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Niniejsze wydanie stanowi drugi numer katalogu prac dyplomowych wykonanych na Wydziale
Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Przedstawia skrót informacji na temat prac
dyplomowych magisterskich i inżynierskich zrealizowanych na Wydziale i obronionych w okresie
02.01–30.06.2019 roku. Dotyczy on piętnastu prac magisterskich wykonanych na studiach II stopnia
oraz stu pięćdziesięciu ośmiu prac inżynierskich wykonanych na studiach I stopnia. Katalog zawiera
tytuł pracy, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko promotora oraz streszczenie pracy zarówno
w języku polskim jak i angielskim. Celem wydania tego katalogu jest rozpowszechnianie informacji
na temat wykonanych prac dyplomowych, zwłaszcza w kontekście współpracy uczelnia–przemysł,
tak aby umożliwiać implementację wyników prac dyplomowych w przemyśle oraz w zakresie prac
badawczo–rozwojowych. Katalog jest podzielony na dwie części: część pierwsza dotyczy prac
magisterskich, część druga prac inżynierskich. Kolejność prac jest uporządkowana alfabetycznie
według kierunków studiów, a następnie według nazwisk promotorów. W opisie niektórych prac
brak jest słów kluczowych, a w kilku streszczeń w jednym z dwóch języków polskim lub angielskim,
gdyż te informacje nie były udostępnione przez autora/autorkę danej pracy. Ponadto, za treść ujętą
w streszczeniach lub abstraktach odpowiadają autorzy, w niniejszym katalogu pozostawiono jej
oryginalny zapis.
Osoby zainteresowane podanymi tematami proszone są o nawiązanie kontaktu z promotorem danego
tematu lub z dziekanatem Wydziału w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu z autorem pracy.
Jednocześnie zachęcamy i zapraszamy podmioty gospodarcze i przemysłowe do zgłaszania własnych
potrzeb i tematów w zakresie kierunków kształcenia oceanotechnika, transport oraz energetyka, które
będzie można wykonać w ramach prac dyplomowych magisterskich lub inżynierskich pod opieką
naszych pracowników i przy współpracy przedstawicieli tych podmiotów.

Gdańsk, 19 lipca 2019 roku

KONTAKT
Dziekanat Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk, tel.: 58 347 26 00
e-mail: dziekoce@pg.edu.pl
oio.pg.edu.pl

_Uroczystość wręczenia dyplomów 2019
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ I
PRACE MAGISTERSKIE
_Szymon Zieliński / Analiza obiegu kombinowanego silnik spalinowy tłokowy dużej
mocy z utylizacją ciepła odpadowego ................................................................................................................ 19
_Jan Gapanowicz / Analiza możliwości poprawy sprawności obiegu kombinowanego
gazowo–parowego z turbiną gazową o mocy 100 MW przy zastosowaniu różnych
metod odzyskiwania ciepła .................................................................................................................................... 20
_Aleksandra Kusio / Analiza gospodarki energetycznej bloku kombinowanego
gazowo–parowego średniej mocy zasilanego gazem pochodzącym ze zgazowania węgla ........ 2 1
_Arkadiusz Słoniewski / Projekt żurawia pokładowego o udźwigu 50 kN i wysięgu 15 m ...............22
_Szymon Bierowiec / Analityczne i dyskretne metody wymiarowania konstrukcji zbiornika
ładunkowego typu C .................................................................................................................................................23
_Tomasz Bielecki / Analiza alternatywnych metod prowadzenia prac wysokościowych
w trakcie remontu statku .........................................................................................................................................24
_Mateusz Citak / Optymalizacja odstępu wręgowego jachtu Typu MSCS–35 ......................................26
_Kamil Tuchalski / Stateczność częściowo wyposażonego kadłuba statku podczas
wodowania wzdłużnego ..........................................................................................................................................28
_Mateusz Domagała / Przygotowanie procesu produkcji i montażu rurociągów z tworzyw
sztucznych w warunkach stoczniowych ........................................................................................................... 30
_Bartosz Pawlak / Organizacja realizacji kontraktu remontowego na przykładzie wybranej
stoczni remontowej ....................................................................................................................................................32
_Łukasz Schok / Numeryczna analiza wytężenia kesonów ssących za pomocą MES .......................33
_Kumaran Sivaji / Design of floating platform for offshore wind turbine for water
depth of 60 m (+). Analysis of the static stability. Preliminary analysis of hydrodynamic
loads. Determination of forces in the anchoring system .............................................................................34
_Piotr Winiarz / Projekt platformy pływającej morskiej turbiny wiatrowej dla akwenu
o głębokości 60 m (+). Analiza hydrostatyki obiektu, wstępna analiza reakcji
hydrodynamicznych. Określenie sił w elementach układu kotwiczenia .................................................35
_Paulina Żurawska / Projekt koncepcyjny systemu do nurkowań saturowanych
dla przemysłu naftowego o zadanej głębokości roboczej 100 m i liczebności załogi
nurkowej pozwalającej na ciągłą pracę na wodach podlegających jurysdykcji
Rzeczypospolitej Polskiej .........................................................................................................................................37
_Dominik Kubiak / Analiza przebudowy masowca o 43952 DWT – Bontrup Pearl ............................39

CZĘŚĆ II
PRACE INŻYNIERSKIE
_Marcin Murawski / Badania charakterystyk statycznych turbiny gazowej ...........................................43
_Katarzyna Przerwa / Projekt koncepcyjny sterowania napędu okrętu w układzie COGES ...........45
_Paulina Zaprzalska / Palmopodobne turbiny wiatrowe .............................................................................. 46
_Patryk Kupper / Projekt wstępny turbiny nadkrytycznej o mocy 500 MW .........................................47
_Patrycja Dropińska / Badanie rozwoju floty samochodów elektrycznych w USA ........................... 49

KATALOG PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH I INŻYNIERSKICH
WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

_Alicja Krasula / Opracowanie prognozy rozwoju floty samochodów elektrycznych
i zaplecza serwisowo–eksploatacyjnego w Polsce ....................................................................................... 50
_Dominika Oryl / Analiza optymalizacyjna kosztów zaopatrzenia gospodarstwa
domowego w nośniki energii na podstawie danych z ostatnich lat oraz prognoz
dla rynku hurtowego energii w Polsce ................................................................................................................52
_Szymon Mikołajewski / Turbina gazowa w skojarzeniu z obiegiem turbiny parowej
w pracy elektrociepłowniczej .................................................................................................................................53
_Michał Mysłowski / Projekt wstępny turbiny gazowej do napędu dużego statku
pasażerskiego ..............................................................................................................................................................54
_Paweł Wiśniewski / Obliczenia wstępne silnika odrzutowego wentylatorowego
do napędu małego samolotu pasażerskiego ...................................................................................................55
_Krzysztof Ebertowski / Wpływ parametrów konstrukcyjnych turbiny wiatrowej
na jej moc użyteczną .................................................................................................................................................56
_Kamil Nowosada / Projekt wstępny turbiny parowej dla elektrowni jądrowej
o mocy 700 MW z reaktorem typu PWR ..........................................................................................................57
_Wojciech Jankowski / Analiza porównawcza obiegów termodynamicznych wybranych
siłowni z wysokotemperaturowym reaktorem jądrowym chłodzonym helem ....................................58
_Maria Kobiela / Projekt wstępny turbiny gazowej napędowej dobudowanej
do wybranego silnika odrzutowego jednoprzepływowego ...................................................................... 60
_Martyna Koszyńska / Projekt wstępny turbiny gazowej dla wybranego gazowego
obiegu kombinowanego ...........................................................................................................................................6 1
_Rafał Kur / Projekt turbiny o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne.............................................62
_Łukasz Pisarkiewicz / Projekt wstępny silnika turboodrzutowego do napędu
ekranoplanu ................................................................................................................................................................. 64
_Aleksandra Pradlik / Projekt wstępny turbiny parowej o mocy 100 MW
dla elektrociepłowni z poborem pary technologicznej .................................................................................65
_Agata Śpiewak / Projekt wstępny turbiny nadkrytycznej o mocy 1000 MW z trzema
przegrzewami międzystopniowymi przy parametrach pary 35 MPa, 750 deg.C
i ciśnieniu skraplania 5 kPa ..................................................................................................................................... 66
_Wiesława Zygmunt / Projekt wstępny turbiny obiegu ORC wykorzystującego gaz
niskokaloryczny z wysypiska w energetyce rozproszonej ........................................................................ 68
_Kinga Makuch / Metody diagnozowania wtryskiwaczy paliwa silników o zapłonie
samoczynnym ............................................................................................................................................................. 69
_Monika Pastwa / Analiza informacyjności diagnostycznej wykresu indykatorowego
silnika o zapłonie samoczynnym .......................................................................................................................... 70
_Rafał Piątek / Wpływ temperatury paliwa na parametry strugi wypływającej
z wtryskiwacza silnika o zapłonie samoczynnym ...........................................................................................7 1
_Beata Skwarzec / Badanie wpływu stanu cieplnego silnika o zapłonie samoczynnym
na podstawowe parametry pracy ........................................................................................................................72
_Paulina Knietowska / Utylizacja ciepła odpadowego wody chłodzącej wybrany
silnik okrętowy .............................................................................................................................................................73
_Ewelina Szczuka / Projekt koncepcyjny zintegrowanego systemu zasilania
samowystarczalnego energetycznie gospodarstwa rolno–hodowlanego ...........................................74

SPIS TREŚCI
_Marta Rutkowska / Projekt wstępny instalacji hydraulicznego transportu urobku
pogłębiarki frezująco–ssącej o wydajności 2000 m3/godz. .......................................................................75
_Monika Kuzia / Przenikanie energii drgań do środowiska wodnego
na przykładzie statku ................................................................................................................................................76
_Piotr Paliwoda / Projekt taśmociągu przesyłającego kruszywo w żwirowni .......................................77
_Lilianna Jaworska / Problem zanieczyszczenia osadów dennych w Zatoce Gdańskiej ..................78
_Aleksandra Hajdul / Aproksymacja funkcji sztywności i tłumienia w zagadnieniu
współoddziaływania konstrukcji i podłoża gruntowego ............................................................................. 80
_Anita Byjoś / Wpływ współczesnych technologii prac pogłębiarskich
i refulacyjnych na minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko
morskie i na bezpieczeństwo żeglugi ..................................................................................................................8 1
_Błażej Grzelka / Badania modelowe kesonów ssących jako fundamentów morskich
elektrowni wiatrowych ..............................................................................................................................................83
_Paulina Konecka / Metodyka badań i analiz penetracji nóg oraz obliczeń stateczności
platform wiertniczych Jack–up i wielofunkcyjnych statków HLJV .......................................................... 84
_Kinga Pełypyszyn / Zabezpieczanie dna przed erozją – rozwiązania klasyczne
i nowoczesne ................................................................................................................................................................85
_Dawid Borowski / Analiza problemów odkształcenia konstrukcji w trakcie wytwarzania
na przykładzie wybranej jednostki pływającej ................................................................................................ 86
_Anna Patruś / Analiza wpływu aspektów środowiskowych na wymagania w zakresie
budowy i eksploatacji obiektów pływających ..................................................................................................87
_Szymon Ruszczyk / Porównanie metod Phased Array oraz metody klasycznej
podczas badań ultradźwiękowych łącznika tricladu ..................................................................................... 89
_Weronika Banaczkowska / Symulacja nieliniowych ruchów statku
na fali baksztagowej ...................................................................................................................................................9 1
_Stanisław Wawak / Stateczność statku w stanach krytycznych .............................................................92
_Zdobysław Hoffmann / Projekt wstępny wentylacji siłowni statku typu PSV ....................................93
_Artur Hirsch / Projekt wstępny instalacji wody zaburtowej dla statku PSV
o długości 65 m ...........................................................................................................................................................95
_Paweł Kozłowski / Projekt koncepcyjny instalacji klimatyzacyjnej dla statku PSV
o długości 65 m .......................................................................................................................................................... 96
_Tymotheus Krause / Projekt wstępny instalacji chłodzenia wodą słodką
dla kontenerowca o ładowności 4000 TEU .....................................................................................................97
_Kajetan Mroske / Projekt wstępny instalacji spalin wylotowych silnika głównego
kontenerowca o ładowności 16000 TEU .......................................................................................................... 98
_Jan Stanowski / Projekt wstępny instalacji zęzowej holownika typu AHTS ...................................... 100
_Karen Urbanowicz / Projekt wstępny instalacji chłodzenia silnika głównego
kontenerowca 2000 TEU ......................................................................................................................................10 1
_Maria Wojtacka / Projekt wstępny układu napędowego zbiornikowca typu LNG
o pojemności ładunkowej 160000 m3 ................................................................................................................102
_Dawid Fulmes / Projekt konstrukcji segmentowego pomostu pływającego .....................................103
_Alicja Grzeszkiewicz / Projekt systemu wiązarów w przestrzeni ładunkowej
statku Ro–Ro o długości ok. 200 metrów .......................................................................................................104

KATALOG PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH I INŻYNIERSKICH
WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

_Michał Kosiński / Projekt konstrukcji środkowej części kadłuba śródlądowej barki
pełnopokładowej o nośności 1000 ton ............................................................................................................105
_Estera Pietkiewicz / Projekt konstrukcji segmentu podwieszanego pokładu
statku o długości ok. 200 metrów .....................................................................................................................106
_Radosław Wolff / Projekt dostosowania pontonu o długości 23 metrów
do posadowienia na nim koparki ........................................................................................................................107
_Kamil Chodubski / Metody i urządzenia do oczyszczania paliw spalanych
w okrętowych tłokowych silnikach spalinowych ...........................................................................................108
_Mateusz Nawrocki / Identyfikacja stanu technicznego łożysk ślizgowych
na wale napędzanym silnikiem elektrycznym ................................................................................................109
_Michał Rostalski / Analiza sposobów ulepszania smarów plastycznych
przekładni mechanicznej ........................................................................................................................................110
_Aleksandra Szarmach / Projekt koncepcyjny stanowiska laboratoryjnego do badania
własności paliwa składającego się z mieszaniny propanu i butanu (LPG) ............................................1 1 1
_Patryk Śmierzyński / Konstrukcja, dobór i technologia montażu dwubiegowej
przekładni tunelowej napędu głównego przenosząca moc ok. 2000 kW .......................................... 113
_Natalia Bożek / Rola niefunkcjonalnych potrzeb użytkownika w kształtowaniu
jakości projektu, jakości wytwarzania i jakości eksploatacyjnej wyrobu .............................................. 114
_Kacper Chmara / Analiza badań nieniszczących złączy spawanych wybranej
konstrukcji okrętowej .............................................................................................................................................. 116
_Krzysztof Cybula / Projekt posadowienia zbiornika typu C na bunkierce portowej LNG.............. 117
_Błażej Jackiewicz / Opracowanie instrukcji technologicznej montażu pędników
azymutalnych holownika B860............................................................................................................................. 119
_Marcin Maternowski / Analiza badań nieniszczących modelowej konstrukcji spawanej ...............120
_Jakub Podolski / Metody zapobiegania i usuwania odkształceń konstrukcji okrętowej
w warunkach stoczni produkcyjnej .................................................................................................................... 12 1
_Dominika Rutkowska / Technologia produkcji konstrukcji wsporczej morskiej
turbiny wiatrowej ....................................................................................................................................................... 122
_Michał Furman / Analiza doboru elektrowni wiatrowej w zależności od wybranej
lokalizacji inwestycji .................................................................................................................................................. 123
_Dawid Kopicki / Projekt bramownicy rufowej o udźwigu 100 kN, wysięgu
zewnętrznym 5 m i wewnętrznym 3 m oraz wysokości podnoszenia 7 m .........................................124
_Krystian Ksycki / Projekt wciągarki hydraulicznej na żuraw pokładowy
o wysiegu 5 m i udźwigu 15 kN ............................................................................................................................126
_Jakub Zaborowski / Projekt żurawia pokładowego o udźwigu 24 kN
i wysięgu 1,5–8 m ...................................................................................................................................................... 127
_Klaudia Kowalczyk / Projekt wstępny turbiny parowej do napędu statku LNG ...............................129
_Daria Pleśniak / Przyczyny i skutki obciążeń mechanicznych układu tłokowo–korbowego
okrętowego silnika czterosuwowego doładowanego ................................................................................130
_Bartłomiej Kraus / Projekt wstępny turbiny parowej napędzającej pompę ładunkową
tankowca o nośności 500000 t .......................................................................................................................... 13 1
_Mateusz Zwara / Projekt przetwornika tensometrycznego pomiaru siły
w układzie rozciąganym ......................................................................................................................................... 132

SPIS TREŚCI
_Maciej Masiulanis / Opracowanie metody zrównoważenia żaglowego
dla jachtu slup ............................................................................................................................................................ 133
_Katarzyna Bosińska / Rewizja przybliżonych metod obliczania oporu całkowitego
szybkiej motorówki o długości kadłuba nie większej niż 6 metrów .......................................................134
_Martyna Butowska / Projekt konstrukcji łodzi motorowej z laminatu o długości
kadłuba nie większej niż 6 metrów ..................................................................................................................... 135
_Magdalena Jaroszewicz / Projekt wstępny szybkiej łodzi motorowej dla dwóch
osób załogi .................................................................................................................................................................. 137
_Kacper Królikowski / Projekt wstępny łodzi motorowej wykonany w oparciu
o program do modelowania 3D ...........................................................................................................................139
_Dominika Macias / Analiza różnych rozwiązań napędowych stosowanych
do napędu jednostek szybkich ............................................................................................................................140
_Martyna Rumińska / Dobór napędu szybkiej jednostki ślizgowej .......................................................... 14 1
_Natalia Bollin / Projekt wstępny siłowni wybranego statku wycieczkowego
napędzanego gazem ziemnym ............................................................................................................................143
_Wiktoria Fojut / Projekt wstępny siłowni wybranego statku wycieczkowego
napędzanego gazem propan–butan .................................................................................................................144
_Klaudia Skorna / Technologia produkcji łodzi z laminatu, wady wykonawcze
i sposoby ich naprawy ............................................................................................................................................145
_Dariusz Wiśniewski / Zamocowania dla pokładowego osprzętu żeglarskiego
na jachtach. Wymagania technologiczne i wytrzymałościowe ................................................................146
_Oskar Brzoskowski / Projekt koncepcyjny jachtu żaglowego z przystosowanie
do samodzielnej żeglugi morskiej .......................................................................................................................147
_ Mateusz Mazalon / Projekt konstrukcji wsporczej dla instalacji systemu
oczyszczania wody resztkowej kontenerowca ..............................................................................................149
_Patryk Neumann / Projekt fundamentu wciągarki kotwiczno–cumowniczej .....................................150
_Ada Renk / Technologia budowy statku na etapie łączenia bloków .................................................... 15 1
_Agata Wieczorska / Proces technologii rewitalizacji komory zaworowej turbiny
parowej EC Gdynia 13UP55.................................................................................................................................... 152
_Krzysztof Kałużny / Projekt stanowiska do badania diesel–hydraulicznego
układu napędowego z przystawką elektryczną............................................................................................. 153
_Agata Dłutkowska / Porównanie dwóch sposobów modelowania współpracy
wiązarów dna i burty, jako ruszt płaski i przestrzenna struktura powłokowo–belkowa,
na przykładzie drobnicowca dwuposzyciowego ..........................................................................................154
_Dominika Faliszewska / Dobór i analiza rozstawienia kilbloków pod dnem środkowej części
kadłuba statku podczas realizacji wybranych procesów technologicznych na przykładzie
dwuposzyciowego drobnicowca uniwersalnego o długości około 150 metrów ............................... 155
_Magdalena Kuleta / Obliczenia wytrzymałości jednosegmentowego wysięgnika
żurawia okrętowego o udźwigu 400 kN .......................................................................................................... 157
_Patryk Błeszyński / Opracowanie dokumentacji technologicznej dla nadbudówki
jednostki Sine–203 ................................................................................................................................................... 158
_Karolina Koper / Koncepcja pojazdu głębinowego do celów turystycznych
o wskazanej pojemności i głębokości roboczej .............................................................................................159

KATALOG PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH I INŻYNIERSKICH
WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

_Joanna Okorowska / Projekt koncepcyjny ekologicznego domu pływającego ...............................160
_Sonja Rotteveel / Projekt koncepcyjny ekologicznego domu pływającego ...................................... 161
_Nikodem Chojnacki / Projekt wstępny siłowni spalinowej holownika
portowo–redowego o uciągu na uwięzi ok. 500 kN ....................................................................................162
_Damian Frank / Wpływ wybranych parametrów regulacyjnych,
konstrukcyjnych i czynników eksploatacyjnych na zmiany charakterystyk
silnika z zapłonem samoczynnym ......................................................................................................................163
_Daniel Hinc / Wpływ skończonej objętości kanału indykatorowego na wyniki
pomiaru ciśnienia wewnątrzcylindrowego .......................................................................................................164
_Tomasz Półrolnik / Badania eksperymentalne wpływu kąta wyprzedzenia wtrysku
na emisję toksycznych składników spalin ........................................................................................................165
_Maciej Prekop / Zastosowanie kamery termowizyjnej w diagnostyce silnika
z zapłonem samoczynnym ....................................................................................................................................166
_Szymon Strychalski / Projekt wstępny mobilnej stacji do uzdatniania, przechowywania
i dystrybucji wody pitnej ........................................................................................................................................167
_Tomasz Jadczyk / Projekt koncepcyjny wodolotu napędzanego mięśniowo ..................................168
_Maciej Wójcik / Elastyczna forma do produkcji kompozytowych
kadłubów jachtów ....................................................................................................................................................169
_Katarzyna Lubińska / Analiza koncentracji naprężeń w rejonach otworów
przepływowych w konstrukcji kadłuba statku ...............................................................................................170
_Andżelina Antoszewska / Analiza specyfiki kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa
zorientowanego na innowacje na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okrętowej .................... 17 1
_Małgorzata Rola / Porównanie strategii marketingowych firm branży jachtowej.
Koncepcja marketingu 7P w analizowanych strategiach ........................................................................... 172
_Zbigniew Włodarczyk / Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w Bałtyckim Terminalu
Kontenerowym w Gdyni na przykładzie rozładunku samochodowców .............................................. 173
_Anna Grudzień / Projekt systemu zarządzania w stoczni jachtowej z ukierunkowaniem
na komunikację i świadomość pracowników ..................................................................................................174
_Oleksandra Rodionovska / Projekt udoskonalonego systemu rozmieszczania
produktów w magazynie stoczni jachtowej ....................................................................................................176
_Tomasz Wardyn / Projekt procedury zoptymalizowanych procesów przeładunkowych
węgla w firmie Port Gdański Eksploatacja S.A. ..............................................................................................178
_Maksymilian Dobrek / Opracowanie instrukcji technologicznej spawania stali
podwyższonej wytrzymałości ..............................................................................................................................180
_Jakub Jewuła / Ekologiczne rozwiązania w transporcie wodnym, jako alternatywa
transportu lądowego w Polsce ............................................................................................................................ 18 1
_Agnieszka Kratkowska / Analiza transportowa i energetyczna promu
samochodowego na trasie Gdańsk–Sztokholm ............................................................................................ 182
_Magdalena Nadolska / Metody spowalniania zużycia eksploatowanych urządzeń
w środkach transportu morskiego ..................................................................................................................... 183
_Adam Rowiński / Propozycje usprawnienia transportu kontenerów drogą morską ....................... 185
_Katarzyna Bartoszewicz / Wybrane aspekty zastosowania paliw gazowych
do napędu pojazdów samochodowych ...........................................................................................................186

SPIS TREŚCI
_Aleksandra Bajkowska / Analiza transportu intermodalnego w Polsce
oraz perspektywy jego rozwoju .......................................................................................................................... 187
_Dominik Majewski / Propozycje usprawnienia działania firm kurierskich
na przykładzie firmy InPost ...................................................................................................................................189
_Przemysław Warecki / Projekt transportu towarów masowych drogą morską
przy eksploatacji floty o napędzie żaglowym ................................................................................................ 191
_Angelika Antoniewicz / Praca spedytora – organizowanie przewozu ładunków ............................192
_Paweł Bączkiewicz / Przewóz towarów ponadnormatywnych szlakami wodnymi .........................194
_Bartłomiej Brzeski / Analiza porównawcza trendów rozwoju w transporcie
powietrznym i morskim ...........................................................................................................................................195
_Radosław Duda / Analiza transportu ładunków ponadnormatywnych w relacji
Polska–Skandynawia z uwzględnieniem transportu drogowego i morskiego ...................................196
_Robert Dymarski / Przewóz ładunków drobnicowych w małym przedsiębiorstwie
transportowym ..........................................................................................................................................................198
_Przemysław Gora / Analiza transportu produktów szybko psujących się .........................................199
_Dominika Klawikowska / Analiza przewozu zbóż i pasz transportem drogowym ..........................201
_Klaudia Kozak / Wpływ transportu intermodalnego na rozwój centrów
logistycznych w Polsce ..........................................................................................................................................202
_Łukasz Miksa / Przyszłość żeglugi śródlądowej w Polsce – analiza problemów
i zagrożeń ...................................................................................................................................................................204
_Karolina Mądra / Analiza porównawcza polskich terminali kontenerowych
oraz ocena szans ich współpracy ......................................................................................................................205
_Szymon Goerick / Projektowanie modelu danych i wykorzystanie narzędzi
informatycznych do analizy jakościowej infrastruktury transportu rowerowego
w ujęciu potrzeb komunikacyjnych w odniesieniu do infrastruktury transportu
miejskiego realizowanego przez ZTM na terenie miasta Gdańsk ..........................................................206
_Marcin Juszczak / Zastosowanie narzędzi informatycznych w celu budowy
Relacyjnej Bazy danych do organizacji informacji związanych z żeglugą
śródlądową w Polsce ..............................................................................................................................................208
_Piotr Kobylis / Projektowanie systemu wiedzy i wykorzystanie narzędzi
informatycznych w zakresie organizacji informacji o firmach armatorskich ...................................... 210
_Mateusz Piórowicz / Szanse rozwoju Portu Gdańsk ...................................................................................2 1 1
_Wojciech Bednarek / Analiza efektywności urządzeń przeładunkowych w morskim
terminalu kontenerowym GCT ............................................................................................................................ 2 12
_Dawid Behnka / Optymalizacja systemu tras rowerowych w strefie brzegowej
miasta Gdańsk ........................................................................................................................................................... 2 13
_Edyta Bełbot / Analiza porównawcza transportu kontenerowego z Chin do Polski
drogą morską i kolejową ....................................................................................................................................... 2 15
_Marek Wiśniewski / Przewóz ładunków ponadnormatywnych transportem
drogowym .................................................................................................................................................................. 2 16
_Piotr Wiśniewski / Analiza perspektyw rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce .............................. 2 17
_Dominika Drejer / Systemy AIS: zasada działania, funkcjonalność
i trendy rozwojowe .................................................................................................................................................. 2 18

KATALOG PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH I INŻYNIERSKICH
WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

_Agata Lemańczyk / Zintegrowane systemy nawigacji morskiej ............................................................ 2 19
_Marta Rutkowska / Działanie systemów nadzoru ruchu statków VTS
na przykładzie systemu VTS Zatoka Gdańska .............................................................................................220
_Natalia Gęborys / Metody wyznaczania pozycji w transporcie morskim .......................................... 2 2 1
_Sylwia Leśnik / Analiza przyczyn zdarzeń wypadkowych w transporcie morskim
na Morzu Bałtyckim ................................................................................................................................................. 222
_Grzegorz Łukomski / Projekt planu podróży dla statku żaglowego z Edenburga
do Gdańska ................................................................................................................................................................ 223
_Filip Rzewuski / Serwisy pogodowe w żegludze morskiej ....................................................................... 225
_Joanna Zielińska / Innowacyjne rozwiązania w transporcie morskim dotyczące
wyposażenia nawigacyjnego .............................................................................................................................. 226
_Piotr Wilkowski / Analiza rozwoju transportu kontenerów i terminali kontenerowych
w Polsce ...................................................................................................................................................................... 227
_Monika Gróbarczyk / Projekt wstępny układu napędowego śródlądowego statku
do transportu kruszywa na Wiśle ...................................................................................................................... 228
_Kamil Myślisz / Projekt wstępny instalacji chłodniczej dla chłodniowca
o nośności 7000 ton ..............................................................................................................................................230
_Marta Śrębowata / Metody i urządzenia do oczyszczania olejów smarowych
w okrętowych tłokowych silnikach ................................................................................................................... 2 31
_Artur Jereczek / Ekonomiczne i ekologiczne walory transportu kontenerów
na największych jednostkach pływających .................................................................................................... 232
_Marek Witkowski / Instalacja transportu ładunku na produktowcu
o nośności 40000 ton ........................................................................................................................................... 233
_Marcel Król / Analiza procesu obsługi węgla w Porcie Gdańsk ............................................................. 234
_Mariusz Charytoniuk / Problematyka transportu miejskiego w Gdańsku .......................................... 235
_Daria Kaszubska / Projekt koncepcyjny małego promu w strefie
brzegowej miasta Gdańsk ..................................................................................................................................... 237
_Dawid Cwajda / Projekt i programowa realizacja wirtualnego stanowiska
do badania dynamiki układu tłokowo–korbowego silnika czterosuwowego .................................... 238

INDEKS NAZWISK ............................................................................................................................... 2 4 1

CZĘŚĆ I

PRACE
MAGISTERSKIE

PRACE MAGISTERSKIE / NR 2 (1/2019)

__PL

ANALIZA OBIEGU KOMBINOWANEGO SILNIK SPALINOWY
TŁOKOWY DUŻEJ MOCY Z UTYLIZACJĄ CIEPŁA ODPADOWEGO
AUTOR: Szymon Zieliński
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Zaawansowane systemy energetyczne
PROMOTOR: dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Celem pracy było przeprowadzenie analizy obiegu kombinowanego silnika
diesla i turbiny parowej z wykorzystaniem dodatkowego ciepła bądź wykazanie przeciwwskazań wykorzystania tego ciepła w przypadku znikomego wpływu na polepszenie
sprawności. Obliczenia zostały oparte na podstawie danych uzyskanych z programu GTD
(General Technical Data), dostępnego na stronie firmy Winterthur Gas & Diesel Ltd. Analizie
zostały poddane wszystkie elementy obiegu kombinowanego, dokonano optymalizacji
ciśnienia w celu uzyskania jak największej sprawności całkowitej oraz dokonano analizy
wyników na podstawie dostępnej literatury. Finalnie udało się wykazać, że zainstalowanie
kotła utylizacyjnego pozwala nam podnieść sprawność całkowita o ponad 2%, znacząco
obniżyć temperaturę spalin wylotowych, co korzystnie wpływa na środowisko, poprzez
mniejszą produkcję związków toksycznych. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń,
stwierdzono, że w omawianym przypadku nie jest korzystne instalowanie dodatkowego
wymiennika ciepła do głębokiej utylizacji ciepła odpadowego. Omówiono też alternatywne
wykorzystanie źródeł ciepła w innych celach niż podgrzewanie kondensatu w obiegu
turbiny parowej.

__ENG

ANALYSIS OF THE COMBINED CYCLE DIESEL ENGINE–STEAM
ENGINE WITH UTILIZATION OF WASTE HEAT
ABSTRACT: The purpose of the work was to analyze the combined cycle of a diesel engine
and a steam turbine using additional heat or to demonstrate the contraindications of using
this heat in the case of a negligible effect on the improvement of efficiency. The calculations
are based on data obtained from the General Technical Data (GTD) program, available
from the Winterthur Gas & Diesel Ltd company website. All elements of the combined
cycle were subjected to analysis, pressure was optimized in order to obtain the maximum
overall efficiency and analysis of the results was based on available literature. Finally, we
were able to demonstrate that installing a waste gas boiler allows us to increase the overall
efficiency by more than 2%, significantly reduce the exhaust gas temperature, which has
a positive effect on the environment. Based on the calculations carried out, it was found
that in the present case it is not favorable to install an additional heat exchanger for deep
utilization of waste heat. Alternative use of heat sources for other purposes than heating
the condensate in the steam turbine cycle was also discussed.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: obieg kombinowany, silnik diesla, turbina parowa,
ciepło odpadowe, analizowanie / combined cycle, diesel engine, steam turbine, waste
heat, analysis
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ANALIZA MOŻLIWOŚCI POPRAWY SPRAWNOŚCI OBIEGU
KOMBINOWANEGO GAZOWO–PAROWEGO Z TURBINĄ
GAZOWĄ O MOCY 100 MW PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH
METOD ODZYSKIWANIA CIEPŁA
AUTOR: Jan Gapanowicz
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Zaawansowane systemy energetyczne
PROMOTOR: dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Tematem pracy dyplomowej jest Analiza możliwości poprawy sprawności
obiegu kombinowanego gazowo–parowego z turbiną gazową o mocy 100 MW przy zastosowaniu różnych metod odzyskiwania ciepła. W pierwszej części omówione zostały metody
wykorzystywania ciepła odpadowego spalin z turbiny gazowej oraz wymienione zostały
przykłady obiegów kombinowanych w występujących w Polsce. Kolejna część opisuje założenia przyjęte do obliczeń potrzebnych do wykonania analizy. W następnej części pracy
zostały wykonane obliczenia obiegów: prostego gazowego, gazowego z międzystopniową
chłodnicą sprężarki, gazowego z międzystopniową chłodnicą sprężarki i rekuperatorem,
kombinowanego gazowo–parowego z jednociśnieniowym kotłem utylizacyjnym, kombinowanego gazowo–parowego z dwuciśnieniowym kotłem utylizacyjnym oraz kombinowanego
gazowo–parowego z trójciśnieniowym kotłem utylizacyjnym. Z przeprowadzonej analizy
wynika, że największą sprawnością wykazuje się obieg kombinowany gazowo–parowy
z chłodnicą sprężarki oraz z trójciśnieniowym kotłem utylizacyjnym. Na końcu pracy proponowane są potencjalne możliwości dalszego wykorzystywania ciepła odpadowego.

__ENG

ANALYSIS OF POSSIBILITY OF COMBINED GAS–STEAM CYCLE 100 MW
OPERATION IMPROVEMENT WITH APPLICATION OF DIFFERENT METHODS
OF WASTE HEAT UTILIZATION
ABSTRACT: Title of my thesis is Analysis of possibility of combined gas–steam cycle 100 MW
operation improvement with application of different methods of waste heat utilization. The
first part discusses the methods of using waste heat inside exhaust gases from a gas turbine and lists examples of combined cycle power plants In Poland. The next part describes
Assumption made for the calculations needed to perform required analysis. In the next
part of paper, calculations were made for: simple gas cycle, gas cycle with compressor
intercooler, gas cycle with compressor intercooler and recuperator, combined cycle with
single pressure heat recovery steam generator, combined cycle with double pressure heat
recovery steam generator and combined cycle with triple pressure heat recovery steam
generator. The analysis show that the most efficient gas–steam cycle is the combined cycle
with compressor intercooler and with triple pressure heat recovery steam generator. At
the end of the paper, potential options for further utilization of waste heat are proposed.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: obieg kombinowany, kocioł utylizacyjny, ciepło odpadowe, odzysk ciepła / combined cycle, heat recovery steam generator, waste heat,
heat recovery
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ANALIZA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ BLOKU
KOMBINOWANEGO GAZOWO–PAROWEGO ŚREDNIEJ
MOCY ZASILANEGO GAZEM POCHODZĄCYM
ZE ZGAZOWANIA WĘGLA
AUTOR: Aleksandra Kusio
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Zaawansowane systemy energetyczne
PROMOTOR: dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Wciąż rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jednoczesnym zaostrzaniu przepisów dotyczących emisji dwutlenku węgla i zmniejszających się
zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego powodują, że węgiel wciąż będzie ważnym surowcem energetycznym. Układy kombinowane gazowo–parowe zintegrowane z instalacją
zgazowania węgla stają się atrakcyjną alternatywą dla konwencjonalnych bloków węglowych ze względu na wysoką sprawność energetyczną netto oraz niską emisję szkodliwych
substancji do środowiska. W pracy przedstawiono dotychczasowy rozwój technologii
procesu gazyfikacji węgla oraz sposoby wykorzystania gazu syntezowego. Od lat 90.
ubiegłego wieku inżynierowie rozwijają układy kombinowane gazowo–parowe zintegrowane z instalacją do zgazowania węgla, tzw. układy IGCC. Przeprowadzono także analizę
gospodarki energetycznej tego typu elektrowni na podstawie bilansu obiegu cieplnego.
W przyjętym układzie kombinowanym osiągnięto wysoką sprawność energetyczną netto.

__ENG

ANALYSIS OF ENERGETICAL OPERATION OF GAS–STEAM POWER SYSTEM
SUPPLIED BY GAS GENERATED FROM COAL
ABSTRACT: The growing demand of electricity with restrict regulations of carbon dioxide
emissions and decreasing oil and gas reserves make coal still an important energy resource.
Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) are becoming an attractive alternative for
conventional coal power plants because of high energetic efficiency and low emission of
CO2, NOx, SO2 etc. This thesis presents currently implemented solutions for coal gasification technologies and different ways to use syngas. Analysis of energetical operations
of gas–steam power plant with coal gasification has been made based on heat balance.
Assumed combined cycle reached high net energetic efficiency.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: obieg kombinowany, węgiel, zgazowanie, analiza /
combined cycle, coal, gasification, analysis
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PROJEKT ŻURAWIA POKŁADOWEGO
O UDŹWIGU 50 kN I WYSIĘGU 15 m
AUTOR: Arkadiusz Słoniewski
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Projektowanie statków
specjalnych i urządzeń oceanotechnicznych
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski, prof. zw. PG
STRESZCZENIE: Celem pracy było wykonanie projektu pokładowego żurawia przeładunkowego o udźwigu 5 ton i wysięgu 15 metrów. W niniejszej pracy dokonano przeglądu
obecnych w przemyśle żurawi, na podstawie którego przyjęto rozwiązania konstrukcyjne
i funkcjonalne projektowanego urządzenia. Następnie dokonano zgrubnego opisu elementów i mechanizmów występujących w przyjętym rozwiązaniu, zawierającego objaśnienie
ich roli, zasad działania, wariantów, własności, metod obliczeniowych i tym podobnych
zagadnień. W dalszej kolejności przeprowadzono obliczenia najważniejszych elementów
projektowanego żurawia, w szczególności wysięgnika, kolumny, ostojnicy oraz kluczowych
węzłów i mechanizmów. Obliczenia te przeprowadzone zostały ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wytrzymałościowych. Powyższe obliczenia zwieńczono wnioskami
zawartymi w podsumowaniu prac projektowych, a także wykonano na ich podstawie
dokumentację techniczną w postaci rysunku złożeniowego urządzenia, rysunków wykonawczych wybranych elementów, a także schematu hydraulicznego napędu mechanizmów
żurawia. Cały projekt wykonano w oparciu o przepisy Polskiego Rejestru Statków.

__ENG

DESIGN OF A DECK CRANE WITH A LIFTING CAPACITY OF 50 kN
AND A REACH OF 15 m
ABSTRACT: The goal of the thesis was a design of deck crane with a reach of 15 m and
lifting capacity of 5 tonnes. This thesis presents a review of industrial cranes, which was
a basis for structural and functional assumptions of the designed device. Then has been
made a coarse description of the elements and mechanisms occurring in the adopted design with explanation of their role, principles of operation, variants, properties, calculation
methods and similar issues. Subsequently, calculated the most important elements of the
designed crane, especially boom, column, pedestal and important nodes and mechanisms.
These calculations were focused primarily on strength requirements. All calculations were
summarized with conclusions included in summary of designed works. Thesis also contains technical documentation in the form of assembly drawing of the device, executive
drawings of selected elements and scheme of hydraulic drive of crane mechanisms. The
entire design was made based on Polish Register of Shipping classifications rules.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: projekt, żuraw, dźwignica, wysięgnik, udźwig / design,
crane, lifting appliance, boom, lifting capacity
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ANALITYCZNE I DYSKRETNE METODY WYMIAROWANIA
KONSTRUKCJI ZBIORNIKA ŁADUNKOWEGO TYPU C
AUTOR: Szymon Bierowiec
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Projektowanie statków
specjalnych i urządzeń oceanotechnicznych
PROMOTOR: dr inż. Maciej Kahsin
STRESZCZENIE: Praca opisuje sposób postępowania w przypadku wymiarowania konstrukcji zbiornika typu C do transportu CO2. Autor demonstruje metodę postępowania
w przypadku wymiarowania zbiornika z użyciem metod analitycznych opartych o wzory
empiryczne z norm i przepisów oraz z użyciem analizy metodą elementów skończonych.
Do obliczeń stosowane są kryteria w oparciu o przepisy DNV i IGC.

__ENG

ANALITICAL AND DISCRETE METHODS FOR DIMENSIONING
C–TYPE CARGO TANK
ABSTRACT: The thesis describes the procedure for designing the C–type tank for CO2
transport. The author demonstrates the method of proceeding in the case of tank dimensioning using analytical methods based on empirical formulas from standards and
regulations or using finite element analysis. The criteria based on DNV and IGC are used
for the calculation.
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ANALIZA ALTERNATYWNYCH METOD
PROWADZENIA PRAC WYSOKOŚCIOWYCH
W TRAKCIE REMONTU STATKU
AUTOR: Tomasz Bielecki
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Projektowanie statków
specjalnych i urządzeń oceanotechnicznych
PROMOTOR: dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: W niniejszej pracy przeprowadzono analizę alternatywnych metod prowadzenia prac wysokościowych w trakcie remontu statku. Skupiono się na możliwości
zastosowania technik linowych w celu zapewnienia dostępu do remontowanej części
konstrukcji oraz na określeniu opłacalności tej metody w odniesieniu do metod konwencjonalnych takich jak uzbrojenie konstrukcji w rusztowanie bądź użycie mobilnej platformy
roboczej. Celem rozważań było określenie optymalnej metody przeprowadzania prac
wysokościowych na rzeczywistej konstrukcji promu m/f Wawel w trakcie jego remontu
w doku suchym. Wykonano analizę ekonomiczną dostępnych metod przeprowadzania
prac wysokościowych na konkretnym przykładzie. Sporządzono obliczenia kosztorysów
ofertowych dla czterech różnych wariantów zastosowanych metod przeprowadzania prac wysokościowych. Rachunki wykonano przy użyciu metody szczegółowej na
podstawie załączonego przykładowego zapytania ofertowego oraz przedmiaru robót.
W części teoretycznej zawarto informacje dotyczące korozji oraz porastania konstrukcji
okrętowych. Opisano uszkodzenia korozyjne kadłubów oraz różne metody ochrony
antykorozyjnej konstrukcji statków. W dalszej części przedstawiono aspekty związane
z technologią przeprowadzania remontów statków z naciskiem na prace antykorozyjne.
W zwięzły sposób wyszczególniono istniejące na rynku metody przeprowadzania prac
wysokościowych. W celu zapoznania się z tematyką kosztorysowania przedstawiono
istniejące rodzaje kosztorysów oraz zasady dotyczące kosztorysowania prac. W część
obliczeniowej przedstawiono wzory na podstawie których wykonane zostały obliczenia,
a następnie zamieszczono wyniki uzyskane dla czterech wariantów. Otrzymane wyniki
przestawiono w zbiorczej tabeli, na podstawie której wyciągnięto wnioski. Wariantem
optymalnym pod względem ekonomicznym okazał się wariant czwarty (W4). W wariancie tym prace na całej konstrukcji komina wykonywane były metodą alpinistyczną.
Relatywnie niższy koszt był wynikiem uniknięcia konieczności wynajmu podnośnika
koszowego, bądź rusztowania. Uzyskany koszt całkowity był niższy pomimo faktu, że
koszt roboczogodziny pracowników w wariancie W4 był wyraźnie wyższy (66 zł/r–g)
w stosunku do kosztu (34 zł/r–g) w pozostałych wariantach. Wybór optymalnej metody
przeprowadzenia prac wysokościowych zawsze zależy jednak od wielu czynników, dlatego w celu podjęcia właściwej oceny konieczne jest przeprowadzenie każdorazowej
analizy dla rozpatrywanej konstrukcji i danego rodzaju prac.
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__ENG

ALTERNATIVE METHODS FOR WORKS ON HIGH
HEIGHT DURING SHIP REPAIR PROCESS
ABSTRACT: In this work, an analysis of alternative methods of carrying out work at heights
during the repair of the ship was conducted. The focus was on the possibility of using rope
techniques to provide access to the repaired part of the structure and to determine the
profitability of this method in relation to conventional methods such as using scaffolding or
using a mobile work platform. The aim of the considerations was to determine the optimal
method of carrying out work at heights on the actual construction of the m/f Wawel ferry
during its repair in a dry dock. An economic analysis of the available methods of carrying out
work at heights on a specific example was made. The calculation of cost estimates for four
different variants of the methods used to carry out the work at heights was prepared. The
accounts were made using the detailed method based on the enclosed sample offer inquiry
and bill of quantities. The theoretical part contains information on corrosion and fouling of
ship structures. Corrosion damage of hulls and various methods of corrosion protection
of ship structures have been described. The next part presents the aspects related to the
technology of carrying out repairs of ships with an emphasis on anti–corrosion works. The
methods of carrying out highaltitude work on the market are briefly described. In order to
familiarize with the cost estimation, the existing types of cost estimates and the rules for
cost estimation of works are presented. The calculation part presents the formulas on the
basis of which the calculations were made, and then the results obtained for the four variants
were included. The results obtained were presented in a collective table, on the basis of
which conclusions were drawn. The fourth option (W4) proved to be the optimal option in
economic terms. In this variant, the works on the whole chimney construction were carried
out using the climbing method. The relatively lower cost resulted from avoiding the need to
rent a mobile work platform or scaffolding. The total cost obtained was lower despite the
fact that the cost of man–hours of employees in the W4 option was clearly higher (PLN 66/
mh) in relation to the cost (PLN 34/mh) in the remaining variants. The choice of the optimal
method of carrying out work at heights, however, always depends on many factors, therefore, in order to make a proper assessment, it is necessary to conduct each analysis for the
structure and type of work under consideration.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: antykorozja, prace remontowe, kosztorys / anti–
corrosion, renovation works, cost estimate
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OPTYMALIZACJA ODSTĘPU WRĘGOWEGO
JACHTU TYPU MSCS–35
AUTOR: Mateusz Citak
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Projektowanie statków
specjalnych i urządzeń oceanotechnicznych
PROMOTOR: dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Powodem, dla którego autor pracy dyplomowej podjął temat optymalizacji masy kadłuba był wynik oszacowania masy podstawowego wariantu konstrukcji
kadłuba – ze stali konstrukcyjnej zwykłej wytrzymałości S235JR. Masa ta wyniosła znacząco większą część wyporności konstrukcyjnej. Obliczenia konstrukcji kadłuba jachtu
prowadzono w oparciu o Przepisy Klasyfikacji i Budowy Jachtów Morskich Polskiego
Rejestru Statków. Masę kadłuba szacowano poprzez zsumowanie masy dwóch rodzajów
elementów występujących w kadłubie. Elementy rozwijalne – oszacowanie objętości
elementów wykonanych z arkuszy blachy i przemnożenie przez masę właściwą danego
materiału. Elementy z kształtowników hutniczych – oszacowanie długości użytych elementów i przemnożenie przez masę metra bieżącego danego rozmiaru kształtownika wzięte
z norm. Pierwotny pomysł na rozwiązanie tego problemu polegał na przeprojektowaniu
ustroju konstrukcyjnego kadłuba – zmianie odstępu wręgowego kadłuba. To rozwiązanie
dało niesatysfakcjonujące wyniki w stosunku do oczekiwań. Podjęto decyzję o zmianie
materiału konstrukcyjnego. Rozważono dwa warianty konstrukcji – ze stopów aluminium
i stali o podwyższonej wytrzymałości. Wariant ze stopów aluminium okazał się o połowę
lżejszy, ale za to znacząco droższy od podstawowej konstrukcji ze stali S235JR. Wariant
ze stali PW nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań (niewielka redukcja masy) za to
okazał się wariantem najtańszym.

__ENG

FRAME SPACING OPTIMISATION FOR SAIL YACHT MCS–35
ABSTRACT: The reason why the author of the thesis subject was to optimize the weight
of the hull was the result of the estimation of the basic weight of the hull structure variant –
from structural steel of normal strength S235JR. This mass amounted to a significantly
greater part of the construction displacement. The calculation of the yacht hull structure
was based on the Rules for the Classification and Construction of Sea Yachts of the Polish
Ship Register. The mass of the hull was estimated by summing the mass of two types of
elements appearing in the hull. Developing elements – estimating the volume of elements
made of sheet metal and multiplying by the specific gravity of a given material. Elements
from metallurgical profiles – estimation of the length of used elements and multiplying by
the mass of the current meter of a given section size taken from standards. The calculation
of the yacht hull structure was based on the Rules for the Classification and Construction
of Sea Yachts of the Polish Ship Register. The mass of the hull was estimated by summing
the mass of two types of elements appearing in the hull. Developing elements – estimating
the volume of elements made of sheet metal and multiplying by the specific gravity of
a given material. Elements from metallurgical profiles – estimation of the length of used
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elements and multiplying by the mass of the current meter of a given section size taken
from ISO standards. The original idea to solve this problem consisted in redesigning
the structural structure of the hull – changing the hull frame spacing. This solution gave
unsatisfactory results in relation to expectations. A decision was made to change the
construction material. Two variants of the structure were considered – from aluminum
and steel alloys with increased durability. The variant of aluminum alloys turned out to be
half lighter but considerably more expensive than the basic S235JR steel structure. The
PW steel variant did not meet the expectations set for it (a small weight reduction), but
it turned out to be the cheapest option.
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STATECZNOŚĆ CZĘŚCIOWO WYPOSAŻONEGO KADŁUBA
STATKU PODCZAS WODOWANIA WZDŁUŻNEGO
AUTOR: Kamil Tuchalski
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Projektowanie statków
specjalnych i urządzeń oceanotechnicznych
PROMOTOR: dr inż. Michał Krężelewski
STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy magisterskiej jest przygotowanie pod względem
technologicznym kadłuba statku do wodowania. Praca została zrealizowana dla wybranej
jednostki budowanej w stoczni Nauta Zakład Nowych Budów w Gdańsku. Na początku
została krótko przedstawiona historia rozbudowy przemysłu stoczniowego w Polsce
oraz dodano informacje odnośnie wybranej stoczni, na której przeprowadzone zostało
wodowanie opisane w tej pracy magisterskiej. W celu przygotowania pracy zapoznano
się z literaturą oraz z procedurami stosowanymi na stoczni. Przedstawiono wstępną
analizę stanu wiedzy, z której można dowiedzieć się czym jest wodowanie statku oraz
jak przeprowadza się różne wodowania pod względem technicznym. Następnie zostały
przedstawione dane konkretnego statku, dla którego zostały wykonane obliczenia niezbędne do przeprowadzenia wodowania. Następnym etapem pracy było przedstawienie
metod przeprowadzania obliczeń dynamicznych do wodowania wzdłużnego. W kolejnym
rozdziale pracy magisterskiej zostały przedstawione statyczne obliczenia potrzebne do
prawidłowego wyznaczenia środka ciężkości kadłuba statku. Zostały one podzielone na
trzy kategorie: kadłubowe, wyposażeniowe, dostawy armatorskie. Taki podział ma na
celu uproszczenie oraz ukazanie jak zmienia się środek ciężkości podczas dodawania
poszczególnych elementów. W dalszej części przedstawiono propozycje balastowania
potrzebne do uzyskania odpowiedniego środka ciężkości. Została wykonana dokładna
analiza wyników oraz dokonano wyboru najlepszej propozycji balastowania. Kolejno, została omówiona dokumentacja potrzebna do przeprowadzenia wodowania wzdłużnego.
W tym rozdziale przedstawiono potrzebne dokumenty i wymagania, które trzeba spełnić,
aby prawidłowo i bezpiecznie przeprowadzić wodowanie, a także jak powinno się prawidłowo przygotować raporty do wodowania. Na końcu zamieszczone zostało podsumowanie całej pracy magisterskiej. Z przedstawionych propozycji balastowania, po dokładnej
analizie wyników, wybrano balast wodny umieszczony w zbiorniku 01C znajdującym się
na dziobie statku, a także balast stały umiejscowiony na prawej burcie na śródokręciu.
Metoda ta została wykorzystana do wodowania wzdłużnego, które zakończone zostało
z powodzeniem, a uzyskane zanurzenie statku po zwodowaniu zgadzało się z założonym
zanurzeniem przed wodowaniem.

