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Abstract
The number of the TEU containers significantly increased in the last twenty years not only in a global scale but
also transferred by a single container vessel. The typical Panamax was designed to carry 4 000 TEU in the eighties
while nowadays its TEU capacity increased up to 5 500 TEU. Moreover, the first container carrier with a capacity of
11 000 TEU in New Panamax class was launched in 2006. The main engines with a power up to 100 000 kW are
installed to propel such a huge seagoing vessels, capable to carry thousands of containers. Heavy fuel oil with
a lowest combustion quantities up to 700 cSt for 50°C are used in the contemporary container vessels low speed
engines. The steam demand to heat up such fuels in transfer, purification and preparation for the combustion process
is enormous. Considering relatively high main engines power values there is a chance to recover a big amount of
heat wasted in the exhaust gases through correct power and capacity selection of the exhaust gas boiler. The correct
choice of the exhaust gas boiler lets fulfill the heat purposes of the container ships and additionally gives a steam to
turbine driven alternator.
There is a demand to calculate the energy resources of the container vessels because of the trends in increasing
speed, TEU capacity and heavy fuel oil grades used in contemporary ships. The suggested methodology to calculate
the amount of steam that is possible to produce in the exhaust gas boiler for the contemporary container carriers is
one of the analyzed elements. This methodology can be the main asset as a support of taking design decisions in
energy and economy aspects of the ship in a preliminary stage when there is not to many known parameters. It is so
important as the effects of the design decisions in a preliminary stage have significant matter for the building and
operation costs of the future container vessels.
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METODYKA OKREĝLANIA ILOĝCI MOĩLIWEJ
DO WYPRODUKOWANIA PARY W KOTLE UTYLIZACYJNYM
DLA WSPÓàCZESNYCH KONTENEROWCÓW
WE WSTĉPNYM ETAPIE PROJEKTOWANIA
Streszczenie
W ostatnim dwudziestoleciu liczba przewoĪonych kontenerów TEU znacznie wzrosáa nie tylko w skali globalnej,
ale równieĪ jednorazowo. W latach osiemdziesiątych typowy Panamax mógá przewieĨü jednorazowo 4 000 TEU,
podczas gdy obecnie jego zdolnoĞü przewozowa osiągnĊáa poziom 5 500 TEU. Co wiĊcej, w roku 2006 zostaá oddany
do eksploatacji pierwszy statek kontenerowy z serii Suezmax o najwiĊkszej pojemnoĞci áadunkowej 11 000 TEU. Do
napĊdu tak duĪych jednostek morskich, zdolnych przewieĨü jednorazowo tysiące kontenerów, instalowane są silniki
o mocach dochodzących do 100 000 kW. Silniki te są zaprojektowane do spalania najgorszych jakoĞciowo paliw
pozostaáoĞciowych, o lepkoĞci kinematycznej 700cSt (50°C). Zapotrzebowanie energii cieplnej do podgrzania tych
paliw w procesie transportu, oczyszczania i przygotowania do spalania wymaga ogromnych iloĞci pary. Z uwagi na
stosunkowo duĪe wartoĞci mocy silników napĊdu gáównego wspóáczesnych statków kontenerowych istnieje moĪliwoĞü
odzyskania duĪych iloĞci energii z entalpii spalin, poprzez odpowiedni dobór mocy i wydajnoĞci kotáów utylizacyjnych.
WáaĞciwy dobór kotáa utylizacyjnego pozwoli na zrealizowanie celów grzewczych statku kontenerowego i pokryje
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zapotrzebowanie na energiĊ elektryczną statku kontenerowego w czasie podróĪy morskiej.
Z uwagi na rosnącą prĊdkoĞü i pojemnoĞü áadunkową wspóáczesnych statków kontenerowych oraz stosowane
paliwa pozostaáoĞciowe istnieje potrzeba analizy zasobów energetycznych kontenerowców. Jednym z elementów tej
analizy jest proponowana metodyka oceny iloĞci moĪliwej do wyprodukowania pary w kotle utylizacyjnym dla
wspóáczesnych statków kontenerowych. Metodyka ta moĪe stanowiü Ĩródáo wsparcia w podejmowaniu decyzji
projektowych w zakresie energetyki i ekonomiki statku we wstĊpnym etapie projektowania, kiedy dysponuje siĊ
niewielką liczbą informacji. Jest to o tyle waĪne, Īe skutki decyzji podjĊtych w etapie wstĊpnym mają istotne znaczenie
dla kosztów budowy i eksploatacji przyszáej jednostki.
Sáowa kluczowe: Wspóáczesne statki, kontenerowce, para, jednostka odzysku ciepáa, kocioá utylizacyjny

