest bardzo podobne do indukcyjnego
ładowania. W tych układach umieszcza się pętlę indukcyjną w drodze, po której
poruszają się pojazdy. Rozpoczęcie ładowania następuje w momencie wjechania
pojazdu w obręb pętli indukcyjnej. W tym czasie zostaje uruchomiony falownik,
który zasila linie w drodze i następuje ładowanie pojazdu. Taki układ został
zbudowany do ładowania autobusów w Seulu (Korea), a kolejne pilotażowe
projekty wykonywane są w USA i Korei. Schemat działania został przedstawiony
na rys 7.
Rysunek nr 7: System OLEV do zasilania autobusu18

W celu ograniczeniu strat mocy w trakcie przesyłania energii, pętlę indukcyjną
podzielono na kilka segmentów, które załączają się w momencie przebywania
pojazdu w nich rys 8. System, OLEV działa na częstotliwości 20 kHz i przesyła
moc 100 kW.
Sprawność przy szczelinie powietrznej wynoszącej 26 cm wynosiła około
80%.Wadą tego systemu są wysokie koszty budowy. W celu przebycia dystansu
do kolejnej pętli indukcyjnej autobus korzysta z baterii. W porównaniu do autobusu
elektrycznego bez zasilania w czasie rzeczywistym. bateria dla technologii OLEV
jest około 66% mniejsza. Stanowi to dodatkowe oszczędności przy budowie
autobusu, obniża jego wagę i zmniejsza ilość energii potrzebnej do utylizacji baterii
po okresie eksploatacji.19
18

J.H. Bae, Korea gallops ahead in a race for dynamic on-the-go wireless charging EV system, iTers
News, http://itersnews.com/?p=44874 (pobrano 23.07.2015 r.)
19
P. Złoty, Autobusy OLEV w Korei, Gazeo, http://gazeo.pl/samochody-hybrydowe-elektryczne/
samochody-elektryczne/Autobusy-OLEV-w-Korei,artykul,7286.html (pobrano 24.07.2015 r.)
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Rysunek nr 8: Segmenty linii zasilającej autobus elektryczny20

Podsumowanie
Technologia bezprzewodowego ładowania pojazdów jest bardzo rozwijającą
się dziedziną w motoryzacji. Jej możliwości pozwalają na rozwój pojazdów
elektrycznych na świecie. Choć dzisiejsze pojazdy elektryczne mają możliwości
przejechania stosunkowo niewielkich odległości w porównaniu do ich
odpowiedników spalinowych, to bezprzewodowe ładowanie zwiększa wygodę
użytkowników podczas częstego ładowania. Ciągłe prowadzenie badań
naukowych nad nowoczesnymi i bardziej pojemnymi bateriami, których ładowanie
będzie porównywalne do dzisiejszego tankowania, daje nadzieję na rozwój
pojazdów elektrycznych. Do czasu zwiększenia ich pojemności, stosowanie pętli
indukcyjnych doładowujących baterie w czasie jazdy jest idealnym sposobem na
zachęcenie do kupna takiego pojazdu. Zwiększenie popytu na pojazdy elektryczne
może być spowodowane przez różnego rodzaju ulgi w postaci darmowych
parkingów w centach miast lub niższe podatki drogowe. Już dziś koszty
eksploatacji tych aut są bardzo zachęcające, przy założeniu, że nie będzie
konieczności wymiany baterii. Rozwijająca się infrastruktura z darmowym
ładowaniem przy centrach handlowych jeszcze bardzie zachęca do ich zakupu.
Sytuacja pojazdów elektrycznych po uwzględnieniu emisji dwutlenku węgla
z utylizacji baterii już nie jest tak optymistyczna.
Problemy wielu miast ze smogiem mogą zostać rozwiązane poprzez
stosowanie pojazdów elektrycznych. Nawet w Polsce, gdzie większa część energii
jest produkowana z paliw kopalnych, takie rozwiązanie może zmniejszyć ogólne
zanieczyszczenie powietrza i wydzielanie dwutlenku węgla, gdyż łatwiej jest
kontrolować jedną elektrownię niż tysiące pojazdów spalinowych. Uwzględniając
optymistyczny 9% wzrost liczby pojazdów elektrycznych do 2017 roku, system
energetyczny ma możliwości zwiększenia dostaw energii, a niewielka liczba stacji
ładowania pozwala twierdzić, że większość pojazdów będzie korzystała z planu
taryfowego G12, wpływając dodatkowo na wyrównanie obciążeń w ciągu doby.
Rozpowszechnienie
ładowania
bezprzewodowego
autobusów
na
przystankach czy pętlach autobusowych będzie zwiększało obciążenie systemu
energetycznego w ciągu dnia. Już dziś należy spodziewać się, że takie

20

Jaegue Shin, Seungyong Shin, Yangsu Kim, Seungyoung Ahn, Design and Implementation
of Shaped Magnetic-Resonance-Based Wireless Power Transfer System for Roadway-Powered
Moving Electric Vehicles, Industrial Electronics, IEEE Transactions on (Volume:61, Issue: 3) 2013,
s. 1179-1192
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rozwiązania mogą niebawem trafić do samochodów ciężarowych i osobowych, co
będzie zwiększało obciążenie systemu energetycznego i należy szukać rozwiązań
sprzyjającym rozwoju tej dziedziny motoryzacji.
Streszczenie
Pojazdy spalinowe wydzielają dużo związków chemicznych do atmosfery,
które wpływają niekorzystnie na ekosystem. Alternatywą są samochody
elektryczne, które posiadają większą sprawność. Ze względu na stosowanie
baterii, jako ich źródła zasilania, nie są idealnym środkiem transportu. W artykule
opisano wady takie, jako krótki zasięg i długi czas ładowania, które zniechęcają
potencjalnych nabywców do ich zakupu. Producenci pojazdów elektrycznych
wprowadzają nowoczesne i bardziej pojemne baterie, które są nadal
niewystarczające, aby dorównać zasięgiem pojazdom spalinowym. Wobec tych
ograniczeń, przedstawiono środki, pozwalające na zwiększenie zasięgu pojazdów
elektrycznych i zwiększenie komfortu ich ładowania. Opisano różnego
rodzaju ładowarki różnych mocy, które doładowują baterie w czasie od kilku do
kilkudziesięciu minut. Przedstawiono rozwiązania pozwalające na zwiększenie
zasięgu pojazdów elektrycznych poprzez ładowanie bezprzewodowe. Wymieniono
spotykanie miejsca użycia bezprzewodowego ładownia. Opisano również
rozwiązania, pozwalające na zmniejszenie pakietów baterii poprzez ładowanie
autobusu w czasie jazdy przy pomocy pętli indukcyjnej.
Summary
Internal combustion vehicles emit a lot of chemical compounds into the
atmosphere, which adversely affect the ecosystem. Alternatively, there are electric
cars that have higher efficiency. Due to the use of the batteries as their power
source are not the ideal means of transport. The article describes defects such as
short range and long charging time to discourage potential buyers to purchase
them. Manufacturers of electric vehicles bring modern and more capacious
batteries, which are still insufficient to match the range of internal combustion
vehicles. Faced with these restrictions, measures to increase the range of electric
vehicles and increase the comfort of their charge. Describes the different types
of chargers of various powers that recharge the battery in time from a few to tens
of minutes. Presented solutions to increase the range of electric vehicles through
wireless charging. Listed, meet using a wireless storage space. Also describes the
solutions for reducing battery packs by loading the bus while driving with an
induction loop.
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Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
POJAZDY ELEKTRYCZNE A PROBLEMATYKA DOBORU MAGAZYNU
ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ASPEKCIE OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Wprowadzenie
Konieczność szybkiego i bezpiecznego poruszania się to jeden
z nieodzownych aspektów związanych z cywilizacją naszego społeczeństwa.
Podstawowym środkiem komunikacji pasażerskiej jest samochód. Według danych
z firmy Eurostat, samochody osobowe w Polsce wykonują około 300 mld
pasażerokilometrów rocznie, co stanowi około 88,4% udziału w przewozach
pasażerskich (na autobusy przypada 6,4%, a na koleje 5,2%).1 Z tego powodu
transport ma ogromny wpływ na środowisko naturalne zarówno w aspekcie
zanieczyszczenia środowiska, jak i krajobrazowym oraz na ekonomię w skali
globalnej i z punktu widzenia indywidualnych właścicieli pojazdów. W branży
transportowej w Europie zatrudnionych jest prawie 13 milionów ludzi. Tak
rozbudowany przemysł branży motoryzacyjnej wynika z tego, że – mimo dużej
liczby samochodów – zapotrzebowanie na pojazdy stale rośnie.2 W samej
Unii Europejskiej w 2012 roku liczba samochodów przekroczyła miliard, z czego
757,1 tys. były to pojazdy osobowe, co oznacza, że średnio na 1000 mieszkańców
przypadały 483 pojazdy.3
Również w naszym kraju działa kilka dużych fabryk produkujących
samochody osobowe oraz kilka produkujących pojazdy ciężarowe i autobusy.
Produkowane są także wysokoprężne i benzynowe silniki spalinowe, wytwarzane
są komponenty motoryzacyjne. Co prawda większość z wytworzonych produktów
została eksportowana, lecz również w Polsce park samochodów stale rośnie –
w 2013 roku liczba rejestracji nowych samochodów osobowych i dostawczych
o masie poniżej 3,5 tony wyniosła ponad 332 tys., czyli o około 20 tys. (6,4%)
więcej niż w 2012 roku.4 Większość z nich były to pojazdy osobowe z napędem
benzynowym (tabela 1).
Tabela nr 1: Liczba zarejestrowanych w Polsce nowych samochodów osobowych
w 2013 roku z podziałem na rodzaj napędu5
Rodzaj napędu
Benzyna
Diesel
LPG
CNG
Elektryczny

Liczba pojazdów
182 502
102 055
3 472
11
26

Raport Branży Motoryzacyjnej, R. Przybylski, (red.). Warszawa 2014
L. Kasprzyk, Analysis of energy recovery possibilities from
elektrotechniczny”, 2014, nr 4, p. 235-238
3
Raport Branży…, op. cit.
4
Ibidem
5
Ibidem
1
2

motor

vehicles,

“Przegląd

978
________________________________________________________________________________________

Rodzaj napędu
Hybryda
Łącznie

Liczba pojazdów
1840
289 913

Dane te odzwierciedlają zapotrzebowanie na energię w obszarze transportu
drogowego – w większości na paliwo silnikowe. Jest to istotne zagadnienie, gdyż
mimo znacznego zmniejszenia średniego zużycia paliwa przez pojazdy
samochodowe (średnio w krajach UE-27 5.8 l/100 km – najmniejsze w Portugalii
5.1 l/100 km, a największe w Szwecji 6.3 l/100 km), w Unii Europejskiej pojazdy
drogowe rocznie zużywają ponad 260 Mt ekwiwalentu ropy.6 Z tego powodu
naukowcy na całym świecie coraz częściej próbują oszacować czas, na jaki
wystarczy zasobów paliwowych. Przewiduje się, że zasoby ropy wystarczą
na około 40 lat, konsekwencją tego jest fakt, że kierowcy z coraz większym
zmartwieniem przyglądają się ich cenom, które systematycznie rosną. Część
użytkowników próbuje szukać oszczędności wybierając mniejsze samochody.
Z tego powodu w ostatnich latach w parku samochodowym zauważalna jest
przewaga modeli małych i kompaktowych nad dużymi i luksusowymi.7
Według wielu naukowców, skutecznym sposobem rozwiązania problemu
paliwowego jest zmiana sposobu zasilania pojazdów. Najczęściej proponuje się
napęd elektryczny, zarówno jako napęd dodatkowy (w układach hybrydowych),
jak i podstawowy. Przyczyniłby się on nie tylko do rozwiązania problemu
niedostatku kopalnych źródeł energii, ale również do ograniczania emisji
CO2, poprawy wydajności energetycznej, ograniczenia emisji hałasu, a także
upowszechnienia odnawialnych źródeł energii, promowania innowacji opartych
na przewadze technologicznej, co mogłoby pozwolić europejskiemu przemysłowi
na przezwyciężenie obecnej, niekorzystnej sytuacji gospodarczej i zapewnienie
mu ogólnej konkurencyjności przemysłowej w przyszłości. Aspekty te należą do
priorytetowej strategii efektywności energetycznej i klimatycznej Europy.
Potwierdzają to Rezolucje Parlamentu Europejskiego, związane z zagadnieniem
samochodów elektrycznych, dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii
ze źródeł odnawialnych (ustanawiające minimalny próg 10% energii ze źródeł
odnawialnych w sektorze transportu), czy komunikaty w sprawie europejskiej
strategii na rzecz czystych i wydajnych energetycznie pojazdów. W Białej Księdze
2011 apeluje się o zmniejszenie do 2030 roku stosowania konwencjonalnie
napędzanych samochodów w transporcie miejskim o połowę, a całkowite ich
wycofywanie do roku 2050.8
2. Magazynowanie energii oraz dobór magazynów energii elektrycznej
do pojazdów elektrycznych
Urządzenia stworzone przez człowieka wymagają do funkcjonowania
dostarczania energii. Dawniej były to urządzenia mechaniczne, dlatego energię
dostarczano za pomocą sił mięśni ludzi lub zwierząt. Później nauczono się
wykorzystywać energię naturalną, taką jak wiatr, czy woda. Jednak energię
mechaniczną trudno transportować, między innymi dlatego w dzisiejszych czasach
najczęściej wykorzystuje się energię elektryczną. Energia elektryczna ma również
6

Ibidem
Ibidem
8
Ibidem
7
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tę zaletę, że stosunkowo łatwo jest ją konwertować na inne formy energii
i odwrotnie. Ale podobnie jak kiedyś, tak i w dzisiejszych czasach, niekiedy
zachodzi konieczność magazynowania energii. Dawniej głównie magazynowano
energię cieplną (w celu ogrzania lub schłodzenia), dzisiaj głównie zachodzi
potrzeba magazynowania energii elektrycznej lub form innej energii, którą łatwo
i z możliwie dużą sprawnością, będzie można zamienić na energię elektryczną.
W zależności od potrzeb, a także z uwagi na realne możliwości konwersji energii
oraz możliwości jej gromadzenia w dużych ilościach, energię gromadzi się
z wykorzystaniem pięciu rodzajów magazynów: mechanicznych (pneumatyczne,
elektrownie szczytowo-pompowe, kinetyczne magazyny energii – głównie jako
masy wirujące), elektrochemicznych (baterie przepływowe oraz popularne
ogniwa/akumulatory kwasowo-ołowiowe, litowo-jonowe, niklowo-kadmowe itp.),
chemicznych (ogniwa paliwowe, elektrolizery), elektrycznych (gromadzące energię
w polu elektrycznym – superkondensatory, lub w polu magnetycznym – cewki
nadprzewodzące) oraz termicznych.9
W pierwszej grupie magazynów, gromadzących energię mechaniczną,
wyróżnić należy:
- magazyny gromadzące sprężone powietrze (pneumatyczne) – stanowią
jedną z najstarszych metod gromadzenia energii, zazwyczaj w jaskiniach
lub kopalniach. Metoda ta charakteryzuje się zdolnością do gromadzenia
dużej ilości energii, lecz ma istotne ograniczenia lokalizacyjne. Innym
mankamentem jest to, że charakteryzuje się niską sprawnością (rzędu
40-75%) związaną z koniecznością chłodzenia sprężanego powietrza oraz
jego ogrzewania podczas rozprężania, co związane z przemianami
adiabatycznymi. Jako przykład tego typu zasobnika przytoczyć można
niemiecki magazyn energii zbudowany w latach 70. w 2 jaskiniach
o pojemności 310 tys. m3, który może dostarczać moc rzędu 300 MW
przez 3 godziny;10
- elektrownie szczytowo-pompowe, pompujące wodę do zbiornika w okresie
niskiego zapotrzebowania na energię, a w okresach podwyższonego
zapotrzebowania na energię, wykorzystując energię potencjalną
wody, generują energię elektryczną. Osiągają sprawność rzędu 80%
i umożliwiają gromadzenie energii rzędu setek MWh. Z tego powodu
jest to najpopularniejszy rodzaj magazynu stosowany przez firmy
elektroenergetyczne – ilość gromadzonej w nich energii stanowi około 99%
wszystkich magazynów energii na świecie. W Polsce największą tego typu
elektrownią jest zbudowana w latach 80. elektrownia w Żarnowcu o mocy
716 MW, której zbiornikiem jest sztuczne jezioro o powierzchni 122 ha
i pojemności 13 mln. m3;11
- kinetyczne magazyny energii, zbudowane zazwyczaj z mas wirujących,
w których energia elektryczna zamieniana jest na energię mechaniczną
ruchu obrotowego koła zamachowego (rzędu kilkudziesięciu tysięcy
9

White Paper, Electrical Energy Storage, International Electrotechnical Commission, 2011; R. Sikora,
M. Zeńczak, Magazynowanie energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, „Napędy
i sterowanie”, 2011, nr 2, 61-66
10
B. Adamska, Magazynowanie energii sprężonego powietrza, „Glob energia”, 2014, nr 3, s. 32-34
11
J. Tokarz, L. Hryckiewicz, Elektrownia Wodna Żarnowiec – historia i dzień dzisiejszy,
„Elektroenergetyka”, 2003, nr 8, s. 509-515
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obrotów na minutę), a w okresach podwyższonego zapotrzebowania
na energię, zgromadzona w kole energia mechaniczna zamieniana jest
na energię elektryczną. Posiadają one duże gęstości mocy i wysoką
sprawność, nie emitują szkodliwych do środowiska związków, a wraz
ze z czasem używania nie następuje zmniejszenie ich zdolności do
magazynowania energii (pojemności energetycznej), lecz charakteryzują
się dużym stopniem samorozładowania. Jeden z najbardziej
nowoczesnych kinetycznych magazynów energii powstał niedawno
w Pennsylvani za 50 mln. dolarów i posiada moc 20 MW – zbudowany
jest z 20 modułów składających się z 10 mas wirujących o mocy 100 kW/
25 kWh każda.12 Jak twierdzą twórcy tego rozwiązania, główną jego zaletą
jest to, że pełną moc osiąga już po kilku sekundach.13
Kolejną
grupą
zasobników
energii
elektrycznej
są
magazyny
elektrochemiczne, które aktualnie są najbardziej popularne w zastosowaniach
mobilnych, a należą do nich:
- ogniwa elektrochemiczne, do których zalicza się zarówno ogniwa
pierwotne (tzw. baterie, nieumożliwiające ponownego ładowania – dlatego
trudno w ogóle je zaliczać do magazynów, tylko źródeł), jak i wtórne (tzw.
akumulatory przeznaczone do wielokrotnego ładowania i rozładowywania).
Ogniwa są jednymi z najstarszych źródeł energii elektrycznej, działającymi
na skutek reakcji chemicznych zachodzących w elektrolicie oraz na styku
elektrolitu i elektrod. Przypuszcza się, że pierwsze ogniwa powstały już
w III wieku p.n.e., jednak ich zasada działania została szczegółowo
opisana pod koniec XVIII wieku przez Alessandro Volta. W dzisiejszych
czasach stosuje się wiele różnych rodzajów ogniw, a jako
najpopularniejsze przykłady wymienić można: kwasowo-ołowiowe, różne
typy ogniw litowych, niklowo-kadmowe i niklowo-manganowo-wodorowe,
metalowo-powietrzne. Charakteryzują się stosunkowo dużą zdolnością
do gromadzenia energii (gęstością energii), jednak ich gęstość mocy jest
ograniczona – duże prądy przepływające przez akumulator wpływają
w sposób bardzo niekorzystny na trwałość (niszczenie materiału
aktywnego elektrod oraz korozja kratki).14 Pod tym względem wśród ogniw
najkorzystniejsze parametry mają różne rozwiązania akumulatorów
litowych, lecz ze względu na ich wysoką cenę są one głównie stosowane
w małych urządzeniach mobilnych, takich jak telefony komórkowe, czy
laptopy. Z uwagi na ryzyko przegrzania, prowadzące często do bardzo
niebezpiecznego zapłonu (pożaru lub wybuchu), akumulatory litowe
powinny być wyposażone w system kontroli ładowania.
- utleniająco-redukcyjne baterie przepływowe powstały w łatach 70. XX
wieku. Zaprojektowane zostały przez NASA, a ich przeznaczeniem była
praca podczas długodystansowych lotów kosmicznych. Zasada działania
jest stosunkowo prosta – dwa elektrolity (po stronie anody elektrolit jest
12

http://beaconpower.com/news/ (pobrano 23.07.2015 r.)
http://energy.gov/sites/prod/files/2015/05/f22/Beacon-Power-Flywheel-Aug2013.pdf
(pobrano
23.07.15 r.)
14
K. Bednarek, L. Kasprzyk, Functional analyses and application and discussion regarding energy
storages in electric systems (w:) Computer Applications in Electrical Engineering, R. Nawrowski.
Poznań 2012, s. 228-243
13
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nazywany anolitem, a po stronie katody katolitem) zawierające
rozpuszczone jony metali pompowane są do elektrod znajdujących się
po przeciwnej stronie ogniwa, które oddzielone są membraną
przepuszczającą protony.15 Jony metali podczas rozładowania zostają
rozpuszczone w elektrolicie. Elektrody osiągają różny potencjał
elektryczny, więc przez podłączony do nich odbiornik przepływa prąd.
Reakcja ta jest odwracalna i umożliwia pełen cykl ładowania-rozładowania,
a ze względu na to, że elektrolit jest przechowywany w zewnętrznych
zbiornikach zgromadzona w nich energia zależy od ich pojemności.
Natomiast moc takich magazynów sięga wartości rzędu magawatów.
Ważną ich zaletą jest to, że można je bardzo szybko naładować (w kilka
minut), wypompowując zużyty elektrolit i zastępując go nowym.
Kolejną grupą omawianych zasobników energii elektrycznej są magazyny
chemiczne, a wśród nich najpopularniejsze są ogniwa paliwowe, które wytwarzają
energię elektryczną w wyniki utleniania paliwa (w przypadku ogniw wodorowych
jest to wodór, ale może to być również metan, propan, etan lub gazy bardziej
złożone). Katalizator na anodzie wybija z paliwa elektrony, a dodatnio naładowane
jony (protony) uwalniane są w elektrolicie, który przepuszcza tylko protony –
elektrony mogą przedostać się do katody tylko przez zewnętrzny obwód. Protony,
które przedostały się przez elektrolit, oraz elektrony, które dotarły do katody przez
zewnętrzny obwód elektryczny, łączą się z tlenem tworząc wodę i ciepło (rys. 1).16
Rysunek nr 1: Schemat działania wodorowych ogniw paliwowych: 1 – wybicie
elektronów z paliwa, 2 – protony przedostają się do elektrolitu, 3 – elektrony przez odbiornik
kierują się do potencjału dodatniego, katody, 4 – elektrony z obwodu docierają do dodatniej
strony elektrolitu, gdzie łączą się z cząsteczkami tlenu, 5 – tworzy się woda i ciepło

15
16

White paper, Electrical Energy…, op. cit.
Ibidem
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Ogniwa te są stosowane do zasilania budynków, samochodów, zakładów
przemysłowych, a nawet jako generatory w elektrowniach. Te największe osiągają
moc rzędu setek megawatów. Popularnym przykładem jednego z pierwszych
zastosowań (mimo że pierwsze prototypu powstały już w 1839 roku) było zasilanie
statku kosmicznego Apollo w połowie XX wieku.17 Zaletami ogniw paliwowych są:
niewielka emisja szkodliwych dla środowiska związków chemicznych, cicha praca,
duża żywotność i stosunkowo krótki czas rozruchu oraz stabilność dostarczenia
energii. Można je też szybko naładować, dostarczając odpowiednią ilość paliwa.
Wadą jednak są duże koszty technologiczne, wrażliwość na zanieczyszczenia,
a w układach mobilnych konieczność wytwarzania lub przechowywania
niebezpiecznego gazu. Mimo to uważane są za jedne z najbardziej
przyszłościowych źródeł energii elektrycznej.18
Czwartą grupą magazynów energii elektrycznej są magazyny elektryczne do
których zalicza się:
- superkondensatory nazywane także kondensatorami dwuwarstwowymi
(DLC z ang. double-layer capacitor). Osiągają one swoje właściwości
dzięki gromadzeniu ładunków elektrycznych w obrębie podwójnej warstwy
elektrycznej na granicy ośrodków elektroda-elektrolit. Charakteryzują się
pojemnością elektryczną osiągającą kilka tysięcy faradów oraz dużą
gęstością mocy (do 120 000 W/kg), wysoką sprawnością (do 98%), dużą
trwałością (liczba cykli ładowania-rozładowania określana jest na 106),
możliwością pracy w szerokim zakresie temperatur (-40 ÷ +65˚C) i małą
szkodliwością na środowisko. Natomiast ich wadą jest mała zdolność do
gromadzenia energii (gęstość energii jest rzędu 10 Wh/kg) oraz wysoka
cena.19
- cewki nadprzewodzące (SMES z ang. superconducting magnetic energy
storage), w których energia jest magazynowana w polu magnetycznym
(nawet kilkunastu Tesli), wywołanym na skutek stałego prądu
elektrycznego, przepływającego przez uzwojenie cewki, której zwoje
zbudowane są z materiału nadprzewodzącego (przechowywanego
temperaturze niższej od wartości krytycznej). Magazyny takie wyróżniają
się stosunkowo dużą sprawnością oraz zdolnością do gromadzenia dużej
ilości energii (do 20 MWh) oraz dużej mocy (20 MW), jednak przeznaczone
są do przechowywania energii w krótkim czasie (do kilku minut) i są bardzo
drogie – koszt magazynu w przeliczeniu na jednostkę pojemności
energetycznej wynosi od 1000 do 10 000 $/kWh.20 Z tego powodu
magazyny takie mają zastosowania militarne i naukowe, ewentualnie
w układach związanych z poprawą jakości energii w dużych firmach

17

Ibidem
Ibidem
19
P. Thounthong, V. Chunkag, P. Sethakul, B. Davat, M. Hinaje, Comparative Study of Fuel-Cell
Vehicle Hybridization with Battery or Supercapacitor Storage Device, IEEE Transaction on Vehicular
Technology, Nr 58, 3892-3904, 2009; K. Bednarek, L. Kasprzyk, Functional analyses…, op. cit.;
L. Kasprzyk, K. Bednarek, Elektromagnetyzm a zagadnienia magazynowania energii, „Przegląd
elektrotechniczny”, 2014, nr 12, p. 221-224
20
White paper, Electrical Energy…, op. cit.
18
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energetycznych, ale raczej nie są stosowane w celach komercyjnych.
Przykładowe magazyny energii zbudowane z cewek nadprzewodzących
przedstawiono w tabeli 2.
Tabela nr 2: Największe na świecie układy cewek nadprzewodzących21
Energia
magnet. [GJ]
BEBC
selenoidalna
0,8
LCT
toroidalna
0,9
LHD
helicalna
0,9
CSMC
selenoidalna
0,64
ATLAS
toroidalna
1,1
CMS
selenoidalna
2,6
dipolowa i
LHC
8,8
kwadrupolowa
JT-60SA
toroidalna
1,5
ITER-TF
toroidalna
41
ITER-CS selenoidalna
6,4
Projekt

Typ cewki

Max prąd
w cewce [kA]
5 700
17 760
13
46
20,5
19,1

Rok
budowy
1973
1985
1997
2000
2007
2007

detektor cząstek
fuzja
fuzja
fuzja
detektor cząstek
detektor cząstek

11,87

2008

akcelerator cząstek

25,3
68
45

2014
2014
2015

fuzja
fuzja
fuzja

Zastosowanie

Termalne magazyny energii (magazyny ciepła) są bardzo popularne
w zastosowaniach innych niż magazyny energii elektrycznej (np. domowe bojlery
czy lodówki), lecz również należy je wymienić jako magazyny energii elektrycznej,
ponieważ energię termalną można zamienić na energię elektryczną.
W ostatnim czasie ich popularność wzrosła, ponieważ znalazły one swoje
zastosowanie w słonecznych elektrowniach termalnych. Zasada działania
polega na magazynowaniu ciepła w izolowanym termicznie zbiorniku.
Ogrzewanym czynnikiem są najczęściej sole, które ogrzewane są do
temperatury przekraczającej temperaturę topnienia (temperatura robocza wynosi
do 565C), chociaż niedawno opracowane materiały pozwalają na podgrzanie
do temperatur rzędu 1200C.22 Następnie energia cieplna wykorzystywana
jest do podgrzania pary wodnej, z której w tradycyjny sposób napędzane
są generatory energii elektrycznej. Przykładem stosowania magazynów
termalnych jest uruchomiona w USA w 2013 roku elektrownia „Solana” o mocy
280 MW (dwie turbiny po 140 MW), zajmująca obszar 780 hektarów,
z magazynem w postaci gorącej soli, umożliwiającym podtrzymanie pracy turbin
przez 6 godzin.23
Na rysunku 2 przedstawiono wykres prezentujący najpopularniejsze
zastosowania omawianych zasobników energii w zależności ich mocy oraz czasu
podtrzymania, a w tabeli 3 zaprezentowano ich najważniejsze parametry.

21

S. Nomura, T. Shintomi, S.A. Fellow, T. Nitta, R. Shimada, S. Meguro, Technical and Cost Evaluation
on SMES for Electric Power Compensation, “IEEE Transactions on Applied Superconductivity”,
2010, nr 20, s. 1373-1378; White paper, Electrical Energy…, op. cit.; http://energystoragesense.com
(pobrano 22.07.2015 r.)
22
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,388743,sloneczne-elektrownie-termalne-wydajne-jak-kla
syczne.html
23
http://www.abengoa.com/web/en/novedades/solana/noticias
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Rysunek nr 2: Popularne zastosowania różnych rodzajów magazynów energii24

Tabela nr 3: Wybrane parametry popularnych magazynów energii elektrycznej25
Rodzaj
magazynu
energii

Pojemność Masowa
ogniwa / gęstość
jednostki
energii
[Ah]
[Wh/kg]

szczytowo0,2-2
pompowe
pneumatyczne
masy
0,7-1,7 MW
5-30
wirujące
kwasowo1-4000
30-45
ołowiowe
NiCd
2-1300
15-40
wentylowane
NiCd
0,05-25
30-45
szczelne
0,05-110
40-80
NiMH
0,05-100
60-200
Li-Ion
38
1000-200
NaNiCl
15-50
przepływowe

24
25

Objęt.
gęstość
energii
[Wh/l]

Gęstość
mocy [W/l]

Przeciętn Sprawn. Liczba cykli
y czas energet. ład-rozład.
rozładow.
[%]

0,2-2

0,1-0,2

godziny

70-80

> 15 000

2-6

0,2-0,6

godziny

41-75

> 10 000

20-80

5 000

sekundy

80-90

2*104-107

50-80

90-700

godziny

75-90

250-1500

15-80

75-700

godziny

60-80

1500-3000

80-110

75-700

godziny

60-70

500-800

80-200
200-400
150-200
20-70

500-3 000
1 300-10 000
250-270
0.5-2

godziny
godziny
godziny
godziny

65-75
85-98
80-90
60-75

600-1200
500-104
1000
> 10 000

http://www.sc.ehu.es/sbweb/energias-renovables/temas/almacenamiento/almacenamiento.html
White paper, Electrical Energy…, op. cit.
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Rodzaj
magazynu
energii

Pojemność Masowa
ogniwa /
gęstość
jednostki
energii
[Ah]
[Wh/kg]

wodorowe
(ogniwa,
SNG,
elektrolizery)
0,1-1500 F
DLC
SMES

Objęt.
gęstość
energii
[Wh/l]

Gęstość
mocy [W/l]

Przeciętny Sprawn. Liczba cykli
czas
energet. ład-rozład.
rozładow.
[%]

33 330

600 (200
bar)

0,2-20

dni

34-44

103-104

1-15
-

10-20
6

40000-120000
2 600

sekundy
sekundy

85-98
75-80

104-105
-

Dobór odpowiedniego magazynu energii do konkretnych zastosowań zależy
od wielu czynników, takich jak zdolność do gromadzenia energii oraz możliwość jej
oddania w odpowiednim czasie (mocy), rozmiary, ale także mobilność. W wielu
przypadkach możliwość transportowania jest jednym z podstawowych kryteriów
doboru zasobników energii. Przykładem tego typu odbiorników są telefony
komórkowe, odtwarzacze dźwięku czy laptopy. W takich układach najczęściej
stosuje się źródła elektrochemiczne, spośród których największą popularnością
cieszą się ogniwa elektrochemiczne.
W przypadku pojazdów elektrycznych, możliwość mobilności jest
podstawowym kryterium wyboru magazynu, jednak pojazdy wymagają od
zasobników również dużych gęstości energii i mocy – zdolności do gromadzenia
dużej energii w małym i lekkim magazynie, który jednocześnie charakteryzuje się
możliwością oddawania dużej mocy, a w przypadku hamowania odzyskowego,
również pobierania dużej mocy (ładowania dużym prądem). Najbardziej zbliżone
do tych wymagań są ogniwa litowo-jonowe. Z tego powodu są one coraz częściej
stosowane w pojazdach elektrycznych (szczególnie w aktualnie pojawiających się
na rynku), jednak ze względu na wysoką cenę tego rodzaju akumulatory wciąż nie
są dominujące na rynku. Innym mankamentem jest konieczność stosowania
układów zarządzania procesem ich ładowania i rozładowania, ze szczególnym
uwzględnieniem analizy i regulacji ich temperatury, co wynika z bezpieczeństwa –
nie tylko samego magazynu, ale również osób znajdujących się w otoczeniu.
Wynika to z faktu, że przegrzane akumulatory litowe mogą się zapalić lub nawet
eksplodować (z tego powodu niedawno wprowadzono bardzo restrykcyjne
przepisy dotyczące transportu takich baterii w samolotach, ponieważ uznano je za
niebezpieczne). Co więcej, nie tylko przegrzane akumulatory są niebezpieczne.
Identyczne niebezpieczeństwo może spowodować ich uszkodzenie, co przypadku
pojazdów (w aspekcie liczby kolizji drogowych) jest znaczącym problemem,
o którym wciąż wspomina się niewiele.
Z tego powodu, znaczna część używanych w pojazdach magazynów energii,
to akumulatory kwasowo-ołowiowe. Są one jednak wrażliwe na duże prądy, które
powodują, że następuje ich przyspieszona degradacja. Nierzadko w takich
sytuacjach stosuje się połączenie dwóch rodzajów magazynów energii – zdolnego
zgromadzić dużą energię (mającą wpływ na zasięg pojazdu) oraz umożliwiającego
przekazywanie dużej mocy (niezbędną w stanach dynamicznych jazdy, takich jak
przyspieszania i hamowanie). Idealnym uzupełnieniem mankamentów akumulatora
jest superkondensator, którego gęstość mocy jest bardzo duża (tabela 3).
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3. Wyznaczanie zapotrzebowania na moc i energię pojazdów
samochodowych
W celu wyznaczenia zapotrzebowania na moc i energię pojazdu
samochodowego, konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy energii
niezbędnej do jazdy. Jest to możliwe po wcześniejszym obliczeniu sił działających
na pojazd w trakcie ruchu, które zależne są głównie od oporów toczenia i oporów
aerodynamicznych.26 Siła toczenia (Ft) wyznaczana jest z wzoru:
𝐹𝑡 = 𝑚𝑔𝑓𝑡

(1)

gdzie
m – masa pojazdu,
g – przyspieszenie ziemskie,
ft – współczynnik oporu toczenia.