__ENG

STABILITY OF THE PARTIALLY EQUIPPED SHIP’S HULL
DURING LONGITUDINAL LAUNCHING
ABSTRACT: The aim of this master thesis is to prepare the hull of a ship in terms of
technology for launching procedure. The work was carried out for a selected ship built
at the Nauta Shipyard in Gdansk. At the beginning, the history of the expansion of the
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shipbuilding industry in Poland was briefly presented. Information about selected shipyard
was introduced. In order to prepare the thesis, there was a need to read the literature
about procedures used at the shipyard during launching. An initial analysis of knowledge
is presented, from which one can find out what is the launching of a ship and how various
technical launchings are carried out Then, the details of the specific ship were presented
for which the necessary calculations were made. The next stage of the work was to
present methods for dynamic calculations for longitudinal launching. In the next chapter
of the master’s thesis, static calculations have been presented for the correct determination of the center of gravity of the ship’s hull. They were divided into three categories:
hull, equipment, shipment supplies. This division aims to simplify procedure and show
how the center of gravity changes when adding individual elements. Next, the ballasting
suggestions for achieving best center of gravity were presented. A thorough analysis of
the results was performed and the best ballasting proposal was selected. Subsequently,
the documentation needed for longitudinal launching was discussed. This chapter presents the necessary documents and requirements that must be met in order to properly
and safely launch the ship, as well as how to properly prepare the launch reports. At the
end, a summary of the entire master’s thesis is provided. From the presented ballasting
proposals, after a thorough analysis of the results, the water ballast placed in the tank
01C located on the bow of the ship was selected, as well as the ballast placed on the right
side of the ship at midships. This method was used for longitudinal launching, which was
successfully completed, and the resulting immersion of the ship after launching was in line
with the assumed immersion before launching.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: wodowanie, balast, stateczność / launching, ballast,
stability
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PRZYGOTOWANIE PROCESU PRODUKCJI I MONTAŻU
RUROCIĄGÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
W WARUNKACH STOCZNIOWYCH
AUTOR: Mateusz Domagała
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Projektowanie statków
specjalnych i urządzeń oceanotechnicznych
PROMOTOR: dr inż. Ryszard Pyszko
STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono wybrane sposoby łączenia rur z tworzyw
sztucznych ze stalowymi. Przez ingerencję w skład tworzyw sztucznych jesteśmy
w stanie zwiększyć ich wytrzymałość mechaniczną i odporność chemiczną na media
w nich przepływające oraz warunki zewnętrzne panujące w pomieszczeniu, w którym się
znajdują. Dzięki takim praktykom można je wprowadzić do okrętownictwa, a przy tym
jeszcze osiągnąć mniejszą masę wyposażonego statku. Rury z tworzywa sztucznego
są o wiele lżejsze i bardziej wytrzymałe na działanie warunków atmosferycznych i substancji chemicznych, które mogą być w nich transportowane. Wytwarzanie rurociągów
z tworzyw sztucznych jest o wiele łatwiejsze od tych tradycyjnych, czyli ze stopów
żelaznych. Jedyne co należy przygotować przed rozpoczęciem produkcji, to wydzielić
odpowiednie miejsce i zakupić specjalny sprzęt: zgrzewarki, piły i skrobaki. Po to by
produkcja odbywała się w sposób efektywny i możliwie najtańszy potrzebne są inwestycje. Są to jednak nie wielkie koszty w stosunku do tego co należy zorganizować do
stalowych rurociągów, czyli szlifierki, spawarki, piły itp. W pracy przedstawiono również
instrukcje montażu rurociągów metodami zgrzewania elektrooporowego i polifuzyjnego
oraz klejeniem i laminowaniem dla okrętownictwa są to najpopularniejsze metody.

__ENG

PREPARATION OF THE PRODUCTION AND ASSEMBLY
OF PLASTIC PIPELINES IN SHIPYARD CONDITIONS
ABSTRACT: This work presents selected methods of joining plastic and steel pipes. By
interfering with the composition of plastics, we are able to increase their mechanical
strength and chemical resistance to the media flowing in them and external conditions
prevailing in the room in which they are located. Thanks to such practices, they can be
introduced into shipbuilding, while still achieving a smaller mass of the equipped ship.
Plastic pipes are much lighter and more resistant to atmospheric conditions and chemical
substances that can be transported in them. The production of plastic pipelines is much
easier than traditional ones, i.e. from ferrous alloys. The only thing you need to prepare
before starting production is to separate the right place and purchase special equipment,
i.e. heating machines, saws and scrapers. For production to be carried out efficiently
and as cheaply as possible, investments are needed. However, these are not big costs
in relation to what should be organized for steel pipelines, i.e. grinders, welders, saws,
etc. The work also presents instructions for assembly of pipelines by electrofusion and
polyfusion welding methods as well as gluing and laminating for shipbuilding which are
the most popular methods.
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SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: polietylen, polibutylen, PVC, rurociągi, zgrzewanie,
klejenie, laminowanie / polyethylene, polybutylene, PVC, pipelines, welding, gluing,
laminating
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ORGANIZACJA REALIZACJI KONTRAKTU REMONTOWEGO
NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ STOCZNI REMONTOWEJ
AUTOR: Bartosz Pawlak
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Projektowanie statków
specjalnych i urządzeń oceanotechnicznych
PROMOTOR: dr inż. Ryszard Pyszko
STRESZCZENIE: W pracy dyplomowej przedstawiona jest organizacja remontu kontraktowego na przykładzie wybranej stoczni remontowej. Część opisowa przedstawia strukturę
organizacyjną oraz wyposażenie wybranej stoczni, wymagania dotyczące remontowania jednostek stawiane przez towarzystwa klasyfikacyjne oraz prowadzonego nadzoru.
Przedstawiono warunki, które są zawarte w kontrakcie dotyczące obowiązków i uprawnień
dla strony armatora oraz stoczni. Przybliżono etapy przygotowania stoczni remontowej
do prowadzonego remontu poczynając od przygotowań technicznych, materiałowych
do przygotowania planów ekonomicznych. Podczas opracowywania harmonogramu
remontu jednostki uwzględniono prace zawarte w specyfikacji, określony czas postoju
statku w doku oraz termin wyjścia jednostki ze stoczni. Przeanalizowano wybrane prace
ze specyfikacji pod kątem dodatkowych prac wynikłych po inspekcji oraz powstałych
opóźnień. Następnie przeanalizowano cały remont, przedstawiono opóźnienia prac, które
miały wpływ na terminowe wyjście jednostki oraz powód powstałych opóźnień.

__ENG

ORGANIZATION OF THE REPAIR CONTRACT IMPLEMENTATION
ON THE EXAMPLE OF A CHOSEN REPAIR YARD
ABSTRACT: The graduate work is focused on organization of vessel overhaul, based on
chosen ship repair yard. The descriptive part shows organizational structure and equipment
of chosen shipyard, requirements set by classification societies and supervision. Introduced
conditions which are mentioned in contract regarding duties and privileges both of sides.
Approximated stages of preparation shipyard for overhaul including technical preparation,
material preparation and economical preparation. During preparation of schedule I counted,
period of staying vessel in dock and deadline for finish the overhaul of vessel. Chosen
works from specification were analyzed in respect of additional work after inspection
and ensuing delayes. The last stage shows analysis of all overhaul, mentioned delays on
works which influenced on period staying vessel in shipyard and reason of ensuing delays.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: remont jednostek pływających, stocznia remontowa,
towarzystwa klasyfikacyjne / overhaul of vessels, ship repair yard, classification society
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NUMERYCZNA ANALIZA WYTĘŻENIA KESONÓW
SSĄCYCH ZA POMOCĄ MES
AUTOR: Łukasz Schok
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Projektowanie statków
specjalnych i urządzeń oceanotechnicznych
PROMOTOR: dr inż. Bogdan Rozmarynowski
STRESZCZENIE: W początkowej części pracy zostały zebrane wiadomości o rodzajach
fundamentów stosowanych w konstrukcjach morskich, aby następnie skupić sie na szczegółowo na kesonach ssących, które stanowią obszar badań wytrzymałościowych pracy.
Następnie została opisana konstrukcja kesonów ssących, by następnie opisać procedurę
instalacji oraz demontażu tych fundamentów, skąd można wyciągnąć wnioski czemu kesony
są tak zbudowane. W dalszej części pracy, na podstawie literatury szczegółowo opisano
wcześniejsze badania związane z tymi fundamentami. Zjawiska jakie mają wpływ podczas
montażu kesonów ssących to między innymi opory penetracji oraz jej limity. Po przedstawieniu podstawowych informacji w pracy skupiono się na opisie wcześniejszych badań na
kesonach ssących: t.j. badania modelowe, badania na rzeczywistych konstrukcjach oraz
badania numeryczne. Najważniejsza część pracy dotyczy modelowania kesonów w programie Femap oraz wykonano analizę czterech różnych przypadków stosując zarówno
siły wciskające, jak i wyrywające.

__ENG

NUMERICAL CAPACITY ANALYSIS OF THE SUCTION
CAISSONS BY MEANS OF FEM
ABSTRACT: In the first part of paper information about different foundations that are
used in offshore constructions was gathered. Then the focus of thesis is more on suction
caissons that are main part of thesis. Construction of suction caissons was desribed, then
was described prcedurre of instaltion and disassembly of those foundations. The purpose
of thes description is to find out why are those designed as they are. Next was described
in detail reserches on suctions caissons. Tha main thing that we can come during the
procedure of instalation are penetration resistance and penetration limits. In the further
part of paper was destibed studies from the past considering the suction caisson: model
test, real scale test and numerical analaysis. Next was decribed procedurę of modelling
suction caissons in Femap software, and then was conducted analysis of four cases with
pushing and pulling forces.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: kesony ssące, fundamenty, metoda elementów
skończonych / suction caisson, foundations, finite element method
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DESIGN OF FLOATING PLATFORM FOR OFFSHORE WIND
TURBINE FOR WATER DEPTH OF 60 m (+). ANALYSIS
OF THE STATIC STABILITY. PRELIMINARY ANALYSIS
OF HYDRODYNAMIC LOADS. DETERMINATION
OF FORCES IN THE ANCHORING SYSTEM
AUTOR: Kumaran Sivaji
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika (studia w j. angielskim) / Specjalność
Ocean Engineering
PROMOTOR: dr inż. Paweł Dymarski

ABSTRACT: Nowadays, wind energy is one of the most promising, sustainable and clean
energy solutions for the future. The wind industry in Europe experiences a very fast development these years, moving from onshore to offshore in shallow water and then in deep
water. A floating wind turbine is an offshore wind turbine mounted on a floating structure
that allows the turbine to generate electricity in water depths where bottom–fixed towers
are not accessible. However, the offshore wind energy still has its shortcoming, i.e. the high
cost. The most effective way to reduce the cost of energy is to use a larger wind turbine,
which can absorb more wind power. So a new design of offshore wind turbine need to
be considered. The purpose of this thesis is to design a offshore wind turbine that can
operate in depths higher than 60 m and support a higher capacity wind turbine. In this
thesis, a new spar–buoy concept was developed based on the “OC3–Hywind” concept
which developed by Statoil of Norway, to support the DTU 10 MW reference wind turbine.
An initial design is performed by upscaling of the existing NREL 5MW wind turbine spar
platform design, then checked for buoyancy, stability and hydrodynamic responses. The
location for the platform is chosen as the same as the Hywind Scotland Pilot Park. The
environment conditions and bathymetry of the location are taken from the Environment
statement from Statoil 2014. A matlab code was developed, that describes the sea state,
turbulent wind based on Ochi and Shin wind spectrum and current shear and based on this
calculates the motion responses of the structure for the environment conditions defined.
Loading conditions analysed includes regular wave, irregular wave, rated wind speed for
the turbine, extreme wind, wave and constant current based on the Environment statement. These results are shown and analysed in chapter 7 and 8.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: spar, truss spar, offshore wind turbine, matlab, floating platform, wind energy
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__PL

PROJEKT PLATFORMY PŁYWAJĄCEJ MORSKIEJ TURBINY
WIATROWEJ DLA AKWENU O GŁĘBOKOŚCI 60 m (+).
ANALIZA HYDROSTATYKI OBIEKTU, WSTĘPNA ANALIZA
REAKCJI HYDRODYNAMICZNYCH. OKREŚLENIE SIŁ
W ELEMENTACH UKŁADU KOTWICZENIA
AUTOR: Piotr Winiarz
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika (studia w j. angielskim) / Specjalność
Ocean Engineering
PROMOTOR: dr inż. Paweł Dymarski
STRESZCZENIE: Obecnie można dostrzec globalny trend prowadzący do zwiększenia inwestycji i rozwoju nowych technologii źródeł energii odnawialnej. Wielkie światowe gospodarki
Europy, USA i krajów azjatyckich, szczególnie Japonii przejawiają szczególne zainteresowanie
energią odnawialną, aby w przyszłości uniezależnić się od zmian na rynku paliw kopalnych,
co także przyciąga te kraje, które do tych źródeł dostępu nie mają. W przeciągu ostatnich
kilku dekad, rozwój morskiej energetyki wiatrowej pozwolił na sytuowanie farm wiatrowych
w obszarach o coraz większych głębokościach. Niesie to za sobą wiele korzyści; pozwala
zagospodarować lokalizacje będące do tej pory poza zasięgiem, niemniej jednak złamanie
pewnej naturalnej granicy i wyjście w obszary o głębokościach 50+ wymaga od przemysłu
zastosowania nowych rozwiązań – platform pływających. W 2017 roku osiągnięty został
pewien kamień milowy i pierwsza pływająca farma wiatrowa została oddana do użytku
w Europie, na północnych wybrzeżach Szkocji. Projekt stanowi próbę opracowania modelu
platformy pływającej, w warunkach polskiej strefy ekonomicznej, wykorzystując do tego celu
koncept platformy typu spar (opracowany w ramach projektu prowadzonego na Wydziale
Oceanotechniki i Okrętownictwa PG; WIND–TUPLA–ERA–NET MARTECII, Grant: MARTECII/1/2014). W pracy omówione zostały obecne trendy panujące w sektorze europejskiej
i światowej morskiej energetyki wiatrowej, oraz możliwości rozwoju i lokalizowania turbin
wiatrowych w Polsce. Rozwinięty został model platformy oraz zaprojektowano system jej
kotwiczenia. Przy pomocy programu Ansys Aqwa dedykowanego dla obliczeń hydrodynamicznych obiektów offshore, przeprowadzone zostały wstępne analizy hydrodynamiczne
dla dwóch możliwych głębokości rozmieszczenia takich platform. Przy opracowywaniu projektu wykorzystany został również referencyjny model 5MW turbiny wiatrowej opracowanej
przez National Renewable Energy Laboratory (NREL). Projekt rozwijano w odniesieniu do
najnowszych standardów i rekomendacji DNVGL.

__ENG

DESIGN OF FLOATING PLATFORM FOR OFFSHORE WIND TURBINE
FOR WATER DEPTH OF 60 m (+). ANALYSIS OF THE STATIC STABILITY.
PRELIMINARY ANALYSIS OF HYDRODYNAMIC LOADS. DETERMINATION
OF FORCES IN THE ANCHORING SYSTEM
ABSTRACT: Currently, the global trend leads to the increased investments and the development of new technologies of renewable energy sources can be seen. The world’s
largest economies in Europe, the US and Asian countries, especially Japan, are particularly
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interested in renewable energy, in order to become independent from fossil fuel market
changes, including also those countries that do not have access to these sources. Over
the past few decades, he development of offshore wind energy has allowed wind farms
to be located in areas of increasing depth. This brings many benefits, allowing to explore
areas that have been out of reach so far, but breaking a natural border and going into areas
with 50+ depths requires the industry to apply new solutions – the floating platforms. In
2017, a milestone was reached, and the first wind farm was commissioned in Europe, on
the northern shores of Scotland. The project is an attempt to develop a floating platform
model in the conditions of the Polish exclusive economic zone, using for this purpose the
concept of the spar platform (developed as part of a project conducted at the Department
of Ocean Engineering and Ship Technology PG, WIND–TU–PLA–ERA–NET MARTECII,
Grant: MARTECII/1/2014). As part of the work, current trends in the European and global
wind energy sector as well as the possibilities of developing and locating wind turbines in
Poland were discussed. The existing platform model was developed, and the anchoring
system was fully designed. Using the Ansys Aqwa program, dedicated for hydrodynamic
calculations of offshore objects, preliminary hydrodynamic analyses were carried out for
two possible depths of deployment of such platforms. The reference 5MW wind turbine
model developed by the National Renewable Energy Laboratory (NREL) was also used.
The design considers the latest DNVGL standards and recommendations.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: platforma pływająca, projektowania systemu kotwiczenia, morska turbina wiatrowa, energia wiatrowa, Ansys Aqwa / floating platform,
spar, mooring system design, offshore wind turbine, wind energy, Ansys Aqwa
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PROJEKT KONCEPCYJNY SYSTEMU DO NURKOWAŃ
SATUROWANYCH DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO
O ZADANEJ GŁĘBOKOŚCI ROBOCZEJ 100 m I LICZEBNOŚCI
ZAŁOGI NURKOWEJ POZWALAJĄCEJ NA CIĄGŁĄ PRACĘ
NA WODACH PODLEGAJĄCYCH JURYSDYKCJI
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
AUTOR: Paulina Żurawska
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika (studia w j. angielskim) / Specjalność
Ocean Engineering
PROMOTOR: dr hab. inż. Lech Rowiński, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Celem pracy magisterskiej był projekt koncepcyjny statku typu sat”
uration diving vessel” dla zadanej liczby nurków i głębokości operacyjnej, gdzie liczba
nurów wynosi 9 i głębokość operacyjna do 200 m. Rozważania skupione były na systemie napędowym i systemie pozycjonowania dynamicznego, jako głównym temacie
pracy. Bazując na statku podobnym, dokonano opisu systemu nurkowego, wymaganych przez towarzystwa klasyfikacyjne elementów wyposażenia zapewniającego
bezpieczeństwo i komfort załogi. W szczegółowym opisie dokonano opisu systemu
pozycjonowania dynamicznego, wymagań towarzystwa klasyfikacyjnego i przykładowego zaprojektowania systemu napędowego. Do wykonania obliczeń wykorzystano
metodę opisaną w publikacji Podstawy teorii projektowania okrętów napisanej przez
Profesora nadzwyczajnego PG Jana Michalskiego i przepisów klasyfikacyjnych opisanych przez Det Norske Veritas AS.

__ENG

CONCEPTUAL DESIGN OF A SATURATION DIVING VESSEL
SERVING OFFSHORE OIL/GAS INDUSTRY, OPERATING UP TO 100 m
DEPTH AND WORKING CONTINOUSLY IN POLISH EEZ
ABSTRACT: With the development of offshore oil and gas industry, the offshore constructions ad subsea operations are increasing rapidly, at the same time, the demanding
of the offshore inspection, maintenance and repair work are becoming more and more
accompanying the existing infrastructures aging. The aim of this master thesis was
conceptual design of saturation diving vessel for given number of divers and operating depth, where number of divers is equal to 9 and operating depth is up to 200 m.
Considerations were focused on propulsion system and dynamic positioning system as
main topic of this thesis. Based on similar ship were done description of diving system,
required by rules equipment to obtain safety and comfort of the crew. In more detail
way were performed description of DP system, classification requirements and example of arrangement of propulsion system. To perform calculation, were used method
described in Podstawy teorii projektowania okrętów written by Associate Professor
Jan Michalski and regulation described in Det Norske Veritas AS.
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SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: Saturation Diving Vessel, system pozycjonowania
dynamicznego, towarzystwo klasyfikacyjne DNV / Saturation Diving Vessel, Dynamic
Positioning system, DNV classification society
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ANALIZA PRZEBUDOWY MASOWCA
O 43952 DWT – BONTRUP PEARL
AUTOR: Dominik Kubiak
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Inteligentne systemy transportowe
PROMOTOR: dr inż. Agnieszka Maczyszyn
STRESZCZENIE: W pracy dyplomowej starano się przybliżyć zagadnienia związane z pojęciem masowców samowyładowczych, technologią przeładunku jak i obliczeniami dotyczącymi przystosowania zwykłego” masowca do możliwości samodzielnego rozładunku.
”
W pierwszym rozdziale został przedstawiony cel pracy wraz z krótkim wstępem. W drugim
rozdziale przedstawiono ogólnie masowce oraz ich podstawowy podział. W trzecim rozdziale została opisana technologia przeładunkowa masowców samowyładowczych oraz
podstawowe urządzenia wykorzystywane w przeładunku. Kolejny rozdział skupia się na
opisie i przedstawieniu modernizacji statku Bontrup Peral. Zostały tutaj opisane zmiany,
które były wymagane aby masowiec mógł zostać masowcem samowyładowczym. Przedstawione zostały również wyniki obliczeń dotyczące ładunków masowych, pojemności
ładowni, obciążeń projektowych oraz obliczenia dotyczące usztywnień według wymagań
towarzystwa klasyfikacyjnego Bereu Veritas. W ostatnim rozdziale została podsumowana
cała praca.

__ENG

ANALYSIS OF THE RECONSTRUCTION OF THE BONTRUP PEARL
BULK CARRIER BY 43952 DWT
ABSTRACT: In the diploma thesis was attempted to bring up issues related to the concept
of bulkhead tankers, reloading technology and calculations regarding the adaptation of
the “ordinary” bulk carrier to the possibility of independent unloading. The first chapter
presents the purpose of the work with the thesis and a short introduction. The second
chapter presents bulk carriers and their basic division. The third chapter describes the
reloading technology of bulk selfunloaders and the basic equipment used in reloading.
The next chapter focuses on the description and presentation of the modernization of
the Bontrup Peral. Changes have been described here, which were required for the
bulk carrier to become a selfunloader. The results of calculations regarding bulk cargo,
capacity of cargo holds, design loads and calculations regarding stiffeners according to
the requirements of the Bereu Veritas classification society were also presented. The last
chapter summarizes the whole diploma.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: inżynieria środowiska, Inżynieria morska, statki morskie / environmental engineering, marine engineering, sea vessels
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BADANIA CHARAKTERYSTYK STATYCZNYCH
TURBINY GAZOWEJ
AUTOR: Marcin Murawski
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Automatyzacja systemów energetycznych
PROMOTOR: dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Celem pracy było zapoznanie się z konstrukcją i działaniem turbiny
gazowej dwuwałowej udostępnionej przez Politechnikę Gdańska, wykonanie badan
polegających na zwiększaniu obciążenia turbozespołu oraz rejestrowaniu parametrów
takich jak ciśnienia, temperatury, ilość zużytego paliwa, moc i prędkość obrotową.
Następnie wykreślono charakterystyki statyczne oraz porównano ze sobą przebiegi
charakterystyk teoretycznych i rzeczywistych. W rozdziale 2 zapoznajemy się z budową podstawowych turbin gazowych, w tym dziale krótko opisano niezbędne do
funkcjonowania elementy konstrukcyjne. W rozdziale 3 i 4 występuje podział turbin
ze względu na realizowany obieg oraz ze względu na ilość wałów. Krótki opis różnic, podobieństw oraz wad i zalet poszczególnych maszyn. Turbina zastała również
porównana do silnika tłokowego. W rozdziale 5 i 6 poznajemy producentów turbin
oraz ich udziały w rynku, również poznamy nieco historii oraz pierwsze modele podobnych maszyn. Wybiegniemy również w przyszłość i sprawdzimy prognozy jakie
czekają turbozespoły dużej mocy. W rozdziale 7 zapoznamy się z opisem stanowiska
badawczego. Przedstawiono budowę oraz schemat urządzenia na którym zostały
wykonywane pomiary, wyszczególniono miejsca w których zostały sczytywane pomiary. W rozdziale 8 oraz 9 wykreślono charakterystyki statyczne dokonano obliczeń
oraz porównano pomiary na stanowisku badawczym turbiny gazowej z teoretycznymi
przebiegi charakterystyk.

__ENG

INVESTIGATION OF STATIC CHARAKTERISTICS OF THE GAZ TURBINE
ABSTRACT: The purpose of the work was to familiarize with the construction and
operation of a double–shaft gas turbine made available by the Gdansk University of
Technology, to carry out tests consisting in increasing the load on the turbine set and
recording parameters such as pressure, temperature, amount of fuel consumed, power
and rotational speed. Then the static characteristics were plotted and the courses of
the theoretical and real characteristics were compared with each other. In Chapter 2
We get acquainted with the construction of basic gas turbines, in this section we briefly
describe the necessary construction elements. In sections 3 and 4 In these sections,
the turbines are divided due to the circulation being performed and due to the number
of shafts. A brief description of the differences, similarities and disadvantages and advantages of individual machines. The turbine was also compared to a piston engine. In
sections 5 and 6 We learn the turbine manufacturers and their market shares, we will
also get to know some history and the first models of similar machines. We will also
run into the future and check the forecasts for high–power turbosets. In chapter 7 We
will read the description of the test stand. The structure and the diagram of the device
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on which the measurements were taken were presented, and the locations where the
measurements were read were specified. In Sections 8 and 9, static characteristics
were calculated and the measurements measured on the gas turbine test bench were
compared with theoretical waveforms.

__44

PRACE INŻYNIERSKIE / NR 2 (1/2019)

__PL

PROJEKT KONCEPCYJNY STEROWANIA NAPĘDU OKRĘTU
W UKŁADZIE COGES
AUTOR: Katarzyna Przerwa
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Automatyzacja systemów energetycznych
PROMOTOR: dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy inżynierskiej było zaproponowanie koncepcji układu
sterowania dla siłowni napędowej okrętu pracującej w układzie COGES. Przedstawione
zostały rozwiązania układów napędowych stosowanych w przemyśle morskim. Następnie
zaproponowano przykładowe sposoby dobierania regulatorów w układach sterowania
i krótko scharakteryzowano obie części (gazową i parową) układu, na którym skupia się
cała praca. Przy pomocy programu Matlab, przeprowadzone zostały symulacje, na podstawie których można było dobrać optymalną nastawę regulatora. Szukane rozwiązanie
miało zapewnić możliwość regulacji prędkości poprzez oddziaływanie użytkownika tylko
na częstotliwość. Cel został osiągnięty, dzięki dodatkowemu pomiarowi mocy zasilającej
wał napędowy śruby okrętowej.

__ENG

CONCEPTUAL DESIGN OF SHIP PROPULSION CONTROL SYSTEM COGES
ABSTRACT: The purpose of thesis was make a conceptional proplusion control system
COGES for marine ship. All solutions of proplusion used in the marinism industry were
presented. Next, examples how to select a regulators in control systems are proposed
and both parts (gas and steam) of the system on which the whole work is focused are
briefly characterized. Using the Matlab program, tests were carried out, based on which,
the optimal regulator could be selected. The solution sought was to provide the ability
to regulate the speed by affecting the user only on the frequency. The goal was achived
thanks to the additional measurement of power supplying the propeller shaft.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: siłownia okrętowa, regulacja, COGES, projektowanie
/ shipbuilding, regulation, COGES, design
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__PL

PALMOPODOBNE TURBINY WIATROWE
AUTOR: Paulina Zaprzalska
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Energy Technologies
PROMOTOR: dr inż. Mohammad Ghaemi
STRESZCZENIE: Celem pracy było zbadanie zmiany kąta nachylenia łopaty turbiny wiatrowej w celu zwiększenia wydajności opartej na koncepcji turbiny palmowej. W rozdziale
pierwszym przedstawiono zjawisko generowania wiatru, zasady działania turbin wiatrowych, rodzaje turbin wiatrowych i ich budowę, a także ich wpływ na środowisko oraz porównanie instalacji lądowych i morskich. W następnym rozdziale przytoczono koncepcję
turbiny palmopodobnej oraz jej podstawy pracy i konstrukcje. Zmiana kąta nachylenia
łopatek turbiny wiatrowej stanowi podstawę obliczeń projektu. W rozdziale czwartym
wybrano parametry nominalne do dalszych obliczeń wydajności turbiny. Następne obliczenia dotyczą zmiany kąta nachylenia łopaty w celu zwiększenia wydajności turbiny.
Ostatni rozdział kończy porównanie turbiny wiatrowej konwencjonalnej i palmowej. Badanie jest realizowane poprzez przedstawienie podsumowujących i końcowych uwag.

__ENG

PALM TREE ORIENTED WIND TURBINE
ABSTRACT: The purpose of the work was to investigate changing of inclination angle
of the wind turbine blade in order to increase the efficiency based on the concept of
palm tree wind turbine. The first chapter presents wind generation phenomena, the
principles of wind turbines, the types of wind turbines and their construction, their
impact on the environment, and the comparison between onshore and offshore installations. In the next chapter the palm tree wind turbine concept has been quoted
and the related principle work and construction is described. Changing the inclination
angle of the wind turbine blades is the core of the calculation of the project. In the
fourth chapter, the nominal parameters for further calculations of turbine performance
are selected. The subsequent calculations concern the change of the inclination angle
of the blade in order to increase the turbine efficiency. The final chapter concludes
the comparison between a conventional and a palm tree wind turbine operation performances. The study is accomplished by delivering a summary and the final remarks.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: energia wiatru, turbina wiatrowa, odnawialne źródła
energii, palmopodobne turbiny wiatrowe / wind energy, wind turbine, renewable energy
sources, palm tree wind turbines
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PROJEKT WSTĘPNY TURBINY NADKRYTYCZNEJ
O MOCY 500 MW
AUTOR: Patryk Kupper
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Energy Technologies
PROMOTOR: dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Celem pracy było wykonanie wstępnego projektu turbiny nadkrytycznej
o mocy 500 MW zawierającego opis energetyki zawodowej, bilans obiegu oraz projekt
wybranych elementów turbiny. Na samym początku pracy zawarty został opis energetyki
zawodowej, w którym odniesiono się do panujących trendów oraz niektórych rozwiązań
technologicznych zawartych w projekcie. Pierwszy został obliczony obieg parowy oparty
na założonych w temacie jak i opartych na literaturze oraz mających obecnie zastosowanie w występujących technologiach parametrach. Obieg jest znacząco uproszczony
względem realnej instalacji występującej w bloku energetycznym jednak jego rolą było
przede wszystkim odwzorowanie przemian termodynamicznych zachodzących w procesie
przetwarzania energii cieplnej pary na energię mechaniczną i następnie elektryczną w generatorze. Następnie poddano analizie przepływowej stopnie znajdujące się w kadłubach
turbiny parowej obliczono zmiany parametrów jak i prędkości występujące w stopniach
uwzględniona została także moc obwodowa jak i sprawność uzyskana w stopniu obliczenia nakierowane były przede wszystkim na wyznaczenie parametrów niezbędnych
do obliczeń wytrzymałościowych łopatki. Obliczenia zakończyłem na pierwszej iteracji.
W części następnej obliczeniom wytrzymałościowym poddano łopatkę wirnikową pierwszego stopnia kadłuba turbiny wysokoprężnej, dla której wartości zostały wyliczone
przy okazji wykonywania obliczań przepływowych i na ich podstawie wyliczono wymiary
stopy łopatki, tarczy dwustopniowej jak i poddano korektom parametry odnoszące się do
wymiarów łopatki które zostały dobrane z atlasu łopatek turbinowych. Na końcu został
wykonany bilans mocy.

__ENG

PRELIMINARY PROJECT OF A SUPERCRITICAL TURBINE OF 500 MW POWER
ABSTRACT: The purpose of the work was to prepare a preliminary design of a supercritical turbine with a capacity of 500 MW containing a description of the professional
power industry, a balance of the cycle and a design of selected turbine components.
At the very beginning of the work, a description of the professional power industry was
included, which is referring to the prevailing trends and some of the technological solutions
included in the project. The first was calculated steam cycle based on the assumptions
in the topic and based on literature and currently applicable in the existing technologies
parameters. The cycle is significantly simplified in relation to the real installation occurring
in the power unit, however, its role was first of all the projection of thermodynamic processes transformations occurring in the process of converting thermal energy of steam
into mechanical energy in the turbine and then electric energy in the generator. In next
part, the flow calculation of the steam flowing through the turbine stages were analysed,
the parameters, speed changes, and the peripheral power as well as the efficiency were
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calculated in stages. Obtained results of calculation were primarily aimed at determining
the parameters necessary for the strength calculation of the blade. I ended the calculations
on the first iteration. In the third calculation part the strength calculations the rotor blade
of the first stage of the high–pressure turbine was subjected, for which the values were
calculated on the occasion of flow calculations and the dimensions of the root blade and
two–stage disc were calculated. Parameters related to blade dimensions selected from
the atlas turbine blades was corrected to fulfil assumed durability criteria. At the end,
a power balance was made.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: turbina parowa, obliczenia obiegu parowego, obliczenia przepływowe, obliczenia wytrzymałościowe, łopatka turbiny / steam turbine,
steam cycle calculations, flow calculations, strength calculations, turbine blade
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BADANIE ROZWOJU FLOTY SAMOCHODÓW
ELEKTRYCZNYCH W USA
AUTOR: Patrycja Dropińska
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Maszyny Przepływowe
PROMOTOR: dr inż. Jan Bielański, doc. PG
STRESZCZENIE: Przemysł samochodów elektrycznych jest obecnie prężnie rozwijającym
się sektorem motoryzacji. Zauważono, iż zmodernizowanie transportu poprzez zastąpienie
silników spalinowych silnikami elektrycznymi może stanowić ważny krok w ewolucji tej
branży. Rozwój elektromobilności wiąże się postępem technologicznym oraz czynnikami
ekonomicznymi. Praca skupia się na analizie rozwoju floty samochodów elektrycznych
w USA, aby finalnie podjąć próbę predykcji dalszego postępu elektromobilności na tym
rynku w przyszłości.

__ENG

THE FORECAST DEVELOPMENT OF THE FLEET
OF ELECTRIC VEHICLES IN USA
ABSTRACT: Electric vehicle industry has became rapidly evolving sector of automobility.
It has been noticed that swapping combustion engines with electrical ones can be an important milestone for the industry. Electromobility evolution is tied up with technological
progress and economic factors. Dissertation focuses on analysis of growth of electrical
vehicles fleet in the USA and in conclusion attempts to predict further progress of electromobility on that market.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: bilans wpływu, ekstrapolacja, pojazd elektryczny,
zużycie energii elektrycznej, elektromobilność w USA / electric vehicle, electricity consumption, impact analysis, extrapolation, electromobility in the USA
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__PL

OPRACOWANIE PROGNOZY ROZWOJU FLOTY
SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH I ZAPLECZA
SERWISOWO–EKSPLOATACYJNEGO W POLSCE
AUTOR: Alicja Krasula
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Maszyny Przepływowe
PROMOTOR: dr inż. Jan Bielański, doc. PG
STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy dyplomowej była analiza rozwoju floty samochodów elektrycznych oraz jej zaplecza eksploatacyjnego w Polsce. Praca przedstawia
wybrane zagadnienia teoretyczne oraz rachunkowe z zakresu obliczania kosztów użytkowania i zasięgu pojazdu. Na początku pracy, skupiono się na ogólnym przedstawieniu
budowy samochodów elektrycznych oraz innowacyjnych technologiach wykorzystywanych do ich pracy w porównaniu do samochodów z silnikami spalinowymi. Następnie,
zaprezentowano kwestie ekonomiczne związane z użytkowaniem tych samochodów.
Sprawdzono opłacalność zakupu samochodu elektrycznego w Polsce w porównaniu
do kosztów jego eksploatacji oraz jakie działania wpłyną na zwiększenie odsetka aut
elektrycznych na polskich drogach. W czwartym rozdziale, zgłębiono tematykę ładowania samochodów elektrycznych, przeanalizowano łatwość dostępu do stacji oraz
rodzaje baterii wykorzystywanych w samochodach elektrycznych. W tym rozdziale
również oszacowano zasięg przykładowego samochodu przy konkretnych założeniach.
W ostatniej części, tematem przewodnim były kwestie ekologiczne, porównano ilość
emisji dwutlenku węgla w samochodach spalinowych i tą, wyprodukowaną przez elektrownie podczas wytwarzania akumulatorów do samochodów elektrycznych. Przedstawiono też, jakie korzyści przyniesie rozwój elektromobilności dla polskiej gospodarki
oraz energetyki.

__ENG

DEVELOPMENT FORECASTS THE DEVELOPMENT OF A FLEET
OF ELECTRIC CARS AND THE FACILITIES AND SERVICE
OPERATING IN POLAND
ABSTRACT: The aim of this diploma thesis was to analyze the development of the fleet of
electric cars and its operational base in Poland. The work presents selected theoretical
and calculating issues in the scope of calculating the costs of use and the range of the
vehicle. At the beginning of the work, the focus was on the general presentation of the
construction of electric cars and innovative technologies used for their work compared
to cars with internal combustion engines. Then, economic issues related to the use of
these cars were presented. The cost–effectiveness of buying an electric car in Poland
compared to the costs of its operation was checked and what actions will affect the
increase in the percentage of electric cars on Polish roads. In the fourth chapter, the
subject of charging electric cars was explored, the ease of access to the station and
the types of batteries used in electric cars were analyzed. In this chapter, the range
of the example car was also estimated with specific assumptions. In the last part, the
theme was ecological issues, compared the amount of carbon dioxide emissions in
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internal combustion cars and those produced by power plants during the production
of batteries for electric cars. It also presents the benefits of the development of electromobility for the Polish economy and energy.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: samochód elektryczny, eksploatacja, ładowanie,
ekologia, analiza, szacowanie / electric car, electricity consumption, charging, ecology,
analysis, valuation
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ANALIZA OPTYMALIZACYJNA KOSZTÓW ZAOPATRZENIA
GOSPODARSTWA DOMOWEGO W NOŚNIKI ENERGII NA
PODSTAWIE DANYCH Z OSTATNICH LAT ORAZ PROGNOZ
DLA RYNKU HURTOWEGO ENERGII W POLSCE
AUTOR: Dominika Oryl
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Maszyny Przepływowe
PROMOTOR: dr inż. Jan Bielański, doc. PG
STRESZCZENIE: Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest przeprowadzenie analizy
kosztów zaopatrzenia gospodarstwa domowego w nośniki energii. Na podstawie danych
z ostatnich lat oraz prognoz dla rynku hurtowego w Polsce. Uzyskane informacje na
temat zużycia paliw oraz energii w gospodarstwach domowych w 2015 roku, stanowią
moduł do przeprowadzenia analizy. Praca zawiera szczegółowe dane na temat zużycia
energii, w tym także energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł oraz głównych celach jej
użytkowania w gospodarstwach domowych. Urządzenia w gospodarstwach domowych,
sprzęt zużywający energię oraz inne czynniki strukturalne, które wpływają na zużycie
energii, pozwolą na dokładne rozważenie tematu. Dla rzetelnego zaprezentowania tematu
w pracy wykorzystano wydatki gospodarstw w oparciu o dane od dystrybutorów ciepła
i gazu ziemnego na potrzeby ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody.

__ENG

OPTIMIZATION ANALYSIS OF HOUSEHOLD SUPPLY COSTS IN ENERGY
CARRIERS ON THE BASIS OF DATA FROM RECENT YEARS AND FORECASTS
FOR THE WHOLESALE ENERGY MARKET IN POLAND
ABSTRACT: The subject is an analysis of the optimization of the cost of household supply
in energy carriers. On the basis of data from recent years and forecasts for the wholesale
market in Poland, data on consumption of fuels and energy in households was obtained in
2015, which is a module for analysis. The work contains detailed data on energy consumption, including energy from renewable sources and main targets for its use in households.
Household appliances, energy consumption equipment, and other structural factors that
influence energy consumption will allow you to carefully consider the topic. For a fair
presentation of the subject at work, farm expenditures were based on data from heat
and natural gas distributors.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: analiza, gospodarstwa domowe, nośniki energii,
paliwa stałe / analysis, household, energy carriers, solid fuel
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TURBINA GAZOWA W SKOJARZENIU Z OBIEGIEM TURBINY
PAROWEJ W PRACY ELEKTROCIEPŁOWNICZEJ
AUTOR: Szymon Mikołajewski
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Maszyny Przepływowe
PROMOTOR: dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Omówiony w pracy układ kombinowany składa się z wybranej turbiny
gazowej GT13E2 i turbiny parowej. Zaprezentowany został opis wybranej turbiny gazowej –
turbiny GT13E2. Pokazano również algorytm obliczeń obiegu gazowego, a także wpływ
temperatury otoczenia na moc i sprawność turbiny GT13E2. Zaprezentowane i omówione
zostało obliczenie bloku kombinowanego. W efekcie końcowym dokonano optymalizacji
termodynamicznej obiegu kombinowanego.

__ENG

THE GAS TURBINE IN COMBINATION WITH THE CIRCUIT
OF THE STEAM TURBINE IN OPERATION OF CHP
ABSTRACT: The combination system consists of a selected GT13E2 gas turbine and
a steam turbine. The description of the selected gas turbine – GT13E2 turbine was presented. Also shown is the algorithm for calculating the gas cycle, as well as the effect of
ambient temperature on the power and efficiency of the GT13E2 turbine. The calculation
of the combined block has been presented and discussed. As a result, the thermodynamic
optimization of the combined cycle has been achieved.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: turbina gazowa, turbina parowa, kombinowany układ
energetyczny, układ gazowo–parowy / gas turbine, steam turbine, combined energy
system, gas–steam system

__53

WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ / KATALOG PRAC DYPLOMOWYCH

__PL

PROJEKT WSTĘPNY TURBINY GAZOWEJ
DO NAPĘDU DUŻEGO STATKU PASAŻERSKIEGO
AUTOR: Michał Mysłowski
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Maszyny Przepływowe
PROMOTOR: dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy dyplomowej było zaprojektowanie turbiny gazowej
napędzającej duży statek pasażerski. Na początku zostały pokrótce przedstawione wady
i zalety stosowania takiego napędu w okrętownictwie oraz opisane zostały układy siłowni
okrętowych z turbinami gazowymi. Na ich podstawie wybrany został układ COGES – optymalny dla dużego statku pasażerskiego. Następnie autor przeanalizował cechy obiegu
kombinowanego gazowo–parowego oraz najskuteczniejsze metody podniesienia jego
sprawności. Dalej przedstawiony został algorytm obliczeń wraz z wynikami. Wykonane
obliczenia składały się z następujących części: obieg termodynamiczny, główne wymiary
turbozespołu, obliczenia przepływowe oraz wytrzymałościowe. Przy obliczeniach części
termodynamicznej bardzo ważna była optymalizacja sprężu turbiny gazowej i ciśnienia
pary świeżej w obiegu parowym. Te dwa zagadnienia stanowiły główny problem części
projektowej. Na podstawie obliczeń wykonany został rysunek poglądowy turbinowego
silnika spalinowego wraz z głównymi wymiarami oraz rysunek łopatki wirnikowej.

__ENG

PRELIMINARY DESIGN OF A GAS TURBINE FOR THE PROPULSION
OF A LARGE PASSENGER SHIP
ABSTRACT: The goal of this diploma paper was to design a gas turbine for the propulsion
of a large passenger ship. At the beginning, advantages and disadvantages of using such
propulsion in shipbuilding have been presented briefly and marine power plants with gas
turbines have been described. Basing on them, a COGES plant has been chosen, which
is best for a large passenger ship. Afterwards, the author has analysed the features of
a combined gas–steam cycle and the most effective ways of increasing its efficiency. Then
the calculation algorithm with the results was presented. These calculations consist of the
following parts: thermodynamic cycle, main sizes of components, flow design and strength
calculations. Very important for the thermodynamic calculations was to optimise pressure
ratio of the gas turbine and live steam pressure in steam cycle. Basing on calculations, the
drawings of blade and gas turbine with main dimensions were made.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: statek pasażerski, siłownia okrętowa, turbina gazowa,
układ kombinowany, projektowanie / passenger ship, marine power plant, gas turbine,
combined cycle, designing
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OBLICZENIA WSTĘPNE SILNIKA ODRZUTOWEGO
WENTYLATOROWEGO DO NAPĘDU MAŁEGO
SAMOLOTU PASAŻERSKIEGO
AUTOR: Paweł Wiśniewski
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Maszyny Przepływowe
PROMOTOR: dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Celem niniejszego projektu inżynierskiego jest dokonanie wstępnych
obliczeń dla silnika odrzutowego wentylatorowego napędzającego mały samolot pasażerski. Praca dyplomowa została podzielona na dwie części. Pierwsza to część teoretyczna
a druga projektowa. W części teoretycznej opisane są typy silników, które są obecnie
stosowane w lotnictwie. Do opisu zalicza się sposób działania silnika, jego konstrukcja oraz
zastosowanie. W osobnym rozdziale szczegółowo opisana jest praca silnika odrzutowego
wentylatorowego, który jest tematem niniejszego projektu dyplomowego. W części projektowej przedstawiony jest przyjęty obieg termodynamiczny silnika, algorytm obliczeń,
analiza termodynamiczną przyjętego obiegu oraz próba odtworzenia procesu projektowania tego silnika, co jest celem niniejszego projektu inżynierskiego. Przyjętym do obliczeń
samolotem pasażerskim został Gulfstream G550.

__ENG

PRELIMINARY CALCULATIONS OF THE FAN JET ENGINE
FOR THE PROPULSION OF THE SMALL PASSENGER AIRCRAFT
ABSTRACT: The purpose of presented engineering project is preliminary calculations of the
fan jet engine for the propulsion of the small passenger aircraft. This engineering diploma
thesis is divided into two parts. First one is theoretical and the second is a project. In the
first part I described types of engines, which are commonly use in aircraft. This describing
includes how particular engine works, construction of engine and a short history of use. In
a separate chapter I precisely described fan jet engine, which is a main topic of this thesis.
In a project I presented adopted thermodynamic circle of engine, calculation algorithm,
thermodynamic analysis of adopted circle and attempt to recreate the designing process,
which is a main objective of this thesis. I chose Gulfstream G550 for a model for calculations.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: turbinowy silnik odrzutowy, silnik wentylatorowy, turbina gazowa, projektowanie / by–pass jet engine, fan jet engine, gas turbine, designing
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WPŁYW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH
TURBINY WIATROWEJ NA JEJ MOC UŻYTECZNĄ
AUTOR: Krzysztof Ebertowski
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Maszyny Przepływowe
PROMOTOR: dr inż. Mohammad Ghaemi
STRESZCZENIE: Praca przedstawia analizę wpływu parametrów konstrukcyjnych turbiny
wiatrowej na jej moc użyteczną. W pracy przedstawiony został przegląd turbin wiatrowych
z wyszczególnieniem rodzajów osi, wirników, wież, generatorów i układów sterowania. Następnie nakreślono zasady oraz etapy projektowania turbin wiatrowych wyróżniając przy
tym, wybór lokalizacji oraz związane z tym ograniczenia prawne i środowiskowe, wybór
rodzaju turbiny ze względu na jej zastosowanie na morzu czy lądzie. Ponadto zidentyfikowano parametry konstrukcyjne mające wpływ na moc użyteczną turbiny wiatrowej,
a następnie określono ich zakres zmienności. Dzięki tym danym można było przeprowadzić
analizę wrażliwości parametrycznej w zakresie parametrów konstrukcyjnych, która pozwoliła sformułować konkretne wnioski. Parametrem o największym wpływie uznano średnicę
wirnika, jako drugi sklasyfikowano liczbę łopat wirnika, natomiast wysokość wieży spośród
wymienionych parametrów miała najmniejszy wpływ. Niektóre z zagadnień dodatkowo
zostały poddane podstawowej analizie ekonomicznej. Zwrócono uwagę, na problemy
odnawialnych jak i nieodnawialnych źródeł energii.

__ENG

INFLUENCE OF STRUCTURAL PARAMETERS ON THE EFFECTIVE
POWER OF A WIND TURBINE
ABSTRACT: The goal of this study is analysis of the impact of constructional parameters of
a wind turbine power plant on its effective power. In this study, an overview on wind turbines
including the types and their elements (rotors, towers, generators, control system, etc.)
is delivered. Then, the rules and stages of design process of wind turbine power plants
are presented. Related information to this principles of selection of location by considering legislation requirements are given too. The problem is discussed for different wind
turbine types and depending on onshore/offshore installation. Next, the constructional
parameters that may affect the effective power of the plant are identified and analysed
to indicate their permissible range of variation. Additionaly some economic aspects and
issues in relation to applitacion of renewable energies are discussed.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: energetyka odnawialna, turbina wiatrowa, projektowanie turbin wiatrowych, parametr konstrukcyjny, analiza wrażliwości / renewable
energy, wind energy, wind power plant, wind turbine, structural parameter
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PROJEKT WSTĘPNY TURBINY PAROWEJ DLA ELEKTROWNI
JĄDROWEJ O MOCY 700 MW Z REAKTOREM TYPU PWR
AUTOR: Kamil Nowosada
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Maszyny Przepływowe
PROMOTOR: dr inż. Mohammad Ghaemi
STRESZCZENIE: Głównym celem pracy jest zaprojektowanie turbiny parowej dla elektrowni jądrowej o mocy 700 MW z reaktorem typu PWR. W pracy przedstawiono ogólny
zarys sytuacji energetycznej w Polsce, a także historie początki produkcji energii elektrycznej z rozpadu atomów. W pierwszej części dokonano przeglądu dostępnych reaktorów na rynku światowym. Wśród ogólnego podziału wyszczególnione są również
najkorzystniejsze reaktory wykorzystywane w elektrowniach. W kolejnym etapie został
przedstawiony najefektywniejszy dobór parametrów do projektowanego obiegu pod
względem zapewnienia odpowiedniej wydajności i bezpieczeństwa pracy całego bloku
energetycznego. W części obliczeniowej skupiono się na wstępnych obliczeniach parametrów termodynamicznych wybranego układu z reaktorem jądrowym oraz na wstępnym
zaprojektowaniu kadłuba turbiny pod względem termodynamicznym. W ostatni rozdziale
przedstawiono rysunek techniczny przekroju osiowego zaprojektowanego kanału przepływu turbiny parowej.

__ENG

PRELIMINARY DESIGN OF A STEAM TURBINE FOR A 700 MW
NUCLEAR POWER PLANT WITH AN PWR TYPE REACTOR
ABSTRACT: The main purpose of the work is to design a steam turbine for a 700 MW
nuclear power plant with an PWR type reactor. The paper presents a general overview of
the energy situation in Poland, as well as the history of initiating the production of electricity from the disintegration of atoms. The first part reviews the available reactors on
the global market. Among the general division are also the most advantageous reactors
used in power plants. In the next stage, the most efficient selection of parameters for the
planned cycle was presented in terms of ensuring adequate efficiency and safety of work
of the entire power unit. The computational part focuses on preliminary calculations of
thermodynamic parameters of the selected system with the nuclear reactor and on the
initial design of the turbine fuselage in terms of thermodynamics. The last chapter presents
a technical drawing of the axial section of the designed flow channel of the steam turbine.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: energetyka, elektrownia, blok energetyczny, turbina
parowa, reaktor, termodynamika / power engineering, power station, power block, steam
turbine, reactor, thermodynamics
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ANALIZA PORÓWNAWCZA OBIEGÓW TERMODYNAMICZNYCH
WYBRANYCH SIŁOWNI Z WYSOKOTEMPERATUROWYM
REAKTOREM JĄDROWYM CHŁODZONYM HELEM
AUTOR: Wojciech Jankowski
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Maszyny Przepływowe
PROMOTOR: dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Celem niniejszego projektu inżynierskiego jest wykonanie analizy porównawczej obiegów termodynamicznych dwóch układów siłowni z wysokotemperaturowym reaktorem jądrowym chłodzonym helem. Pierwszym z nich jest układ gazowy
z rekuperatorem, w którym komora gazowa występująca w układzie klasycznym została
zastąpiona reaktorem HTGR. Drugim z rozpatrywanych obiegów jest obieg kombinowany gazowo–parowy, gdzie czynnik roboczy z wylotu turbiny gazowej kierowany
jest do kotła utylizacyjnego, a jego ciepło jest wykorzystywane do produkcji pary
przegrzanej napędzającej turbinę parową. Wstępne obliczenia obiegu kombinowanego
wykazały potrzebę rozbudowy układu o przegrzew międzystopniowy pary wtórnej
w części parowej, dzięki któremu osiągnięto wymagany poziom stopnia suchości pary
na wylocie z turbiny, zapewniający poprawne warunki jej pracy. Analizowane układy
zostały porównane pod kątem sprawności. Dokonano również optymalizacji sprawności poszczególnych obiegów ze względu na takie parametry jak temperatura gazu
roboczego na wylocie z reaktora w układzie gazowym oraz ciśnienie pary na wyjściu
z kotła utylizacyjnego i ciśnienie podziału w części parowej układu kombinowanego.
Dla wybranego rozwiązania, najlepszego pod względem otrzymanej sprawności, przeprowadzono obliczenia przepływowe oraz wykonano rysunek techniczny przekroju
osiowego kanału turbiny.