1. WstĊp
Dynamiczny rozwój transportu towarów w formie modularnej spowodowaá, Īe stawki
frachtowe dla statków kontenerowych osiągnĊáy najniĪszy od lat poziom. Dla opáacalnoĞci
transportu kontenerowcami zarówno silniki napĊdu gáównego jak i spalinowe zespoáy
prądotwórcze coraz czĊĞciej zasilane są paliwami pozostaáoĞciowymi o coraz gorszych
jakoĞciowo wáaĞciwoĞciach. Projektowanie instalacji parowej i dobór kotáa utylizacyjnego, który
zapewni odpowiednią iloĞü pary na cele grzewcze w podróĪy morskiej statku kontenerowego
naleĪy przeprowadziü dla paliwa o lepkoĞci kinematycznej 700 cSt dla temperatury 50°C. Dla tej
lepkoĞci paliwa pozostaáoĞciowego wymagana jest temperatura na dolocie do silnika
spalinowego na poziomie 150°C. Z uwagi na rodzaj paliwa stosowanego na kontenerowcach
zapotrzebowanie na parĊ do celów grzewczych w zbiornikach zapasowych, osadowych
i rozchodowych jest odpowiednio wiĊksze dla wspóáczesnych kontenerowców niĪ dla starszej
generacji statków.
Dla dalszej redukcji kosztów w transporcie áadunku budowane są kontenerowce o znacznie
wiĊkszej noĞnoĞci niĪ jeszcze 5 lat temu. Wedáug [6] kontenerowiec o zdolnoĞci przewozowej
16 000 TEU generuje o 40% mniejsze koszty niĪ statek o pojemnoĞci 5 500 TEU przy tej samej
prĊdkoĞci páywania. Jednak do obsáugi duĪych jednostek kontenerowych potrzebne są maáe
i Ğrednie statki kontenerowe, o wiĊkszych, niĪ dotychczas, moĪliwoĞciach przewozowych
dochodzących do 2800 TEU. Prowadzi to do wzrostu zapotrzebowania na moc silników napĊdu
gáównego, dochodzącą, dla tych najwiĊkszych kontenerowców, do 100 000 kW. Powoduje to
zwiĊkszone zapotrzebowanie na parĊ grzewczą do podgrzania odpowiednio wiĊkszych iloĞci
paliwa pozostaáoĞciowego. Istnieje, wiĊc realna potrzeba analizy iloĞci moĪliwej do
wyprodukowania pary nasyconej w kotáach utylizacyjnych dla tego typu statków, w których napĊd
gáówny stanowią wolnoobrotowe silniki spalinowe i okreĞleniu zapotrzebowania pary na cele
grzewcze. Pozostaáa para moĪe zostaü wykorzystana do wytwarzania energii elektrycznej.
2. Kotáy utylizacyjne na kontenerowcach
Na potrzeby metodyki doboru kotáów utylizacyjnych do maksymalnej, moĪliwej do wytworzenia
pary, dokonano analizy rodzaju i typu kotáów instalowanych na statkach kontenerowych [3-5, 8-10].
W wiĊkszoĞci przypadków kotáy utylizacyjne wystĊpują jako samodzielne ukáady wytwarzania pary
nasyconej. Rzadziej kotáy te wystĊpują w formie tzw. kotáów kombinowanych z opalanymi kotáami
pomocniczymi.
Na statkach starszych typów spotyka siĊ rozwiązanie typu páomieniówkowego. Na nowo
budowanych jednostkach stosuje siĊ wyáącznie kotáy wodnorurkowe tzw. opáomkowe
z wymuszoną cyrkulacją. Na Rys. 1 przedstawiono omawiane typy kotáów utylizacyjnych dla
powierzchni wymiany ciepáa w ukáadzie pionowym (a) i poziomym (b).
Kotáy utylizacyjne z páomieniówkami są rzadkim rozwiązaniem z uwagi na koniecznoĞü
zastosowania niezaleĪnego zbiornika parowego oraz tendencji do blokowania siĊ rurek, w których
przepáywają spaliny.
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a)