Współczynnik oporu toczenia jest parametrem zależnym od wielu różnych
czynników, takich jak ogumienie, ciśnienie powietrza w ogumieniu, rodzaj
nawierzchni, a nawet prędkość jazdy. Przy założeniu, że rodzaj ogumienia
i wartość ciśnienia w oponach są stałe, wpływ prędkości jazdy określić można
z następującej zależności.27
𝑓𝑡 = 𝑓𝑡0 (1 + 𝐾𝑣 2 )

(2)

gdzie
v – prędkość jazdy,
K – współczynnik dodatkowego oporu toczenia (dla powierzchni asfaltowych przyjmuje się
K=5*10-5 s2/m2),28
ft0 – współczynnik oporu toczenia dla małych prędkości.

Współczynnik oporu toczenia dla małych prędkości najczęściej wyznacza się
wykonując próbę wybiegu pojazdu – jego wartość można obliczyć z wzoru:
𝑓𝑡0 =

𝑣𝑝 2
2𝑔𝑆𝑡

(3)

gdzie
vp – prędkość początkowa pojazdu,
g – przyspieszenie ziemskie,
St – droga toczenia (wybiegu) samochodu.

W przypadku teoretycznych analiz oporów działających na pojazdy osobowe
jadące po nawierzchni asfaltowej, współczynnik oporu toczenia dla małych
prędkości przyjmuje się od 0,012 do 0,014.29

26

K. Young, C. Wang, L.Y. Wang, K. Strunz, Electric Vehicle Battery Technologies, (w:), Electric
Vehicle Integration into Modern Power Networks Garcia-Vale, R. P. Lopes, J.A. (Eds), Springer,
2013; L. Kasprzyk, Analysis of energy recovery possibilities from motor vehicles, “Przegląd
elektrotechniczny”, 2014, nr 4, p. 235-238
27
L. Kasprzyk, Analysis of energy recovery possibilities from motor vehicles, “Przegląd
elektrotechniczny”, 2014, nr 4, p. 235-238
28
Ibidem
29
Ibidem, p. 235-238
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Drugą istotną siłą oddziałującą na jadący pojazd są opory aerodynamiczne,
wynikające z wzdłużnych oporów powietrza (Fp):30
1
(4)
𝐹𝑝 = 𝜌𝑐𝑥 𝐴𝑣 2
2

gdzie
 – gęstość powietrza (dla warunków normalnych 0C i ciśnienia 1013 hPa gęstość
suchego powietrza jest równa około 1,293 kg/m3),
cx – współczynnik oporu powietrza w kierunku wzdłużnym – zależy od kształtu pojazdu i dla
samochodów osobowych wynosi od 25% do 45% [5],
v – prędkość pojazdu względem powietrza.
A – pole powierzchni czołowej pojazdu, które można wyliczyć z empirycznego wzoru:

𝐴=𝑘ℎ𝑤

(4)

gdzie
h – wysokość pojazdu,
w – szerokość pojazdu,
k – współczynnik powierzchni czołowej (dla samochodów osobowych: 0,7-0,9).

Mając wyznaczone opory ruchu oraz znając prędkość chwilową pojazdu
v (przyspieszenie pojazdu oraz siłę wypadkową F działającą na pojazd),
oszacować można siłę napędową FN:
𝐹𝑁 = 𝐹 + 𝐹𝑝 + 𝐹𝑡

(5)

Znając wartość siły napędowej oraz przyjmując pewną sprawność układu
napędowego , wyliczyć można energię E, potrzebną do pokonania zadanej
drogi S w czasie t (zależność 6) oraz chwilowe zapotrzebowanie na moc
P (zależność 7):
𝐸=

𝐹𝑁 𝑆
𝜂

lub 𝐸 =
𝐸

𝑃= .
𝑡

𝐹𝑁 𝑡 𝑣
𝜂

,

(6)
(7)

Przeciętny samochód osobowy ma powierzchnię czołową równą 2,25 m2,
(A=1,8 m2) oraz masę rzędu 1200 kg, a zatem przy normalnym ciśnieniu
atmosferycznym, podczas jazdy po asfalcie, na płaskim terenie, przyjmując
współczynnik oporu toczenia dla małych prędkości 0,013, pojazd jadący ze stałą
prędkością równą 100 km/h, aby pokonać opory ruchu potrzebuje mocy 13,8 kW.
Natomiast, gdyby rozważany pojazd jechał z prędkością 60 km/h, potrzebowałby
4,6 kW. W pierwszym przypadku pokonując odcinek drogi o długości 100 km
zużyłby 13,8 kWh (50 MJ), a w drugim 7,7 kWh (28 MJ). Rozważana energia jest
energią mechaniczną, co oznacza, że aby określić energię zużytą ze źródła,
należałoby wziąć pod uwagę sprawność jednostki napędowej, która w pojazdach
spalinowych benzynowych wynosi do 25% (energia pobrane ze źródła musiałaby
być 4 większa, a często nawet 5, razy większa). Zakładając, że sprawność układu
napędowego jest stała (co jest w praktyce jest niemożliwe, bo na przykład podczas
postoju na światłach z pracującym silnikiem wynosi 0%), dla kaloryczności paliwa
równego 43 MJ/kg oraz gęstości 0,75 g/cm3, można oszacować, że zużycie
wyniesie około 6,2 l/100 km dla jazdy z prędkością 100 km/h oraz 3,4 l/100 km dla
jazdy z prędkością 60 km/h. Jak wiadomo, w rzeczywistości takie wartości trudno
30

Ibidem
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uzyskać podczas jazdy, szczególnie na terenie zabudowanym, a różnica
wynika zarówno z nierównomiernej jazy (konieczności systematycznego
hamowania, podczas którego energia bezpowrotnie zamieniana jest na ciepło), jak
i z przyjętych przybliżeń (zwłaszcza dotyczących sprawności układu napędowego,
która jest zależna od wielu czynników, na przykład prędkości obrotowej silnika oraz
aktualnego przełożenia).
Gdyby jednak rozważania przeprowadzić dla pojazdu z napędem
elektrycznym, którego sprawność jest znacznie wyższa od sprawności silników
spalinowych i wynosi około 90%, zapotrzebowanie na energię ze źródła byłoby
kilkukrotnie mniejsze. Co ważne, podczas jazdy w ruchu miejskim, w czasie
którego kierowca często musi wyhamować pojazd, możliwy jest odzysk energii
elektrycznej. Z tego punktu widzenia, obie wymienione cechy stanową
bezdyskusyjny atut pojazdów elektrycznych nad spalinowymi zarówno w aspekcie
ochrony środowiska, jak i ekonomii. Aczkolwiek nie można zapominać
o ich różnych wadach, zwłaszcza związanych z magazynowaniem energii, ich
uzupełnieniem, itp. (które opisano w poprzednim rozdziale) oraz recyklingiem.
4. Dobór magazynu energii do jazdy pojazdu elektrycznego
Dobierając magazyn energii do pojazdu elektrycznego należy wziąć pod
uwagę jego chwilowe zapotrzebowanie na moc – dokonać analizy stanów
dynamicznych jazdy (przyspieszeń i hamowań), oraz zapotrzebowania na energię
– przeanalizować dystans i prędkość jazdy. W tym celu dokonano rejestracji
prędkości rzeczywistego pojazdu osobowego, poruszającego się na terenie
Poznania w czasie bardzo dużego natężenia ruchu (rys. 3). Następnie, na
podstawie zależności przedstawionych w rozdziale 4, wyznaczono siły działające
na pojazd oraz moc (rys. 4) i energię (rys. 5) potrzebną do jazdy z zarejestrowaną
prędkością na pokonanym dystansie (wartości ujemne mocy występują podczas
wytracania energii przez pojazd – podczas hamowania). Na potrzeby analizy
założono, że pojazd posiada masę 1000 kg.
Rysunek nr 3: Zarejestrowana prędkość w funkcji czasu jazdy
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Rysunek nr 4: Zarejestrowane chwilowe zapotrzebowanie na moc w funkcji czasu
jazdy

Rysunek nr 5: Zarejestrowane zapotrzebowanie na energię w funkcji czasu jazdy
(1 – energia wynikająca z przyspieszeń, 2 – energia ujemna wynikająca z hamowania,
3 – energia wypadkowa tzn. suma 1 i 2)

Szczegółowa analiza zachowania się pojazdu daje pogląd na parametry
dobieranego zasobnika energii (szczególnie pod kątem mocy, jaką zasobnik musi
dostarczyć, aby móc napędzić pojazd do zadanej prędkości jazdy), jednak należy
jeszcze założyć, jaki dystans pojazd powinien pokonać bez doładowania. W tym
celu założono, że zarejestrowana droga jest trasą pokonywaną codziennie (np. do
pracy i z powrotem, tj. razy dwa), a dodatkowo pojazd powinien mieć możliwość
pokonania czterokrotnie większej odległości bez doładowywania. Zarejestrowany
odcinek drogi był o dystansie około 9 km, a zatem założono, że łączny dystans
powinien wynosić ponad 70 km. Ponadto założono, że dobierany akumulator ma
być akumulatorem kwasowo-ołowiowym, a jego pojemność musi być tak dobrana,
aby nie doszło do głębokiego rozładowania. Na tej podstawie dobrano
moduł akumulatorowy, składający się z 7 akumulatorów trakcyjnych 12 V (84 V)
o pojemności 200 Ah.31 Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że w niektórych
31

Ibidem
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momentach (rys. 4) moc przekracza 10 kW (zarówno moc dodatnia jak i ujemna –
podczas przyspieszania i hamowania), akumulator taki kilkukrotnie byłby
obciążany prądami przekraczającymi 100 A. Są to co prawda pojedyncze,
krótkotrwałe momenty, ale działają szkodliwie na akumulator (problem ten bardziej
szczegółowo został opisany w rozdziale 2), z tego powodu w rozważaniach
zaproponowano rozszerzenie zasobnika energii o superkondensator o pojemności
11,6 F i napięciu 160 V. Superkondensatory charakteryzują się dużą
gęstością mocy, dzięki czemu możliwe jest takie sterowanie układem zasilania, aby
w stanach gwałtownego przyspieszania i hamowania odzyskowego duże prądy
kierowane były do lub z superkondensatora zamiast akumulatora. Dla tak
optymalnie32 dobranego hybrydowego33 zasobnika energii elektrycznej dokonano
szczegółowej analizy rozdziału mocy na obu zasobnikach (rys. 6 i 7).
Rysunek nr 6: Zależność mocy na superkondensatorze w funkcji czasu jazdy
(pojedynczy odcinek drogi)

Rysunek nr 7: Zależność mocy na akumulatorze w funkcji czasu jazdy (pojedynczy
odcinek drogi)

32

L. Kasprzyk, A. Tomczewski, K. Bednarek, Efficiency and economic aspects in electromagnetic and
optimization calculations of electrical systems, “Przegląd Elektrotechniczny”, 2010, nr 12, p. 57-60
33
J. Paska, M. Kłos, Ł. Michalski, Ł. Molik, Układy hybrydowe – integracja różnych technologii
wytwarzania energii elektrycznej, „Elektroenergetyka”, 2010, nr 4(6), s. 46-57
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Analizując rysunek 7 i porównując go do rysunku 4 można zauważyć, że dla
rozważanej charakterystyki jazdy dobrany superkondensator jest wystarczająco
duży, aby w niemal każdej sytuacji przejąć duże prądy podczas hamowania
odzyskowego (moc na akumulatorze prawie nigdy nie przyjmuje wartości
ujemnych) i znacząco zmniejszyć obciążenie akumulatora.
W dalszej części badań przeanalizowano energię akumulatora podczas jazdy
na pełnym założonym odcinku (ośmiokrotnie pokonany zarejestrowany odcinek,
łącznie ponad 70 km). Napięcie pojedynczego ogniwa akumulatora przedstawiono
na rysunku 8.
Rysunek nr 8: Zależność napięcia na pojedynczym ogniwie w funkcji czasu jazdy
(cała trasa – 70 km)

Wnioski
Jak wynika z aktualnych prognoz naukowców i specjalistów branży
motoryzacyjnej, udział pojazdów elektrycznych w parku samochodowym będzie
stale rosnąć. Możliwości dzisiejszych elektrycznych jednostek napędowych oraz
układów sterowania są na bardzo wysokim poziomie zaawansowania
technologicznego i charakteryzują się wysokimi sprawnościami, przekraczającymi
90%. Inaczej jest z magazynami energii – sprawność stosowanych w pojazdach
magazynów energii jest znacznie niższa. Także wrażliwość na warunki
środowiskowe obecnie stosowanych zasobników nie jest zadawalająca.
W pojazdach elektrycznych to one mają najwięcej mankamentów oraz ograniczeń,
dlatego to z ich właściwości wynika najwięcej ograniczeń pojazdów elektrycznych.
Wszystko to świadczy o ważności kontynuacji szczegółowych badań nad
istniejącymi magazynami energii oraz dążenia do znajdowania nowych, a także
wskazuje, jak istotne są rozważania na temat doboru optymalnych zasobników
energii do pojazdów – szczególnie konfiguracji hybrydowych.
Przedstawione w niniejszej pracy analizy zasobników energii elektrycznej
wykazały, że dobór odpowiedniego rodzaju i zasobności energetycznej
magazynów ma znaczący wpływ na ich warunki eksploatacyjne i trwałość,
co w przypadku rozważań związanych z pojazdami elektrycznymi jest szczególnie
złożone. ze względu na bardzo zmienną charakterystykę obciążenia magazynu
(rozładowania podczas przyspieszania i ładowania podczas hamowania
odzyskowego). W stanach dynamicznych akumulator może być nadmiernie
obciążany, co działa w sposób destrukcyjny na materiał aktywny elektrod oraz
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kratkę – trwałość i konieczność częstszej wymiany. Jak wykazano w pracy,
problem ten można rozwiązać poprzez zastosowanie hybrydowego magazynu
energii. składającego się z dwóch znacząco różniących się swoją charakterystyką
(gęstością mocy i gęstością energii) magazynów, takich jakimi są zaproponowane
akumulatory kwasowo-ołowiowe i superkondensatory oraz poprzez odpowiednie
sterowanie ich obciążeniem. W rozważanym przypadku znacząco zmniejszono
szkodliwe dla akumulatora prądy, co korzystanie wpływa na trwałość i czas
eksploatacji stosowanego źródła, a w konsekwencji na koszty eksploatacyjne
pojazdu oraz środowisko naturalne.
Streszczenie
W artykule omówiono problematykę doboru magazynu energii elektrycznej do
pojazdu elektrycznego. Dokonano charakterystyki rynku motoryzacyjnego,
przedstawiono dane statystyczne dotyczące pojazdów w Polsce i Europie, a także
perspektywy rozwoju motoryzacji. Przedstawiono klasyfikację i szczegółowo
omówiono popularne magazyny energii elektrycznej. Zaprezentowano analizy
energochłonności pojazdu poruszającego się na terenie Poznania w okresie
dużego natężenia ruchu i dokonano rozważań dotyczących problematyki doboru
i sposobu sterowania obciążeniem hybrydowego zasobnika energii elektrycznej
(składającego się z akumulatora kwasowo-ołowiowego oraz superkondensatora)
do zadanej charakterystyki jazdy w celu osiągnięcia możliwie najkorzystniejszych
warunków eksploatacyjnych magazynów.
Summary
In the article the issues of selection of magazine electricity to the electric
vehicle was discussed. There characteristic of the automotive market was shown,
the statistics on vehicles in Poland and Europe as well as prospects for the
development of the automotive industry were presented. The classification and the
popular magazines of electricity was presented. Analysis of the energy
consumption of the vehicle traveling in Poznan during heavy traffic was shown and
deliberations on the issue of selection and load control method of the hybrid
electrical energy storage (consisting of lead-acid battery and supercapacitor) to the
desired driving characteristics in order to achieve the best possible operating
conditions energy storages was made.
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ANALIZA EKONOMICZNA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH
Historia pojazdów elektrycznych
Odkrycia towarzyszące rozwojowi technologii i przemysłu
Pierwsza koncepcja pojazdów elektrycznych pojawiła się jeszcze w pierwszej
połowie XIX wieku. Wraz z rozwojem miast i koniecznością odbywania dalszych
podróży w krótszym czasie, niezbędne było opracowanie nowych środków
transportu, które miały zastąpić pojazdy konne. Jednym z rozwiązań było
opracowanie pojazdu elektrycznego pod koniec XIX wieku. Alessandro Volta odkrył
w 1800 roku ogniwo galwaniczne, co miało swój udział w późniejszym odkryciu
indukcji elektromagnetycznej przez Michaela Faradaya – skonstruował on tarczę
Faradaya, dając początek silnikom elektrycznym. W 1837 roku powstała pierwsza
elektryczna lokomotywa, stworzona przez szkockiego wynalazcę – Roberta
Davidsona, niestety z powodów technicznych było na nią jeszcze zbyt wcześnie.
Kolejne odkrycia pozwoliły konstruktorom na lepsze poznanie praw elektrotechniki
i wykorzystać zdobytą wiedzę oraz doświadczenie do konstruowania lepszych
wynalazków.
Rysunek nr 1: Rycina przedstawiająca dysk Faradaya1

Rozwój pojazdów elektrycznych
Zamysł indywidualnych elektrycznych pojazdów na początku wspierali
francuscy i brytyjscy producenci, a w 1895 roku zainteresowanie wykazali
Amerykanie.2 Krótko przed XX wiekiem samochody elektryczne były o wiele
bardziej popularne niż ich spalinowe odpowiedniki, co spowodowane było wieloma
czynnikami: brak hałasu, emisji zanieczyszczeń, silnych wibracji. Nie bez
1
2

Wikipedia, the free encyclopedia, Faraday Disc Generator
D.J. Santini, Electric Vehicle Waves of History; Idaho National Laboratory, Advanced Vehicle Testing
Activity; International Energy Agency, A Brief History of Electric Vehicles
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znaczenia była również łatwość obsługi. Zmienianie biegów należało do
najtrudniejszych czynności, z jakimi kierowca musiał się zmagać podczas
prowadzenia pojazdu, a w pojazdach elektrycznych nie było takiej konieczności.
Oczywiście w tamtym czasie na rynku dostępne były również pojazdy parowe,
które podobnie jak elektryczne, nie posiadały przełożeń, jednakże dużą
niedogodnością był długi czas rozruchu – nawet 45 minut w mroźne dni oraz
bardzo krótki zasięg (ze względu na zapotrzebowanie na wodę).
Pierwsze
pojazdy elektryczne
miały zasięg
około
29
kilometrów,
a maksymalna prędkość oscylowała wokół 22 km/h. W kolejnych konstrukcjach
polepszono obydwa parametry, sprawiając, że pojazdy elektryczne były chętniej
kupowane przez klientów – wykazywały się lepszymi osiągami od spalinowych
konkurentów.
Rysunek nr 2: Pojazd elektryczny skonstruowany przez Thomasa Parkera (w środku)3

Zdominowanie rynku przez pojazdy spalinowe
Początek lat 20. XX wieku to początek wielkiej dominacji aut spalinowych
na rynku motoryzacyjnym.4 Wpływ na to miało przede wszystkim polepszenie
systemu dróg międzymiastowych w Europie i Ameryce (wzrost zapotrzebowania
na zasięg pojazdu), a także wynalezienie elektrycznego startera w 1912 roku, które
wyeliminowało konieczność stosowania startera manualnego. Wcześniej, w 1908
roku, na rynek trafił pierwszy seryjnie produkowany samochód osobowy – Ford
Model T. Istotne jest również to, że odkryto wiele pól naftowych oraz wydobycie
stało się łatwiejsze, co spowodowało znaczny spadek ceny ropy za baryłkę.
W latach 30. XX wieku na ulicach już praktycznie nie było pojazdów elektrycznych.
Taki stan rzeczy trwał kilka dekad – w latach 60. okazjonalnie pojawiały się
pojedyncze modele, ale nie były zbyt popularne.

3
4

Wikipedia, the free encyclopedia, Thomas Parker - Electric Car
D.J. Santini, Electric Vehicle…, op. cit.
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Rysunek nr 3: Ford T, 19105

Zanieczyszczenie powietrza i prace nad poprawą jego jakości
W 1966 roku Kongres Stanów Zjednoczonych przedstawił projekt ustawy
redukującej zanieczyszczenie powietrza, ponieważ zaobserwowano zjawisko
smogu w większych miastach amerykańskich (podobnie było w europejskich),
które powodowało poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. 6 Szkodliwy
wpływ stał się oczywisty – odnotowano wzrost zachorowań na astmę, raka,
a u dzieci zaczęły pojawiać się problemy z prawidłowym rozwojem płuc. W 1989
roku badania amerykańskie dowiodły, że 1 na 4 osoby w Kalifornii miała poważne
uszkodzenia płuc i chroniczną chorobę oddechową. W samym 1990 roku było
aż 41 alarmów pierwszego stopnia, które dotyczyły smogu. W międzyczasie każdy
większy producent motoryzacyjny pracował nad prototypami elektrycznych
samochodów, przeprowadzając długie, często kilkunastomiesięczne testy, lecz
żaden z pojazdów nie doczekał się seryjnej produkcji. Laboratoria AeroVironment
stworzyły koncepcyjną wersję pojazdu solarnego, który był rozwijany później we
współpracy z General Motors i Hughes Aircraft Company jako GM Sunraycer.
Zwyciężył on w 1987 roku w Australii w World Solar Challenge, przejeżdżając
2935 km ze średnią prędkością 67 km/h. Dyrektor generalny General Motors
zaangażował grupę projektantów Sunraycera do stworzenia praktycznego
samochodu elektrycznego codziennego użytku. Główną przeszkodą było
opracowanie bezawaryjnej elektroniki. Przełomem stał się prototyp sterowania
silnika, który pozwalał na zarządzanie bez względu na warunki zewnętrzne.
Wynalazek zastosowano w prototypie o nazwie GM Impact, na podstawie którego
zbudowano seryjny samochód elektryczny GM EV-1 o zasięgu 190 km.

5
6

Wikipedia, the free encyclopedia, Ford T – 1910
C. Paine, Who killed the electric car? [Film]. Papercut Films, 2006
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Rysunek nr 4: GM Sunraycer, 19877

Rysunek nr 5: GM EV-1, 19998

Ustawa o zerowej emisji spalin, nowa era samochodów elektrycznych
Koncepcyjny pojazd zwrócił uwagę Kalifornijskiej Komisji Zasobów
Powietrznych (CARB) – stał się pożądaną technologią, receptą na redukcję
zanieczyszczeń.9 W 1990 roku, widząc, że koncept powoli staje się
rzeczywistością, wydali ustawę o zerowej emisji spalin, której pierwszym etapem
było zmniejszenie na rynku udziału aut spalinowych – w przypadku chęci
kontynuowania sprzedaży aut spalinowych, określona procentowo liczba
sprzedawanych aut musiała być pojazdami o zerowej emisji spalin. W związku

7

Wikipedia, the free encyclopedia, GM Sunraycer
1999 EV1 by GM | Flickr – Photo Sharing!, GM EV-1
9
C. Paine, Who killed…, op. cit.
8
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z tym, producenci mieli do wyboru dwa rozwiązania: zgodzić się na proponowane
warunki lub walczyć przeciwko ustawodawcom. Interesujące jest to, że
zdecydowano się na obydwa. EV-1 oferowano w Kalifornii i Arizonie jedynie
w leasingu. Miesięczna rata była porównywalna z samochodem spalinowym,
a różnicę stanowił koszt przejazdu – niemal dwukrotnie mniejszy niż tradycyjnego
samochodu. Niestety wielu ludzi obawiało się „nowego wynalazku” i nie chcieli
zmieniać swych przyzwyczajeń. Do głównych wad zaliczano zbyt małe koła
i bagażnik, brak odpowiedniej kampanii informacyjnej odnośnie postępowania
z akumulatorami, sugestii odnośnie sposobu i miejsc ładowania (brak odpowiedniej
infrastruktury), a także informacji odnośnie sieci serwisowej i obsługi samochodu
we własnym zakresie.
Reakcja lobby paliwowego
Kalifornia była zmuszona porzucić ustawę, ponieważ grupa aktywistów
California Against Utility Company Abuse wywalczyła podatek od budowania stacji
ładowania.10 Jej członkowie regularnie przychodzili i zakłócali posiedzenia
lokalnych rad miejskich, próbując usilnie manipulować i przekonywać obecnych, że
nie warto budować stacji ładowania, gdyż jest to marnowanie pieniędzy
podatników. Podobnych stowarzyszeń było wiele i były one konsumenckie tylko
z nazwy – w większości przypadków finansowane były przez firmy naftowe (np.
Mobil, BP), Trader’s Joe i inne. Firmy te również zapłaciły za artykuły w krajowych
czasopismach (np. Newsweek), które argumentowały, że środowiskowe korzyści
są wątpliwe, a na samochody elektryczne stać wyłącznie osoby bogate.
Przedsiębiorstwa samochodowe zaczęły uzasadniać, że ustawa jest zbyt
restrykcyjna. W efekcie politycy zaczęli się zastanawiać, co będzie, jeśli firmy
te nie dostosują się do wymogów ustawy. Zamiast prowadzenia negocjacji
politycznych i w efekcie osiągnięcia kompromisu, zdecydowano się na pewną
elastyczność w ustawie. Podpisano porozumienie i producenci zobowiązali się do
zbadania popytu na samochody elektryczne na rynku i ich sprzedaży zgodnie
z popytem. Firmy zaczęły udowadniać, że taki popyt nie istnieje. W znacznym
stopniu spowodowane było to poprzez specjalne działania firm, a w niewielkim
odzwierciedlało rzeczywistość – w telewizji, radio, gazetach reklam dotyczących
samochodów elektrycznych praktycznie nie było, a jeśli się pojawiały, były fatalnie
zrealizowane pod kątem marketingowym, a ich treść nie miała prawa przemówić
do końcowego odbiorcy – brakowało atrakcyjnych prezenterów, scenerii, sytuacji,
reklamy były szare i pozbawione jakiegokolwiek dynamizmu. Ponadto nie mówiono
w nich o zaletach produktu, lecz o ograniczeniach, co oczywiście miało zamierzony
efekt w postaci niewielkiego lub całkowitego braku zainteresowania produktami
ze strony konsumentów. Równolegle emitowane były reklamy SUVów, które
promowane były jako pojazdy bezpieczne, większe, przeznaczone dla rodziny.
Klienci za ograniczony produkt chcieli ograniczyć wydatek na niego, a niestety przy
niewielkiej produkcji koszty musiały być większe niż w przypadku najlepiej
sprzedających się serii samochodów. Jeden egzemplarz EV-1 produkowany

10

Ibidem
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był ręcznie i zajmowało to 4 dni. Podczas, gdy przedsiębiorstwa samochodowe
walczyły z ustawą, GM po cichu zamknął linię montażową EV-1 i zaczął zwalniać
sprzedawców. Producenci pozwali Kalifornijską Komisję Zasobów Powietrza –
koncern GM prowadził pozew, a następnie dołączyły m.in. Chrysler, Pontiac, GMC,
Buick, czy Plymouth. Producenci znaleźli bardzo silnego sojusznika – rząd
federalny. George W. Bush przeznaczył miliardy dolarów na rozwój samochodów
napędzanych wodorem. Warto dodać, że wiele osób, które piastowały istotne
urzędy za kadencji George’a Busha, miało silne powiązania z przemysłem
naftowym – wiceprezydent, sekretarz stanu, szef sztabu prezydenckiego.
W kwietniu 2004 Kalifornia wycofała się z ustawy o zerowej emisji spalin.
Wycofanie samochodów elektrycznych z rynku
Oferowanie samochodów wyłącznie w leasingu uniemożliwiało nabywcom ich
zakup bez zgody właścicieli pojazdu (firm motoryzacyjnych). 11 Pozwoliło to
producentom dosyć sprawnie usunąć ulic pojazdy elektryczne. Tysiące sprawnych
pojazdów zniknęło do 2004 roku. W rękach prywatnych został wtedy jeszcze
tylko 1 egzemplarz EV-1. Zagadnienie o tyle istotne, gdyż jest precedensowe –
już wcześniej GM stosował podobną politykę odnośnie linii tramwajowych –
na początku lat 60. wykupił cały system tramwajowy i zamknął całkowicie.
Przedsiębiorstwa naftowe sprzeciwiły się tworzeniu elektrycznej infrastruktury dla
transportu publicznego. Dziś jedynie w pojedynczych miastach funkcjonuje tramwaj
(np. Seattle, San Francisco). Cena benzyny za galon w 2004 roku wynosiła $1,2,
w 2005 $2,20, a w okresie szczytowym (2014) $3,20, by w 2015 roku osiągnąć
pułap na poziomie cen z 2005 roku. Zyski przedsiębiorstw naftowych (ExxonMobil,
Chevron, ConocoPhillips) wzrosły znacznie w ostatnich latach – w 2003 wynosiły
$33 mld, 2004 $47 mld, 2005 $64 mld, a w 2013 blisko $84 mld. Producenci
samochodów straciliby olbrzymią część dochodów z części zamiennych
używanych do naprawy konwencjonalnych silników – zamienniki, substancje
konserwujące, filtry, smary, oleje. Program serwisowy EV-1 ograniczał się do
wymiany co 8000 km opon i płynu do spryskiwaczy, a sama „naprawa” była
procedurą, gdzie mechanik nie mógł się pobrudzić.
Kryzys naftowy i jego skutki
Warto również spojrzeć na kulisy ponownego zainteresowania pojazdami
elektrycznymi w latach 70. ubiegłego wieku.12 Spowodowane to było nałożeniem
na USA i zachodnią Europę w 1973 embarga przez OPEC (Organizacja Krajów
Eksportujących Ropę Naftową) z uwagi na wsparcie Izraela w wojnie
październikowej. W efekcie ceny za baryłkę ropy wzrosły 4-krotnie (z $3 do $12),
co spowodowało olbrzymią panikę wśród populacji. Widoczne jest jest to na
Rysunku nr 6, gdzie przedstawione są ceny za baryłkę ropy na przestrzeni blisko
150 lat. Pokazuje to tendencję znacznego wzrostu ceny za paliwo, co również
można zobaczyć na Rysunku nr 7.