__ENG

COMPARATIVE ANALYSIS OF THERMODYNAMIC CYCLES OF SELECTED POWER
PLANTS WITH A HIGH TEMPERATURE HELIUM–COOLED NUCLEAR REACTOR
ABSTRACT: The aim of this engineering project is to perform a comparative analysis
of thermodynamic cycles of two power plant systems with a high–temperature helium–cooled nuclear reactor. The first of them is a gas system with a gas recuperator,
in which the gas chamber in the classical system has been replaced by a HTGR reactor.
The second of the cycles under consideration is a gas–steam combined cycle, where
the working medium from the outlet of the gas turbine is directed to the utilization
boiler, and its heat is used to produce superheated steam that drives the steam turbine.
The preliminary calculations of the combined cycle have shown, that it is necessary to
expand the system by adding to its steam part an inter–stage overheat for secondary
steam, thanks to which the required level of steam dryness at the turbine outlet was
achieved, ensuring correct working conditions. The analyzed systems were compared
in terms of efficiency. The efficiency of individual cycles was also optimized due to
such parameters as the temperature of the working gas at the outlet of the reactor
in the gas system as well as the steam pressure at the outlet from waste heat boiler
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and the partition pressure in the steam part of the combined system. For the chosen
solution, the best in terms of efficiency obtained, flow calculations were carried out
and a technical drawing of the axial section of the turbine channel was made.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: okrętowa siłownia jądrowa, reaktor HTGR, turbina
gazowa, turbina parowa, układ kombinowany, analiza / nuclear ship power plant, HTGR,
gas turbine, steam turbine, combined cycle, analysis
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PROJEKT WSTĘPNY TURBINY GAZOWEJ NAPĘDOWEJ
DOBUDOWANEJ DO WYBRANEGO SILNIKA
ODRZUTOWEGO JEDNOPRZEPŁYWOWEGO
AUTOR: Maria Kobiela
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Maszyny Przepływowe
PROMOTOR: dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Celem niniejszego projektu inżynierskiego było przedstawienie modelu
obliczeniowego dla turbinowego silnika spalinowego dobudowanego do wybranego silnika
odrzutowego jednoprzepływowego, zaprojektowanie poszczególnych elementów, a także
wykonanie przekroju osiowego turbiny gazowej. Na początku została scharakteryzowana
energetyka rozproszona, zostały opisane powody jej rozwoju, jak również przedstawiono
poszczególne technologie i analizę ekonomiczną generacji rozproszonej. W drugiej kolejności zostały omówione turbinowe silniki spalinowe: śmigłowe, śmigłowcowe oraz silniki
odrzutowe: jedno oraz dwuprzepływowe, a w następnej kolejności zostały wykonane
obliczenia dla wybranego silnika. W następnym rozdziale został przedstawiony przyjęty
schemat obiegu gazowego oraz zostały wykonane obliczenia termodynamiczne. Na końcu
zostały opisane wnioski wyciągnięte na podstawie obliczeń.

__ENG

PRELIMINARY PROJECT OF A GAS TURBINE APPLIED
WITH CHOSEN ONE–FLOW JET ENGINE
ABSTRACT: The aim of this engineering project was to present a calculation model for
a turbine combustion engine added to a selected jet engine, designing individual elements,
as well as making an axial section of a gas turbine. At the beginning, distributed energy
was characterized, the reasons for its development were described, as well as individual
technologies and economic analysis of distributed generation. In the second place, the following were discussed: turbine combustion engines: propeller, helikopter and jet engines:
one– and two–flow, and then calculations for the selected engine were made. The next
chapter presents the adopted gas flow scheme and thermodynamic calculations. Finally,
the conclusions drawn from the calculations are described.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: energetyka rozproszona, turbinowy silnik spalinowy,
obieg gazowy, projekt / dispersed energy, gas combustion engine, gas cycle, project
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PROJEKT WSTĘPNY TURBINY GAZOWEJ DLA WYBRANEGO
GAZOWEGO OBIEGU KOMBINOWANEGO
AUTOR: Martyna Koszyńska
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Maszyny Przepływowe
PROMOTOR: dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy dyplomowej był projekt wstępny turbiny gazowej
wybranego gazowego obiegu kombinowanego. W pierwszej części przedstawiony został opis obiegów kombinowanych, głównie części gazowej. Następnie zostały dobrane
parametry do projektu i zostały przedstawione obliczenia termodynamiczne tak, aby
sprawność obiegu była jak najwyższa. Jest ona największa, kiedy moc części parowej
osiąga maksimum. Dokonano optymalizacji ciśnienia pary świeżej części parowej oraz
sprężu części gazowej, aby uzyskać najlepsze wyniki. Kolejnym etapem pracy było wykonanie obliczeń przepływowych dla kolejnych stopni projektowanych turbin gazowych
oraz obliczeń wytrzymałościowych dla ostatniej łopatki. Obliczenia były dokonywane, aby
stworzyć przekrój osiowy kadłuba turbiny gazowej. W końcowej części projektu zostały
przedstawione wnioski na podstawie obliczeń, rysunków oraz specjalistycznej literatury.

__ENG

PRELIMINARY PROJECT OF A GAS TURBINE
FOR CHOSEN GAS COMBINED CYCLE
ABSTRACT: The aim of the diploma thesis is the preliminary design of the gas turbine of the
selected combined cycle. The first part presents description of combined circuits, mainly
the gas part. The parameters for the project are selected as follow and the thermodynamic
calculations are presented so that the efficiency of the circulation is as high as possible. It is
the largest value when the power of the steam part reaches its maximum. Optimization of
pressure of the fresh steam part and compression of the gas part is obtain to achieve the
best results. The next stage of the work performs flow calculations for successive stages
of the designed gas turbines and strength calculations for the last vane. The calculations
are made to create an axial section of the gas turbine hull. In the final part of the project,
conclusions are presented on the basis of calculations, drawings and specialist literature.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: turbinowy silnik spalinowy, turbina parowa, kocioł
utylizacyjny, projektowanie / gas turbine engine, steam turbine, exhaust gas boiler,
designing
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PROJEKT TURBINY O MOCY 910 MW
NA PARAMETRY NADKRYTYCZNE
AUTOR: Rafał Kur
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Maszyny Przepływowe
PROMOTOR: dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Dzięki rozwojowi inżynierii materiałowej jesteśmy w stanie bezpiecznie
eksploatować kotły wysokich ciśnień i temperatur. Pozwala to podnieść parametry pary
świeżej znacznie ponad punkt krytyczny czynnika roboczego, jakim jest woda. Za wysokimi parametrami idą wysokie sprawności obiegów, co przekłada się na zmniejszone
zużycie paliwa i niższą emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Jedną z ważnych
korzyści jest również wysoka moc turbiny parowej. Celem pracy jest przygotowanie
wstępnego projektu elektrowni parowej na parametry nadkrytyczne o docelowej mocy
910 MW. Obieg o podobnych parametrach jest realizowany w miejscowości Jaworzno
w woj. śląskim przez grupę energetyczną TAURON Wytwarzanie S.A. Pierwszy etap
pracy ma charakter informacyjny. Przedstawia przekrój polskiej energetyki oraz kierunek
rozwoju. Kolejny, opisuje technologię układów o parametrach nadkrytycznych, podaje
jej wady oraz zalety oparte na przykładach. Trzecia część poświęcona jest obliczeniom
termodynamicznym, przepływowym oraz wytrzymałościowym układu turbiny parowej
o założonej mocy projektowej oraz parametrach pary świeżej. Ostatni etap to podsumowanie, w którym zawarte zostało porównanie parametrów końcowych rzeczywistego
obiegu z parametrami uzyskanymi na drodze obliczeń.

__ENG

PRELIMINARY PROJECT OF A SUPERCRITICAL
TURBINE OF 910 MW ELECTRIC POWER
ABSTRACT: Thanks to the development of material engineering, we are able to safe ly
operate high–pressure boilers and temperatures. This allows you to raise the parameters
of the fresh steam well above the critical point of the working medium – water. The high
efficiency of circuits is followed by high parameters, which translates into reduced fuel
consumption and lower greenhouse gas emissions to the atmosphere. One of the important benefits is also the high power of the steam turbine. The purpose of the work is
to prepare a preliminary design of a steam power plant for supercritical parameters with
a target capacity of 910 MW. Circulation with similar parameters is carried out in the town
of Jaworzno in the province Śląski through the energy group TAURON Wytwarzanie S.A.
The first stage of work is informative. It presents the cross–section of the Polish power
industry and the direction of development. The next one describes the technology of
systems with supercritical parameters, giving its advantages and disadvantages based
on examples. The third part is devoted to thermodynamic, flow and strength calculations
of a steam turbine system with assumed design power and fresh steam parameters.
The last stage is a summary in which a comparison of the final parameters of the actual
circulation with the parameters obtained by calculation was included.
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__PL

PROJEKT WSTĘPNY SILNIKA TURBOODRZUTOWEGO
DO NAPĘDU EKRANOPLANU
AUTOR: Łukasz Pisarkiewicz
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Maszyny Przepływowe
PROMOTOR: dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy dyplomowej było odtworzenie modelu obliczeniowego turbinowego silnika odrzutowego do napędu ekranoplanu na podstawie parametrów
silnika Rolls–Royce Derwent. W pracy pojawiła się charakterystyka ekranoplanów oraz
zostały zaprezentowane możliwości i zastosowanie tych maszyn do celów militarnych
i cywilnych, a także rozwiązania techniczne wykorzystywane przez konstruktorów, tj. różnie rodzaje napędu, takie jak silnik turbośmigłowy czy silnik turboodrzutowy, materiały
konstrukcyjne, czy profile łopatek. Poruszony został temat związany z aerodynamiką
i termodynamiką. Głównym zagadnieniem poruszanym w pracy jest algorytm obliczeniowy
turbinowego silnika spalinowego. Wykonane zostały trzy rodzaje obliczeń: termodynamiczne, przepływowe i wytrzymałościowe oraz bilans masy przepływającej przez silnik
(powietrza, paliwa i spalin). Dzięki nim otrzymano wymiary silnika, parametry termodynamiczne w punktach charakterystycznych, trójkąty prędkości w stopniach turbiny oraz
kanał przepływowy turbiny. Pozwoliło to na sporządzenie rysunku przekroju silnika.

__ENG

PRELIMINARY PROJECT OF JET ENGINE FOR GROUND EFFECT VEHICLE
ABSTRACT: The aim of this thesis was to reconstruct the calculation model of a turbojet
engine for ground effect vehicle based on the parameters of the Rolls–Royce Derwent
engine. The work appeared in the description of ground effect vehicle and the possibilities and applications of these machines for military and civil purposes were presented, as
well as technical solutions used by the constructors of these machines, i.e. various types
of propulsion, such as a turboprop engine or turbojet engine, construction materials or
blade profiles. The subject of problems related to aerodynamics and thermodynamics
was discussed. The main issue discussed in the work is the calculation algorithm of a gas
turbine engine. Three types of calculations were made: thermodynamic, strength and
mass balance flowing through the engine (air, fuel and exhaust gases). Thanks to them, the
engine dimensions, thermodynamic parameters at characteristic points, speed triangles
in the turbine stages and the turbine flow channel were obtained. This allowed to draw
a drawing of the motor section.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: ekranoplan, turbinowy silnik spalinowy, turbina
gazowa, projektowanie / ground effect vehicle, turbojet engine, gas turbine, designing
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PROJEKT WSTĘPNY TURBINY PAROWEJ O MOCY
100 MW DLA ELEKTROCIEPŁOWNI Z POBOREM
PARY TECHNOLOGICZNEJ
AUTOR: Aleksandra Pradlik
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Maszyny Przepływowe
PROMOTOR: dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Głównym celem projektu inżynierskiego jest opracowanie wstępnego
modelu parowej turbiny przeciwprężnej w elektrociepłowni o mocy elektrycznej 100 MW
z poborem pary technologicznej. W części teoretycznej omówiono klasyfikację systemów
energetycznych elektrociepłowni. Krótko zostały opisane podstawowe systemy oraz
nowe technologie w produkcji skojarzonej oraz efektywność wytwarzania wykorzystania
energii chemicznej paliw. Również przedstawiono strategię rozwoju wytwarzania energii
w produkcji skojarzonej w Polsce i w Europie. W części zasadniczej został dobrany schemat
obiegu oraz obliczenia termodynamiczne. Następnie przeprowadzone zostały obliczenia
przepływowe dla wszystkich stopni turbinowych. Na podstawie wyników został zaprojektowany kanał przepływowy oraz dobrany odpowiedni profil łopatkowy. Obliczenia
wytrzymałościowe wykonane zostały dla ostatniego stopnia turbiny części niskoprężnej.
Na podstawie obliczeń został narysowany przekrój poprzeczny dla obydwu kadłubów.

__ENG

PRELIMINARY PROJEKT OF A 100 MW STEAN TURBINEFOR A COMBINEG
HEAT AND POWER PLANTWITH TECHNOLOGICAL WATER INTAKE
ABSTRACT: The main goal of the engineering project is to develop a preliminary model
of a steam backpressure turbine in a 100 MW electric power plant with the consumption
of process steam. The theoretical part discusses the classification of energy systems in
a combined heat and power plant. Basic systems and new technologies have been described briefly in combined production and the effectiveness of production of chemical
energy use of fuels. Also a strategy for the development of energy production in combined
production in Poland and in Europe was presented. In the basic part, a circuit diagram
and thermodynamic calculations were selected. Then, flow calculations were carried out
for all turbine stages. Based on the results, a flow channel was designed and a suitable
vane profile was selected. Strength calculations were made for the last stage of the low–
pressure turbine. Based on calculations, a cross–section for both hulls has been drawn.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: elektrociepłownia, obieg parowy, turbina parowa,
projektowanie / power plant, steam cycle, steam turbine, design
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PROJEKT WSTĘPNY TURBINY NADKRYTYCZNEJ O MOCY
1000 MW Z TRZEMA PRZEGRZEWAMI MIĘDZYSTOPNIOWYMI
PRZY PARAMETRACH PARY 35 MPa, 750 DEG.C I CIŚNIENIU
SKRAPLANIA 5 kPa
AUTOR: Agata Śpiewak
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Maszyny Przepływowe
PROMOTOR: dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Głównym celem niniejszej pracy jest projekt wstępny turbiny nadkrytycznej z trzema przegrzewami międzystopniowymi przy parametrach pary 35 MPa,
750˚C i ciśnieniu skraplania 5 kPa. Projektowana siłownia ma osiągać moc 1000 MW. Na
wstępie opisano sposób działania obiegów na wysokie parametry pary oraz opisano
problemy konstrukcyjne towarzyszące projektowaniu takich bloków. W tej części zaprezentowano również istniejące w polskiej energetyce siłownie parowe działające na
nadkrytyczne parametry pary. Przed przystąpieniem do obliczeń projektowych dobrano
schemat obiegu, następnie sporządzono jego bilans termodynamiczny. Pozwoliło to
na wyznaczenie całkowitej sprawności projektowanego obiegu. Kolejnym zadaniem
było wykonanie obliczeń z zakresu teorii stopnia dla wszystkich stopni turbinowych.
Na podstawie wyników wykreślono kształt kanału przepływowego dla poszczególnych części turbiny. Wykonano obliczenia geometryczne dla ostatniego stopnia turbinowego. Dodatkowym zadaniem było wykonanie przekroju osiowego wybranego
kadłuba turbiny. Projekt został zakończony przedstawieniem wniosków na podstawie
wykonanych obliczeń.

__ENG

PRELIMINARY PROJECT OF AN SUPERCRITICAL TURBINE OF 1000 MW
ELECTRIC POWER WITH THREE REHEATS WITH STEAM PARAMETERS:
35 MPa, 750 DEG.C AND 5 kPa OF CONDENSATION PRESSURE
ABSTRACT: The main objective of this thesis is preliminary design of a supercritical
turbine with three interstage superheaters with steam parameters of 35 MPa, 750˚
and 5 kPa of condensing pressure. The steam circuit is designed to reach 1000 MW.
At the beginning, the method of operation of supercritical steam circuits is described
and occuring structural problems in this type of blocks. In this part are also presented
an existing steam power plants operating in the Polish power industry, that works of
supercritical steam parameters. Before design calculations, the circuit diagram was
selected, afterwards its thermodynamic balance was made. This allowed to determine
the total efficiency of a designed circuit. The next taks was to perform calculations
in the scope of theory rotor stage for all turbine stages. Based on the results, the
shape of the flow channel was plotted. Geometric calculations were made for the last
turbine stage. An additional task was to make an axial section of the selected turbine
hull. The project was completed with the presentation of conclusions based on made
calculations.
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PROJEKT WSTĘPNY TURBINY OBIEGU ORC
WYKORZYSTUJĄCEGO GAZ NISKOKALORYCZNY
Z WYSYPISKA W ENERGETYCE ROZPROSZONEJ
AUTOR: Wiesława Zygmunt
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Maszyny Przepływowe
PROMOTOR: dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Celem projektu inżynierskiego jest opracowanie projektu wstępnego turbiny, działającego w obiegu organicznym Rankine’a, wykorzystującego gaz niskokaloryczny
z wysypiska, w energetyce rozproszonej. W części teoretycznej omówiono wytwarzanie
energii w systemie rozproszonym. Następnie został scharakteryzowany gaz wysypiskowy,
sposoby jego pozyskiwania oraz zagospodarowania. W dalszej części projektu zostały
przedstawione czynniki niskowrzące oraz zasady ich doboru w obiegu ORC. W części
zasadniczej został przedstawiony schemat obiegu oraz obliczenia termodynamiczne,
wykonane w programie Solkane. W kolejnym etapie zostały wykonane obliczenia przepływowe oraz obliczenia wytrzymałościowe stopnia turbiny. Na podstawie obliczeń został
wykreślony przekrój turbiny.

__ENG

PRELIMINARY PROJECT OF AN ORC CYCLE TURBINE USING LOW CALORIFIC GAS
APPLIED IN DISTRIBUTED ENERGY GENERATION SYSTEMS
ABSTRACT: The aim of the engineering project is to develop a preliminary turbine design,
operating in the organic cycle of Rankine, using low calorific gas from dumps, in dispersed
energy. The theoretical part discusses the generation of energy in a distributed system.
Then landfill gas, methods of its acquisition and management were characterized. In the
further part of the project, low–boiling factors and principles of their selection in the ORC
cycle were presented. In the basic part, a circuit diagram and thermodynamic calculations,
made in the Solkane program, have been presented. In the next stage, flow calculations
and strength calculations of the turbine stage were made. On the basis of calculations,
the turbine section was drawn.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: energetyka rozproszona, obieg ORC, gaz wysypiskowy, projektowanie / dispersed energy, ORC cycle, landfill gas, design
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METODY DIAGNOZOWANIA WTRYSKIWACZY PALIWA
SILNIKÓW O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM
AUTOR: Kinga Makuch
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Maszyny Przepływowe
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski
STRESZCZENIE: Niniejsza praca inżynierska złożona jest z sześciu rozdziałów. Pierwszy
z nich, wstęp, zawiera krótkie wprowadzenie do tematyki pracy oraz opis i zasadę działania silników o zapłonie samoczynnym, obejmuje także krótką charakterystykę obiegu
porównawczego dla silnika wysokoprężnego – obiegu Diesla. We wspomnianym rozdziale
uwzględniony został również cel pracy oraz problem inżynierski wraz z drogą jego rozwiązania. W kolejnym rozdziale, drugim, zostały zawarte rodzaje podstawowych układów
zasilania paliwem silników o zapłonie samoczynnym wraz z ich ogólną charakterystyką.
Omówione zostały także wybrane pompy wtryskowe i wtryskiwacze paliwa w aspekcie
ich budowy oraz zasady działania. W rozdziale trzecim przybliżone zostały eksploatacyjne
uszkodzenia wtryskiwaczy paliwa. Dalsza część pracy, jaką jest rozdział czwarty, zawiera
szerszą charakterystykę podstawowych oraz innowacyjnych metod diagnostycznych
wtryskiwaczy paliwa pozwalających w pełni ocenić faktyczny ich stan. W ostatnim rozdziale, jakim jest zakończenie, nastąpiło krótkie podsumowanie całej pracy inżynierskiej
oraz stwierdzenie osiągnięcia wyznaczonego we wstępie celu.

__ENG

DIAGNOSTIC METHOD OF THE SI ENGINES FUEL INJECTORS
ABSTRACT: This engineering work consists of six chapters. The first of them, introduction, contains a short introduction to the subject of work, as well as the description and
principle of operation of self–ignition engines, it also includes a short characteristic of the
comparative cycle for the diesel engine – the diesel cycle. In this chapter, the purpose
of the work and the engineering problem along with the route of its solution were also
taken into account. In the next chapter, the second one, the types of basic fuel supply
systems for self–ignition engines were included along with their general characteristics.
We also discussed selected injection pumps and fuel injectors in terms of their construction and operation principles. In the third chapter, operational failures of fuel injectors are
approximated. The further part of the work, which is the fourth chapter, contains a broader
description of the basic and innovative diagnostic methods of fuel injectors that allow
to fully assess their actual condition. In the last chapter, which is the ending, there was
a short summary of the entire engineering work and the statement of achieving the goal
set out in the introduction.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: diagnostyka, silnik o zapłonie samoczynnym, wtryskiwacze paliwa / diagnostics, self–ignition engine, fuel injectors
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ANALIZA INFORMACYJNOŚCI DIAGNOSTYCZNEJ WYKRESU
INDYKATOROWEGO SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM
AUTOR: Monika Pastwa
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Maszyny Przepływowe
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski
STRESZCZENIE: Tematem niniejszej pracy dyplomowej inżynierskiej jest analiza informacyjności diagnostycznej wykresu indykatorowego silnika o zapłonie samoczynnym.
W pierwszej części pracy inżynierskiej omówiono cztery charakterystyczne obiegi termodynamiczne tłokowych silników spalinowych. W dalszej części porównano obiegi
termodynamiczne w aspekcie ich sprawności termicznej. Po dokładnym zapoznaniu się
z występującymi silnikami spalinowymi w kolejnym etapie zapoznano się z diagnozowaniem ich przestrzeni roboczej. W następnym rozdziale pracy dyplomowej zaprezentowano
analizę zmiany wykresu indykatorowego dla poszczególnych czynników, wpływających
na jego deformację. Końcowym rozdziałem pracy inżynierskiej jest rozdział badawczy,
zawierający analizę własnych wyników uzyskanych na podstawie rozwiniętego wykresu
indykatorowego. W czasie badań diagnostycznych porównano wykres indykatorowy silnika wzorcowego oraz silnika przy zmianie drożności kanału spalin wylotowych. Podczas
badań diagnostycznych zastosowano indykator elektroniczny, stanowiący wyposażenie
bazy laboratoryjnej Katedry Siłowni Morskich i Lądowych.

__ENG

THE ANALYSIS OF A DIAGNOSTIC INFORMATIVENESS
OF THE SI ENGINES INDICATOR DIAGRAM
ABSTRACT: The subject of this diploma thesis is the analysis of diagnostic informativeness
of the self–ignition engine indicator diagram. In the first part of the engineering work four
characteristic thermodynamic cycles of piston combustion engines were discussed. In the
following, the thermodynamic cycles were compared in terms of their thermal efficiency.
After thoroughly familiarizing themselves with the existing combustion engines, the next
stage familiarized themselves with the diagnosis of their workspace. The next chapter of
the diploma thesis presents an analysis of the change in the indicator chart for particular
factors affecting its deformation. The final chapter of the engineering work is a research
chapter, including analysis of own results obtained on the basis of the developed indicator
diagram. During the diagnostic tests, the indicator graph of the reference engine and the
engine was compared when the exhaust gas duct was changed. During the diagnostic
tests an electronic indicator was used, which is an equipment of the laboratory base of
the Department of Marine and Land power station.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: silnik spalinowy, sprawność termiczna obiegu, wykres
indykatorowy, badania diagnostyczne
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WPŁYW TEMPERATURY PALIWA NA PARAMETRY
STRUGI WYPŁYWAJĄCEJ Z WTRYSKIWACZA SILNIKA
O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM
AUTOR: Rafał Piątek
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Maszyny Przepływowe
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski
STRESZCZENIE: Głównym problemem rozwoju w silnikach o zapłonie samoczynnym (ZS)
jest przygotowanie mieszaniny paliwowo–powietrznej, dlatego dąży się do udoskonalenia
układów wtryskowych paliwa. Analizując ten problem została przeprowadzona identyfikacja teoretyczna i doświadczalna procesu wtrysku paliwa do silnika o ZS, omówiono
również wybrane metody empirycznych badań strugi paliwa wypływającej z wtryskiwacza.

__ENG

INFLUENCE OF THE FUEL TEMPERATURE ON STREAM PARAMETERS
FLOWING OUT OF THE SELF–IGNITION ENGINES INJECTOR
ABSTRACT: The main problem of development in self–ignition engines is the preparation
of fuel–air mixture, which is why the aim is to improve fuel injection systems. Analyzing
the problem, the theoretical and experimental identification of the fuel injection process
for the self–ignition engine was carried out also discussed selected methods of empirical
tests of the stream of fuel flowing out of the injector.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: silnik o zapłonie samoczynnym, wtryskiwacz, badanie
doświadczalne / self–ignition engine, injector, experimental study
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BADANIE WPŁYWU STANU CIEPLNEGO SILNIKA O ZAPŁONIE
SAMOCZYNNYM NA PODSTAWOWE PARAMETRY PRACY
AUTOR: Beata Skwarzec
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Maszyny Przepływowe
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski
STRESZCZENIE: W niniejszej pracy dyplomowej inżynierskiej przedstawione zostaną
oddziaływania stanów cieplnych tłokowego silnika spalinowego na określone parametry jego pracy. Dokonano analizy przebiegu zmian ciśnienia w przestrzeni roboczej nad
tłokiem w zależności od zmian kąta obrotu wału korbowego oraz zmian przebiegów
pojedynczych cykli pracy silnika zależnych od temperatury czynnika chłodzącego.
W celu określenia tych zmian przeprowadzono własne badania doświadczalne silnika
laboratoryjnego Farymann Diesel typu D10 oraz wyznaczono, na podstawie uzyskanych wyników, otwarte wykresy indykatorowe. Zostały również scharakteryzowane
zastosowania tłokowych silników spalinowych w energetyce oraz przedstawiony bilans
energii silnika o zapłonie samoczynnym. Dokonano także oceny stanu cieplnego silnika
na podstawie pomiarów termowizyjnych.

__ENG

INVESTIGATION OF AN INFLUENCE OF THE SELF IGNITION
ENGINE’S THERMAL STATE ON THE BASIC WORKING PARAMETERS
ABSTRACT: In this diploma thesis the effects of thermal states of a piston combustion
engine on specific parameters of its work will be presented. The analysis of the course
of pressure changes in the working space above the piston was performed depending on changes in the angle of rotation of the crankshaft and changes in the course
of individual engine cycles depending on the temperature of the coolant. In order to
determine these changes, own experimental tests of the Ferymann Diesel laboratory
engine D10 type were carried out and, on the basis of the obtained results, open indicator diagrams were determined. The applications of piston combustion engines in
the power industry and the elaborated energy balance of the self–ignition engine have
also been characterized. The thermal condition of the engine was also evaluated on
the basis of thermovision measurements.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: silnik o ZS, stan cieplny, wykres indykatorowy, badania
doświadczalne / self ingition engine, thermal state, indicator diagram, experimental tests
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__PL

UTYLIZACJA CIEPŁA ODPADOWEGO WODY
CHŁODZĄCEJ WYBRANY SILNIK OKRĘTOWY
AUTOR: Paulina Knietowska
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Maszyny Przepływowe
PROMOTOR: dr inż. Roman Liberacki
STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy dyplomowej było przedstawienie metod utylizacji
ciepła odpadowego wody chłodzącej silnik okrętowy. Okręty to układy energetyczne,
w których następuje duże zużycie energii, ale następuje również jej utrata. Pokłady ciepła wydzielające się podczas chłodzenia silnika powodują ogromne straty do otoczenia.
Jednak mogą zostać wykorzystane na pozyskanie wody słodkiej czy wygenerowanie
mocy elektrycznej. Praca składa się z części opisowej, w której przedstawiono wybrane
sposoby wykorzystania ciepła wody słodkiej. Zawarta jest również części projektowa,
ukazująca założenia i obliczenia dla systemu odzysku ciepła. Na ich podstawie zostały
sporządzone wykresy. Zaprezentowana została koncepcja odzyskania energii oraz
odpowiednie obliczenia weryfikujące opłacalność montażu dodatkowych instalacji.

__ENG

WASTE HEAT RECOVERY FROM COOLING WATER
FOR THE SELECTED MARINE ENGINE
ABSTRACT: The aim of this diploma thesis was to present methods of utilizing the waste
heat of cooling water of a ship engine. Ships are energy systems in which energy consumption is high, but it is also lost. Heat released during engine cooling cause huge losses
to the environment. However, they can be used to obtain fresh water or generate electric
power. The work consists of a descriptive part in which selected ways of using fresh water
heat are presented. The design part is also included, showing the assumptions and calculations for the heat recovery system. On their basis, they were prepared diagrams. The
concept of energy recovery and appropriate calculations verifying the cost–effectiveness
of installing additional installations were presented.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: okrętowe układy energetyczne, ciepło odpadowe,
utylizacja / ship power systems, waste heat, utilization
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__PL

PROJEKT KONCEPCYJNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU
ZASILANIA SAMOWYSTARCZALNEGO ENERGETYCZNIE
GOSPODARSTWA ROLNO–HODOWLANEGO
AUTOR: Ewelina Szczuka
KIERUNEK STUDIÓW: Energetyka / Specjalność Maszyny Przepływowe
PROMOTOR: dr inż. Jacek Rudnicki
STRESZCZENIE: Przedmiotem niniejszej pracy jest projekt koncepcyjny samowystarczalnego gospodarstwa rolno–hodowlanego. Opracowanie przedmiotowego projektu
wymagało przeprowadzenia (na podstawie zgromadzonych faktur dotyczących zużycia
energii gospodarstw wzorcowych) analizy rocznego zużycia energii elektrycznej oraz
oszacowania niezbędnej ilości ciepła potrzebnego do ogrzania domu jednorodzinnego.
Opracowanie założeń projektowych i przegląd dostępnych rozwiązań na rynku pozwoliło
na sprecyzowanie konfiguracji dwóch wariantów systemów energetycznych przeznaczonych do zasilania wzorcowego gospodarstwa rolno–hodowlanego oraz uproszczoną
analizę finansową inwestycji. Dodatkowo w pracy zostały przedstawione najważniejsze
aspekty prawne dotyczące energetyki rozproszonej oraz możliwości jej finansowania.

__ENG

THE CONCEPTUAL DESIGN OF THE INTEGRATED POWER
SYSTEM OF ENERGY SELF–SUFFICIENT A BREEDING FARM
ABSTRACT: The subject of this work is the conceptual design of a self–sufficient farm
agri–culture. The development of the project involved a need for (on based on collected
invoices regarding the energy consumption of reference farms) analysis of annual electricity
consumption and estimation of the necessary amount of heat needed to heat a detached
house. Development of project assumptions and review available solutions on the market
allowed to specify the configuration of two variants energy systems intended for supplying a model farm–breeding and simplified financial analysis of the investment. In addition,
they remained at work the most important legal aspects related to distributed energy as
well as the possibility of financing it.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: energetyka rozproszona, gospodarstwo rolno–hodowlane, biogazownia, panele fotowoltaiczne, pompa ciepła, mała elektrownia wiatrowa / dispersed energy, dispersed energy, biogas plant, photovoltaic panels, heat
pump, small wind farm
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PROJEKT WSTĘPNY INSTALACJI HYDRAULICZNEGO
TRANSPORTU UROBKU POGŁĘBIARKI FREZUJĄCO–SSĄCEJ
O WYDAJNOŚCI 2000 m3/godz.
AUTOR: Marta Rutkowska
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Inżynieria Zasobów Naturalnych
PROMOTOR: dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy dyplomowej było zaprojektowanie instalacji do hydraulicznego transportu gruntu na pogłębiarce frezująco–ssącej. Projektowana pogłębiarka
ma mieć wydajność 2000 m3/godz. Praca została wykonana na podstawie założonych
rodzajów gruntu oraz warunków eksploatacji występujących na południowej części Morza
Bałtyckiego. Po przyjęciu założeń projektowych pogłębiarki należało wykonać szereg
obliczeń dotyczących średnic rurociągów refulacyjnych, wydajności oraz mocy wybranej
pompy. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i obliczeniowej. W pierwszej części
zostały zawarte informacje o rodzajach pogłębiarek oraz charakterystyka pogłębiarki
frezująco–ssącej. Druga część tej pracy dotyczy obliczeń wykonanych w programie Microsoft Ofiice Excel i ich analizy dla wybranej pogłębiarki oraz dobór pompy na podstawie
uzyskanych wyników.

__ENG

PRELIMINARY DESIGN OF THE HYDRAULIC DREDGING INSTALLATION FOR CUTTER
SUCTION DREDGER WITH A CAPACITY OF 2000 m3/h
ABSTRACT: The purpose of the diploma thesis was to design an installation for hydraulic
soil transfer on a cutter suction dredger. The designed dredger is to have a capacity
of 2000 m3/hour. The work was carried out on the basis of assumed types of soil and
operating conditions occurring in the southern part of the Baltic Sea. After adopting the
dredger design assumptions, a number of calculations concerning the diameters of the
silting pipelines, efficiency and power of the selected pump had to be performed. The work
consists of two parts: theoretical and computational. The first part contains information on
the types of dredgers and the characteristics of the cutter suction dredging. The second
part of this work concerns the calculations made in Microsoft Ofiice Excel and their analysis
for the selected dredger and the selection of the pump based on the results obtained.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: pogłębiarka frezująco–ssąca, instalacja hydraulicznego transportu urobku / cutter suction dredger, hydraulic installation of ground
transport
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__PL

PRZENIKANIE ENERGII DRGAŃ DO ŚRODOWISKA
WODNEGO NA PRZYKŁADZIE STATKU
AUTOR: Monika Kuzia
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Inżynieria Zasobów Naturalnych
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Kozaczka, prof. zw. PG
STRESZCZENIE: Wzrost aktywności żeglugi morskiej spowodował wzrost hałasu w morzach i oceanach. Wysoki poziom hałasu szkodliwie wpływa na organizmy morskie. Propagacja podwodnych zaburzeń akustycznych bardzo różni się w zależności od warunków
występujących w środowisku morskim. W tej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące
hałasu podwodnego, który emitowany jest przez statek poruszający się po Morzu Bałtyckim. Silnik jest głównym urządzeniem na statku wytwarzającym drgania, których energia
przenoszona jest przez elementy konstrukcyjne statku do wody, gdzie jest propagowana
w postaci fal akustycznych o szerokim paśmie częstotliwości. W pracy przedstawiono
również szczegółowe dane dotyczące środowiska pomiarowego i charakterystykę urządzeń pomiarowych oraz dodatkowo wyprowadzono równanie falowe dla stworzenia
odpowiedniego tła teoretycznego.

__ENG

VIBRATION ENERGY TRANSMISSION INTO WATER FROM VESSEL
ABSTRACT: The increase in shipping activity caused an increase in noise during the seas
and oceans. High level of noise has a detrimental effect on marine life. The propagation of
underwater acoustic disturbances varies greatly depending on the conditions in the marine
environment. This paper presents the results of the exploration of underwater noise, which
is emitted by a ship moving across the Baltic Sea. The engine is the main device on a ship
that produces vibrations, whose energy is transmitted by the ship’s structural elements
into the water, where it is propagated in the form of acoustic waves of a wide frequency
band. This thesis also presents detailed data about the measurement environment and
the characteristics of measuring devices and additionally a wave equation was derived
to create the appropriate theoretical background.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: fale akustyczne, podwodny hałas, widmo drgań /
acoustic waves, underwater ship noise, vibration spectrum
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PROJEKT TAŚMOCIĄGU PRZESYŁAJĄCEGO
KRUSZYWO W ŻWIROWNI
AUTOR: Piotr Paliwoda
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Inżynieria Zasobów Naturalnych
PROMOTOR: dr inż. Daniel Piątek
STRESZCZENIE: Przenośnik taśmowy to urządzenie służące do transportu materiału
zwłaszcza drobnych oraz sypkich (kruszyw). Używane w kopalniach, na placach budowy,
składowiskach, a także na liniach produkcyjnych. Wybór odpowiedniego przenośnika
taśmowego wykonuje się na podstawie bardzo wielu obliczeń, między innymi: obliczeń
oporów ruchu, sił występujących w taśmie, czy doboru i mocy napędów. Niniejsza praca
zawiera przegląd literatury krajowej i zagranicznej, obliczeń oraz prac eksperymentalnych
prowadzonych w różnych ośrodkach na świecie. Głównym aspektem jest analiza elementów wykorzystywanych przy tworzeniu taśmociągu w odniesieniu do ich właściwości, które
powinien spełniać dany element. Poprzez odpowiednie dobranie podzespołów, można
wpłynąć negatywnie lub pozytywnie na prace projektowanego urządzenia. W oparciu
o dobrane parametry, takie jak: szerokość, wydajność, prędkość oraz kąt nachylenia taśmy,
praca zawiera podstawowe obliczenia wytrzymałości taśmy. Poruszany temat jest na
czasie, ponieważ trudno jest sobie wyobrazić nowoczesne przedsiębiorstwo produkcyjne
bez istnienia systemów automatycznego transportu. A zazwyczaj taki przesył odbywa
się właśnie przy pomocy przenośników taśmowych.

__ENG

PROJECT OF CONVEYOR BELT FOR TRANSPORT OF ORE IN GRAVEL
ABSTRACT: Conveyor belt is a device used to transport materials, particularly loose or
brittle. It is used in mines, building sites, landfills and production lines. The choice of the
right conveyor belt is based on many calculations, such as: movement resistance, strains
occurring on the belt, or required power of the drivetrain. The following work contains
review of national and foreign literature, calculations and experimental trials carried out
in different institutions in the world. The main aspect is the analysis of components used
in building the conveyor belt in relations to their properties, which each element should
fulfil. Through Appropriately chosen components of the conveyor belt you can positively
or negatively impact on the labour of the designed device. Based on collected dimensions,
such as: width, output, speed and the gradient of the conveyor belt, the essay contains
basic calculations of the strength of the belt. The topic of the essay is relatable because it
is hard to imagine, advanced production industry without an automated transport system.
Usually such transport takes place with the help of conveyor belts.
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__PL

PROBLEM ZANIECZYSZCZENIA OSADÓW
DENNYCH W ZATOCE GDAŃSKIEJ
AUTOR: Lilianna Jaworska
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Inżynieria Zasobów Naturalnych
PROMOTOR: dr hab. Małgorzata Pruszkowska–Caceres
STRESZCZENIE: Zatoka Gdańska to nazwa basenu Morza Bałtyckiego, położonego w jego
południowo–wschodniej części. W jego skład wchodzi Zatoka Pucka, Zalew Wiślany oraz
Zalew Kuroński. Wody zatoki zasilane są głównie przez rzekę Wisłę. Charakterystyczną cechą wód tego zbiornika jest stratyfikacja termohaliczna. Temperatura wody wynosi od 2˚C
zimą, do około 18˚C latem. Zasolenie zaś waha się między 7–8‰. Kształtowanie się morza
Bałtyckiego zaczęło się około 12 tys. Lat temu. W czasie swojego tworzenia przechodziło
kilka faz od lądu zwanego Fennoskadnią przez stawaniem się olbrzymim jeziorem do finalnego Morza Mya. W Zatoce Gdańskiej osady plejstoceńskie posiadają miąższość do 30 m,
zaś holoceńskie mogą osiągnąć do 100 m miąższości. W podłożu zbiornika zatoki zachodzą
różne procesy geologiczne, takie jak: erozja, redepozycja, depozycja, czy sedymentacja.
Osady występujące na całej powierzchni dna Morza Bałtyckiego to plejstoceńskie osady
akumulacji lodowcowej i wolnolodowcowej oraz osady holoceńskiej akumulacji morskiej.
Budowa geologiczna pokrywy czwartorzędowej jest bardzo zróżnicowana. Poprzez wiele
dróg do Zatoki Gdańskiej przedostają się zanieczyszczenia, które kumulują się w osadach
dennych. Najbardziej istotnymi zanieczyszczeniami są sole odżywcze, metale ciężkie oraz
trwałe zanieczyszczenia organiczne. Z przeprowadzonych badań wynika, że największe
ilości z trwałych zanieczyszczeń organicznych są związki z grupy wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych. Wyraźne skażenie występuje również takimi pierwiastkami
jak cynk ołów, rtęć czy kadm. Do zanieczyszczenia osadów dennych dochodzi głównie
poprzez działalność człowieka.

__ENG

THE PROBLEM OF SEABED SEDIMENTS CONTAMINATION
IN THE GULF OF GDANSK
ABSTRACT: Gulf of Gdansk is the name of Baltic Sea basin, situated in its south–east
part. Gulf of Puck, Vistula lagoon and Kuron lagoon are part of Gulf of Gdansk. The bay
waters are mainly fed by Vistula water. Characteristic feature of this reservoir is thermohalic stratification. The temperature of water in winter is about 2˚C and in summer is 18˚C.
Salinity varies between 7–8‰. Formation of Baltic Sea began about 12 thousand years
ago. Different phases were going during its formation. Begining with the land called Fennoskand, going through big lake and finally became sea called Mya. Plejstocene sediments
in Gulf of Gdansk have a thickness to 30 m and Holocene sediments can reach up to 30 m
of thickness. Various geological processes take place in the bay substrate such as erosion, redeposition, deposition or sedimentation. Sediments they occurring on the whole
surface of seabed of Baltic Sea are sediments of glacial accumulation and free–floating
accumulation and holocene accumulation of marine accumulations. There are many ways
to transport pollution to the Gulf of Gdansk which then accumulate in seabed sediments.
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The most important contaminations are nutritional salts, metals and Persistent Organic
Pollutants. Research shows that the largest amounts of persistent organic pollutants are
compounds from the group of polycyclic aromatic hydrocarbons. Contamination also occur
with zinc, mercury, lead and cadmium. The contamination of seabed sediments occurs
mainly through human activity.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: Zatoka Gdańska, Morze Bałtyckie, osady denne,
zanieczyszczenia, podłoże czwartorzędowe, metale ciężkie, trwałe zanieczyszczenia
organiczne / gulf of Gdansk, sediments, Baltic Sea, contamination, seabed, Quatemary
medium, metals, Persistent Organic Pollutant
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__PL

APROKSYMACJA FUNKCJI SZTYWNOŚCI I TŁUMIENIA
W ZAGADNIENIU WSPÓŁODDZIAŁYWANIA KONSTRUKCJI
I PODŁOŻA GRUNTOWEGO
AUTOR: Aleksandra Hajdul
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Inżynieria Zasobów Naturalnych
PROMOTOR: dr inż. Bogdan Rozmarynowski
STRESZCZENIE: W pracy dyplomowej objaśniono potrzebę zdefiniowania uproszczonych modeli współoddziaływania konstrukcji i podłoża w analizach inżynierskich.
Przybliżono zagadnienie posadowienia maszyn wraz z opisem głównych rodzajów fundamentów. Następnie, na przykładzie platformy PETROBALTIC, zdefiniowano modele
posadowienia konstrukcji platform pełnomorskich. W drugiej części pracy, na podstawie
cytowanej literatury, przedstawiono sposoby numerycznego rozwiązania zagadnienia
płyty na półprzestrzeni sprężystej i lepko–sprężystej, a także za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel wykonano wykresy funkcji sztywności i tłumienia przedstawiające
rozwiązania aproksymacyjne.

__ENG

APPROXIMATION OF STIFFNESS AND DAMPING FUNCTIONS
IN THE SOIL–STRUCTURE INTERACTION PROBLEM
ABSTRACT: The diploma explains the need for defining simplified models of the construction and foundation interaction in engineering analysis. The problem of machine foundation
and a description of the main types of foundations was presented. Afterwards, on the
example of the PETROBALTIC platform, models of the foundation of offshore platforms
are defined. In the second part of the diploma, based on the quoted literature, the methods of numerically solving the plate issue in elastic and visco–elastic half–space were
presented and, with a use of the Excel spreadsheet, graphs of stiffness and damping
functions showing approximation solutions were made.
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WPŁYW WSPÓŁCZESNYCH TECHNOLOGII PRAC
POGŁĘBIARSKICH I REFULACYJNYCH NA MINIMALIZACJĘ
NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
MORSKIE I NA BEZPIECZEŃSTWO ŻEGLUGI
AUTOR: Anita Byjoś
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Inżynieria Zasobów Naturalnych
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga, prof. zw. PG
STRESZCZENIE: Specyfika środowiska morskiego znacznie różni się od środowiska
lądowego, dlatego też określana jest przez inne parametry, indywidualnie dla każdego
akwenu. Występowanie obciążeń środowiskowych ma istotny wpływ na przebieg prac
czerpalnych. Do wykonywania prac czerpalnych wykorzystujemy różnego rodzaju
pogłębiarki w zależności od rodzaju gruntu urabianego, a także charakterystyki obszaru prowadzonych prac. W celu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko
morskie opracowano nowe innowacyjne metody wykonywania prac pogłębiarskich,
dotyczą one konstruowania nowego sprzętu o niewielkich gabarytach, wykonującego
prace mniejsze lub większe oraz zmian wprowadzonych w głowicach ssących. Wiele
zmian w wykonywaniu prac dotyczy również metod pogłębiania, bądź odkładania
urobku. Duże firmy pogłębiarskie na świecie wykonują prace pogłębiarskie przy użyciu innowacyjnych metod w celu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.
W zależności od rodzaju prac czerpalnych oraz wykorzystywanego w tym celu sprzętu
możemy określić zagrożenia dla środowiska morskiego i dla bezpieczeństwa żeglugi.
Ważne jest zachowanie i ścisłe przestrzeganie zasad panujących na wodach morskich.
W celu wspomagania oceny wpływu prac pogłębiarskich i refulacyjnych na akwenach
opracowywane są odpowiednie modele matematyczne.

__ENG

THE IMPACT OF MODERN TECHNOLOGIES OF DREDGING AND REFULATION
WORKS ON MINIMIZING THE NEGATIVE IMPACT ON THE MARINE
ENVIRONMENT AND ON THE SAFETY OF NAVIGATION
ABSTRACT: The specificity of the marine environment differs from the environment,
which it’s determined by other parameters, individually for each water. The occurrence
of environmental burdens has a significant impact on the course of dredging works. We
use various types of dredgers to perform dredging works depending on the type of
soil being mined, as well as the characteristics of the area of works. In order to minimize
the negative impact on the marine environment, new innovative methods of dredging
were developed. This is the construction of new equipment with small dimensions,
performing smaller or larger works and changes introduced in the suction heads. Many
changes in the performance of works also apply to methods of dredging or depositing
spoil. Large dredging companies in the world perform dredging works using innovative
methods to minimize the negative impact on the environment. Depending on the type
of dredging works and the equipment used for this purpose, we can identify threats
to the marine environment and the safety of navigation. It is important to maintain and
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strictly adhere to the rules prevailing in sea waters. In order to support the assessment
of dredging and silting works on the reservoirs, appropriate mathematical models are
being developed.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: ocean engineering, geoengineering, hydrotechnics,
marine environment, safety of navigation, dredging
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BADANIA MODELOWE KESONÓW SSĄCYCH
JAKO FUNDAMENTÓW MORSKICH
ELEKTROWNI WIATROWYCH
AUTOR: Błażej Grzelka
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Inżynieria Zasobów Naturalnych
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga, prof. zw. PG
STRESZCZENIE: W pierwszej części pracy dyplomowej inżynierskiej przedstawiono charakterystykę oraz zastosowanie kesonów ssących. Przedstawiono również dotychczasowe
badania modelowe kesonów ssących. W drugiej części pracy dyplomowej inżynierskiej
przedstawiono zakres i metodykę własnych badań modelowych kesonów ssących oraz
opracowanie i analizę wyników tych badań.

__ENG

MODEL TESTS OF SUCTION CAISSON AS THE FOUNDATIONS
OF OFFSHORE WIND FARMS
ABSTRACT: In the first part of engineer diploma thesis there were shown characteristics
and purpose of suction caissons. There were also shown current suction caissons model
research. In the second part of engineer diploma thesis there were shown range and methodology of suction caissons model research and coverage and analysis of this research.
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__PL

METODYKA BADAŃ I ANALIZ PENETRACJI NÓG
ORAZ OBLICZEŃ STATECZNOŚCI PLATFORM WIERTNICZYCH
JACK–UP I WIELOFUNKCYJNYCH STATKÓW HLJV
AUTOR: Paulina Konecka
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Inżynieria Zasobów Naturalnych
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga, prof. zw. PG
STRESZCZENIE: Określenie celu pracy; analiza zagadnień związanych ze statecznością obiektów morskich. Charakterystyka platformy Petrobaltic, konstrukcja oraz sposób posadowienia. Charakterystyka i przeznaczenie statków HLJV. Badania podłoża
gruntowego, badania geotechniczne i geofizyczne. Analiza i interpretacja badań dna
morskiego. Obliczanie penetracji nóg w trakcie instalacji platformy. Analiza zjawiska
przebicia warstwy nośnej na przykładzie platformy Petrobaltic. Zmiany dna morskiego
powstające na skutek posadowienia platformy. Próby morskie i ich lokalizacja dla poszczególnych statków HLJV.

__ENG

METHODOLOGY OF RESEARCH AND ANALYSIS OF LEG PENETRATION AND
STABILITY CALCULATIONS JACK–UP DRILLING PLATFORMS
AND MULTIFUNCTIONAL HLJV SHIPS
ABSTRACT: Aim of the work; analysis of stability issue sea objects. Characteristics of
the Petrobaltic platform, construction, method of fundation. HLJV ships characteristics and destiny. Soil substrucke, geotechnical and geopsychical researches. Analysis
and interpretation of seabed research. Calculation of legs penetration during platform
fitting. Analysis of occurance piercing the layers on the example of the Petrobaltic
platform. Changes of seabed generated by platform foundation. Sea trials and HLJV
ships localization.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: stateczność platformy wiertniczej i statków HLJV,
geotechnika, geologia, penetracja nóg, posadowienie / drilling platform and HLJV vessels stability, geotechnics, geology, legs penetration, foundation
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__PL

ZABEZPIECZANIE DNA PRZED EROZJĄ –
ROZWIĄZANIA KLASYCZNE I NOWOCZESNE
AUTOR: Kinga Pełypyszyn
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Inżynieria Zasobów Naturalnych
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga, prof. zw. PG
STRESZCZENIE: Celem pracy dyplomowej jest scharakteryzowanie oraz przeanalizowanie
aktualnego stanu wiedzy i rozwiązań praktycznych związanych z zabezpieczaniem dna
morskiego przed erozją. Przedstawię przyczyny, miejsca i skutki powstawania erozji dna,
uwzględniając prądy przydenne generowane w rejonie wybranych budowli morskich
i pełnomorskich. Scharakteryzuję klasyczne oraz nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne
umocnień dna. Omówię ogólne zasady projektowania i obliczania umocnień dna z uwzględnieniem sił ssania. Przedstawiłam przykłady praktycznego zastosowania klasycznych
i nowoczesnych umocnień dna.

__ENG

PROTECTING THE BOTTOM AGAINST EROSION –
CLASSIC AND MODERN SOLUTIONS
ABSTRACT: The aim of this diploma is the characteristic and analysis of nowadays knowledge and practical solutions connected with protecting the sae bottom from erosion.
I presented reasons, places and results of demersal erosion, taking into account demersal
currents generated in an area of chosen hydrotechnical constructions of objects. I characterized classical and modern constructional solutions of bottom munitions. I considered
the main rules of designing and calculating the solution based on soil suction forces.
I presented examples of practical use of classical and modern solutions.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: erozja, strumień zaśrubowy, ster strumieniowy, prądy,
falowanie, narzut kamienny, mata geosyntetyczna, materac geosyntetyczny, materac
faszynowy, bloki betonowe, materace betonowe / erosion, propeller jet, bow thruster,
currents, waving, rock filling, geosy
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__PL

ANALIZA PROBLEMÓW ODKSZTAŁCENIA KONSTRUKCJI
W TRAKCIE WYTWARZANIA NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ
JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ
AUTOR: Dawid Borowski
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Mohamed Behilil
STRESZCZENIE: W niniejszej pracy został zbadany problem powstawania odkształceń
konstrukcji wynikający z procesu spawania na bazie fragmentu konstrukcji sekcji dziobowej jednostki Birthe Skagen. Poddano analizie problem, następnie przedstawiono
metody zapobiegania jak i eliminowania odkształceń spawalniczych, które powstały na
etapie prefabrykacji sekcji płaskiej. Na wstępie opisano schemat powstawania naprężeń
wraz z rozkładem podczas wykonywania procesu spawania. Opisano rodzaje i podział
odkształceń ze względu na przyczynę ich powstawania. Praca zawiera również szerszy
opis i zasadę prowadzenia procesu prostowania płomieniowego, który zastosowano
w przypadku wybranej jednostki. Ostatnim rozdziałem jest przedstawienie minimalizowania
odkształceń na etapie projektowym oraz podczas wytwarzania. Pracę kończy podsumowanie jakie wynika z przedstawionej analizy odkształceń pokładu.