b)

Rys. 1. Typy kotáów utylizacyjnych [11]
Fig. 1. Exhaust gas boiler types [11]

W celu zwiĊkszenia efektywnoĞci wymiany ciepáa na drodze spaliny - mieszanina parowodna
spotyka siĊ róĪne rozwiązania powierzchni ogrzewalnej opáomek. RóĪne rozwiązania powierzchni
ogrzewalnej opáomek przedstawiono na Rys. 2.
a)

b)

c)

Rys. 2. Powierzchnia wymiany ciepáa kotáów utylizacyjnych [1]: a) Īebra kwadratowe, b) igáy, c) Īebra Ğrubowe
Fig. 2. Types of Exhaust gas boiler heat exchange surfaces[1]: a) square ribs, b) needles, c) spiral ribs

3. Metodyka wyznaczania wydajnoĞci kotáa utylizacyjnego
IloĞü moĪliwej do wyprodukowania w kotle utylizacyjnym pary nasyconej zaleĪy od
obciąĪenia silnika napĊdu gáównego statku w stosunku do jego mocy nominalnej, róĪnicy
temperatur spalin oraz ich wartoĞci na dolocie T1 i wylocie z kotáa T2, temperatury wody
zasilającej Twz, parametrów wytwarzanej pary oraz wspóáczynnika utrzymania ciepáa ĳi.
Dobór kotáa utylizacyjnego do statku o podanej pojemnoĞci kontenerowej TEU polega na
okreĞleniu ciĞnienia roboczego pr [MPa] oraz wydajnoĞci parowej kotáa D [kg pary /h]. CiĞnienie
robocze kotáa zaleĪy od temperatury paliwa pozostaáoĞciowego na wlocie do silnika spalinowego.
Dla paliwa o lepkoĞci kinematycznej 700cSt (50°C) naleĪy przyjąü wartoĞü graniczną tPAL=150°C
zgodnie z Rys. 3.
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Rys. 3. Sposób doboru temperatury paliwa [12]
Fig. 3. Calculations of the heavy fuel oil temperature [12]

3.1. Energia oddawana w spalinach
Wychodząc z równania na iloĞü ciepáa zawartego w spalinach (1) naleĪy okreĞliü masowe
 SP , Ğrednie ciepáo wáaĞciwe dla skáadu
natĊĪenie przepáywu spalin przez kocioá utylizacyjny m
roboczego spalin

cSP

oraz temperaturĊ spalin T1 i T2 na wlocie i wylocie z kotáa.

QSP

m SP cSP (T1  T2 ) / 3600

IloĞü spalin emitowanych przez silnik napĊdu gáównego

[ kW ] ,

m SP

(1)

naleĪy przeliczyü na warunki

eksploatacyjne. W zaleĪnoĞci (2) uwzglĊdniono poprawkĊ dotyczącą optymalizacji silnika 'mO % ,
warunków zewnĊtrznych 'mWZ % (temperatura wody, ciĞnienie i temperatura powietrza i in.) oraz
obciąĪenia czĊĞciowego silnika 'mOC % .
 SP
m

M L1 

PO ǻm O% § ǻm WZ% · § ǻm OC% · POC%

 ¨1 
¸  ¨1 
¸
PL1 100 ©
100 ¹ ©
100 ¹ 100

[kg/h] .