11
12

Ibidem
Ibidem
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Rysunek nr 6: Cena za baryłkę ropy w latach 1861-200713

Rysunek nr 7: Zmiana ceny za galon paliwa w USA na przestrzeni ostatnich 25 lat14
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Rząd USA zareagował, wprowadzając ekonomię oszczędzania paliwa –
standardy CAFE (Corporate Average Fuel Economy – Zbiorowe Uśrednione
Zużycie Paliwa). Samochody do 1975 roku na galonie paliwa przejeżdżały jedynie
15 mil, natomiast 10 lat później już ponad 27 mil. Reformę tę wprowadził prezydent
Jimmy Carter i po objęciu rządów przez republikanów w tej kwestii praktycznie nic
się nie zmieniało – większość pojazdów na początku XXI wieku, a nawet obecnych

13
14

Wikipedia, the free encyclopedia, Oil prices since 1861
Gasoline and Diesel Fuel Update – Energy Information Administration, Gas Diesel prices
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ma podobne wyniki w spalaniu paliwa. Zaostrzenie przepisów odnośnie zużycia
paliwa jest silnie widoczne już od 2011 roku, nie mniej jednak dużo bardziej
restrykcyjne wymagania pojawią się w najbliższych latach, co zostało
przedstawionena Rysunku nr 8.
Rysunek nr 8: Wymagania CAFE odnośnie zużycia paliwa15
Wymagania CAFE odnośnie zużycie paliwa przez samochody osobowe
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Import ropy w 1977 roku do USA wynosił 8,8 mln baryłek dziennie, natomiast
w 2005 roku było to aż 13,5 mln dziennie. Następcy prezydenta Cartera,
republikanie, prezentowali zupełnie odmienne poglądy niż Carter – Ronald Reagan
zdjął zamontowane przez poprzednika panele fotowoltaiczne na dachu Białego
Domu. Co prawda rząd Clintona wydał 8-9 mld dolarów na rozwój hybryd
i samochodów elektrycznych, ale żaden amerykański producent nie wypuścił
produktu (nie licząc wspomnianego EV-1 produkcji GM). Japońscy producenci
samochodów – m.in. Toyota oraz Honda – posiadając informacje odnośnie badań
wspieranych przez rząd amerykański, zdecydowały się również opracować pojazdy
elektryczne oraz hybrydy, aby nie odstawać od konkurencji i skutecznie walczyć
o klienta w nowopowstałej niszy rynkowej. Rezultatem takich działań producentów
było również polepszenie ekonomii poruszania się samochodem – w 2006 roku
pojazdy amerykańskich producentów średnio przejeżdżały około 27 mil na galonie,
natomiast japońskich aż 42.
Powrót i dalszy rozwój pojazdów elektrycznych
Nietrafiona decyzja, jaką podjęło General Motors, o wycofaniu uwielbianych
EV-1, oraz kryzys finansowy spowodowały, że firma znalazła się praktycznie na
skraju bankructwa.16 Konkurenci oferowali w swojej gamie pojazdów hybrydy oraz

National Highway Traffic Safety Admistration (NHTSA), CAFE – Fact Sheet; National Highway Traffic
Safety Admistration (NHTSA), CAFE 2011 Summary Report
16
C. Paine, Revenge of the Electric Car. [Film]. WestMidWest Productions, 2011
15
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pierwsze wersje samochodów elektrycznych (Toyota Prius, Nissan Leaf), również
zaczęto rozwijać projekty nowych producentów (Fisker, Tesla Motors). General
Motors musiał opracować również swój model pojazdu, który sprostałby
oczekiwaniom klientów. Zaprojektowano i zaprezentowano samochód elektryczny
o wydłużonym zasięgu – Chevrolet Volt/Opel Ampera, który napędzany jest
zwykłym silnikiem elektrycznym, a w razie zapotrzebowania na wydłużenie
zasięgu, energia jest generowana przez silnik spalinowy (zasada działania
zbliżona do lokomotyw spalinowych).
W transporcie niezwykle istotną składową ceny jest koszt paliwa, a także
spełnianie norm emisji szkodliwych substancji do atmosfery, których przekroczenie
wiąże się z dodatkowymi, wysokimi kosztami. Właściciele większych firm
poszukują oszczędności i dlatego producenci pojazdów musieli zmodernizować
swoją ofertę. W pojazdach ciężarowych, autobusach oraz pozostałych
samochodach użytkowych zaczęto dostrzegać potencjał układów hybrydowych,
gdzie odzyskiwana jest część energii (wytraconej na przykład podczas
hamowania). Pozwala to na ograniczenie zużycia paliwa podczas ruszania,
częstych postojach w centrach miast. Rozwój technologii i wieloletnie badania
pozwoliły producentom na wyprodukowanie pierwszych prototypów pojazdów
elektrycznych. Na chwilę obecną znacznym ograniczeniem jest kwestia
zgromadzenia potrzebnej energii w bateriach. Powoduje to, że dystans, jaki pojazd
może przejechać jest znacznie krótszy niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań,
jednakże w większości przypadków (lokalny transport publiczny, lokalne
zaopatrzenie) pozwala na bezproblemowe wykorzystanie pojazdów elektrycznych,
przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu kosztów ponoszonych w wyniku
eksploatacji pojazdu.
Podział pojazdów elektrycznych
Solaris Bus & Coach S.A. wyróżnia następujące typy
elektrycznych:17
 Autobusy hybrydowe
 Autobusy – hybrydy plug-in
 Trolejbusy
 Hybrydowe trolejbusy
 Autobusy zasilane z baterii:
a. Plug-in – ładowany w ciągu nocy
b. Pantograf – doładowany w ciągu dnia
c. Indukcja – doładowany w ciągu dnia
d. Wydłużony zasięg z wykorzystaniem ogniw paliwowych

17

Solaris Bus & Coach S.A. – materiały własne

autobusów
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Rysunek nr 9: Solaris Trollino 18 Metrostyle18

Pojazd elektryczny zasilany z baterii trakcyjnej
Jest to typ pojazdu, w którym cała energia potrzebna na trakcję oraz zasilenie
akcesoriów jest pobierana z baterii trakcyjnej. Nie jest wyposażony
w konwencjonalny silnik spalinowy. Pojazd w celu naładowania musi zostać
podłączony do zewnętrznego źródła energii elektrycznej. Podobnie jak każdy
elektryczny samochód, może odzyskać energię z hamowania.
Rysunek nr 10: Solaris Urbino 12 Electric19

18
19

Ibidem
Ibidem
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Rysunek nr 11: Tesla Model S20

Hybryda plug-in
Hybrydy plug-in w większości poruszają się dzięki wykorzystaniu energii
pochodzącej z baterii trakcyjnej, którą również ładuje się z wykorzystaniem
zewnętrznego źródła zasilania. Są wyposażone w silnik spalinowy, który może
ładować baterię i/lub wspomagać pracę silnika elektrycznego (np. w niskich
stanach naładowania baterii).
Rysunek nr 12: Solaris Urbino 18 Hybrid Vossloh Kiepe21

20
21

Wikipedia, the free encyclopedia, Tesla Model S
Solaris Bus & Coach S.A. – materiały własne
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Rysunek nr 13: BMW i322

Hybryda
Pojazd hybrydowy jest wyposażony zarówno w silnik benzynowy i zbiornik
paliwa oraz silnik elektryczny, baterię trakcyjną i sterowanie napędem. Silniki mogą
równocześnie pracować i napędzać pojazd. Hybryda nie może być doładowywana
z zewnętrznego źródła, energia pochodzi jedynie ze spalania benzyny oraz
hamowania z odzyskiwaniem energii
Rysunek nr 14: Solaris Urbino Hybrid 18 MetroStyle Allison23

22
23

Wikipedia, the free encyclopedia, BMW i3
Solaris Bus & Coach S.A. – materiały własne

1006
________________________________________________________________________________________

Rysunek nr 15: Toyota Prius24

Pojazd elektryczny z wodorowym range-extenderem
Jest to typ pojazdu, który swoją energię czerpie z baterii trakcyjnej,
a ta w sytuacji niskiego stanu energii elektrycznej jest doładowywana dzięki pracy
ogniwa paliwowego. Pojazd może być ładowany z sieci, a wodór potrzebny do
ogniwa paliwowego tankuje się na specjalnych stacjach. Pierwszym seryjnie
produkowanym samochodem na wodór jest Toyota Mirai.
Rysunek nr 16: Solaris Urbino 18,75 Electric z wodorowym range-extenderem25

24
25

Wikipedia, the free encyclopedia, Toyota Prius V
Solaris Bus & Coach S.A. – materiały własne
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Rysunek nr 17: Toyota Mirai26

Koncepcje sposobów ładowania pojazdów elektrycznych
Zewnętrzne koncepcje ładowania pojazdów elektrycznych
Można wyróżnić 3 koncepcje ładowania pojazdów elektrycznych. 27
 Ładowanie z wykorzystaniem złącza plug-in do 80 kW mocy ładowania
(ograniczone przez gniazdo)
 Ładowanie z wykorzystaniem pantografu do 450 kW mocy ładowania,
np. system Schunk Smart Charging
 Ładowanie indukcyjne do 200 kW mocy ładowania, np. system Bombardier
Primove
Producenci samochodów osobowych najczęściej oferują ładowanie
z wykorzystaniem złącza plug-in – zapewniona jest potrzebna moc na naładowanie
pojazdu w ciągu kilku godzin (np. w ciągu nocy), a dystans, jaki można pokonać
w takim samochodzie, spełnia oczekiwania większości użytkowników. Pojazdy
użytkowe (np. autobusy elektryczne) wymagają znacznie większej ilości energii na
pokonanie dziennego dystansu, dlatego też konieczne jest zainstalowanie
większych baterii oraz często ładowarek większych mocy. Z uwagi na specyfikę
tras – możliwe jest ładowanie tych pojazdów podczas postojów na przystankach
lub na krańcówkach z wykorzystaniem technologii pantografowej lub indukcyjnej.
Alternatywnie, w celu wydłużenia zasięgu, pojazdy elektryczne mogą być
wyposażone na przykład w ogniwa paliwowe – wówczas bateria trakcyjna
pozostaje źródłem energii, a ogniwa wykorzystuje się do doładowywania baterii,
co pozwala również na zmniejszenie rozmiaru baterii. Istotną zaletą takiego
rozwiązania jest możliwość uzupełnienia wodoru w czasie zbliżonym do
tankowania pojazdu zasilanego konwencjonalnie, a zasięg pojazdu jest zależny
tylko od wielkości zainstalowanych zbiorników na wodór. Pierwsze autobusy

26
27
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wodorowe Solaris Urbino 18,75 Electric z wodorowym range-extenderem zostały
przeznaczone do obsługi innowacyjnej linii 109 przez Hamburger Hochbahn ze
wsparciem ze strony niemieckiego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury
Cyfrowej.
Koncepcja ładowania autobusu elektrycznego na zajezdni
Rysunek nr 18: Solaris Urbino 12 Electric ładowany z wykorzystaniem złącza plug-in28

Rysunek nr 19: Solaris Urbino 12 Electric ładowany indukcyjnie29

Pojazd jest ładowany tylko na zajezdni, posiada duże baterie, które pozwalają
na pokonanie dystansu (np. rannego szczytu komunikacyjnego) bez konieczności
doładowania w trakcie zadania. Po przejechaniu określonego dystansu konieczne
jest doładowanie autobusu, zatem powraca on na zajezdnię, gdzie jest ładowany
z wykorzystaniem złącza plug-in, a następnie może wyjechać ponownie na linię
28
29
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(np. w czasie popołudniowego szczytu komunikacyjnego). Po wykonaniu zadania
pojazd zjeżdża na zajezdnię, gdzie można wykonać niezbędne czynności
serwisowe oraz naładować jego baterie trakcyjne.
Koncepcja ładowania autobusu elektrycznego w mieście
Pojazd w ciągu nocy jest ładowany na zajezdni, a podczas wykonywania
zadania jest doładowywany na linii, co pozwala zredukować rozmiar baterii
trakcyjnej (zabrać więcej pasażerów) oraz utrzymać niezależność od temperatury
zewnętrznej i dziennego obciążenia pasażerskiego. Po wykonaniu zadania pojazd
powraca na zajezdnię.
Rysunek nr 20: Koncepcja ładowania autobusu elektrycznego w zajezdni30

Rysunek nr 21: Koncepcja ładowania autobusu elektrycznego w mieście31

30
31

Ibidem
Ibidem
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Koncepcja autobusu z wykorzystaniem wodorowego range-extendera
Pojazd w ciągu nocy jest ładowany na zajezdni, następnie przed wyjazdem
na linię tankowany jest wodór do zbiorników. Pozwala to zredukować rozmiar
baterii trakcyjnej – energia oraz ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej i kierowcy
wytwarzane są na pokładzie autobusu.
Rysunek nr 22: Koncepcja autobusu z wykorzystaniem wodorowego rangeextendera32

Analiza ekonomiczna pojazdów elektrycznych
Cel analizy ekonomicznej
Głównym celem analizy ekonomicznej było oszacowanie różnicy kosztów
eksploatacji autobusu na podstawie cen energii elektrycznej oraz paliwa w okresie
całego życia autobusu. Za wzorcową cenę paliwa posłużyła cena ropy naftowej
z 11.11.2015 (wynosząca średnio 4,38 zł/l). Uwzględniając fakt, że każde
przedsiębiorstwo komunikacyjne zapatruje się w paliwo w znacznych ilościach,
od ceny podstawowej na stacjach benzynowych zmniejszono w znacznym stopniu
marżę – z 4,6% do 0,5 oraz odliczono VAT.33 Uzyskana cena stanowi 77,1% ceny
pierwotnej, co w znacznym stopniu odwzorowuje rzeczywiste ceny paliwa, jakie
jest kupowane przez przedsiębiorstwo komunikacyjne. W przypadku cen energii
elektrycznej przyjęto standardową taryfę dla odbiorców o zwiększonym
zapotrzebowaniu na energię elektryczną – Taryfy A21,34 gdzie całodobowa stawka
wynosi 291,9 zł/MWh, a opłata handlowa wynosi 200 zł na miesiąc i jest
niezależna od ilości zużytej energii. Istotny jest dobór odpowiedniego rozwiązania
pod kątem komfortu pasażerskiego i liczby pasażerów, a także ograniczenia emisji
szkodliwych substancji w centrach miast.

32

Ibidem
Paliwa, giełda, analizy, prognozy cen paliw, ceny benzyny, ON, LPG, paliwa ceny, podział składników
cen paliw
34
Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o., Taryfa dla biznesu
33
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Warunki eksploatacji
Analiza ekonomiczna pojazdów elektrycznych została przeprowadzona na
podstawie zużycia paliwa oraz energii elektrycznej dla pojazdów poruszających się
w zbliżonych warunkach według cyklu Brunszwickiego. Cykl ten przedstawia profil
jazdy autobusu w niemieckim mieście Brunszwik i charakteryzuje się tym,
że pojazd ma wysoką prędkość handlową, lecz zatrzymuje się stosunkowo często,
co zwiększa znacząco zapotrzebowanie na energię. Prędkość handlowa jest
zbliżona do prędkości handlowej dla linii podmiejskiej (około 25 km/h – niewielki
ruch, przystanki oddalone od siebie), natomiast zużycie energii jest zbliżone do
ciężkich warunków miejskich (zatłoczone ulice, niska prędkość handlowa
spowodowana dużą liczbą przystanków w niewielkiej odległości od siebie).
Rysunek nr 23: Cykl Brunszwicki35
CYKL BRUNSZWICKI

Prędkość [km/h]

60
50
40
30
20
10
0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Czas [s]

Do obliczeń przyjęto zużycia dla cyklu Brunszwickiego:
- autobus z silnikiem Diesla: zużycie 0,41 l/km,36
- autobus elektryczny: 1,4 kWh/km.37
Zbadano 2 przypadki:
- autobusy pokonują 200 km dziennie, co daje 75 000 km rocznie,
- autobusy pokonują 300 km dziennie, co daje 90 000 km rocznie.
Rozpatrywany czas eksploatacji obu autobusów to 14 lat. 38 Do kalkulacji
przyjęto, że autobusy są serwisowane zgodnie z wymaganiami producenta,
a w autobusie elektrycznym po 7 latach nastąpi wymiana baterii trakcyjnych. 39
Cena początkowa pojazdu jest zależna od jego konfiguracji.

Solaris Bus & Coach S.A. – materiały własne
VTT Technical Research Centre of Finland, Fuel consumption and exhaust emissions of urban buses
37
VTT Technical Research Centre of Finland, Real performance of buses
38
A. Piotrowski, Analiza ekonomiczna pojazdów elektrycznych, Praca inżynierska, Politechnika
Poznańska. Poznań 2015
39
Ibidem
35
36
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Tabela nr 1: Dane wejściowe
Typ

12 m – Diesel

12 m – Elektryczny

Cena początkowa

100%

160-240%

Zestawienie wyników
Na podstawie poniższych wyników można stwierdzić, że autobusy elektryczne
stają się realną alternatywą dla autobusów napędzanych silnikami Diesla oraz
hybryd. Bezapelacyjną ich przewagą jest to, że przyczyniają się do ograniczenia
hałasu, wibracji oraz zanieczyszczeń szkodliwych dla ludzi i środowiska w miejscu
ich użytkowania. Mimo znaczącej różnicy w cenie początkowej, autobus
elektryczny ma bardzo konkurencyjny koszt całkowitej eksploatacji (ang. LCC –
Life Cycle Cost) przy prawidłowo dobranej konfiguracji do danej linii.
Tabela nr 2: Zestawienie wyników analizy ekonomicznej

Linia

Czas eksploatacji

LCC* autobusu elektrycznego
w stosunku do autobusu
z silnikiem Diesla

200 km

14 lat

-18% do +9%

300 km

14 lat

-3% do +20%

Analizując obecną sytuację rynkową można założyć, że nastąpi znaczący
wzrost cen paliwa w czasie eksploatacji pojazdu, co spowoduje, że LCC autobusu
elektrycznego będzie jeszcze niższe niż w przypadku pojazdu tradycyjnego.
Obserwując tendencje na rynku europejskim, można zauważyć, że panuje polityka
faworyzowania transportu ekologicznego – są przewidziane dodatkowe ulgi
za pojazdy o zerowej emisji spalin, mające na celu zachęcenie operatorów
do korzystania z „zielonego” transportu. Warto również podkreślić, że wraz
ze wzrostem liczby pojazdów elektrycznych na rynku, zmniejszą się koszty
technologii (głównie baterie) oraz pojawi się więcej stacji ładowania, co oznacza
większą autonomiczność pojazdów.
Podsumowanie
Kluczową rzeczą w rozwoju wydaje się znalezienie właściwej technologii –
rynek obecnie jest na etapie poszukiwania odpowiedniego rozwiązania, zatem nie
wiadomo jakie technologie będą preferowanym wyborem w przyszłości. Obecnie
trwają prace nad ulepszeniem systemów magazynowania energii oraz powoli
możemy mówić o początkach produkcji masowej, co spowoduje niebawem
widoczny rozwój infrastruktury i docelowo niższą cenę końcową produktu. Również
konieczny wydaje się znaczny rozwój ekologicznych źródeł energii do ładowania
pojazdów elektrycznych – by zapewnić ekologiczne pochodzenie energii
elektrycznej, użytej do ładowania pojazdów, oraz poprawić bezpieczeństwo
energetyczne w wyniku znacznego wzrostu zapotrzebowania na energię
elektryczną. Rynek autobusowy zmierza pod kątem standaryzacji ładowarek
zajezdniowych plug-in w kierunku standardu CCS Combo-2. Solaris Bus & Coach

1013
________________________________________________________________________________________

S.A. wspiera rozwój nowych technologii i standardów, dostosowanych do
wymagań operatorów.
Streszczenie
W celu wykonania analizy ekonomicznej pojazdów elektrycznych koniecznym
było zapoznanie się z rynkami motoryzacyjnym i paliwowym na przestrzeni XIX, XX
i XXI wieku. Znaczny wpływ na zachowanie się tych rynków mają nowe odkrycia
i rozwój technologii (ciężki przemysł, odkrycia baterii, początki elektryczności),
co przełożyło się na zwiększenie zapotrzebowania na szybki transport na dalsze
odległości (pierwsze samochody). Podkreślony został wpływ działań politycznych
na ówczesną motoryzację i wynikające z tego tendencje ekonomicznotechnologiczne. Przedstawione zostały koncepcje sposobów ładowania pojazdów
elektrycznych. Analizę ekonomiczną przeprowadzono w oparciu o ceny ropy
naftowej i energii elektrycznej, porównując rzeczywiste zużycie paliwa przez
autobusy napędzane silnikami Diesla ze zużyciem energii elektrycznej.
Summary
Performing economic analysis of electric vehicles requires examination
of automotive and oil industry during 19th, 20th and 21st centuries. New discoveries
and technology development connected with heavy industry, discovery of the
battery or beginning of electricity have had significant influence. These facts have
provided growing demand for fast and long-distance transport. Politics influence on
automotive industry was highlighted, as well as economic and technology trends.
This article contains electrical vehicles charging concepts. Economic analysis
takes into consideration actual oil and electrical energy prices and also compares
Diesel buses fuel consumption with electrical buses energy consumption.
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Arkadiusz JAMROZIK
Politechnika Częstochowska
Instytut Maszyn Cieplnych
ANALIZA NIEPOWTARZALNOŚCI PRACY WIELOCYLINDROWEGO SILNIKA
SPALINOWEGO O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM
1. Wstęp
Szczegółowe poznanie zjawisk towarzyszących pracy tłokowego silnika
spalinowego jest bardzo istotnym kryterium, niezbędnym przy projektowaniu
konstrukcji silnika oraz podczas opracowania i realizacji sterowania jego pracą.
Analiza procesów składających się na cykl roboczy silnika spalinowego ma
zasadniczy wpływ na parametry użytkowe silnika i na aspekt ekologiczny silnika,
w tym na mechanizmy powstawania związków toksycznych i cząstek stałych oraz
ich kontrolę.40 Rozwój współczesnego silnika spalinowego opiera się przede
wszystkim na doskonaleniu cyklu roboczego – w celu obniżenia toksyczności
spalin, z równoczesną poprawą stopnia wykorzystania energii zawartej w paliwie.
Powszechnie uznaje się, że obieg pracy silnika spalinowego ma charakter wysoce
stochastyczny, charakteryzujący się niepowtarzalnością kolejnych cykli roboczych.
Przy obecnym stanie wiedzy nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie
niepowtarzalności obiegów pracy silnika – można ją jedynie zminimalizować.
Z jednej strony zjawisko niepowtarzalności obiegów utrudnia kontrolę procesów
zachodzących w silniku, z drugiej jednak wiedza na temat wielkości i zmian
niepowtarzalności kolejnych cykli dla poszczególnych cylindrów może być bardzo
pomocna do sterowania pracą współczesnego silnika.41
2. Przegląd metod służących do oceny niepowtarzalności pracy silnika
spalinowego
2.1. Analiza niepowtarzalności pracy silnika na podstawie ciśnienia
indykowanego
Pomiary eksperymentalne procesów roboczych silnika spalinowego
są źródłem wiedzy, pozwalającej na optymalizację i udoskonalenie pracy sinika
i mogą prowadzić do ograniczenia emisji szkodliwych składników spalin
i zmniejszenia zużycia paliwa. Podstawową, eksperymentalną metodą badań
procesów roboczych w cylindrze silnika spalinowego jest indykowanie, polegające
na pomiarze przebiegu szybkozmiennych, chwilowych zmian ciśnienia w cylindrze
silnika.42 Informacje uzyskane z indykowania cylindra silnika są podstawą do
diagnozowania i optymalizacji procesu spalania oraz pozwalają na jakościową
ocenę jego pracy. Jedną z głównych wielkości wyznaczanych na podstawie
indykowania silnika spalinowego jest średnie ciśnienie indykowane – pi, wskaźnik
40

A. Jamrozik, Lean combustion by a pre-chamber charge stratification in a stationary spark ignited
engine, “Journal of Mechanical Science and Technology” 2015, Vol. 29, Issue 5, s. 2269-2278
A. Jamrozik, W. Tutak, A study of performance and emissions of SI engine with two-stage combustion
system, “Chemical and Process Engineering” 2011, Vol. 32, No 4, s. 453-471
42
A. Jamrozik, Analysis of indication errors of the SI gas engine with a prechamber, “Teka Commission
of Motorization and Power Industry in Agriculture Polish Academy of Science Branch” 2011, Vol. XI,
s. 143-156
41
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charakteryzujący pracę silnika pod względem osiągów. Zmienność wartości
średniego ciśnienia indykowanego w kolejnych cyklach pracy może posłużyć do
opisu niepowtarzalności obiegu silnika. Na podstawie średniego ciśnienia
indykowanego w poszczególnych cylindrach możemy określić niepowtarzalność
pracy każdego z cylindrów oraz całego silnika. Duży rozrzut ciśnienia w danym
cylindrze może świadczyć o jego nieprawidłowej pracy. Jak również, duży rozrzut
średniego ciśnienia indykowanego pomiędzy poszczególnymi cylindrami, także
świadczy o jego nieprawidłowej pracy, pomimo powtarzalnej pracy poszczególnych
cylindrów.
Indykowanie silnika spalinowego.
Indykowanie – postępowanie mające na celu odtworzenie:
- wykresu indykatorowego zamkniętego, czyli zależności ciśnienia czynnika
roboczego od objętości czynnika p = f(V) (rys.1a), lub
- wykresu indykatorowego otwartego, czyli zależności ciśnienia czynnika
roboczego od kąta obrotu wału korbowego (OWK) p = f() (rys. 1b).
Rysunek nr 1: Przykłady wykresów indykatorowych silnika spalinowego: a) zamknięty,
b) otwarty

a)

b)

Indykowanie silnika spalinowego polega na pomiarze szybkozmiennych
ciśnień w cylindrze silnika w funkcji kąta obrotu wału korbowego. Sporządzony na
podstawie takich pomiarów wykres indykatorowy stanowi podstawę jakościowej
i ilościowej analizy zjawisk cieplno-chemicznych w silniku. Na podstawie pomiaru
szybkozmiennych ciśnień w cylindrze możemy stworzyć wykres zmian ciśnienia
czynnika roboczego w czasie całego cyklu.
W związku z tym, że obieg pracy silnika jest zjawiskiem losowym, jego
parametry są zmiennymi losowymi i podlegają rozkładom losowym. Zmienną
losową charakteryzują:43
- wartość średnia

xi 

43

1 N
 xi
N i 1

W. Volk, Statystyka stosowana dla inżynierów. Warszawa 1973
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-

wariancja

σ2 
-

1 N
x i  x i 2

N  1 i 1

odchylenie standardowe

σ

1 N
x i  x i 2

N  1 i 1

gdzie

N

- liczba pomiarów (cykli),

i

- określony pomiar (cykl).

Niepowtarzalność może być reprezentowana przez różne rodzaje parametrów
spalania. Najczęściej jako miarę niepowtarzalności obiegu silnika przyjmuje
się współczynnik niepowtarzalności średniego ciśnienia indykowanego COVpi
wyrażony jest w%, który obliczany jest, jako stosunek odchylenia standardowego
średniego ciśnienia indykowanego silnika do jego wartości średniej.44

COVpi 

σ pi
pi

100%

gdzie

σ pi

- odchylenie standardowe średniego ciśnienia indykowanego z N pomiarów,

pi

- średnia ze średnich wartość ciśnienia indykowanego z N pomiarów.

Odchylenie standardowe ciśnienia indykowanego:

σ pi 

1 N
p i  pi 2

N  1 i 1

gdzie

pi

- wartości średniego ciśnienia indykowanego w poszczególnych cyklach.

2.2. Analiza niepowtarzalności pracy silnika na podstawie drgań
kadłuba i pomiaru przyspieszeń wału korbowego
Bezpośredni pomiar ciśnienia w cylindrze przy pomocy czujników ciśnienia
jest uwarunkowany licznymi ograniczeniami. Trudne warunki pracy takiego
czujnika powodują ograniczenia jego żywotności, co powoduje że stosowanie go
jest bardzo drogie. Ciężko jest też znaleźć odpowiednie miejsce do zamontowania
czujnika tak, aby pomiar był obarczony jak najmniejszym błędem. Dlatego od
ponad 20 lat poszukuje się alternatywnego, ekonomiczniejszego sposobu
diagnozowania silnika, niż pomiar ciśnienia bezpośrednio w cylindrze, za pomocą
czujników piezokwarcowych. Metodą pośredniego pomiaru, pozwalającą wiernie
odtworzyć przebieg ciśnienia w cylindrze, może być metoda pomiaru drgań
44

A. Jamrozik, A. Kociszewski, W. Tutak, Dokładność pomiarów indykowania silnika spalinowego,
„Pomiary Automatyka Kontrola PAK” 2009, nr 12, s. 1030-1036. A. Jamrozik, A. Kociszewski,
W. Tutak, Błędy indykowania silnika ZI z dwustopniowym systemem spalania, „Journal of Kones”
2009, Vol. 16, No. 4, s. 179-193
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kadłuba silnika i pomiaru przyspieszeń wału korbowego. W metodzie tej
wykorzystuje się dobrą korelację pomiędzy przebiegiem ciśnienia w cylindrze
silnika, a wartościami amplitudy drgań kadłuba silnika i chwilowymi zmianami
prędkości obrotowej wału korbowego. Zaletą tej metody jest nieingerowanie
w konstrukcję silnika oraz wyeliminowanie skrajnie trudnych warunków pracy
czujników pomiarowych. Stosowany czujnik drgań oraz znacznik kąta obrotu wału
korbowego nie jest narażony na niesprzyjające warunki pracy, co znacznie
przedłuża jego żywotność w stosunku do czujnika piezokwarcowego, który jest
narażony na wysoką temperaturę spalania w cylindrze. Główną wadą tej metody
jest konieczność kalibracji wykorzystywanych czujników drgań i prędkości
obrotowej przed wykonaniem serii badań zasadniczych. Kalibracja polega
na skorelowaniu rzeczywistych wartości ciśnienia, uzyskanych z indykowania ze
zmierzonymi fluktuacjami drgań i oscylacjami chwilowej prędkości obrotowej
wału silnika. Po wykonaniu kalibracji, główne badania mogą być już prowadzone
bez użycia czujników ciśnienia w cylindrze. Badania przeprowadzone przez na
Politechnice Częstochowskiej przez Gruce45 wykazały, że na podstawie pomiarów
drgań kadłuba silnika oraz zmian chwilowych prędkości obrotowych silnika w fazie
pracy danego cylindra, można wnioskować o przebiegach ciśnienia i przybliżonych
wartościach
ciśnień
maksymalnych
występujących
w poszczególnych
cylindrach silnika. Zmienność wartości wyznaczonego w tej metodzie ciśnienia
maksymalnego w kolejnych cyklach pracy może posłużyć do opisu
niepowtarzalności obiegu silnika.
2.3. Analiza niepowtarzalności pracy silnika na podstawie pomiaru
prądu i napięcia wyładowania iskrowego na świecy zapłonowej
W ostatnich latach dynamicznie rozwijane są metody oceny niepowtarzalności
pracy silnika, bazujące na wykorzystaniu powstających jonów w procesie zapłonu
i spalania mieszanki w cylindrze. Spalaniu paliwa w cylindrze silnika towarzyszy
wytwarzanie jonów. W metodach tych specjalna świeca, oprócz funkcji
generowania iskry zapłonowej, służy do pomiaru (rejestracji) prądu i napięcia
wyładowania zapłonowego dla wybranego cylindra silnika. Wyniki badań
prowadzone w ramach pracy Nity46 wskazują na możliwość praktycznego
wykorzystania świecy zapłonowej, jako indywidualnego, tzn. niezależnego dla
każdego z cylindrów, czujnika składu mieszanki i stopnia obciążenia silnika, w tym
wartości średniego ciśnienia indykowanego. Poszczególne fazy przebiegu prądu
jonizacji mogą dostarczyć wiedzy na temat powtarzalności obiegów poszczególnych cylindrów, a także informacji dla układu sterowania silnikiem spalinowym.
Świeca zapłonowa, będąca swoistym czujnikiem spalania, której podstawową
funkcją jest wywoływanie zapłonu mieszanki palnej, zasilana jest dodatkowym
napięciem wstępnym o wartości około 100V. Wielkością mierzoną jest
w tym wypadku wartość prądu jonizacji, przepływającego przez szczelinę
międzyelektrodową. Metoda ta wymaga jednak dodatkowego źródła zasilania oraz
układu izolującego od siebie napięcie wstępne oraz wysokie napięcie układu
zapłonowego.
M. Gruca, Analiza związku drgań kątowych kadłuba i prędkości obrotowej z pracą poszczególnych
cylindrów silnika tłokowego, „Logistyka” 2014, nr 6, s. 4216-4225
46
J. Nita, Stępniewski M., Analiza składu mieszanki paliwowo-powietrznej w pojedynczym cylindrze
silnika, „Journal of Kones” 2005, Vol. 12, s. 3-4
45
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2.4. Analiza niepowtarzalności pracy silnika na podstawie pomiaru
prądu agregatu prądotwórczego napędzanego silnikiem spalinowym
W
przypadku
silnika
spalinowego,
pracującego
w
agregacie
prądotwórczym
i
napędzającego
generator
elektryczny,
skutecznym
sposobem oceny niepowtarzalności obiegów silnika spalinowego może być
pomiar chwilowych wahań prądu generowanego w agregacie. W pracy Jamrozika
i innych47 przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących
korelacji pomiędzy niepowtarzalnością pracy indykowanej (jednym z głównych
parametrów pracy silnika spalinowego), a fluktuacjami prądu elektrycznego
wytwarzanego w agregacie prądotwórczym zasilanym LPG. Przedstawiono
wyniki badań korelacji fluktuacji pracy indykowanej z fluktuacjami natężenia
prądu generatora. W przypadku jednocylindrowego agregatu prądotwórczego
stwierdzono bardzo wyraźny związek między pracą indykowaną silnika
spalinowego, a energią elektryczną obliczoną w przedziale czasowym
odpowiednio przesuniętym kątowo względem początku cyklu pracy silnika.
Wysoka korelacja pomiędzy pracą indykowaną a energią elektryczną
umożliwia wykorzystania pomiaru fluktuacji natężenia prądu wytwarzanego
w generatorze elektrycznym do oceny niepowtarzalności obiegów silnika
spalinowego oraz diagnostyki i sterowania pracą agregatu prądotwórczego.
Celem pracy była analiza eksperymentalna niepowtarzalności obiegów
wielocylindrowego turbodoładowanego silnika o zapłonie samoczynnym 6CT107
Andoria. Poznanie zjawisk towarzyszących pracy tłokowego silnika spalinowego”
w tym niepowtarzalności jego pracy, mogą być wykorzystane do optymalizacji
i udoskonalenia pracy silnika oraz mogą prowadzić do ograniczenia emisji
szkodliwych składników spalin i zmniejszenia zużycia paliwa. W prezentowanej
pracy, do opisu niepowtarzalności obiegu silnika wykorzystano zmienność wartości
średniego ciśnienia indykowanego w kolejnych cyklach pracy uzyskanych
z indykowania silnika badawczego.
3. Opis silnika badawczego
Przedmiotem badań był spalinowy silnik doładowany, o zapłonie
samoczynnym 6CT107, zasilany olejem napędowym. Silnik został połączony
z agregatem prądotwórczym firmy ANDORIA-MOT o mocy 100kVA/80kW. Cały
zestaw został zabudowany na przyczepce towarowej, co daje możliwość jego
użytkowania w różnych miejscach.48

A. Jamrozik, K. Cupiał, M. Gruca, J. Grzelka, A. Kociszewski, M. Pyrc, W. Tutak, Analiza związku
fluktuacji natężenia prądu z wybranymi parametrami pracy gazowego zespołu prądotwórczego,
„Przegląd Elektrotechniczny” 2012, No 5a, s. 237-243
48
W. Tutak, A. Jamrozik, Generator gas as a fuel to power a diesel engine, “Thermal Science” 2014,
Vol. 18, No. 1, s. 206-216
47

1020
________________________________________________________________________________________

Rysunek nr 2: Mobilny agregat prądotwórczy 6CT107 ANDORIA-MOT

Tabela nr 1: Dane techniczne silnika 6CT107
Parametry
Pojemność skokowa
Prędkość obrotowa
Promień wykorbienia
Średnica cylindra
Długość korbowodu
Stopień sprężania
Kąt początku wtrysku

Wartość
6.54
1500
60.325
107.19
245
16.5
9o1.5o

Jednostka
dm3
obr/min
mm
mm
mm
oOWK

4. Stanowisko badawcze
Do indykowania silnika wykorzystuje się specjalne systemy rejestrujące,
wyposażone
w
specjalistyczny
zestaw
pomiarowy
oraz
komputer
z oprogramowaniem do akwizycji i analizy danych. W skład zestawu pomiarowego
wchodzą: piezokwarcowy czujnik ciśnienia, czujnik położenia wału korbowego,
wzmacniacz ładunku oraz karta pomiarowa o dużej częstotliwości próbkowania
(rys. 3).49

49

S. Szwaja, A. Jamrozik, W. Tutak, A two-stage combustion system for burning lean gasoline mixtures
in a stationary spark ignited engine, “Applied Energy” 2013, 105, s. 271-281
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Rysunek nr 3: Schemat systemu do indykowania spalinowego. 1 – sześciocylindrowy
silnik spalinowy, 2 – czujniki ciśnienia, 3 – wzmacniacz ładunku, 4 – karta pomiarowa,
5 – komputer, 6 – czujnik położenia walu korbowego
4

USB

USB-HS 1608
AVC 50 kHz

3

5
2

1

SN 6061

1

G

2

3

4

5

6

TDC signal

CA signal

5017B

6

6CT107
2612C

Sygnał z czujnika ciśnienia umieszczonego w komorze spalania silnika
doprowadzony jest do wzmacniacza ładunku, a następnie do karty rejestracyjnej
zainstalowanej w komputerze. Do pomiaru szybkozmiennych ciśnień w cylindrze
stosuje się najczęściej piezoelektryczne czujniki ciśnienia. Czujniki te wykorzystują
efekt piezoelektryczny kryształów kwarcu, polegający na generowaniu
na powierzchniach kryształu ładunku elektrycznego pod wpływem przyłożonej do
niego siły. Przetwornik tego typu współpracuje z wzmacniaczem ładunku, który
wytworzony przez kryształ ładunek wzmacnia i przetwarza na napięcie elektryczne.
Napięcie to jest rejestrowane przez kartę pomiarową i zapisywane na dysk twardy
komputera. Pomiar ciśnienia jest prowadzony w odniesieniu do położenia wału
korbowego, co wymaga czujnika kąta OWK, zamontowanego na wale korbowym.
Impulsy z czujnika obrotu wału korbowego są wykorzystywane również do
sterowania procesem akwizycji danych. Do indykowania stosuje się różne odmiany
czujników ciśnienia. Czujniki te dobiera się na podstawie zakresu pomiarowego
ciśnienia, wymiarów badanych silników oraz zakresu dopuszczalnych temperatur.
W pomiarach wykorzystano następującą aparaturę pomiarową:
- 8 kanałowa karta pomiarowa National Instruments USB HS1608,
- 6 piezokwarcowych czujników ciśnienia Kistler 6061 SN 298131,
- wzmacniacz ładunku Kistler 5017B,
- znacznik kąta obrotu wału korbowego Kistler CAM 2612C.
5. Przebieg badań
W ramach badań przeprowadzono jednoczesny, synchroniczny pomiar
i rejestrację przebiegów ciśnień w poszczególnych cylindrach doładowanego
sześciocylindrowego silnika ZS o pojemności skokowej 6.56 dm3, zasilanego
olejem napędowym. W czasie pomiarów silnik napędzał ze stałą prędkością
obrotową 1500 obr/min synchroniczny generator elektryczny, obciążany
opornikami załączanymi sekwencyjnie. Rejestrowano przebiegi ciśnienia zarówno
w funkcji kąta obrotu wału korbowego, jak i przeprowadzono rejestrację
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przebiegów ciśnienia i sygnałów znacznika OWK i GMP w funkcji czasu
z częstotliwością 50 kHz. W związku z koniecznością zapewnienia jednoczesnych,
synchronicznych pomiarów ciśnienia w 6 cylindrach, do akwizycji wszystkich
sygnałów pomiarowych użyto 8 kanałowego modułu USB HS1608, obsługiwanego
profesjonalnym oprogramowaniem.50 Równoległej rejestracji przebiegów ciśnienia
występujących w 6 cylindrach silnika oraz sygnałów generowanych przez nadajnik
kąta OWK i znacznika GMP dokonano w każdej zarejestrowanej serii pomiarowej,
obejmującej około 90 cykli silnikowych. Badania objęły trzy różne obciążenia
silnika badawczego: luz, 21 kW, 56 kW.
6. Analiza wyników pomiarów
W rezultacie przeprowadzonych pomiarów uzyskano przebiegi ciśnień
w sześciu cylindrach silnika badawczego, dla 90 cykli pracy i przy trzech
obciążeniach: luz, 21 kW i 56 kW. Przebiegi ciśnień w postaci otwartych wykresów
indykatorowych poszczególnych cylindrów, dla wybranego obciążenia, równego
56 kW, przedstawiono na rys. 4.
Rysunek nr 4: Przebiegi ciśnień w sześciu cylindrach silnika badawczego przy
przykładowym obciążeniu 56 kW