__ENG

ANALYSIS OF THE DEFORMATION OF THE STRUCTURE FORMED TURING
MANUFACTURE OF THE EXAMPLE OF THE SELECTED VESSEL
ABSTRACT: In this work, the problem of the formation of deformations of the structure
resulting from the welding process based on a fragment of the structure of the bow
section of the Birthe Skagen unit was investigated. The problem was analysed, then the
methods of preventing and eliminating the welding deformations that were created at the
prefabrication stage of the flat section were presented. At the beginning, a diagram of
stress formation with decomposition during the welding process is described. Types and
division of deformations due to the reason for their formation are described. The work
also contains a broader description and the principle of conducting a flame straightening
process, which was applied in the case of a selected unit. The last chapter presents the
minimization of deformations at the design stage and during production. The work ends
with a summary which results from the analysis of the deformation of the deck.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: naprężenia, odkształcenia, spawanie, materiał, konstrukcja, proces, skurcz, stocznia, statek, wytwarzanie, prostowania / stress, strain,
welding, material, construction, process, shrinkage, shipyard, ship, fabrication
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__PL

ANALIZA WPŁYWU ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH
NA WYMAGANIA W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI
OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH
AUTOR: Anna Patruś
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Mohamed Behilil
STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy dyplomowej jest przedstawienie analizy wpływu
ochrony środowiska w zakresie wymagań i przepisów na przemysł okrętowy od momentu
budowy, poprzez eksploatację, aż do wycofania jednostki. W pracy została opisana zmiana
klimatu jako główna przyczyna powstawania przepisów o ochronie środowiska morskiego
oraz Protokół z Kioto – najważniejsze międzynarodowe porozumienie oficjalne uwarunkowujące potrzebę zaostrzania przepisów uwzględniających zmiany klimatyczne powodowane działalnością człowieka. Następnie przedstawiono analizę problemów zanieczyszczeń
wynikających z budowy, remontu lub naprawy statków w zakładach stoczniowych. Opisano
procesy technologiczne oraz jaki mają wpływ na zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Kolejnym etapem było przedstawienie istniejących przepisów: Norma ISO 14000,
EMAS oraz Konwencja MARPOL 73/78 o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez
statki, które dotyczą ochrony środowiska morskiego. W dalszym ciągu przeanalizowane
zostały możliwości zapobiegania zanieczyszczania poprzez wprowadzenie projektowania
dla środowiska oraz zaprezentowane zostały metody zmniejszania emisji spalin. W pracy
przedstawiono nowoczesne urządzenie HISMAR służące do oczyszczania kadłuba statku
z zanieczyszczeń i narośli niewymagające dokowania jednostki. Na koniec praca skupia
się na złomowaniu, ewentualnie recyklingu statków. Przybliżony zostaje problem rozbiórki
statków na azjatyckich plażach, a także najważniejsze dokumenty dotyczące złomowania
jednostek (Konwencja Bazylejska, Zielona Księga, Konwencja z Hongkongu). Przeanalizowany zostaje również Zielony Paszport, który jest wykazem materiałów niebezpiecznych,
a który może być dokumentem przyszłości. Prace zakończono podsumowaniem.

__ENG

ANALYSIS OF THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL ASPECTS
ON THE REQUIREMENTS FOR THE CONSTRUCTION AND OPERATION
OF FLOATING OBJECTS
ABSTRACT: The aim of the research is a practical analysis of the impact of contemporary,
sustainability–driven regulations and standards on the ship–building industry, with a particular focus on the life–cycle of a ship unit. To begin with, the study comprises a thorough
analysis of the environmental shifts deriving from the Kyoto Protocol where climate change
was recognised and encourages member states to address prevention measures in the
local regulations. State–of–the–art (SOTA) with regard to production processes related
to ship–building are explored and their influence on the environment is assessed. Therefore, a review of appropriate standards and best practice such as ISO 14000, Eco–Management and Audit Scheme (EMAS) and International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships (MARPOL 73/78) is also carried out. The SOTA also includes a review
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of available pollution–preventing procedures developed through modern environmental
studies presenting a range of practical measures of cutting down on emissions. Adapting
automation and robotics such as employment of Underwater Hull Inspection and Cleaning
System (HISMAR) allowing cleaning the hull of the ship without the necessity to dock it is
presented in detail. Finally, an end–of–life phase is brought to the focal point. Issues such
as uncontrolled demolitions in remote Asia are contrasted against the most important
statutory rules such as the green paper or Basel and Hong Kong Conventions directives.
The study concludes that gradual tightening of regulations and continuous promotion of
sustainable approaches in the ship–building industry is necessary to improve the current
situation and reach the objectives set to enhance efficiency and prevent climate change.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: ochrona środowiska, ekologia, środowisko, stocznia, recykling, zielony statek, zarządzanie środowiskowe, zielone projektowanie /
environmental protection, shipyard, recykling, environment, marine engineering, environmental design
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__PL

PORÓWNANIE METOD PHASED ARRAY ORAZ METODY
KLASYCZNEJ PODCZAS BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH
ŁĄCZNIKA TRICLADU
AUTOR: Szymon Ruszczyk
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Mohamed Behilil
STRESZCZENIE: W niniejszej pracy przedstawiono możliwości rozwiązania problemu wynikające z wykorzystywania łączników trójmetalicznych typu triclad, do łączenia konstrukcji
stalowych ze stopami aluminium w przemyśle okrętowym. Problem dotyczy występowania
delaminacji łączników w strefie zgrzania stopu aluminium ze stalą. Zakres pracy zawiera
m.in. opis i charakterystykę łącznika typu triclad, analizę badań ultradźwiękowych tricladu
oraz zdefiniowanie poszczególnych problemów, które wynikały z użytych do przeprowadzenia badania technik łączenia dwóch różnych materiałów. Zastosowanie technik
ultradźwiękowych takich jak metoda konwencjonalna oraz Phased Array, pozwoliło na
znalezienie odpowiedniej koncepcji usprawniającej inspekcję objętościową oraz wykrycie
niezgodności jeszcze przed etapem montażu łącznika trójmetalicznego z konstrukcją. Za
pomocą zebranych informacji dotyczących samego łącznika jak i badań ultradźwiękowych
stworzono instrukcję do analizy tego typu łączników, posiadającą wszystkie niezbędne
dane do przeprowadzenia tychże badań. W pracy zawarto również wyniki badań i ich
interpretację oraz porównano dwie użyte techniki. Wnioskując, rozwiązanie problemów
dotyczących łącznika trójmetalicznego typu triclad opiera się na wykryciu delaminacji
w strefie zgrzania stopu aluminium ze stalą przy użyciu badań ultradźwiękowych przeprowadzonych w odniesieniu do powstałej instrukcji.

__ENG

COMPARISON OF METHODS PHASED ARRAY AND THE CLASSICAL
METHOD DURING ULTRASONIC TESTING OF THE TRICLAD
ABSTRACT: The diploma thesis presents the possibilities of solving the problem resulting
from the use of three–metallic triclad connectors for connecting steel structures with
aluminium alloys in the shipbuilding industry. The problem concerns the occurrence of
delamination of connectors in the welding zone of aluminium–steel alloy. The scope of
work includes, among others, description and characterization of triclad connectors,
analysis of ultrasonic triclad tests and definition of particular problems that resulted from
the techniques of joining two different materials used in the study. The use of ultrasonic
techniques, such as the conventional method and Phased Array, allowed us to find an
appropriate concept to improve volumetric inspection and detect incompatibilities even
before the stage of assembly of the three–metallic connector with the structure. With
the help of collected information concerning the connector itself and ultrasonic tests,
an instruction for testing such connectors was created, which has all the necessary information to carry out these tests. The paper also includes the results of tests and their
interpretation and compares the two techniques used. In conclusion, the solution of the
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problems concerning the three–metallic triclad connector is based on the detection of
delamination in the welding zone of aluminium and steel alloy using ultrasonic tests carried
out in relation to the resulting instructions.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: triclad, łącznik, zgrzewanie wybuchowe, badanie
ultradźwiękowe, laminacja, defektoskop, technika konwencjonalna, Phased Array, badania nieniszczące, metoda echa / triclad, connector, explosive welding, ultrasonic
testing, lamin
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SYMULACJA NIELINIOWYCH RUCHÓW STATKU
NA FALI BAKSZTAGOWEJ
AUTOR: Weronika Banaczkowska
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Jan Bielański, doc. PG
STRESZCZENIE: Celem tej pracy jest określenie obszarów rezonansowych zmian amplitud
kołysań bocznych na falach skośnych od rufy. W pierwszym rozdziale przedstawiono
stan wiedzy na temat kołysań bocznych statku na fali. Omówiono problematykę kołysań
nieliniowych, niebezpieczeństwa z nimi związane, a także możliwości zapobiegania im.
Przeanalizowano zasadę działania najpopularniejszych urządzeń stabilizujących kołysania
boczne. Drugi rozdział pracy przedstawia model matematyczny na którym wykonano
obliczenia. Omówiono geometrię statku, postać krzywej ramion prostujących i kształt pantokaren. Zapisano jawną postać równania różniczkowego opisującego kołysania boczne od
zadanego wymuszenia. Równanie różniczkowe zostało rozwiązane metodą numeryczną
Rangego – Kutty IV rzędu, którą omówiono w rozdziale trzecim. W zależności od amplitudy i częstości momentu przechylającego wyznaczono wielkości amplitud ruchu statku.
Wyniki przedstawiono na wykresie w postaci krzywych rezonansowych. Wszystkie obliczenia wykonano w środowisku Matlab. Pracę uzupełniono o kod programu napisanego
na potrzeby pracy.

__ENG

SIMULATION OF SHIP’S NON–LINEAR MOVEMENTS
ON THE BACKSTAGE WAVE (QUARTERING WAVES)
ABSTRACT: The purpose of this paper is to determine the resonance areas of amplitude
changes of rolling motion on backstage wave from the stern. The first chapter presents the
state of knowledge about rolling motion of a ship on a wave. Discussed are the problems
of non–linear movements, the dangers associated with them and the possibilities of preventing them. The principle of operation of the most popular stabilizers was analyzed. The
second chapter of the paper presents the mathematical model on which the calculations
were made. The ship’s geometry, the shape of the righting lever curve and the shape of
the stell grantor were discussed. An explicit form of the differential equation describing the
side rocking from the given extortion was recorded. The differential equation was solved
with numerical method–Fourth Order Runge – Kutta technique, which was discussed in
the third chapter. Depending on the amplitude and frequency of the heeling moment, the
amplitudes of the ship’s motion were determined. The results are presented in the form
of resonance curves. All the calculations were made in the Matlab environment. The work
was completed with the program code written for the needs of the paper.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: kołysania boczne, rezonans, krzywe rezonansowe,
ruchu nieliniowe, Matlab / rolling motion, resonance, resonancecurves, non–linearmotion, Matlab
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__PL

STATECZNOŚĆ STATKU W STANACH KRYTYCZNYCH
AUTOR: Stanisław Wawak
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Jan Bielański, doc. PG
STRESZCZENIE: Celem tej pracy jest sprawdzenie stateczności wybranego modelu statku,
poprzez obliczenie w sposób numeryczny wykresów ramion prostujących dla różnych
założonych możliwych stanów krytycznych wynikających z nieprawidłowego załadunku lub
oddziaływania środowiska morskiego, w oparciu o wymagania statecznościowe Polskiego
Rejestru Statków. W pierwszym rozdziale został opisany sposób zebrania odpowiednich
danych geometrii kadłuba do obliczeń. Drugi rozdział zawiera wstęp teoretyczny do zagadnienia stateczności oraz opis stosowanych metod obliczeniowych, potrzebnych do
wyznaczenia odpowiednich wykresów. W trzecim rozdziale przedstawione są wyniki obliczeń dla różnych założonych stanów krytycznych. W czwartym rozdziale zostały opisane
wnioski z dokonanej analizy wyników. Praca zawiera również bibliografię oraz potrzebne
załączniki. Programy obliczeniowe zostały wykonane w środowisku Matlab.

__ENG

STABILITY OF THE SHIP IN CRITICAL STATES
ABSTRACT: The purpose of this thesis is to examine stability of the chosen ship model
throughout numerical calculated graph of righting levers for assumed various critical states,
which may occur while incorrectly cargo loading or in the heavy sea conditions, based on
PRS requirements. In the first chapter there was described the way of gathering the hull
geometry data, which was used to proceed numerical calculations. The second chapter
contains theoretical introduction to stability and description of computation methods,
needful to calculate proper graphs. In the third chapter there are shown the calculation
results for various critical states. The fourth chapter contains conclusions of results analysis. Thesis contains bibliography and necessary attachments. The computation program
was written in Matlab.
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PROJEKT WSTĘPNY WENTYLACJI SIŁOWNI
STATKU TYPU PSV
AUTOR: Zdobysław Hoffmann
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Pojęcie siłownia statku” w praktyce używane jest do określenia pomiesz”
czenia, w którym, oprócz silników, zgromadzone są również inne maszyny i urządzenia.
Pod tym pojęciem można rozumieć również część układu energetycznego służącego
do zamiany energii zawartej w paliwie na inny rodzaj energii: mechaniczną, elektryczną
bądź cieplną. W pracy wykonano analizę siłowni jako pomieszczenia, do którego trafiają
straty promieniowania ciepła układu energetycznego w niej zainstalowanego. Efektem
tych strat jest wzrost temperatury w pomieszczeniu siłowni, który znacząco pogarsza
warunki pracy załogi maszynowej prowadzącej czynności obsługowe bądź serwisowe
oraz wpływa niekorzystnie na pracę i żywotność maszyn, urządzeń i instalacji znajdujących
się w siłowni. Instalacja wentylacji siłowni będąca obiektem rozważań niniejszej pracy ma
dwa główne zadania: odprowadzenie ciepła emitowanego przez elementy znajdujące
się w siłowni oraz doprowadzenie powierza biorącego udział w procesie spalania paliwa
w silnikach spalinowych bądź kotłach opalanych paliwem. W części teoretycznej pracy
opisano zadania strumienia powietrza doprowadzanego do siłowni oraz wytyczne do projektowania instalacji wentylacyjnej. Następnie podano algorytm obliczania ilości powietrza
dostarczanego do siłowni. Przedstawiono metody rozprowadzania powietrza pozwalające
na uzyskanie równomiernego rozkładu temperatury w całym pomieszczeniu w siłowni.
Opisano główne elementy z jakich składa się instalacja wentylacji. W dalszej części pracy,
na podstawie wybranego statku wzorcowego, wykonano założenia projektowe i obliczono
zapotrzebowanie powietrza dostarczanego do siłowni. Następnie opracowano koncepcję
rozprowadzenia kanałów w siłowni, obliczono bądź założono opory przepływu powietrza
przez instalację oraz dobrano wentylatory nawiewu i wyciągu.

__ENG

PRELIMINARY PROJECT OF VENTILATION FOR POWER PLANT
ON PLATFORM SUPPLY VESSEL
ABSTRACT: The term “engine room” is used in practice to describe a room, in which, apart
from engines other machines and devices are stored. This term can also be understood
as a part of the energy system used to convert the energy contained in the fuel into another type of energy: mechanical, electrical or thermal. In the master’s thesis, the analysis
of the engine room was carried out as a room to which losses of heat radiation of the
installed energy system. The result of heat radiation losses is the temperature increase
in the engine room, which significantly worsens the working conditions of the machinery
crew performing maintenance or service activities and affects the work and machinery,
equipment and installations life located in the engine room. The ventilation system has two
main tasks: the removal of heat emitted by the elements located in engine room and the
supply of air taking part in the combustion process in engines or boilers. The theoretical
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part of the work describes the tasks of the air stream supplied to the engine room and
guidelines for the design of the ventilation system. The algorithm of calculating the amount
of air supplied and methods of air distribution to the engine room was presented. The main
elements of the ventilation installation are described. In the further part of the thesis, the
design assumptions were made and the demand for air supplied to the engine room was
calculated based on the selected model ship. Next, the concept of duct distribution in the
engine room was developed, then the resistance of the air flow through the installation
was assumed and calculated and the supply and exhaust fans were selected.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: statek, siłownia, wentylacja, projekt / ship, engine
room, ventilation, project
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PROJEKT WSTĘPNY INSTALACJI WODY ZABURTOWEJ
DLA STATKU PSV O DŁUGOŚCI 65 m
AUTOR: Artur Hirsch
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono projekt wstępny instalacji wody zaburtowej chłodzącej statku PSV. Zaproponowano rozwiązanie instalacji wody zaburtowej w układzie
centralnego systemu chłodzenia. Wybrano układ integralny chłodnic. W pracy scharakteryzowano instalację wody zaburtowej i przedstawiono założenia projektowe. Określono
łączne ciepło odprowadzone przez wodę zaburtową dobrano chłodnicę centralną. Zaproponowano wstępną konfigurację instalacji i na jej podstawie przeprowadzono obliczenia
oporów przepływu. Następnie określono wysokość podnoszenia, wydajność pompy
i dobrano pompę do instalacji. Do pracy dołączono rysunek zaprojektowanej instalacji.

__ENG

PRELIMINARY DESIGN OF SEA WATER INSTALLATION
FOR A 65 m PLATFORM SUPPLY VESSEL
ABSTRACT: The elaboration presented preliminary design of the water cooling system
mounted on a PSV type ship. It has been proposed to solve the outboard water installation in the central cooling system. The integral system of radiators was selected. In the
elaboration, the overboard water system was characterized and project assumptions
were presented. The total heat discharged by the overboard water was determined and
the central cooler was selected. Initial configuration of the installation was proposed and
flow resistance calculations were made on its basis. Then, the lifting height, pump capacity
and the pump for installation was determined. A drawing of the designed installation is
attached to the work.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: projekt, instalacja, woda, zaburtowa, chłodzenie,
statek, PSV / project, installation, sea, water, cooling, ship, PSV
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__PL

PROJEKT KONCEPCYJNY INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ
DLA STATKU PSV O DŁUGOŚCI 65 m
AUTOR: Paweł Kozłowski
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Celem pracy jest wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji klimatyzacyjnej dla statku typu PSV tzw. zaopatrzeniowca górnictwa morskiego. Projekt instalacji został wykonany dla statku SUTTON TIDE”. Praca została podzielona na rozdziały.
”
W rozdziale drugim zostały przedstawione podstawowe przemiany powietrza zachodzące
w centralach klimatyzacyjnych oraz opisano różne koncepcje instalacji klimatyzacyjnych,
które są realizowane na nowo budowanych statkach. Opracowanie zawiera założenia
projektowe dla jednostek o nieograniczonym rejonie pływania, a także bilans cieplny
i wilgotnościowy pomieszczeń załogowych. W końcowej części pracy przedstawiono
obliczenia termodynamiczne na podstawie, których zostały dobrane główne elementy
centrali klimatyzacyjnej, takie jak: nagrzewnica, generator pary do nawilżania powietrza,
chłodnica oraz wentylatora. Uzyskane wyniki z metody analitycznej porównano z wartościami odczytanymi z wykresu Moliera (h–x). Praca ponadto zawiera schemat ideowy
instalacji klimatyzacyjnej jednoprzewodowej z recyrkulacją oraz dogrzewaniem powietrza
w szafkach nawiewowych.

__ENG

CONCEPT DESIGN OF AN AIR–CONDITIONING INSTALLATION
FOR A 65 m PLATFORM SUPPLY VESSEL
ABSTRACT: The purpose of the work is to design a conceptual air–conditioning system
for a vessel of the type PSV, so–called supplier of maritime mining. The installation project
was made for the ship “SUTTON TIDE”. The work has been divided into chapters. The second chapter presents basic air changes occurring in air–conditioning units and describes
various concepts of air–conditioning installations, which are implemented on newly built
ships. The study contains design assumptions for units with unrestricted swimming area, as
well as heat and humidity balance of manned spaces. The final part of the work presents
thermodynamic calculations on the basis of which the main elements of the air handling
unit were selected, such as: heater, steam generator for air humidification, cooler and
fan. The obtained results from the analytical method were compared with the values read
from the Moliere plot (h–x). The work also includes a schematic diagram of a one–pipe
air–conditioning system with recirculation and air heating in supply cabinets.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: PSV, wykres Moliera, bilans cieplny, centrala klimatyzacyjna / PSV, Molier’s chart, heat balance, air–conditioning unit
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PROJEKT WSTĘPNY INSTALACJI CHŁODZENIA WODĄ SŁODKĄ
DLA KONTENEROWCA O ŁADOWNOŚCI 4000 TEU
AUTOR: Tymotheus Krause
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Na początku pracy przedstawiono wstęp teoretyczny, mający na celu
zapoznanie czytelnika z tematyką centralnego systemu chłodzenia. Dokonano przeglądu
konfiguracji centralnego systemu chłodzenia. Z listy statków podobnych, wybrano statek
wzorcowy, dla którego dobrano nowy, nowocześniejszy silnik główny. Następnym krokiem
było policzenie ciepła oraz temperatur występujących w obiegu. Na potrzeby projektu
dobrano chłodnice centralną. Podzielono projektowaną instalację na odcinki i wykonano
dla nich obliczeni strat ciśnienia. Sporządzono wykresy charakterystyk rurociągów dla
projektowanej instalacji. Znaleziono punkt współpracy pompy i rurociągu a następnie na
jego podstawie dobrano odpowiednią pompę wirową.

__ENG

PRELIMINARY DESIGN OF A FRESH WATER COOLING
INSTALLATION FOR A CONTAINERSHIP 4000 TEU
ABSTRACT: At the beginning, there is introduction which emphasizes the reader with
basic information about central cooling water system. Also a revision of possible configurations of central cooling water system was done. From list of similar ships, one the most
suitable was chosen. For that ship a new, modern main engine was found. Afterwards
calculations of heat and temperatures in projected installation were done. The central
cooler was chosen catalogue. After that the projected installation was divided into small
segments. Calculations of pressure drop were done for each of this segments. Next the
pipeline characteristic was done. Last but not least, point of cooperation between pump
and pipeline was found and the wire pump was chosen from catalogue.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: projektowanie, oceanotechnika, statek, instalacja
centralnego systemu chłodzenia, straty ciśnienia, pompa / designing, ocean technology,
vessel, central cooling water system, pressure drop, pump
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__PL

PROJEKT WSTĘPNY INSTALACJI SPALIN WYLOTOWYCH
SILNIKA GŁÓWNEGO KONTENEROWCA O ŁADOWNOŚCI
16000 TEU
Autor: Kajetan Mroske
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy dyplomowej było wykonanie projektu wstępnego instalacji spalin wylotowych. Jako obiekt opracowania wybrano kontenerowiec
CMA CGM Alexander von Humboldt o ładowności 16000 TEU. Praca została podzielona
na część analityczną i projektową. Część analityczna przedstawia opis instalacji spalin
wylotowych na podstawie aktualnych rozwiązaniach technicznych. Oprócz przedstawienia charakterystyki instalacji siłowni spalinowej, przeanalizowano także budowę
rurociągów spalinowych. Dodatkowo opisano urządzenia stosowane w opisywanym
systemie, takie jak: tłumiki hałasu, łapacze iskier, i kompensatory wydłużeń cieplnych.
W kolejnych krokach przedstawiono również zasadę działania kotłów utylizacyjnych
oraz budowę elementów zawieszenia i mocowania rurociągów spalin wylotowych.
W części projektowej opisano budowę statku wzorcowego i jego silnika głównego.
Następnie dostosowano odpowiednią geometrię przebiegu rurociągów spalin wylotowych i przeprowadzono dobór urządzeń w instalacji. Na podstawie opisu dokonano
obliczeń projektowych i dostosowano średnice rurociągów, ilość i typ kompensatorów
oraz rodzaj izolacji cieplnej. Całość sprawdzono poprzez obliczenia oporów przepływu
spalin w rurociągach.

__ENG

PRELIMINARY DESIGN OF EXHAUST INSTALLATION
FOR MAIN ENGINE OF CONTAINERSHIP 16000 TEU
ABSTRACT: The purpose of this B.Sc. thesis was to execute the design of the initial
exhaust gas system. The CMA CGM Alexander von Humboldt container ship with a capacity of 16000 TEU was selected as the object of the study. The work was divided into
an analytical and project part. The analytical part presents a description of exhaust gas
system based on current technical solutions. In addition to presenting the characteristics of the installation, the construction of the exhaust pipelines was analyzed. Devices
used in the system are also described, such as silencers, spark arresters, and thermal
expansion compensators. In the next steps there are also presented the economizers
and the construction of suspension elements, as well as the fixing points of exhaust gas
pipelines. The design part describes the construction of a reference ship and its main
engine. Afterwards, the appropriate geometry of the exhaust gas pipeline route was
adjusted and the equipment was selected in the installation. Based on the description,
design calculations were made and following aspects were adjusted: the pipe diameters, the number and type of compensators and the type of thermal insulation. The
whole project was checked by calculating the back pressure analysis of the exhaust
gas flow in the pipelines.
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__PL

PROJEKT WSTĘPNY INSTALACJI ZĘZOWEJ
HOLOWNIKA TYPU AHTS
AUTOR: Jan Stanowski
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Problemem inżynierskim jest projekt wstępny instalacji zęzowej na jednostkę specjalistyczną holownika typu AHTS. Do osiągnięcia celu praca inżynierska została
podzielona na część poglądową oraz projektową. Część poglądowa przeprowadza studium
na temat instalacji zęzowej, jej rozwiązań, stosowanych urządzeń i armatury, zapoznanie
się z przepisami towarzystw klasyfikacyjnych oraz rozeznaniem statków typu AHTS. Część
projektowa sprowadza się do kilku zadań. Narysowania schematu koncepcyjnego rozwiązania instalacji zęzowej, obliczeń związanych z przepisami towarzystwa klasyfikacyjnego,
obliczeń oporów przepływu cieczy w instalacji oraz doboru pompy. Całość zakończona
jest odpowiednimi wnioskami oraz załącznikami w postaci rysunków schematu zaprojektowanego w programie AutoCAD.

__ENG

PRELIMINARY DESIGN OF THE AHTS BILGE INSTALLATION
ABSTRACT: The engineering problem is the preliminary design of the bilge installation for
the specialist tug called Anchor Handling Tug Supplier. To achieve the goal, thesis was
divided into an illustrative and design part. The review part carries out a study on bilge
installation, its solutions, used equipment and fittings, familiarization with the classification
societies’ regulations and AHTS type recognition. The design part boils down to several
tasks. Drawing a conceptual diagram of the bilge system solution, calculations related to
classification society regulations, calculation of fluid flow resistance in the installation and
selection of the pump. The whole is completed with appropriate applications and attachments in the form of drawings of the scheme designed in AutoCAD.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: statki, holownik specjalistyczny, instalacja zęzowa,
projekt wstępny / ships, anchor handling tug supplier, bilge water treatment, preliminary design
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__PL

PROJEKT WSTĘPNY INSTALACJI CHŁODZENIA
SILNIKA GŁÓWNEGO KONTENEROWCA 2000 TEU
AUTOR: Karen Urbanowicz
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Celem pracy dyplomowej było wstępne zaprojektowanie instalacji chłodzenia silnika głównego kontenerowca 2000 TEU. Zaprojektowany został wysokotemperaturowy obieg chłodzenia centralnego silnika oraz dobrane zostały urządzenia wchodzące
w skład tej instalacji. Dokonano analizy oporów przepływu w instalacji (w elementach
rurociągu jak i urządzeniach). Następnie na podstawie obliczonych oporów powstał wykres
wpływu linii ciśnień i linii energii, tzw. wykres Ancony. Instalacja została zaprojektowana
zgodnie z przepisami Polskiego Rejestru Statku oraz w oparciu o dostarczoną przez producenta silnika dokumentację.

__ENG

PRELIMINARY DESIGN OF MAIN ENGINE COOLING SYSTEM
FOR CONTAINER SHIP 2000 TEU
ABSTRACT: The aim of the diploma thesis was the initial design of the 2000 TEU container main engine cooling system. The high–temperature central cooling circuit of the
central engine was designed and the devices included in this installation were selected.
The flow resistance in the pipeline installation and devices was analyzed. Then, based on
the calculated resistance, a graph of the impact of the pressure line and energy line was
created, the so–called Ancona chart. The installation was designed in accordance with the
provisions of the Polish Register of Shipping and based on the documentation provided
by the engine manufacturer.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: instalacja chłodzenia, silnik / cooling system, engine
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__PL

PROJEKT WSTĘPNY UKŁADU NAPĘDOWEGO ZBIORNIKOWCA
TYPU LNG O POJEMNOŚCI ŁADUNKOWEJ 160000 m3
AUTOR: Maria Wojtacka
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Celem pracy dyplomowej było zaprojektowanie układu napędowego dla
zbiornikowca LNG o pojemności ładunkowej 160000 m3. Projektowany zbiornikowiec LNG
miał być eksploatowany na trasie Zatoka Perska–Świnoujście. Dobierając napęd należy
uwzględnić trasę statku, przebiegającą między innymi przez Morze Bałtyckie, które należy do ECA (emission control area) i na którym obowiązują przepisy Międzynarodowej
Organizacji Morskiej (IMO). Aby zrealizować cel przedstawiono charakterystykę ładunku
oraz konstrukcję statków do przewozu LNG. Przeanalizowano rozwiązania układu napędowego, sporządzono listę statków podobnych i na jej podstawie określono główne
parametry zbiornikowca o danej ładowności. Następnie korzystając z metody Holtropa
określono charakterystykę oporową kadłuba. Uwzględniając wartość oporu obliczono
moc na stożku śruby, następnie moc napędu głównego. Następnie dobrano elementy
układu napędowego.

__ENG

PRELIMINARY DESIGN OF THE PROPULSION SYSTEM
OF AN LNG TANKER 160000 m3
ABSTRACT: The purpose of this diploma thesis was to design a propulsion system for an
LNG tanker with a loading capacity of 160000 m3. The discussed LNG tanker had to be
adapted to supply gas between the Persian Gulf and Świnoujście. When choosing a propulsion, it needed to considered the route of the ship, which runs inter alia through the
Baltic Sea, which belongs to the ECA (emission control area). It was necessary to familiarize
with the documents of the International Maritime Organization (IMO).
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: zbiornikowiec LNG, napęd / LNG tanker, propulsion
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__PL

PROJEKT KONSTRUKCJI SEGMENTOWEGO
POMOSTU PŁYWAJĄCEGO
AUTOR: Dawid Fulmes
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Marian Bogdaniuk
STRESZCZENIE: Praca dyplomowa dotyczy projektu segmentowego pomostu pływającego, który może być stosowany do celów rekreacyjnych lub jako przystań. Na początku
pracy opisano skrótowo zastosowanie podobnych konstrukcji pływających. Następnie
zaprezentowano założenia projektowe. W dalszej część pracy przedstawiono obliczenia
poszczególnych elementów konstrukcyjnych, oraz rysunki konstrukcyjne zaprojektowanego pomostu.

__ENG

DESIGN OF A FLOATING PLATFORM COMPOSED OF MANY PARTS
ABSTRACT: In order to achieve the goal, it was necessary to familiarize with the cargo
characteristics and the construction of such ships. The available propulsion system solutions were analyzed, a list of similar ships was prepared and on its basis the main parameters of the tanker were determined. Then, using the Holtrop method the hull resistance
characteristic was created. Taking into account the resistance value, the power on the
screw cone and the main propulsion power was calculated. Then, elements of the drive
system were selected.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: pomost pływający, konstrukcja pływająca, konstrukcja
stalowa / floating platform, floating structure, steel structure
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__PL

PROJEKT SYSTEMU WIĄZARÓW W PRZESTRZENI
ŁADUNKOWEJ STATKU RO–RO O DŁUGOŚCI
OK. 200 METRÓW
AUTOR: Alicja Grzeszkiewicz
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Marian Bogdaniuk
STRESZCZENIE: Przedmiotem pracy jest dobranie odpowiednich gabarytów wiązarów
burtowych i pokładowych statku Ro–Ro. Ze względu na charakterystyczną konstrukcję,
statki te są szczególnie podatne na odkształcenia poprzeczne kadłuba, spowodowane
kołysaniem bocznym lub uderzeniami od fal. Konieczne było sprawdzenie strefowej wytrzymałości projektowanego zładu poprzecznego i na tej podstawie dobranie wymiarów
konstrukcji, spełniających wymagania wytrzymałościowe. W tym celu wykonano model
płaskiej ramy poprzecznej, o gabarytach jak na rysunku wzorcowej konstrukcji, i za pomocą
Metody Elementów Skończonych przeprowadzono kolejne iteracje obliczeń. Należało
sprawdzić cztery możliwe stany obciążeń, zgodnie z przepisami Polskiego Rejestru Statków.
Na podstawie przeprowadzanych analiz, okazało się, że w rejonach połączeń narożnych
wiązarów pokładowych i burtowych, występowały zbyt duże wartości naprężeń, w szczególności od zginania. W związku z powyższym, zmiany wymiarów na większe wymagały
wszystkie znajdujące się tam elementy konstrukcyjne, aby naprężenia dopuszczalne nie
zostały przekroczone. Dobrane wymiary projektowanego zładu poprzecznego przedstawiono na rysunku konstrukcyjnym.

__ENG

DESIGN OF PRIMARY MEMBERS SYSTEM IN CARGO SPACE
OF RO–RO SHIP APPR. 200 METERS LONG
ABSTRACT: The subject of the engineering diploma is design of primary members system
in cargo space of Ro–Ro ship. Because of its particular construction, these ships are particularly liable to distort in transverse direction caused by rolling in a seaway or impact of
beam waves. It was necessarily to check the zone strength of designed transverse section.
Dimensions of construction, which were based on the results of the analysis, should be
appropriate to fulfill the strength requirements. Calculations of transverse frame model
were made using Finite Element Method. According to requirements of PRS classification
rules, four load cases should be examined. It appeared that high stress values mainly occurred in corners of the ship, in connections of web frames and deck beams. Therefore,
construction of these primary supporting members was increased in order to achieve
stresses lower than permissible values. Designed dimensions of construction are shown
in the construction drawing.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: statek Ro–Ro, wytrzymałość strefowa, wiązary, naprężenia dopuszczalne / Ro–Ro ship, zone strength analysis, primary supporting members
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__PL

PROJEKT KONSTRUKCJI ŚRODKOWEJ CZĘŚCI
KADŁUBA ŚRÓDLĄDOWEJ BARKI PEŁNOPOKŁADOWEJ
O NOŚNOŚCI 1000 TON
AUTOR: Michał Kosiński
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Marian Bogdaniuk
STRESZCZENIE: Praca dyplomowa została podzielona na część teoretyczną i część obliczeniową. W części teoretycznej opisano konstrukcję typowych barek oraz zastosowanie
ich w żegludze śródlądowej. Przedstawiono również typowe rozwiązania konstrukcyjne
barek pełnopokładowych. W drugiej części ustalono wymiary główne projektowanej
jednostki na podstawie barki wzorcowej. Następnie opierając się na przepisach Polskiego
Rejestru Statków obliczono gabaryty poszczególnych elementów konstrukcji barki takich
jak: poszycia dna, burt, pokładu i grodzi oraz ich usztywnienia. Kolejnym krokiem było
sprawdzenie wytrzymałości ogólnej kadłuba barki. Ostatnim etapem projektu było sprawdzenie wytrzymałości wręgów ramowych, przy użyciu programu RARUSP, oraz modyfikacja
gabarytów wręgu ramowego, tak aby spełniał on wymagania przepisów klasyfikacyjnych
odnośnie naprężeń dopuszczalnych. Praca została zakończona podsumowaniem, w którym przedstawiono wnioski wyciągnięte z uzyskanych wyników. Również opracowano
podstawowe rysunki konstrukcyjne.

__ENG

DESIGN OF HULL STRUCTURE MIDSHIP PART OF INLAND WATERS
BARGE OF A PONTOON TYPE WITH DEADWEIGHT 1000 TONS
ABSTRACT: The subject of this diploma project is divided into two parts: theoretical and
computational one. In theoretical part typical barges and their assignments in inland navigation were characterized. Moreover, common constructional solutions of inland barges
were presented. In the second part, main dimensions of designed barge are concluded.
Subsequently, dimensions of construction elements like: plates of bottom, sides, deck
and bulkheads and their stiffeners are calculated based on Polish Classification Society
rules. Furthermore, general endurance of hull was checked. Finally, verification of frames
strength was examined using Finite Element Analysis in RARUSP program. Required
modifications of frames dimensions were made to decrease calculated stresses in order
not to exceed allowable values of stresses in construction. Summary of this diploma and
conclusions obtained from results of calculations are shown in the last chapter. Also main
construction drawings of designed construction are presented.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: barka, barka śródlądowa / barge, inland barg
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__PL

PROJEKT KONSTRUKCJI SEGMENTU PODWIESZANEGO
POKŁADU STATKU O DŁUGOŚCI OK. 200 METRÓW
AUTOR: Estera Pietkiewicz
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Marian Bogdaniuk
STRESZCZENIE: W niniejszej pracy dyplomowej zaprojektowano konstrukcje pojedynczego
segmentu pokładu podnoszonego oraz zaproponowano system zamocowania pokładu do
kadłuba statku. Zgodnie z wymaganiami Polskiego Rejestru Statków wykonano obliczenia
wytrzymałości miejscowej i strefowej oraz sprawdzono stateczność płyt poszycia pokładu.
Wykonano analizę wytrzymałości MES z zastosowaniem modelu rusztu. Opracowano
rysunki konstrukcji oraz systemu podparcia.

__ENG

DESIGN OF A HANGING CAR DECK INDIVIDUAL SEGMENT
OF RO–RO SHIP APPR. 200 METERS LONG
ABSTRACT: The thesis includes the design of a single liftable car deck panel, suggestion
of a fastening system and selection of a deck lifting vehicle. The liftable deck structure
was carried out under the rules of the Polish Register of Shipping while satisfying the requirements of general strength, local strength, and buckling conditions. The FEM method
was applied for strength analysis. Design drawings of the deck and fastening system
were enclosed.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: konstrukcja pokładu, pokład podnoszony, wytrzymałość / deck structure, liftable deck, strength analysis
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PROJEKT DOSTOSOWANIA PONTONU O DŁUGOŚCI
23 METRÓW DO POSADOWIENIA NA NIM KOPARKI
AUTOR: Radosław Wolff
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Marian Bogdaniuk
STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy jest dostosowanie pontonu o długości 23 m do posadowienia na nim koparki. Na początku pracy opisany cel prowadzenia prac pogłębiarskich oraz przedstawiono różne typy pogłębiarek. W kolejnym kroku opisano koparkę
oraz określono siły z jakimi będzie ona oddziaływać na podstawową konstrukcje pontonu.
Następnie zaproponowano koncepcję wzmocnienia konstrukcji pontonu tak, aby wytrzymała ona obciążenia powstające w trakcie pracy. Następnie przeprowadzono analizę
wytrzymałościową dla czterech założonych wariantów pracy. Końcowym etapem pracy
było wykonanie rysunków wzmocnionej konstrukcji pontonu.

__ENG

MODIFICATION OF A 23 METERS LONG PONTOON STRUCTURE
TO PLACE A DIGGING MACHINE ON DECK
ABSTRACT: The main purpose of this thesis is to adjust the pontoon with a length of 23 m
to the foundation of the excavator on it. As first the purpose of the dredging works has
been described and different types of dredgers have been presented. In the next step
the excavator was described and forces which the excavator will affect to the basic construction of the pontoon were determined. In the next point the concept of reinforcing
the pontoon construction was proposed. Then strength analysis was carried out for four
variants of excavator operation. The final stage of the works was to make drawings of
the reinforced structure of the pontoon.
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METODY I URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA
PALIW SPALANYCH W OKRĘTOWYCH TŁOKOWYCH
SILNIKACH SPALINOWYCH
AUTOR: Kamil Chodubski
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Piotr Bzura
STRESZCZENIE: Celem pracy jest przedstawienie urządzeń oraz wykorzystywanych metod stosowanych do oczyszczania paliw w okrętowych silnikach spalinowych. Omówiono
rodzaje paliw, ich charakterystyki, rodzaje występujących w nich zanieczyszczeń oraz
konieczność stosowania urządzeń oczyszczających. W celu zgłębienia tematu przeprowadzono także badania laboratoryjne paliwa przed i po oczyszczeniu, oraz wykonano
analizę wyników.

__ENG

METHOD AND DEVICE FOR THE PURIFICATION OF FUEL COMBUSTION
IN PISTON MARINE INTERNAL COMBUSTION ENGINES
ABSTRACT: The purpose of the work is to present the devices and methods used to
purify fuels in marine combustion engines. The types of fuels, their characteristics, types
of contaminants present in them and the necessity of using purifying devices have been
discussed. In order to explore the subject, laboratory tests of the fuel before and after
the purification were also carried out, and the results were analyzed.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: oczyszczanie paliwa, paliwo / fuel purification, fuel
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IDENTYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO
ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH NA WALE NAPĘDZANYM
SILNIKIEM ELEKTRYCZNYM
AUTOR: Mateusz Nawrocki
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Piotr Bzura
STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy było zbudowanie stanowiska pomiarowego umożliwiającego analizę działań łożysk poprzecznych osadzonych na wale. Na początku przedstawiona została budowa i zasada działania poprzecznych łożysk tocznych i ślizgowych.
Następnie opisano procesy zachodzące podczas eksploatacji łożysk oraz zostały omówione wytyczne prawidłowego doboru. W dalszym ciągu pracy zostały omówione wskaźniki charakterystyczne i klasyfikacja olejów smarowych, a także wytyczne prawidłowego
doboru. W kolejnej części pracy zostało opisane samodzielnie zbudowane stanowisko
pomiarowe wraz z procedurą wykonywania badań. W rozdziale głównym przeprowadzono
analizę wyników pomiarów przeprowadzonych na łożyskach poprzecznych. W ostatniej
części zawarto podsumowanie pracy w formie uwag końcowych i wniosków.

__ENG

IDENTIFICATION OF THE CONDITION OF THE BEARINGS
ON THE SHAFT DRIVEN BY AN ELECTRIC MOTOR
ABSTRACT: The purpose of this work was to build a measuring stand that allows analysis
of the transverse bearings mounted on the shaft. At the beginning, the construction and
operation principle of transverse rolling and sliding bearings was presented. Next, the processes occurring during the operation of the bearings are described and the guidelines
for proper selection are discussed. The characteristic indicators and the classification of
lubricating oils as well as guidelines for proper selection were discussed in the work. In the
next part of the work, the self–built measuring stand was described together with the test
procedure. The main chapter was used to analyze the results of measurements carried
out on transverse bearings. The last part contains a summary of the work in the form of
final remarks and conclusions.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: układy łożyskowania, stanowisko badawcze, identyfikacja stanu technicznego / bearing arrangements, test stand, identification of technical
condition

__109

WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ / KATALOG PRAC DYPLOMOWYCH
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ANALIZA SPOSOBÓW ULEPSZANIA SMARÓW
PLASTYCZNYCH PRZEKŁADNI MECHANICZNEJ
AUTOR: Michał Rostalski
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Piotr Bzura
STRESZCZENIE: Celem pracy była analiza właściwości fizykochemicznych samodzielnie
ulepszonego smaru plastycznego. Na początku przedstawiono charakterystykę smarów
plastycznych stosowanych w przekładniach mechanicznych, sposoby oraz etapy wytwarzania smarów plastycznych. Następnie zastały omówione właściwości fizykochemiczne
smarów plastycznych, a także zostały opisane dodatki mające na celu polepszenie tych
właściwości. W kolejnych częściach zostały opisane stanowiska pomiarowe umożliwiające
przeprowadzenie analizy jakości smaru, następnie proces produkcji ulepszonego smaru.
W głównym rozdziale przeprowadzone zostały badania smaru plastycznego na podstawie
których dokonano analizy porównawczej smaru nieulepszonego ze smarem ulepszonym.
W ostatnim rozdziale zawarto podsumowanie pracy w formie uwag końcowych i wniosków.

__ENG

ANALYSIS OF THE WAYS TO IMPROVE THE MECHANICAL GEAR GREASES
ABSTRACT: The purpose of the work was to analyze the physicochemical properties of
the self–lubricating grease plastic. At the beginning, the characteristics of plastic lubricants
used in mechanical transmissions, methods and stages of manufacturing greases. Next
they discussed the physicochemical properties of plastic lubricants discussed, as well as
those described additives to improve these properties. The following parts have been
described measuring stations enabling the analysis of the quality of the grease, then the
process production of improved grease. In the main chapter, grease tests were carried
out plasticization on the basis of which a comparative analysis of unenriched grease was
made with improved grease. The last chapter summarizes the work in the form of final
remarks and applications.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: smar plastyczny, dodatki, stanowisko badawcze /
plastic grease, addivites, measuring position
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PROJEKT KONCEPCYJNY STANOWISKA LABORATORYJNEGO
DO BADANIA WŁASNOŚCI PALIWA SKŁADAJĄCEGO SIĘ
Z MIESZANINY PROPANU I BUTANU (LPG)
AUTOR: Aleksandra Szarmach
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Piotr Bzura
STRESZCZENIE: Tematem mojej pracy inżynierskiej był projekt koncepcyjny stanowiska
laboratoryjnego do badania własności paliwa składającego się z mieszaniny propanu
i butanu (LPG). Praca inżynierska zawiera sześć rozdziałów, w tym wstęp, dwa rozdziały
teoretyczne, jeden rozdział porównawczy, rozdział projektowy, podsumowanie pracy
oraz bibliografię. W pierwszej części pracy zostały przedstawione różne rodzaje paliw
stosowanych do napędu okrętowych silników spalinowych. Były to paliwa płynne ze
szczególnym zwróceniem uwagi na paliwa będące mieszaniną propanu i butanu (LPG).
W drugiej części opisana została możliwość wykorzystania paliwa LPG do zasilania
tłokowych silników. W rozdziale porównawczym zostały opisane silniki dwupaliwowe
dwóch wiodących firm okrętowych, które posiadały identyczne parametry. W rozdziale
projektowym ujęty został opis stanowiska laboratoryjnego do badania składu gazu
propan i butan. Zawarty został również opis korzystania oraz zasady bezpieczeństwa
podczas korzystania z stanowiska badawczego. Podsumowanie zawiera wnioski do
konstrukcji stanowiska wraz z jego kosztorysem. Celem niniejszej pracy inżynierskiej
było zaprojektowanie stanowiska badawczego tak, aby spełniało ono normy dotyczące
bezpiecznego korzystania z stanowiska.

__ENG

THE CONCEPTUAL DESIGN OF A LAB POSITION TO TEST FUEL PROPERTY
CONSISTING OF A MIXTURE OF PROPANE AND BUTANE (LPG)
ABSTRACT: The subject of my engineering work was a conceptual design of a laboratory stand for testing the properties of fuel consisting of a mixture of propane and
butane (LPG). The engineering work includes six chapters, including an introduction,
two theoretical chapters, one comparative chapter, a project chapter, a summary of
the work and a bibliography. In the first part of the work, various types of fuels used
for propulsion of marine combustion engines were presented. These were liquid fuels
with special attention to fuels being a mixture of propane and butane (LPG). The second part describes the possibility of using LPG fuel for feeding piston engines. The
comparative chapter describes dual–fuel engines of two leading shipbuilding companies that had identical parameters. The design chapter includes a description of the
laboratory stand for testing the composition of propane and butane gas. There is also
a description of use and safety rules when using the test stand. The summary contains
conclusions for the construction of the position along with its cost estimate. The aim of
this engineering project was to design a test bench so that it would meet the standards
for safe use of the position.
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SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: LPG, propan, butan, stanowisko, koncepcyjny, projekt
/ LPG, propane, butane, position, conceptual, design
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KONSTRUKCJA, DOBÓR I TECHNOLOGIA MONTAŻU
DWUBIEGOWEJ PRZEKŁADNI TUNELOWEJ NAPĘDU
GŁÓWNEGO PRZENOSZĄCA MOC OK. 2000 kW
AUTOR: Patryk Śmierzyński
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Piotr Bzura
STRESZCZENIE: Celem mojej pracy inżynierskiej był dobór oraz przedstawienie montażu
przekładni przenoszącej moc około 2000 kW. W związku z tym w pracy dyplomowej
przedstawione zostały różne pośrednie układy napędowe składające się z głównego
układu napędowego (tłokowego silnika spalinowego), przekładni oraz pędnika (śruby
nastawnej). Następnie przedstawione zostały najważniejsze wymagania stawiane przez
Polski Rejestr Statków dla przekładni mechanicznych na statkach morskich. Po analizie
przepisów przeszedłem do omówienia dwóch metod doboru przekładni: tabelarycznie
i wykreślnie. Opisana została wybrana przekładnia, którą jest ZF 5300 pracująca w napędzie hybrydowym, a także najważniejsze informacje i typy napędu hybrydowego. Opisana
została optymalizacja wielokryterialna dla zaproponowanych do tego napędu silników
spalinowych. Na jej podstawie został wybrany najlepszy silnik napędu głównego. Na końcu
mojej pracy dyplomowej przedstawiłem najważniejsze informacje i etapy dotyczące montażu przekładni na statku. W związku z tym cel pracy został osiągnięty.

__ENG

DESIGN, SELECTION AND INSTALLATION TECHNOLOGY 2–SPEED
TRANSMISSION MAIN DRIVE TUNNEL THAT CARRIES THE POWER
OF APPROXIMATELY 2000 kW
ABSTRACT: The purpose of the work was to select and present the assembly of the
transmission that would transfer about 2000 kW of power. Therefore, the diploma thesis
presents various intermediate propulsion systems consisting of the main propulsion system (piston combustion engine), transmission and thruster (adjustable propeller). Next,
the most important requirements set by the Polish Register of Shipping for mechanical
transmissions on sea–going vessels were presented. After analyzing the regulations,
I went on to discuss two methods of gear selection: tabulated and plotted. The selected
transmission was described, which is the ZF 5300 working in a hybrid propulsion, also the
most important information and types of hybrid propulsion. The multi–criteria optimization
for the combustion engines proposed for this is described. Based on it, the best main
propulsion engine was selected. At the end of my thesis I presented the most important
information and stages during the assembly of the gearbox on the ship.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: przekładnia, napęd hybrydowy, napęd statku, przekładnia typu Power Take In (PTI), Power Take Off (PTO), Power Take Home (PTH) /
gearbox, hybryd propulsion system, ship propulsion, Power Take In (PTI), Power Take
Off (PTO), Power Take Home (PTH)
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ROLA NIEFUNKCJONALNYCH POTRZEB UŻYTKOWNIKA
W KSZTAŁTOWANIU JAKOŚCI PROJEKTU, JAKOŚCI
WYTWARZANIA I JAKOŚCI EKSPLOATACYJNEJ WYROBU
AUTOR: Natalia Bożek
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr Anna Dembicka
STRESZCZENIE: W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa usługowe jak i produkcyjne
podczas procesu projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji wyrobu stawiają czoła
rosnącym oczekiwaniom klienta. Dzieje się tak, ponieważ coraz więcej nowych firm
pojawia się na rynku, tworząc coraz silniejszą konkurencję. Dlatego, aby odnieść sukces
na rynkach międzynarodowych, należy wyróżnić się na tle innych. Walka konkurencyjna rozgrywa się na wielu płaszczyznach i dotyczy: różnorodności usług, formy ich
świadczenia oraz relacji producent–klient. Na sukces przedsiębiorstwa składa się wiele
czynników. Coraz ważniejszą rolę w kształtowaniu jakości wyrobu pełnią niefunkcjonalne
potrzeby konsumenta. Obecnie trendem jest podążanie za głosem konsumenta (voice
of customer) oraz kreowanie wizerunku, poprzez zastosowanie designerskich rozwiązań.
Starając się przyciągnąć klienta, ważne jest aby nie tylko zadbać o wizerunek usługi
bądź produktu, ale również o jego jakość, będącą istotnym czynnikiem określającym
działalność firm. Współcześnie w sektorze okrętowym mamy możliwość korzystania
z najnowocześniejszej technologii oraz innowacyjnych rozwiązań. Branża okrętowa
bardzo prężnie się rozwija, a polskie firmy projektowe i konstrukcyjne coraz częściej
osiągają sukces na światowym poziomie. Posiadany potencjał oraz doświadczenie,
pozwala sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów. Celem niniejszej
pracy jest zbadanie roli niefunkcjonalnych potrzeb użytkownika w procesie kształtowania jakości wyrobu w branży okrętowej. Skupiając się na charakterystyce potrzeb
użytkownika, cechy je określające mogą być funkcjonalne – komfort użytkowania,
ekonomiczność, niezawodność oraz niefunkcjonalne – wizerunek, ekologia, estetyka.
Właśnie niefunkcjonalne potrzeby użytkownika będą istotą mojej pracy. Postaram się
wyodrębnić te cechy, przedstawić je w zależności od ważności z punktu widzenia konsumenta jak i producenta oraz zbadać jakie czynniki mają na nie wpływ. Pracę podzielono
na część teoretyczną i projektową. W pierwszej części przeanalizowano na podstawie
zgromadzonej literatury oraz własnej wiedzy, kluczowe zagadnienia dotyczące niefunkcjonalnych potrzeb użytkownika oraz czynników na nie wpływających. Drugą część
stanowi analiza otoczenia oraz rynku dotycząca współczesnych niefunkcjonalnych
potrzeb i oczekiwań klientów jak również sposobu ich realizacji. Zawiera spisane przez
autorkę pracy wywiady pogłębione oraz ich interpretację.
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THE ROLE OF NON–FUNCTIONAL USER NEEDS IN SHAPING THE PROJECT
QUALITY, MANUFACTURING QUALITY AND OPERATIONAL QUALITY
OF THE PRODUCT
ABSTRACT: Nowadays service and production companies during the project, manufacturing and operational process face up for growing expectations of the customer. It is
happening this way, since more and more new companies are launched, creating the competition. In order to get a success on international markets, companies should stand out
against the other companies. The rivalry is taking place on many plains and is regarding:
diversities of services, the form of providing them and the relation producer–customer.
Many factors are resulting in the success. Non–functional user needs are performing the
important part in the forming of the product quality. Nowadays the trend is following the
voice of the customer and creating the image, by applying designer solutions. Trying to
attract clients, it is important not only to take care for packaging of the service or the
product but also for his quality, because it is a crucial factor determining the operations
of companies. Nowadays in the ship’s sector we are able to use the modern technology
and innovative solutions. The ship’s industry is thriving very well, and polish design and
structural companies more and more often achieve success on the refined level. Thanks
that we are able to exploit the potential and experience to cope with expectations of the
most demanding customers. The role of this work is to examine the role of non–functional
user needs in shaping the project quality, manufacturing quality and operational quality of
the product in the ship’s industry. Focusing on the characterization of user needs, features
determining them can be functional – comfort of the use, cost – effectiveness, reliability
and non–functional–image, ecology and aesthetics. The non–functional user needs will be
the essence of my work. I will try to distinguish these features, describe them depending
on the importance from the point of view of the customer as well as the producer and
examine which factors have an influence on them. The work was divided to the theoretical
and design part. In the first part based on gathered literature and the own knowledge,
I analysed the most important and crucial issues concerning non–functional user needs
and factors which influenced on them. The second part is an analysis of environment
concerning the market of contemporary non–functional user needs and expectations of
customers and the manner of their realization. It contains deepened interviews and their
interpretation made by the author.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: zarządzanie jakością, QFD, niefunkcjonalne potrzeby
użytkownika na każdym etapie kształtowania jakości / quality management, QFD, non–
functional user needs at every stage formings of the quality
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ANALIZA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH ZŁĄCZY SPAWANYCH
WYBRANEJ KONSTRUKCJI OKRĘTOWEJ
AUTOR: Kacper Chmara
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: mgr inż. Dariusz Duda
STRESZCZENIE: Głównym celem pracy inżynierskiej było przeanalizowanie badań nieniszczących złączy spawanych. Na samym początku pracy opisano wybraną jednostkę
a następnie sprecyzowano wybrane rejony badań. W dalszej części dokonano analizy
przebiegu każdej z metod badań oraz zastosowanych urządzeń w odniesieniu do norm.
Kolejnym etapem pracy jest określenie kryteriów oceny złączy spawanych zgodnie
z europejskimi normami. Na koniec dokonano analizy wyników poszczególnych badań
na podstawie protokołów oraz rozważono sposoby zapobiegania powtarzających się
niezgodności.