(2)

Dla uzyskania temperatury spalin na wlocie do kotáa utylizacyjnego T1, istnieje koniecznoĞü
wyznaczenia temperatury TL1, podanej przez producenta w przewodnikach projektowych silnika
napĊdu gáównego, uwzglĊdniając warunki eksploatacyjne tj. poprawkĊ temperatury dla punktu
optymalizacyjnego silnika 'tO , warunków zewnĊtrznych 'tWZ oraz obciąĪenia czĊĞciowego
silnika 'tOC . Jest to szczególnie waĪne, gdyĪ dwusuwowe silniki spalinowe spalają paliwa
pozostaáoĞciowe niskiej jakoĞci, rozumiane jako paliwa o niskich wáaĞciwoĞciach energetycznych.
JeĞli dodaü do tego starania producentów silników spalinowych zmierzające do obniĪenia wartoĞci
jednostkowego zuĪycia paliwa to okaĪe siĊ, Īe temperatura spalin za turbosprĊĪarką spadáa
w porównaniu do silników produkowanych w latach 80. o ponad 100°C z okoáo 370°C do 240°C
dla wartoĞci nominalnych L1 i warunków umiarkowanych (ISO).
Do wyznaczenia Ğredniej wartoĞci ciepáa wáaĞciwego spalin zastosowano funkcjĊ wielomianową
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trzeciego stopnia dla skáadu roboczego podanego w Tab. 1. Dla wszystkich wyznaczonych funkcji
skáadników spalin wartoĞü wspóáczynnika determinacji R2 byáa powyĪej 0,99.
Tab. 1. Skáad procentowy spalin [11]
Tab. 1. Exhaust gas percentage [11]

Skáadnik spalin
Udziaá procentowy

N2

O2

H2O

CO2

76,2%

14,0%

5,1%

4,5%

Pozostaáe skáadniki NOx, SOx, CO i HC stanowią tak maáą wartoĞü w skáadzie procentowym
spalin, Īe zostaáy pominiĊte bez wpáywu na csp.
Od wartoĞci temperatury T2 zaleĪy iloĞü ciepáa jaka zostanie oddana przez spaliny. Wysoki
stopieĔ utylizacji ciepáa odpadowego wymaga obniĪenia tej temperatury tak mocno jak to
moĪliwe. Dopuszczalna zawartoĞü siarki w paliwie, zestawiona w Tab. 2, stanowi ograniczenie
obniĪenia tej temperatury z uwagi na punkt rosy.
Tab. 2. ZawartoĞü siarki w paliwie[7]
Tab. 2. Sulfur content in Heavy Fuel Oil [7]

Data wejĞcia w Īycie
Obowiązujące przepisy

Strefa specjalna

Strefa bez ograniczeĔ

1,5%
4,5%

Marzec 2010
1,0%
StyczeĔ 2012
3,5%
StyczeĔ 2015
0,1%
StyczeĔ 2020 (2025)