50

M. Gruca, USB1608, program do rejestracji i analizy sygnałów, Instytut Maszyn Cieplnych.
Częstochowa 2014

1023
________________________________________________________________________________________

Na podstawie zarejestrowanych przebiegów ciśnień obliczono wartości
średniego ciśnienia indykowanego, będącego parametrem charakteryzującym
pracę silnika spalinowego pod względem jego osiągów. Następnie. na podstawie
uzyskanych wartości średniego ciśnienia indykowanego w poszczególnych
cyklach pracy. określono niepowtarzalność obiegów pracy silnika. Jako miarę
niepowtarzalności obiegu silnika przyjęto, współczynnik niepowtarzalności
średniego ciśnienia indykowanego COVpi, wyrażony w% i obliczany jako stosunek
odchylenia standardowego średniego ciśnienia indykowanego silnika do jego
wartości średniej, z pomiarów zawierających po 90 zarejestrowanych cykli pracy
silnika.
Aby zobrazować wyniki obliczeń i ułatwić ich analizę, sporządzono wykresy
pokazujące rozrzut średniego ciśnienia indykowanego i ciśnienia maksymalnego
w poszczególnych cylindrach silnika, pracującego w całym zakresie obciążenia.
Dodatkowo na wykresach zamieszczono obliczone średnie, dla 90 cykli, wartości
średniego ciśnienia indykowanego pi i współczynnika niepowtarzalności średniego
ciśnienia indykowanego COVpi.
Analizując pracę poszczególnych cylindrów silnika badawczego widać,
że sześciocylindrowy silnik badawczy, pracujący bez obciążenia (rys. 5),
charakteryzuje się nierównomiernością obiegów pracy w poszczególnych
cylindrach. Współczynnik niepowtarzalności średniego ciśnienia indykowanego
COVpi zmieniał się w granicach od 2,89%, dla trzeciego cylindra, do 11,38% dla
cylindra drugiego. Z rys. 5 widać, że cylinder nr 3 pracował najstabilniej, a najmniej
stabilnie pracował cylinder nr 2. Dla trzeciego cylindra uzyskano najmniejszą
wartość współczynnika niepowtarzalności średniego ciśnienia indykowanego
COVpi (2,89%). Największą niepowtarzalnością pracy na luzie charakteryzował
się cylinder nr 2. Dla tego cylindra wartość współczynnika COVpi wynosiła aż
11,38%. Cylinder nr 1, podobnie jak nr 6, miał wysoki współczynnik COVpi, który
wynosił ponad 7,51%. Wartość średniego ciśnienia indykowanego pi w cylindrze
nr 4 wynosiła ok. 0,25 MPa i była najwyższa, średnia dla pozostałych cylindrów
to ok. 0,13 MPa.
Podczas eksploatacji silnika bez obciążenia, najbardziej stabilnie pracuje
cylinder nr 3, ponieważ uzyskane dla tego cylindra wartości COV średniego
ciśnienia indykowanego, były najniższe. Niepowtarzalność pracy, choć bardzo
istotna, nie jest jednak jedynym wskaźnikiem oceny procesu spalania w cylindrze
silnika. Równie ważnym jest jego efektywność, której wyznacznikiem może być
wartość średniego ciśnienia indykowanego, wyrażona w MPa. Biorąc to pod uwagę
widać, że najskuteczniej pracuje cylinder nr 4, ponieważ charakteryzuje się on
zbliżonymi parametrami niepowtarzalności co cylinder nr 3 i jednocześnie
zapewnia osiągniecie najwyższej wartości średniego ciśnienia indykowanego –
0,15 MPa.
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Rysunek nr 5: Rozrzut średniego ciśnienia indykowanego p i dla 90 kolejnych cykli
pracy w sześciu cylindrach silnika badawczego pracującego bez obciążenia

COVpi = 7,51%

piśr = 0,12MPa

COVpi = 11,38%

piśr = 0,12MPa

COVpi = 2,89%

piśr = 0,15MPa

COVpi = 3,25%

piśr = 0,25MPa

COVpi = 4,17%

piśr = 0,13MPa

COVpi = 7,72%

piśr =0,13MPa
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Sześciocylindrowy silnik badawczy, pracujący z obciążeniem równym 21 kW,
również charakteryzuje się nierównomiernością obiegów pracy w poszczególnych
cylindrach (rys. 6). Współczynnik niepowtarzalności średniego ciśnienia
indykowanego COVpi zmieniał się w granicach od 3,54%, dla czwartego cylindra,
do 10,25% dla cylindra szóstego. Z rys. 6 widać, że cylinder czwarty i piąty
pracowały najstabilniej, a cylinder nr 6 najmniej stabilnie. W cylindrach
nr 4 i 5 uzyskano najmniejszą wartość współczynnika COVpi. Największą
niepowtarzalnością pracy przy obciążeniu 21 kW charakteryzował się cylinder
pierwszy, trzeci i szósty, gdzie wartość współczynnika COVpi przekraczała 8%.
Wartość średniego ciśnienia indykowanego pi w cylindrze 4 wyniosła ok 0,42 MPa,
a średnia dla pozostałych cylindrów to ok 0,33 MPa.
Reasumując, podczas eksploatacji silnika z obciążeniem 21 kW, najbardziej
stabilnie i najefektywniej pracuje cylinder nr 4, ponieważ uzyskane dla tego
cylindra wartości COV zarówno średniego ciśnienia indykowanego, jak i ciśnienia
maksymalnego były najniższe, ponadto w cylindrze tym uzyskano najwyższe
średnie ciśnienie indykowane, równe 0,42 MPa.
Analizując pracę poszczególnych cylindrów silnika badawczego widać,
że sześciocylindrowy silnik badawczy pracujący z obciążeniem równym 56 kW,
podobnie jak przy niższych obciążeniach, charakteryzuje się nierównomiernością
obiegów pracy w poszczególnych cylindrach (rys. 7). Współczynnik
niepowtarzalności średniego ciśnienia indykowanego COVpi zmieniał się
w granicach od 2,23%, dla czwartego cylindra, do 3,8% dla cylindra szóstego.
Z rys. 7 widać, że czwarty cylinder pracował z najbardziej powtarzalnie, a cylinder
trzeci i szósty, najmniej powtarzalnie. Największą niepowtarzalnością pracy
przy obciążeniu 56 kW charakteryzował się cylinder szósty, w którym wartość
współczynnika COVpi wynosiła 3,80%. Na podstawie wartości COVpi możemy
zauważyć, że wszystkie cylindry pracowały z niepowtarzalnością poniżej 4%,
co nie zdarzało się przy niższych obciążeniach. Wartość średniego ciśnienia
indykowanego pi w cylindrze 4 wyniosła ok. 0,79 MPa, a średnia dla pozostałych
cylindrów to ok 0,71 MPa. Najniższe pi miał cylinder drugi (0,64 MPa).
Rysunek nr 6: Rozrzut średniego ciśnienia indykowanego p i dla 90 kolejnych cykli
pracy w sześciu cylindrach silnika badawczego pracującego z obciążeniem 21 kW

COVpi =9,74%

COVpi = 5,09%

piśr = 0,32MPa

piśr = 0,32MPa
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COVpi = 8,33%

piśr = 0,34MPa

COVpi = 3,54%

piśr = 0,42MPa

COVpi = 4,73%

piśr = 0,32MPa

Rysunek nr 7: Rozrzut średniego ciśnienia indykowanego p i dla 90 kolejnych cykli
pracy w sześciu cylindrach silnika badawczego pracującego z obciążeniem 56 kW.

COVpi = 3,11%

COVpi = 3,20%

piśr = 0,67MPa

piśr = 0,64MPa
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COVpi = 3,72%

piśr = 0,72MPa

COVpi = 2,23%

piśr = 0,79MPa

COVpi = 3,10%

piśr = 0,69MPa

COVpi = 3,80%

piśr =0,75MPa

Podczas eksploatacji silnika z obciążeniem 56 kW, najbardziej stabilnie
i najefektywniej, ponownie pracuje cylinder nr 4, ponieważ uzyskane dla tego
cylindra wartości COV średniego ciśnienia indykowanego były najniższe,
ponadto w cylindrze tym uzyskano najwyższe średnie ciśnienie indykowane, równe
0,79 MPa.
Na podstawie rys. 8 można stwierdzić, że na stabilnosć pracy silnika
badawczego duże znaczenie mialo jego obciążenie. Wartość współczynnika
niepowtarzalności średniego ciśnienia indykowanego COV pi była najniższa przy
obciążeniu największym, równym 56 kW. Dla mniejszych obciążeń silnik pracował
mniej stabilnie. Ponadto, przy obciążeniu 56 kW wszystkie cylindry pracowały
bardzo równo i z małym współczynnikiem niepowtarzalnośći COVpi. Z pewnością
wynika to z faktu, że silnik badawczy zaprojektowany został tak, żeby pracować
z pełnym obciążeniem, kiedy jego sprawność jest największa. Należy
przypuszczać, że silnik badawczy, pracujac z pełnym możliwym obciażeniem
(80 kW), charakteryzowałby się jeszcze lepszą stabilnoscią kolejnych obiegów
we wszystkich cylindrach.
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Rysunek nr 8: Średnie wartości współczynnika COVpi dla trzech analizowanych
obciążeń
12
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Rysunek nr 9: Średnie wartości współczynnika COVpi dla poszczególnych cylindrów
silnika badawczego
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Analizując prace poszczególnych cylindrów w pełnym zakresie zmian
obciążenia widać, z jaką niepowtarzalnością pracowały poszczególne cylindry.
Cylinder 4 i 5 pracowały najbardziej stabilnie, z najmniejszym współczynnikiem
COVpi. Cylinder 2 bez obciążenia pracuje z dużą niepowtarzalnością, zdefiniowaną
współczynnikiem COVpi, wynoszącym aż 11,31%. Cylinder ten, wraz ze wzrostem
obciążenia, pracował coraz równiej. Największy współczynnik niepowtarzalności
pracy COVpi, praktycznie w całym zakresie obciążenia, charakteryzował cylinder
szósty. Na cylindrze czwartym przy wszystkich obciążeniach było uzyskiwane
średnio największe ciśnienie indykowane, cylinder ten miał również bardzo mały
rozrzut tego ciśnienia i pracował najrówniej, co może świadczyć o jego lepszej
kondycji niż pozostałych.
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5. Podsumowanie
Niepowtarzalność obiegów kolejnych cykli pracy jest jedną z istotnych
wielkości charakteryzujących pracę silnika spalinowego. Zaprezentowana
praca dotyczy analizy niepowtarzalności obiegów turbodoładowanego silnika
wielocylindrowego o zapłonie samoczynnym – 6CT107 Andoria. W pracy
zaprezentowano krótki opis wybranych metod oceny niepowtarzalności pracy
tłokowego silnika spalinowego, które mogą być wykorzystane do optymalizacji
i udoskonalenia pracy silnika oraz mogą prowadzić do ograniczenia emisji
szkodliwych składników spalin i zmniejszenia zużycia paliwa. W ramach
pracy przeprowadzono badania eksperymentalne sześciocylindrowego silnika
badawczego, pracującego ze stałą prędkością obrotową i eksploatowanego przy
trzech różnych obciążeniach wynoszących: 0 kW, 21 kW i 56 kW. Zaprezentowano
wyniki badań, w tym przebiegi ciśnień w poszczególnych cylindrach silnika
badawczego. Na podstawie serii pomiarów, obejmujących rejestracje ciśnień
w kolejnych 90 cyklach pracy, dla sześciu obciążeń i dla wszystkich cylindrów,
dokonano analizy równomierności i stabilności pracy silnika. Wyznacznikiem
równomierności pracy był współczynnik niepowtarzalności średniego ciśnienia
indykowanego. W wyniku przeprowadzonej analizy można zauważyć, że silnik
badawczy charakteryzuje się dość dużą niepowtarzalnością obiegów pracy
w poszczególnych cylindrach w całym zakresie zmian obciążenia. Najbardziej
niestabilnie pracują cylindry: pierwszy, drugi, trzeci i szósty. Najbardziej stabilnie
i najefektywniej pracuje natomiast cylinder nr 4. Uzyskane dla tego cylindra
wartości COV średniego ciśnienia indykowanego są najniższe, ponadto w cylindrze
tym uzyskiwano najwyższe wartości średniego ciśnienia indykowanego. Gorsza
praca cylindrów skrajnych może wynikać z ukształtowania kolektora dolotowego
silnika, który nie zapewnia równomiernego rozprowadzenia ładunku powietrza do
poszczególnych cylindrów.
Równomierność pracy silnika badawczego zależy od obciążenia. Przy
największym analizowanym obciążeniu, równym 56 kW, wszystkie cylindry silnika
pracowały bardzo równo i z małym współczynnikiem niepowtarzalności COVpi,
poniżej 4%. Wynika to z ogólnej sprawności silnika, który predestynowany jest do
pracy z maksymalnie dużym możliwym obciążeniem. Agregat zaprojektowany jest
na moc nominalną 80 kW. Przy nominalnym obciążeniu agregatu, silnik powinien
osiągnąć najwyższą sprawność i pracować najstabilniej z najmniejszym
współczynnikiem niepowtarzalności COVpi. W celu przeprowadzenia kompletnej
i wyczerpującej analizy niepowtarzalności pracy silnika badawczego 6CT107
należy dokonać indykowania silnika przy pełnym obciążeniu.
Streszczenie
Niepowtarzalność obiegów kolejnych cykli pracy jest jedną z istotnych
wielkości charakteryzujących pracę silnika spalinowego. Prezentowana praca
dotyczy analizy niepowtarzalności obiegów turbodoładowanego silnika
wielocylindrowego o zapłonie samoczynnym 6CT107 Andoria. W pracy
zaprezentowano krótki opis wybranych metod oceny niepowtarzalności pracy
tłokowego silnika spalinowego. Szczegółowo opisano metodę analizy
niepowtarzalności pracy silnika na podstawie zmian średniego ciśnienia
indykowanego w poszczególnych cylindrach, wyznaczonego na podstawie
zarejestrowanych wykresów indykatorowych. W ramach pracy wykonano serie
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badań eksperymentalnych, obejmujących przede wszystkim indykowanie silnika
badawczego. Na podstawie zarejestrowanych przebiegów ciśnienia obliczono
wartości średniego ciśnienia indykowanego oraz dzięki wyznaczeniu wartości
współczynnika niepowtarzalności średniego ciśnienia indykowanego COV pi
w poszczególnych cyklach, przeprowadzono analizę niepowtarzalności pracy
silnika. Badania objęły trzy różne obciążenia silnika badawczego: bez obciążenia,
21kW oraz 56kW. Z przeprowadzonej analizy wynika, że silnik badawczy
charakteryzuje się dość dużą niepowtarzalnością obiegów pracy w poszczególnych
cylindrach w całym zakresie zmian obciążenia. Najbardziej stabilnie
i najefektywniej pracuje cylinder nr 4, a uzyskane dla tego cylindra wartości
COV średniego ciśnienia indykowanego są najniższe; ponadto w cylindrze
tym uzyskiwano najwyższe wartości średniego ciśnienia indykowanego.
Równomierność pracy silnika badawczego zależy od obciążenia. Przy
największym analizowanym obciążeniu, równym 56 kW, wszystkie cylindry silnika
pracowały bardzo równo i z małym współczynnikiem niepowtarzalności COV pi,
poniżej 4%.
Summary
The non-repeatability of cycles is one of the important quantities
characterizing of the combustion engine. This work concerns the analysis of the
non-repeatability of cycles in a multi-cylinder diesel engine 6CT107 Andoria. The
paper presents a brief description of selected methods for assessing the nonrepeatability of the work of internal combustion engine. Detailed description of the
method of analysis of the non-repeatability of engine operation based on changes
in mean indicated pressure in each cylinder, determined on the basis of the
registered indicator diagrams. As part of the work carried out a series
of experimental studies, with particular emphasis on indication of test engine. On
the basis of the pressure waveforms calculated values and the mean indicated
pressure due to the non-repeatability of the appointment values COVpi mean
indicated pressure in each cycle, an analysis of the non-repeatability of the engine.
The study included three different engine load test: no load, 21 kW and 56 kW. The
analysis shows that the research engine is characterized by a fairly large work nonrepeatability of each cylinder in the whole range of load changes. The most stable
and most effectively working cylinder No. 4, and obtained for this cylinder COV
values of mean indicated pressure are the lowest. Moreover, in the cylinder that
the highest values obtained mean indicated pressure. Uniformity of engine
operation depends on the load test. Analyzed at the highest load, equal to 56 kW,
all the engine cylinders worked very evenly and with a low coefficient of nonrepeatability COVpi, less than 4%.
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Wojciech TUTAK
Politechnika Częstochowska
WPŁYW KĄTA POCZĄTKU WTRYSKU OLEJU NAPĘDOWEGO NA
PARAMETRY TERMODYNAMICZNE SILNIKA DWUPALIWOWEGO
ZASILANEGO OLEJEM NAPĘDOWYM I METANOLEM
1. Wstęp
Obecne czasy przynoszą wiele korzyści związanych z dynamicznym
rozwojem technik obliczeniowych. Coraz większa dostępność metod
numerycznego modelowania oraz symulacji doprowadziła do coraz
powszechniejszego wdrażania tych metod w różnego typu branżach przemysłu.
Modelowanie CFD jest to bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki,
która znajduje w dzisiejszych czasach szereg zastosowań praktycznych. Za
pomocą symulacji wykonywanych metodą CFD można modelować zjawiska
cieplnoprzepływowe, które są oparte na elementarnych równaniach opisujących
mechanikę płynów, bądź ogólnych zasad termodynamiki.
Jednym z bardziej skomplikowanych i trudnych maszyn energetycznych
poddawanych modelowaniu jest tłokowy silnik spalinowy. W silniku tłokowym
zachodzą bardzo złożone procesy gazo-dynamiczne, połączone z przepływami
dwufazowymi, a wszystko to zachodzi przy zmiennej geometrii domeny
obliczeniowej. Siatka obliczeniowa tłokowego silnika spalinowego ulega ciągłej
zmianie związanej z ruchem tłoka oraz zaworów dolotowych i wydechowych.
W literaturze jest wiele prac dotyczących modelowania przestrzeni roboczej
tłokowego silnika spalinowego.1 Modelowaniu podlegają zarówno silniki o zapłonie
iskrowym, jak i samoczynnym. Często do modelowania wykorzystuje się tylko
przestrzeń roboczą silnika w czasie zamkniętych zaworów, czyli opuszcza się
proces napełniania i opróżniania cylindra. Początkowy ruch ładunku jest nadawany
odgórnie przez modelującego, na przykład przez narzucenie wstępnego
zawirowania ładunku w cylindrze i poziomu turbulencji ładunku.
W dostępnej literaturze jest bardzo mało prac poświęconych badaniom
numerycznym obiegu cieplnego tłokowego silnika spalinowego zasilanego
dwupaliwowo. Jest to zagadnienie złożone, ponieważ ładunek silnika składa się
z trzech faz: powietrza i dwóch paliw. Wzajemne oddziaływanie tych faz wpływa
na procesy gazodynamiczne, zachodzące w komorze spalania silnika
dwupaliwowego. Silnik dwupaliwowy jest to najczęściej tłokowy silnik spalinowy,
który zasilany jest dwoma paliwami jednocześnie. Najczęściej pojęcie to jest
stosowane do silników o zapłonie samoczynnym, które zasilane są paliwami
gazowymi, np. gazem ziemnym. Silniki dwupaliwowe to także silniki zasilane
1

A. Jamrozik, W. Tutak, A. Kociszewski, Sosnowski M., Numerical simulation of two-stage combustion
in SI engine with prechamber, “Applied Mathematical Modelling”, 2013, 37(5), s. 2961-2982;
W. Tutak, Modelling and analysis of some parameters of thermal cycle of IC engine with EGR,
“Combustion Engines”, 2011, No. 4, (147); W. Tutak, Numerical investigation on effects bioethanol
fuel E85 on combustion process of dual-fuel diesel engine powered in PFI system, “Logistyka”, 2014,
Nr 6; A. Jamrozik, W. Tutak, Modelling of combustion process in the gas test engine, “Perspective
Technologies and Methods in MEMS Design, MEMSTECH” 2010, Proceedings of the 6th
International Conference, 2010; Z. Stelmasiak, Wybrane problemy stosowania gazu ziemnego do
zasilania silników o zapłonie samoczynnym, „Archiwum Motoryzacji”, 2006
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paliwami ciekłymi o różnych własnościach. W literaturze jest wiele opracowań
dotyczących badań eksperymentalnych silników dwupaliwowych. Zazwyczaj są to
silniki o zapłonie samoczynnym. Do zasilania silników dwupaliwowych najchętniej
wykorzystywano CNG jako paliwo dostarczane do cylindra silnika, a zapłon był
inicjowany pilotującą dawką oleju napędowego.2 Analizie poddawane są zarówno
parametry termodynamiczne silnika, jak i wpływ zasilania dwupaliwowego na
toksyczność spalin silnika. Podejmowano także badania nad wykorzystaniem
paliwa LPG do zasilania silnika dwupaliwowego o zapłonie samoczynnym.3
Poza paliwami gazowymi często sięga się po paliwa ciekłe, bogate w tlen,
czyli alkohole. Są to zazwyczaj metanol i etanol. Paliwo alternatywne jest
wtryskiwane do kolektora dolotowego silnika, a zapłon jest inicjowany, jak w silniku
zasilanym gazem, pilotującą dawką oleju napędowego.4
Modelowanie silnika tłokowego jest zagadnieniem podejmowanym
w literaturze. Podstawową zaletą modelowania jest relatywnie niski koszt
w stosunku do prac badawczych, a uzyskane wyniki, z wykorzystaniem
współczesnych modeli, dają dużą zbieżność z wynikami eksperymentalnymi.5
2. Biopaliwa
Jednym z rezultatów realizacji zobowiązań, przyjętych przez sygnatariuszy
Protokołu z Kyoto w grudniu 1997 r. oraz ustaleń zawartych w innych pakietach
politycznych, jest zwiększenie udziału biopaliw w transporcie. Do tych pakietów
należą m.in.:
 Biała Księga Komisji Europejskiej „Energia dla Przyszłości – odnawialne
źródła energii” (Biała księga), przyjęta w 1997 r. przez Parlament i Radę
Europy, której założeniem jest uznanie konieczności zastąpienia
dotychczasowych paliw (oleju napędowego) paliwami alternatywnymi,
tj. biopaliwami.

Z. Stelmasiak, Wpływ wielkości dawki inicjującej oleju napędowego na parametry pracy
dwupaliwowego silnika zasilanego olejem napędowym i gazem ziemnym, „Journal of KONES.
Combustion Engines”, 2001, Vol. 8, No 3-4; S. Wierzbicki, Effect of the parameters of pilot dose
injection in a dual fuel diesel engine on the combustion process, “Journal of KONES Powertrain and
Transport”, 2011, vol. 18, no. 3. s. 499-506; S. Luft, Dual-fuel compression ignition engine fuelled with
LPG injection at liquid state, “Journal of KONES Powertrain and Transport”, 2006, vol. 13, no. 1
3
W. Tutak, Bioethanol E85 as a fuel for dual fuel diesel engine, “Energy Conversion and Management”,
2014, s. 86
4
W. Tutak, K. Lukács, S. Szwaja, Á. Bereczky, Alcohol–diesel fuel combustion in the compression
ignition engine, Fuel 154 (2015), s. 196-206. S.C. Bhupendra, K. Naveen, S.P. Shyam, D.J. Yong,
Experimental studies on fumigation of ethanol in a small capacity Diesel engine, „Energy”, 2011, 36.
J. Campos-Fernández, J.M. Arnal, J. Gómez, M.P. Dorado, A comparison of performance of higher
alcohols/diesel fuel blends in a diesel engine, “Applied Energy”, 2012, s. 95; W. Tutak, Aspekt
ekologiczny silnika dwupaliwowego o zapłonie samoczynnym zasilanym paliwem bioetanolowym,
„Przegląd Naukowo-Metodyczny”. Poznań 2014, s. 513-523
5
A. Jamrozik, W. Tutak, Theoretical analysis of air-fuel mixture formation in the combustion chambers
of the gas engine with two-stage combustion system, “Bulletin of the Polish Academy of Sciences
Technical Sciences”, 2014, Vol. 62, No. 4, p. 779-790; W. Tutak, A. Jamrozik, M. Gruca, CFD
modeling of thermal cycle of supercharged compression ignition engine. “Journal of Kones Powertrain
and Transport”, 2012, Vol. 19, No.1, p. 465-472; A. Jamrozik, W. Tutak, A study of performance and
emissions of SI engine with a two-stage combustion system, “Chemical and Process Engineering”,
2011, 32(4), p. 453-471; A. Jamrozik, W. Tutak, Modelling of combustion process in the gas test
engine, “Perspective Technologies and Methods in Mems Design, MEMSTECH”, 2010, p. 14-17
2
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 Zielona Księga Komisji Europejskiej „W kierunku strategii bezpieczeństwa
dostaw energii”, przyjęta w listopadzie 2000 r. i znowelizowana w czerwcu
2002 r. przez Komisję Europejską, w której zaproponowano zastąpienie
20% paliw konwencjonalnych biopaliwami w sektorze transportu do 2020
roku.
Dodatkowo w 2003 r. uchwalono Dyrektywy 2003/30/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej oraz Dyrektywy 2003/96/WE Rady UE
z października 2003 r., mówiące o zasadach regulacji rynku biopaliw we
Wspólnocie. Założeniem dyrektywy 2003/30/WE jest popularyzacja użycia paliw
alternatywnych w celu zastąpienia benzyn oraz oleju napędowego powszechnie
stosowanych w transporcie, w każdym z Państw Członkowskich. Dyrektywa
zawiera również definicję biopaliw, według której są to „ciekłe lub gazowe paliwa
dla transportu, produkowane z biomasy”. Zgodnie z dyrektywą, do biopaliw należą
następujące produkty:
 ester metylowy (biodiesel) wytwarzany z oleju zwierzęcego bądź
roślinnego, o jakości oleju napędowego,
 etanol (bioetanol) wytwarzany z biomasy i/albo części odpadów ulegającej
biodegradacji,
 paliwo gazowe (biogaz) wytwarzane z biomasy, bądź ulegającej
biodegradacji części odpadów, które można oczyścić, do jakości gazu
naturalnego. Paliwo to może być użyte jako biopaliwo lub gaz drzewny,
 dimetyloeter wytwarzany z biomasy (biodimetyloeter),
 metanol wytwarzany z biomasy (biometanol),
 eter etylo-tert-butylowy (bio-ETBE): paliwo wytwarzane na bazie bioetanolu
(47% objętości liczone jest jako biopaliwo),
 wodór (biowodór) wytwarzany z biomasy, bądź z części odpadów
ulegającej biodegradacji,
 syntetyczne węglowodory lub ich mieszanki wyprodukowane z biomasy
(biopaliwa syntetyczne),
Według klasyfikacji europejskiej (COM(2006)34), ze względu na stan
skupienia, obowiązuje następująca klasyfikacja:
 biopaliwa ciekłe (biometanol, bioetanol, biodiesel, bio-MTBE, bio-ETBE,
biopaliwa syntetyczne),
 biopaliwa gazowe (bio-DME, biowodór, biogaz).
3. Silnik dwupaliwowy
Do zastosowań silnikowych przy zasilaniu dwupaliwowym interesujące
są biopaliwa płynne, takie jak wszelkiego rodzaju oleje roślinne, estry, alkohole
etylowe i metylowe oraz gazowe – biogaz. Z przeglądu dostępnej literatury
można stwierdzić, że prowadzonych jest wiele prac badawczych dotyczących
problemu poszukiwania nowych, alternatywnych źródeł pozyskiwania paliw, jak
i efektywnego wykorzystania pozyskanych paliw. Najczęściej wykorzystywanym
paliwem alternatywnym jest biodisel, jako paliwo do zasilania silników o zapłonie
samoczynnym. Coraz chętniej stosuje się alkohole: metylowy (CH3OH) i etylowy
(C2H5OH). Alkohole te przez wiele lat były kojarzone jako alternatywne paliwa do
zasilania silników o zapłonie iskrowym. W ostatnich latach pojawiło się wiele
rozwiązań dotyczących wykorzystania tych paliw do zasilania silników o zapłonie
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samoczynnym realizujących pracę dwupaliwową. Realizacja techniczna silnika
spalającego jednocześnie więcej niż jedno paliwo może być realizowana
zasadniczo na dwa sposoby. Pierwszym rozwiązaniem technicznym jest
stworzenie mieszaniny paliw i doprowadzenie jej klasycznym układem zasilającym
do silnika. Metoda ta wymaga od paliwa dobrej mieszalności oraz utrzymywania
stałej fazy połączonych paliw i brak separacji faz. Taki sposób pozwala na
współspalanie obu paliw w fazie ciekłej lub obu w fazie gazowej. Jeśli spalane są
paliwa ciekłe, to mieszanina paliw powinna być wykonana poza silnikiem. Gdy
współspalane są paliwa gazowe, to mieszanina gazów może być wytworzona
w układzie dolotowym z wykorzystaniem mieszalnika gazów. Metoda spalania
mieszanin paliw posiada jedną zasadniczą wadę – w całym cyklu pracy silnika
dostarczane jest paliwo o stałych parametrach, bez możliwości regulacji składu
tego paliwa. Drugim sposobem współspalania paliw jest dwupaliwowa praca
silnika. Zasadniczą różnicą tego rozwiązania jest to, że doprowadzanie paliwa do
silnika realizowane jest za pomocą dwóch oddzielnych i niezależnych układów
zasilania. W silniku o zapłonie samoczynnym paliwo gazowe dostarczane jest
za pomocą układu zasilania wyposażonego w mieszalnik gazu z powietrzem, a olej
napędowy za pomocą klasycznego układu zasilania pompa-wtryskiwacz. Jeżeli
w silniku o zapłonie samoczynnym dodatkowym paliwem jest paliwo płynne,
to jego dostarczanie odbywa się z wykorzystaniem dodatkowego układu zasilania
wyposażonego w wtryskiwacz paliwa. Dodatkowy wtryskiwacz paliwa montowany
jest w układzie dolotowym silnika. Rozwiązanie to jest bardziej elastyczne
w stosunku do przedstawionego poprzednio. Silnik dwupaliwowy ma swoje zalety,
ale także obarczony jest wadami opisanymi w literaturze.6
W wielu ośrodkach prowadzi się badania dotyczące silników wielopaliwowych.
Badania te dotyczą możliwości wykorzystania nowych paliw alternatywnych i ich
współspalania w silniku tłokowym lub optymalizacji procesu spalania. W kolejnej
pracy analizowano wpływ parametrów wtrysku oleju napędowego na proces
spalania w silniku dwupaliwowym, zasilanym olejem napędowym i metanem.7
Analizowano wpływ ciśnienia wtrysku oleju napędowego, kąta wtrysku oraz dawki
wtryskiwanego paliwa. Badania prowadzono przy stałej prędkości obrotowej.
Okazało się, że wszystkie z wymienionych parametrów wtrysku oleju napędowego
mają istotny wpływ na proces spalania w silniku dwupaliwowym, co utwierdza
w przekonaniu o prowadzeniu prac optymalizacyjnych silników wielopaliwowych.
W kolejnej pracy autor podał wiele uogólnień i stwierdzeń dotyczących silników
dwupaliwowych.8 Stwierdzono, że proces spalania w silniku dwupaliwowym
jest zbliżony do spalania w silniku realizującym system spalania nazwany HCCI.
Jak wiadomo, taki system spalania charakteryzuje się wysoką sprawnością, lecz
obarczony jest wadą polegającą na braku kontroli nad kątem początku spalania.
W silniku dwupaliwowym o zapłonie samoczynnym czynnikiem kontrolującym
S. Luft, Dual-fuel compression ignition engine fuelled with LPG injection at liquid state, “Journal
of KONES Powertrain and Transport”, 2006, vol. 13, no. 1. W. Tutak, Bioethanol E85 as a fuel for
dual fuel diesel engine, “Energy Conversion and Management”, 2014, s. 86; W. Tutak, Aspekt
ekologiczny silnika dwupaliwowego o zapłonie samoczynnym zasilanym paliwem bioetanolowym,
„Przegląd Naukowo-Metodyczny”. Poznań 2014, s. 513-523
7
S. Luft, A dual-fuel compression ignition engine – distinctive features, Silniki Spalinowe 2010,
nr 2, (141), s. 33-39
8
S. Luft, Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym wybrane zagadnienia procesu spalania, „Journal
of KONES” 2004, vol. 11, nr 3-4, s. 31-38
6
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początek spalania jest kąt początku wtrysku oleju napędowego. Poprawa
sprawności ogólnej silnika jest efektem poprawy sprawności cieplnej silnika,
wynikająca z lepszej organizacji procesu spalania. Kolejnym stwierdzeniem było to,
że w silnikach dwupaliwowych dochodzi do wzrostu emisji THC i CO w obszarze
małych i średnich obciążeń, co jest efektem niecałkowitego i niezupełnego
wypalenia paliwa w silniku i tzw. efektu szczelinowego, gdzie podczas suwu
kompresji mieszanina paliwowo-powietrzna wpływa do szczelin, w czasie spalania,
w komorze spalania silnika jest nadal w szczelinach i nie ulega wypaleniu.
Autor zwraca także uwagę na możliwość występowania spalania stukowego
w silniku dwupaliwowym. W silniku dwupaliwowym może wzrosnąć emisja
NOx, spowodowana wzrostem maksymalnej temperatury w czasie spalania.
W następnej pracy przedstawiono analizę pracy silnika dwupaliwowego zasilanego
między innymi LPG.9 Gaz dostarczany był do silnika już w fazie odparowanej.
Dla maksymalnego obciążenia uzyskano tu wzrost sprawności silnika. Proces
spalania charakteryzował się tu wzrostem opóźnienia zapłonu, co wytłumaczono
tym, że dawka oleju napędowego inicjująca zapłon miała utrudniony dostęp do
cząstek tlenu, co utrudnia samozapłon. Szczególnie ma to znaczenie dla
maksymalnych obciążeń, gdzie do silnika dostarczana była bogata mieszanka
paliwowo-powietrzna. Wzrost szybkości przyrostu ciśnienia jest spowodowany tzw.
objętościowym charakterem spalania. Ograniczenie możliwości występowania
spalania stukowego w takich silnikach można realizować przez opóźnienie kąta
początku wtrysku oleju napędowego. W pracy10 przedstawiono wyniki badań
silnika dwupaliwowego zasilanego olejem napędowym i paliwem bioetanolowym
E85. Jest to,podobnie jak metanol, paliwo pochodzenia alkoholowego, jednakże
o około 30% większej wartości opałowej. E85 to mieszanina bioetanolu i benzyny
w stosunku objętościowym 85/15. Przedstawiono tam wyniki analizy
termodynamicznej oraz toksyczności spalin. Okazało się, że wzrost udziału paliwa
bioetanolowego powodował nieznaczny wzrost emisji NOx, przy zachowaniu
stałego kąta początku wtrysku oleju napędowego. Przy udziale 20% E85 charakter
przebiegu szybkości wydzielania ciepła był zbliżony do silnika zasilanego samym
olejem napędowym. Przy 50% udziale tego paliwa, charakter zmian szybkości
wydzielania ciepła był już inny, widoczne były dwa maksima odpowiadające
spalaniu obu paliw częściowo oddzielnie. W pracy11 przestawiono zestawienie
wyników badań silnika dwupaliwowego, zasilanego alkoholem etylowym,
metylowym i metanem. Stwierdzono, że dla tych paliw odpowiednio dobierając kąt
początku wtrysku oleju napędowego i masę wtryskiwanego paliwa można uzyskać
taką samą moc silnika oraz poprawić sprawność ogólną silnika. Dla wszystkich
przypadków uzyskano wzrost emisji CO dla obciążeń częściowych oraz uzyskano
zdecydowanie mniejsze zadymienie spalin.