__ENG

ANALYSIS OF NON–DESTRUCTIVE TESTING OF WELDED
JOINTS OF A SELECTED SHIP’S STRUCTURE
ABSTRACT: The main objective of the engineering thesis was to examine the non–destructive testing of welded joints. At the very beginning of the work, the selected unit
was described and then selected areas of research were specified. The analysis of the
course of each test method and applied devices with reference to standards was made
further. The next stage of the work is defining the evaluation criteria for welded joints in
accordance with European standards. At the end of the analyses the results of the individual test based on protocols, and considers ways to prevent repeated contradictions.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: badania nieniszczące, niezgodność, jakość, kontrola, złącza spawane / non–destructive testing, contradiction, quality, control,
welded joints
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PROJEKT POSADOWIENIA ZBIORNIKA TYPU C
NA BUNKIERCE PORTOWEJ LNG
AUTOR: Krzysztof Cybula
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: mgr inż. Dariusz Duda
STRESZCZENIE: Niniejsza praca przedstawia projekt posadowienia zbiornika typu C na
zmodyfikowanym gazowcu Coral Methan” w postaci opisowej instrukcji montażu. Jako,
”
że jednostka jest jedną z pierwszych na świecie na początku zwrócono uwagę na korzyści
jakie wniosła jej budowa wraz z późniejszą przemianą w bunkierkę portową. Następnie
opisano przeznaczenie i konstrukcję zbiorników, które posiada w swej ładowni oraz jak
trafiły na teren stoczni Remontowa Shipbuilding SA. Dodatkowo przedstawiono przebieg procesu montowania jednego z nich, przy czym użyto szczegółowych informacji
wykorzystanych później do stworzenia instrukcji do jego montażu, zawartej w ostatnim
rozdziale pracy. Praca przedstawia poszczególne etapy instalacji zbiornika typu C na
statku Coral Methane” z uwzględnieniem zakresu prac przygotowawczych, dodatkowo
”
przedstawionych w formie rysunków. W pracy zawarto niezbędne informacje, które
zaczerpnięto z uzyskanych przez stocznię materiałów, do prawidłowego zobrazowania
kolejno wykonywanych prac przy montażu ciśnieniowych zbiorników na dnie ładowni
statku. Szczególną uwagę zwrócono przede wszystkim na poprawność w stworzeniu
instrukcji montażu opartej na dołączonych do pracy załącznikach. Efektem pracy będzie
przedstawienie, dlaczego jeden z pierwszych projektów posadowienia ciśnieniowych
zbiorników typu C na wybranej jednostce przyniósł sukces jej właścicielom i co wpłynęło
na dalsze zastosowanie zbiorników w przemyśle okrętowym.

__ENG

PROJECT OF THE TYPE C TANK FOUNDATION
ON THE LNG BUNKER VESSEL
ABSTRACT: This paper presents a project of foundation a type C tank on a modified gas
carrier “Coral Methan” in the form of a descriptive assembly instruction. As the vessel
is one of the first in the world, at the beginning attention was drawn to the benefits of
its construction together with its subsequent transformation into a LNG bunker vessel.
Next, the purpose and construction of tanks, which it has in its hold and how they ended
up in the area of Remontowa Shipbuilding SA shipyard were described. In addition, the
course of the assembly process of one of them is presented, with the use of detailed
information later used to create the assembly instructions, contained in the last chapter
of the work. The work presents the individual stages of installation of a type C tank on
a “Coral Methane” vessel, taking into account the scope of preparatory work, additionally
presented in the form of drawings. The paper contains the necessary information, which
was taken from the materials obtained by the shipyard, in order to correctly illustrate the
successive works performed during the assembly of pressurized tanks on the bottom of
the ship’s hold. Particular attention has been paid to the correctness of the installation
instructions based on the attachments attached to the work. The result of the work will
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be the presentation of why one of the first projects for the foundation of pressure vessels
type C on the selected vessel brought success to its owners and which influenced the
further use of tanks in the shipbuilding industry.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: zbiornik typu C, LNG, posadowienie, instrukcja montażu / tank type C, foundation, Liquefied Natural Gas, installation instructions
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OPRACOWANIE INSTRUKCJI TECHNOLOGICZNEJ MONTAŻU
PĘDNIKÓW AZYMUTALNYCH HOLOWNIKA B860
AUTOR: Błażej Jackiewicz
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: mgr inż. Dariusz Duda
STRESZCZENIE: W pracy inżynierskiej opracowano montaż gotowych pędników azymutalnych firmy SCHOTTEL na holowniku. Praca przedstawia wykonywanie takich prac jak:
transport, montaż i prace przygotowawcze, a także prace dodatkowe oraz pomocnicze,
mające na celu usprawnienie operacji z zachowaniem zasad BHP. Instrukcja opisuje również miejsce, czas, osobę bądź wydział odpowiedzialny za wykonanie prac montażowych,
które są nadzorowane przez dział kontroli jakości. Dodatkowo praca zawiera ramowy plan
montażu pędników, oraz alternatywny sposób montażu.

__ENG

PREPARATIONS OF TECHNOLOGICAL INSTRUCTION FOR ASSEMBLY
OF AZIMUTHAL PROPULSORS OF THE B860 TUGBOAT
ABSTRACT: Engineering work concerns the assembly of ready–made azimuthal propulsors from SCHOTEL on a tugboat. The work involves the performance of such works as:
transport and preparatory work, as well as additional and auxiliary work aimed at improving operations in compliance with health and safety rulet. The instructions also include
the place, time, person or department responsible for carrying out the assembly work.
The entire assembly process is supervised by the quality control department. In addition,
the work includes a framework plan for assembling the propulsors, and an alternative
way of assembling.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: pędnik azymutalny, montaż / azimuthal propulsors,
assembly
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ANALIZA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH MODELOWEJ
KONSTRUKCJI SPAWANEJ
AUTOR: Marcin Maternowski
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: mgr inż. Dariusz Duda
STRESZCZENIE: Niniejsza praca opisuje problematykę związaną z badaniami nieniszczącymi konstrukcji spawanych. Podejmuje się rozwiązania problemu inżynierskiego, jakim jest
planowanie i wykonywanie tychże badań. Praca obejmuje tematy związane z planowaniem
badań nieniszczących na podstawie analizy połączeń występujących w badanej konstrukcji, przybliżeniem wymogów normatywnych związanych z opisywanymi badaniami oraz
wykonywaniem badań w praktyce. Przedstawia powszechnie wykorzystywane metody
badań, opisuje zasadę ich działania oraz zakres stosowania.

__ENG

ANALYSIS OF NON–DESTRUCTIVE TESTING
OF DESIGNED WELDED STRUCTURE
ABSTRACT: This paper presents issues connected with non–destructive testing of welded
structures. It undertakes solving an issue of engineering nature that is planning and performing said tests. This paper covers subjects such as planning non–destructive testing basing
on analysis of joints present in the tested structure, normative requirements connected
with presented testing methods and conducting non–destructive testing in practice. It sets
forth the most commonly used test methods, explains the principles upon which each of
mentioned methods is based and states the extent of their use.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: badania nieniszczące; NDT / non–destructive
testing; NDT
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METODY ZAPOBIEGANIA I USUWANIA ODKSZTAŁCEŃ
KONSTRUKCJI OKRĘTOWEJ W WARUNKACH
STOCZNI PRODUKCYJNEJ
AUTOR: Jakub Podolski
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: mgr inż. Dariusz Duda
STRESZCZENIE: W pracy zostały przedstawione podstawowe problemy związane z budową konstrukcji okrętowych w stoczni produkcyjnej. Przeanalizowano ramowy proces
budowy typowej sekcji pod względem zastosowanych metod zapobiegania odkształceniom, oraz opracowano kompleksowy plan jej prostowania.

__ENG

METHODS OF PREVENTING AND REMOVING DEFORMATION
OF A NAVAL CONSTRUCTION IN THE SHIPYARD
ABSTRACT: The thesis explaines the most common problems encountered during production of a naval construction in the shipyard. Analysed the methods of preventing of
distorsions used in all building stages in ship’s unit and created the overall plan of removal
of distorsions.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: odkształcenia spawalnicze, zapobieganie odkształceniom, usuwanie odkształceń, stocznia produkcyjna / welding distortions, prevention
of distorsions, removal of distorsions, production shipyard
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TECHNOLOGIA PRODUKCJI KONSTRUKCJI
WSPORCZEJ MORSKIEJ TURBINY WIATROWEJ
AUTOR: Dominika Rutkowska
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: mgr inż. Dariusz Duda
STRESZCZENIE: Praca obejmuje: dobór i charakterystykę miejsca budowy, analizę podziału
sekcyjnego i blokowego, która została wykonana na podstawie listy kompletacyjnej oraz
analizę zastosowanych materiałów, przedstawiono rozłożenie blach poszycia, dokonano
zestawienia spoin i instrukcje odbioru gotowego bloku.

__ENG

PRODUCTION TECHNOLOGY SUPPORTING STRUCTURE
OFFSHORE WIND TURBINE
ABSTRACT: In this thesis technology of supporting structure of offshore wind turbine has
been carried out. Following thesis contains: selection and characteristics of construction
site, analysis of block and section division, that has been performed basing on bill of
material and analysis of applied materials. Arrangement of the outside sheets has been
described. Also summary of the weld seams and incoming inspection of the Qnished
product has been contained.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: konstrukcja wsporcza morskiej turbiny wiatrowej,
technologia, montaż, lista kompletacyjna / supporting structure of offshore wind turbine,
technology plan, assembly, bill of material
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ANALIZA DOBORU ELEKTROWNI WIATROWEJ
W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEJ LOKALIZACJI INWESTYCJI
AUTOR: Michał Furman
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski, prof. zw. PG
STRESZCZENIE: Celem pracy był dobór elektrowni wiatrowej w zależności od wybranej
lokalizacji. Elektrownia miała zapewnić roczne pokrycie zapotrzebowania na energię
elektryczną dla gospodarstwa domowego wraz z zapewnieniem odpowiedniej akumulacji uzyskanej energii. W pierwszej części pracy przybliżone zostały informacje na temat
energii wiatru i możliwości jego wykorzystania, zrobiono przegląd istniejących rozwiązań
konstrukcyjnych elektrowni wiatrowych oraz sposobów akumulacji energii ze źródeł
odnawialnych. Kolejnym etapem było pozyskanie danych na temat wietrzności w wybranych lokalizacjach, a następnie ich analiza i obliczenie energii wiatru dostępnej w ciągu
roku w badanych miejscach. W końcowej fazie wybrano cztery rozwiązania techniczne
i policzono ilość energii elektrycznej możliwej do wyprodukowania przez te urządzenia.
Następnie wybrano jeden model elektrowni wiatrowej i zbadano opłacalność inwestycji.

__ENG

ANALYSIS OF THE SELECTION OF A WIND FARM DEPENDING
ON THE CHOSEN LOCATION OF THE INVESTMENT
ABSTRACT: The purpose of the work was to select a wind farm depending on the location
chosen. The power plant was to provide annual coverage of the electricity demand for
the household together with ensuring adequate accumulation of energy obtained. In the
first part of the work, information on wind energy and the possibilities of its use has been
approximated, an overview of existing construction solutions for wind farms and methods
of energy accumulation from renewable sources has been made. The next stage was obtaining data on windiness in selected locations, and then their analysis and calculation of
wind energy available during the year in the studied places. In the final phase four technical
solutions were selected and the amount of electricity possible to be produced by these
devices was calculated. Then one wind farm model was selected and the profitability of
the investment was examined.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: elektrownia wiatrowa, odnawialne źródła energii,
akumulacja energii/ wind farm, renewable energy sources, energy accumulation
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PROJEKT BRAMOWNICY RUFOWEJ O UDŹWIGU 100 kN,
WYSIĘGU ZEWNĘTRZNYM 5 m I WEWNĘTRZNYM 3 m
ORAZ WYSOKOŚCI PODNOSZENIA 7 m
AUTOR: Dawid Kopicki
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski, prof. zw. PG
STRESZCZENIE: Celem pracy dyplomowej było zaprojektowanie konstrukcji bramownicy wychylnej na rufę statku o udźwigu 100 kN, wysięgu zewnętrznym 5 m i wewnętrznym 3 m oraz wysokości podnoszenia 7 m. Dla celów pracy został stworzony
model 3D konstrukcji za pomocą programu Inventor oraz dokumentacja techniczna
2D za pomocą programu AutoCAD firmy AUTODESK. Na samym początku należało
zapoznać się z przepisami towarzystwa klasyfikacyjnego, którym w tym przypadku
został Polski Rejestr Statków. Dla urządzeń dźwignicowych w 2016 roku powstała
VI część przepisów, która obowiązywała podczas pisania pracy. Aby dobrze zrozumieć w jakich warunkach i na jakie niebezpieczeństwa narażona jest konstrukcja
należy poznać z jakimi grupami pracy oraz obciążeniami będzie miała bramownica.
Podczas projektowania bramownicy wzorowano się na konstrukcji tego samego typu
i podobnych wymiarów, która znajduje się na pokładzie specjalistycznego statku
naukowo–badawczego OCEANOGRAF do interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego. W pracy tej skupiono się na zaprojektowaniu konstrukcji stalowej w której
skład wchodzą: dwie kolumny stanowiące podporę dla belki nośnej na której zawieszony jest ciężar podnoszonego ładunku. Aby zmniejszyć wagę konstrukcji zostały
użyte profile cienkościenne ze stali o podwyższonej wytrzymałości. Dwa siłowniki
firmy Bosch Rexroth umożliwiają ruch bramownicy od stanu spoczynkowego, czyli
w momencie gdy konstrukcja znajduje się maksymalnie w położeniu wewnętrznym
do stanu maksymalnego wychylenia poza burtę jednostki. Połączenie sworzniowe
konstrukcji z podstawą przyspawaną do pokładu, umożliwia ruch za pomocą tulei
zamontowanej pomiędzy uchem podstawy a kolumną. System 2–wielokrążków został
zamontowany w celu zmniejszenia siły która jest potrzebna do podniesienia ładunku
a co za tym idzie można użyć liny o mniejszej średnicy i mniejszej wciągarki co pozwoli zaoszczędzić miejsce. Wizualizacja konstrukcji 3D ma na celu zobrazowanie oraz
ułatwienie widzowi zorientowania się w tym jak wyglądałaby konstrukcja w rzeczywistości. Bramownica usytuowana jest w trzech skrajnych położeniach: wewnętrzne;
środkowe oraz zewnętrzne. Trudność w wykonaniu pracy dyplomowej sprawiał dobór
odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych oraz dobór materiałów które pozwoliłyby
na przestrzeganie przepisów klasyfikacyjnych Polskiego Rejestru Statków. Dodatkowo
w pracy dodano drabinkę umożliwiającą wejście na konstrukcje oraz pomost pomiędzy kolumnami w razie gdyby nastąpiła potrzeba przeglądu bądź wymiany zespołu
krążków. Elementami gotowymi dobieranymi z katalogów różnych firm są: siłowniki,
zblocze, lina, wciągarka.
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DESIGN OF A STERN GANTRY CRANE WITH A LIFTING CAPACITY
OF 100 kN, AN EXTERNAL OVERHANG OF 5 m AND AN INNER
3 m AND A LIFTING HEIGHT OF 7 m
ABSTRACT: The aim of the diploma thesis was to design a swivel gantry structure on
the stern of a ship with a lifting capacity of 100 kN, external outreach 5 m and inner 3 m
and lifting height 7 m. For the purposes of the work, a 3D model of the structure was
created using Inventor and technical documentation of 2D using the AutoCAD program
from AUTODESK. At the very beginning, it was necessary to read the regulations of the
classification society, which in this case was the Polish Register of Shipping. For cranes in
2016, the sixth part of the regulations that was in force while writing the work was created.
In order to understand well under what conditions and on what dangers the structure is
exposed, it is necessary to know which work groups and loads the gate will have. During the design of the gantry, the same type and dimensions were modeled, which is on
board the OCEANOGRAF specialist scientific research ship for interdisciplinary research
of the Baltic Sea. This work focuses on the design of a steel structure consisting of: two
columns that support the supporting beam on which the weight of the load being lifted is
suspended. To reduce the weight of the structure, thin–walled steel profiles of increased
strength were used. Two Bosch Rexroth actuators allow the gantry to move from the
standby state, i.e. when the structure is maximally in the internal position to the state of
maximum swing out of the side of the unit. The bolt connection of the structure with the
base welded to the deck enables movement by means of a sleeve mounted between the
base of the base and the column. The 2–block system has been mounted to reduce the
force that is needed to raise the load, and thus you can use a rope with a smaller diameter
and a smaller winch, which will save space. Visualization of the 3D structure is intended
to illustrate and facilitate the viewer’s understanding of how the structure would look in
reality. The gate is located in three extreme positions: internal; central and external. Difficulties in completing the diploma thesis selected appropriate construction solutions and
selection of materials that would allow compliance with the classification regulations of
the Polish Register of Shipping. In addition, a ladder has been added at work that allows
access to the structures and a bridge between the columns in case there is a need to
review or replace a set of disks. The ready elements selected from the catalogs of various
companies are: actuators, manifold, rope, winch.
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__PL

PROJEKT WCIĄGARKI HYDRAULICZNEJ NA ŻURAW
POKŁADOWY O WYSIEGU 5 m I UDŹWIGU 15 kN
AUTOR: Krystian Ksycki
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski, prof. zw. PG
STRESZCZENIE: Niniejsza praca obejmuje projekt wciągarki hydraulicznej na żuraw pokładowy o wysięgu 5 m i udźwigu 15 kN. Wciągarka jest urządzeniem często wykorzystywanym zarówno na morzu jak i na lądzie. W zależności od typu wciągarki, posiada ona
inne zastosowanie W pracy umieszczono opis stosowanych w okrętownictwie wciągarek
oraz wykonano projekt wstępny dla wciągarki przeznaczonej na żuraw pokładowy do
przemieszczania kontenerów na statku. Zawarte zostały obliczenia wytrzymałościowe
elementów mechanicznych oraz dobrane zostały potrzebne komponenty. W ramach
projektu wykonano model 3D, rysunki złożeniowe oraz wykonawcze.

__ENG

DESIGN OF A HYDRAULIC WINCH FOR DECK CRANE
WITH REACH OF 5 m AND LIFTING CAPACITY 15 kN
ABSTRACT: The thesis presents project of a hydraulic winch for deck crane with reach of
5 m and lifting capacity 15 kN. The winch is often used both at sea and on land. Depending
on the type of winch, it has a different application. in the project there is a description of
types of winches used in the shipbuilding industry and a preliminary design for a winch
designed for a deck crane to move containers on the ship. The strength calculations of
the mechanical elements are included and the necessary components are selected. As
part of the project were prepared 3D model, engineering drawings, including assembly
drawing.
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PROJEKT ŻURAWIA POKŁADOWEGO
O UDŹWIGU 24 kN I WYSIĘGU 1,5–8 m
AUTOR: Jakub Zaborowski
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski, prof. zw. PG
STRESZCZENIE: Tematem pracy inżynierskiej był projekt żurawia uniwersalnego pokładowego o udźwigu 2,4 tony i maksymalnym wysięgu 8 metrów. Żuraw przeznaczony
był do ogólnych przeładunków oraz prac pomocniczych związanych z potrzebami
i wymaganiami armatora. W projekcie zadecydowano aby napęd żurawia był wyłącznie hydrauliczny. Projekt żurawia opierał się w głównej mierze na przepisach PRS oraz
DNV, które od wielu lat są znaczącymi towarzystwami klasyfikacyjnymi. W projekcie
uwzględniono wszystkie możliwie najgorsze warunki pracy żurawia, żeby zapewnić
niezawodność pracy, a przede wszystkim mieć pewność, że konstrukcja nie ulegnie
uszkodzeniu np. podczas silnego sztormu. Praca dyplomowa zawiera: Wstęp z krótkim uzasadnieniem znaczenia podjętej tematyki pracy. Przegląd i analiza rozwiązań
konstrukcyjnych oraz napędu i sterowania współczesnych urządzeń tego typu. Wybór
lub opracowanie własnej koncepcji projektowanego urządzenia Analiza stanów pracy
i wyznaczenie podstawowych obciążeń ważnych elementów i mechanizmów w oparciu
o wymagania towarzystw klasyfikacyjnych. Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji
oraz dobór gotowych mechanizmów i zespołów napędu i sterowania. Wykonanie
dokumentacji rysunkowej obejmującej rysunek złożeniowy i co najmniej dwa rysunki
wykonawcze wybranych części. Wnioski końcowe.

__ENG

THE DESIGN OF THE DECK CRANE WITH A LIFTING
CAPACITY OF 24 KN AND REACH OF 1,5–8 m
ABSTRACT: The subject of the thesis was a project of universal deck crane with a lifting
capacity of 2.4 tonnes and reach of 8 meters. The crane was intended for general reloading
and auxiliary work related to the needs and requirements of the shipowner. The crane’s
drive was solely hydraulic. The design of the crane was based mainly on the PRS and DNV
regulations, which for many years have been significant classification societies. The project
includes all the worst possible working conditions of the crane, to ensure reliability of work,
and above all to ensure that the structure will not be damaged, eg during a strong storm.
The diploma dissertation includes: Introduction with a brief justification of the importance
of the subject of the work. Review and analysis of structural solutions as well as drive
and control of modern devices of this type. Choosing or developing your own concept
of the designed device Analysis of work statuses and determination of basic loads of
important elements and mechanisms based on the requirements of classification societies.
Strength calculations of the structure and selection of ready mechanisms and drive and
control units. Preparation of drawing documentation including assembly drawing and at
least two executive drawings of selected parts. Final applications.
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PROJEKT WSTĘPNY TURBINY PAROWEJ
DO NAPĘDU STATKU LNG
AUTOR: Klaudia Kowalczyk
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: W niniejszej pracy dokonano analizy rozwiązań napędu do statków LNG
następnie zaprojektowano turbinę parową o mocy 9 MW do napędu takiej jednostki.
Dobrano ilość wymienników oraz podzielono turbinę na część wysokoprężną i niskoprężną, każda z części o mocy 4,5 MW. W celu zapewnienia prędkości wstecznej dla
statku zastosowano turbinę biegu wstecz o mocy 2,7 MW. Następnie dobrano ciśnienie
oraz temperaturę początkową, korzystając z tych wartości dokonano dalszych obliczeń.
Pierwszymi obliczeniami były obliczenia obiegu termodynamicznego. Na podstawie tych
obliczeń wyznaczono strumień masy oraz sprawność całego obiegu. Kolejnym krokiem
było obliczenie stopnia części wysokoprężnej oraz niskoprężnej, wyznaczenie kanału
przepływowego oraz trójkątów prędkości.

__ENG

THE PRELIMINARY DESIGN FOR A STEAM TURBINE PROPULSION LNG
ABSTRACT: This engineering diploma thesis was focused on the analysis of propulsion
solutions for LNG ships, then a 9 MW steam turbine was designed to drive such a unit.
The number of exchangers was selected. Afterwards the turbine was divided into a high–
pressure and low–pressure part, each with a 4.5 MW part. In order to provide a reverse
speed, a 2.7 MW astern turbine was used for the ship. The pressure and the initial temperature were selected by using these values further calculations. The first one was the
calculations of the thermodynamic cycle. On the basis of these calculations, mass flow
and efficiency of the entire cycle were determined. The next step was to calculate the
theory of the degree of high and low pressure part, determination of the flow channel
and speed triangles was made.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: turbina parowa, LNG, turbina, statek, paliwo, skroplony gaz ziemny, projekt wstępny, turbina biegu wstecz, obieg Clausiusa Rankine’a
/steam turbine, LNG, turbine, ship, fuel, liquid natural gas, project, astern turbine,
Clausius Rankine cycle
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PRZYCZYNY I SKUTKI OBCIĄŻEŃ MECHANICZNYCH
UKŁADU TŁOKOWO–KORBOWEGO OKRĘTOWEGO
SILNIKA CZTEROSUWOWEGO DOŁADOWANEGO
AUTOR: Daria Pleśniak
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Jerzy Girtler, prof. zw. PG
STRESZCZENIE: Na początku pracy dyplomowej przedstawiono wstęp, w którym uzasadniano potrzebę podjęcia tematu pracy i podano cel pracy. Scharakteryzowano działanie
układu korbowo–tłokowego podczas jego eksploatacji oraz przebieg spalania paliwa,
a także przedstawiono schemat sił oddziałujących na układ korbowo–tłokowy oraz opisano ich wpływ na jego zużycie. Następnie opisano przyczyny wraz ze skutkami obciążeń
mechanicznych układu korbowo–tłokowego oraz przedstawiono wpływ poszczególnych
czynników na jego obciążenie. Pod koniec pracy określono możliwości diagnostycznego
nadzorowania tych obciążeń oraz scharakteryzowano wpływ ciśnienia maksymalnego
na układ korbowo–tłokowy za pomocą wykonanego badania na silniku Diesel Farymann,
który znajduje się w bazie laboratoryjnej Katedry Siłowni Morskich i Lądowych. W ostatnim
rozdziale przedstawiono wnioski, wynikające z tejże pracy.

__ENG

REASONS AND RESULTS OF MECHANICAL LOADS OF THE PISTON–CRANK
SYSTEM OF THE SUPERCHARGED FOUR–STROKE SHIP ENGINE
ABSTRACT: At the beginning of the graduate work there is an introduction in which the
reason for instigating the work’s subject and work’s aim has been justified. The working
of the crank and piston mechanism has been characterised during its exploitation and the
fuel consumption process as well, as the diagram which shows forces that affect the crank
and piston mechanism and their influence on its wear have been described. Subsequently
the reasons and effects of mechanical strains on the crank and piston mechanism have
been depicted and the impact of individual factors on its strain have been introduced. At
the end of the work the capabilities of diagnostic supervising of the strains have been
determined and the impact of the maximal pressure on the crank and piston mechanism
has been characterised by means of the handled research on the Diesel Farymann engine,
which is based in the laboratory facility of the Department of Marine and Land Power
Plants. The conclusions have been made in the last chapter.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: ciśnienie, obciążenie, układ korbowo–tłokowy,
tłok, tuleja cylindrowa, spaliny / pressure, strain, crank and piston mechanism, piston,
cylinder liner, fumes
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PROJEKT WSTĘPNY TURBINY PAROWEJ NAPĘDZAJĄCEJ
POMPĘ ŁADUNKOWĄ TANKOWCA O NOŚNOŚCI 500000 t
AUTOR: Bartłomiej Kraus
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Niniejsza praca inżynierska przedstawia projekt wstępny turbiny parowej
napędzającej pompę ładunkową tankowca o nośności 500000 t. Zagadnienie projektowe,
które należało rozwiązać obejmowało oszacowanie wymaganej mocy turbiny parowej
niezbędnej do napędu pompy, wykonanie bilansu obiegu parowo–turbinowego, wstępne
zaprojektowanie kanału przepływowego turbiny oraz obliczenia wytrzymałościowe wirnika
ostatniego stopnia turbiny. W pracy zostały również przedstawione instalacje ładunkowe
zbiornikowców oraz pompy w nich wykorzystywane. Do pracy dołączany jest rysunek
przekroju osiowego turbiny będący odzwierciedleniem wykonanych wstępnych obliczeń.

__ENG

PRELIMINARY PROJECT OF STEAM TURBINE
FOR CARGO PUMP OF A 500000 t TANKER
ABSTRACT: This engineering work presents a preliminary project of steam turbine for
cargo pump of a 500000 t tanker. The design problem that had to be solved included
the estimation of the required steam turbine power necessary to drive the pump, balance
of the steam–turbine cycle, initial design of the turbine flow channel and strength calculations of the last rotor of the turbine. The cargo loading installations of tankers and the
pumps used in hem have also been presented in the work. The work is accompanied by
a drawing of an axial cross–section of the turbine reflecting the initial calculations made.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: turbiny parowe, systemy ładunkowe, pompy ładunkowe / steam turbines, cargo loading systems, cargo pumps
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PROJEKT PRZETWORNIKA TENSOMETRYCZNEGO
POMIARU SIŁY W UKŁADZIE ROZCIĄGANYM
AUTOR: Mateusz Zwara
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Maciej Kahsin
STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie przetwornika tensometrycznego pomiaru wartości siły. Korzystając ze wzorów, wykresów oraz tablic wytrzymałościowych, wyznaczono wymiary konstrukcji. Następnie przeprowadzono analizy sprawdzające,
z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES), w których przetwornik jest
poddany działaniu założonych obciążeń. Otrzymane wyniki potwierdzają, że przetwornik
zaprojektowano poprawnie. Jednakże, występują pewne różnice w poziomach naprężenia,
pomiędzy wstępnymi obliczeniami a symulacjami.

__ENG

THE DESIGN OF S–TYPE LOAD CELL
ABSTRACT: The purpose of thesis is to design the S Type load cell. Using formulas, graphs
and strength tables, the dimensions of the structure had been determined. Subsequently,
verifying numerical analyses were conducted with the use of finite element method (FEM),
in which the load cell was exposed to load assumptions. The obtained results confirm that
the S Type load cell has been designed properly. However, there was some differences
in the stress levels between the preliminary calculations and the simulations.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: przetwornik tensometryczny pomiaru siły, tensometr,
naprężenie, odkształcenie, rozciąganie, projekt / S–Type load cell, strain gauge, stress,
strain, tension, design

__132

PRACE INŻYNIERSKIE / NR 2 (1/2019)

__PL

OPRACOWANIE METODY ZRÓWNOWAŻENIA
ŻAGLOWEGO DLA JACHTU SLUP
AUTOR: Maciej Masiulanis
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Kozaczka, prof. zw. PG
STRESZCZENIE: Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest opracowanie metody zrównoważenia żaglowego dla jachtu typu slup. Celem pracy było opracowanie kliku praktycznych
metod uzyskania zrównoważenia żaglowego dla określonego typu ożaglowania jachtu.
Przedstawiono pojęcia nawietrzności i zawietrzności jachtu. Zostały opisane zależności
i przyczyny braku zrównoważenia żaglowego oraz sposoby rozwiązania tego problemu.
Opracowano działania pozwalające na uzyskanie równowagi jachtu podczas żeglugi.
Na podstawie wybranego jachtu rzeczywistego sprawdzono jego zrównoważenie. W tym
celu wyznaczono jego środki geometryczne: środek ożaglowania oraz środek bocznego
oporu. Wyliczono wyprzedzenie żaglowe i na tej podstawie opracowano wnioski. Praca
inżynierska składa się z dwóch części. W pierwszej części opisano podstawowe zagadnienia dotyczące tematyki pracy. Druga część poświęcona jest głównemu problemowi
pracy oraz sposobom jego rozwiązania. Praca została napisana w oparciu o dostępną
literaturę związaną z ogólną teorią żeglowania oraz z podstawami projektowania jachtów.

__ENG

DEVELOPMENT OF THE METHOD OF BALANCING A SAILING YACHT SLOOP
ABSTRACT: The topic of this diploma thesis is development of the method of balancing a sailing yacht type sloop. The main aim of diploma was to develop a few pracitcal
methods of obtaining a sailing balance for determined sailing type of yacht. There were
presented the weather helm and the lee helm concepts. Relationships and reasons of lack
of sailing balance and ways to solve this problem were described. Activities that allow to
keep balance of the yacht during navigation were developed in this diploma. Based on
real chosen sailing yacht, its balance was checked. To achieve this, the geometric centres
of gravity, centre of effort and centre of lateral resistance, were appointed. The sailing
lead was calculated and according to this result conclusion was made. The diploma thesis
consists of two parts. In the first one, there were described basic issues concerning the
topic. Second part is about main problem of the diploma and about ways of solving it.
The diploma was written based on available literature related to general sailing theory
and the principles of yacht design.

SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: zrównoważenie żaglowe, środek ożaglowania, środek
bocznego oporu / balancing a sailing yacht, centre of effort, centre of lateral resistance
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REWIZJA PRZYBLIŻONYCH METOD OBLICZANIA OPORU
CAŁKOWITEGO SZYBKIEJ MOTORÓWKI O DŁUGOŚCI
KADŁUBA NIE WIĘKSZEJ NIŻ 6 METRÓW
AUTOR: Katarzyna Bosińska
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Tematem pracy dyplomowej była analiza przybliżonych metod przewidywania oporu całkowitego kadłuba jednostki motorowej o długości kadłuba nieprzekraczającej 6 metrów, poruszającej się w ślizgu. Na wstępie przybliżono zagadnienie oporu
kadłuba. Wyjaśniono jakie są jego główne składowe. Następnie omówiono przybliżone
metody obliczania oporów kadłuba. Wybrano trzy następujące metody: Metoda A.M. Waganowa, Metod ETT P. D. Cane’a oraz Metoda Savitzki’ego. Przedstawiono ich główne
założenia i wzory, na których się opierają. W dalszych rozdziałach zaprezentowano obliczenia wraz z uzyskanymi wynikami, które zaprezentowano na wykresach. Ostatecznie
wykonano analizę wyników każdej z trzech wybranych metod, która pozwoliła ocenić
przydatność wykonanych obliczeń. Ponadto wykazała, iż zależności, które występują m.in.
pomiędzy oporem tarcia a kątem natarcia lub pomiędzy oporem a zadaną prędkością
zachodzą w prawidłowy sposób. W rezultacie podjęto dyskusję otrzymanych wyników.

__ENG

VERIFICATION OF APPROXIMATE METHODS OF PREDICTION FAST
BOAT’S HULL RESISTANCE WITH LENGTH NOT GREATER THAN 6 METERS
ABSTRACT: The subject of the diploma thesis was an analysis of approximate methods
of predicting the resistance of a motorboat hull with a hull length not exceeding 6 meters, moving in slippage. At the outset, the issue of hull resistance was brought closer.
The main components are explained. Next, the approximate methods for calculating
the hull resistance are discussed. The following three methods were selected: A.M. Waganow’s Method, P. D. Cane’s ETT Method, and Savitzki’s Method. They present their main
assumptions and designs on which they are based. In the following chapters, calculations
are presented together with the results obtained, which are presented in the diagrams.
Finally, an analysis was made of the results of each of the three selected methods, which
allowed to assess the usefulness of the calculations made. In addition, it showed that the
dependencies that occur include between frictional resistance and the angle of attack
or between the resistance and the set speed, they take place correctly. As a result, the
results werw duscussed.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: opór, opór hydrodynamiczny, opór tarcia, metoda,
kadłub / resistance, hydrodynamic resistance, friction resistance, method, hull
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PROJEKT KONSTRUKCJI ŁODZI MOTOROWEJ Z LAMINATU
O DŁUGOŚCI KADŁUBA NIE WIĘKSZEJ NIŻ 6 METRÓW
AUTOR: Martyna Butowska
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Celem pracy jest wykonanie obliczeń konstrukcyjnych dla laminatowej łodzi motorowej o długości kadłuba nie większej niż 6 metrów. Projekt ma za
zadanie przedstawić całokształt czynności, potrzebnych do wykonania dokumentacji
technicznej. Uzupełnieniem pracy będzie przedstawienie całego procesu od strony
technologicznej. Praca opiera się na wykonanym w ramach przedmiotu Projektowanie
Okrętów i Jachtów II – projekcie łodzi motorowej. Projektowaną jednostką była szybka
łódź motorowa, przeznaczona do celów rekreacyjnych. W ramach części teoretycznej
przedstawione zostały wymagania normatywne odnośnie konstrukcji kadłuba oraz
przedstawiona została technologia budowy kadłubów z laminatów. Przedstawione
zostały zasady jakich należy przestrzegać, aby otrzymać dobry jakościowo produkt.
W części praktycznej wskazano metodę projektowania konstrukcji laminatowej, w oparciu o wymagania normatywne – jakimi są przepisy kwalifikacyjne. Następnie zaproponowano koncepcyjny projekt konstrukcji z laminatu. Dobrano metodę laminowania,
określono masę zbrojenia, oraz zaproponowano dobór usztywnień. Przedstawiono
metody wykonywania połączeń z laminatu. Efektem końcowym jest przedstawienie
dokumentacji projektowej, zawierającej zaprojektowany układ konstrukcyjny łodzi oraz
raport z wykonanych obliczeń.

__ENG

DESIGN OF HULL CONSTRUCTION OF GRP MOTORBOAT
OF HULL LENGTH NOT GREATER THAN TO 6 METERS
ABSTRACT: The purpose of the work is to perform structural calculations for a construction of laminate motor boat with a hull length of less than 6 meters. The project presents
all the activities needed to complete the technical documentation. The work will complement the presentation of the entire process from the technological side. The work
is based on the design of a motorboat made as part of the Design of Boats and Yachts
II project. The designed unit was a fast motorboat, intended for recreational purposes.
As part of the theoretical part, normative requirements regarding the construction of the
hull were presented, and also the construction technology from laminates was presented.
The principles that must be observed in order to obtain a good quality product were
presented. In the practical part, the method of designing a laminate structure, based
on normative requirements – qualification regulations is indicated. Then, a conceptual
design of a laminate construction was proposed. The lamination method was chosen,
the reinforcement mass was determined, and the selection of stiffeners was proposed.
The methods of making connections from laminate were presented. The final result is
the presentation of design documentation containing the designed boat construction
layout and a report on the calculations.
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SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: laminat, łódź motorowa, wymagania normatywne,
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PROJEKT WSTĘPNY SZYBKIEJ ŁODZI
MOTOROWEJ DLA DWÓCH OSÓB ZAŁOGI
AUTOR: Magdalena Jaroszewicz
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Projektowanie łodzi jest to niezwykle trudny proces, przy którym
projektant zastanawia się nad wieloma aspektami, by doprowadzić projekt do etapu
finalnego, w którym wszystkie założone wcześniej wymagania będą spójne z wynikiem
końcowym. Najważniejszym aspektem w etapie projektowania są względy ekonomiczne, w których to projektant ma za zadanie wybrać odpowiednie materiały oraz
zaprojektować wnętrze by łódka wymagała jak najmniejszego wkładu finansowego
przy użyciu materiałów o możliwie najlepszej jakości oraz wysokiej technologii. Poniższa praca ma na celu przedstawienie wstępnego projektu szybkiej łodzi motorowej,
przeznaczonej do celów rekreacyjnych dla dwu osobowej załogi. Łódź ta jest średniej
wielkości, o długości całkowitej nie większej niż 7 metrów, wykonana z laminatu poliestrowo–szklanego. Prędkość jednostki to 22 węzły. Praca składa się z następujących
rozdziałów: 1. Teoria projektowania małych jachtów – w tym rozdziale zawarto krótki
opis etapów towarzyszących autorowi w procesie projektowania na przykładzie spirali
projektowej; 2. Założenia projektowe – w punkcie tym opisano podstawowe oraz uzupełniające wymogi odnośnie projektowanej jednostki motorowej; 3. Analiza istniejących
rozwiązań – rozdział ten przedstawia w jaki sposób wyznacza się wymiary główne
projektowanej jednostki za pomocą wybranego wzorca i utworzeniu listy jednostek
podobnych; 4. Wyznaczenie wymiarów głównych – punkt ten przedstawia obliczone
wymiary główne projektowanej jednostki wykonane za pomocą stosunków wymiarów
jednostek podobnych oraz wykresów statycznych – histogramów; 5. Model kształtu
kadłuba – rozdział zawiera model kształtu kadłuba wykonany w programie komputerowym FreeShip z uwzględnieniem wymiarów głównych obliczonych w poprzednim rozdziale; 6. Konstrukcja łodzi z laminatu – w rozdziale przedstawiono obliczenia obciążeń
a także masy zbrojenia, grubości poszyć czy też usztywnień, uwzględniając wymogi
konstrukcji wykonanych z laminatu zgodnie z przepisami PRS; 8. Oszacowanie parametrów układu napędowego – rozdział zawiera przeprowadzoną prognozę oporową dla
projektowanej jednostki, a także dobór silnika z katalogu, który zapewni dostateczną
moc do tego, aby łódka osiągnęła założoną prędkość kontraktową; 9. Ocena stateczności – w punkcie tym opisano wymogi statecznościowe, które projektowana łódka
musi spełniać dla założonego rejonu żeglugi, zgodnie z przepisami znajdującymi się
w Polskim Rejestrze Statków a także wykonano wykresy krzywych pól wręgowych dla
pięciu stanów wypornościowych, mówiących o zdolności powrotu przechylonej łódki
do pozycji pionowej. Do pracy dołączono również rysunki linii teoretycznych projektowanej jednostki motorowej, a także rysunek poglądowy planu ogólnego.
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PRELIMINARY DESIGN OF A FAST BOAT FOR 2 CREW MEMBERS
ABSTRACT: Boat design is an extremely difficult process, at which the designer ponders
on many aspects to bring the project to the final stage, in which all previously assumed
requirements will be consistent with the final result. The most important aspect in the
design phase are economic reasons, in which the designer has to choose the right materials and design the interior so that the boat requires the least financial contribution using
materials of the best possible quality and high technology. The above work is to present
a preliminary project of a fast motorboat, intended for recreational purposes, meeting the
requirements of a two–man crew. The boat is of medium size, with a total length of not
more than 7 meters, made of polyester–glazed laminate and the possible speed of the
unit is 22 knots. The work consists of the following chapters: 1. The theory of designing
small yachts – this chapter contains a short description of the stages accompanying the
author in the design process on the example of a design spiral; 2. Design assumptions –
this section describes the basic and supplementary requirements for the designed motor
unit; 3. Analysis of existing solutions – this chapter presents how the main dimensions of
the designed unit are determined with the help of a selected pattern and the creation of
a list of similar units; 4. Determination of main dimensions – this item presents calculated
main dimensions of the designed unit made with the use of relations of dimensions of
similar units and static plots – histograms; 5. Hull shape model – the chapter contains
a hull shape model made in the FreeShip computer program taking into account the
main dimensions calculated in the previous chapter; 6. The construction of a boat made
of laminate – the chapter presents calculations of loads as well as reinforcement mass,
thickness of planks or stiffeners taking into account the requirements of structures made
of laminate using the PRS regulations; 8. Estimation of drive system parameters – the
chapter contains the conducted resistance forecast for the designed unit, as well as the
selection of the engine from the catalog, which will ensure sufficient power for the boat
to reach the assumed contracted speed; 9. Stability assessment – this point describes the
stability requirements that the designed boat must meet for the assumed navigation area,
in accordance with the regulations in the Polish Ship Register and graphs of frame curves
for the five displacement states that the return of the tilted boat to vertical position. The
work also includes drawings of the theoretical lines of the designed motor unit, as well as
an overview of the general plan.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: łódka motorowa, projektowanie, projekt wstępny /
motor boat, design, preliminary design
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PROJEKT WSTĘPNY ŁODZI MOTOROWEJ WYKONANY
W OPARCIU O PROGRAM DO MODELOWANIA 3D
AUTOR: Kacper Królikowski
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Praca inżynierska przedstawia wstępny projekt łodzi motorowej. Jednostka została zaprojektowana w oparciu o przepisy klasyfikacji i budowy łodzi motorowych Polskiego Rejestru Statku. Przy wykorzystaniu programu Rhinoceros 3D służącego
do modelowania i tworzenia obiektów 3D. W programie Orca3D wykonano obliczenia mas,
hydrostatyki i stateczności oraz predykcji oporów kadłuba i mocy silnika. Celem pracy
jest opracowanie projektu jednostki rekreacyjnej, która po zakończeniu procesu budowy
może być transportowana w kontenerze morskim 20 stopowym. Takie założenie pozwoli
na eksport jednostek wyprodukowanych w polskich stoczniach, zarówno drogą morską
jak i lądową. Łódź wykonana będzie z aluminium odpornego na działanie wody morskiej.
Napędzana silnikiem zaburtowym o maksymalnej mocy 111 kW. Maksymalna liczba załogi
to 4 osoby.

__ENG

THE PRELIMINARY DESIGN OF A SPEEDBOAT MADE
ON THE BASIS OF A 3D MODELING SOFTWARE
ABSTRACT: The Engineer’s Thesis presents the preliminary design of a speedboat. The design follows the rules of classification and construction of motor boats specified by Polish
Register of Shipping. The project was developed using a program called Rhinoceros 3D,
that serves modeling and creating 3D objects. Furthermore, Orca3D program allowed to
make calculations of masses, hydrostatics, stability, and predictions of hull resistance and
engine power. The main purpose of the Engineer’s Thesis is to develop a project of a recreational boat, that after finishing its construction process, can be transported in a 20 foot
marine container. This establishment will allow toexport units produced in Polish shipyards
overland as well as by sea. The boat will be made of aluminum resistant to seawater and
it will be powered by outboard engine with a maximum power of 111 kW. The maximum
number of crew members is 4 people.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: projekt wstępny, łódź motorowa, aluminium / preliminary design, speedboat, aluminum

__139

WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ / KATALOG PRAC DYPLOMOWYCH

__PL

ANALIZA RÓŻNYCH ROZWIĄZAŃ NAPĘDOWYCH
STOSOWANYCH DO NAPĘDU JEDNOSTEK SZYBKICH
AUTOR: Dominika Macias
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Michał Krężelewski
STRESZCZENIE: Niniejsza praca zawiera analizę różnych rozwiązań napędowych stosowanych do napędu jednostek szybkich. Opisuję zasadę klasyfikacji jednostki jako szybkiej
według przepisów Polskiego Rejestru Statków. Przedstawia podział pędników śrubowych
i strugowodnych stosowanych do napędu tych jednostek. W pracy tej opisano śrubę
o skoku stałym jak i zmiennym, śrubę superkawitującą, dokładniej omówioną jako śrubę
przecinającą swobodną powierzchnię oraz pędnik strugowodny i omówiono do jakich
typów jednostek są najczęściej dobierane. Przedstawiono zakres najczęściej dobieranego
typu pędnika zależnego od prędkości statku i jego wyporu. W pracy została dobrana śruba
o skoku stałym na podstawie danych z serii Gawn do luksusowego jachtu motorowego.
Dobranie pędnika polegało na wyznaczeniu śruby o jak najwyższej sprawności o konkretnej
średnicy i współczynniku skoku śruby dla tej średnicy. W pracy przeprowadzono obliczenia
i analizę śruby dobieranej do szybkiego jachtu motorowego. Na koniec podsumowano
wykonane obliczenia i wyciągnięto odpowiednie wnioski.

__ENG

PROPULSOR USED ON HIGH SPEED CRAFTS
ABSTRACT: The work analyses various propulsion solutions dedicated to drive high–speed
units. The principle is presented to specify the fast unit classification due to the Polish
Register of Shipping regulations. Distinction is made of screw propellers and waterjet propulsors to drive the units considered here. The paper displays fixed and controllable–pitch
screw propeller and a supercavitating propeller, a detailed inquiry concerns surface piercing
propeller and a waterjet propulsor, concerning the most relevant ship types due to the
latter cases. The range of the most widespread propulsor type is affected by ship speed
and displacement. The work includes matching a fixed–pitch propeller based on Gawn
data to a luxury motor yacht. The propulsor type selection means a task to determine the
high–efficiency screw of a specific diameter, next, the corresponding pitch ratio. Computational analysis is performed due to the screw selected for a given fast motor yacht. The
performed computations are finally summarized, the appropriate conclusions are drawn.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: pędnik, śruba o skoku stałym, śruba o skoku nastawnym, śruba superkawitująca, śruba przecinająca swobodną powierzchnię, jednostka
szybka, seria śrub Gawn / propeller, fixed pitch propeller, controllable–pitch propeller,
supercavitating propeller, surface–pi
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DOBÓR NAPĘDU SZYBKIEJ JEDNOSTKI ŚLIZGOWEJ
AUTOR: Martyna Rumińska
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Michał Krężelewski
STRESZCZENIE: W niniejszej pracy przedstawiono możliwości rozwiązania problemu wynikające z wykorzystywania łączników trójmetalicznych typu triclad, do łączenia konstrukcji
stalowych ze stopami aluminium w przemyśle okrętowym. Problem dotyczy występowania
delaminacji łączników w strefie zgrzania stopu aluminium ze stalą. Zakres pracy zawiera
m.in. opis i charakterystykę łącznika typu triclad, analizę badań ultradźwiękowych tricladu
oraz zdefiniowanie poszczególnych problemów, które wynikały z użytych do przeprowadzenia badania technik łączenia dwóch różnych materiałów. Zastosowanie technik
ultradźwiękowych takich jak metoda konwencjonalna oraz Phased Array, pozwoliło na
znalezienie odpowiedniej koncepcji usprawniającej inspekcję objętościową oraz wykrycie
niezgodności jeszcze przed etapem montażu łącznika trójmetalicznego z konstrukcją. Za
pomocą zebranych informacji dotyczących samego łącznika jak i badań ultradźwiękowych
stworzono instrukcję do analizy tego typu łączników, posiadającą wszystkie niezbędne
dane do przeprowadzenia tychże badań. W pracy zawarto również wyniki badań i ich
interpretację oraz porównano dwie użyte techniki. Wnioskując, rozwiązanie problemów
dotyczących łącznika trójmetalicznego typu triclad opiera się na wykryciu delaminacji
w strefie zgrzania stopu aluminium ze stalą przy użyciu badań ultradźwiękowych przeprowadzonych w odniesieniu do powstałej instrukcji.

__ENG

SIZING PROPULSION FOR HIGH SPEED PLANNING CRAFT
ABSTRACT: The diploma thesis presents the possibilities of solving the problem resulting
from the use of three–metallic triclad connectors for connecting steel structures with
aluminium alloys in the shipbuilding industry. The problem concerns the occurrence of delamination of connectors in the welding zone of aluminium–steel alloy. The scope of work
includes, among others, description and characterization of triclad connectors, analysis
of ultrasonic triclad tests and definition of particular problems that resulted from the techniques of joining two different materials used in the study. The use of ultrasonic techniques,
such as the conventional method and Phased Array, allowed us to find an appropriate
concept to improve volumetric inspection and detect incompatibilities even before the
stage of assembly of the three–metallic connector with the structure. With the help of
collected information concerning the connector itself and ultrasonic tests, an instruction
for testing such connectors was created, which has all the necessary information to carry
out these tests. The paper also includes the results of tests and their interpretation and
compares the two techniques used. In conclusion, the solution of the problems concerning the three–metallic triclad connector is based on the detection of delamination in the
welding zone of aluminium and steel alloy using ultrasonic tests carried out in relation to
the resulting instructions.
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SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: triclad, łącznik, zgrzewanie wybuchowe, badanie
ultradźwiękowe, laminacja, defektoskop, technika konwencjonalna, Phased Array, badania nieniszczące, metoda echa / triclad, connector, explosive welding, ultrasonic
testing, lamin
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PROJEKT WSTĘPNY SIŁOWNI WYBRANEGO STATKU
WYCIECZKOWEGO NAPĘDZANEGO GAZEM ZIEMNYM
AUTOR: Natalia Bollin
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Roman Liberacki
STRESZCZENIE: Tematem pracy dyplomowej była analiza przybliżonych metod przewidywania oporu całkowitego kadłuba jednostki motorowej o długości kadłuba nieprzekraczającej 6 metrów, poruszającej się w ślizgu. Na wstępie przybliżono zagadnienie oporu
kadłuba. Wyjaśniono jakie są jego główne składowe. Następnie omówiono przybliżone
metody obliczania oporów kadłuba. Wybrano trzy następujące metody: Metoda A.M. Waganowa, Metod ETT P. D. Cane’a oraz Metoda Savitzki’ego. Przedstawiono ich główne
założenia i wzory, na których się opierają. W dalszych rozdziałach zaprezentowano obliczenia wraz z uzyskanymi wynikami, które zaprezentowano na wykresach. Ostatecznie
wykonano analizę wyników każdej z trzech wybranych metod, która pozwoliła ocenić
przydatność wykonanych obliczeń. Ponadto wykazała, iż zależności, które występują m.in.
pomiędzy oporem tarcia a kątem natarcia lub pomiędzy oporem a zadaną prędkością
zachodzą w prawidłowy sposób. W rezultacie podjęto dyskusję otrzymanych wyników.