0,5%

Podane zawartoĞci siarki w paliwie od roku 2010 i póĨniej stanowią propozycje poprawek do
Aneksu VI konwencji MARPOL.
Dla strefy specjalnej tj. obszaru Morza Baátyckiego, Morza ĝródziemnego i in. dopuszczalna
zawartoĞü siarki w paliwie jest znacznie niĪsza niĪ dla pozostaáych obszarów Īeglugi statków.
W zaleĪnoĞci od moĪliwoĞci dostaw paliw o zawartoĞci siarki 0,5% poprawka moĪe wejĞü
w Īycie w roku 2020 lub 2025. Dla tak niskiej zawartoĞci siarki w paliwie istnieje moĪliwoĞü
wytworzenia wiĊkszych iloĞci pary niĪ ma to miejsce obecnie przy zawartoĞci 4,5% siarki
w paliwie pozostaáoĞciowym poza obszarem specjalnym. W tej sytuacji naleĪaáoby obniĪyü
ciĞnienie robocze kotáa ze wzglĊdu na niĪszą wartoĞü temperatury pary. Na Rys. 4
przedstawiono zaleĪnoĞü temperatury punktu rosy kwasu siarkowego w funkcji zawartoĞci siarki
w paliwie. Wynika stąd, Īe im mniej siarki w paliwie, tym temperatura spalin za kotáem
utylizacyjnym T2 moĪe byü niĪsza czyli wiĊksza wartoĞü entalpii wáaĞciwej [kJ/kg] moĪe byü
oddana przez spaliny.
ZaleĪnie od róĪnicy temperatur ǻT, rozumianej jako najniĪsza wartoĞü miĊdzy temperaturą
gazów spalinowych T2 opuszczających powierzchniĊ odparowania wody kotáowej, a temperaturą
pary nasyconej (temperaturą nasycenia) Tn, powierzchnia wymiany ciepáa, miĊdzy spalinami
a mieszaniną parowodną w kotle utylizacyjnym, przyjmuje róĪne wartoĞci. Im niĪsza róĪnica
temperatur ǻT tym wiĊksza powierzchnia wymiany ciepáa kotáa utylizacyjnego.
Na Rys. 5 przedstawiono, w jaki sposób zmiana ǻT wpáywa na wydajnoĞü i powierzchniĊ
wymiany ciepáa kotáa utylizacyjnego.
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Rys. 4. Temperatura punktu rosy kwasu siarkowego [2]
Fig. 4. Sulfur acid dew point temperature [2]

Rys. 5. Powierzchnia wymiany ciepáa kotáa utylizacyjnego
Fig. 5. Heat exchange surface of exhaust gas boiler

Wedáug [11] obniĪając róĪnicĊ temperatury ǻT z 15 do 5 wydajnoĞü kotáa utylizacyjnego
wzroĞnie tylko o 10% (110 na wykresie) przy zwiĊkszeniu powierzchni wymiany ciepáa o 132%.
Zmiana ǻT o 10°C powoduje nieproporcjonalny wzrost kosztów wytworzenia powierzchni
wymiany ciepáa. Do dalszych obliczeĔ przyjĊto ǻT=20°C jako kompromisową wartoĞü z uwagi na
powierzchniĊ wymiany ciepáa oraz stopieĔ utylizacji ciepáa ze spalin.
3.2. WydajnoĞü kotáa utylizacyjnego
WydajnoĞü kotáa D [kg/h] wyznaczono dla maksymalnej iloĞci pary moĪliwej do
wyprodukowania. PrzyjĊto entalpiĊ wody zasilającej iwz dla temperatury w skrzyni cieplnej
twz=85°C oraz entalpiĊ pary nasyconej i” dla wczeĞniej przyjĊtej temperatury nasycenia tn=170°C
i ciĞnienia roboczego pr=0,7 MPa tj. 0,8 MPa ciĞnienia absolutnego. Z uwagi na wáasnoĞci gazów
naleĪy utrzymywaü temperaturĊ wody zasilającej na poziomie 85°C. Dla tak wysokiej temperatury
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rozpuszczalnoĞü gazów w wodzie jest utrudniona i duĪo áatwiej jest pozbyü siĊ ich w atmosferycznej
skrzyni cieplnej.
Parametr M i w zaleĪnoĞci (3) na wydajnoĞü kotáa utylizacyjnego okreĞla siĊ mianem
wspóáczynnika utrzymania ciepáa. ZaleĪnie od strat ciepáa do otoczenia i sprawnoĞci kotáa,
M i przyjmuje wartoĞci z zakresu 0,97-0,99. Do ostatecznych obliczeĔ przyjĊto M i 0,97, jako
najgorsza z moĪliwych wartoĞci.

D

QSP  M i  (3600)
i ''  i wz

[kg/h] .