S. Luft, T. Skrzek, Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym – przegląd wybranych wyników
badań. „Mechanika”, 3-M/2012, s. 169-182
10
W. Tutak, Bioethanol E85 as a fuel for dual fuel diesel engine, “Energy Conversion and
Management”, 2014, s. 86
11
S. Luft, T. Skrzek, Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym – przegląd wybranych wyników
badań, „Mechanika”, 3-M/2012, s. 169-182
9
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4. Obiekt modelowania
Modelowanie cyklu tłokowego silnika spalinowego dwupaliwowego,
zasilanego jednocześnie olejem napędowym oraz metanolem, zostało
przeprowadzone w programie AVL Fire. Silnik ten pracował ze stałą prędkością
obrotową równą 1500 obr/min (Tab. 1). Silnik był wyposażony w czujnik ciśnienia
w pierwszym cylindrze. Wyniki pomiarów stosowane były do porównania
z wynikami uzyskanymi w modelowaniu. Na podstawie wyników modelowania
przeprowadzono analizę termodynamiczną silnika.
Tabela nr 1: Dane silnika
Układ cylindrów
Liczba cylindrów
Pjemność skokowa
Prędkość obrotowa
Skok tłoka
Średnica cylindra
Długość korbowodu
Stopień sprężania

Rzędowy
3
2,9 dm3
1500 obr/min
115 mm
104 mm
192 mm
17

W ramach pracy przeprowadzono modelowanie dwupaliwowego silnika
o zapłonie samoczynnym, zasilanego olejem napędowym i metanolem (CH3OH).
Własności paliwa przedstawiono w tabeli 2. Jako silnik dwupaliwowy, wymagał
dwóch układów zasilania, jeden tradycyjny dostarczający olej napędowy a drugi
dodatkowy dostarczający metanol do układu dolotowego. Wytworzona mieszanka
metanol-powietrze była następnie zapalana wtryskiwanym olejem napędowym.
Tabela nr 2: Właściwości paliw
Parametr
Wzór chemiczny
Masa cząsteczkowa
Liczba cetanowa
Wartość opałowa (MJ/m3)
Gęstość w 20oC, (kg/m3)
Lepkość w 20oC, (mPas)
Ciepło parowania, (kJ/kg)
Stechiometryczne zapotrzebowanie powietrza
Temperatura samozapłonu, (oC)
Temperatura płomienia, (oC)

Olej napędowy
C10H22 – C15H32
190-220
51
42,5
840
2,8
260
14,7
316
2054

Metanol
CH3OH
32
<5
20,5
790
0,59
1178
6,45
464
1890

Jako paliwo alternatywne wybrano metanol (CH3OH), które ma dość
odmienne właściwości energetyczne w stosunku do oleju napędowego. Biorąc pod
uwagę wartość opałową, która dla oleju napędowego wynosi, jak podaje literatura,
42,5 MJ/kg, to dla metanolu jest to 20,5 MJ/kg, czyli ponad 2-krotnie mniej (Tab.
2). W związku z tym, aby dostarczyć tą samą dawkę energii zawartej w metanolu,
należy go doprowadzić odpowiednio więcej do silnika. Gdyby chcieć dostarczać
do silnika mieszaninę obu paliw, przy zachowaniu stałej dawki energetycznej,
z wykorzystaniem tylko jednego wtryskiwacza bezpośrednio do komory spalania,
należałoby zdecydowanie zwiększyć czas otwarcia wtryskiwacza, co technicznie
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jest dość trudne do uzyskania. Kolejną wadą tego rozwiązania jest separacja faz
zmieszanych paliwa, po pewnym czasie oddzielają się od siebie. Kolejną istotną
różnicą jest ciepło parowania tych paliw, dla oleju napędowego wynosi ono 260
kJ/kg, a dla metanolu 1178 kJ/kg, czyli metanol ma ponad 3,5-krotnie większe
ciepło parowania. Duży udział dostarczanego metanolu do układu dolotowego
powoduje mocne obniżenie temperatury ładunku, co nie jest korzystnym, ponieważ
może negatywnie wpływać na układy sterowania i regulacji silnika.
Rysunek nr 1: Widok trzech domen obliczeniowych modelowanego silnika
0-220 oOWK

220-520 oOWK

520-720 oOWK

Na rysunku 1 przedstawiono siatkę obliczeniową modelowanego silnika
dwupaliwowego. Siatka obliczeniowa składała się z trzech domen, obowiązujących
w podanych na rysunku 1 zakresach kąta obrotu wału korbowego. Modelowanie
zostało przeprowadzone przy danych warunkach początkowych zawartych
w Tab. 3.
Tabela nr 3: Warunki początkowe modelowania
Parametr
Obciążenie
Ciśnienie początkowe
Temperatura początkowa
Kąt początku wtrysku
Temperatura paliwa

Wartość
24 kW
0,98 MPa
290 K
zmienny
315 K

Tabela nr 4: Wykorzystane podmodele
Model
Model spalania
Model turbulencji
Model tworzenia NO
Model tworzenia sadzy
Model odparowania paliwa
Model zderzeń cząstek paliwa

Nazwa
ECFM-3Z (diesel),
ECM gas ignited (dla dwupaliwowego)
k--f
Rozszerzony Zeldowicza
Model kinetyczny
Dukowicz
Wave
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W tabeli 4 przedstawiono zestawienie wykorzystanych podmodeli: spalania,
tworzenia toksycznych składników spalin i innych.
Rysunek nr 2: Wyniki weryfikacji modelu

Na rysunku 2 przedstawiono wyniki weryfikacji modelu. Porównano przebiegi
zmian ciśnienia spalania oraz szybkości wydzielania ciepła, uzyskanych na drodze
eksperymentalnej jak i przez modelowanie. Dla silnika zasilanego olejem
napędowym, wartość maksymalnego ciśnienia uzyskano przy kącie 11,6 oOWK po
GMP i wyniosła 7,71 MPa. Dla silnika modelowanego wartość maksymalnego
ciśnienia uzyskano przy kącie 10 oOWK po GMP i wyniosła 7,83 MPa. Podobnie
dla 20% metanolu i 80% ON, przebiegi zmian ciśnienia dla silnika rzeczywistego
oraz modelowanego również są zbliżone do siebie. W tym przypadku, dla silnika
rzeczywistego, maksymalne ciśnienie wyniosło 8,4 MPa dla kąta 7,4 oOWK po
GMP. Dla silnika modelowanego wartość maksymalnego ciśnienia wyniosła 8,54
MPa dla 11 oOWK po GMP. Po przeprowadzeniu weryfikacji stworzonego modelu
silnika badawczego, uzyskano zadowalającą zgodność przebiegu ciśnienia. Dobrą
zgodność uzyskano także dla przebiegu szybkości wydzielania ciepła.
Rysunek nr 3: Przebiegi zmian ciśnienia w cylindrze dla silnika a) klasycznego
zasilanego ON oraz b) silnika dwupaliwowego

a)

b)
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Na rysunku 3 przedstawiono przebiegi zmian ciśnienia w cylindrze silnika
klasycznego i dwupaliwowego z 20% udziałem metanolu przy różnych kątach
początku wtrysku oleju napędowego. Dla silnika dwupaliwowego uzyskano
większe wartości ciśnienia maksymalnego w stosunku do silnika klasycznego, przy
zachowaniu stałej dawki paliwa dostarczanego do cylindra silnika.
Rysunek nr 4: Porównanie a) sprawności indykowanej i b) średniego ciśnienia
indykowanego silnika klasycznego i dwupaliwowego

a)

b)

Na rysunku 4 przedstawiono porównanie sprawności indykowanej i średniego
ciśnienia indykowanego silnika klasycznego i dwupaliwowego z 20% udziałem
metanolu. Z przeprowadzonej analizy wynika, że silnik dwupaliwowy
charakteryzował się większą sprawnością indykowaną w stosunku do silnika
klasycznego. Różnica ta była tym większa, im mniejszy był kąt początku wtrysku
oleju napędowego.
Rysunek nr 5: Fazy spalania w silniku klasycznym i dwupaliwowym

a)

b)

Na rysunku 5 przedstawiono fazy spalania w silniku klasycznym
i dwupaliwowym. Na rysunku 5a przedstawiono czas wypalenia 10% masy paliwa,
określany jako czas opóźnienia zapłonu. W silniku zasilanym dwupaliwowo czas
opóźnienia zapłonu był większy w stosunku do silnika klasycznego. Wynikało

1041
________________________________________________________________________________________

to głównie z chłodzącego oddziaływania metanolu, spowodowanego wysoką
wartością ciepła parowania. Jak widać na rysunku 5b, po zainicjowaniu procesu
spalania, główna faza spalania, czyli czas spalania od 10 do 90% masy paliwa,
zdecydowanie jest krótsza dla silnika dwupaliwowego. Można stwierdzić, że czas
wypalania 10-90% paliwa jest około 2 krotnie krótszy niż ma to miejsce w silniku
klasycznym.
Wnioski
W pracy przedstawiono wyniki modelowania CFD i analizę obiegu cieplnego
dwupaliwowego tłokowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym. Silnik
zasilany był olejem napędowym oraz metanolem. Silnik ten pracując z 20%
udziałem metanolu, pod względem charakteru pracy, nie odbiega od pracy silnika
klasycznego, zasilanego samym olejem napędowym.
1. Metanol ze względu na duże ciepło parowania powoduje obniżenie
temperatury ładunku w cylindrze.
2. Udział CH3OH spowodował wzrost sprawności silnika. Różnica ta była tym
większa, im mniejszy był kąt początku wtrysku oleju napędowego.
3. Udział metanolu powoduje wzrost czasu opóźnienie zapłonu w silniku,
natomiast po zainicjowaniu spalania proces ten zachodzi szybciej niż
w silniku klasycznym, zasilanym samym olejem napędowym. Stwierdzono,
że czas wypalania 10-90% paliwa jest około 2-krotnie krótszy, niż ma
to miejsce w silniku klasycznym.
4. W silniku dwupaliwowym uzyskano wyższe wartości średniego ciśnienia
indykowanego w całym zakresie zmian kąta początku wtrysku oleju
napędowego.
Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki modelowania numerycznego dwupaliwowego
tłokowego silnika spalinowego, zasilanego olejem napędowym i metanolem.
Po zweryfikowaniu modelu przeprowadzono badania optymalizacyjne obiegu
cieplnego silnika dwupaliwowego. Określono maksymalną sprawność i średnie
ciśnienie indykowane silnika. Okazało się, że silnik dwupaliwowy jest mniej
wrażliwy na zmiany kąta początku wtrysku dawki oleju napędowego niż silnik
klasyczny. Udział metanolu powodował wzrost opóźnienia zapłonu, a jednocześnie
skracał czas trwania głównej fazy spalania (CA 10-90%).
Summary
Paper presents results of numerical modeling of dual fuel diesel engine
powered by diesel and methanol. After model validation process the optimization
of thermal cycle of dual fuel engine was conducted. The maximal value
of efficiency and mean indicated pressure was determined. It was stated that dual
fuel engine powered by methanol is less sensitive to changes of beginning
of diesel fuel injection than diesel engine. The share of methanol causes an
increase of combustion delay and on the other hand resulted in decrease of main
phase of combustion (CA 10-90%).
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Wojciech TUTAK
Politechnika Częstochowska
WPŁYW KĄTA POCZĄTKU WTRYSKU OLEJU NAPĘDOWEGO NA EMISJĘ
TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN SILNIKA DWUPALIWOWEGO
ZASILANEGO OLEJEM NAPĘDOWYM I METANOLEM
1. Wstęp
Rozwój tłokowych silników spalinowych w głównej mierze podporządkowany
jest działaniom mającym na celu ograniczenie emisji toksycznych składników
spalin. Cel ten jest osiągany jako wynik albo oczyszczania spalin w reaktorach
katalitycznych lub na drodze ingerencji w proces spalania. Cel ten może być także
osiągany w wyniku stosowania alternatywnych paliw silnikowych pochodzenia
naturalnego lub uzyskiwanych w procesach chemicznych, tzw. paliwa syntetyczne.
Do gazów pochodzenia naturalnego zalicza się głownie biogaz pozyskiwany
w procesie fermentacji osadu ściekowego, a także gazy pochodzące z eksploatacji
wysypisk śmieci. Paliwa ciekłe, będące w kręgu zainteresowania, jako paliwa
do silnikowców tłokowych to metanol i etanol oraz różne oleje pochodzenia
roślinnego.
W pracy wykorzystano metanol, jako paliwo dodatkowe do zasilania
dwupaliwowego tłokowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym.
W literaturze jest wiele prac poświęconym temu zagadnieniu.1 W pracy
Stelmasiaka przedstawiono możliwości wykorzystania sprężonego gazu ziemnego
do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym.2 Badania przeprowadzono na
jednocylindrowym silniku o zapłonie samoczynnym 1CA90 zasilanego
dwupaliwowo. Na podstawie badań stwierdzono, że taki rodzaj pracy silnika
pozwala na ograniczenie toksyczności spalin, w analizowanym przypadku
uzyskano około 40% spadek emisji NO x oraz czterokrotnie mniejsze zadymienie
spalin w stosunku do silnika zasilanego w sposób klasyczny, czyli samym olejem
napędowym. Dużą korzyścią ze współspalania gazu ziemnego było znaczne
zmniejszenie emisji CO2 w granicach 10-25%. Dodatkowo stwierdzono,
że dwupaliwowy system spalania charakteryzował się wysoką sprawnością
silnika, porównywalną ze sprawnością silnika zasilanego olejem napędowym.
W pracy Lufta przedstawiono wyniki badań silnika dwupaliwowego zasilanego
LPG.3 Stwierdzono, że udział gazu LPG wpływa na koncentrację CO 2 w spalinach.
Szczególnie uwidacznia się to dla większych obciążeń. Inaczej wygląda emisja
1

2

3

W. Tutak, K. Lukács, S. Szwaja, Á. Bereczky, Alcohol – diesel fuel combustion in the compression
ignition engine, “Fuel”, 2015, 154, p. 196-206. Z.H. Zhang, C.S. Cheung, T.L. Chan, C.D. Yao,
Emission reduction from diesel engine using fumigation methanol and diesel oxidation catalyst,
“Science of the Total Environment” 2009, 407, p. 4497-4505. W. Tutak, Bioethanol E85 as a fuel
for dual fuel diesel engine, “Energy Conversion and Management”, 2014, 86, pp. 39-48. T. Yusaf,
I. Hamawand, P. Baker, G. Najafi, The effect of methanol-diesel blended ratio on CI engine
performance, “International Journal of Automotive and Mechanical Engineering (IJAME)”, 2013,
Vol. 8, p.1385-1395
Z. Stelmasiak, Wybrane problemy stosowania gazu ziemnego do zasilania silników o zapłonie
samoczynnym, „Archiwum Motoryzacji”, 2006, s. 13-30
S. Luft, T. Skrzek, Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym – przegląd wybranych wyników
badań, „Mechanika”, 3-M/2012, s. 169-182
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NOx w spalinach. Dla silnika klasycznego maksymalną emisję uzyskano dla około
75% obciążenia. Przy realizacji pracy dwupaliwowej wraz ze wzrostem obciążenia
uzyskiwano wzrost emisji NOx, przy założeniu tego samego kąta początku wtrysku
ON jak w silniku klasycznym. Zmieniając kąt początku wtrysku ON uzyskano
zdecydowanie mniejszą emisję NOx. W tej samej pracy przestawiono zestawienie
wyników badań silnika dwupaliwowego zasilanego alkoholem etylowym,
metylowym i metanem. Stwierdzono, że dla tych paliw odpowiednio dobierając kąt
początku wtrysku oleju napędowego i masę wtryskiwanego paliwa, można uzyskać
taką samą moc silnika oraz poprawić sprawność ogólną silnika. Dla wszystkich
przypadków uzyskano wzrost emisji CO dla obciążeń częściowych oraz uzyskano
zdecydowanie mniejsze zadymienie spalin. Nastąpił także wzrost emisji THC przy
jednoczesnym spadku zawartości sadzy w spalinach. W pracy Luft i Michalczewski
przedstawiono wyniki analizy wpływu kąta początku wtrysku ON na parametry
silnika dwupaliwowego.4 W silniku dwupaliwowym uzyskano większe wartości
sprawności indykowanej w całym zakresie obciążeń silnika niż dla silnika
klasycznego. Jednym z ograniczeń, jakie napotkano były duże szybkości przyrostu
ciśnienia, czyli praca silnika stawała się bardzo twarda. Reakcją na tę wadę
była korekcja kąta początku wtrysku. Udział metanolu w spalanej mieszaninie, ze
względu na swoje własności, a szczególnie na wartość ciepła parowania, wpływa
na czas opóźnienia zapłonu.5 Stwierdzono, że wraz ze wzrostem udziału metanolu
rośnie wartość czasu opóźnienia zapłonu. Metanol wykorzystywany jest także jako
paliwo do silników z zapłonem iskrowym.6 Stwierdzono korzystny wpływ metanolu
na emisję toksycznych składników spalin. W celu ograniczenia emisji toksycznych
składników spalin prowadzono badania dotyczące spalania dwustopniowego,
z wykorzystaniem komory wstępnej.7 W wyniku tak prowadzonego spalania
uzyskano spalanie bardzo ubogich mieszanek z blisko zerową emisją NO x. Do
zasilania silników spalinowych wykorzystuje się takie gazy pofermentacyjne, jak
biogaz lub gazy generatorowe.8 Badania symulacyjne pozwalają na uzyskanie
wyników relatywnie małym kosztem, pozwalających na ocenę parametrów

4

5

6

7

8

S. Luft, A. Michalczewski, Próba oceny wpływu kąta początku wtrysku inicjującej zapłon dawki oleju
napędowego na podstawowe parametry pracy dwupaliwowego silnika o ZS zasilanego głównie
mieszaniną butanu i powietrza, „Journal of Kones, Internal Combustion Engines”, 2000, Vol. 7, No. 1
Hongbo ZOU, Lijun WANG, Shenghua LIU, Yu LI, Ignition delay of dual fuel engine operating with
methanol ignited by pilot diesel. “Front. Energy Power Eng.”, 2008, 2(3), p. 285-290
Jun Li, Chang-Ming Gong, Yan Su, Hui-Li Dou, Xun-Jun Liu, Effect of injection and ignition timings
on performance and emissions from a spark-ignition engine fueled with methanol. “Fuel”, 2010, 89,
p. 3919-3925
A. Jamrozik, W. Tutak, A study of performance and emissions of SI engine with a two-stage
combustion system. “Chemical and Process Engineering”, 2011, 32 (4), p. 453-471
S. Szwaja, W. Tutak, K. Grab-Rogaliński, A. Jamrozik, A. Kociszewski, Selected combustion
parameters of biogas at elevated pressure-temperature conditions. “Combustion Engines”, 2012,
No. 1, p. 40-47; W. Tutak, A. Jamrozik, Generator gas as a fuel to power a diesel engine. “Thermal
Science”, 2014, Vol. 18, No. 1, p. 206-216; K. Cupiał, M. Pyrc, A. Jamrozik, W. Tutak, A. Kociszewski,
K. Grab-Rogaliński, Instalacja zgazowująca osuszony osad ściekowy, „MOTROL. Motoryzacja
i Energetyka Rolnictwa” 2011, T.13, s. 80-93; K. Cupiał, A. Dużyński, M. Gruca, J. Grzelka,
A. Jamrozik, A. Kociszewski, M. Pyrc, S. Szwaja, W. Tutak, K. Grab-Rogaliński, The Turbocharged
Piston Engine Fueled with Producer Gas Generated by Sewage Sludge Gasification. „Combustion
Engines:, 2011, R.50 nr 3 (146), s. 91-92
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eksploatacyjnych silników tłokowych, jak również ocenę emisji toksycznych
składników spalin tych silników.9
2.1. Standardy jakości oraz zastosowanie biopaliw
Dzięki badaniom prowadzonym w ramach Siódmego Programu ramowego
i Platform Technologicznych Biopaliw, prowadzonym w ośrodkach krajowych oraz
europejskich, określono zastosowanie biopaliw w transporcie oraz energetyce.
Tabela nr 1: Właściwości paliw uzyskanych z ropy naftowej oraz biopaliw
Paliwo
Benzyna
Olej napędowy
Benzyna lekka
Benzyna lekka z
syngazu
Olej napędowy z
syngazu
Metanol
Dimetyloeter
(DME)
Wodór

C4-C12
C15-C20
C5-C9

Wartość
opałowa
[MJ/dm3]
31,2-32,2
35,3-36,0
31,5

Ciężar
właściwy
[kg/dm3]
0,72-0,77
0,82-0,84
0,72

C5-C9

31,5

C12-C20

Skład
chemiczny

Liczba
oktanowa

Liczba
cetanowa

90-95
50

45-53
-

0,72

40

-

33,1-34,3

0,77-0,78

-

70-80

CH3OH

15,4-15,6

0,79

110-112

5

CH3OCH3

18,2-19,4

0,66-0,67

-

55-60

H2

8,9

0,074

106

-

Do silników o zapłonie iskrowym polecane są biopaliwa takie jak: metanol,
etanol, etery takie jak: TAFE (etylo-tert-amylowy), ETBE (etylo-tert-butylowy),
MTBE (metylo-tert-butylowy), DIPE (eter dizopropylowy) oraz węglowodorowe
paliwa syntetyczne uzyskiwane z biomasy. Jako biopaliwa stosowane do silników
o zapłonie samoczynnym są m.in.: estry metylowe (FAME), etylowe (FAEE), eter
dimetylowy (DME), czyste oleje roślinne i węglowodorowe paliwa syntetyczne
uzyskiwane z biomasy. Zagwarantowanie odpowiednich właściwości biopaliw
podczas magazynowania, transportu oraz dystrybucji jest niezbędnym warunkiem
do ich dopuszczenia do użytkowania. W normach przedmiotowych opisane są
wymagania jakościowe biopaliw. Dopuszczalne wskaźniki oraz parametry
użytkowania określają procedury normalizacji biopaliw.

9

W. Tutak, Numerical investigation on effects bioethanol fuel E85 on combustion process of dualfuel diesel engine powered in PFI system. “Logistyka”, 2014, Nr 4, p. 10737-10744; K. Cupiał,
M. Sosnowski, A. Jamrozik, A. Kociszewski, W. Tutak, Flame Kernel Formation Around a Spark Plug
of SI Engine Using KIVA-3V with Standard and Newly Developed Ignition Model. “Combustion
engines”, 2007, 46, nr SC2, s. 203-206; A. Jamrozik, W. Tutak, A. Kociszewski, M. Sosnowski,
Numerical simulation of two-stage combustion in SI engine with prechamber. “Applied Mathematical
Modelling”, 2013, Vol. 37, Issue 5, p. 2961-2982; W. Tutak, A. Jamrozik, A. Kociszewski, Three
Dimensional Modelling of Combustion Process in SI Engine with Exhaust Gas Recirculation.
“Proceedings of 10th International Conference on Heat Engines and Environmental Protection”, 2011,
s. 203-208; A. Jamrozik, A. Kociszewski, M. Sosnowski, W. Tutak, Simulation of combustion in engine
with prechamber, XIV Ukrainian-Polish Conference on “CAD in Machinery Design. Implementation
and Educational Problems.” CADMD`2006, s. 66-69
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2.3. Metanol oraz pochodne metanolu
Metanol może być stosowany jako paliwo w silnikach spalinowych, jako
komponent w formie MTBE. Czysty metanol posiada wysoką wartość ciepła
parowania, przez co w warunkach zimowych utrudnione jest uruchomienie silnika.
Metanol ma o połowę niższą wartość opałową od benzyny, czy oleju napędowego,
wynosi ona ~21 MJ/kg. Minusem metanolu są jego silne właściwości korozyjne,
przez co wykorzystanie metanolu wymaga zastosowania plastikowych elementów
w systemie paliwowym oraz modyfikacji systemu wtrysku paliwa.
Tabela nr 2: Budowa oraz właściwości metanolu oraz jego pochodnych
Nazwa

Skrót

Wzór
chemiczny

Gęstość
[g/cm3]

Właściwości

Metanol

-

CH3OH

0,7918

Ciecz dobrze rozpuszczalna w
wodzie, słabiej w węglowodorach

MTBE

C5H12O

0,7404

Bezbarwna, lotna ciecz

DME

C2H6O

0,00159

Bezbarwny gaz, dobrze
rozpuszczalny w wodzie

Eter metylotert-butylowy
Eter
dimetylowy

Czysty metanol znajduje zastosowanie jedynie w pojazdach sportowych,
np. motocyklach z silnikami jednocylindrowymi czterosuwowymi. Metanol wraz
z izobutanem tworzy tzw. MTBE (eter metylo-tert-butylowy), który jest używany
jako komponent benzyn bezołowiowych. MTBE stanowi większe zagrożenie wód
gruntowych niż ETBE przez dobrą rozpuszczalność w wodzie, dlatego w Polsce
oraz na świecie jest wycofywany. Odwadniając metanol uzyskuje się DME (eter
dimetylowy). DME jest mniej korozyjny, kancerogenny oraz toksyczny niż metanol,
jest również biodegradowalny. Używany może być jako paliwo w silnikach
wysokoprężnych, silników turbin gazowych, a także w mieszaninie z LPG. Liczba
cetanowa tego paliwa wynosi ponad 55, natomiast oleju napędowego zwykle nie
przekracza 53. Ze względu na niską emisję CO 2, tlenku węgla (CO), tlenków azotu
(NOx), cząstek stałych (PM), dwutlenku siarki (SO 2), węglowodorów lotnych (HC)
oraz innych związków toksycznych, które tworzą się w procesie spalania paliw,
DME uznawany jest za paliwo czyste. W przemyśle otrzymywany jest w wyniku
dehydratacji par alkoholu metylowego, który przepuszczany jest nad katalizatorem
Al2O3 lub zeolitowym.
2.4. Synteza metanolu
Synteza metanolu z syngazu przebiega zgodnie z reakcją:
CO + 2H2  CH3OH,
CO2 + 3H2  CH3OH + H2O

ΔHo= 90,6261 kJ/mol
ΔH = -49,53 kJ/mol

Reakcja WGS (z ang. water gas shift reaction) ma bardzo duże znaczenie dla
optymalizacji procesu, gdyż obecność dwutlenku węgla wpływa na kinetykę
syntezy metanolu. Skład optymalny syngazu do wytwarzania metanolu określany
jest proporcją (H2-CO2): (CO + CO2), której wartość kształtować powinna się na
poziomie 2 albo nieznacznie wyższym. Zwykle zakłada się, że stężenie dwutlenku
węgla w gazie syntezowym powinna zawierać się w 4 do 8%. Pozwala to na
uzyskanie maksymalnej selektywności oraz aktywności katalizatora. Stężenie
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produktów ubocznych można zmniejszyć nawet o 50% poprzez stosowanie
odpowiednich katalizatorów. Nadmiar dwutlenku węgla w syngazie powoduje
wzrost szybkości wytwarzania metanolu, natomiast brak powoduje spadek
szybkości wytwarzania metanolu. Gdy stężenie dwutlenku węgla będzie zbyt duże,
może wtedy dojść do blokowania miejsc aktywnych katalizatora oraz zmniejszenia
wydajności procesu.
3. Wynik badań
W ramach pracy przeprowadzono analizę numeryczną obiegu cieplnego
dwupaliwowego tłokowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym,
zasilanego olejem napędowym (ON) i metanolem. Modelowanie przeprowadzono
w programie AVL Fire. W pracy skupiono się na analizie kąta początku wtrysku
oleju napędowego na emisje toksycznych składników spalin. Analizowano emisję
tlenków azotu (NO) i emisję sadzy. Jako model tworzenia toksycznych składników
spalin wykorzystano rozszerzony mechanizm Zeldowicza:10
k f 1, k r 1

O  N2  N  NO
k f 2 ,k r 2

N  O 2  O  NO
k f 3,kr 3

N  OH  H  NO
gdzie
kf – wyrażają współczynniki szybkości reakcji (f – do przodu, r – wstecz)

Dwie pierwsze reakcje były zaproponowane przez Zeldowicza, a trzecia
została dodana jako uzupełnienie mechanizmu. Trzecia reakcja reprezentuje
tworzenie NO w warunkach bliskich stechiometrycznych mieszanki paliwowopowietrznej. Atomy N są utleniane do NO przez wolne rodniki OH.
Współczynniki szybkości reakcji:

kf2

k f1  7,6  1013 e 3800 / T 
 6,4  10 9 T  e 3150 / T 

k f 3  4,1  10

13

kr2

k r1  1,6  1013
 1,5  10 9 T  e 19500 / T 

k r 3  2,0  1014 e 23650 / T 

Przy tworzeniu tlenków azotu rozpatruje się dwa mechanizmy, pierwszy to
mechanizm termiczny, a drugi to mechanizm szybki. W komorze spalania
tłokowego silnika spalinowego podczas procesu spalania następuje gwałtowny
wzrost ciśnienia ładunku, które to powoduje sprężanie już spalonej części ładunku
cylindra, co sprzyja wzrostowi temperatury w komorze spalania. Mechanizm
termiczny tworzenia NO jest szybszy od szybkości przesuwającego się frontu
płomienia i odpowiedzialny on jest za główną składową zawartości NO w spalinach
silnika.11
Tworzenie NO bardzo mono zależy od temperatury, a praktycznie nie zależy
od rodzaju spalanego paliwa. Do powstania NO potrzebna jest wysoka
temperatura, koncentracja tlenu oraz wymagany jest czas niezbędny do zajścia
10
11

AVL FireVersion 2013. Emission Module. AVL List GmbH Hans-List-Platz 1, A-8020 Graz, Austria
Ibidem
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reakcji. Dla temperatury powyżej 2200 K powstawanie NO jest podwajane na
każdy wzrost temperatury o 90 K. Generalnie, tworzenie się tlenków azotu, jest
zdeterminowane przez kilka związków chemicznych: O, H, OH, N, O211.
Mechanizm szybki tworzenia NO jest aktywny w obszarach frontu płomienia.
Mechanizm ten dominuje w obszarach niższej temperatury, poniżej 2000K. Jest on
inicjowany przy spalaniu węglowodorów we froncie płomienia, kiedy zachodzi
szybka reakcja azotu cząsteczkowego N 2 z rodnikami węglowodorowymi CH
i następuje rekombinacja rodników powodujące powstanie HCN:
CH  N2  HCN  N

W rezultacie azot jest utleniany do NO:
N  O 2  NO  O

W dalszej kolejności następuje reakcja HCN z wolnymi rodnikami OH
powodująca powstawanie CN, które ulega utlenieniu do NO:
HCN  OH  CN  H2 O

CN  O 2  NO  CO

Wiele składników pośrednich, powstających w czasie spalania paliwa
węglowodorowego, bierze się pod uwagę, jako źródło powstawania NO x w szybkim
mechanizmie w płomieniu: (np, CH, CH2, C, C2H).
Kolejnym ważnym elementem składowym spalin, podlegającym drastycznym
ograniczeniom pod względem emisji jest sadza. W silniku o zapłonie
samoczynnym, w warunkach wysokiej temperatury i w strefach bogatych w paliwo,
występuje tendencja do tworzenia się cząstek sadzy. W komorze spalania silnika
większość sadzy tworzy się w pierwszym etapie spalania, w kolejnych etapach
procesu spalania utlenia się. Proces tworzenia sadzy jest procesem złożonym,
łączącym w sobie zjawiska fizyczne, jak i chemiczne, tworzące się węglowodory
aromatyczne są przekształcane w cząstki stałe. Cząstki sadzy pozostające
w komorze spalania silnika absorbują inne gazy. W czasie tworzenia sadzy
mają wpływ lokalne stosunki paliwo/powietrze, temperatura, ciśnienie oraz czas
ich współwystępowania. Graniczną temperaturą w tworzeniu sadzy jest
1600 K, poniżej tej temperatury proces tworzenia sadzy zachodzi intensywnie,
a powyżej tej temperatury zaczyna dominować proces utleniania. Poniżej
temperatury 773-873 następuje zatrzymanie utleniania sadzy, nawet pomimo
występowania dużej koncentracji tlenu.
W silniku dwupaliwowym o zapłonie samoczynnym do cylindra silnika
dostarczano jednocześnie dwa paliwa. Metanol doprowadzany był do układu
dolotowego silnika poprzez wtrysk przed zaworem dolotowym w czasie suwu
napełniania cylindra, olej napędowy podawany był przez wtrysk bezpośredni
do komory spalania silnika. Kąt początku wtrysku oleju napędowego decydował
o początku spalania w silniku. Modelowany silnik charakteryzował się stopniem
kompresji 17 i pracował ze stałą prędkością obrotową 1500 obr/min. Pojemność
skokowa cylindra to 0,96 dm 3. Silnik pracował przy pełnym obciążeniu. Średnie
ciśnienie indykowane silnika wynosiło około 0,85 MPa, przy kącie początku
wtrysku 8,5 oOWK przed GMP.
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Rysunek nr 1: Podział dawki paliwa, masowy i energetyczny