__ENG

PRELIMINARY DESIGN OF POWER PLANT FOR THE CHOSEN
CRUISE SHIP POWERED BY NATURAL GAS
ABSTRACT: The subject of the diploma thesis was an analysis of approximate methods
of predicting the resistance of a motorboat hull with a hull length not exceeding 6 meters,
moving in slippage. At the outset, the issue of hull resistance was brought closer. The
main components are explained. Next, the approximate methods for calculating the hull
resistance are discussed. The following three methods were selected: A.M. Waganow’s
Method, P. D. Cane’s ETT Method, and Savitzki’s Method. They present their main assumptions and designs on which they are based. In the following chapters, calculations
are presented together with the results obtained, which are presented in the diagrams.
Finally, an analysis was made of the results of each of the three selected methods, which
allowed to assess the usefulness of the calculations made. In addition, it showed that the
dependencies that occur include between frictional resistance and the angle of attack or
between the resistance and the set speed, they take place correctly. As a result, the results werw duscussed.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: opór, opór hydrodynamiczny, opór tarcia, metoda,
kadłub / resistance, hydrodynamic resistance, friction resistance, method, hull
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PROJEKT WSTĘPNY SIŁOWNI WYBRANEGO STATKU
WYCIECZKOWEGO NAPĘDZANEGO GAZEM PROPAN–BUTAN
AUTOR: Wiktoria Fojut
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Roman Liberacki
STRESZCZENIE: Temat pracy inżynierskiej skupia się na wstępnym zaprojektowaniu siłowni
wybranego statku wycieczkowego napędzanego gazem propan–butan. W związku z rosnącymi cenami ropy naftowej oraz surowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska
naturalnego szuka się wielu rozwiązań pozwalających na możliwie największe obniżenie
nakładu pieniężnego oraz zredukowanie substancji szkodliwych emitowanych w spalinach.
W rozdziale pierwszym oraz drugim przedstawiono możliwości stosowania gazu propan–
butan na statkach, infrastrukturę dla jego dystrybucji oraz korzyści, które można uzyskać
poprzez jego zastosowanie. W rozdziale trzecim poprzez analizę dostępnych rozwiązań
ustalona została moc potrzebna do napędu statku. W rozdziale czwartym przedstawiono
wybrano silniki napędu głównego oraz zespoły prądotwórcze. Rozdział piąty skupia się
wokół wstępnych obliczeń podstawowych instalacji siłownianych, schematów instalacji
oraz doboru głównych urządzeń zawartych w każdej z nich. W ostatniej części pracy
inżynierskiej znajduje się podsumowanie oraz wykaz literatury.

__ENG

PRELIMINARY DESIGN OF POWER PLANT FOR THE CHOSEN
CRUISE SHIP POWERED BY PROPANE BUTANE
ABSTRACT: The purpose of this B. So. Diploma Thesis focuses on the preliminary design of
power plant for the chosen cruise ship powered by propane–butane gas. Beacuse of the
growing prices of crude oil and strict environmental protection regulations, many solutions
are being sought that allow for the greatest possible reduction of the cash outlay and
reduction of harmful substances emitted in the flue gas. The first and second chapters
present the possibilities of using propane–butane gas, the infrastructure for gas distribution
and the benefits that can be obtained through its use. In the third chapter, by analyzing
the available solutions, was determined the power needed to propel the ship. The fourth
chapter presents the main propulsion engines and generator sets. The fifth chapter focuses
on the preliminary calculations of the engine room instalations, installation diagrams and
the selection of the main devices in each of them. In the last part of the thesis there are
the summary and literature.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: projekt wstępny, gaz propan–butan, LPG / preliminary design, propane–butane gas, LPG
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TECHNOLOGIA PRODUKCJI ŁODZI Z LAMINATU,
WADY WYKONAWCZE I SPOSOBY ICH NAPRAWY
AUTOR: Klaudia Skorna
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Leszek Matuszewski
STRESZCZENIE: Zainteresowanie łodziami z laminatu z roku na rok rośnie. Polska jest liderem europejskim pod względem eksportu tego typu jednostek. W poniższej pracy przedstawiona została technologia produkcji łodzi motorowej z perspektywy małego przedsiębiorstwa oraz dużej stoczni jachtowej. Porównana została ze sobą budowa jednostkowa
i budowa seryjna. Założenia produkcji określonej jednostki zostały tak sprecyzowane, aby
można było otrzymać miarodajne wnioski. Omówione zostały najczęściej występujące
wady produkcyjne jak i zaproponowane zostały metody ich naprawy. Wynikiem rozmowy
z wieloma specjalistami jest oszacowany czas budowy założonej w pracy jednostki.

__ENG

LAMINATE BOATS TECHNOLOGY, DEFECTS AND THEIR REPAIRING
ABSTRACT: Interest in fiberglass boats is growing from year to year. Poland is the European leader in terms of export of this type of units. The following final thesis presents
the technology of production of a motorboat from the perspective of a small enterprise
and a large yacht shipyard. Piece production and series production were compared
with each other. The production targets for the unit in question have been defined in
such a way as to enable meaningful conclusions to be drawn. The most common manufacturing defects were discussed and the methods of their repair were proposed. The
result of the interview with many specialists is the estimated time of construction of the
unit established at work.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: technologia, laminat, łódź motorowa, łódź z laminatu,
produkcja jednostkowa, produkcja seryjna, wady laminatu, naprawa laminatu, metoda
laminowania ręcznego / technology, laminate, motorboat, fiberglass boat, piece production, series production
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ZAMOCOWANIA DLA POKŁADOWEGO OSPRZĘTU
ŻEGLARSKIEGO NA JACHTACH. WYMAGANIA
TECHNOLOGICZNE I WYTRZYMAŁOŚCIOWE
AUTOR: Dariusz Wiśniewski
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Leszek Matuszewski
STRESZCZENIE: W pracy omówione zostały elementy znajdujące się na pokładach jachtów
z naciskiem na knagi, które są głównym tematem moich rozważań wraz z przedstawieniem
możliwości cumowania. W następnej części pracy zostały opisane materiały potrzebne do
wytworzenia laminatu wraz z opisem procesu technologicznego laminowania ręcznego,
który został wykorzystany podczas tworzenia próbek kompozytowych do badania. W 3
części pracy przedstawione zostały zdjęcia próbek, które sam wykonałem wraz z opisem
użytych materiałów. Również, zostało przedstawione stanowisko do wykonania prób
statycznych zrywających knagę. Po wykonanych badaniach zostały wyciągnięte wnioski,
które dały mi możliwość wyboru najlepszego typu mocowania.

__ENG

FIXINGS FOR NAUTICAL EQUIPMENT ON SAILING YACHT.
TECHNOLOGICAL AND TENSION REQUIREMENTS
ABSTRACT: The work discusses the elements located on yachts with emphasis on cleats,
which are the main subject of my considerations together with the presentation of mooring
opportunities. The next part of the paper describes the materials needed to manufacture
the laminate along with a description of the technological process of manual lamination,
which was used during the creation of laminate samples for testing. In the third part of
the work, photos of samples were presented, which I made with the description of the
materials used. Also, the station for static tests breaking the cleat was presented. After
the tests, conclusions were drawn that gave me the opportunity to choose the best
type of fastening.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: jacht, wytrzymałość, knaga, lina cumownicza, laminat
/ yacht, strength, cleat, mooring line, laminate
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PROJEKT KONCEPCYJNY JACHTU ŻAGLOWEGO
Z PRZYSTOSOWANIE DO SAMODZIELNEJ
ŻEGLUGI MORSKIEJ
AUTOR: Oskar Brzoskowski
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Jan Młynarczyk
STRESZCZENIE: Praca związana jest z opracowaniem projektu koncepcyjnego jachtu żaglowego przystosowanego do żeglugi jednoosobowej w różnych rejonach geograficznych.
Wybrana jednostka do przebudowy została zaprojektowana przez autora. Na początku zaprezentowano projekt autora stworzony na potrzeby przedmiotu Projektowanie Okrętów
”
i Jachtów II”. Został przedstawiony opis techniczny jednostki wraz z liniami teoretycznymi,
planem ogólnym, obliczeniami oporowymi oraz statecznościowymi. Następnie przedstawiono nowy projekt wnętrza jachtu, mający na celu zapewnienie jak najlepszej ergonomii
dla samotnego żeglarza. Zaprezentowano koncepcję ożaglowania przystosowanego do
żeglugi w najcięższych możliwych warunkach pogodowych. Obsługa ożaglowania została
zoptymalizowana, używając nowych systemów rolowania i refowania żagli. Zastosowano
znane rozwiązania maksymalizujące bezpieczeństwo dla załogi na pokładzie. Zapewniono
urządzenia będące źródłami odnawialnej energii elektrycznej oraz w optymalny sposób
rozlokowano je na jednostce. Po czym wybrano systemy odpowiedzialne za samodzielne
sterowanie jednostką oraz sterowność awaryjną. W kolejnym etapie po przeanalizowaniu najczęstszych wypadków jachtów żaglowych i zapoznaniu się z międzynarodowymi
przepisami Offshore Special Regulations, opisano w jaki sposób zostanie zapewnione
bezpieczeństwo samotnego żeglarza. Zgłębiono również inne problemy występujące
w trakcie rejsów morskich, wykazane przez praktykę żeglarską wraz z koncepcją ich rozwiązania. W końcowej części wybrano systemy jachtowe wraz z szczegółowym opisem
wyposażenia zalecanego przez przepisy. Przedstawiono pokrótce możliwość dalszego
rozwoju pracy i zaproponowano rodzaje następnych badań nad daną jednostką.

__ENG

CONCEPTUAL DESIGN OF SAILING YACHT FOR ONE–HAND SEA VOUAGE
ABSTRACT: This project is a development of conceptual design of sailing yacht for one–
hand sea voyage in different geographical regions. Selected unit was designed by author.
At the beginning the author project was presented which was created for subject called
“Ship and Yacht Designing II”. Technical description was presented along with theoretical
lines, general plan, resistance and static calculations. Then the new project of interior of
yacht was shown, aimed at ensuring the best ergonomics for lone sailor. Concept presented is supposed to adjust the sail for the most extreme weather. Service of sails was
designed to optimize by using new rolling and reefing systems. Well known solutions
were used to maximize safety of crew. Electrical energy is provided by renewable sources
of power devices which were deployed in the best possible way on the unit. After that
systems responsible for independent control of the yacht and emergency steering were
chosen. In the next stage after analysing the most common accidents of sailing yachts
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and international regulations called Offshore Special Regulations, maintaining safety of
the lone sailor was described. Other issues occurring during sea cruise were explored and
by sailing experience solutions were proposed. In the last part of this work yacht systems
were chosen with detailed description of equipment advised by the regulations. Possibilities of further development and types of the next researches were briefly discussed.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: jacht żaglowy, samodzielna żegluga, bezpieczeństwo
na morzu, żegluga nieograniczona / sailing yacht, one–hand voyage, safety on the sea,
unlimited sailing
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PROJEKT KONSTRUKCJI WSPORCZEJ DLA INSTALACJI
SYSTEMU OCZYSZCZANIA WODY RESZTKOWEJ
KONTENEROWCA
AUTOR: Mateusz Mazalon
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Karol Niklas
STRESZCZENIE: Ze względu na coraz to nowsze wymagania dotyczące zarówno konstrukcji
jak i wpływu statku na środowisko, stocznie oraz biura projektowe mają często za zadanie
przebudowanie statku dla określonych potrzeb armatora. Zmiany w konstrukcji wymagają
odpowiedniego dostosowania się do wymagań Towarzystw Klasyfikacyjnych, spełnienia
odpowiednich warunków wytrzymałościowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa dla
nowej oraz istniejącej konstrukcji. Korzystając z przepisów Towarzystwa Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd stworzono projekt konstrukcji wsporczej dla nowych urządzeń
statkowych wynikających z przebudowy. W projekcie uwzględnione została analiza technologiczna pozwalająca rozpocząć proces projektowania, dokonano symulacji obciążenia
konstrukcji w programie Siemens NX za pomocą metody elementów skończonych oraz
wykonano rysunki umożliwiające instalację systemu dla pracowników stoczni. Dokonano
również analizy zmęczeniowej spoin ze względu na warunki korozyjne w jakich znajduje
się fundament.

__ENG

THE DESIGN OF THE SUPPORTING STRUCTURE OF THE INSTALLATION
OF THE CONTAINER’S RESIDUAL WATER TREATMENT SYSTEM
ABSTRACT: Due to increasing requirements, according construction and environmental
effects of the ships, shipyards and design offices are often working on ship’s alterations for
ship owners. Those changes should comply with classification society rules, fulfill strength
requirements and also ensure safety of the existing and new–build structures. With help
of DNV–GL requirements the proper design of foundation structure was prepared for new
machinery that is going to be mount following ship alteration. Project provides technological analysis which will start design process, simulation made in program Siemens NX
using Finite Elements Method and also includes workshop drawings for shipyard’s workers
to be able to mount a foundation. In addition, fatigue assessment calculations are done
following corrosive conditions which foundation subjects to.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: fundament, obliczenia MES, wytrzymałość, spawanie,
korozja / foundation, FEM calculations
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PROJEKT FUNDAMENTU WCIĄGARKI
KOTWICZNO–CUMOWNICZEJ
AUTOR: Patryk Neumann
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Karol Niklas
STRESZCZENIE: Fundamentowanie urządzeń okrętowych jest bardzo obszerną częścią
prac kadłubowych podczas projektowania statków oraz wszelkiego rodzaju ich przebudów. Fundament pod wciągarkę kotwiczno–cumowniczą sprostać musi bardzo dużym
obciążeniom, spowodowanym masą samej wciągarki oraz obciążeniami jakie oddziałują
na wciągarkę a co za tym idzie również jej fundament. Obciążenia te związane są z operacjami jakie wykonuje wciągarka podczas operacji rzucania i wciągania kotwicy oraz lin
cumowniczych. Na podstawie dokumentacji dostarczonej wciągarki oraz dokumentacji
statku w rejonie posadowienia wciągarki wykonano kompletny projekt fundamentu wraz
z aspektami technologicznymi oraz jego obliczenia pod kątem wytrzymałościowym, metodą MES w programie Autodesk Inventor.

__ENG

THE FOUNDATION DESIGN OF THE ANCHOR–MOORING WINCH
ABSTRACT: Foundations of ship equipment are pretty extensive part of hull structure
department’s works during rebuilding existing and building new ships. Foundation of anchor–mooring winch have to face up to large stress conditions induced by mass of foundation and forces during winch working operations. The foundation of anchor–mooring
winch project have been made based on winch documentation and ship documentation
delivered by customer. Calculations of foundation were made by Finite Elements Method
in Autodesk Inventor computer program.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: wytrzymałość konstrukcji, obliczenia MES, fundament
urządzenia okrętowego, wciągarka kotwiczno–cumownicza / FEM calculations, stress
calculations, anchor–mooring winch foundation, ship equipment foundation
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TECHNOLOGIA BUDOWY STATKU
NA ETAPIE ŁĄCZENIA BLOKÓW
AUTOR: Ada Renk
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Karol Niklas
STRESZCZENIE: W niniejszej pracy została wykonana instrukcja montażu bloków dla statku
typu Ro–Ro Sine 204, na podstawie udostępnionej dokumentacji oraz przepisów Polskiego
Rejestru Statków (PRS). W pierwszym rozdziale zawarty jest wstęp pracy, przedstawienie
istoty tworzenia zoptymalizowanych planów budowy oraz cel pracy. W rozdziale drugim
został przedstawiony opis jednostki Sine 204, dla którego została wykonana instrukcja montażu bloków. W rozdziale trzecim zawarto opis stoczni oraz przedstawiono dane techniczne
suchego doku SDII, w którym bloki statku Sine 204 będą łączone w kadłub. W kolejnych
rozdziałach wykonana została analiza technologii budowy kadłuba oraz przedstawiona
została kolejność montażu bloków w suchym doku. Wymienione zostały również najważniejsze wymagania Towarzystw Klasyfikacyjnych związane z procesem budowy. W rozdziale
szóstym wybrano i opisano metodę spawania bloków oraz zawarto instrukcję montażu
bloków, w której skład wchodzą: instrukcja przedstawiająca kolejność i kierunek spawania
styków bloków przez czterech spawaczy, oraz instrukcja technologiczna spawania (WPS).
W rozdziałach siódmym i ósmym opisane zostały pokrótce: kontrola pomiarów gotowego
kadłuba próba szczelności oraz konserwacja kadłuba. Ostatni rozdział to podsumowanie
pracy oraz zebranie wniosków.

__ENG

SHIPBUILDING TECHNOLOGY AT THE STAGE OF CONNECTING BLOCKS
ABSTRACT: In the undermentioned work, the block assembly instruction for Ro–Ro Sine 204
has been performed. It was possible due to the shared technical documentation and regulations from the PRS. The first chapter contains the introduction, presents the importance of
advanced ship building planning and the goal of this work. In the second chapter I describe
the unit, Sine 204, for which the block assembly instruction is done. Third chapter contains
the description of the shipyard and the drydock SDII, where the blocks of Sine 204 will be
assembled into a hull. Following chapters focus on analysing the technology and order of
assembling the hull in the drydock. Furthermore the most crucial regulations of the classification societies, regarding the assembly, have been mentioned. Chapter six focuses on
selecting and describing the method of welding the blocks. It also contains the instruction of
block assembly, which contains: instruction describing the order and directions of welding of
the butts by four welders and technological welding instruction. Chapters seven and eight
shortly describe dimension control of the hull, tightness test and the maintenance of the hull.
Last chapter is a summary of the work and the presentation of conclusions.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: montaż bloków, spawalnictwo, instrukcja technologiczna spawania, jednostka Sine 204 / block assembly, welding, welding procedure
specification, Sine 204
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PROCES TECHNOLOGII REWITALIZACJI KOMORY
ZAWOROWEJ TURBINY PAROWEJ EC GDYNIA 13UP55
AUTOR: Agata Wieczorska
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Karol Niklas
STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono proces technologii rewitalizacji komory zaworowej turbiny parowej, po długotrwałej eksploatacji w wysokich temperaturach. Pierwszym
etapem pracy było przeprowadzenie wstępnych badań materiałowych, które zakwalifikują
komorę zaworową do podjęcia procesu rewitalizacji. W drugim etapie pracy po badaniach
nieniszczących pobrano próbkę z komory zaworowej, która została poddana badaniom
własności wytrzymałościowych. W trzecim etapie pracy po analizie wyników badań opisano proces rewitalizacji, który zawiera proces hartowania i odpuszczania. W kolejnym
etapie pracy ponownie wykonano badania nieniszczące w celu wykrycia pęknięć oraz
podjęto decyzję o naprawach tych obszarów przez spawanie. Przed przystąpieniem do
badań ponownie pobrano próbkę do badań wytrzymałościowych i mikrostruktury. Piąty
etap pracy zawiera opis wyników badań po rewitalizacji oraz proces spawania naprawy
miejsc ubytków. Ostatni etap pracy zawiera przebieg wyżarzania odprężającego po
spawaniu w celu zmniejszenia naprężeń powstałych w wyniku napraw poprzez spawanie.

__ENG

THE PROCESS OF REGENERATIVE HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
OF THE VALVE CHAMBER OF THE STEAM TURBINE EC GDYNIA 13UP55
ABSTRACT: The work presents the process of revitalization technology of the valve
chamber of a steam turbine after long–term operation at high temperatures. The first
stage of the work was to conduct preliminary material tests that would qualify the valve
chamber to undertake the revitalization process. In the second stage of work, after the
non–destructive testing, a sample was taken from the valve chamber, which was subjected
to strength testing. In the third stage of work, after the analysis of the test results, the
revitalization process is described, which includes the hardening and tempering process.
In the next stage of work, non–destructive testing was again carried out to detect cracks
and a decision was made to repair these areas by welding. Before testing, a sample was
taken again for strength tests and microstructure. The fifth stage of the work contains
a description of the results of the research after the revitalization and the welding process
for repairing the cavities. The last stage of work includes a stress relief annealing process
after welding in order to reduce the stresses resulting from repairs by welding.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: rewitalizacja, komora zaworowa, turbina parowa /
regenerative heat treatment, valve chamber, steam turbine
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PROJEKT STANOWISKA DO BADANIA
DIESEL–HYDRAULICZNEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO
Z PRZYSTAWKĄ ELEKTRYCZNĄ
AUTOR: Krzysztof Kałużny
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Daniel Piątek
STRESZCZENIE: Praca inżynierska przedstawia proces projektowania stanowiska badawczego diesel – hydraulicznego z przystawką elektryczną, przystosowanego do napędu
małej jednostki śródlądowej. Celem pracy jest stworzenie dokumentacji technicznej dla
układu. Porównano dwa układy, tradycyjny z linią wałów oraz diesel – hydrauliczny. Przeanalizowano różnicę pomiędzy otwartym a zamkniętym obiegiem cieczy hydraulicznej. Pokazano proces doboru elementów układów wraz z ich porównaniem, aby wybrać najlepsze
rozwiązanie. Na podstawie danych katalogowych obliczono teoretyczne wyniki pomiarów
dla stanowiska, które będą analizowane podczas badań laboratoryjnych. Wyliczono też
teoretyczne straty mocy oraz oczekiwane sprawności w układzie. Przeanalizowano konstrukcję ramy pod względem wytrzymałości dokonując obliczeń oraz symulacji metodą
MES rozkład naprężenia oraz przemieszczenia w programie Inventor.

__ENG

DESIGN OF A TEST STAND FOR DIESEL–HYDRAULIC
PROPULSION SYSTEM WITH AN ELECTRIC ATTACHMENT
ABSTRACT: The engineering work presents the process of designing a diesel – hydraulic
test bench with an electric attachment adapted to drive a small inland waterway unit. The
purpose of the work is to create technical documentation for the system. Two systems
were compared, the traditional one with the shaft line and the diesel – hydraulic one. The
difference between open and closed circulation of the hydraulic fluid was analyzed. The
process of selection of circuit components with their comparison was shown to select the
best solution. Based on catalog data, the theoretical results of measurements for the site
were calculated, which will be analyzed during laboratory tests. Theoretical power losses
and expected efficiency in the system were also calculated. The structure of the frame in
terms of strength was analyzed by calculations and MES simulations of stress distribution
and displacement in Inventor.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: przekładnia hydrostatyczna, napęd hybrydowy,
stanowisko badawcze, przepływ mocy / hydrostatic transmission, hybrid drive, test
stand, power flows
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PORÓWNANIE DWÓCH SPOSOBÓW MODELOWANIA
WSPÓŁPRACY WIĄZARÓW DNA I BURTY, JAKO RUSZT PŁASKI
I PRZESTRZENNA STRUKTURA POWŁOKOWO–BELKOWA,
NA PRZYKŁADZIE DROBNICOWCA DWUPOSZYCIOWEGO
AUTOR: Agata Dłutkowska
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Wojciech Puch
STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy dyplomowej było porównanie sposobu modelowania współpracy wiązarów dna i burty jako ruszt płaski i przestrzenna struktura powłokowo–belkowa na przykładzie drobnicowca dwuposzyciowego. Stworzono model
powłokowo–belkowy, określono warunki brzegowe oraz sposób podziału na elementy
skończone. Przeprowadzono obliczenia wykorzystując metodę elementów skończonych,
zinterpretowano otrzymane rozwiązanie oraz opisano wyniki. Po przeprowadzeniu analiz
i porównaniu uzyskanych wyników stwierdzono, że na zgodność wyników obu modeli
wpływa dużo czynników. Przede wszystkim musi się zgadzać zakres modelu oraz wartość
obciążenia. Należy także zastosować takie warunki brzegowe, które zapewnią taką samą
pracę konstrukcji w obu modelach. Model rusztu płaskiego jest lepszy na etapie projektowania konstrukcji, ponieważ szacuje on wartości naprężeń od strony bezpiecznej. Z kolei model
powłokowy, dzięki bezpośredniemu odwzorowaniu konstrukcji daje wyniki dokładniejsze
i bardziej wiarygodne. Jest on lepszy na etapie sprawdzania zaprojektowanej konstrukcji.

__ENG

A COMPARISON OF TWO WAYS OF MODELING THE CORRELATION
OF THE BOTTOM AND SIDE GIRDERS, AS A FLAT GRID AND SPATIAL SHELL–BEAM
STRUCTURE, ON THE EXAMPLE OF A DOUBLE–HULL GENERAL CARGO SHIP
ABSTRACT: The aim of this thesis was to compare two ways of modeling the correlation
of the bottom and side girders, as a flat grid and spatial shell–beam structure, on the example of a double–hull general cargo ship. A shell–beam model was created, boundary
conditions and the way of division into finite elements were defined. Calculations were
carried out using the finite element method, the solution was interpreted and the results
were described. After analyzing and comparing the obtained results, it was found that
the compatibility of the results of both models is influenced by many factors. First of all,
the scope of the model and the value of the load must match. The boundary conditions
which are applied must ensure the same work of construction in both models. The flat
grid model is better at the design stage of the structure because it estimates the stress
values from the safe side. On the other hand the shell model, due to the direct mapping
of the structure, gives more accurate and more reliable results. It is better at the stage of
checking the designed structure.
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DOBÓR I ANALIZA ROZSTAWIENIA KILBLOKÓW
POD DNEM ŚRODKOWEJ CZĘŚCI KADŁUBA STATKU PODCZAS
REALIZACJI WYBRANYCH PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
NA PRZYKŁADZIE DWUPOSZYCIOWEGO DROBNICOWCA
UNIWERSALNEGO O DŁUGOŚCI OKOŁO 150 METRÓW
AUTOR: Dominika Faliszewska
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Wojciech Puch
STRESZCZENIE: Omawianym zagadnieniem w niniejszej pracy dyplomowej jest dobór
rozstawienia, a także wysokości kilbloków dla statku w różnych procesach technologicznych, towarzyszących budowie statku na płycie montażowej. Pracę oparto na projektach
realizowanych w ramach przedmiotu Projektowanie konstrukcji okrętu I i II. Jako zakres
projektu przyjęto blok od 91 do 139 wręgu, obejmujący dwie połówki ładowni dzielone
przez gródź, od płaszczyzny symetrii statku do lewej burty. Pierwszym etapem pracy
było zapoznanie się z metodami doboru kilbloków, zalecanymi ustawieniami, jak również
ich konstrukcją, materiałami z jakich są budowane czy charakterystykami wytrzymałościowymi. Następnie opracowano koncepcję odwzorowania procesów technologicznych takich jak: łączenie sekcji dennych, montaż całego bloku z sekcji płaskich, łączenie
bloków, prace konserwacyjno–malarskie oraz przygotowanie jednostki do wodowania.
Z uwagi na nieliczne publikacje na temat kilbloków, zaproponowano własną konstrukcję,
która została opracowana w rozdziale 4. Wyznaczona została maksymalna nośność oraz
stateczność kilbloku. Następnie przystąpiono do budowy dwóch modeli obliczeniowych
w programie Femap with NX Nastran. Pierwszym z nich był model belkowy sekcji dna
podwójnego, przedstawiający układ wiązarów dennych. Drugi model belkowo–powłokowy obejmował już cały blok. Układ wiązarów dna, burty i grodzi przedstawiono za
pomocą elementów belkowych, a poszycia burty i grodzi jako elementy powłokowe.
Ze względu na duże obciążenia, występujące na etapie budowy, gdzie wszystkie sekcje
zostały już połączone w blok, to właśnie od tego stanu rozpoczęto dobór kilbloków.
W kolejnym etapie pracy sprawdzono, czy rozstaw kilbloków dobrany dla całego bloku,
jest również odpowiedni dla pojedynczej sekcji dennej i czy pozwala na przyłączenie do
niej symetrycznej sekcji dna. Kolejno sprawdzono czy dane ustawienie kilbloków pozwala
na dołączenie do modelowanego bloku, bloku kolejnego. W obu przypadkach kluczowe
jest zachowanie tolerancji spawalniczych. Następnie pochylono się nad problemem malowania i konserwacji bloku, stojącego na podbudowie z kilbloków, poprzez sukcesywne
usuwanie kolejnych grup kilbloków. Ostatnim etapem pracy jest przygotowanie jednostki
do wodowania, czyli dobór kilbloków tak, aby umożliwił postawienie go na saniach bądź
wózkach. Na każdym etapie pracy sprawdzano naciski działające na kilbloki, aby móc
kontrolować czy nie jest przekraczana ich nośność. Jednym z najważniejszym wniosków,
wysuniętych po przeprowadzeniu analizy wytrzymałościowej dla różnych etapów statku
jest to, że nieodpowiednie ustawienie kilbloków, powoduje znaczny wzrost przenoszonych przez nie obciążeń.
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SELECTION AND ANALYSIS OF SPACING OF KEEL BLOCKS UNDER THE BOTTOM
OF THE MIDDLE PART OF THE SHIP’S HULL DURING THE IMPLEMENTATION OF
SELECTED TECHNOLOGICAL PROCESSES ON THE EXAMPLE OF A DOUBLE–HULL
GENERAL CARGO SHIP WITH A LENGTH OF ABOUT 150 METERS
ABSTRACT: The discussed issue in this diploma is the selection of spacing as well as the
height of the keel blocks for the ship in various technological processes accompanying the
construction of the ship on the mounting plate. The work was based on projects carried out
as part of the Designing Ship Design I and II project. As the scope of the project, a block
from 91 to 139 of the frame was assumed, comprising two halves of the holds divided
by the bulkhead, from the ship’s symmetry plane to the port side. The first stage of the
work was to get acquainted with the selection methods of keel blocks, recommended
settings, as well as their construction, materials from which they are built, and strength
characteristics. Next, the concept of mapping of technological processes such as: joining
bottom sections, assembly of the entire block from flat sections, block joining, maintenance
and painting works and preparation of the launching unit was developed. Due to the few
publications on the subject of keel blocks, the design of them was proposed, which was
developed in Chapter 4. The maximum load capacity and stability of the keel block was
determined. Then, two computational models were started in the program Femap with NX
Nastran. The first of them was the beam model of the double bottom section, showing
the arrangement of bottom girders. The second beam–shell model already covered the
entire block. The arrangement of the bottoms, sides and bulkheads is represented by
means of beam elements, and the shell plating and bulkheads as shell elements. Due to the
high loads occurring at the construction stage, where all the sections have already been
combined into a block, it is from this state that the selection of keel blocks has started.
In the next stage of the work, it was checked whether the spacing of keel blocks chosen
for the whole block is also suitable for a single bottom section and whether it allows the
connection of a symmetrical bottom section to it. Subsequently, it was checked whether
the given keel block configuration allows to join the modeled block, the next block. In both
cases, the welding tolerances are crucial. Next, the problem of painting and maintenance
of the block standing on the foundation of keel blocks was reconsidered, through the
successive removal of subsequent groups of keel blocks. The final stage of work is to
prepare the launching unit, to select the keel blocks so that it can be put on sleighs or
trolleys. At each stage of the work, the loads acting on the keel blocks were checked to
control whether their load capacity was exceeded. One of the most important conclusions
that have been made after the strength analysis for different stages of the ship is that the
incorrect setting of the keel blocks causes a significant increase in the loads they carry.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: kilblok, model belkowy, model powłokowy, nośność,
stateczność, Femap / keel block, section, beam model, shell model, load capacity,
stability, Femap
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OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCI JEDNOSEGMENTOWEGO
WYSIĘGNIKA ŻURAWIA OKRĘTOWEGO O UDŹWIGU 400 kN
AUTOR: Magdalena Kuleta
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Wojciech Puch
STRESZCZENIE: Celem pracy było obliczenie wytrzymałości jednosegmentowego wysięgnika żurawia okrętowego o maksymalnym udźwigu 40 ton, określenie poziomu wytężenia oraz ocena stateczności jak również sprawdzenie podatności na wzbudzenia
dynamiczne. Obliczenia wytrzymałości, częstości drgań własnych zostały wykonane
dla modelu belkowego i powłokowego, w modelu powłokowym dodatkowo obliczono
jeszcze stateczność. Obliczenia wykonane zostały w dwóch etapach dla stanu pracy
na lądzie oraz na wodzie, gdzie uwzględniono przepisy PRS. Rozpatrzone zostały trzy
stany pracy: nachylenie wysięgnika o 83˚, o 61˚ oraz o 0˚. Stanem wymiarującym okazał
się stan nachylenia wysięgnika o 0˚. Wyniki uzyskane dla obydwóch modeli są zbliżone,
w przypadku ugięć wystąpiła rozbieżność.

__ENG

CALCULATIONS OF THE STRENGTH OF A SINGLE–SEGMENT
CRANE BOOM SHIP WITH A LIFTING CAPACITY OF 400 kN
ABSTRACT: The purpose of the work was to calculate the strength of a single–segment
jib of a ship crane with a maximum lifting capacity of 40 tons, to determine the level of
effort and stability assessment as well as to check the susceptibility to dynamic excitations.
Calculations of strength and frequency of natural vibrations were made for the beam and
shell model, in the shell model additionally, the stability and deflections were calculated. The
calculations were made in two stages for the state of work on land and on water, where
PRS regulations were taken into account. Three operating states were considered: the jib
inclination by 83˚, 61˚ and 0˚. The dimensional condition of the boom was 0˚. The results
obtained for both models are similar, in the case of deflections there was a discrepancy.
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OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNOLOGICZNEJ
DLA NADBUDÓWKI JEDNOSTKI SINE–203
AUTOR: Patryk Błeszyński
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Ryszard Pyszko
STRESZCZENIE: Praca dyplomowa opisuje proces odtwarzania konstrukcji nadbudówki
jednostki Sine 203 w ujęciu inżynierii odwrotnej na podstawie niepełnej dokumentacji,
a następnie w oparciu o powstały model CAD proponuje technologię budowy konstrukcji
w warunkach stoczni GSG Towers Sp. z o.o. Pierwszy rozdział zawiera opis problematyki
związanej z tworzeniem dokumentacji technologicznej dla danej jednostki, postawione
zostały w nim cele pracy oraz założenia, którymi się kierowano przy rozwiązywaniu
problemów. Następny rozdział poświęcony został opisowi napotkanych przeszkód technicznych wynikających z nieprecyzyjnej i niespójnej dokumentacji 2D oraz sposobowi ich
rozwiązania przy zastosowaniu narzędzia do modelowania przestrzennego PLM Siemens
NX 12 oraz szeregu założeń konstrukcyjnych. W trzecim rozdziale zawarto propozycję
podziału technologicznego w oparciu o wcześniej powstały model oraz opis technologii
budowy konstrukcji przy zastosowaniu metody budowy opartej na wykorzystaniu sekcji
płatowych i prefabrykatów. Ostatni rozdział skupia się na ocenie technologiczności danej
konstrukcji i podkreśleniu potrzeby wdrożenia narzędzi typu Siemens NX do zakładów
produkcyjnych.

__ENG

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL DOCUMENTATION
FOR THE SUPERSTRUCTURE UNIT OF THE SINE–203
ABSTRACT: The diploma thesis describes the process of reconstructing the structure of
the superstructure of the Sine 203 unit in terms of reverse engineering, and then based
on the created CAD model, proposes a building technology in the conditions of the shipyard GSG Towers S.A. The first chapter contains a description of the issues related to
the creation of technological documentation for a given unit, set goals and assumptions
which were guided in solving problems. The next chapter is devoted to the description of
encountered problems resulting from imprecise and inconsistent 2D documentation, which
was solved using the spatial modeling tool PLM Siemens NX 12 and a number of design
assumptions. The third chapter presents a proposal for a technological division based on
a previously created model and describes the construction technology using a construction method based on the use of flat panels and prefabricates. The last chapter focuses
on the evaluation of the technological properties of a given structure and underlines the
need to implement Siemens NX tools for production plants.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: inżynieria odwrotna, model CAD, PLM, technologia
budowy / reverse engineering, CAD model, PLM, building technology
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KONCEPCJA POJAZDU GŁĘBINOWEGO DO CELÓW
TURYSTYCZNYCH O WSKAZANEJ POJEMNOŚCI
I GŁĘBOKOŚCI ROBOCZEJ
AUTOR: Karolina Koper
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr hab. inż. Lech Rowiński, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Poniższa praca inżynierska przedstawia koncepcję pojazdu głębinowego
do celów turystycznych o pojemności do 40–stu pasażerów i osiągającego głębokość
zanurzenia do 100 m. Praca ta, została podzielona na 4 części. W pierwszej części zawarta
jest głównie teoria na temat historii pojazdów głębinowych oraz podział na grupy funkcjonalne. W drugiej części przedstawiona została analiza zadań urządzenia, możliwości
ich realizacji oraz wykaz podobnych pojazdów głębinowych. Trzecia część oparta jest na
doborze podsystemów do łodzi podwodnej oraz obliczony został bilans energetyczny
i na jego podstawie wybrany został układ napędowy wraz z doborem układu zasilającego.
W ostatniej części wyznaczone zostały siły ciężkości i wyporu oraz przedstawiony plan
ogólny koncepcyjnej łodzi podwodnej do celów turystycznych.

__ENG

CONCEPT OF THE DEEP–SEA VEHICLE FOR TURISM
WITH DETERMINED CAPACITY AND WORKING DEPTH
ABSTRACT: The following engineering dissertation presents the concept of the deep–sea
vehicle for tourist purposes with a maximum capacity of 40 passengers and an immersion
depth up to 100 m. This thesis is divided into 4 parts. The first part contains a short history
of deep–sea vehicles as well as a division of submarine systems into functional groups.
The second part presents the analysis of the vehicle tasks and possibilities. It also contains
a list of similar deep–water vehicles. The third part is based on the selection of sub–systems for the submarine. The energy balance is calculated, furthermore the drive system
is selected along the supply system. In the last part, the forces of gravity and buoyancy
are calculated and the general plan of the submarine for tourism purposes is determined.

__159

WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ / KATALOG PRAC DYPLOMOWYCH

__PL

PROJEKT KONCEPCYJNY EKOLOGICZNEGO
DOMU PŁYWAJĄCEGO
AUTOR: Joanna Okorowska
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr hab. inż. Lech Rowiński, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: W obecnych czasach, gdy liczba populacji gwałtownie wzrasta, szuka
się nowych miejsc do osiedlenia. W Azji buduje się coraz wyższe wieżowce, w Europie
natomiast, z Holandią na czele, zaczyna się wykorzystywanie terenów wodnych na cele
mieszkalne. Obszary wodne zamkniętych portów i kanałów zapewniają dobre warunki do
budowania pływających domów. Tematem niniejszej pracy jest zaprojektowanie takiego
domu pływającego, którego budowa i użytkowanie będą przyjazne środowisku. Możliwe
rozwiązania architektoniczne i technologiczne oceniono pod kątem założonych kryteriów
i na ich podstawie wybrana została koncepcja domu pływającego (praca wspólna). Następnie projekt części nawodnej rozpatrzono w formie bilansu cieplnego i energetycznego
(Sonja Rotteveel), a całą konstrukcję zbadano pod kątem stateczności (Joanna Okorowska).

__ENG

CONCEPTUAL DESIGN OF AN ECOLOGICAL FLOATING HOUSE
ABSTRACT: Nowadays, with population rapidly growing, new places for settlement are
being sought. Skyscrapers built in Asia heighten, while in Europe, especially in Netherlands,
usage of water territories for residential purposes begins. Water areas of closed ports and
channels provide good conditions for building floating houses. The main subject of this
project is designing such a floating house whose construction and usage will be environmentally friendly. Possible architectural and technological solutions were evaluated taking
established criterias into consideration and basing on them, a concept of a floating house
was chosen (collaboration). Subsequently, a project of a superstructure was examined in
a form of a heat and energy balance (Sonja Rotteveel), and the whole construction was
verified in terms of stability (Joanna Okorowska).
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: dom pływający, ekologiczny, pasywny, architektura
wodna / floating house, ecological, passive, water architecture

__160

PRACE INŻYNIERSKIE / NR 2 (1/2019)

__PL

PROJEKT KONCEPCYJNY EKOLOGICZNEGO
DOMU PŁYWAJĄCEGO
AUTOR: Sonja Rotteveel
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr hab. inż. Lech Rowiński, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: W obecnych czasach, gdy liczba populacji gwałtownie wzrasta, szuka
się nowych miejsc do osiedlenia. W Azji buduje się coraz wyższe wieżowce, w Europie
natomiast, z Holandią na czele, zaczyna się wykorzystywanie terenów wodnych na cele
mieszkalne. Obszary wodne zamkniętych portów i kanałów zapewniają dobre warunki do
budowania pływających domów. Tematem niniejszej pracy jest zaprojektowanie takiego
domu pływającego, którego budowa i użytkowanie będą przyjazne środowisku. Możliwe
rozwiązania architektoniczne i technologiczne oceniono pod kątem założonych kryteriów
i na ich podstawie wybrana została koncepcja domu pływającego (praca wspólna). Następnie projekt części nawodnej rozpatrzono w formie bilansu cieplnego i energetycznego
(Sonja Rotteveel), a całą konstrukcję zbadano pod kątem stateczności (Joanna Okorowska).

__ENG

CONCEPTUAL DESIGN OF AN ECOLOGICAL FLOATING HOUSE
ABSTRACT: Nowadays, with population rapidly growing, new places for settlement are
being sought. Skyscrapers built in Asia heighten, while in Europe, especially in Netherlands,
usage of water territories for residential purposes begins. Water areas of closed ports and
channels provide good conditions for building floating houses. The main subject of this
project is designing such a floating house whose construction and usage will be environmentally friendly. Possible architectural and technological solutions were evaluated taking
established criterias into consideration and basing on them, a concept of a floating house
was chosen (collaboration). Subsequently, a project of a superstructure was examined in
a form of a heat and energy balance (Sonja Rotteveel), and the whole construction was
verified in terms of stability (Joanna Okorowska).
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: dom pływający, ekologiczny, pasywny, architektura
wodna/floating house, ecological, passive, water architecture
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PROJEKT WSTĘPNY SIŁOWNI SPALINOWEJ HOLOWNIKA
PORTOWO–REDOWEGO O UCIĄGU NA UWIĘZI OK. 500 kN
AUTOR: Nikodem Chojnacki
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Jacek Rudnicki
STRESZCZENIE: Przedmiotem niniejszej pracy inżynierskiej jest projekt wstępny siłowni
spalinowej holownika portowo–redowego o uciągu na uwięzi około 500 kN oraz wykonanie jego charakterystyk uciągowych. Jako wprowadzenie zostały sklasyfikowane rodzaje
holowników i ich rodzaje napędów. Następnie przedstawiono założenia projektowe oraz
wybrano typ napędu. W zasadniczej części pracy określono wartości głównych wskaźników użytkowych projektowanego układu i przedstawiono sposób doboru głównych
elementów, tj. silnika oraz pędnika. Na końcu opracowane zostały charakterystyki uciągowe.

__ENG

POWER PLANT’S PRELIMINARY DESIGN OF TUGBOAT
WITH A BOLLARD PULL OF APPROX. 500 kN
ABSTRACT: The subject of this engineer’s thesis is a power plant’s preliminary design of
tugboat with a bollard pull of approximately 500 kN and realization of its bollard pull chart.
The types of tugs and their types of drives have been classified as an introduction. Then
the design assumptions were presented and the type of drive was selected. In the main
part of the work, the values of the main performance indicators of the designed system
were determined and the method of selecting the main elements, i.e. the engine and the
propulsor, was presented. Finally, bother characteristics were developed.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: holownik, silnik szybkoobrotowy o zapłonie samoczynnym, siłownia okrętowa, układ napędowy, charakterystyka uciągowa / tug, diesel
engine, ship power plant, propulsion system, bollard pull chart
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WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW REGULACYJNYCH,
KONSTRUKCYJNYCH I CZYNNIKÓW EKSPLOATACYJNYCH
NA ZMIANY CHARAKTERYSTYK SILNIKA Z ZAPŁONEM
SAMOCZYNNYM
AUTOR: Damian Frank
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Jacek Rudnicki
STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy dyplomowej inżynierskiej jest zbadanie wpływu
stanu technicznego silnika o zapłonie samoczynnym na stężenie szkodliwych związków
chemicznych w jego spalinach. W tym celu, przeanalizowano proces powstawania poszczególnych związków szkodliwych w procesie spalania w silnikach tłokowych. Omówiono również możliwość zastosowania poszczególnych rodzajów charakterystyk silników
w badaniach składu ich spalin. Praca zawiera opis planowania, przebiegu oraz wyniki
badań autora przeprowadzonych na silniku Andoria S320. Na stan techniczny tego silnika
wpływano poprzez zmianę stopnia kompresji oraz dławienie przepływu powietrza dolotowego. Wyniki badań zostały poddane analizie porównawczej z wynikami autorów innych
badań. Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, iż pogorszenie stanu technicznego
silnika może doprowadzić do wzrostu stężenia tlenku i dwutlenku węgla i tlenków azotu
w emitowanych przez niego spalinach. Autor przedstawia możliwość zastosowania składu
spalin w diagnostyce silnika oraz proponuje metody udoskonalenia jego badań.

__ENG

INFLUENCE OF SELECTED CONTROL, CONSTRUCTION AND OPERATION
PARAMETERS ON THE CHANGE OF THE DIESEL ENGINE
CHARACTERISTICS CURVE
ABSTRACT: The purpose of this diploma thesis is to examine the influence of diesel engine’s technical condition on concentration of harmful chemical compounds in its exhaust
gas. Accordingly, the author has analyzed the whole process of the selected harmful
compounds formation during combustion in the piston engine. Uses possibility of selected
engine characteristics in exhaust gas studies has been also elaborated. Diploma contains
the characterization of planning, course and results of original author’s research carried
out on engine Andoria S320. The influence on the engine’s technical condition has been
accomplished by changing the compression ratio and inlet air flow chocking. The results
of research has been analyzed by comparing them with other author’s researches. The
results of research evidence that deterioration of engine’s condition can cause carbon
monoxide, carbon dioxide and nitrogen oxides concentration growth in engine exhaust
gas. Author describes the possibility of use exhaust gas composition in engine diagnostic
and also proposes improvements for his research.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: silnik diesla, badania, emisja spalin, stan techniczny
/ diesel engine, researches, emission, technical condition
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WPŁYW SKOŃCZONEJ OBJĘTOŚCI KANAŁU
INDYKATOROWEGO NA WYNIKI POMIARU CIŚNIENIA
WEWNĄTRZCYLINDROWEGO
AUTOR: Daniel Hinc
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Jacek Rudnicki
STRESZCZENIE: W pracy podjęto problem wpływu objętości kanału indykowanego na
wyniki pomiarów ciśnienia w przestrzeni roboczej silnika z zapłonem samoczynnym. Problem ten jest szczególnie istotny w silnikach małej mocy, dlatego opracowano program
badań laboratoryjnych silnika jednocylindrowego, przeprowadzono analizę uzyskanych
wyników oraz sformułowano wnioski końcowe.

__ENG

INFLUENCE OF THE FINITE VOLUME OF INDICATOR PIPE
ON THE MEASUREMENT OF CYLINDER PRESSURE RESULTS
ABSTRACT: The paper addresses the problem of the influence of the indicated channel
volume on the results of pressure measurements in the working space of the self–ignition engine. This problem is particularly important in low–power engines, which is why
a laboratory program for a single–cylinder engine was developed, analysis of the results
obtained and final conclusions formulated.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: silnik zapłonem samoczynnym, indykowanie silnika,
wskaźniki pracy silnika / Compression Ignition engine, Indicated engine, Indicators of
the engine
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BADANIA EKSPERYMENTALNE WPŁYWU KĄTA WYPRZEDZENIA
WTRYSKU NA EMISJĘ TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN
AUTOR: Tomasz Półrolnik
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Jacek Rudnicki
STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono wnioski wynikające z analizy rezultatów badań
eksperymentalnych dotyczących wpływu zmiany kąta wyprzedzenia wtrysku, w silniku
o zapłonie samoczynnym, na emisję toksycznych składników spalin do otoczenia. Zasadnicza część pracy prezentująca program i przebieg badań oraz uzyskane wyniki,
poprzedzona została wprowadzeniem teoretycznym dotyczącym problematyki procesu
spalania w silniku z zapłonem samoczynnym oraz czynnikom mającym istotny wpływ na
jego przebieg. W końcowej części pracy zaprezentowano ilościowe i jakościowe wskaźniki, które potwierdzają istotny wpływ kąta wyprzedzenia wtrysku na skład emitowanych
przez silnik spalin.

__ENG

EXPERIMENTAL RESEARCH ON THE IMPACT OF INJECTION TIMING
ON THE EMISSION OF TOXIC EXHAUST COMPONENTS
ABSTRACT: The engineering diploma thesis presents the conclusions resulting from the
analysis of the results of experimental studies on the impact of change in injection timing,
in the Diesel engine, on the emission of toxic exhaust components into the environment.
The main part of the work is presenting the program and the course of research as well as
the results obtained was preceded by a theoretical introduction concerning the problem of
the combustion process in the Diesel engine and factors that have a significant impact on
its process. In the final part, quantitative and qualitative indicators were presented, which
confirm the significant impact of the injection timing on the composition of the exhaust
gasses emitted by the engine.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: silnik ZS, emisja toksycznych składników spalin, kąt
wyprzedzenia wtrysku, badania eksperymentalne / diesel engine, toxic exhaust components, impact of injection timing, experimental research
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ZASTOSOWANIE KAMERY TERMOWIZYJNEJ W DIAGNOSTYCE
SILNIKA Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM
AUTOR: Maciej Prekop
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Jacek Rudnicki
STRESZCZENIE: Zasadniczym problemem podjętym w niniejszej pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania metody termowizyjnej w diagnostyce silnika z zapłonem
samoczynnym. W tym aspekcie opracowano program i wykonano badania laboratoryjnego silnika z zapłonem samoczynnym pracującego w różnych warunkach obciążenia
tzn. w stanie referencyjnym oraz w zasymulowanych stanach niesprawności technicznej.
Otrzymane termogramy opracowano przy użyciu programu komputerowego, a następnie
wykonano analizę porównawczą, która pozwoliła na sformułowanie wniosków końcowych.
Dodatkowo w pracy opisano najbardziej popularne i wybrane metody i narzędzia wnioskowania diagnostycznego.

__ENG

USE OF A THERMAL CAMERA FOR DIAGNOSIS OF DIESEL ENGINE
ABSTRACT: The main focus in this engineering diploma thesis is to present the possibility
of using a thermovision method in the diagnosis of a Diesel Engine. In this aspect, the program was developed and laboratory tests of the compression ignition engine operating in
various load conditions were carried out, i.e. in the reference state and in simulated states
of technical malfunction. The obtained thermograms were developed using a computer
program, and then a comparative analysis was carried out, which allowed to formulate
final conclusions. Additionally, the work describes the most popular and selected methods
and tools of diagnostic inference.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: diagnostyka techniczna, silnik Diesla, silnik z zapłonem samoczynnym, termowizja, kamera termowizyjna, termogram, badania laboratoryjne / technical diagnostics, Diesel engine, self – ignition engine, thermography, thermal
camera, thermogravimetric
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PROJEKT WSTĘPNY MOBILNEJ STACJI DO UZDATNIANIA,
PRZECHOWYWANIA I DYSTRYBUCJI WODY PITNEJ
AUTOR: Szymon Strychalski
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Jacek Rudnicki
STRESZCZENIE: Przedmiotem niniejszej pracy jest projekt koncepcyjny z elementami
projektu wstępnego, mobilnej stacji do uzdatniania wody przeznaczonej do zastosowania
w sytuacjach kryzysowych. Zasadnicza część pracy poprzedzona jest wprowadzeniem
teoretycznym, w którym omówiono sytuację hydrologiczną Polski na tle innych krajów,
oraz zagrożenia związane z dostępnością wody. Dodatkowo opisano rozwiązania dostępne
na rynku, związane z problematyką awaryjnego pozyskiwania i dystrybucji wody pitnej.
W części projektowej pracy dyplomowej przedstawiono, najważniejsze założenia projektowe oraz, sposób doboru i obliczania wymaganych parametrów urządzeń składowych
projektowanego systemu technicznego.

__ENG

PRELIMINARY DESIGN OF THE MOBILE STATION TO THE TREATMENT,
STORAGE AND DISTRIBUTION OF DRINKING WATER
ABSTRACT: The subject of this work is a conceptual design with elements of the preliminary
design mobile water treatment station intended for use in crisis situations. The main part
of the work is preceded by a theoretical introduction, which discusses the hydrological
situation of Poland compared to other countries, and threats related to the availability of
water. In addition, solutions available on the market are described, related to the issue of
emergency collection and distribution of drinking water. In the design part of the diploma
thesis, the most important project assumptions and the method of selection and calculation of the required parameters of the component devices of the designed technical
system were presented.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: uzdatnianie wody, mobilna stacja do uzdatniania
wody, odwrócona osmoza / treatment water, mobile floating station. preliminary design
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PROJEKT KONCEPCYJNY WODOLOTU
NAPĘDZANEGO MIĘŚNIOWO
AUTOR: Tomasz Jadczyk
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Cezary Żrodowski
STRESZCZENIE: Celem pracy było opracowanie projektu koncepcyjnego wodolotu regatowego napędzanego mięśniowo w oparciu o analizę istniejących jednostek pływających
tego typu oraz o rozwiązania stosowane w statkach wykorzystujących zjawisko wyporności
hydrodynamicznej. W tej pracy przedstawiono problematykę właściwego zaprojektowania
łodzi wykorzystującej zjawisko wyporności hydrodynamicznej. Zawiera ona zestawienie
oraz analizę podobnych jednostek tego typu, a następnie zaproponowanie autorskiego
rozwiązania. Wykorzystane tym celu zostało komputerowe wspomaganie projektowania,
m.in. w zakresie modelowania 3D w programie Siemens NX oraz przeprowadzenia symulacji przepływu dla numerycznej mechaniki płynów, które oferuje program StarCCM+.
Zakres działań w tej pracy obejmował: stworzenie założeń projektowych, wstępny dobór
kształtu kadłuba, dobór profili płatów nośnych, ich konfiguracje oraz dobór układu napędowego. Dokonano analizy otrzymanych wyników oraz sformułowania wniosków. Wyniki
uzyskane podczas tej pracy dyplomowej będą stanowił podstawę do realizacji projektu
wykonawczego wodolotu realizowanego przez KN Piksel na Wydziale Oceanotechniki
i Okrętownictwa.