(3)

Na podstawie przyjĊtych parametrów i zaleĪnoĞci funkcyjnych zostaáa stworzona aplikacja do
obliczania w pierwszej kolejnoĞci ciepáa zawartego w spalinach Q SP a nastĊpnie maksymalnej
moĪliwej do uzyskania wydajnoĞci D [kg/h] oraz mocy Q [W] kotáa utylizacyjnego. Przykáad
KU

KU

aplikacji zaprezentowano na Rys. 6.

Rys. 6. Przykáad obliczeĔ dla kotáa utylizacyjnego
Fig. 6. Exhaust gas boiler calculation project

Aplikacja zostaáa stworzona w polskiej i angielskiej wersji jĊzykowej. UĪytkownik programu
wypeánia danymi pola jasne. Wpisuje w nich wartoĞci z przewodników projektowych wybranego
silnika i dane wynikające z indywidualnych uzgodnieĔ z armatorem kontenerowca. Pola szare są
wynikiem obliczeĔ. Istnieje moĪliwoĞü wyĞwietlenia dodatkowych obliczeĔ w zakáadce
Calculations. Istotnym elementem aplikacji jest dobrana moc silnika statku kontenerowego
SMCR. Dla tej mocy na wykresie parametrów kontraktowych, silnik posiada inną niĪ w punkcie
L1 prĊdkoĞü obrotową. Inna jest teĪ temperatura spalin.
4. Wnioski
Z przeprowadzonej analizy kotáów na statkach kontenerowych wynika, Īe w zdecydowanej
wiĊkszoĞci kotáy te wytwarzają parĊ o ciĞnieniu roboczym 0,7 MPa. Dla tego ciĞnienia
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wyznaczono maksymalne wartoĞci wydajnoĞci i mocy kotáa utylizacyjnego korzystając
z zaleĪnoĞci i funkcji aproksymacyjnych dla wolnoobrotowych silników dwusuwowych. WáaĞnie
te silniki, stanowią najczĊĞciej napĊd gáówny kontenerowców i wskazane jest, by stworzona
aplikacja oparta byáa na zaleĪnoĞciach dotyczących tych silników.
Dla rosnących moĪliwoĞci transportowych kontenerowców istnieje realna szansa uzyskania
wyĪszych sprawnoĞci siáowni tych statków posiadając wiedzĊ o maksymalnej iloĞci pary moĪliwej
do wyprodukowania ze spalin odlotowych wolnoobrotowych silników napĊdu gáównego statków
kontenerowych dla wybranego obciąĪenia eksploatacyjnego uzgodnionego z armatorem. Jak
wynika z danych technicznych kontenerowców [3-5, 8-10] instalacje parowe są najczĊĞciej
wykonywane dla 90% obciąĪenia silnika napĊdu gáównego statku.
Przy wykorzystaniu stworzonej aplikacji dokonano serii obliczeĔ moĪliwej do
wyprodukowania w kotle utylizacyjnym pary. W dalszym etapie prac naleĪy okreĞliü wydajnoĞü
kotáów utylizacyjnych rozpatrując realizacjĊ potrzeb grzewczych kontenerowców w caáym
zakresie pojemnoĞci kontenerowej TEU. RóĪnica maksymalnej iloĞci pary moĪliwej do
wyprodukowania z ciepáa odpadowego spalin silników napĊdu gáównego kontenerowców,
a zapotrzebowaniem na cele grzewcze moĪe zostaü wykorzystana do napĊdu turboprądnicy.
Z wstĊpnych obliczeĔ wynika, Īe dla mocy silnika napĊdu gáównego kontenerowców powyĪej
Ne = 11700 kW istnieje nadwyĪka pary produkowanej w kotle utylizacyjnym wzglĊdem potrzeb
grzewczych.
WáaĞciwa konfiguracja energetyki siáowni statku we wstĊpnym etapie projektowania
doprowadzi do obniĪenia kosztów i wzrostu opáacalnoĞci transportu kontenerowcami.
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