Na rysunku 1 przedstawiono podział dawki paliwa dla silnika dwupaliwowego
pod względem masy paliwa, jak i pod względem udziału energetycznego. Należy
zauważyć, że przy udziale metanolu, sumaryczna dawka paliwa o tej samej
wartości energetycznej w stosunku do dawki energii zawartej w oleju napędowym
musi być odpowiednio większa. Układ zasilania z dwoma wtryskiwaczami pozwala
na realizację tego zadania. Należy także zauważyć, że w cząstce metanolu
(CH3OH) duży udział masowy stanowi tlen, który to bierze udział w procesie
spalania. Tlen w metanolu stanowi 50% masy. Powoduje to, że stechiometryczne
zapotrzebowanie metanolu na powietrze jest odpowiednio mniejsze niż dla paliw
czysto węglowodorowych. Właściwość ta ma następnie wpływ na mechanizm
tworzenia się toksycznych składników spalin. Duża zawartość tlenu będzie
wpływać na zwiększoną emisję tlenków azotu natomiast będzie korzystnie wpływać
na ograniczenie emisji cząstek sadzy.
Rysunek nr 2: Emisja tlenków azotu i sadzy w silniku dwupaliwowym

Na rysunku 2 przedstawiono zestawienie emisji tlenku azotu i sadzy dla silnika
klasycznego i silnika dwupaliwowego. Można stwierdzić, że w obu wersjach silnika
wraz ze wzrostem kąta początku wtrysku oleju napędowego rośnie emisja NO
w spalinach. W silniku dwupaliwowym zasilanym metanolem dynamika
powstawania NO jest znacznie większa, niż jest to w silniku zasilanym olejem
napędowym. Ma tu znaczenie bardziej gwałtowny charakter spalania w silniku
dwupaliwowym, co wpływa na lokalne duże wartości temperatury oraz zawartość
tlenu w metanolu, który to jest elementem niezbędnym do tworzenia NO. Emisja
sadzy w obu przypadkach, wraz ze wzrostem kąta początku wtrysku oleju
napędowego malała. W przypadku silnika dwupaliwowego, zauważono
ograniczenie emisji sadzy już przy małych wartościach kąta początku wtrysku oleju
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napędowego. Dla silnika pracującego przy kącie początku wtrysku 8,5 oOWK przed
GMP, emisja sadzy była ponad dwukrotnie mniejsza w silniku dwupaliwowym,
natomiast emisja NO była prawie 3-krotnie większa.
Można stwierdzić, że w silniku konwencjonalnym, wzrost kąta początku
wtrysku oleju napędowego powoduje spadek emisji sadzy przy stosunkowo
niewielkim wzroście emisji NO. W przypadku silnika dwupaliwowego, wzrost kąta
początku wtrysku oleju napędowego powoduje także spadek emisji sadzy,
natomiast powoduje duże przyrosty emisji NO. W silniku dwupaliwowym, przy
wzroście kąta początku wtrysku z 12,5 do 15 oOWK przed GMP, spowodowało
spadek emisji sadzy o 9% a tym samym wzrost emisji NO o 27%. Wyniki badań
potwierdzają wyniki badań eksperymentalnych wykorzystanych do weryfikacji
modelu oraz zawarte w literaturze.12
Wnioski
W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych wpływu kąta początku
wtrysku oleju napędowego na toksyczność spalin silnika dwupaliwowego
zasilanego olejem napędowym i metanolem. W silniku dwupaliwowym zasilanym
metanolem, w celu dostarczenia takiej samej dawki energii, jak w silniku zasilanym
samym olejem napędowym, należy dostarczyć większą sumaryczną masę paliwa,
ze względu na różnice w wartościach opałowych tych paliw. Ze względu na
zawartość tlenu w cząstce metanolu, fakt ten ma istotny wpływ na emisję zarówno
tlenku azotu, jak i sadzy.
W silniku dwupaliwowym zasilanym metanolem dynamika powstawania
NO jest znacznie większa, niż jest to w silniku zasilanym olejem napędowym.
Ma tu znaczenie bardziej gwałtowny charakter spalania w silniku dwupaliwowym,
co wpływa na lokalne duże wartości temperatury oraz zawartość tlenu w metanolu,
który to jest elementem niezbędnym do tworzenia NO.
W przypadku silnika dwupaliwowego, zauważono ograniczenie emisji sadzy
już przy małych wartościach kąta początku wtrysku oleju napędowego. Dla silnika
pracującego przy kącie początku wtrysku 8,5 oOWK przed GMP, emisja sadzy była
ponad dwukrotnie mniejsza w silniku dwupaliwowym, natomiast emisja NO była
prawie 3-krotnie większa.
Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki modelowania numerycznego dwupaliwowego
tłokowego silnika spalinowego zasilanego olejem napędowym i metanolem.
Przedstawiono
wyniki
modelowania
toksyczności
spalin
silnika
dwupaliwowego. Analizowano wpływ kąta początku wtrysku oleju napędowego
w silniku dwupaliwowym na emisję NO i sadzy. Stwierdzono, że w obu wersjach
silnika wraz ze wzrostem kąta początku wtrysku oleju napędowego rośnie emisja
NO w spalinach. W silniku dwupaliwowym zasilanym metanolem dynamika
powstawania NO jest znacznie większa, niż jest to w silniku zasilanym olejem
napędowym. Emisja sadzy w obu przypadkach, wraz ze wzrostem kąta początku
12

W. Tutak, Aspekt ekologiczny silnika dwupaliwowego o zapłonie samoczynnym zasilanym
paliwem bioetanolowym, „Przegląd Naukowo-Metodyczny”, 2014, s. 513-523. W. Tutak, A. Jamrozik,
R. Gnatowska, Aspekt ekologiczny silnika dwupaliwowego o zapłonie samoczynnym zasilanym
paliwem bioetanolowym, Monografia „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona
środowiska”, 2014, s. 231-242
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wtrysku oleju napędowego malała. W przypadku silnika dwupaliwowego,
zauważono ograniczenie emisji sadzy już przy małych wartościach kąta początku
wtrysku oleju napędowego. Dla silnika pracującego przy kącie początku wtrysku
8,5 oOWK przed GMP, emisja sadzy była ponad dwukrotnie mniejsza w silniku
dwupaliwowym, natomiast emisja NO była prawie 3-krotnie większa.
Summary
Paper presents results of numerical modeling of dual fuel diesel engine
powered by diesel and methanol. The results of exhaust emission of dual fuel
engine are presented. The impact of start of diesel fuel injection on NO and soot
emission is presented in the paper. In a dual fuel engine powered by methanol
dynamics of NO formation is significantly higher than in diesel engine. Emission
of soot in both cases, with an increase in the angle of the diesel injection start was
declining. In the case of dual fuel engine, it was found to reduce soot emissions
even at small values of the angle of injection start of diesel fuel. The engine
running at an angle of injection start equal to 8.5 deg before TDC the soot
emissions was more than twice lower in the dual fuel engine, while the NO
emission was almost 3-times higher.
Bibliografia
1. Tutak W., Lukács K., Szwaja S., Bereczky Á., Alcohol – diesel fuel
combustion in the compression ignition engine, „Fuel”, 2015, 154
2. Zhang Z.H., Cheung C.S., Chan T.L., Yao C.D., Emission reduction from
diesel engine using fumigation methanol and diesel oxidation catalyst,
“Science of the Total Environment”, 2009, 407
3. Tutak W., Bioethanol E85 as a fuel for dual fuel diesel engine, „Energy
Conversion and Management”, 2014, 86
4. Yusaf T., Hamawand I., Baker P., Najafi G., The effect of methanol-diesel
blended ratio on CI engine performance, „International Journal of
Automotive and Mechanical Engineering (IJAME)”, 2013, Vol. 8
5. Stelmasiak Z. Wybrane problemy stosowania gazu ziemnego do zasilania
silników o zapłonie samoczynnym. „Archiwum Motoryzacji”, 2006
6. Luft S., Skrzek T., Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym – przegląd
wybranych wyników badań. „Mechanika”, 3-M/2012
7. Luft S., Michalczewski A., Próba oceny wpływu kąta początku wtrysku
inicjującej zapłon dawki oleju napędowego na podstawowe parametry
pracy dwupaliwowego silnika o ZS zasilanego głównie mieszaniną butanu
i powietrza, „Journal of Kones, Internal Combustion Engines”, 2000,
Vol. 7, No 1-2
8. Hongbo ZOU, Lijun WANG, Shenghua LIU, Yu LI, Ignition delay of dual
fuel engine operating with methanol ignited by pilot diesel, “Front. Energy
Power Eng.”, 2008, 2(3)
9. Jun Li, Chang-Ming Gong, Yan Su, Hui-Li Dou, Xun-Jun Liu, Effect
of injection and ignition timings on performance and emissions from
a spark-ignition engine fueled with methanol. „Fuel”, 2010, 89
10. Jamrozik A., Tutak W., A study of performance and emissions of SI engine
with a two-stage combustion system, „Chemical and Process Engineering”,
2011, 32 (4)

1053
________________________________________________________________________________________

11. Szwaja S., Tutak W., Grab-Rogaliński K., Jamrozik A., Kociszewski
A., Selected combustion parameters of biogas at elevated pressuretemperature conditions, „Combustion Engines”, 2012, No. 1
12. Tutak W., Jamrozik A., Generator gas as a fuel to power a diesel engine,
„Thermal Science”, 2014, Vol. 18, No. 1
13. Cupiał K., Pyrc M., Jamrozik A., Tutak W., Kociszewski A. Grab-Rogaliński
K., Instalacja zgazowująca osuszony osad ściekowy, „MOTROL.
Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa”, 2011, T.13
14. Cupiał K., Dużyński A., Gruca M., Grzelka J., Jamrozik A., Kociszewski
A., Pyrc M. Szwaja S., Tutak W., Grab-Rogaliński K., The Turbocharged
Piston Engine Fueled with Producer Gas Generated by Sewage Sludge
Gasification. „Combustion Engines”, 2011, R.50 nr 3 (146)
15. Tutak W., Numerical investigation on effects bioethanol fuel E85 on
combustion process of dual-fuel diesel engine powered in PFI system,
„Logistyka”, 2014, 4
16. Cupiał K., Sosnowski M, Jamrozik A, Kociszewski A., Tutak W., Flame
Kernel Formation Around a Spark Plug of SI Engine Using KIVA-3V with
Standard and Newly Developed Ignition Model, „Combustion engines”,
2007, R.46 nr SC2
17. Jamrozik A., Tutak W., Kociszewski A., Sosnowski M., Numerical
simulation of two-stage combustion in SI engine with prechamber, „Applied
Mathematical Modelling”, Vol. 37, Issue 5
18. Tutak W., Jamrozik A., Kociszewski A., Three Dimensional Modelling
of Combustion Process in SI Engine with Exhaust Gas Recirculation.
„Proceedings of 10th International Conference on Heat Engines and
Environmental Protection”, 2011
19. Jamrozik A., Kociszewski A., Sosnowski M., Tutak W., Simulation of
combustion in engine with prechamber, “CAD in Machinery Design.
Implementation and Educational Problems.” CADMD, 2006”
20. AVL FireVersion 2013. Emission Module. AVL List GmbH Hans-List-Platz
1, A-8020 Graz, Austria
21. Tutak W., Aspekt ekologiczny silnika dwupaliwowego o zapłonie
samoczynnym zasilanym paliwem bioetanolowym, „Przegląd NaukowoMetodyczny”, 2014
22. Tutak W., Jamrozik A., Gnatowska R., Aspekt ekologiczny silnika
dwupaliwowego
o
zapłonie samoczynnym
zasilanym
paliwem
bioetanolowym,
Monografia
„Europejski
wymiar
bezpieczeństwa
energetycznego a ochrona środowiska", 2014

Autor składa podziękowanie firmie AVL LIST GmbH za udostępnienie licencji
programu AVL Fire w ramach University Partnership Program.

1054
________________________________________________________________________________________

Henryk JAFERNIK
Politechnika Śląska
Wydział Transportu
Katedra Technologii Lotniczych
ANALIZY DOKŁADNOŚCIOWE W WYZNACZANIU POZYCJI POJAZDÓW
FUNKCJONUJĄCYCH W SYSTEMIE MONITOROWANIA
Wstęp
Specyfika zadań lotnictwa służb porządku publicznego, to wykonywanie lotów
na małej wysokości, co obecnie skutkuje brakiem możliwości śledzenia takiego
lotu. Tradycyjny radar wykorzystywany w kontroli ruchu lotniczego w takich
sytuacjach jest nieprzydatny, ze względu na ograniczony zasięg działania na
małych wysokościach. Stan taki wpływa negatywnie zarówno na bezpieczeństwo
lotów, jak i na efektywność prowadzenia akcji. Zgodnie z tendencjami światowymi,
GNSS znajduje szerokie zastosowanie jako źródło pozycjonowania w różnego
rodzaju systemach śledzenia obiektów. Proponowany system monitorowania
składa się z trzech elementów: podsystemu pozycjonowania (pokładowy odbiornik
GNSS), podsystemu transmisji danych, podsystemu zobrazowania danych
i zarządzania akcją ratowniczą. Podsystem pokładowy automatycznie wysyła
informacje o swoim położeniu i parametrach pracy pojazdu. System dyspozytorski
przeznaczony jest do instalacji na stanowiskach kierowania. Umożliwia
on wizualizację pojazdów i statków powietrznych na mapie oraz zarządzanie akcją.
W ramach wykonania analiz dokładnościowych w wyznaczaniu pozycji
pojazdu, funkcjonującego w opracowanym systemie zarządzania, zaplanowano
przeprowadzenie jazd testowych samochodu. Przejazdów dokonywano w rejonie
lotniska akademickiego w Chełmie.
1. Szczegółowy opis badań
Celem badań było zbadanie dokładności, ciągłości oraz wiarygodności
wyznaczeń pozycji samochodu, generowanych przez system monitorujący.
W trakcie badań zarejestrowano trasę samochodu (MCK) podczas testowego
przejazdu. Szczególną uwagę zwrócono na zasięg systemu monitorowania oraz na
dokładność i ciągłość pozycjonowania samochodu w przypadku wystąpienia
przeszkód terenowych. Pozyskane materiały pozwoliły na przeprowadzenie analiz
dokładnościowych budowanego systemu monitorowania.
Badanie zasięgu, dokładności i ciągłości zobrazowań (mobilnego centrum
kierowania – MCK) pozycji stacji pokładowej SP1 pojedynczego statku
powietrznego, przy pracującej pojedynczej naziemnej stacji referencyjnej NSR-D
(lub NSR-C, lub NSR-M), zrealizowano w łączności z przenośnym centrum
kierowania (CK) usytuowanym na lotnisku akademickim Chełm.
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Rysunek nr 1: Schemat badań

Źródło: Opracowanie własne

Podstawowym warunkiem powodzenia badań było określenie pozycji
samolotu (PS1). Dla określenia dokładności wyznaczenia pozycji statku
powietrznego za pomocą odbiornika GNSS, niezbędna była znajomość dokładnej
i wiarygodnej – „prawdziwej” pozycji samolotu. Pozycję taką dla każdej sekundy
lotu wyliczono jako średnią arytmetyczną z trzech niezależnych wyznaczeń OTF
w trybie post-processing.1
Rysunek nr 2: Rozmieszczenie anten GNSS na dachu samochodu

Źródło: Archiwum własne autora

W tym celu na pokładzie samolotu i dachu pojazdu (MCK) umieszczono
odbiorniki geodezyjne, które rejestrowały surowe pomiary satelitarne z interwałem
1 sekundy.
1

J. Ćwiklak, A. Ciećko A., M. Grzegorzewski, H. Jafernik, S. Oszczak, Układ pozycjonowania
GNSS zastosowany w systemie monitorowania obiektów. Prezentacja podczas Zimowej Szkoły
Niezawodności. Szczyrk 2012
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Samochód Nissan, biorący udział w testach, został na stałe wyposażony
w system monitorowania. Antena odbiornika geodezyjnego – Topcon została
umieszczona obok anteny (Novatel) systemu na dachu samochodu, co ułatwiło
dalsze porównania. Naziemnymi stacjami referencyjnymi były trzy punkty
rozmieszczone równomiernie wzdłuż trasy: NSR-D, VirA oraz VirB. Stacja NSR-D
to fizycznie umieszczony odbiornik geodezyjny na lotnisku akademickim
w Chełmie, natomiast stacje VirA oraz VirB były wirtualnymi punktami, których
obserwacje wygenerowano w serwisie POZGEO-D systemu ASG-EUPOS. Dane
wszystkich stacji bazowych zapisano z interwałem 1 sekundy.
Precyzyjne współrzędne punktów referencyjnych zestawiono w Tabeli
nr 1. Obliczeń dokonano przy użyciu programu AOSS (Ashtech Office Suite for
Survey), wyznaczając pozycję samolotu dla każdej epoki lotu w trybie OTF (Onthe-Fly), w odniesieniu do trzech niezależnych stacji bazowych – NSR-D, VirA,
VirB.
Tabela nr
w eksperymencie

Współrzędne

1:

punktów

L.p.
Szerokość (B)
NRSD
51 04’ 51”,58438
VirA
51 00’ 00”,00
VirB
51 09’ 00”,00
Źródło: Opracowanie własne

stacji

referencyjnych

Długość (L)
23 26’ 08”,31210
23 20’ 00”,00
23 20’ 00”,00

wykorzystanych

Wysokość (h)
250,84
240,00
240,00

Trzy autonomiczne pozycje OTF umożliwiły wyznaczenie błędu średniego
uśrednionej pozycji dla każdej sekundy lotu. Błędy średnie policzono oddzielnie dla
każdej współrzędnej B, L, h (wys. elipsoidalna) przy użyciu następujących
wzorów:2

mB 

 (B

śr

 Bi ) 2

n 1

mL 

 (L

śr

 Li ) 2

n 1

mh 

 (h

śr

 hi ) 2

n 1

Średnie błędy współrzędnych B, L, h dla pozycji odniesienia wyniosły średnio
od kilku centymetrów do jednego metra, jednakże podczas kilku minut przejazdu
błąd odniesienia wyniósł 1-9 metrów dla współrzędnych horyzontalnych oraz około
5 metrów dla współrzędnej wertykalnej (Rys.4). Uzyskanie znacznie gorszych
dokładności pozycji odniesienia w stosunku do wyników uzyskanych podczas lotów
testowych, wynikało głównie z zasłon terenowych (drzewa, budynki, etc.),
zasłaniających częściowo sferę niebieską, będących przyczyną ciągle zmieniającej
się konstelacji satelitów. Szczególnie niekorzystne w trakcie badań były
zasłony i przeszkody od strony południowej, powodujące największy spadek
dokładności.

2

Ibidem
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Rysunek nr 3: Graficzna prezentacja składowych błędu średniego trójwymiarowej
pozycji samolotu obliczonego na każdą sekundę lotu

Źródło: Opracowanie własne
Rysunek nr 4: Błędy średnie współrzędnych B, L, h obliczone na każdą sekundę
przejazdu

Źródło: Opracowanie własne

Dokładna analiza kilkumetrowego błędu uzyskanego podczas przejazdu
wykazała, że utrata rozwiązania typu FIXED nieoznaczoności, a nawet pozycji,
nastąpiła w części południowo-zachodniej trajektorii. Po utracie łączności
z satelitami odbiornik odzyskał wprawdzie po kilku sekundach pozycję, która
niestety była niestabilna przez kolejne 4 minuty. Miejsce utraty rozwiązania FIXED
oraz trajektorię z niestabilną pozycją zaprezentowano na Rys. 5. Dokładne miejsce
utraty pozycji spowodowane wysokimi drzewami znajdującymi się od strony
południowej drogi przedstawia Rys. 6.
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Rysunek nr 5: Trajektoria przejazdu samochodu wraz z miejscem utraty pozycji oraz
fragmentem niestabilnego pozycjonowania – czerwona linia przerywana

Źródło: Opracowanie własne
Rysunek nr 6: Dokładne miejsce utraty pozycjonowania – zadrzewienie od strony
południowej

Źródło: Opracowanie własne

Mając wyznaczone pozycje samochodu z dokładnością metrową na każdą
sekundę przejazdu, możliwe było określenie dokładności systemu zainstalowanego
w samochodzie (MCK). Odbiornik GNSS pracował podczas testu w trybie
autonomicznym (nie odbierał poprawek ze stacji referencyjnej). Szczegółowe dane
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dotyczące trajektorii przejazdu zarejestrowane zostały na serwerze systemu
dyspozytorskiego. Wielokrotnie rejestrowane, powtarzane przejazdy potwierdzały
cytowane błędy. „Przenośny” system dyspozytorki do celów testowych nie zawierał
opcji z wysyłaniem poprawek DGPS przez odbiornik bazowy. W dalszych
badaniach uruchamiano poprawki DGPS wysyłane przez odbiornik bazowy.
Po geodezyjnym przeliczeniu współrzędnych porównano otrzymane
współrzędne ze współrzędnymi dostarczonymi prze firmę Samset. W trakcie
porównania okazało się, że dane z systemu dyspozytorskiego posiadają liczne
braki. W danych tych występują często przerwy w generowaniu aktualnych pozycji
samochodu, które w trakcie eksperymentu wyniosły od kilku do nawet
kilkudziesięciu sekund. Najdłuższa zaobserwowana przerwa to 238 sekund,
przerwa ta praktycznie pokryła się z niestabilną pozycją geodezyjną zaznaczoną
na Rys. 5. Dokładne porównanie wykazało, że w trakcie testu wyznaczono
pozycję dla 40% epok pomiarowych, natomiast dla 60% epok nie uzyskano
danych dotyczących pozycji samochodu. Mniejsza liczba wyznaczonych epok,
w odniesieniu do wcześniejszych testów, była ściśle związana z niedokładnością
montażu systemu dyspozytorskiego, jak również przeszkodami terenowymi, które
poza ograniczeniem sfery niebieskiej ograniczają również łączność radiową
pomiędzy jednostką mobilną i centrum monitorującym.
Uzyskane dokładności są dość zadowalające, poza kilkunastoma
przypadkami, gdzie system błędnie określił czas pomiaru. Błąd czasu w tych
przypadkach wynosił tylko 1 sekundę, co w przypadku samochodu nie przekłada
się na wysokie wartości błędów.
Wykres z porównania współrzędnych systemu ze współrzędnymi odniesienia
przedstawiono na Rys. 7. Dokładności, które osiągnięto wyniosły ok. 4-10 metrów
dla pozycji horyzontalnej oraz 3-6 metrów dla pozycji wertykalnej.
Rysunek nr 7: Różnica między pozycją odniesienia, a pozycją systemu Samset

Źródło: Opracowanie własne

2. Przejazd samochodu
Warunki przejazdu samochodu określono poprzez ustalenie dwóch
podstawowych parametrów:
- określenie warunków satelitarnych systemu GPS podczas testu (Rys. 8);
- określenie wysokości elipsoidalnej samochodu (Rys.9).
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Wartości tych dwóch parametrów przedstawiono graficznie na rysunkach
nr 8 i 9.
Rysunek nr 8: Praktyczne warunki satelitarne systemu GPS podczas testu

Źródło: Opracowanie własne
Rysunek nr 9: Wysokość elipsoidalna samochodu

Źródło: Opracowanie własne

Posiadając wiedzę o tych parametrach oraz posiłkując się zmierzoną
prędkością samochodu w m/s (Rys.10), wyznaczono składowe błędu średniego
trójwymiarowej pozycji samochodu, obliczonego na każdą sekundę przejazdu
Graficznie wartości te przedstawiono na rysunku nr 11.
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Rysunek nr 10: Prędkość samochodu (m/s)

Źródło: Opracowanie własne
Rysunek nr 11: Graficzna prezentacja składowych błędu średniego trójwymiarowej
pozycji samochodu obliczonego na każdą sekundę przejazdu

Źródło: Opracowanie własne

W trakcie badań przeprowadzono dodatkowo eksperyment, mający na celu
testowanie sprawności rozwinięcia opracowanego systemu technicznego. Antenę
radiową systemu dyspozytorskiego, umożliwiającą łączność z jednostką ruchomą
umieszczono na dachu hangaru ośrodka akademickiego. Czas potrzebny
na uruchomienie przenośnego centrum dyspozytorskiego wyniósł ok. 2-3 godzin.
Próby kolejnych rozwinięć w różnych warunkach potwierdziły wypracowany czas
przygotowania tego typu stanowiska do pracy.
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Wnioski
Wykonanie jazd testowych miało między innymi na celu wyznaczenie
dokładności tego systemu. Podczas prac badawczych zarejestrowano trajektorie
samochodu, a uzyskane wyniki posłużyły do analiz dokładnościowych monitoringu
ruchu pojazdów lądowych. Wyniki te potwierdziły wielkości parametrów
dokładnościowych na poziomie potrzebnym, a zarazem wystarczającym do
funkcjonowania zaproponowanego systemu w warunkach ograniczonych źródeł
informacji radiowej i nawigacyjnej.
Streszczenie
W artykule przedstawiono dane z eksperymentów przeprowadzonych
w trakcie analiz przydatności poszczególnych urządzeń opracowanego systemu.
Dokonano analiz dokładnościowych budowanego systemu monitorowania
ruchu pojazdów z wykorzystaniem GNSS, przy współpracy z „przenośnym”
Centrum Dyspozytorskim.
Summary
The article presents data from experiments made during analysis usefulness
of devices for the developed system. There were made a analyzes of the precision
road traffic monitoring system with the use of GNSS in cooperation with the
„portable” dispatch center.
Bibliografia
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pozycjonowania GNSS zastosowany w systemie monitorowania obiektów,
prezentacja podczas Zimowej Szkoły Niezawodności. Szczyrk 2012
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systemu ASG-EUPOS do wyznaczenia trajektorii lotu samolotu,
„Logistyka”, Nr 6/2010
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Adam GNATOWSKI, Mateusz CHYRA, Włodzimierz BARANOWSKI,
Marcin ŻMUDA
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Politechnika Częstochowska
BADANIA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI I STRUKTURY POLIMEROWYCH
POŁĄCZEŃ SPAWANYCH

1. Wprowadzenie
Modyfikowane tworzywa polimerowe stanowią dobrze rozwijającą się grupę
materiałów o szerokim zastosowaniu i zakresie przetwórstwa. Szeroka gama
zastosowania powoduje, że modyfikowane tworzywa polimerowe bardzo często
wypierają z zastosowania elementy pochodzenia metalowego.1 Tworzywa
polimerowe to jedne z najbardziej innowacyjnych materiałów w budowie
samochodów i obok stali i aluminium najczęściej wykorzystywane w celu obniżenia
ciężaru samochodu. Ponadto możliwość zastosowania różnych typów modyfikacji
pozwala na polepszenie różnych właściwości np. mechanicznych.2 Pod względem
eksploatacji wyrobów z tworzyw polimerowych istotne są możliwości napraw,
w tym metodą spawania, modyfikacji materiałów i recyklingu.3 Modyfikacji można
dokonać na drodze chemicznej, fizycznej lub fizykochemicznej. Głównym celem
modyfikacji może być polepszenie lub zachowanie wyjściowych właściwości
użytkowych wyrobów, stabilności wymiarowej, sztywności i wiele innych. Nie jest
możliwe uzyskanie polepszenia we wszystkich wspomnianych wcześniej
aspektach. Należy projektować i wytwarzać materiały o właściwościach
spełniających wymagania do produkcji i napraw wyrobów zgodnie z przewidzianym
zastosowaniem. Celem badań jest analiza zmian właściwości mechanicznych
i struktury połączeń spawanych zderzaków samochodowych oraz wpływu na
właściwości zastosowanych materiałów.
2. Organizacja prowadzonych badań
W badaniach stosowano próbki wycięte ze zderzaka samochodu wykonanego
z mieszaniny polipropylenu z EPDP z dodatkiem 20% talku (PP-EPDM+T20).
Badania przeprowadzono zarówno przed jak i po procesie spawania. W zderzaku
o grubości 4 mm, wzdłuż pęknięcia wyfrezowano szczelinę dla spoiny typu

1

2

3

B. Jurkowska, B. Jurkowski, Sporządzanie kompozycji polimerowych. Warszawa 1995; T. Sterzyński,
I. Śledź, Jednopolimerowe kompozyty polipropylenowe – wytwarzanie, struktura, właściwości,
„Polimery” 2007, 6, s. 443-452; G.W. Ehrenstein, Polymeric Materials. Munich 2001, s. 1-12
A. Gnatowski, Wpływ rodzaju napełniacza na właściwości wybranych mieszanin, “Composites” 2005,
nr 2, s. 63-68; A. Banasiak, T. Sterzyński, Właściwości kompozytów polimerowych PE+talk,
“Composites” 2002, nr 3, s. 126-130; W. Królikowski, Z. Rosłaniec, Nanokompozyty polimerowe,
“Composites” 2004, nr 9, s. 3-15; D. Żuchowska, Polimery konstrukcyjne. Warszawa 1995
W. Wielgołaski, Poradnik serwisowy. Warszawa 2006; S. Ochelski, Metody doświadczalne mechaniki
kompozytów konstrukcyjnych. Warszawa 2004; A.K. Błędzki (red.), Recykling materiałów
polimerowych. Warszawa 1997; A. Klimpel, Spawanie i zgrzewanie tworzyw termoplastycznych.
Gliwice 2000
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V o kącie rozwarcia 90º. Do frezowania użyto freza czołowego. Frezowanie
rozpoczęto ok. 10 mm przed początkiem pęknięcia i stopniowo pogłębiano, tak by
w miejscu początku osiągnąć założoną głębokość rowka. Uzyskano wierzchołek na
głębokości 2/3 grubości materiału. Szerokość szczeliny wynosiła 5 mm. Wykonanie
spoiny przeprowadzono w jednym, nieprzerwanym przejściu roboczym
urządzeniem firmy HERZ. Temperatura powietrza uplastyczniającego spoiwo
wynosiła ok. 300 ºC. Jako spoiwo zastosowano PP-EPDM. W przypadku materiału
spawanego przeprowadzono badania na próbkach wyciętych w czterech różnych
miejscach zderzaka, ze spoiną umieszczoną w połowie długości próbki. Próbki
przygotowano do badań zgodnie z obowiązującymi normami. Badania
wytrzymałości na rozciągnie wykonano według normy PN-EN ISO 527-1:2012E,
a właściwości termicznych (DSC) według normy PN-EN ISO 11357-3:2013-06.
Wytrzymałość na rozciąganie i odkształcenie określono w statycznej próbie
jednoosiowego rozciągania. Badania przeprowadzono przy użyciu maszyny
wytrzymałościowej Inspekt Desk 20 firmy Hegewald & Peschke. Badania
różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) wykonano z użyciem aparatury Phox
204 PC firmy NETZSCH przy prędkości nagrzewania równej 10 °C/min, w zakresie
temperatury 50 – 190 °C. Strukturę badanych materiałów obserwowano pod
mikroskopem NIKON ECLIPSE 2000 przy 400-krotnym powiększeniu. Próbki do
badań o grubości w zakresie 6-8 µm wycinano na mikrotomie Thermo ELECTRON
CORPORATION.
3. Analiza wyników
Wyniki pomiarów właściwości wytrzymałościowych przedstawiono w tabeli
1 i na rysunkach 1, 2. Analizując wyniki badań można zauważyć, że proces
spawania prowadzi do spadku wytrzymałości na rozciąganie oraz spadku
odkształcenia przy sile maksymalnej badanych próbek. Wytrzymałość na
rozciąganie próbek złączy spawanych to ok. 38% w stosunku do materiału
rodzimego, natomiast złącze spawane wykazuje odkształcenie podczas
rozciągania o wartości ok. 8,7% w stosunku do odkształcenia materiału rodzimego.
Zarejestrowano również duże rozbieżności wartości wytrzymałości na rozciąganie
dla złączy spawanych.
Tabela nr 1: Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie
Badany materiał

Odkształcenie [%]

Naprężenie [MPa]

materiał rodzimy

15,29

20,65

1

1,61

11,35

2

1,14

6,67

3

1,04

8,01

4

1,54

5,37

złącze spawane
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Rysunek nr 1: Krzywa rozciągania próbki materiału rodzimego

Rysunek nr 2: Krzywa rozciągania próbki złącza spawanego

W badaniach metodą DSC zarejestrowano niewielkie zmiany właściowści
termicznych pomiędzy rodzimym materiałem a materiałem spoiny (rys. 3, 4).
Temperatura topnienia rodzimego materiału wynosiła 166,9 ºC, a temperatura
krystalizacji 128,7 ºC. Natomiast zarejestrowano wartość temperatury topnienia
materiału spoiny wynoszącą 166,3 ºC oraz temperatury krystalizacji spoiny
128,5ºC.
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Rysunek nr 3: Termogram DSC próbki materiału rodzimego

Rysunek nr 4: Termogram DSC próbki złącza spawanego

Obrazy przedstawiające mikrostruktury PP-EPDM+T20 z próbek zderzaka
oraz materiału spoiny PP-EPDM przedstawiono na rysunku 5. Analiza obrazów
ukazuje dobrą homogenizację badanego materiału polimerowego zderzaka oraz
nie dokładnie równomierne rozłożenie w nim napełniacza. W strukturze materiału
spoiny widać wyraźnie równomiernie rozmieszczone liczne, ale niezbyt dobrze
wykształcone sferolity.
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Spowodowane jest to prawdopodobnie zbyt krótkim czasem chłodzenia
spoiny. Wprowadzenie napełniacza w postaci talku w materiale rodzimym
powoduje również wyraźnie niewielkie wymiary sferolitów. Napełniacz ogranicza
rozrost sferolitów polipropylenu i mikrostruktura jest zbliżona do materiału spoiny.
Rysunek nr 5a-b: Morfologia badanego materiału polimerowego przy pow. 400x:
a) materiał rodzimy, b) materiał spoiny

4. Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że proces spawania
zderzaków z PP-EPDM+T20 pogarsza ich wytrzymałość na rozciąganie
i odkształcenie.W badaniach metodą DSC stwierdzono niewielkie różnice wartości
temperatury topnieniai temperatury krystalizacji pomiędzy rodzimym materiałem
a materiałem spoiny. Zarejestrowano nieznaczne przesunięcie zakresu
temperatury topnienia fazy krystalicznej materiału spoiny w stronę niższych
wartości. W badaniach mikroskopowych materiału spoiny zaobserwowano
rozdrobnienie mikrostruktury i zmniejszenie efektu rozrostu sferolitów polipropylenu
spowodowane zbyt dużą szybkością chłodzenia w procesie spawania.
Streszczenie
Przeprowadzono badania właściwości użytkowych materiałów polimerowych
stosowanych na zderzaki samochodowe. W ramach badań analizowano zmiany
właściwości termicznych metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej badanych
materiałów po procesie spawania, wykonano pomiary wytrzymałości na
rozciąganie, zbadano pod mikroskopem mikrostrukturę próbek. Badania wykazały,
że proces spawania powoduje zmiany w badanym materiale. Na skutek spawania
uzyskano zmiany temperatury topnienia i krystalizacji badanych materiałów.
Mikrostruktura badanych tworzyw również uległa zmianie. Zarejestrowano niższe
wartości wytrzymałości na rozciąganie próbek z materiałów łączonych po procesie
spawania.
Summary
Study of performance of polymeric materials used in car bumpers were
carried out. In this article studies were performed: differential scanning calorimetry,
studies of tensile strength. Studies have shown that a polymeric materials welding
process causes changes in the tested samples. As a result of welded connections
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was noted an changes in the melting and the crystallization temperature of the
materials. The microstructure of tested materials also has changed as a result of
welded connections. The lower values of tensile strength of tested materials before
welding process was registered.
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Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza
OPTYMALIZACJA TRANSPORTU ODPADU DRZEWNEGO DO
PRZEDSIĘBIORSTWA JEGO PRZETWÓRSTWA
Wstęp
Według danych GUS, na terenie Polski wycina się około 22 [mln Mg] drewna
rocznie.1 Około 90% wycinanego drzewa trafia do dalszej obróbki mechanicznej,
generując skrawki, trociny, wióry oraz pył. W zależności od zastosowanego
procesu technologicznego szacuje się, że rocznie jest produkowane od 660 [tys.
Mg] do 1100 [tys. Mg] odpadu.2 Przykładowa wartość opałowa odpadów z tartaku
przy wilgotności 6% wynosi ponad 16 [MJ/kg].3 Materiał ten można więc
wykorzystać jako paliwo, pod warunkiem zoptymalizowania jego transportu.
Lokalizację zakładów zajmujących się obróbką drewna (tartaków)
charakteryzuje duże rozproszenie. Wykonane obliczenia mają na celu
optymalizację trasy, ze względu na długość pokonywanej odległości pomiędzy
tartakami, a punktem przetwórczym odpadu oraz ilość wygenerowanych spalin
w czasie przejazdu. W pracy zaproponowano zastosowanie rozwiązania problemu
komiwojażera. Jest to zagadnienie z dziedziny algorytmiki i matematyki
stosowanej. Wzrost zainteresowania i popularyzacji tego problemu datuje się na
lata 50. XX wieku, ze względu na szczególne zastosowanie w dziedzinie badań
operacyjnych, wykorzystywanych w działaniach militarnych.4 Jest to problem typu
NP-trudny (Non-deterministic Polynomial-time hard), dla którego czas uzyskania
rozwiązania rośnie, w zależności od ilości zadanych parametrów.
Przeprowadzona dla wytyczonej trasy analiza modalna, uzależniona od
rozpatrywanego wariantu (długość tras oraz ilość paliwa zużytego do napędu
silników) umożliwi odpowiedni dobór klasy pojazdów w zależności od możliwości
przewozowych, co może zminimalizować zanieczyszczenia środowiska.
Otrzymane wyniki pozwolą na oszacowanie jakościowe floty przewoźnika.
Charakterystyka przewożonego materiału
Głównym gatunkiem drzewa iglastego występującym w Polsce jest sosna –
zajmuje ona 58,5% powierzchni lasów. Wśród drzew liściastych dominuje dąb
(7,5%) i brzoza (7,4%).5 Pozostałe gatunki, istotne w strukturze lasów Polski,
to świerk, buk i olcha. Podstawowymi składnikami drewna są lignina, celuloza
i hemiceluloza. Dla drewna miękkiego (sosna, olcha) udział tych składników

Rocznik Statystyczny 2014, Główny Urząd Statystyczny, s. 507-525
Ibidem, s. 492-502
3
M. Zajemska, Analiza teoretyczno-eksperymentalna wpływu współspalania odpadów drzewnych
w formie paliw reburningowych z gazem ziemnym na skład chemiczny spalin, „Drewno: prace
naukowe doniesienia, komunikaty” 2012, nr 55, t. 188, s. 71-85
4
L. Rutkowski, Metody i techniki sztucznej inteligencji. Warszawa 2005, s. 5-19
5
Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów w Polsce – wyniki za okres 2010-2014, Państwowe
Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, s. 45-50
1
2
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w suchej masie wynosi odpowiednio: 25-35, 45-50, 25-35%, natomiast dla drewna
twardego (dąb, buk): 20-40, 40-50, 18-25%.6 Właściwości fizyko-chemiczne dla
wybranych gatunków drzewa przedstawiono w tabeli 1.
Tabela nr 1: Analiza techniczna i elementarna biomasy drzewnej

gatunek drzewa
Dąb 7
Buk8
Trociny, Sosna9
Trociny, Olcha10

analiza techniczna
części lotne
koks
popiół
%
%
%
77,6
21,9
0,5
82
17,2
0,8
83,1
16,8
0,1
76,6
19,2
4,2

analiza elementarna
C
H
O
N
%
%
%
%
50
6,0
42,4
0,3
47,2
6,1
46,6
0,1
51
6,0
42,9
b.d
53,2
6,1
40,2
0,5

Z analizy elementarnej wynika, iż biomasa drzewna może być
wysokoenergetycznym paliwem. Istotnym parametrem zarówno dla składowania,
jak i spalania tego materiału, jest zawartość wilgoci. Wynosi ona dla peletów, trocin
oraz surowego drewna odpowiednio: do 12%, 42%,11, 61%.12. Średnia zawartość
wilgoci w drewnie w stanie powietrzno-suchym wynosi ok. 20%.13 Woda może
stanowić zarówno naturalny składnik odpadów drewnianych, jak również może
pochodzić z opadów. Jirjis wykazała, że wilgotność górnej warstwy składowanych
zrębków wierzbowych w trakcie przechowywania wzrasta z 55% do 65% z powodu
deszczu.14 Ponadto, podczas 3 miesięcy składowania zrębków obserwowano
wzrost temperatury hałdy do 45-60oC oraz przyrost ilości grzybów. He
i współpracownicy wykonali badania laboratoryjne utraty masy zrębków jodły
o wilgotności 38%, przechowywanych w zbiornikach z HDPE. Wykazano, że
stężenie CO2 wzrastało, od pierwszego dnia składowania, aż do osiągnięcia
maksymalnego stężenia 13,8% w 10 dniu eksperymentu. Oprócz ditlenku węgla,
w monitorowanych gazach stwierdzono obecność CO i CH4, o maksymalnym
stężeniu odpowiednio 0,16% i 0,15%. Sumaryczne ładunki wyemitowanych gazów

P. McKendry, Energy production from biomass (part 1): overview of biomass, „Bioresource
Technology” 2002, nr 83, s. 37-46; R. Saidur, E.A. Abdelaziz, A. Demirbas, M.S. Hossain,
S. Mekhilef, A review on biomass as a fuel for boilers, „Renewable and Sustainable Energy Reviews”
2001, nr 15, s. 2262–2289
7
A. Demirbas, Sustainable cofiring of biomass with coal, „Energy Conversion and Management” 2003,
nr 44, s.1465-1479; A. Demirbas, Combustion characteristics of different biomass fuels, „Progress
in Energy and Combustion Science” 2004, nr 30, s. 219-230
8
S.V. Vassilev, D. Baxter, L.K. Andersen, C.G. Vassileva, An overview of the composition and
application of biomass ash. Part 1. Phase–mineral and chemical composition and classification, „Fuel”
2013, nr 105, s. 40-76
9
S.V. Vassilev…, An overview …., op. cit., s. 913-933
10
A. Demirbas, Potential applications of renewable energy sources, biomass combustion problems in
boiler power systems and combustion related environmental issues, “Progress in Energy and
Combustion Science” 2005, nr 31, s. 171-192
11
S. Fogarasi, C.C. Cormos, Technico-economic assessment of coal and sawdust co-firing power
generation with CO2 capture, „Journal of Cleaner Production” 2015, nr 103, s. 140-148
12
J. Werkelin, B.J. Skrifvars, M. Hupa, Ash-forming elements in four Scandinavian wood species. Part
1: Summer harvest, „Biomass and Bioenergy” 2005, nr 29, s.451-466
13
A. Demirbas, Potential…, op. cit., s. 171-192
14
R. Jirjis, Effects of particle size and pile height on storage and fuel quality of comminuted Salix
viminalis, „Biomass and Bioenergy” 2005, nr 28, s. 193-201
6
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korelowały ze stratą suchej masy jodły.15 Także w badaniach Thörnqvist,
cytowanych w pracy Wihersaari, wykazano, że największa utrata masy związana
z gwałtownym wzrostem temperatury, występuje na początku składowania i może
osiągnąć 3,6% w pierwszym tygodniu składowania.16 Im więcej wilgoci i im wyższa
temperatura, tym materiał jest bardziej podatny na procesy biochemiczne, będące
przyczyną zmniejszania się suchej masy odpadu i emisji gazów cieplarnianych.
Procesy te są najbardziej intensywne na początku składowania substancji
biodegradowalnych. Kolejnym, istotnym parametrem, mającym wpływ na
przechowanie i transport, jest gęstość nasypowa. Gęstość biomasy drzewnej
zmienia się w zakresie od 150 do 400 [kg/m3]17 dla zrębków, a dla wiórów po
skrawaniu może wynosić tylko 100 [kg/m3].18 W porównaniu, dla węgla gęstość
nasypowa wynosi od 800 do 900 [kg/m3].19
Zaproponowanie modelu komiwojażera do rozważania zagadnień związanych
z transportem biomasy wynika z charakterystyki tego materiału, którego szybkie
pozyskanie od tartaków ma kluczowe znaczenie, dla jego wartości opałowej. Model
komiwojażera zakłada odbiór biomasy od wszystkich producentów w trakcie
jednego przejazdu po możliwie najkrótszej pętli. Odpady drzewne zaliczane są do
odpadów łatwopalnych o niskiej gęstości nasypowej. Długie przechowywanie tego
materiału, zwłaszcza na niezadaszonym terenie, wpływa negatywnie na jego
właściwości energetyczne oraz powoduje wzrost ryzyka zaprószenia materiału
ogniem.
Model obliczeniowy
Do wykonywanych obliczeń posłużono się skanem sklejanym mapy.20
Otrzymany obraz uzyskał rozdzielczość 6446x5720 pikseli. Wyodrębniono
na nim obszary leśne, przypisując im kolor biały. Na podstawie graficznej
analizy statystycznej, w obrębie terytorium Polski, określono powierzchnię
każdego obszaru leśnego. Powierzchnie odpowiadające lasom otrzymały
wartość 1, pozostałe obszary wartość 0. Następnie powierzchnię Polski
podzielono na podregiony (klastry). Dla wybranego do analizy podregionu
na mapę wprowadzono punkty reprezentujące tartaki. Następnie oszacowano
najkrótszą drogę pomiędzy tartakami, a punktem przetwórczym oraz zużycie
paliwa dla różnych typów pojazdów. Schemat obliczeń i operacji przedstawiono
na rysunku 1.

15

X. He, A.K. Lau, S. Sokhansanj, C.J. Lim, X.T. Bi, S. Melin, Dry matter losses in combination with
gaseous emissions during the storage of forest residues, „Fuel” 2012, nr 95, s. 662-664
16
M. Wihersaari, Evaluation of greenhouse gas emission risks from storage of wood residue, „Biomass
and Bioenergy” 2005, nr 28, s. 444-453
17
A. Kuczaj, Emisja związków organicznych przy spalaniu biomasy, „Civil and Environmental
Engineering / Budownictwo i Inżynieria Środowiska” 2010, nr 1, s. 205-214; J. Peng, X.T. Bi, J. Lim,
C.H. Peng, C.S. Kim, D. Jia, H. Zuo, Sawdust as an effective binder for making torrefied pellets,
Applied Energy, In Press
18
P. McKendry, Energy production from biomass (part 1): overview of biomass, “Bioresource
Technology” 2002, nr 83, s. 37-46
19
J. Werther, M. Saenger, E.U. Hartge, T. Ogada, Z. Siagi, Combustion of agricultural residues,
“Progress in Energy and Combustion Science” 2000, t. 26, nr 1, s. 1-27
20
Polska. Atlas samochodowy. 1:250000 ExpressMap, Wyd. 1, 2012
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Rysunek nr 1: Schemat przeprowadzanych obliczeń i operacji
Wyznaczenie powierzchni terenów leśnych
i odpowiadających im ilości odpadu
Analiza statystyczna

Rozrzedzenia macierzy

Punkt centralny danej
powierzchni terenu leśnego

Punkt centralny pojedynczej
powierzchni leśnej

Analiza skupień k-średnich

Wyznaczenie lokalizacji
tartaków

Podział mapy na klastry
(masy)
Przypisanie tartaków do
klastrów

Obliczenie długości trasy

Rozwiązanie problemu
komiwojażera w klastrze

Obliczenie spalania paliwa
napędowego

Obliczenie emisji spalin

W pierwszym kroku zweryfikowano wpływ sposobu przygotowania mapy do
podzielenia powierzchni Polski na klastry, na czas potrzebny do wykonania
kalkulacji modelu. Przygotowaną macierz poddano analizie dwoma metodami data
mining-u (powierzchni oraz centrum).
Pierwsza zastosowana metoda polegała na analizie statystycznej,
umożliwiającej wyznaczenie środków ciężkości pojedynczego obszaru zielonego.
Zaletą wyznaczenia punktów ciężkości, a następnie na ich podstawie klastrów, jest
szybkość przetwarzania danych. Znaczącą wadą zaś możliwość utraty informacji,
kiedy analizowane obszary posiadają charakter geometryczny, typu „wyspa
w wyspie”. Dodatkowo metoda ta zniekształca rozkład powierzchni zalesionych
w Polsce. Analizowaną przy tworzeniu klastrów daną jest środek ciężkości
powierzchni lasu, czyli potencjalnej masy wytworzonego odpadu. Zaproponowano
drugą metodę podziału mapy za pomocą rozrzedzenia macierzy. Metoda ta polega
na wprowadzeniu w każdy kolejny wiersz i kolumnę macierzy dodatkowego
wektora zerowego. Zwiększa on jej rozdzielczość, odseparowując komórki
z wartością „1” od siebie. Dzięki temu zabiegowi uzyskuje się informację o każdym
pikselu reprezentującym teren zalesiony, któremu przypisana jest masa odpadu.
Ze względu na szeregowy charakter pracy algorytmu oraz wykonywanie obliczeń
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dla dużej macierzy danych, sam proces indeksowania zajmuje dużo czasu (około
30 minut) – dla obliczeń transportowych jest to stanowczo za długi okres
oczekiwania. Uzyskane wyniki poddano porównawczej analizie wizualnej, w celu
zbadania uzyskanych efektów podziału mapy.
Podział Mapy na Klastry
Przygotowane dwoma metodami macierze poddano analizie skupień
k-średnich. Głównym zadaniem algorytmu jest rozdział zmiennych na zdefiniowaną
przez użytkownika liczbę klastrów. Wykorzystana technika rozdziału danych
polega na przypisaniu danej powierzchni leśnej do klastra tak, aby odległość
pomiędzy punktem charakterystycznym powierzchni (np. środkiem ciężkości),
a środkiem klastra była minimalna. Lokalizacje zakładanych centrów klastra
w pierwszej fazie iteracji są dobierane losowo. W rozważanym przypadku zadany
algorytm ma na celu (w zależności od zadanej liczby iteracji) podzielenie terenów
na 16 równych klastrów (tyle, ile jest województw w Polsce). Wyznaczanie klastrów
w pierwszym przybliżeniu polegało na generowaniu n punktów centralnych
klastrów (gdzie n to liczba predefiniowanych klastrów) na zdefiniowanym polu bądź
mapie.
Tabela nr 2: Porównanie graficzne efektów dwóch metod podziału powierzchni Polski
Wygenerowane metodą k-skupień regiony (klastry)
Metoda
przygotowania
mapy

8 klastrów

16 klastrów

32 klastry

Analiza
statystyczna

Rozrzedzenie
macierzy

Zestawienie graficzne uzyskanych obrazów (Tabela 2) dla obu metod
przygotowania map wskazuje na niewielkie różnice w wygenerowanych klastrach.
Pomimo zastosowania różnych sposobów przygotowania map, nie osiągnięto
zadowalających efektów graficznych podziału mapy Polski, w porównaniu
do rozkładu zalesienia przygotowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne,
Lasy Państwowe.21 Mogło to zostać spowodowane zaszumieniem informacji
o powierzchniach zalesionych na terenie kraju przez pojedyncze piksele,
oznaczone jako teren zalesiony. Dążąc do osiągnięcia rozdziału analizowanego
obszaru na regiony (klastry) o równej masie odpadu drzewnego, z macierzy
21

Raport o stanie lasów w Polsce 2013, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, s. 8-14
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usunięto szumy informacyjne. Wyeliminowano wszystkie powierzchnie, które
reprezentowane są przez pojedynczy piksel na mapie.
Aby wzmocnić znaczenie centroidów reprezentujących powierzchnie leśne
o większym obszarze (powyżej 128 pikseli), przypisano im wagi w zależności od
ich wielkości (dla regionów większych niż 128 – waga 16, dla regionów większych
niż 256 – waga 32, dla regionów większych niż 512 – waga 64). Rozdział
powierzchni metodą k – średnich realizowany jest za pomocą minimalnych
odległości badanych punktów od centrum wyznaczonego klastra. Wzmocnienie
oddziaływania większych powierzchni pomoże w równomiernym podziale klastrów.
Wykonane zabiegi odszumiania i wzmacniania informacji spowodowały
rozdział klastrów na powierzchnie zgodne z charakterem rozkładu powierzchni
leśnych w Polsce.22 W dalszych obliczeniach posłużono się mapą wygenerowaną
w ten sposób, ograniczając obszar analizy do klastra nr 3 (Rysunek 2).
Rysunek nr 2: Rozdział powierzchni zalesionych

Wybranemu klastrowi (nr 3) przypisano informacje z lokalizacją tartaków
w jego obrębie. Przypisanie tartaku do klastra polega na znalezieniu najkrótszej
odległości pojedynczego tartaku od centrum klastra. Tworzy to niebezpieczeństwo
przypisania tartaku do nieodpowiedniego klastra, gdy znajduje się on na granicy
połączeń klastrów. W celu sprawdzenia wpływu podziału mapy na długość
generowanych tras, wybrany klaster nr 3 (Rysunek 2) podzielono na 2 i 4 klastry
(Rysunek 3).

22

Ibidem, s. 8-14
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Rysunek nr 3: Podział klastra nr 3 na 2 i 4 regiony

Rozwiązanie problemu komiwojażera (TSP, Travelling Salesman
Problem) w obrębie jednego klastra
W obrębie wybranego klastra nr 3 wyznaczono najkrótszą trasę przejazdu
pojazdów transportowych przez zadane punkty, oznaczające tartaki, do centrum
przetwórczego (Rysunek 4). Lokalizację centrum przetwórstwa zadeklarowano
w punkcie lokalizacji tartaku, od którego pokonywana trasa jest najdłuższa,
spośród wszystkich tras w obrębie pętli przejazdowej.
Podstawą rozwiązania numerycznego problemu TSP jest ustalenie warunków
ograniczających. W wykonywanych kalkulacjach przyjęto następujące założenia:
1) suma całkowita długości trasy połączeń jest minimalna w całym zbiorze sum;
2) do danego tartaku jeden pojazd wjeżdża i wyjeżdża z niego tylko raz (w jednym
okrążeniu); 3) wszystkie wygenerowane kombinacje sum całkowitych, które
posiadają więcej niż jedną pętlę, są odrzucane; 4) w trakcie każdego przejazdu
pojazdy zabierają odpad ze wszystkich tartaków, które produkują równą ilość
odpadu.
Ze względu na sposób obliczeń, otrzymany wynik przeliczono na podstawie
porównania długości wektora łączącego dwa najbardziej oddalone od siebie w linii
prostej poziomej punkty na mapie numerycznej, z rzeczywistą rozciągłością
równoleżnikową Polski. Obliczono długość jednostkową równą 0,103 [km].
Po wykonaniu obliczeń – za pomocą autorskiego skryptu w środowisku Matlab
– dla wybranego klastra nr 3, otrzymano trasę połączeń o długości 2004 [km], dla
przypadku podziału na dwa dodatkowe (1.1 oraz 1.2, Rysunek 5) podregiony,
odpowiednio: 1046 i 1042 [km], a na cztery (2.1, 2.2, 2.3 oraz 2.4, Rysunek
6) podregiony, odpowiednio: 616, 397, 729 i 372[km].
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Rysunek nr 4: Trasa wyznaczona metodą TSP w obrębie całego klastra nr 3

Rysunek nr 5: Trasa wyznaczona
prawy 1.1, lewy 1.2

metodą

TSP dla

dwóch podregionów,

Rysunek nr 6: Trasa wyznaczona metodą TSP dla czterech podregionów,
lewy górny 2.1, prawy górny 2.3, lewy dolny 2.2, prawy dolny 2.4
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Odbiór materiału z tartaków
Do obliczenia ilości wymaganych przejazdów, zrealizowanych przez pojazd
transportowy, wykonano szereg założeń obliczeniowych: 1) wszystkie tartaki
znajdujące się w obrębie danego kastra są do niego przypisane i korzystają z jego
zasobów; 2) każdy tartak produkuje tyle samo odpadów, niezależnie od jego
lokalizacji i bliskości terenów leśnych; 3) odległość pomiędzy lasem, a lokalizacją
tartaku nie ma wpływu na ilość produkowanej masy odpadów; 4) odbiór materiału
realizowany jest za pomocą modelu odbioru proporcjonalnego; 5) pojedynczy
załadunek będzie zajmował 1/(tn-1) maksymalnej ładowności samochodu, gdzie tn
to liczba tartaków w badanym klastrze; 6) ostatni punkt zbiórki musi uzupełnić
możliwości transportowe danego typu pojazdu; 7) nie istnieje problem dostępności
drogi do tartaków, każdy pojazd jest w stanie dotrzeć do każdego punktu pętli.
Masa odpadu zakumulowana w obrębie powierzchni klastra została założona
na podstawie rozkładu powierzchni kraju, wynikającej z podziału na 8 klastrów. Dla
wybranego do badań obszaru wartość ta wynosi 413 [Mg], czyli1,5 [Mg]
produkowanego odpadu przez tartak. Kolejne podziały tej powierzchni, w związku
z różną liczbą tartaków (w danych podzielonych klastrach), wiążą się z modyfikacją
ilości odpadu produkowanego przez konkretny tartak (jako 1/n (NOWE)
produktywności klastra).
Uszczegółowianie masy produkowanej przez tartak, przy największym
możliwym podziale, doprowadziłoby do uzyskania wyniku, który wskazywałby, że
dla każdego tartaku mamy inną wartość obliczoną – w rzeczywistości jest to inna
wartość realnej produkcji, gdyż nie jest znana dokładna produkcyjność każdego
tartaku z osobna, ani godziny pracy zakładów.
Dobór klas pojazdów wykorzystanych w analizie został przyjęty na podstawie
Dyrektywy 2007/46/WE dotyczącej homologacji samochodów transportowych na
terenie Unii Europejskiej (Tabela 3).23
Tabela nr 3: Kategorie pojazdów transportowych24
Kategoria
pojazdu
N1
N2
N3

Opis kategorii
pojazdy o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3,5 [Mg]
pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 3,5 [Mg], ale
nieprzekraczającej 12 [Mg]
pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 12 [Mg]

Ładowność
[Mg]
2
9
25

Oszacowanie odziaływania transportu odpadów drzewnych na
środowisko
W celu spełnienia postulatu zmniejszenia wpływu transportu na
środowiskowo, realizowanego przez zieloną rewersyjną logistykę, przeanalizowano
otrzymane wyniki tras wyznaczone metodą TSP.25 Przeprowadzona analiza
uwzględniała klasy pojazdów oraz ich indywidualne warunki spalania paliwa
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE z 5 września 2007 r. „Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej” 2009, L 263, s. 62
24
Ibidem, s. 62
25
R. Dekker, J. Bloemhof, I. Mallidis, Operations Research for green logistics – An overview of aspects,
issues, contributions and challenges. “European Journal of Operational Research” 2012, t. 219,
nr 3, s. 671-679
23
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silnikowego w zależności od obciążenia. Dodatkowo sprawdzono, czy kierunek
objazdu ma kluczowe znaczenie dla zużycia paliwa.
Emisję zanieczyszczeń transportowych (CO2 CO, NOx, NMLZO, CH4, PM)
oszacowano metodą wskaźnikową.26 Wskaźniki emisji dla Polski przyjęto na
podstawie EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook – 2006 (Tabela 4).
Tabela nr 4: Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla Polski27
Typ pojazdu

N1
N2
N3

Benzyna
Diesel
Benzyna
Diesel
Diesel

CO
100,02
2,84
78,68
8,12
6,73

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń
NOx
NMLZO
CH4
PM
[g/kgpaliwa]
8,55
8,11
0,6
0,002
11,72
0,67
0,05
1,03
20,47
7,64
0,3
0,02
14,87
1,7
0,07
2,04
32,99
1,01
0,26
0,86

CO2
[kg/kgpaliwa]
3,15
3,14
3,18
3,14
3,14

Wskaźniki emisji są generowane indywidualnie dla każdego kraju,
uwzględniane są takie parametry jak: krzywizna terenu, jakość dróg, rozkład
jakościowy i ilościowy pojazdów w danym państwie.
Tabela nr 5: Uśrednione wartości objętości paliwa spalanego w różnych warunkach
pracy pojazdów transportowych kategorii N1, N2, N328
Kategoria
pojazdu

Spalanie bez
obciążenia

N1
N2
N3

9,67
16,67
31,89

Spalanie przy
średnim obciążeniu
[l/100km]
13,34
24,67
38,87

Spalanie przy
maksymalnym obciążeniu
21,45
33,76
45,85

Informacja o ilości zużytego paliwa (Tabela 5) w stosunku od obciążenia
pozwoliła na wyznaczanie krzywych regresji wielomianowej, które zostaną
wykorzystane do analizy wymaganej ilości paliwa podczas przejazdu pojazdów
transportowych.
Z uzyskanych wyników o długości trasy, zarówno w obrębie jednego klastra,
jak i po podziale na 2 i 4 podregiony (Rysunek 3), oszacowano całkowitą ilość
paliwa zużytą podczas pojedynczego przejazdu, w zależności od aktualnego
obciążenia pojazdu odpadem drzewnym, wybranego kierunku objazdu
i wykorzystywanego pojazdu.
Do wyliczenia ilości spalonego paliwa posłużono się wartościami długości
przejechanych kilometrów z narastającą masą odpadu odbieranego od tartaków.
Ilość zużytego na trasie jednego przejazdu paliwa (Vrs) określono
z zależności:

26

Wskaźniki emisji pojazdów transportowych, Eurpoean Environment Agency. http://www.eea.
europa.eu/publications/EMEPCORINAIR4/page016.html (pobrano 20.07.2015 r.)

28

http://www.truckmania.pl/content/view/168/6/ (pobrano 15.07.2015 r.)
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𝑘−1

𝑉𝑟𝑠 = ∑

𝑖=0

𝑖 2
𝑖
𝑠𝑖 ∗ (𝑤𝑝𝑟𝑠 ∗ ( ) + 𝑤𝑙𝑟𝑠 ∗ ( ) + 𝑤𝑟𝑠 )
𝑘
𝑘

gdzie
Vrs – objętość spalonego paliwa, [dm3]
rs – rodzaj samochodu, np. N1, N2, N3
k – liczba tartaków w klastrze
i – kolejny numer tartaku na trasie
wprs – współczynnik spalania potęgowy, [dm3/km]
wlrs – współczynnik spalania (liniowy), [dm3/km]
wsrs – współczynnik spalania (stały), [dm3/km]
si – odległość pomiędzy tartakami, [km]

Ilość paliwa wykorzystanego przez różne kategorie pojazdów (N1, N2, N3)
w odniesieniu do 1 [Mg] przewiezionego odpadu drzewnego (jeżeli pojazdy
poruszają się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara oraz w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) przedstawiono odpowiednio w tabelach
6 i 7. Kolorem szarym oznaczono w nich wartości zużytego paliwa odpowiadające
korzystniejszemu kierunkowi przejazdu.
Tabela nr 6: Ilość spalonego paliwa, na 1 [Mg] odpadu dostarczonego do centrum
przetwórstwa w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara

Klastry
Klaster 3
Podział 1.1
na 2 1.2
2.1
Podział 2.2
na 4 2.3
2.4

Typ Pojazdu
N2
N3
N1
N2
N3
Ilość tartaków w klastrze
Składowe
Sumy
[dm3/Mgodpadu]
[dm3/Mgodpadu]
296
296
132,28 53,35 30,95 132,28 53,35
30,95
135
66,97 26,90 15,84
296
136,08 54,79
31,98
161
69,11 27,89 16,14
123
47,75 19,24 11,20
24,01 9,65 5,67
38
296
137,39 55,29
32,33
40,07 16,13 9,43
81
25,56 10,27 6,04
54
N1

Tabela nr 7: Ilość spalonego paliwa, na 1 [Mg] odpadu dostarczonego do centrum
przetwórstwa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
Ilość tartaków w
klastrze

Klastry

Klaster 3
Podział
na 2
Podział na
4

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4

296
135
161
123
38
81
54

296
296

296

Typ Pojazdu
N2
N3
N1
N2
N3
Składowe
Sumy
[dm3/Mgodpadu]
[dm3/Mgodpadu]
135,06 54,63 31,37 134,93 54,56 31,35
72,63 29,49 16,70
142,25 57,62 32,92
69,91 28,26 16,26
49,51 20,05 11,47
25,75 10,45 5,93
106,19 42,73 25,00
42,16 17,09 9,74
27,49 11,16 6,33
N1
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Ilości wykorzystanego paliwa na jednostkę przewiezionego materiału
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, wybranego jako kierunek
o ogólnym mniejszym spalaniu w stosunku do transportu tony odpadu drzewnego
(Tabela 6), pozwoliły na obliczenie ilości wyemitowanych zanieczyszczeń stałych
i gazowych wg zależności:29
mr = FCN * EFi,N*rp
gdzie
mr – emisja i-tego zanieczyszczenia przez pojazd kategorii N na tonę jednostkową
przewożonego odpadu, [g/Mgodpadu]
FCN – objętość spalonego paliwa przez pojazd kategorii N na tonę transportowanego
materiału, [vpaliwa/Mgodpadu]
EFi,N – wskaźniki emisji zanieczyszczenia i, dla kategorii pojazdu N, [g/kgpaliwa]
rp – gęstość paliwa, dla silników benzynowych przyjęto 0,775 [kg/dm3]30 dla silników Diesiel
przyjęto 0,840 [kg/dm3]31

Wartości emisji zanieczyszczeń gazowych CO2, CO, NOx, NMLZO, CH4 oraz
pyłu (PM), uzyskane w wyniku przewiezienia 1 Mg odpadu przez dany typ pojazdu
przedstawiono na rysunkach 7-9.
Rysunek nr 7: Emisja zanieczyszczeń po wykonaniu jednego przejazdu przez pojazd
kategorii N1

Wskaźniki emisji pojazdów transportowych, Eurpoean Environment Agency. http://www.eea.europa.
eu/publications/EMEPCORINAIR4/page016.html (pobrano 20.07.2015 r.)
30
Benzyna bezołowiowa 95, Oficjalna Strona PKN Orlen SA, http://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/
Paliwa/Benzyny/Strony/BenzynaBezolowiowa95.aspx (pobrano 2.08.2015 r.)
31
Olej napędowy Ekodiesel ULTRA, Oficjalna Strona PKN Orlen SA, http://www.orlen.pl/PL/Dla
Biznesu/Paliwa/OlejeNapedowe/Strony/OlejNapedowyEkodieselUltra.aspx (pobrano 2.08.2015 r.)
29
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Rysunek nr 8: Emisja zanieczyszczeń po wykonaniu jednego przejazdu przez pojazd
kategorii N2

Rysunek nr 9: Emisja zanieczyszczeń po wykonaniu jednego przejazdu przez pojazd
kategorii N3

Podsumowanie
Przeprowadzone obliczenia wykazują, że zarówno ze względu na ilość
wykorzystanego paliwa i wyemitowanych zanieczyszczeń, stosowanie rozległych
tras przejazdów – niezależnie od kategorii przewozowej pojazdu – jest
niekorzystne. Rozdział analizowanej powierzchni (klaster nr 3, Rysunek 2) na
subregiony, posiadające własne centra przetwórcze, zmniejsza około czterokrotnie
zapotrzebowanie na usługi transportowe w gospodarce odpadami drzewnymi.
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Ilość wykorzystanego paliwa oraz wyemitowanych spalin jest uzależniona od
kierunku jazdy. Analizując dane przedstawione w tabeli 6 i tabeli 7, w niektórych
przypadkach odpowiednio dobrane trasowanie i kierunek jazdy może zredukować
zapotrzebowanie na paliwo napędowe.
Zaproponowane rozwiązanie może przyczynić się do rozwinięcia zagadnienia
zielonej rewersyjnej logistyki, która w swoich założeniach ma minimalizować
sumaryczną emisję dwutlenku węgla do atmosfery w procesach transportowych.32
Zastosowana rewersyjna logistyka zapewnia odbiór zdeklarowanej przesyłki od
nadawcy. Problem w wyznaczeniu ujednoliconego rozwiązania tego zagadnienia
dla każdego transportowanego produktu wynika z charakterystyki materiału o małej
gęstości nasypowej. Wpływa to na ogólną ocenę ekonomiki działania systemu.
Uzyskane wyniki wykazują, że najlepszym środkiem transportowym do
realizowania odbioru odpadu w postaci biomasy drzewnej są pojazdy kategorii N3.
Należy zaznaczyć, że zaproponowany model przybliża nas do odzwierciedlenia
sytuacji rzeczywistej, lecz uwzględnienie dodatkowych parametrów w modelu
takich jak dostępność dojazdowa do tartaków, kategoria dróg przejazdowych
i ukształtowanie terenu, może wpłynąć na wyniki. Dodatkowo, jednym
z kluczowych parametrów systemu jest szybkość transportowanego materiału
do przeróbki, co z kolei oznacza, że pod względem mobilności świadczy
o sensowności wykorzystania pojazdów kategorii N1. Do pełnego uwzględnienia
zmian zachodzących we właściwościach odpadu proponuje się wykreślenie
empirycznej krzywej zmian wartości opałowej badanej biomasy, w zależności od
czasu i sposobu przechowywania.
Proponuje się dalszą rozbudowę modelu obliczeniowego uwzględniającego
wyżej wymienione parametry, w celu urzeczywistnienia osiąganych wyników.
Streszczenie
Na podstawie oszacowanej ilości odpadów z przemysłu drzewnego, która
wynosi od 660 000 do 1 100 000 [Mg] rocznie w skali całego kraju oraz lokalizacji
tartaków stwierdzono, że produkcję tego odpadu cechuje duże rozproszenie.
Podjęto próbę optymalizacji transportu tego materiału. Za kryteria optymalizacji
przyjęto ilość spalonego paliwa silnikowego w stosunku do ładowności pojazdu
oraz ilość wygenerowanych spalin w realizowaniu procesu transportowego.
Ze względu na właściwości odpadu (spadek wartości opałowej z czasem) przyjęto,
że na rozpatrywanym terenie dany pojazd odbiera określoną ilość odpadu
od wszystkich dostawców podczas jednego kursu. Wykorzystano metodę
analizy skupień k-średniej do podziału obszarów oraz metodę komiwojażera do
rozwiązania problemu transportowego. Oszacowano ilość spalonego paliwa oraz
ilość wygenerowanych spalin podczas procesu transportowego. Ma to kluczowe
znaczenie do oszacowania ekonomiki w ramach proponowanego rozwiązania.
Summary
The estimated annual production of waste from the timber industry in Poland
is from 660 000 to 1 100 000 [Mg] and it is characterized by a large dispersion.
It was made an attempt to optimize the transport of this material. The quantity
32