__ENG

CONCEPT DESIGN OF HUMAN–POWERED HYDROFOIL BOAT
ABSTRACT: The purpose of the thesis was to develop a conceptual design of human–
powered hydrofoil vessel based on the analysis of existing ships of this type and solutions
used in high–speed boats. This work presents the problem of proper ship design which
uses hydrofoils effect. It contains a summary and analysis of similar ships of this type and
then proposing an original solution. Computer–aided design, including in the field of 3D
modeling and flow simulation for the numerical fluid mechanics offered by the Siemens
NX and StarCCM+ programs were used in this thesis. The scope of activities in this work
included: design briefs, the initial selection of the shape of the hull, selection of the propulsion system, selection of profiles of hydrofoils, their arrangement, and configurations. The
work includes a 3D model of a boat and the results of flow simulations using computational
fluid dynamics to check the effectiveness of individual solutions. The obtained results
were analyzed, and the conclusions were formulated. The results obtained during this
diploma thesis will be used further in detailed design human–powered hydrofoil vessel in
the scientific circle “KN Piksel” at the Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: rower wodny, wodolot, symulacja CFD, napęd
mięśniowy, projekt koncepcyjny / hydrofoil, foil, water bike, propeller, cfd, concept
design, human–powered
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ELASTYCZNA FORMA DO PRODUKCJI
KOMPOZYTOWYCH KADŁUBÓW JACHTÓW
AUTOR: Maciej Wójcik
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Specjalności Okrętowe
PROMOTOR: dr inż. Cezary Żrodowski
STRESZCZENIE: Celem niniejszej inżynierskiej pracy dyplomowej było dobranie odpowiedniego materiału do wykonania elastycznej formy do produkcji kompozytowych
kadłubów jachtów oraz opracowanie technologii wykonania takiej formy. Treść pracy
zawiera porównania popularnych elastycznych tworzyw sztucznych w celu wybrania
materiału optymalnego. Przeanalizowano uproszczony model formy wraz z podporami
w celu dobrania grubości formy, aby spełnione były kryteria wytrzymałości i maksymalnych przemieszczeń formy pod wpływem obciążeń. Opracowano technologię wykonania
formy z uwzględnieniem danych otrzymanych od producenta kauczuku silikonowego,
który to materiał został wybrany na budowę elastycznej formy. Została opracowana
wstępnie koncepcja podparcia elastycznej formy. Koncepcja podparcia opisana została
pobieżnie, gdyż w pracy skupiono się na problemie wykonania elastycznej części formy.
Do analizy wytrzymałości modelu użyto programu komputerowego Autodesk Inventor,
który pozwala na symulację zachowania konstrukcji pod wpływem zadanych obciążeń.
Na podstawie analiz uzyskano optymalną grubość formy na podstawie odpowiednich
założeń projektowych.

__ENG

FLEXIBLE FORM FOR COMPOSITE YACHT HULL PRODUCTION
ABSTRACT: The purpose of presented thesis was selecting appropriate material for making
flexible form for composite yacht hull production and developing production technology
for that form. The work contains comparison of popular elastic synthetic materials in order
to choose optimal material. Simplified model of form with supporting pins was analized
in order to work out sufficient form thickness that complies strength and displacement
requirements. The thesis includes technology of making flexible form that was based on
data supplied by producers of specific silicone rubber, material which was choosed for the
flexible form. Introduction to concept for support of flexible form was developed. Concept
for supporting flexible form was covered superficially, because engineering diploma thesis
focused on flexible part of form as it is. For strength and displacement analysis, Autodesk
Inventor designing program was used, which allows for simulation of structure behaviour
that is subjected to created loads. On the basis of analysis optimal thickness of the form
was obtained which takes into account all of designing premises.
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ANALIZA KONCENTRACJI NAPRĘŻEŃ W REJONACH OTWORÓW
PRZEPŁYWOWYCH W KONSTRUKCJI
KADŁUBA STATKU
AUTOR: Katarzyna Lubińska
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Zarządzanie i Marketing
w Gospodarce Morskiej
PROMOTOR: dr inż. Marian Bogdaniuk
STRESZCZENIE: Koncentracja naprężeń występuje w rejonach otworów w usztywnieniach
poszycia i w wiązarach kadłuba statku. W celu uniknięcia pęknięć zmęczeniowych otwory
te powinny posiadać odpowiednie kształty. Korzystając z wymagań Polskiego Rejestru
Statków (Common Strukctural Rules for Bulk Carriers and Oil Tankers – 2018) dokonano
analizy koncentracji naprężeń w rejonach otworów przepływowych o różnych kształtach.
Analizowano fragment dna podwójnego w trzech wariantach, które różnią się kształtem
otworów (wycięć w denniku) oraz sposobem obciążenia konstrukcji. Obliczenia zostały wykonane Metodą Elementów Skończonych stosując program Femap, a następnie obliczono
naprężenia główne, w rejonach otworów. Porównano koncentrację naprężeń w rejonach
typowych wycięć przepływowych w denniku dna podwójnego.

__ENG

INNOVATIVE USE OF IT TOOLS AT THE STAGE OF PRODUCTION PREPARATION
ABSTRACT: Stress concentration occurs at shell stiffeners and members area of ship hull.
To avoid a fatique crack in this places, appropriate shape of holes should be used. With
help of PRS requirements (Common Structural Rules for Bulk Carriers and Oil Tankers –
2018) the proper analysis of stress concentration have been made for areas of limber
holes with different shapes. Analysed model of double bottom was made in 3 variants
with different openings (limber holes) and loads combination. All calculation were done
with Finite Elements Method using program called FEMAP and then, the main stresses
were calculated in area of cutouts. Later, stress concentration was compared in areas of
typical limber holes in the solid floors of double bottom.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: koncentracja naprężeń, obliczenia MES, otwory
w elementach konstrukcji kadłuba statku / stress concentration, FEM calculations, openings in hull structures
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ANALIZA SPECYFIKI KULTURY ORGANIZACYJNEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA ZORIENTOWANEGO
NA INNOWACJE NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA
Z BRANŻY OKRĘTOWEJ
AUTOR: Andżelina Antoszewska
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Zarządzanie i Marketing
w Gospodarce Morskiej
PROMOTOR: dr Anna Dembicka
STRESZCZENIE: Praca dyplomowa ma na celu przeanalizowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw ze zwróceniem szczególnej uwagi na komunikację oraz innowacje.
W pierwszym rozdziale przedstawione zostało pojęcie kultury organizacyjnej oraz to
jak ważne są w przedsiębiorstwie aspekty dopasowania organizacyjnego i zarządzania
zasobami ludzkimi. Kolejny rozdział skupia się na komunikacji. Omawia procesy, formy
i cele sprawnego komunikowania się. Następnym punktem rozważań jest innowacja
koncentrująca się na obszarze innowacji organizacyjnej. Praca dyplomowa obejmuje dwa
główne cele badawcze. Pierwszym z nich jest chęć odpowiedzi na cztery pytania zadane
przez AUTORkę we wstępie niniejszej pracy. Drugim celem badawczym jest analiza stoczni
jachtowej X pod względem przepływu informacji między komórkami organizacyjnymi
w przedsiębiorstwie zorientowanym na innowacje w kontekście występującej w nim
określonej kultury organizacyjnej. Analizie poddane zostaną narzędzia używane w stoczni
jachtowej X, które wspomagają proces przekazywania informacji.

__ENG

AN ANALYSIS OF THE SPECIFICITY OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE
OF INNOVATIVE ENTERPRISE ON THE EXAMPLE OF A SHIPBUILDING COMPANY
ABSTRACT: The diploma thesis aims to analyze the organizational culture of enterprises
with particular attention to communication and innovation. The first chapter presents the
concept of organizational culture and the importance of organizational adjustment and
human resources management in the company. The next chapter focuses on communication. It discusses the processes, forms and goals of efficient communication. The next
point of consideration is innovation focusing on the area of organizational innovation. The
diploma thesis covers two main research goals. The first one is desired to answer four
questions asked by the author in the introduction of this work. The second research goal
is the analysis of the X yacht shipyard in terms of information flow between organizational
units in an innovation–oriented enterprise in the context of a specific organizational culture.
The analysis will cover the communication tools used in the X yacht shipyard which role
is to support the process of information transfer.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: kultura organizacyjna, komunikacja, innowacje, dopasowanie organizacyjne, zarzadzanie zasobami ludzkimi, proces komunikacji, nowe
zarządzanie / organizational culture, communication, innovations, organizational adjustment, human resources management

__171

WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ / KATALOG PRAC DYPLOMOWYCH

__PL

PORÓWNANIE STRATEGII MARKETINGOWYCH FIRM
BRANŻY JACHTOWEJ. KONCEPCJA MARKETINGU 7P
W ANALIZOWANYCH STRATEGIACH
AUTOR: Małgorzata Rola
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Zarządzanie i Marketing
w Gospodarce Morskiej
PROMOTOR: dr Anna Dembicka
STRESZCZENIE: Praca zawiera analizę strategii marketingowych wybranych firm z branży
jachtowej. Źródłem analizy są wywiady przeprowadzone z przedstawicielami przedsiębiorstw. Głównym celem porównania jest przedstawienie roli oraz zależności pomiędzy
elementami koncepcji marketingu 7P mix. Dokonana analiza ukazuje w jakim stopniu
występowanie poszczególnych instrumentów koncepcji pozwala kształtować marketing
firmy na rynku i w oczach klientów. Praca składa się z: części opisowej dotyczącej rynku
i klienta oraz podmiotów biorących udział w badaniu, z części teoretycznej opisującej
pojęcie współczesnego marketingu, strategii marketingowej i nowoczesnych metod marketingowych oraz części praktycznej czyli spisanych wywiadów i ich analiz. W badanych
przedsiębiorstwach występują różnego strategia marketingowe wynikające z odmiennych
doświadczeń i przyszłych celów w powyższych zakresie.

__ENG

MARKETING STRATEGY OF COMPANIES FROM YACHT INDUSTRY.
7P MARKETING CONCEPTION IN ANALYSED STRATEGIES
ABSTRACT: The work describes marketing strategies of selected companies from the
yacht industry. The source of the analysis are interviews conducted with representatives
of enterprises. The main purpose of this comparison is to present the role and dependencies between the elements of the 7P mix marketing concept. It shows the extent to which
the occurrence of individual instruments of the concept allows to shape the company’s
marketing on the market and in the eyes of the clients. The work consists of: a descriptive
part concerning the market and the client as well as subjects participating in the research,
the theoretical part describing the concept of modern marketing, marketing strategy and
modern marketing methods and practical part or written interviews and their analyzes. In
the surveyed enterprises there are different marketing strategies resulting from different
experiences and future goals in the above–mentioned scope. Keywords: marketing, 7P mix
concept, 4P mix concept, experience marketing, value marketing, marketing strategy, yacht
industry, interview – research method.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: marketing, koncepcja 7P mix, koncepcja 4P mix,
marketing doświadczeń, marketing wartości, strategia marketingowa, branża jachtowa,
wywiad – metoda badawcza / marketing, 7P mix concept, 4P mix concept, experience
marketing, value marketing, marketing strateg
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ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRACY W BAŁTYCKIM
TERMINALU KONTENEROWYM W GDYNI NA PRZYKŁADZIE
ROZŁADUNKU SAMOCHODOWCÓW
AUTOR: Zbigniew Włodarczyk
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Zarządzanie i Marketing
w Gospodarce Morskiej
PROMOTOR: mgr inż. Zbigniew Górski
STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy dyplomowej jest przedstawienie specyfiki zarządzania bezpieczeństwem pracy podczas rozładunku samochodowca w Bałtyckim
Terminalu Kontenerowym. Przedstawiono w niej zasady zarządzania bezpieczeństwem
pracy, w tym charakterystykę systemów i normy zarządzania bezpieczeństwem pracy,
pojęcie ryzyka wraz ze sposobami jego określania, a także zidentyfikowano ryzyko
podczas prac przeładunkowych na samochodowcu. W tym celu należało omówić wytyczne zawarte w normach PN 18001 oraz ISO 45001, a także przedstawić cykl Deminga.
Omówienia wymagało także samo pojęcie ryzyka zawodowego – jego parametry, prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego, stopień strat wywołanych
przez takie zdarzenie. W dalszej kolejności przedstawiono opis Bałtyckiego Terminala
Kontenerowego wraz z jego systemami zarządzania i podejściem do bezpieczeństwa
pracy. W pracy omówiono charakterystykę ryzyka na podstawie sytuacji i zdarzeń wraz
z ich analizą w rozumieniu bezpieczeństwa, by następnie zaproponować rozwiązania
to ryzyko zmniejszające, które ostatecznie mogłyby w pozytywny sposób wpłynąć na
poprawę bezpieczeństwa pracy rozładunkowej samochodowców. Do ustalenia ryzyka
wykorzystano tabele ocen ryzyka zawodowego oraz wzór szacunkowy wartości ryzyka.

__ENG

OCCUPATIONAL SAFETY MANAGEMENT AT THE BALTIC CONTAINER TERMINAL
IN GDYNIA ON THE EXAMPLE OF UNLOADING OF CAR CARRIERS
ABSTRACT: The aim of this thesis is to present the specifics of occupational safety management during the unloading of the car carrier at the Baltic Container Terminal. It presents
the principles of occupational safety management, including the characteristics of systems
and standards of occupational safety management, the concept of risk together with the
methods of its determination, as well as the risk identified during trans–shipment work at
the car carrier. To this end, the guidelines included in the PN 18001 and ISO 45001 standards had to be discussed, as well as the Deming Cycle. The concept of occupational risk
also required discussion – its parameters, the probability of a dangerous event occurring,
the degree of losses caused by such an event. Subsequently, a description of the Baltic
Container Terminal along with its management systems and approach to work safety was
presented. The work discusses the risk characterization based on the situation and events
along with their analysis in terms of safety, next to propose solutions reducing the risk that
ultimately could positively affect the safety of unloading work of car carriers. To establish
the risk, occupational risk assessment tables and risk value model were used.
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PROJEKT SYSTEMU ZARZĄDZANIA W STOCZNI
JACHTOWEJ Z UKIERUNKOWANIEM NA KOMUNIKACJĘ
I ŚWIADOMOŚĆ PRACOWNIKÓW
AUTOR: Anna Grudzień
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Zarządzanie i Marketing
w Gospodarce Morskiej
PROMOTOR: mgr inż. Paweł Szalewski
STRESZCZENIE: Problemem badawczym niniejszej pracy dyplomowej jest komunikacja
oraz świadomość pracowników w stoczni jachtowej, których właściwe wykorzystanie pozwoliłoby na sprawne jej funkcjonowanie. Celem pracy jest zaproponowanie projektu systemu zarządzania w stoczni jachtowej z ukierunkowaniem na komunikację i świadomość
pracowników, który sprawdziłby się w tego typu przedsiębiorstwie. Praca dyplomowa
została zainspirowana odbytymi praktykami, które pozwoliły na praktyczną weryfikację,
jakie rozwiązania są najlepsze. Pierwszy rozdział jest wprowadzeniem do tematu pracy
i nakreśleniem jej celu. W kolejnym rozdziale opisano zagadnienie komunikacji, jej procesu,
poziomów, kierunków oraz narzędzi, które wykorzystuje się do efektywnego jej działania.
W rozdziale tym znajduje się również wyjaśnienie, czym jest świadomość, jak odnosi
się ona do pracowników, jakie jest jej znaczenie, a także co wpływa na jej budowanie.
Rozdział trzeci zawiera krótką charakterystykę stoczni jachtowych, skupiając się na procesach w niej zachodzących a następnie przechodzi do propozycji rozwiązań zagadnień
komunikacji i świadomości w stoczni jachtowej X. Ostatnia część zawiera podsumowanie,
w którym ujęte zostały najważniejsze spostrzeżenia i wnioski wynikające z pracy.

__ENG

THE PROJECT OF A MANAGEMENT SYSTEM IN A YACHT SHIPYARD
WITH A FOCUS ON COMMUNICATION AND EMPLOYEE AWARENESS
ABSTRACT: The research problem of this diploma thesis is internal communication and
the employee awareness in the yacht shipyard, whose proper use would allow for its
efficient functioning. The aim of the work is, therefore, to propose such a management
system project at the yacht shipyard with a focus on communication and employee
awareness that would work in this type of enterprise. The diploma thesis was inspired
by completed internship, which allowed for practical verification of the best solutions.
The first chapter is an introduction to the topic of diploma and an outline of its purpose.
In the next chapter, the author discusses the issue of communication, its process, levels,
directions and tools that are used for its effective operation. In this chapter there is also
an explanation of what awareness is, how it relates to employees, what is its meaning,
and what affects its rising. The third chapter contains a brief description of the yacht
shipyards, focusing on the processes taking place in it and then goes on to proposed
solutions to the issues of communication and awareness in the yacht shipyard X. The
last part contains a summary, in which the most important observations and conclusions
resulting from the written work were included.
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SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: komunikacja, proces komunikacji, świadomość, proces, system zarządzania / communication, communication process, awareness, process,
management system
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PROJEKT UDOSKONALONEGO SYSTEMU ROZMIESZCZANIA
PRODUKTÓW W MAGAZYNIE STOCZNI JACHTOWEJ
AUTOR: Oleksandra Rodionovska
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Zarządzanie i Marketing
w Gospodarce Morskiej
PROMOTOR: mgr inż. Paweł Szalewski
STRESZCZENIE: Niniejsza praca przedstawia przykłady optymalnego rozmieszczenia produktów w magazynie stoczni jachtowej. Głównym czynnikiem motywującym stworzenie
owego projektu jest świadomość faktu, iż rozmieszczenie grup towarowych na regałach
w magazynie ma bezpośredni wpływ na szybkość dokonania zamówień z montażu, zaś
przepływ dostaw oraz zamówień wewnętrznych wymaga ciągłego doskonalenia pracy
magazynu. We wstępie został określony cel i powód napisania pracy, następnie przybliżone
zostało podejście literaturowe dotyczące logistyki oraz magazynowania. Wyjaśniono rolę
magazynu jako ogniwa łączącego logistyki zaopatrzenia oraz logistyki dystrybucji, a także
zostały opisane podstawowe elementy infrastruktury magazynowej. Opis zakładu produkcyjnego przedstawia krótki zarys stoczni jachtowej wraz z procesami występującymi
w danym zakładzie produkcyjnym. W projekcie zostało przeanalizowane rozmieszczenie
zapasów magazynowych i zaproponowano ulepszony system rozmieszczania produktów
na regałach. Udoskonalony system opiera się głównie na zastosowaniu analizy ABC/XYZ
oraz metody stałych miejsc składowania. Metoda stałych miejsc składowania jest metodą
uniwersalną, natomiast analiza ABC/XYZ najlepiej sprawdza się dla produktów, dla których
można obliczyć wartość zużycia materiałowego i zbadać stopień regalarności zapotrzebowania na regałach. Używając wyżej wspomnianej analizy, dokonane zostały obliczenia
dla grup towarowych, które mieszczą się na regale A; dla grup o różnych wartościach
poziomów zużycia zostały odpowiednio dobrane poziomy na regale.

__ENG

THE PROJECT OF THE IMPROVED PRODUCT PLACEMENT
SYSTEM IN THE YACHT YARDS WAREHOUSE
ABSTRACT: This thesis presents the examples of the optimal arrangement of products in
the yacht shipyard’s warehouse. The main factor that motivated the creation of this project
is the awareness that the distribution of product groups on the shelves in the warehouse
has a direct impact on the speed of orders that comes from assembly, while the flow of
supplies and internal orders requires continuous improvement of the warehouse. In the
introduction, the purpose and reason for writing the thesis was defined, then the literature
approach about logistics and storage was explained. The role of the warehouse as a link
that connects supply logistics and distribution logistics was explained, and the basic elements of the warehouse infrastructure were described. The description of the company
shows a brief outline of the yacht shipyard along with the processes occurring in a given
establishment. The project contains analyze of the distribution of warehouse inventory
and suggests an improved system of placing products on racks. The improved system is
based mainly on the use of ABC/XYZ analiysys and the method of permanent storage
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locations. The method of permanent storage locations is a universal method, whereas
the ABC/XYZ analysis works best for products for which calculating the value of material
consumption and examine the level of regarariness of the demand on the shelves it is
possible. Using the aforementioned analysis, calculations have been made for groups of
goods that are stock on the rack A; for groups with different values of consumption levels,
the levels on the rack have been selected appropriately.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: magazyn, logistyka, stocznia jachtowa, zarządzanie
jakością, gospodarka magazynowa / warehouse, logistics, shipyard, quality management,
warehouse management
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PROJEKT PROCEDURY ZOPTYMALIZOWANYCH
PROCESÓW PRZEŁADUNKOWYCH WĘGLA W FIRMIE
PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA S.A.
AUTOR: Tomasz Wardyn
KIERUNEK STUDIÓW: Oceanotechnika / Specjalność Zarządzanie i Marketing
w Gospodarce Morskiej
PROMOTOR: mgr inż. Paweł Szalewski
STRESZCZENIE: W pracy pochylono się nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania, jaki
jest utrzymywany w przedsiębiorstwie Port Gdański Eksploatacja S.A. Powyższy system
oparty jest m.in. na wymaganiach normy ISO 9001:2015. Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie procedury zoptymalizowanych procesów przeładunkowych węgla. W tym
celu podjęto analizę dostępnych dokumentów systemowych (księgi jakości, procedur, instrukcji i zapisów) przedsiębiorstwa, brano udział w obserwacji procesu przeładunkowego,
przeprowadzono rozmowy z kierownictwem firmy oraz opracowano autorską ankietę
zawierającą 6 pytań (5 zamkniętych i 1 otwarte), dotyczącą zadowolenia klienta, którą
wysłano do 52 kluczowych kontrahentów. W odpowiedzi otrzymano 26 wypełnionych
ankiet. Procedurę dotyczącą realizacji usługi przeładunkowej opracowano na podstawie
powyższych metod badawczych. Cel pracy został osiągnięty połowicznie z uwagi na uniwersalność opracowanej procedury, która w oparciu o odpowiednie karty technologiczne,
może służyć zarówno przeładunkowi węgla, jak i innych towarów. Opracowana nowa
procedura przeładunkowa, a w niej schemat postępowania w formie diagramu pozwala
wykryć niezgodności na poszczególnych etapach procesu. Kontrahenci wskazali na konieczność zwiększenia raty przeładunkowej węgla, wskazali również, że obecny potencjał
przeładunkowy należy zmodernizować i zwiększyć. Propozycja m.in. zakupu zwałowarko–
ładowarki z systemem taśmociągów znacząco zwiększyłoby ratę przeładunkową.

__ENG

PROJECT OF THE PROCEDURE OF OPTIMIZED COAL HANDLING
PROCESSES IN PORT OF GDANSK CARGO LOGISTIC S.A.
ABSTRACT: The work has been devoted to the Integrated Management System, which is
maintained in the Port of Gdansk Cargo Logistics SA. The above system is based, among
others, on the requirements of ISO 9001: 2015. The purpose of this work was to design
a procedure for optimized coal handling processes. For this purpose, an analysis of available
system documents (quality books, procedures, instructions and records) of the company
was undertaken, participation in the observation of the reloading process was carried out,
interviews with the company management were conducted and a questionnaire containing
6 questions (5 closed and 1 open) regarding customer satisfaction was developed. which
was sent to 52 key contractors. In response, 26 completed surveys were received. The
procedure for the implementation of the reloading service has been developed based on
the above research methods. The aim of the work was achieved partially due to the universality of the developed procedure, which based on the appropriate technology cards, it
can be used for both coal handling as and other goods. The new transhipment procedure
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has been developed, and in it a diagram of proceedings in the form of a diagram allows to
detect incompatibilities at individual stages of the process. The contractors indicated the
necessity of increasing the coal trans–shipment payment, also indicated that the current
trans–shipment potential should be modernized and increased. The proposal includes
purchase of a backhoe loader with a conveyor system would significantly increase the
trans–shipment installment.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: zarządzanie jakością, Port Gdańsk, jakość, usługi
przeładunkowe, system zarządzania / quality management, Port of Gdansk, quality,
reloading services, management system
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__PL

OPRACOWANIE INSTRUKCJI TECHNOLOGICZNEJ
SPAWANIA STALI PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI
AUTOR: Maksymilian Dobrek
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: mgr inż. Dariusz Duda
STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono proces tworzenia technologii spawania stali
o podwyższonej wytrzymałości niskostopowych walcowanych w różnych temperaturach.
W pierwszym rozdziale pracy przedstawiono teoretyczne podstawy dla omawianego
zagadnienia, w tym charakterystyki nowoczesnych stali konstrukcyjnych. Rozwinięcie
aspektów teoretycznych pracy stanowi rozdział drugi odnoszący się do procesu tworzenia technologii spawalniczej. Rozdział drugi i trzeci pracy prezentuje część badawczą
pracy. Zawiera opis metod badawczych oraz wyniki badań, którym towarzyszyłem oraz
przeprowadzałem podczas odbytych praktyk w Stoczni Gdańsk. Zauważone zmienne opisałem oraz wymieniłem w pracy. Całość stanowić będzie podstawę do kwalifikacji złącza
zgodnie z ustalonymi warunkami brzegowymi. Pracę kończy podsumowanie osiągnięć
badawczych i prezentacja ostatecznych wyników.

__ENG

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL INSTRUCTION
FOR WELDING OF HIGH STRENGTH STEELS
ABSTRACT: The paper presents process of creating welding technology for steels with
increased strength of low–alloy rolled steels at various temperatures. The first chapter presents a theoretical basis for discussed issue, including characteristics of modern
structural steels. Development of theoretical aspects of work is a part of second chapter
referring to process of creating welding technology. Second and third chapters of the
paper present research part of it. It contains description of research methods and results,
which accompanied and carried out during completed intership in Gdansk Shipyard. I have
described and listed the noticed variables at work. The whole will from the basis for the
qualification of the joint in accordance with the agreed boundary conditions. The work
ends with a summary of reserach achievements and a presentation of the final results.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: stal o podwyższonej wytrzymałości, wpływ drobnoziarnistości na redukcje grubości przekrojów poprzecznych konstrukcji, stal termowalcowana, technologia spawania, materiał wykorzystywany przy budowie rurociągów,
właściwości mechaniczne stali w ujemnych temp. / High-strength steel, fine-grained
impact on cross-section thickness reduction, heat-treated steel, welding technology,
material used in pipeline construction, mechanical properties of steel at sub-zero temperatures, Domex 500 ML
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__PL

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA W TRANSPORCIE WODNYM,
JAKO ALTERNATYWA TRANSPORTU LĄDOWEGO W POLSCE
AUTOR: Jakub Jewuła
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski, prof. zw. PG
STRESZCZENIE: Niniejsza praca dotyczy ekologicznych rozwiązań w transporcie wodnym
śródlądowym, jako alternatywa transportu lądowego w Polsce. Celem pracy jest przedstawienie transportu wodnego śródlądowego jako najbardziej ekologicznej formy transportu w Polsce. W pierwszym rozdziale opisano cel pracy oraz wstęp dotyczący ekologii.
W kolejnym rozdziale opisane są biopaliwa i stal HSLA. Zawierają się w nim opis, proces
produkcji i właściwości biopaliw oraz opis i właściwości stali HSLA. Rozdział trzeci skupia
się na porównaniu transportu wodnego śródlądowego w Europie do Polski. Opisane są
w nim śródlądowe drogi wodne, porty i flota żeglugi śródlądowej. W czwartym rozdziale
opisane są korzyści z zastąpienia transportu lądowego na transport wodny śródlądowy.
Zestawione zostały parametry dla których żegluga jest najbardziej ekologiczna i ekonomiczna. W ostatni piątym rozdziale zostało wszystko podsumowane.

__ENG

ENVIRONMENTAL SOLUTIONS IN WATER TRANSPORT
AS AN ALTERNATIVE TO LAND TRANSPORT IN POLAND
ABSTRACT: This work concerns ecological solutions in inland waterway transport, as
alternative land transport in Poland. The purpose of the work is presentation of inland
waterway transport, as the most ecological form transport in Poland. The first chapter
describes the purpose of the work and an ecology introduction. The next chapter describes
biofuels and HSLA steel. It contains a description, the production process and properties
of biofuels and description and properties of HSLA steel. The third chapter focuses on
the comparison of inland waterway transport in Europe to Poland. It describes inland
waterways, ports and fleet of inland waterway transport. The fourth chapter describes
the benefits of replacing land transport by inland waterway transport. Parameters have
been set for which shipping is the most ecological and economical. In the last fifth chapter
everything has been summarized.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: transport wodny śródlądowy, ekologia, drogi wodne,
biopaliwa / inland water transport, ecology, waterways, biofuels
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__PL

ANALIZA TRANSPORTOWA I ENERGETYCZNA PROMU
SAMOCHODOWEGO NA TRASIE GDAŃSK–SZTOKHOLM
AUTOR: Agnieszka Kratkowska
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy inżynierskiej było przeanalizowanie transportu
i energetyki promu samochodowego na trasie Gdańsk–Sztokholm opierając się o dane
poszczególnych jednostek oraz przepisów prawa dla pojazdów o różnej klasyfikacji wymiarowej. W przeglądzie promowym na danych relacjach przedstawione zostały trasy łączące
Polskę ze Szwecją, gdzie zwrócona została uwaga na charakteryzujące ich podobieństwa
oraz różnice. Kolejno przedstawione zostały przepisy dotyczące zasad na promie, jak
również podczas transportu pojazdów danej kategorii podczas dojazdu do terminala, co
w przypadku transportu o większym gabarycie może mieć ogromne znaczenie ze względu
na koszt zezwoleń, ewentualnej asysty pilotów, bądź innych służb pomocniczych. Poprzez
analizę przedstawione zostały również zasady i reguły występujące w danych jednostkach
umożliwiające bądź stawiające ograniczenia dla pojazdów. Dzięki zgromadzeniu danych
o dopuszczalnych jednostkach można bez większego problemu znaleźć optymalne rozwiązania dla każdego typu pojazdu.

__ENG

TRANSOPRT AND ENERGETICAL ANALYSIS OF A CAR FERRY
FOR CRUISE GDANSK–STOCKHOLM
ABSTRACT: The aim of this engineering work was to analyze the transport and energy
of a car ferry on the Gdansk–Stockholm route based on the data of individual units and
legal provisions for vehicles with different dimensional classifications. In the ferry survey
on the given relations, the routes connecting Poland with Sweden were presented, where
attention was paid to the similarities and differences that characterize them. Subsequently
concerning the rules on the ferry as well as during transport of vehicles of a given category
while traveling to the terminal are presented, which may be of great importance due to
the cost of permits, possible assistance of pilots or other auxiliary services. Through the
analysis, also the rules and rules appearing in given units enabling or restricting vehicles
are presented. By collecting data on acceptable units, you can easily find optimal solutions
for every type of vehicle.
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__PL

METODY SPOWALNIANIA ZUŻYCIA EKSPLOATOWANYCH
URZĄDZEŃ W ŚRODKACH TRANSPORTU MORSKIEGO
AUTOR: Magdalena Nadolska
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Wojciech Leśniewski
STRESZCZENIE: Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza procesów zużywania urządzeń
eksploatowanych na środkach transportu wodnego. Pracę można podzielić na trzy zasadnicze części. Pierwsza część pracy jest przedstawieniem najważniejszych informacji na
temat warunków panujących na morzu oraz wymagań stawianych jednostkom pływającym oraz urządzeniom okrętowym. Skupia się ona również na zachodzących procesach
zużywania oraz niszczenia urządzeń, na ich charakterystyce oraz doborze odpowiednich
metod przeciwdziałających tym zjawiskom. W drugiej części pracy zostało dokładnie
przedstawione wybrane analizowane urządzenie okrętowe, jakim jest coraz powszechniej
stosowana płuczka spalin, tzw. Skruber. Część ta skupia się również na przedstawieniu
problemów operacyjnych, jakie mają miejsce podczas eksploatacji urządzenia oraz metodach ich zapobiegania. Ostatnia część pracy natomiast prezentuje analizę porównawczą
wybranych płuczek spalin w oparciu o szczególnie istotne kryteria. Przedstawiona praca
dyplomowa nie tylko przedstawia ogólne spojrzenie na urządzenia oczyszczające gazy
odlotowe oraz problemy związane z ich eksploatacją, ale również szczegółowo opisuje
konkretny rodzaj płuczki spalin w celu wskazania praktycznych zastosowań. Opisuje ona
charakterystykę płuczki spalin ze zwężką Venturiego w obwodzie zamkniętym, zainstalowaną na statku poruszającym się po obszarach kontrolowanej emisji tlenków siarki,
mianowicie po Morzu Północnym. W pracy dokonano również analizy porównawczej
rodzajów płuczek spalin, mającej odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje możliwość zmiany
wybranej płuczki spalin na inny rodzaj oraz czy pomogłoby to w zwiększeniu efektywności
jej pracy. Ostatni rozdział zawiera podsumowanie pracy oraz przedstawienie wniosków
dotyczących przedstawionej analizy.

__ENG

METHODS OF INHIBITING WEAR PROCESSES IN DEVICES
OPERATING IN MARITIME TRANSPORT
ABSTRACT: The subject of this thesis is the analysis of wear processes of the devices operating in maritime transport. The work can be divided into three major parts. The first part
of the work is to present the most important information about conditions at sea and the
requirements for vessels and ship equipment. It also focuses on the ongoing processes of
wear and destruction of devices, on their characteristics and the selection of appropriate
methods to counteract this phenomenon. In the second part of the thesis, the selected
analysed ship’s device was presented in detail, which is the increasingly popular exhaust
gas cleaning system, so called scrubber. This part also focuses on the presentation of
operational problems that occur during the exploitation of the device and the methods of
its prevention. The last part, however, presents comparative analysis of selected exhaust
gas cleaning systems based on particularly important criteria. The thesis presented not
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only pay attention to the general view of the waste gas purifying devices and problems
related to their operation, but also describes in detail the specific type of exhaust scrubber to indicate practical purposes. It describes the characteristics of venture scrubber in
a closed loop installed on a ship operating in areas of controlled sulphur oxide emissions,
namely the North Sea. The work also includes a comparative analysis of the types of wet
exhaust gas scrubbers to answer a question, whether it is possible to change the selected
scrubber to another type and if it would help increasing the efficiency of its operation. The
last chapter contains a summary of the work and presentation of conclusions regarding
the analysis presented.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: urządzenia okrętowe, procesy zużywania, system
oczyszczania gazów spalinowych, skruber Venturiego / vessel equipment, wear processes,
exhaust gas cleaning system, Venturi scrubber
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__PL

PROPOZYCJE USPRAWNIENIA TRANSPORTU
KONTENERÓW DROGĄ MORSKĄ
AUTOR: Adam Rowiński
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Wojciech Leśniewski
STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy jest przedstawienie oraz zaproponowanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących transportu kontenerów drogą morską. W oparciu
o przedstawione informacje można zauważyć problemy dotyczące tej gałęzi transportu.
Na podstawie wiadomości przedstawionych w pracy można wysunąć elementarne wnioski. W rozdziale pierwszym przeanalizowano istotę nowoczesnej technologii, możliwości
usprawnienia jej oraz problemy, jakie mogą się z nią wiązać. W kolejnym rozdziale skupiono
się na rodzajach statków przeznaczonych do transportu kontenerów i ich charakterystyce.
Dokonano również opisu kontenerów przewożonych przez jednostki pływające. W dalszej części pracy przeprowadzono analizę dotychczasowych rozwiązań wpływających
na poprawę żeglowności, np. rozbudowę portów i terminali, poszerzanie i pogłębianie
kanałów czy też rolę inteligentnych systemów transportowych. W tym rozdziale poruszone zostały kwestie przyszłych innowacyjnych rozwiązań, które są obecnie prototypami.
Bądź nie są jeszcze tak znane, jak pozostałe tego typu akceleratory. W końcowej części
pracy rozważono usprawnienia dotyczące kwestii transportu ładunków znajdujących się
w kontenerze, jak i samego kontenera.

__ENG

OPTIONS TO IMPROVE CONTAINER, TRANSPORT BY THE SEA ROUTE
ABSTRACT: The purpose of this work is to present and propose innovative solutions for
transporting containers by sea. Based on the information provided, you can see problems
regarding this mode of transport. Consider the information presented in the paper, one
can make basic conclusions. The first chapter analyzes the essence of modern technology,
the possibilities of improving it and the problems that may be associated with it. The next
chapter focuses on the types of vessels intended for container transport and their characteristics. The description of containers transported by watercraft was also described. In the
further part of the work, an analysis of the existing solutions affecting the improvement of
navigability, eg the expansion of ports and terminals, broadening and deepening of channels,
or the role of intelligent transport systems was carried out. In this chapter, we raised the
issues of future innovative solutions that are now prototypes. Be not as well–known as the
other accelerators of this type. In the final part of the work, we considered improvements
regarding the transport of cargo in the container as well as the container itself.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: transport morski, transport kontenerowy, porty morskie, statki morskie, drogi morskie, kanały wodne / sea transport, container transport,
seaports, sea vessels, sea routes, water channels
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__PL

WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA PALIW
GAZOWYCH DO NAPĘDU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
AUTOR: Katarzyna Bartoszewicz
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Roman Liberacki
STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy inżynierskiej było wskazanie najtańszego oraz najbardziej ekologicznego paliwa gazowego do napędu pojazdów samochodowych. Zostały
wykonane obliczenia przedstawiające czas zwrotu kosztów montażu instalacji z podziałem
na fabryczną i pozafabryczną w dotyczących paliw gazowych LPG i CNG w porównaniu
do zasilania benzyną. W pracy przedstawiono także poziom emisji spalin badanego pojazdu samochodowego.

__ENG

SELECTED ASPECTS OF THE USE OF GASEOUS
FUELS FOR THE DRIVE OF CAR VEHICLES
ABSTRACT: The aim of this engineering work was to indicate the cheapest and most
ecological gas fuel for motor vehicles. Calculations have been made showing the payback
time for installation costs, broken down into factory and extra–factory costs for LPG and
CNG gases compared to petrol. The work also presents the level of exhaust emissions
of the tested vehicle.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: napęd pojazdów samochodowych, paliwa gazowe
/ motor vehicle drive, gas fuels
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__PL

ANALIZA TRANSPORTU INTERMODALNEGO
W POLSCE ORAZ PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU
AUTOR: Aleksandra Bajkowska
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Tematem pracy dyplomowej jest analiza transportu intermodalnego
w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju. Celem niniejszej pracy jest analiza transportu
intermodalnego w Polsce, przedstawienie perspektyw rozwoju oraz dokonanie oceny
funkcjonowania tego rodzaju transportu w oparciu o przewozy intermodalne w Polsce.
W pracy przedstawiono podstawowe pojęcia związane z transportem intermodalnym.
Scharakteryzowano jego specyfikę i opisano jego systemy. Zaprezentowano zagadnienia
obejmujące infrastrukturę transportu intermodalnego z uwzględnieniem klasyfikacji jednostek ładunkowych, terminali intermodalnych i wymagań technicznych, jakie te muszą
spełnić, aby efektywnie wykonywać swoje zadania oraz propozycje ich usprawnienia.
Zapoznano się z literaturą naukową z zakresu transportu oraz przytoczono najważniejsze
informacje. Określono również rodzaje jednostek ładunkowych z omówieniem zasad ich
oznakowania, sposobów rozmieszczenia i zabezpieczenia ładunków w nich przewożonych. Przeanalizowano także działalność firm wykorzystujących transport intermodalny
do przewozu ładunków oraz infrastrukturę, z której korzystają. Przestudiowano artykuły
z branży transportowej, dzięki którym określono stan transportu intermodalnego w Polsce,
a także przedstawiona została prognoza rozwoju transportu intermodalnego w Polsce
oraz kierunki jego rozwoju. Zaproponowano rozwiązania, jakie należałoby wprowadzić
w celu zwiększenia znaczenia transportu intermodalnego.

__ENG

ANALYSIS OF INTERMODAL TRANSPORT IN POLAND
AND ITS DEVELOPMENT PROSPECTS
ABSTRACT: The subject of the thesis is the analysis and prospect of decelpment of intermodal transport in Poland. Main purpose of this work is to analyze intermodal transport
by presenting prospects for its development and an in–depth assessment of operating
this type of transport based on intermodal transport in Poland. Thesis presents the basic
concepts related to intermodal transport and describes its specificity and describes its
systems. In addition, thesis presents issues including intermodal transport infrastructure,
including classification of cargo units, intermodal terminals and technical requirements
that must have been met in order to effectively carry out all the tasks and proposals for
their improvement. The creation of the thesis was acquainted with scientific literature
and the most important information in the field of intermodal transport. The diploma
dissertation also defines the types of loading units together as well as the rules for their
marking, ways of placing and securing the cargoes carried in them. Moreover, thesis also
analyzes the activity of companies using intermodal transport for cargo transport and
the infrastructure they use. Using the study of articles from the transport industry, the
state of intermodal transport in Poland was determined, as well as the forecast of the
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development of intermodal transport in Poland and the directions of its development.
Finally, thesis proposed solutions that should be introduced to increase the importance
of intermodal transport.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: transport intermodalny, ładunek, jednostka ładunkowa / intermodal transport, cargo, unit of load
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__PL

PROPOZYCJE USPRAWNIENIA DZIAŁANIA FIRM
KURIERSKICH NA PRZYKŁADZIE FIRMY InPost
AUTOR: Dominik Majewski
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Praca pod tytułem Propozycje usprawnienia działania firm kurierskich na
przykładzie firmy InPost ma na celu analizę rozwoju branży usług kurierskich na Świecie
oraz w Polsce. Na podstawie wydarzeń historycznych oraz danych liczbowych przedstawiono zmiany występujące w transporcie kurierskim na przestrzeni ostatnich latach. Praca
ukazuje główne czynniki wpływające na stały rozwój tej dziedziny gospodarki, ale również
poruszane są problemy, które obecnie występują w branży KEP (z niem. Kurier, Express
und Paket). Usługi kurierskie opierają się na funkcjonowaniu firm oferujących transport
przesyłek. Działalność takich przedsiębiorstw jest ukazana na przykładzie analizy firmy
InPost, która jest szeroko rozpoznawalna na polskim rynku, natomiast produkt w postaci
paczkomatów jest jej cechą charakterystyczną. Praca pokazuje historię firmy i czynniki,
które wpłynęły na rozwój przedsiębiorstwa oraz wciąż powiększające się grono klientów.
W sprawnym działaniu firmy pomaga rozbudowana sieć oddziałów. W miejscach tych
dokonuje się między innymi sortowania przesyłek. Proces dostawy przesyłki od nadawcy
do odbiorcy został opisany według operacji widocznych w firmie InPost. W celu usprawnienia działania firmy InPost zaproponowano cztery pomysły: automatyzację procesów,
zagęszczenie sieci oddziałów firmy na terenie Polski, rozszerzenie działalności firmy
kurierskiej poza granice Polski oraz wykorzystanie transportu wodnego w transporcie
kurierskim. Pokazane działania mogą stać się sposobem usprawnienia działania firmy na
tle konkurencji oraz pozyskania znacznie większego grona odbiorców usług.

__ENG

SUGGESTIONS FOR IMPROVING THE OPERATION
OF COURIER COMPANIES ON THE EXAMPLE OF InPost
ABSTRACT: Engineering Thesis entitled Suggestions for improving the operation of courier
companies on the example of InPost aims to analyze the development of the courier services industry in the world and in Poland. On the basis of historical events and numerical
data, the changes taking place in courier transport in recent years have been presented.
Engineering Thesis shows the main factors affecting the continuous development of this
branch of the economy, but also the problems that currently occur in the KEP (Kurier Express Paket). Courier services are based on the functioning of companies offering parcels
transport. The activities of such enterprises have been presented on the example of the
analysis of the company InPost, which is widely recognized on the Polish market, and its
characteristic feature is a product in the form of parcel machines. Engineering Thesis shows
the company’s history and factors that have influenced the company’s development and
the growing number of clients. A well–developed network of branches helps in the efficient operation of the company. In these places, among other things, sorting shipments.
The delivery process from the sender to the recipient was described according to the
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operations visible in the InPost company. In order to improve the operation of the InPost
company, four ideas were proposed: process automation, thicken of the company’s branch
network in Poland, extending the courier company’s operations beyond the borders of
Poland and use of water transport in courier transport. The activities shown can become
a way to improve the company’s operations against the competition and to gain a much
larger audience of services.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: KEP, InPost, paczkomat / KEP, InPost, parcel machine
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__PL

PROJEKT TRANSPORTU TOWARÓW MASOWYCH
DROGĄ MORSKĄ PRZY EKSPLOATACJI FLOTY
O NAPĘDZIE ŻAGLOWYM
AUTOR: Przemysław Warecki
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Praca podejmuje temat wykorzystania napędu żaglowego w morskich
przewozach międzynarodowych. Poprzez porównanie współczesnej jednostki o napędzie
motorowym z czołowym przedstawicielem ery żaglowców zakreśla podstawowe różnice
eksploatacyjne i możliwości transportowe. Przegląd najnowszych technologii w dziedzinie
napędu żaglowego tworzy zarys możliwości i usprawnień tradycyjnych statków żaglowych,
wskazuje kierunek w jakim powinny być one rozwijane w celu adaptacji do współczesnego
rynku przewozu towarów masowych. Za pomocą analizy różnych tras morskich, ich właściwości i sposobu oddziaływania odnawialnych źródeł energii tj. wiatr i prądy morskie,
prognozuje podstawowe cechy frachtu dla statku żaglowego i o napędzie motorowym,
przedstawia zarówno różnice oraz wskazuje obszary konkurencyjności obydwu środków
transportu.

__ENG

PROJECT OF TRANSPORT OF BULK GOODS
BY SEA WHILE OPERATING A SAILING SHIP
ABSTRACT: This project deals with the idea of using sailing propulsion in international sea
transport. Comparison the modern motor–driven ships with the leader of windjammmer
sailing ships, shows the basic operational differences and transport possibilities. The review of the newest technologies in the science of sailing propulsion creates a project of
the possibilities and improvements of traditional sailing ships, it presents the direction of
sails development to adapt to the modern market of bulk transport. Analysis of various
sea routes, their properties and action of renewable energy sources, i.e. wind and sea
currents, it shows the basic characteristics of freight for a sailing and motor–driven ships.
This works presents the differences and indicates the competitiveness market areas for
both modes of transport.
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__PL

PRACA SPEDYTORA – ORGANIZOWANIE
PRZEWOZU ŁADUNKÓW
AUTOR: Angelika Antoniewicz
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Agnieszka Maczyszyn
STRESZCZENIE: W poniższej pracy została opisana praca spedytora oraz dokonano analizy
przewozów ładunkowych w Polsce. Praca rozpoczyna się charakterystyką działalności
spedycyjnej, czyli przedstawieniem zakresu usług spedycyjnych, procedur współpracy
ze spedytorem, a także prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność spedytora. Drugi rozdział zawiera informacje dotyczące dokumentów związanych ze spedycją i handlem,
a mianowicie: Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne OPWS 2010, Incoterms 2010, a także
Combiterms 2000, które są, tak jakby, uzupełnieniem reguł Incoterms i dotyczą transportu
kombinowanego w kontenerach. Kolejne trzy rozdziały dotyczą trzech rodzajów transportu tj. drogowego, kolejowego i morskiego. W każdym z tych rozdziałów umieszczono
podstawowe informacje o procedurach wysyłkowych, ustawach, a także konwencjach,
którym podlegają. Znajdują się tam również opisane i załączone podstawowe dokumenty
przewozowe w danym rodzaju transportu. W transporcie drogowym podstawowym
dokumentem jest list przewozowy CMR i podlega on Konwencji CMR; w transporcie kolejowym występują dwa takie listy i są to: list przewozowy CIM oraz SMGS, które podlegają
odpowiednio Konwencji COTIF/CIM i Konwencji SMGS. W transporcie morskim korzysta się
z Reguł Hasko–Visbijskich, a podstawowym dokumentem przewozowym jest konosament.
W szóstym rozdziale przeprowadzona została analiza przewozów ładunków w Polsce
trzema rodzajami transportu czyli: drogowym, kolejowym i morskim na przestrzeni lat
2011–2017. Wykorzystując dane Głównego Urzędu Statystycznego zostały wykonane
wykresy i obliczenia różnic między poszczególnymi latami i rodzajami transportu. Ostatni
rozdział zawiera podsumowanie pracy.

__ENG

SHIPPER WORK – ORGANIZING CARGO TRANSPORT
ABSTRACT: The following paper describes the work of the forwarder, as well as the
analysis of freight transport in Poland. The work begins with a characteristics of the forwarding activities, that is, the range of shipping services, procedures of interaction with
the forwarder, and the rights and obligations, and the liability of the freight forwarder. The
second chapter contains information about the documents associated with the expedition
and trade, namely: the General Polish Forwarding Conditions OPWS2010 and Combiterms,
which, as if following the Incoterms rules relate to combined transport in containers. The
following three chapters concern the three types of transport such as road, rail and sea.
In each of these sections there is basic information on the procedures for the distribution,
laws and also in accordance with the agreements, which are subject to. There are also
described and attached the main transportation documents for this type of transport. In
road transport the basic document is the waybill CMR, and it is subject to the CMR Convention; in rail transport there are two such lists: the consignment note CIM and SMGS,
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which are governed, respectively, of the COTIF/CIM Convention and the SMGS Convention.
In maritime transport is used to the Rules of Haga–Visby and the main transportation
document is the consignment letter. The sixth chapter was the analysis of the transport of
goods in Poland consisting of three types of transport, namely road, rail and sea transport
over the years 2011–2017. Using the data of the Central Statistical Office (GUS) there were
made charts and calculations of differences between the individual years and means of
transport. The last chapter contains a summary of the work.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: ładunki, spedycja, spedytor, transport / cargo, forwarding trade, shipper, transport
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__PL

PRZEWÓZ TOWARÓW PONADNORMATYWNYCH
SZLAKAMI WODNYMI
AUTOR: Paweł Bączkiewicz
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Agnieszka Maczyszyn
STRESZCZENIE: Praca obejmuje analizę transportu drogowego, śródlądowego, morskiego
oraz przeładunku towarów ponadnormatywnych. Przedstawiono charakterystykę podstawowych zagadnień związanych z transportem ponadnormatywnym oraz okołotransportowych takich jak ich mocowanie i sztauowanie ładunku. Opisano obowiązujące normy
prawne w Polsce i na świecie oraz stateczność w transporcie śródlądowym. Poddano
analizie operacje transportowo–przeładunkową przeprowadzaną przez firmę Pentagon
Freight Services Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

__ENG

TRANSPORTATION OF OVERSIZED GOODS BY WATERWAYS
ABSTRACT: The aim of the thesis is a comparative analysis of inland haulage, waterway
and sea transport as well as loading and unloading of oversize cargo. The basic issues
related with oversize cargo, its lifting and stowage were described. The legal standards
in Poland and worldwide and the stability in waterway transport were demonstrated. The
analysis of the transportation–lifting operation performed by Pentagon Freight Services
Sp. z o.o in Gdynia was carried out.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: transport ponadnormatywny, transport drogowy,
kontener, transport śródlądowy, transport morski, przeładunek / oversize cargo transport, road transport, sea transport, waterway transport, container, lifting
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__PL

ANALIZA PORÓWNAWCZA TRENDÓW ROZWOJU
W TRANSPORCIE POWIETRZNYM I MORSKIM
AUTOR: Bartłomiej Brzeski
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Agnieszka Maczyszyn
STRESZCZENIE: W niniejszej pracy podjęto się analizy porównawczej trendów występujących w transporcie powietrznym i morskim. Przedstawiono historię rozwoju transportu
z uwzględnieniem tendencji rozwoju technologicznego. Następnie dokonano przeglądu
współcześnie ukazujących się trendów z podziałem na trzy płaszczyzny. Najpierw omówiono środki transportowe, a następnie infrastrukturę i udział technologii cyfrowej w rozwoju transportu. W oparciu o trendy historyczne i współczesne przeprowadzono analizę
porównawczą, w której wskazano przyczyny formowania się konkretnych trendów. W części końcowej zaproponowano kierunki rozwoju zgodne obecnymi regulacjami.