R. Dekker, J. Bloemhof, I. Mallidis, Operations Research for green logistics – An overview of aspects,
issues, contributions and challenges. “European Journal of Operational Research” 2012, t. 219, nr 3,
s. 671-679
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of burned fuel in relation to vehicle capacity and the amount of exhaust
gas generated in the transport process were the criteria of the optimization. The
calorific value of waste decreases over time. Because of that, we assume that in
the relevant area vehicle receives a defined volume of waste from all suppliers
during one course. The k-mean clustering method was used to divide the areas.
The Traveling Salesman Problem method was used to solve the problem
of transport. We estimated quantity of burned fuel and amount of exhaust
gas generated in the transport process. This is crucial to assess the economics
within the framework of the proposed solution.
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THE SELECTED ISSUES OF THE MARITIME TERRORISM

Introduction
The terrorist attacks at sea or at sea ports, as well as those aimed at their
infrastructure, are a small part of the total number of the terrorist attacks;
however, they are not a marginal phenomenon. Their reach, and especially their
international echo, incite an interest of a growing multitude of terrorist groups,
which want to manifest their demands or ideals in the most “impressive” manner.
This paper attempts to discuss in depth the genesis and history, as well
as indicate the causes and consequences of the maritime terrorism. Also, the
paper examines the topic relating to combating the terrorism and legal regulations
aiming to prevent its occurrence, punishing the perpetrators, and finally the
methods of detection, prevention and protection of society against the planned
attacks. Similarly, the issues were presented linked to the phenomenon of strictly
maritime terrorism, whilst its specific characteristics were taken into consideration,
as well as special circumstances in case of its occurrence. The conclusions may be
helpful in the assessment of directions of the future development of the counterterrorism policy.
1. The concept, causes and characteristics of the maritime terrorism
The attacks at sea, or those aimed at seaports, for over last 40 years have
only constituted approx. 2% of the general number of terrorist attacks; despite that,
they cannot be deemed as a marginal phenomenon. Their reach and especially
their international echo, incite an interest of a growing multitude of terrorist groups,
which want to manifest their demands or ideals on the most “impressive” manner.
Such form of terrorism is widely discussed, especially in terms of safety of
population and preventing the catastrophic consequences of attacks aimed at such
critical objects like fleet or ports.1
Historically, the maritime terrorism was understood as sea piracy. This
phenomenon has been spoken of ever since the first ships transporting goods
appeared at seas and oceans. The pirates attacked and robbed them, occasionally
also tortured or murdered the crews; the kidnappings for ransom also sometimes
took place. It can be indicated that the first publicised kidnapping for ransom
occurred in 75 BC, and the victim was young Julius Caesar. After his liberation, the
pirates were crucified.2
Later, especially in the middle ages, the pirates were hired by the ship owners
– then they were called privateers or corsairs. They fought at their own expense,
but the disposer ensured them legal protection and possibility to take over most of
the profit. The benefits were mutual, because thanks to them the countries gained
advantage on the seas. Thus privateering was the first manifestation of terrorism,
1
2

P. Kalitowski, Maritime terrorism, “Special Ops” 2010, no. 7/8 (5), p. 34-35
T. Lennox-Gentle, Piracy, Sea Robbery and Terrorism, “Transportation Law Journal” 2010, no. 3, p. 21
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which was lawfully recognised and controlled by the state. The English queen,
Elisabeth I, decided that such acts of violence are a perfect way to fight the enemy
without any consequences regulated by the international law. Hence it was a
model of what we currently call the state terrorism, and employed at sea. In time,
the privateers’ activity was banned and once more they became nothing more but
ordinary pirates robbing ships. In 1856 the so-called “Paris Declaration” came into
force, in which all forms of privateering and piracy were forbidden.
In modern times, the passenger liner under the Portuguese flag, “Santa
Maria”, on 22nd January1961 became the target of attack off the coast of Brazil.
This was carried out by the rebels from Portugal; they kidnapped approx. 600
passengers and 300 crew members. This way they tried to draw the world’s
attention to 39-year long rule of the dictator, Antonio Salazar. After arrival at the
port Recife in the Brazilian state of Pernambuco they handed themselves over to
the authorities and were granted a political asylum. This event is thought to be the
first modern manifestation of the maritime terrorism. However, even though it
meets the definition of maritime terrorism, it is more often considered the first case
of modern sea piracy.3
Both sea pirates and terrorists commit acts of violence on the sea in order
to intimidate and enforce meeting their demands. Both are international groups,
and do not specify their nationalities. The factor distinguishing between both
groups is the idea of taking action, its motivation. The terrorists are guided by
political, ideological, religious or nationalistic considerations, whilst pirates are
motivated by the need for financial gain. The terrorists need publicity, and their acts
must be remarkable; pirates prefer others would not speak of them too much.
Despite the fact that both names are currently used interchangeably, pirates, as a
rule, are not terrorists; their primary objective is robbery.4
The maritime terrorism is “planed and organised act of violence resulting from
the political, religious and ideological motives, aimed against persons, ships, port
facilities, and installations at sea. It aims to enforce on the state authorities,
societies or individuals the specific behaviours, concessions or financial benefits”.5
The maritime terrorism is thus a lawless activity at the sea, a serious threat to
the modern maritime economy. The number of maritime terrorists’ attacks in
relation to the terrorism on land is insignificant and incites much less fear and
terror; therefore, the maritime terrorism is often underestimated, and, in the
average reasoning, it is associated with piracy. The pirates are usually motivated
by robbery, whilst terrorists have political or religious targets, which may destabilise
or unbalance the lawful order and sense of security throughout the world.6
The terrorists’ activity is characterised by the diversity of ways, methods and
forms of action, as well as measures employed in their attacks. Their intensity
increases proportionally to the used weapon and the size of its area of destruction.
Whilst examining this issue of motives, one may not overlook the threats that the
contemporary terrorism poses to the maritime economy. The subjects may become
the port facilities or ships, which are exposed to attacks with the use of

3

A. Walczak, Piracy and maritime terrorism, MA Publishing. Szczecin 2004, p. 23
Ibidem, p. 25
5
Ibidem, p. 79
6
C. Dyrcz, Selected problems of the 21st century terrorism (1), “Maritime Review” 2005, no. 10, p. 6
4
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conventional, chemical, biological or even nuclear weapons, and also
cyberterrorism.7
A terrorist attack in a port may be carried out by supplying weapons on board
of a ship with cargo or bringing it by the terrorists themselves. The explosives may
also be planted on land, in a port facility. The points most attractive to terrorists,
especially in terms of the destruction area, are objects where fuel and gas tanks, or
chemicals, are placed, as well as ships transporting flammable materials. The
effect of attacks on such units moored in a port may be magnified, if the ship is
attacked during loading or unloading.8
When it comes to the seizure of the floating unit, the most frequent targets are
ships moored in a port. The deed is done through forcing the port authorities to
grant permission to leave it; this is obtained as a result of threat, for example to
explode or sink a ship, to kill its passengers, crew, or to cause an ecological risk.
Most often a group of terrorists come on board as passengers, in order to attack
and hijack the ship, as soon as it sails onto the open sea. The hijacked ship may
be used for other terrorist actions, e.g. to sink it after entering the port, which may
result in tie-ups. Exploded tanker or chemical tanker may be a cause of ecological
disaster, and small units with explosives can be used to attack a ship in port,
roadsted or other port facilities.9
A holdup, kidnapping of passengers and crew members as hostages, in order
to enforce the fulfilment of terrorists’ demands is the second variant of abduction.
This option is possible only in the case of taking control over the ship. The most
vulnerable in such case are the following:10
 Passenger ships – a large group of hostages; the kidnapping shall bring a
lot of publicity and be effective in putting pressure on the authorities,
 Tankers, chemical tankers and gas carriers – they carry a dangerous
cargo, often flammable, and their loss or explosion means material losses
or environmental disaster,
 Cargo ships – they carry valuable or unique cargo.
There occur hijackings of ships for own commercial purposes – for example
for transportation of cargo in order to sell it. The actions of this kind are, however,
pirate attacks rather than acts of terrorism.
The use of chemical weapons and chemicals that are dangerous and toxic, for
the purposes of a terrorist attack, is called a chemical terrorism. The chemicals are
cheap to manufacture and easy to use, unlike nuclear weapons. The chemicalbiological weapon is most often hidden in packs such as aerosol containers or gas
cylinders, which are filled with poisonous agents.11
Countless goods transported by sea, which are then stored in the port
warehouses, create the risk of terrorist attack in those facilities; hence it is so
important to ensure the proper level of protection and eliminating the possible
threats.

A. Walczak, Piracy…, op. cit., p. 80
C. Dyrcz, Selected problems of the 21st century terrorism (1), op. cit., p. 7
9
Ibidem, p. 8
10
A. Walczak, Piracy…, op. cit., p. 221-231
11
Ibidem, p. 224
7
8
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From the land perspective, the ports and ships are threatened by different
forms of terrorist attacks, including:12
 Actions aimed at the shore facilities (economic infrastructure, public use
equipment, military bases), as they can be the target of attack carried out
from land in the form of an open fire and mine/bomb attacks; attacks may
be directed mainly on the objects and equipment of the port, moored ships
and port terminals; the goal of attack on the military bases is decreasing
the combat capabilities of naval forces, intimidation, loss of public trust and
demonstrating the lack of competences or exposing weaknesses of the
army;
 Supplying explosives and their planting in a place especially important for
the port operation, i.e. road, communication means, source of energy, port
entry, warehouses, etc.;
 Placing the explosives on board of a ship, in places sensitive to damages
and fire; damage to the drive (e.g. engine room), steering (bridge) or
communication (broadcasting station);
 Actions against the shore facilities tracking the status of the coastal zone
(Border Guard, the Harbour Master);
 Bombing of a sailing or moored at the port or roadsted ship (terrorist attack
may be carried out using an explosive, located beneath the hull or
delivered on board by the terrorists).
Other kinds of danger exist in case of terrorist attacks from the sea:13
 Bombings from fast, small units approaching the ship’s side and attacks on
the port facilities – the attack is carried out by fast units such as motor
boats, water scooters with high manoeuvrability and low sides; the attack
may be carried out in the form of opening fire from a floating vessel, the
remote detonation of the explosives planted in the unit, and also in the form
of a suicidal attack;
 Bombings by fast units with rockets or grenade launchers;
 Bombings with the use of explosives planted by a diver under the hull of a
unit;
 Firing with conventional weapons or rockets of a floating unit, mainly fast
motor boat and from the shore;
 Laying mines (sea lanes, straits, canals and other places limiting the
manoeuvrability of a ship).
The main targets of attacks are outbuildings in a port, i.e. petrol station,
chemical tank, hazardous materials warehouse, etc. The target may also be a
passenger, or trading ship, carrying dangerous materials, and also the Navy ship
staying in a port, to which the explosives are brought to a place vulnerable to
damages and failure (propeller, rudder, fuel tank, storage room). The indicated
exemplary ways of carrying the terrorist attacks are used in various regions and
locations of ships while at sea, anchored, at the roadsted, outer harbour or in port;
also, they are directed at the port facilities, which are also attractive points of
attacks.

12
13

Ibidem, p.115-122
Ibidem, p.123-130
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2. Today’s threats of maritime terrorism
The sea basins have become the true lifeblood of the global economy. Hence
the sea sailing has become a definitely more attractive subject of activities of
varied groups, also armed, especially for pirates and terrorists. Seas and oceans
for centuries have been within the reach of international transport and trade. Over
70% of the worldwide transport is done via maritime routes, which gives nearly
98% of intercontinental exchange. To the development of the merchant fleet, the
increase of various threats is related, including those linked to the safety of people
or carried goods.14
On the surface it seems that piracy and maritime terrorism are two different
practices and their definitions can be easily distinguished. As mentioned before,
pirates operate for profit, whether it is by selling the stolen goods or from a ransom
for the return of those goods. The truth is that the potential profit is also motivation
for terrorists, for whom this is the way of financing their activities. The most rational
division facilitating the distinction here stems from the lack of or having the
ideological foundations. The pirates, even cooperating with the terrorists, limit
themselves only to raise funds, and have no future political or military goals.
Terrorists use piracy for their own purposes, but it is for them a measure, and not
the goal in itself.15
Due to high intensification of trade flows the terrorists may count on adequate
publicity around the world. It should be mentioned that after the end of Cold War
the state-owned naval forces were largely reduced, whilst the character of laws
and rules governing the global shipping is decidedly liberal.16 Such situation is
conducive to various attacks and manifestations of violence. Terrorists attack
ships, port infrastructure, and also exploit other floating units in other ways. It is
worth noting that after the attack of the Al Qaeda on 11 th September 2001 as many
as 50 vessels were placed on a list of ships suspected of links to terrorist
organisations. Terrorists not only attack ships, but also use them to transport
weapons, drugs and money necessary to conduct their activities.17
These days terrorist cooperate with each other, exchange experiences, share
technologies and educate each other. The scope of their activities is wide: they lay
naval mines, use the civilian equipment (jet skis, motor boats), they have trained
teams of divers to plant the explosives, they use the ship measurement systems
and they can navigate. Using the shoulder grenade launchers (RPG), automatic
weapon, or rocket launchers they are able to carry out an attack fast and efficiently.
Any civilian equipment in their hands can be used as terrorist equipment.18
Terrorist attacks at sea can be divided into three groups: at high seas, suicidal
and underwater. The underwater ones seem to be potentially most frequent
method of attacking ships. Al Qaeda planned at least one hidden underwater
attack on the Indonesian Navy base in Surabaya. It is suspected that adopting the
idea of using the miniature submarines for terrorist attacks purposes from the drug
P. Szwankowski, Functioning and development of sea ports. Gdańsk 2010, p.12
A. Walczak,Piracy…, op. cit., p. 80
K. Kubiak, Piracy and maritime terrorism. New challenges for international security, the Lower
Silesian School of Higher Education, Wrocław 2007, p. 33
17
T. Szubrycht, K. Rokiciński, Maritime economy in light of selected threats of the modern world, the
Naval Academy. Gdynia 2006, p. 43
18
A. Walczak, Piracy…, op. cit., p. 134
14
15
16
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cartels is only a matter of time. The evidence exists that some organisations have
such miniature submarines (including, among others, Liberation Tigers of Tamil
Eelam).19
In recent times several more or less effective acts of maritime terrorism have
been committed. The hijacking of the passenger ship “Achille Lauro” in 1985 by the
Popular Front for the Liberation of Palestine can certainly be considered as one of
the most famous acts of maritime terrorism. The kidnappers demanded the release
of 50 Arab activists from the prisons in Israel. One of the ship’s passengers died
during the attack, and the terrorists were finally captured by the carabineers at the
NATO base in Sigonella, even though they had negotiated a safe flight to Tunis.20
The hijacking of the cruise ship, “City of Poros”, on the other hand, took place
on 11th July 1988. During the kidnapping, 89 people were injured, and 9 died.
Terrorists did not take control over the crew and passengers; they began firing to
them from an automatic weapon, and the panic caused by the attack did not allow
them to blend into the crowd and escape. Radical Palestinians from the group of
Abu Nidal admitted to the attack.
The attack on the Philippine ferry, the “Super Ferry 14” in February 2004 was
deemed the bloodiest maritime terrorist attack. It was carried out by the
organisation of Abu Sayyaf. The group members smuggled on board and
detonated there 5 kg of explosives, leading to the death of 119 people and injury of
300 others.21
The most spectacular should be considered the suicidal attack on the “USS
Cole” in 2000. During the attack the so-called “Trojan horse” was used, and more
precisely – a tow boat filled with 270 kg of C4, plastic explosive. The investigation
showed that preparation of this precise attack took one year. The bombing killed 17
sailors, and injured 39. The attack was carried out by Al Qaeda.22
This group is also responsible for another suicidal attack in 2002. The
supertanker MV “Limburg”, standing at the roadsted of Yemen port, was attacked
by a boat filled with almost 200 kg of TNT. On the ship carrying 297 000 barrels of
oil 2 crew members died, as well as the suicide bomber. From the torn double hull
of the tanker 50 000 barrels of oil spilled into the sea, causing damages to the local
ecosystem.23
The attacks aimed at the infrastructure of ports seem to be equally effective as
the attacks carried out on the open waters. In 2004 two members of terrorist
organisations: Hamas and the Al Aqsa Martyrs' Brigades carried out a suicidal
attack in the port of Ashdod, in Israel. The terrorists managed to smuggle the
explosives into the port, put them on themselves and detonate them. In the attack
10 people lost lives24. In the same year the suicidal bombing at the oil terminals of
Khor al Amaya and Al Basra in Iraq caused death of three people. The action,
which was a part of the plan to destabilise Iraq, was carried out by two terrorist
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organisations: Jamaat Al Tawhid and Jihad Fighters. This stopped the operation of
terminals for 2 days, resulting in a loss of 40 million USD.25
In 2011 2 attacks were carried out by terrorists at the port of Mogadishu –
Somalia. Men with guns with explosives were unable to enter the port buildings,
so they opened fire to soldiers from the distance. A civilian died, and three soldiers
were injured. In the second attack a terrorist killed more than 80 people, and
wounded many, detonating a bomb hidden in a car. Al Shabaab organisation
claimed responsibility for the attacks.
Also, the concerns should be mentioned over the threat of terrorists’ attack
aimed at the ships transporting the liquefied natural gas (LNG) or its port
infrastructure. There is talk of major devastation that can be caused by the
detonation of an explosive next to the ship with the capacity of 130 000 m 3. The fire
power of such amount of gas is comparable to the explosion of atomic bomb. The
complete material destruction would apply to the area of over 5 600 m 2, whilst
burns would affect people within 10 km radius. In the US, in order to minimise the
risk, the strict rules were introduced for the protection of LNG ships and LNG
terminals. No floating vessel is allowed to be closer than two miles from the prow of
a ship, and one mile from the sides or stern of a ship. The unit that enters the
closed zone will be fired at by the security of the LNG carrier. During the time of
entering the LNG carrier into port, the traffic at the airports nearby
is limited. The preventive measures have so far helped to avoid a tragedy.
The attacks directed at the maritime trade may bring consequences with
supra-regional reach. It is not just about terrorist attacks and hijacking of vessels,
but also about attacks on sea ports’ infrastructure. There are regions where
majority of sailing routes intersect or run close to each other. A good example is
the waterways that connect the centres of oil and natural gas extractions with the
areas of the highest consumption. The routes often lead along the coasts of
countries that are politically unstable, or through hard to control waters of
archipelagos (South-Eastern Asia), passing canals and straits, often called
“bottlenecks”. They have a strategic meaning for the world economy. These
include, for example, the Strait of Malacca, Singapore Strait, Strait of Hormuz, Bab
al Mandab and the Suez Canal.26
The ships are attractive targets for various armed groups. Currently there are
no tools that could be used to analyse the results of terrorist attacks, or the number
of hijacked ships. It must be assumed that the increase in the number of pirate and
terrorist attacks may result in the need to maintain naval forces in the threatened
sea areas, including strategic ones, due to far-reaching interests of the
international community. However, the military presence itself is not enough; the
involvement of international community (ship owners, exporters and importers) is
needed, because the ad hoc and preventive actions are both needed and
necessary.27
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3. Defence against maritime terrorists
The fundamental principle used in the international law is the rule of freedom
of the seas. It recognises that the coastal country has a full sovereignty on its
internal waters and territorial sea (waters of the archipelago). The open sea lies
outside of sovereignty of any country, and on boards of the ships passing through
them the rule of ship supremacy and the principle of the exclusivity of the Flag
State laws apply. The exceptions from that rule are the tasks resulting from the
fight against piracy, illegal trade, combating illegal radio broadcasts from the high
seas, establishing the nationality of the vessel or the right of hot pursuit.28
It is worth noting that terrorists use the maritime areas outside of control – it is
the area of lawless reign. Control over such water bodies is generally carried out
by patrols of single ships or their groups, which are mostly beyond reach of
international forces. The emergence of threats results from the character of laws
and rules, which govern the global shipping, especially institutions of the so-called
flags of convenience. It is lack of the real bond between the ship and maritime
administration of the country, whose flag the ship sails under, especially in the face
of a significant number of trade ships being currently exploited. The element
facilitating the terrorists’ activities is a fairly common practice of transferring the
ownership of the ship to the so-called paper companies, which have their
registered offices in the countries of flags of convenience. It is the reason for
moving away from the recognition of ownership as the main element of the real
connection of the ship with the country of its flag.
Combating terrorism and piracy, in addition to legal barriers, is hindered by the
ease of purchase of a second-hand vessel. Terrorist organisations in such way
acquire the units capable of fulfilling the role of a battleship (minelayer, weapon
carrier, even a unit that will cause a collision with the tankers or gas tankers, or
block an important seaway by scuttling).
Such ship may also be used as the so-called “mother ship”, transporting fast
motor boats, which serve the purpose of attacking other vessels. Additionally, it will
be a unit sailing legally, in relations to which the supremacy of the flag state
formally applies.29
The freedom of sailing on the “high seas” is a key principle of the modern law
of the sea. The doctrine of freedom is why no country has sovereign control over
any of their part. This is regulated by the international legal acts, such as Art. 2 of
the Geneva Convention on the High Seas of 1958 or Art. 89 of the Convention on
the Law of the Sea of 1982.30 It is a general form; however, it depends on the
doctrine of recognition, acquiescence and prescription, and according to those
doctrines, the long-term use of specified area of the high seas, which is adjacent to
the territorial sea of the country, accepted by other states, may extend the
country’s sovereignty over that area.31
The term of high seas was defined in the Art. 1 of the Convention of 1958, as
all parts of the sea not constituting the internal waters or territorial seas of a
28
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country. Such definition is taken into account by customary international law, and
as a result of development of law, the high seas definition in the Convention on the
Law of the Sea includes “all parts of the seas not covered by the exclusive
economic zone, territorial sea or internal waters of a country, as well as
archipelagic waters of an archipelagic state”.32
All countries have access to the high seas; the areas are open to them, which
means that they have, among others, right of navigation, flight, can lay submarine
cables and pipelines, build artificial islands and other installations permitted under
international law, fish, and conduct scientific research. The freedom of the sea that
applies on the high seas means that, based on the principle of equality, the
countries may benefit from it, as well as their ships and residents. Everyone has
the right to reasonably take advantage of the highs seas; the resources are not
subject to the territorial sovereignty of any state. Freedom of navigation means that
all countries have the right to benefit from the high seas and sail on them on the
trade and other ships.33
The national affiliation of the ship, i.e. jurisdiction of state over a ship flying its
flag, is the basis of maintaining order on the high seas. This means that a flagless
ship loses many privileges and rights.
Political asylum obtained in Brazil by the perpetrators who hijacked the
Portuguese ship Santa Maria indicated that the international law had limited
capabilities in prosecuting those who commit acts of this kind. Referring to the
political motives of a person, guilty of an act of violence, excludes that person from
the general jurisdiction and prevents their eventual extradition. Granting the asylum
by Brazil was consistent with the international regulations in force then. Until the
beginning of the 1980s of the 20th century the sea states did not create a coherent
system of law determining the rules of combating the maritime terrorism, and the
gap was not filled by the articles of Convention on the Law of the Sea of 1982,
relating to combating the piracy.34 The legislative works were only sped up as a
result of an extraordinary in its character hijacking of the Italian ship, “Achille
Lauro”, after which the UN General Assembly ordered the International Maritime
Organisation (IMO) to deal with the problem.35 The UN resolution condemned the
act of ship hijacking, recommended to all countries to unilaterally and in
cooperation with other states and appropriate UN bodies take actions contributing
to gradual elimination of reasons for international terrorism, and pay attention to
the situations of violation of human rights and fundamental freedoms, which may
favour the emergence of terrorism and threaten international peace and safety. All
terrorist acts, methods and actions were condemned as criminal ones, regardless
of place of commitment and the person of perpetrator; this included all activities
detrimental to friendly relations between the states and their security.36 The actions
undertaken by the IMO took two directions: organisational and legislative. The
manifestation of the first one was adoption during the 58th session of the
organisation (12th August 1986) of resolution relating to the development and
implementation of measures in order to prevent unlawful acts against passengers
32
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and crew of a ship, based on the resolution A.584 (14) of the IMO General
Assembly of 1985, the Maritime Safety Committee (MSC). The resolution was not
an act of international law, but suggested to the countries of IMO to undertake the
recommended actions.37
Legislatives works began with the decision of the IMO Council, made during
the 57th Session between 10-14 November 1986 on appointing the Preparatory
Committee. The works of the Committee led eventually to the adoption of the draft
of the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of
Maritime Navigation, together with the Additional Protocol for the Suppression of
Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental
Shelf.38
The drafts were approved in Rome, during the international conference taking
place between 1 – 10 March 1988. The Rome Convention contained a preamble
and 22 articles. The preamble defines the purpose of convention, as a coherent
system of international standards, which prevents the acts of terror on sea.
The Convention, together with the protocol, is a precise attempt to regulate
international cooperation to combat acts of violence at sea. It accurately identifies
activities that should be sanctioned by international law and the measures the state
is authorised to use. While determining the acts of violence, the Convention does
not take into account the motives of perpetrators, building the legal regulations
considering the character and consequences of these acts. Omitting the motives
corresponds with the direction of development of international law in order to
combat and defend against the crimes of an international nature.
This Convention says that the effective fighting of international crime is
conditioned by the precise determination by law of what should be the basis for
combating, character and consequences for navigation of the criminals’ activities.
The motives of the perpetrators are of significance in terms of moral or political
assessment of actions, but have no impact on the legal classification of acts and
undertaking repressive actions.39
The Rome Convention set the correct course of action; however, its content
lacked the solutions for existing issues. Its provisions do not raise the main
problems limiting the effective use of state services, especially those dealing with
broadly understood preventive actions and applying the so-called pre-emptive
defence.
In order to prevent threats to the maritime economy, the governments and
international organisations extended their activities. This is important for the
regions that are most at risk of piracy and possibility of maritime terrorists’ attacks,
i.e. for waters of North-Eastern coasts of Africa, in the Strait of Malacca and South
China Sea. For instance, the convoys of ships were put in place there, to escort the
naval units of the countries wishing to maintain the freedom of navigation. Other
countries purchase specialist equipment for their navies, to combat piracy.3 The
forces protecting the shipping lanes are not able to effectively fight off pirates due
to formal issues, as they have their bases in the sovereign countries, usually too
37
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weak to fight crime on sea or even not interested in undertaking the offensive
actions, whilst at times they profit from piracy. Of significant importance is also
preparing the crews of the ships to defend themselves against assaults. Almost
every ship owner has a code of conduct for such case. It is recommended to light
up the ship and her nearest surroundings, disable the AIS system (Automatic
Identification of Ships), take guard and maintain caution, use the fire-extinguishing
system for defence, surrender and notify the authorities, if possible.40
An armed attack on the ship, although it generally takes place on well-known
waters, can occur in almost every point of the globe, including the “civilised” areas.
The problem is not the lack of forces and measures appropriate to fight the crime,
but coordination of actions, to use the above in the best way possible.
The VTMIS (Vessel Traffic Monitoring and Information System) was activated
in June 2002. It does not serve the purpose of combating the maritime terrorism,
as the problem of terrorism was raised half a year later, during the international
conference organised by the IMO.41
But the key element of the VTMIS is the European network called
SafeSeaNet. This is managed by the European Maritime Safety Agency – EMSA.
VTMIS is an IT system, whose main goal is to distribute information employing
three levels: local, national and central. Information acquired locally through the socalled competent institutions, e.g. port authorities, coastal stations, is then
forwarded to the users on the national level and recorded on the national server
that can be accessed by every other user country through the central server,
located in Luxembourg. The SafeSeaNet also creates databases on ships,
transported cargo and results of ship inspections, in order to use this data in the
future. In the system the following ships are registered:
 With the displacement of over 300 tons,
 Fishing and tourist with a total length not less than 45 m,
 Carrying dangerous cargo, regardless of their size.
Except the maritime administration bodies, the access to the information,
collected in the system, have the border protection services and customs, ship
owners, ship agents, sanitary inspection, environmental protection services, and
other state services that are authorised to do so. The international distribution of
information allows appropriate coordination of activities also when more than one
country is threatened. VTMIS cooperates with other systems, which were created
often for different purposes. This include, among others:42
 Vessel Traffic Service (VTS) System – designed and used to ensure safe
navigation in the port entry waters and restricted areas, e.g. in English
Channel;
 Automatic Identification System AIS – sends information about vessels,
such as: name, location, course, speed, cargo, port of destination, etc. to
the maritime and land users;
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 Long-range identification and tracking (LRIT) System – designed in
response to the terrorist threat, serves the purpose of automatic
(if requested by the coastal station) sending of information on the unit; data
transfer is performed mainly by the satellite system INMARSAT – C every
hour, and in the message the call signal of the ship, as well as time and
position are given;
 Ship Reporting system (SRS) – defines the procedure of reporting the sea
ship to the coastal stations and transferred information;
 Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS), whose goal is to
ensure uninterrupted communication in case of danger (in order to ensure
safety) and routine communication from every point on Earth, through the
use of ultra-short-wave communications, and satellite communications;
 Several systems of satellite navigation: GPS, GLONASS and Galileo,
which serve or will serve in the future the purpose of determining the
location of users with large precision and in near-real time.
All of these systems co-function and provide data which is necessary in the
supervision of the sea traffic security. The appropriate processing of information
allows acquisition of a detailed statistical data on the ships’ movement and use of
prevention, for example, not allowing entering the EU waters the units posing a
threat to the security of the country – the EU member, or to the natural
environment. The current data in near-real time (AIS information updated every
second) can be obtained by the services at any moment thanks to the SafeSeaNet
databases.43
Integrated systems of maritime security are an important link in combating the
threats and dangers arising as a result of a widely understood sea activity. The
latest telecommunication and IT solutions allow coordination of actions, undertaken
by the institutions ensuring safety, taking into account its various aspects (natural
environment protection, illegal immigration, maritime terrorism). These systems
should be constantly developed and integrated, in order to ensure the exchange of
information on the topic of navigation safety on the global scale.
Streszczenie
Terroryzm to zjawisko historycznie zmienne, wielopłaszczyznowe,
dynamiczne, które przyjmuje różne postaci. Trudno jest sformułować jednolitą
definicję terroryzmu, gdyż zmienia się on wskutek rozwoju cywilizacji, a zwłaszcza
wskutek błyskawicznego postępu naukowo – technicznego. Terroryści doskonale
korzystają z najnowszych środków łączności, mass mediów, technik komunikacji
oraz z sieci komputerowych.
O ile piraci byli na morzach i oceanach świata od wieków, o tyle terroryzm
morski jawi się, jako zjawisko świeże i niezwykle niebezpieczne. Ataki, na jednostki
pływające, czy infrastrukturę portową, stają się coraz bardziej intensywne, a koszty
osobowe i ekonomiczne coraz wyższe i bardziej dotkliwe. Niestety, pomimo
rozwoju nowych technologii, zagrożenie nie spada, gdyż terroryści korzystają z
najnowszych osiągnięć nauki i techniki, a co gorsza są gotowi na najwyższe
poświęcenie, jakim jest ludzkie życie, aby osiągnąć zamierzony cel. Dlatego
niezwykle ważna jest prewencja oraz stałe monitorowanie grup terrorystycznych,
43

Ibidem

1097
________________________________________________________________________________________

ich działań i zamierzeń, ponieważ koszt błędu lub zaniechania obserwacji może dla
wielu ludzi nieść za sobą tragiczne skutki.
Ze wzrostem znaczenia terroryzmu nastąpiły zmiany koncepcji jego
zwalczania. Początkowo zwalczała go policja i walczyły z nim siły porządkowe,
obecnie zwalczają terroryzm głównie oddziały specjalne policji i służby specjalne.
Każdy kraj powinien być przygotowany w każdym momencie na zagrożenia
terrorystyczne. Szczególnie jest to istotne, gdy żołnierze biorą udział w misjach
międzynarodowych. Każde państwo na świecie musi pilnować swego terytorium,
ponieważ nie wiadomo, kiedy i gdzie nastąpi atak terrorystyczny.
Nie ma możliwości, aby uznać jeden scenariusz za bardziej prawdopodobny
a inny za mniej, gdyż warunkują to wyłącznie pomysłowość, umiejętności,
determinacja i zasoby materialne sprawców. Są to czynniki, które zmieniają się
w krótkim czasie, zaś możliwe do mniej lub bardziej wiarygodnej kontroli są tylko
poprzez narzędzia pracy operacyjnej. Wobec tego należy liczyć się z każdym
scenariuszem, w tym z najbardziej pesymistycznymi, nie zapominając o innych
możliwych sytuacjach.
Summary
Terrorism is a phenomenon historically changing, multi-layered, dynamic,
adopting different forms. It is difficult to formulate a uniform definition of terrorism,
as it alters as a result of development of civilisation, and especially rapid scientific
and technological progress. Terrorists fully benefit from the latest communication
means, mass media, communication techniques and computer networks.
While pirates have been present on the seas and oceans for centuries, the
maritime terrorism is a fresh phenomenon – and exceptionally dangerous one. The
attacks, both aimed at the vessels and port infrastructure, intensify and the
personal and economic costs are higher and more severe. Unfortunately, despite
the development of new technologies, the threat does not decrease, as terrorists
also use the latest achievements of science and technology, and, what’s worse,
they are prepared to make the ultimate sacrifice of a human life to achieve their
goals. This is why prevention is so important, as well as constant monitoring of
terrorist groups, their actions and intentions, as the cost of error or neglecting the
observation may bring tragic consequences to many.
With the increase in terrorism the changes in the concept of its combating took
place. At first, it was fought by the Police and law enforcement units; currently,
terrorism is combated mainly by police special units and Special Forces. Every
country should be prepared at any moment for a terrorist threat. It is especially
important as the soldiers participate in the international missions. Each country in
the world must look after its territory, as it is not known when the terrorist attack
can occur.
It is not possible to consider one scenario as the most probable and the other
as less likely, as these are conditioned only by ingenuity, skills, determination, and
material resources of perpetrators. These are factors that change in short period of
time, possible to more or less reliably control only through the operational tools.
Hence, one must consider every scenario, including the most pessimistic ones,
remembering about other possible options.
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