__ENG

COMPARATIVE ANALYSIS OF DEVELOPMENT
TRENDS IN AIR AND SEA TRANSPORT
ABSTRACT: In this work comparative analysis of trends in air and sea transport was carried out. The history of transportation development is presented, taking into account the
tendencies in technological development. Then, a review of contemporary trends was
made. Firstly, means of transportation were discussed, followed by the infrastructure and
participation of digital technology in the development of transport. Based on historical and
contemporary trends, a comparative analysis was carried out, which indicated the reasons
for the formation of specific trends. In the final part, development directions according to
current regulations were proposed.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS transport, trend, trendy rozwoju, tendencja, historia
transportu, transport powietrzny, transport morski, środki transportowe, infrastruktura transportowa, cyfryzacja transportu, paliwo alternatywne, automatyzacja, dron
/ transport, trend, development trend
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__PL

ANALIZA TRANSPORTU ŁADUNKÓW PONADNORMATYWNYCH
W RELACJI POLSKA–SKANDYNAWIA Z UWZGLĘDNIENIEM
TRANSPORTU DROGOWEGO I MORSKIEGO
AUTOR: Radosław Duda
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Agnieszka Maczyszyn
STRESZCZENIE: Tematem pracy jest analiza transportu ładunków ponadnormatywnych
w relacji Polska–Skandynawia z uwzględnieniem transportu drogowego oraz morskiego.
W ramach pracy korzystano z informacji uzyskanych od Scandinavian Express, firmy
zajmującej się od lat transportem ładunków ponadnormatywnych w relacji Europa–Skandynawia. Pierwsza część pracy skupia się na przedstawieniu podstawowych pojęć, czyli
wyjaśnieniem, czym są ładunki ponadnormatywne w ujęciu technicznym oraz prawnym
w takich gałęziach transportu jak drogowy oraz morski. Przedstawiony został również
podział ładunków ponadnormatywnych. Część druga ukazuje środki transportowe wykorzystywane do transportu ładunków ponadnormatywnych w transporcie drogowym oraz
morskim. W kolejnym etapie pracy przedstawione jest pojęcie bezpieczeństwa w transporcie ładunków ponadnormatywnych. Opisane zostały ogólne zasady mocowania ładunków
a także sposoby zabezpieczania ich podczas transportu. W tym etapie zawarto również
analizę zagrożeń oraz ograniczeń występujących w transporcie ładunków nienormatywnych. Zawarte informacje ukazują jak powinien przebiegać pilotaż transportu ładunków
ponadgabarytowych. Przedostania część pracy poświęcona jest regulacjom prawnym
związanym z transportem ładunków nienormatywnych. Przedstawiono akty prawne oraz
przepisy, z którymi muszą się zmagać wykonawcy tego typu transportu, jak również zezwolenia i koszty, jakie należy ponieść, aby odbyć przejazd z ładunkiem ponadnormatywnym.
Ostatnią częścią pracy jest analiza przewozu ładunku ponadnormatywnego w relacji Polska–Skandynawia na przykładzie transportu kładki pieszo–rowerowej z Gdyni do Malmo.
Trasa uwzględnia zarówno transport drogowy na odcinku o długości bliskiej 520 km jak
również przeprawę promową morską na odcinku 180 km ze Świnoujścia do Trelleborgu.
Dokonana analiza przedstawia, z jakimi zagrożeniami oraz niedogodnościami zmagają się
firmy transportowe zajmujące się transportem ładunków ponadnormatywnych. Ukazane
zostało również jak duży wpływ na przebieg transportu mają uregulowania prawne oraz
ograniczenia infrastrukturalne.

__ENG

ANALYSIS OF TRANSPORT OF OVERSIZED LOADS IN THE POLAND–SCANDINAVIA
RELATIONSHIP WITH REGARD TO ROAD AND SEA TRANSPORT
ABSTRACT: The subject of the thesis is the analysis of oversize cargo transport in the
Poland–Scandinavia relations, including road and sea transport. The work involved the use
of information obtained from Scandinavian Express, a company that has been involved in
the transport of oversized cargo between Europe and Scandinavia for many years. The
first part of the thesis focuses on the presentation of basic concepts, i.e. the explanation
of what are oversize cargoes in technical and legal terms in such branches of transport
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as road and sea transport. The division of oversized loads is also shown. The second part
shows the means of transport used for the transport of oversized goods in road and
maritime transport. In the next stage of the thesis, the concept of security in the transport
of oversized cargo is presented. General rules of cargo securing and ways of securing
cargo during transport are described. This stage also includes an analysis of the risks
and constraints in the transport of non–standard loads. The information contained in this
document shows how to pilot the transport of oversized cargo. Next part of the thesis is
devoted to legal regulations related to the transport of non–standard loads. It outlines the
legal acts and rules that economic operators of this type of transport have to deal with,
as well as the permits and their costs to be incurred in order to travel with oversize cargo.
The last part of the thesis is the analysis of oversize cargo transport between Poland and
Scandinavia on the example of a footbridge transport from Gdynia to Malmo. The route
includes both road transport over a distance of nearly 520 km as well as a sea ferry crossing over a distance of 180 km from Świnoujście to Trelleborg. The analysis shows the risks
and inconveniences faced by transport companies involved in the transport of oversized
cargo. It also shows the impact of the legal regulations and infrastructural limitations on
transport routes.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: ładunek ponadnormatywny, transport, analiza /
cargo oversize, transport, analysis
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__PL

PRZEWÓZ ŁADUNKÓW DROBNICOWYCH
W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWYM
AUTOR: Robert Dymarski
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Agnieszka Maczyszyn
STRESZCZENIE: Niniejsza praca dyplomowa poświęcona została zagadnieniu przewozu
najpopularniejszego przeładowywanego ładunku w polskich portach morskich, jakim jest
drobnica. Jej cel to przedstawienie, na przykładzie działalności małego przedsiębiorstwa, transportu drobnicy. W pracy została przeprowadzona analiza przewozu ładunku
drobnicowego związana z wyborem odpowiedniej trasy. Osiągnięcie zamierzonego celu
wymagało opracowania zagadnień, które są tematami siedmiu rozdziałów. W pierwszym
dokonano wstępu do pracy opisując powód, dla którego autor zdecydował się na wybór tej tematyki. Drugi rozdział zawiera informacje dotyczące charakterystyki drobnicy
z uwzględnieniem jej transportu drogą morską i przeładunku w portach morskich. Trzeci
opisuje zabezpieczenia ładunku, jakie stosuje się na naczepie oraz bezpieczeństwo przewozu towaru. Charakterystyka małego przedsiębiorstwa wraz z obowiązkami osób, które
są zaangażowane w realizację zlecenia transportowego przedstawiono w rozdziale czwartym, natomiast w piątym niezbędną dokumentację podczas przewozu. Szósty rozdział
został poświęcony analizie transportu, gdzie dokonano wyboru najbardziej optymalnej
trasy zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla osoby zlecającej przewóz. Materiał zawarty
w pracy został omówiony w formie podsumowania w rozdziale siódmym.

__ENG

TRANSPORTATION OF GENERAL CARGO IN A SMALL TRANSPORT ENTERPRISE
ABSTRACT: This diploma thesis is dedicated to the general cargo which is the most popular
among all loads in the polish sea ports. The purpose is to provide the full picture of general
cargo process, based on small transport enterprise. Diploma thesis contains an analysis
of the carriage of general cargo with options to choose the optimal route. Achieving the
intended goal requires to divide thesis into seven chapters. In the first one is an introduction describing the reason why the author decided to choose this topic. The second
chapter contains information on general cargo characteristics, including sea transport and
transshipment at sea ports. The third describes cargo securing, which is used on the trailer
and the safety of goods transportation. The characteristics of a small transport enterprise
together with the duties of persons who are involved in the execution of a transport order
are presented in the fourth chapter, while in the fifth the necessary documentation required
during transport. The sixth chapter was dedicated to the analysis of transport, where the
most optimal route was chosen both for the company and for the customer. The research
material was represented by final remarks and conclusions in the seventh chapter.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: ładunek drobnicowy, małe przedsiębiorstwo, analiza,
transport / general cargo, small enterprise, analysis, transportation
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__PL

ANALIZA TRANSPORTU PRODUKTÓW
SZYBKO PSUJĄCYCH SIĘ
AUTOR: Przemysław Gora
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Agnieszka Maczyszyn
STRESZCZENIE: Praca dyplomowa pt. Analiza transportu produktów szybko psujących się
jest opracowaniem jednego z typów transportu zajmującego się przewozem produktów
szczególnie wrażliwych. Omawia ona szczegółowo czynniki przyspieszające psucie się
ładunków w procesie transportowym i przedstawia konkretne metody zabezpieczenia ich.
Przybliża również wady i zalety każdej z gałęzi transportowej i prezentuje analizę pojazdów
w oparciu o kryteria szczególnie istotne do prowadzenia procesu transportowego tych
produktów. Niniejsza praca, oprócz ogólnego spojrzenia na problem transportu produktów szybko psujących się, opisuje konkretny przykład transportowy celem wskazania
praktycznych zagadnień. Przedstawia ona charakterystykę tuńczyka błękitnopłetwego,
który przewożony jest statkiem chłodniowcem po wodach Oceanu Atlantyckiego. Wskazuje na szczególne uwarunkowania tego typu ładunku, a także swoiste cechy statku
gwarantujące zabezpieczenie towaru. Ukazuje również przeszkody, z jakimi mierzy się
kapitan jednostki pływającej, przy planowaniu rejsu i czasu przewozu. W pracy została
również przedstawiona analiza mająca na celu odpowiedzieć na postawione pytanie, czy
w przykładowym procesie transportowym zmiana jednostki pływającej na statek kontenerowiec przyniosłaby korzyść. Jej wyniki oraz interpretacja przedstawiona przez autora
zwracają uwagę na pewne uproszczenie tego badania, jednakże podkreślają, że może
ona posłuży jako dobry wstęp do dalszej dyskusji z armatorem o zasadności korzystania
z obecnego rozwiązania.

__ENG

ANALYSIS OF THE TRANSPORT OF PERISHABLE PRODUCTS
ABSTRACT: Diploma Thesis titled Transport analysis of perishable products is an elaboration of one of the transport types involved in transportation of particulary sensitive products. It discusses in details main factors which accelerate products rotting in the transport
process and introduce specific methods of protection. It also approximates the advantages
and disadvantages of each transport branch and presents the vehicles analysis which is
based on particulary important criteria for carrying out the transport proces. This diploma
paper, beyond a general look at the issues connected with a transport of perishable products, feature a specific transport example, which helps to indicate practical solusions. It
presents the characteristics of bluefin tuna which transport follows the reefer vessel across
the Atlantic Ocean. That description indicate special conditions of this type of cargo, as
well as the specific features of that type of the ship which guarantees the security of the
ware. Thesis also present the obstacles with which the captain of a vessel is facing during
the voyage. Diploma paper also contain the case in which we’re looking for an answer,
whether in the exemplary transport process it would be more beneficial to change a reefer
vessel to a container ship. Its results and interpretations presented in that diploma thesis,
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in some issues, is a simplified examination but also draw attention to certain appliance and
emphasize that it may initiate the further discussion with the sipowner about the validity
of using the current solution.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: transport, chłodniowiec, kontenerowiec, tuńczyk
błękitnopłetwy, produkt szybko psujący się, połów / transport, reefer vessel, container
ship, bluefin tuna, perishable product, fishing
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__PL

ANALIZA PRZEWOZU ZBÓŻ I PASZ
TRANSPORTEM DROGOWYM
AUTOR: Dominika Klawikowska
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Agnieszka Maczyszyn
STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy dyplomowej było przedstawienie transportu, jaki
odbywa się w relacji: miejsce zbioru – magazyn zbożowy. Analizie został poddany również
sposób magazynowania i przeładunek, które mają kluczowy wpływ dla każdego łańcucha
transportowego. Analiza została przeprowadzona w taki sposób, aby móc wyodrębnić
najefektywniejszy rodzaj magazynowania. Analizie został poddana również wydajność
transportu z pól do gospodarstw dla poszczególnych rodzajów magazynów.

__ENG

ANALYSIS OF CEREAL AND FODDER TRANSPORT BY ROAD
ABSTRACT: The purpose of this engineer thesis was to present transport, which takes
place in the relation: place of harvest – grain warehouse. analysis has been subjected to
storage method and transshipment, which have a key impact on each transport chain. the
analysis was carried out in such a way, as to be able to extract the most effective type
of storage. There is also The analysis, the efficiency of transport from fields to farms for
particular types of storages.
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WPŁYW TRANSPORTU INTERMODALNEGO
NA ROZWÓJ CENTRÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE
AUTOR: Klaudia Kozak
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Agnieszka Maczyszyn
STRESZCZENIE: Dynamicznie rozwijający się transport wykazuje potrzeby używania alternatywnych gałęzi transportu. Polska jako kraj środkowej Europy jest w spektrum głównych korytarzy transportowych oraz tranzytu między zachodnią, a wschodnią Europą.
Dominującą gałęzią jest transport drogowy przez co degraduje środowisko. Podążając
za podniesieniem jakości gospodarki i handlu do krajów zachodnich skupiono się na modernizacjach dróg i remontach, przez co zabrakło wkładu w inne gałęzie, nowe budowle
i projekty. Jednak w wyniku zasady prowadzenia zrównoważonego transportu powstają
w kraju inwestycje w sektor transportu intermodalnego, głównie dzięki ze środków unijnych.
Dzięki nowym inwestycjom w kraju takich jak budowanie tuneli, mostów kolejowych, zakup
specjalistycznych urządzeń do manipulacji ładunkiem, rozbudowy terminali w/przy portach morskich, budowie centrów logistycznych, wprowadzaniu systemów informacyjnych
i informatycznych. W tak szybko rosnących obrotach ładunków intermodalnych wymaga
się budowy specjalistyczno–logistycznych miejsc do manipulacji, magazynowania, przeładunku. Odpowiednie lokalizowanie strategicznych miejsc do budowy terminali logistycznych, konkurencyjna względem innych Państw oferta, a przede wszystkim przystosowana
do warunków UE infrastruktura i suprastruktura pozwoli Polsce znaleźć się w kluczowych
krajach przy wyborze transportu ładunków z innych kontynentów.

__ENG

THE IMPACT OF AN INTER–MODAL TRANSPORT
ON DEVELOPMENT OF LOGISTICS CENTERS IN POLAND
ABSTRACT: The dynamically developing transport shows the need to use alternative
modes of transport. Poland as a country of Central Europe is in the spectrum of the main
transport corridors and transit between western and southern Europe. The dominant
mode is road transport, which degrades the environment. Following the improvement
in the quality of economy and trade to Western countries, the focus was on road modernization and repairs, which left no room for other modes, new buildings and projects.
However, as a result of the principle of sustainable transport, investments are being
made in the intermodal transport sector, mainly thanks to EU funds. Also mainly by
new investments in the country, such as building tunnels, railway bridges, purchase of
specialized devices for cargo manipulation, extension of terminals in / near seaports,
construction of logistic centers, introduction of information (ITS) and IT systems. In
such fast growing intermodal loads, specialized and logistic places for manipulation,
storage and reloading are required. Appropriate location of strategic locations for the
construction of logistic terminals, competitive offer in other countries, and above all,
adapted to EU conditions, infrastructure and superstructure will allow Poland to find
itself in key countries in the selection of cargo transport from other continents.
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PRZYSZŁOŚĆ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE –
ANALIZA PROBLEMÓW I ZAGROŻEŃ
AUTOR: Łukasz Miksa
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Leszek Matuszewski
STRESZCZENIE: Żegluga na polskich rzekach ma bardzo długie tradycje. Przed narodzeniem się transportu samochodowego i kolejowego drogi wodne odgrywały kluczową rolę
w systemie transportowym Europy. W Polsce z czasem zaczęły one tracić na znaczeniu,
mimo iż ma ona w tym zakresie olbrzymi potencjał, obejmujący dorzecza Wisły i Odry.
Obecnie rola żeglugi w systemie transportowym jest marginalna. Jej rozwój hamują chaotyczne i niekorzystne przepisy, uprzywilejowanie innych gałęzi transportu oraz błędne
pojmowanie ochrony środowiska. Zauważyć można jednak pierwsze symptomy jej ożywienia. Dostrzega się, iż transport wodny jest najtańszym oraz najbardziej ekologicznym
środkiem przemieszczania towarów. Jeśli tendencje te zostaną podtrzymane, to żegluga
ma szansę zająć należne jej w systemie transportowym miejsce.

__ENG

THE FUTURE INLAND WATERWAYS IN POLAND –
ANALYSIS OF THE PROBLEMS AND THREATS
ABSTRACT: Inland navigation in Polish rivers has a very long tradition. Before the appearing
of road and rail transport, waterways were an important part of the transport system in
Europe. Although Polish waterways have a huge potential (especially the Vistula and the
Oder), they started to lose their importance. Currently, the role of inland navigation in the
transport system is marginal. Its development is inhibited by the chaotic and unfavourable
regulations, favouring other modes of transport and the misconception of the environment.
However, the first signs of its recovery may be noted. It is recognized that inland navigation
is the cheapest and most environmentally friendly way of moving goods. If these trends
maintained, the sailing will have a chance to take its rightful place in the transport system.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: żegluga śródlądowa, transport, śródlądowe drogi
wodne / inland navigation, transport, inland waterways
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ANALIZA PORÓWNAWCZA POLSKICH TERMINALI
KONTENEROWYCH ORAZ OCENA SZANS ICH WSPÓŁPRACY
AUTOR: Karolina Mądra
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: mgr Katarzyna Mołas
STRESZCZENIE: We współczesnych znaczących portach świata, szczególnie dynamicznie rozwijają się przeładunki kontenerów. Konteneryzacja ma przed sobą długotrwałą
i rewolucyjną drogę. W Polsce największe obroty tej zintegrowanej jednostki ładunkowej
osiągane są w Deepwater Container Terminal i Baltic Container Terminal. Są one ważnymi
elementami portów i dają im wielki potencjał rozwojowy. Niniejsza praca ma na calu charakterystykę obu terminali oraz ukazanie szansy ich współpracy między sobą.

__ENG

A COMPARATIVE ANALYSIS OF POLISH CONTAINER TERMINALS
AND ASSESSMENT OF THE CHANCES OF THE COOPERATION
ABSTRACT: In modern major ports of the world, especially developing dynamically container handling. Containerisation has before him a long and revolutionary way. In Poland,
the largest turnover of this integrated unit load are achieved in the Deepwater Container
Terminal and the Baltic Container Terminal. These are important elements ports and give
them a great potential for development. This paper aims at fighting characteristics of both
terminals and the chance to show their cooperation with each other.
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PROJEKTOWANIE MODELU DANYCH I WYKORZYSTANIE
NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH DO ANALIZY
JAKOŚCIOWEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTU
ROWEROWEGO W UJĘCIU POTRZEB KOMUNIKACYJNYCH
W ODNIESIENIU DO INFRASTRUKTURY TRANSPORTU
MIEJSKIEGO REALIZOWANEGO PRZEZ ZTM NA TERENIE
MIASTA GDAŃSK
AUTOR: Szymon Goerick
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Tacjana Niksa–Rynkiewicz
STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie modelu danych oraz
wykorzystanie narzędzi informatycznych do analizy jakościowej infrastruktury transportu rowerowego w ujęciu potrzeb komunikacyjnych w odniesieniu do infrastruktury
transportu miejskiego realizowanego przez ZTM na terenie Miasta Gdańsk. Model
danych został stworzony w programie informatycznym Microsoft Excel. Analiza została przeprowadzona na podstawie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców miasta
Gdańska. Potrzeby te wynikają z miejsca zamieszkania oraz codziennych czynności,
zajęć. Transport rowerowy został porównany z Transportem Miejskim realizowanym
przez firmę ZTM Gdańsk w celu przedstawienia alternatywy dla codziennej komunikacji. W celu porównania tych dwóch gałęzi transportu pod uwagę zostały brane
postulaty jakości usług przedstawianych przez firmę zarządzającą transportem oraz
czynniki wpływające na jakość transportu rowerowego w sytuacji wyboru pomiędzy
tymi dwoma gałęziami transportu. Wnioski z przeprowadzonej analizy pozwoliły odpowiedzieć na wszelkie pytania zadane w trakcie etapu projektowania. Cel pracy został
zrealizowany pomyślnie.

__ENG

DESIGN DATA MODEL AND USE OF TOOLS FOR QUALITATIVE ANALYSIS
INFRASTRUCTURE FOR CYCLING IN TERMS OF COMMUNICATION NEEDS
IN RELATION TO THE INFRASTRUCTURE, URBAN TRANSPORT REALIZED
BY ZTM IN THE CITY OF GDANSK
ABSTRACT: The aim of this work is to design a data model and use IT tools to analyze
the quality of cycling infrastructure in terms of communication needs in relation to urban
transport infrastructure implemented by ZTM in the City of Gdansk. The data model
was created in the Microsoft Excel information platform. Analysis carried out on the
basis of communication needs of the inhabitants of the city of Gdansk. These needs
arise from the place of residence and daily activities and activities. Bicycle transport
was compared with City Transport carried out by ZTM Gdansk in order to present an
alternative to everyday communication. In order to compare these two modes of transport, the postulates of the quality of services presented by the transport management
company and factors influencing the quality of bicycle transport in the situation of
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choosing between these two transport branches were taken into account. The conclusions from the analysis made it possible to answer any questions asked during the
design phase. The goal of the work was successfully completed.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: potrzeby komunikacyjne, analiza jakościowa, komunikacja miejska, model danych / data model, quality analysis
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ZASTOSOWANIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH
W CELU BUDOWY RELACYJNEJ BAZY DANYCH
DO ORGANIZACJI INFORMACJI ZWIĄZANYCH
Z ŻEGLUGĄ ŚRÓDLĄDOWĄ W POLSCE
AUTOR: Marcin Juszczak
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Tacjana Niksa–Rynkiewicz
STRESZCZENIE: Celem pracy jest prezentacja zagadnień związanych z budową, projektowaniem oraz zarządzaniem relacyjną bazą danych o stanie żeglugi śródlądowej
w Polsce, zaprojektowanie bazy danych zawierającej autentyczne i aktualne informacje
potwierdzone przez odpowiednie organy rządowe oraz realizacja systemu wiedzy w postaci relacyjnej bazy danych. Baza będzie zawierała informacje o głównych szlakach
śródlądowych w Polsce sklasyfikowanych jako drogi europejskie. Podstawowym celem
tej pracy jest wykazanie użyteczności wybranych narzędzi informatycznych (Microsoft
Visio, Microsoft Access) do tworzenia statystyk oraz filtrów informacji o możliwościach
transportowych na danym odcinku rzeki przez daną jednostkę pływającą. Proces
projektowania systemu wiedzy oparto na analizie danych o żegludze śródlądowej
w Polsce. Zaprojektowano model pojęciowy dla danej wiedzy. Na potrzeby niniejszej
pracy zaprezentowano najważniejsze pojęcia związane z tematem żeglugi śródlądowej
oraz zagadnienia z zakresu relacyjnych baz danych. W pracy ukazano funkcjonalność
i przydatność utworzonej bazy danych. Opisano i wyjaśniono poszczególne etapy jej
projektowania i realizacji.

__ENG

THE USE OF IT TOOLS TO CREATE RELATIONAL
DATABASE RELATED TO INLAND SAILING IN POLAND
ABSTRACT: The aim of the work is to present issues related to the construction, design
and management of a relational database on the state of inland navigation in Poland,
to design a data base containing authentic and actual information confirmed by relevant government bodies and the implementation knowledge system in the form of
a relational database. The database will contain information on the main inland routes
in Poland classified as European roads. The basic goal of this work is to demonstrate
the usefulness of selected IT tools (Microsoft Visio, Microsoft Access) to create statistics and information filters on transport possibilities on a given section of a river by
a given vessel. The process of designing the knowledge system was based on the
analysis of data on inland navigation in Poland. Designed conceptual model for the
given knowledge. For the purpose of this work, the most important concepts related to
the inland sailing theme and issues in the field of relational databases were presented.
The work presents the functionality and usefulness of the created database. The individual stages of its design and implementation have been described and explained.
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informatyczne, schemat encja–relacja, Microsoft Access, Microsoft Visio / inland sailing,
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PROJEKTOWANIE SYSTEMU WIEDZY I WYKORZYSTANIE
NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH W ZAKRESIE ORGANIZACJI
INFORMACJI O FIRMACH ARMATORSKICH
AUTOR: Piotr Kobylis
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Tacjana Niksa–Rynkiewicz
STRESZCZENIE: Celem pracy jest stworzenie bazy danych, która będzie przechowywać
informacje o firmach armatorskich świadczących usługi frachtowe w zasięgu międzynarodowym, stawkach obowiązujących w transporcie morskim, czasie transportu oraz
dodatkach armatorskich doliczanych do bezpośredniej ceny frachtu. Projektowany system wiedzy będzie oparty na autentycznych danych zamieszczonych w realcyjnej bazie
danych. Będzie on umożliwiać odnalezienie najtańszego i najszybszego połączenia w relacji
port–port, według różnych kryteriów: wielkość stawki, rodzaj kontenera. Poinformuje on
również użytkownika o dodatkowych opłatach. Opracowany system wiedzy może stanowić
przydatne narzędzie dla każdej firmy spedycyjnej specjalizującej się w transporcie morskim,
może usprawnić pracę spedytora oraz pełnić rolę doradczą np. dokonują szybkiej wyceny
transportu. Dane zamieszczone w bazie są aktualne. Pozyskano je z firmy spedycyjnej
zajmującej się transportem morskim, której działalność oparta jest przede wszystkim na
negocjacji stawek z firmami armatorskimi.

__ENG

DESIGNING THE KNOWLEDGE SYSTEM AND THE USE OF IT TOOLS
IN THE ORGANIZATION OF INFORMATION ON SHIPOWNERS
ABSTRACT: The purpose of my work is to create a database that will store information
about shipowners who provide freight services in the international range, rates applicable
in the sea transport, transport time and suplements of shipowners added to the direct
freight price. The designed knowledge system will be based on authentic data placed in
a realistic database. It will enable finding the cheapest and the fastest connection in the
relation port–port, according to various criteria: rate, container. It also informs the user
about additional fees. The developed system of knowledge can be a useful tool for any
forwarding company specializing in the sea transport, can improve the work of the forwarder and fulfill an advisory role, for example make a quick valuation of transport. The
data included in the database are current. It was obtained from a forwarding company
dealing with maritime transport, whose activity is based primarily on negotiation of rates
with shipowners.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: system wiedzy, realcyjna baza danych, armator,
spedycja / knowledge system, relational database, shipowner, forwarding company
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SZANSE ROZWOJU PORTU GDAŃSK
AUTOR: Mateusz Piórowicz
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Zygmunt Paszota, prof. zw. PG
STRESZCZENIE: W ramach zrealizowania postawionego celu, w pracy przedstawiono
szanse rozwoju Portu Gdańsk. Praca zawiera piec rozdziałów. Pierwszym rozdziałem jest
wprowadzenie i przedstawienie celu pracy. Drugi rozdział mówi o sprawach merytorycznych takich jak rola i znaczenie portu morskiego dla gospodarki państwa. Ukazuje stan
Portu Gdańsk, pozycje na tle nadbałtyckich portów. Ponadto przedstawione są założenie
Unii Europejskiej względem rozwoju portów. Kolejny rozdział jest najważniejszym, został
on podzielony na 5 podrozdziałów. Omawiane są w nim najważniejsze inwestycje prowadzone na terenie portu. Mowa tutaj o infrastrukturze (drogowej, kolejowej, rurociągowej),
dostępie portu od strony wody, głębokowodnym terminalu wodnym. Przedstawiono tez
pobudzenie drogi wodnej E–40, przepływ towarów na Wiśle. Zawarto również strategie
Portu Gdańsk względem zrewitalizowanej Wisły i jej wpływ na transport ładunków. Poruszona została tez kwestia konkurencji ze strony sąsiada czyli Portu Gdynia. Przed ostatni
rozdział przedstawia wizje Portu Gdańsk, najważniejsze inwestycje portu planowane do
2027 roku. Przedstawiono prawdopodobny scenariusz przeładunku poszczególnych
towarów. Ostatni rozdział jest podsumowaniem całej pracy wnioskami.

__ENG

CHANCES OF DEVELOPING THE PORT GDANSK
ABSTRACT: As part of the realization of this objective, the paper presents the chances of
developing the Port of Gdansk. The paper contains five chapters. The first chapter is the
introduction and presentation of the work. The second chapter talks about substantive
issues such as the role and importance of the sea port for the national economy. It shows
the status of the Port of Gdansk, the position on the background of the Baltic ports. Moreover, this assumption is the European Union in relation to the development of ports. The
next chapter is the most important, it has been divided into five subsections. These are the
most important investments made in the port area. This refers to the infrastructure (road,
rail, pipeline), the access port from the water, deep–water terminal. Presents a stimulating
waterway E–40, the flow of goods on the Vistula. It also contains strategies for the Port
of Gdansk terms revitalized the Vistula and its impact on trucking. Also discussed was
the issue of competition from a neighbor or the Port of Gdynia. Before the final chapter
presents a vision of the Port of Gdansk, the most important port investments planned for
2027 years. Presents a likely scenario transshipment of individual goods. The last chapter
is a summary of all the work proposals.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: droga wodna E–40, infrastruktura, szanse i wizja
Portu Gdańsk / waterway E–40, infrastructure, opportunities and vision Port Gdansk
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ANALIZA EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ PRZEŁADUNKOWYCH
W MORSKIM TERMINALU KONTENEROWYM GCT
AUTOR: Wojciech Bednarek
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Daniel Piątek
STRESZCZENIE: Aby zachować konkurencyjność, terminale kontenerowe muszą działać
z wysoką wydajnością i zapewniać jak najkrótszy czas obsługi statku. Nie byłoby to możliwe bez sprzętu do przeładunku kontenerów, takiego jak suwnice nabrzeżowe, wózki
bramowe lub automatycznie sterowne pojazdy. Od początku 1970 roku światowy przemysł
morski odnotowuje stały wzrost przewozów kontenerowych, co wymusza na terminalach
kontenerowych potrzebę modernizacji obecnej czy budowy nowej infrastruktury, a także
zakupu nowszych, bardziej wydajnych urządzeń przeładunkowych, aby pozostać konkurencyjnym. W artykule omówiono obecną znaną suprastrukturę i technologię stosowaną
w Gdyńskim Terminalu Kontenerowym SA w celu analizy jego wydajności, a także przykłady
usprawnień, które można by zrobić, aby ją zwiększyć. Analiza jest przeprowadzana przy
użyciu uproszczonych wzorów matematycznych do obliczeń wykonanych na podstawie
zebranych informacji i specyfikacji urządzeń.

__ENG

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSHIPMENT
DEVICES IN THE GCT MARINE CONTAINER TERMINAL
ABSTRACT: In order to remain competitive, container terminals have to operate at high
efficiency and provide the lowest vessel turnaround time possible. It wouldn’t be possible
without container handling equipment such as quay cranes, straddle carriers or automated
guided vehicles. Since the beginning of a year 1970 global shipping industry has noted
constant growth of containerisation putting terminal infrastructure and superstructure in
need to be upgraded in order to remain relevant. This paper discusses the current known
infrastructure, superstructure and technology used in the Gdynia Container Terminal SA to
analyze its efficiency and gives examples of improvements that could be done to increase
it. The analysis is done using simplified mathematical formulas for calculations made upon
collected information and specification data.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: suwnica, przemysł, morski, terminal, infrastruktura,
suprastruktura, wydajność, analiza / containerisation, container, infrastructure, superstructure, efficiency, analysis, Gdynia
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OPTYMALIZACJA SYSTEMU TRAS ROWEROWYCH
W STREFIE BRZEGOWEJ MIASTA GDAŃSK
AUTOR: Dawid Behnka
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Daniel Piątek
STRESZCZENIE: Zakres niniejszej pracy odwołuje się do optymalizacji sieci rowerowej
oraz związanej z nią problematyki ruchu mieszanego na przykładzie pasa nadmorskiego
miasta Gdańsk. Na wstępie pracy omówione zostały pokrótce podstawowe zagadnienia
związane z tematem pracy oraz przedstawiono krótką historie roweru, w tym również
okres przeistoczenia go w nowy rodzaj środka komunikacji na terenie Polski. Ponadto
opisano główną rolę roweru, a także omówiono zagadnienia kongestii rowerowej oraz
jej wpływu na ruch rowerowy. Następny rozdział niniejszej pracy przedstawia strukturę
istniejącej infrastruktury rowerowej, obejmujący wykaz ścieżek oraz punktów rowerowych przy jednoczesnym nawiązanie do pomorskich tras o zasięgu międzynarodowym.
Kolejne rozdziały skupiają się na tematyce standardów projektowania dróg rowerowych
oraz ruchu rowerowego w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej. Dział o wytycznych przedstawia najważniejsze zasady oraz uwarunkowania, które powinny zostać
spełnione podczas planowania trasy rowerowej. Przeprowadzona analiza układu dróg
rowerowych stanowi zakończenie rozdziału w którym przedstawiono istotne błędy
projektowe. Dział poświęcony ruchowi rowerowemu definiuje omawiane pojęcie oraz
określa wszelkie czynniki mające wpływ na przepustowość dróg w pasie nadmorskim,
zaś całość sfinalizowana została analizą, dotyczącą rocznego i miesięcznego natężenia
ruchu rowerzystów. W przedostatnim rozdziale pracy inżynierskiej zaprezentowano propozycje ulepszeń systemu rowerowego na tle bezpieczeństwa ruchu mieszanego. Dział
zawiera opis koncepcji obejmujący wprowadzane zmiany infrustrukturalne, stworzone
warianty oraz problematykę rozwiązań. Ostatni rozdział jest etapem podsumowania stanu
istniejącej sieci dróg rowerowych w pasie nadmorskim oraz określenia jej funkcjonalności.
W poszczególnym dziale krótko zanalizowano zaprezentowane w pracy propozycje oraz
przedstawiono wnioski końcowe.

__ENG

OPTIMIZATION OF THE BICYCLE ROUTE SYSTEM
IN THE COASTAL AREA OF THE CITY OF GDANSK
ABSTRACT: The scope of this work refers to the optimization of the cycling network and
the related problems of mixed traffic on the example of the coastal belt of the city of
Gdansk. At the beginning of the work, the basic issues related to the topic of the work were
briefly discussed and a short history of the bicycle was presented, including the period
of its transformation into a new type of means of communication in Poland. In addition,
the main role of the bicycle is described, as well as the issues of bicycle congestion and
its impact on bicycle traffic. The next chapter of this paper presents the structure of the
existing cycling infrastructure, including a list of paths and bicycle points, at the same
time referring to Pomeranian international routes. The following chapters focus on the
subject of standards for bicycle path design and cycling in the immediate vicinity of the
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coastline. The section on guidelines presents the most important principles and conditions that should be met when planning a cycling route. The analysis of the bicycle path
system is the end of the chapter in which significant design errors were presented. The
section devoted to bicycle traffic defines the concept in question and defines all factors
affecting the capacity of roads in the coastal zone, while the whole was finalized with
an analysis regarding the annual and monthly intensity of cyclists’ movement. In the second–to–last chapter of the engineering work, proposals for improvements to the bicycle
system against the background of mixed traffic safety were presented. The department
contains a description of the concept including introduced infrustucture changes, created
variants and problem solutions. The last chapter is a stage of summarizing the condition
of the existing cycle road network in the coastal zone and determining its functionality.
In the individual section, the proposals presented in the paper were briefly analyzed and
the final conclusions were presented.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: bezpieczeństwo, infrastruktura rowerowa, optymalizacja, przepustowość, ruch rowerowy, standardy projektowania / safety, bicycle
infrastructure, optimization, capacity, bicycle traffic, design standards
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__PL

ANALIZA PORÓWNAWCZA TRANSPORTU KONTENEROWEGO
Z CHIN DO POLSKI DROGĄ MORSKĄ I KOLEJOWĄ
AUTOR: Edyta Bełbot
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Daniel Piątek
STRESZCZENIE: Praca w swoim zakresie obejmuję analizę porównawcza transportu kontenerowego morskiego z transportem kontenerowym kolejowym. Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z tymi transportami, pokazanie tras morskich oraz
kolejowych ich długości oraz czasu transportu. Opracowanie porównuje ceny transportu
kontenerowego z Chin do Polski gałęzią transportu morskiego oraz kolejowego. W pracy
porównano ze sobą problemy obu transportów na trasie Państwo Środka – Polska, a także
przedstawiono ryzyka transportowe oraz stopnie ich występowania, skutki wynikające
z wystąpienia danego zagrożenia. Określono, który z transportów jest bardziej korzystny
z punktu widzenia bezpieczeństwa ładunku, bardziej niezawodny oraz najbardziej opłacalny
finansowo dla potencjalnego klienta.

__ENG

COMPARATIVE ANALYSIS OF CONTAINER TRANSPORT
FROM CHINA TO POLAND BY SEA AND RAIL
ABSTRACT: The task of the thesis is a comparative analysis of sea container transport
with railway container transport. Presentation of basic issues related to these transports,
showing sea routes and railway, their lengths and transport time. Elaboration compares the
prices of container transport from China to Poland by sea and by rail transport. It compared
the problem of sea and rail transport along the Middle Kingdom – Poland route as well
as presents transport risks and their occurrence, effects resulting from the occurrence of
a given threat. It was determined which of the transports is safer in the context of cargo
security, more reliable and the most cost–effective for a potential customer.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: transport kontenerowy, transport morski, transport
kolejowy, szlaki morskie, Szlak Północny, kontener, szlak europejski / container transport,
sea transport, railway transport, sea routes, North Route, container, European route
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__PL

PRZEWÓZ ŁADUNKÓW PONADNORMATYWNYCH
TRANSPORTEM DROGOWYM
AUTOR: Marek Wiśniewski
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Daniel Piątek
STRESZCZENIE: Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczny, który związany jest z transportem ponadnormatywnym, w którym zostały omówione
podstawowe zagadnienia odnoszące się do ładunków ponadnormatywnych, ale również
różne rodzaje ładunków wielkogabarytowych razem ze zdjęciami przykładowych ładunków,
dopuszczalne masy i wymiary w Polsce i innych krajach europejskich oraz oznakowanie ładunków, które przekraczają obrys płaszczyzny pojazdu. Rozdział drugi zawiera akty prawne
z zakresu przewozu ładunków ponadgabarytowych w tym przepisy regulujące przewozy
i pilotaż ładunków. Rozdział trzeci to omówienie zezwoleń oraz kar dotyczących transportu
ponadgabarytowego. W rozdziale zostały zawarte kategorie zezwoleń wraz z opłatami za
uzyskanie danego zezwolenia. Poruszone zostały też kwestie kar dla przewoźników niestosujących się do wytycznych, które zawarte są w zezwoleniach. W czwartym rozdziale omówione
zostały środki transportu (naczepy oraz ciągniki) wykorzystywane w transporcie ponadgabarytowym. W piątym rozdziale pracy został dokładnie opisany i przeanalizowany transport
w przedsiębiorstwie analizowanym przez autora pracy. Zawiera on opis czynności i kroków
związanych z realizacją transportu ponadnormatywnego, analizę kosztów i ich składowych.

__ENG

TRANSPORTATION OF OVERSIZED CARGO BY ROAD
ABSTRACT: The work consists of five chapters. The first chapter is of a theoretical nature,
which is associated with oversized transport, which discusses the basic issues relating to
oversize cargo, but also various types of bulky cargo together with photographs of sample
loads, acceptable masses and dimensions in Poland and other European countries, and
marking loads that exceed the contour of the vehicle’s plane. The second chapter contains
legal acts regarding the transport of oversized cargo, including legal acts and regulations
that regulate the transport of oversize loads and provisions related to the pilotage of cargoes. The third chapter is the discussion of permits and penalties for oversized transport.
The chapter contains the categories of permits along with fees for obtaining a given permit.
Issues of penalties for carriers not complying with the guidelines included in the permits
were also raised. The fourth chapter discusses the means of transport used in oversized
transport, semi–trailers and tractors used to transport oversize cargo. In the fifth chapter
of the work, the transport in the company analyzed by me was described and analyzed
in detail. It contains a description of activities and steps related to the implementation of
oversize transport, cost analysis and their components.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: analiza, charakterystyka, transport, transport
ponadnormatywny / analysis, characteristics, transport, oversize transport
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ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU ŻEGLUGI
ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE
AUTOR: Piotr Wiśniewski
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Daniel Piątek
STRESZCZENIE: W niniejszej pracy przedstawiono aktualny stan transportu śródlądowego
w Polsce, dokonano jego analizy oraz wskazano możliwe kierunki rozwoju. W pierwszym
rozdziale pracy scharakteryzowane zostały najważniejsze parametry żeglugi śródlądowej,
w tym drogi wodne, porty oraz tabor. Charakterystykę opracowano dla dwóch sektorów:
Polski oraz krajów Unii Europejskiej, która miała na celu wyznaczenie różnic dzielących te
sektory. W dalszej części pracy przeprowadzono analizę przepływu towarów w polskiej
gospodarce realizowanego za pomocą transportu śródlądowego. W analizie przepływu
towarów uwzględniono transport krajowy oraz międzynarodowy. W przypadku transportu międzynarodowego uwzględniono: eksport, import i przewozy między portami
zagranicznymi. W kolejnym rozdziale przeanalizowano plany rozwojowe Unii Europejskiej
dotyczące przyszłości sektora transportu oraz plany rozwoju transportu śródlądowego
w Polsce. W oparciu o planowane inwestycje dokonano oceny przyszłych możliwości
polskiego transportu śródlądowego. W końcowej części pracy ukazano przykładowe
rozwiązania, które po uwzględnieniu planów inwestycyjnych Unii Europejskiej oraz Polski
mogą wpłynąć na zwiększenie znaczenia polskiego transportu śródlądowego w Europie.

__ENG

ANALYSIS OF DEVELOPMENT PERSPECTIVES OF INLAND SAILING IN POLAND
ABSTRACT: Presented thesis covers the topic of the Analysis of development perspectives
of inland sailing in Poland. The first chapter focus on describe the most important parameters of inland waterway transport including waterways, ports and ships. The characteristics
of inland sailing were developed for two sectors: Poland and European Union countries,
which aimed to show the differences between these sectors. In the further part of the
paperwork, analysis of the flow of goods have been carried out in the Polish economy. This
analysis include national and international transport.This chapter also contains specification
of export and import beetwen foregin ports. The next step was the description of planned
inland waterway investments in the European Union countries and Poland. The possibilities
of developing inland water transport in Poland were assessed, based on information about
planned investments. In the final part of the thesis were shown the others solutions which
can increase the importance of Polish inland waterway transport in Europe.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: analiza, charakterystyka, rozwój, żegluga śródlądowa,
transport śródlądowy / analysis, characteristics, development, inland waterway transport
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__PL

SYSTEMY AIS: ZASADA DZIAŁANIA,
FUNKCJONALNOŚĆ I TRENDY ROZWOJOWE
AUTOR: Dominika Drejer
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr hab. inż. Rafał Szłapczyński, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Tematem niniejszej pracy dyplomowej są: Systemy AIS: zasada działania, funkcjonalność i trendy rozwojowe. Główny celem pracy była ocena Statkowego
Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS) pod względem jego działania, a także roli
jaką pełni w tworzeniu bezpieczniejszej i bardziej efektywnej podróży statku. W pracy
zostały omówione zagadnienia związane z prawnymi zasadami użytkowania systemu
oraz sposobem działania. Oprócz tego opisano jak wygląda przekazywanie informacji
przez AIS klasy A i B, jak wygląda komunikacja na ich zniwelowanie. Ponadto w pracy
została zawarta analiza bieżących projektów dotyczących ulepszenia systemu AIS bądź
wykorzystania go do stworzenia systemu nawigacyjnego odpowiadającego potrzebom
ciągle rozwijanych technologii.

__ENG

AIS SYSTEMS: DESIGN, FUNCTIONAL SCOPE AND DEVELOPMENT TRENDS
ABSTRACT: The subject of this diploma thesis is: AIS systems: design, functional scope and
development trends. The main purpose of the work was to make the assessment of the
Shipborne Automatic Identification System (AIS) in terms of its operation, as well as the
role it plays in creating a safer and more efficient ship journey. The work discusses issues
related to the legal principles of system usage and the way of functioning. In addition, it
describes the way of transmission of information by class A and B AIS transponders, what
is ship–to–ship and ship–to–VTS communication as well as what the data fusion is and how
it affects the quality of marine navigation. The SWOT analysis was also crucial to determine
the main advantages and disadvantages of the AIS system, the limitations faced by the
system and the chances to eliminate them. Furthermore, the work includes the analysis
of current projects related to the improvement of the AIS system or using AIS to create
a navigation system corresponding to the needs of constantly developing technologies.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: System AIS, fuzja danych, służba kontroli ruchu,
transmisja danych / AIS system, data fusion, Vessel Traffic Service, data transmission
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ZINTEGROWANE SYSTEMY NAWIGACJI MORSKIEJ
AUTOR: Agata Lemańczyk
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr hab. inż. Rafał Szłapczyński, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: W pierwszym rozdziale pracy została przedstawiona analiza rezolucji IMO
z 2007 r. ADOPTION OF THE REVISED PERFORMANCE STANDARDS FOR INTEGRATED
NAVIGATION SYSTEMS (INS). RESOLUTION MSC 83/23/ADD. 3–ANNEX 30. Ta część
pracy rozpoczęła się od opisu Międzynarodowej Organizacji Morskiej, przyczyn powstania
wymienionej wcześniej rezolucji, a także jej zakresu. W drugim rozdziale przedstawiona
została charakterystyka zintegrowanych systemów nawigacyjnych według rezolucji IMO
MSC 83/23/ADD. 3–ANNEX 30, która obejmuje wymagania techniczno–eksploatacyjne
INS, a także ich zadania oraz cele. W kolejnym rozdziale pracy opisane zostały główne
elementy składowe zintegrowanych systemów nawigacyjnych, którymi są ECDIS oraz
AIS. To właśnie na ich podstawie następuje rozwój nawigacji. W tej części zostały również przedstawione dwa przykłady systemów, spełniających wybrane funkcje opisane
w rezolucji MSC 83/23/ADD. 3–ANNEX 30, którymi są system STM oraz system NAVDEC,
pełniące funkcje zarówno informacyjne jak i wspomagania decyzji. W ostatnim rozdziale
ukazane zostały przykłady systemów nawigacyjnych dla statków autonomicznych oraz
porównanie INS dla statków konwencjonalnych oraz bezzałogowych.

__ENG

INTEGRATED NAVIGATION SYSTEMS (INS)
ABSTRACT: The first chapter of the work presents an analysis of the IMO resolution from
2007. ADOPTION OF THE REVISED PERFORMANCE STANDARD FOR FOR INTEGRATED
NAVIGATION SYSTEMS (INS). RESOLUTION MSC 83/23 / ADD. 3–ANNEX 30. This part
of the work began with the description of the International Maritime Organization, the
reasons for the resolution referred to earlier and its scope. The second chapter presents
the characteristics of integrated navigation systems according to IMO resolution MSC
83/23/ADD. 3–ANNEX 30, which includes the INS technical and operational requirements,
as well as their tasks and objectives. The next chapter of the paper describes the main
components of integrated navigation systems, which are ECDIS and AIS. It is on their basis
that navigation develops. This part also presents two examples of systems that meet
selected functions described in Resolution MSC 83/23/ADD. 3–ANNEX 30, which are the
STM system and the NAVDEC system, performing both information and decision support
functions. The last chapter presents examples of navigation systems for autonomous
ships and the comparison of INS for conventional and unmanned ships.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: nawigacja, zintegrowane systemy nawigacyjne,
rezolucja IMO / navigation, integrated navigation systems, resolution IMO
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__PL

DZIAŁANIE SYSTEMÓW NADZORU RUCHU STATKÓW VTS
NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU VTS ZATOKA GDAŃSKA
AUTOR: Marta Rutkowska
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr hab. inż. Rafał Szłapczyński, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Praca umożliwia zapoznanie się z podstawowymi systemami przeznaczonymi do nadzoru ruchu statków VTS wykorzystywanymi w Centrum Bezpieczeństwa Morskiego w Gdyni oraz przez służbę VTS Zatoka Gdańska. Wykorzystywanie wielu aplikacji
umożliwia zebranie większej ilości danych, co w niniejszej pracy zostało dokładnie opisane,
a tym samym pozwoliło na analizę użyteczności tych komponentów. Przyglądając się
działaniom systemowym stwierdzono, że VTS w jednym z największych portów na świecie Rotterdam i obszarze Zatoki Gdańskiej posiadają tylko nieznaczne różnice, niemające
bezpośredniego wpływu na ich działanie. Korzystając z informacji zebranych z artykułów
naukowych, książek oraz rozmów z osobami pracującymi na co dzień z systemem VTS,
udało się podjąć próbę poprawy aktualnej efektywności systemowej. Zaproponowano
zastąpienie aktualnego VTS bardziej zaawansowanym i w pełni zautomatyzowanym Centrum Zarządzania i Nadzoru ruchu statków w obszarach odpowiedzialności każdej z służb.
Pomysł przenalizowano przy pomocy Analizy SWOT pod kątem możliwych zagrożeń jego
wdrożenia oraz szans na przyszły rozwój.

__ENG

VTS GULF OF GDANSK AS AN EXAMPLE OF A VESSEL TRAFFIC SERVICE
ABSTRACT: The work makes it possible to get acquainted with the basic systems intended
for traffic monitoring of VTS vessels used in the Maritime Safety Center in Gdynia and by
the VTS Gulf Gdansk service. The use of many applications allows you to collect more data,
which in the present work has been accurately described, thus allowing analysis of the
usability of these components. Looking at the system activities, further part of the work
shows that VTS in one of the largest ports in the world in Rotterdam and in the area of
Gulf of Gdansk have only slight differences that do not have a direct impact on their operation. Using the information collected from scientific articles, books and conversations with
people who work on a daily basis with the VTS system, it was possible to try to improve
the current system efficiency. It was proposed to replace the current VTS with a more
advanced and fully automated Ship Management and Surveillance Center in the areas of
responsibility of each of the services. The idea was analyzed using the SWOT Analysis in
terms of possible threats to its implementation and opportunities for future development.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: Rozwój VTS, służba VTS, systemy nadzoru ruchu
statków, Centrum Bezpieczeństwa Morskiego, VTS Zatoka Gdańska / VTS development,
VTS service, ship traffic control systems, Sea Securiyy Centrer, VTS Gulf of Gdansk
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METODY WYZNACZANIA POZYCJI W TRANSPORCIE MORSKIM
AUTOR: Natalia Gęborys
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Marcin Życzkowski
STRESZCZENIE: Nawigacja istnieje od zarania dziejów. Wraz z rozwojem ludzkości powstawały coraz to nowsze metody wyznaczania pozycji. W pracy zostały poruszone zagadnienia dotyczące nawigacji. Głównym wątkiem pracy jest analiza systemu satelitarnego oraz
astronawigacji. W pierwszym rozdziale zostaną przedstawione początki nawigacji. Krótki rys
historyczny pozwoli zaobserwować zmiany w sposobie nawigacji, które to miały miejsce
wraz z rozwojem społeczeństwa. Nie mniejszy udział w postępach nawigacyjnych miały
odkrycia geograficzne. W kolejnym zostaną przedstawione zasady wyznaczania pozycji.
Zostaną tu omówione różnego rodzaju linie pozycyjne, które to umożliwiają wyznaczenie
pozycji. Następnie przedstawiona została analiza porównawcza metod wyznaczania
pozycji. W tym rozdziale zostaną porównane metoda astronawigacyjna oraz nawigacja
za pomocą systemów satelitarnych. Zostaną przedstawione zarówno mocne, jak i słabe
strony obu metod nawigacyjnych. Również zostanie odzwierciedlona mapa nawigacyjna,
wykreślona za pomocą linii astronawigacyjnych powstałych z własnoręcznie wykonanych obliczeń oraz pomiarów. Na koniec zostanie podjęta analiza porównawcza metod
wyznaczania pozycji, jak i ich weryfikacja. Zostanie poruszony temat dotyczący potrzeby
znajomości astronawigacji oraz jej zastosowania w dzisiejszej nawigacji.

__ENG

METHODS OF DETERMINING THE POSITION IN SEA TRANSPORT
ABSTRACT: Navigation has existed since the dawn of history. With the development of
humanity, newer and newer methods of determining the position were created. The work
deals with navigation issues. The main topic of the work is the analysis of the satellite system and astronavigation. The first chapter will present the beginnings of navigation. A brief
historical outline will allow to observe changes in the way of navigation, which took place
along with the development of society. Geographical discoveries were no less involved in
navigational progress. The next will presented the rules for determining the position. Various
types of positional lines will be discussed here, which allow you to determine the position.
Next, was presented a comparative analysis of the positioning methods. In this chapter,
will be compared the astronavigation method and navigation using satellite systems. The
strengths and weaknesses of both navigation methods will be presented. The navigation
map will be reflected, plotted using astronavigation lines created from self–made calculations
and measurements. Finally, there will be discussed a comparative analysis of the methods
of determining the position will be taken, as well as their verification. The topic concerning
the need for astronauts knowledge and its application in today’s navigation.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: GPS, nawigacja, nawigacja satelitarna, mapa nawigacyjna / Astronavigation, GPS, navigation, satellite navigation, navigation map

__221

WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ / KATALOG PRAC DYPLOMOWYCH

__PL

ANALIZA PRZYCZYN ZDARZEŃ WYPADKOWYCH
W TRANSPORCIE MORSKIM NA MORZU BAŁTYCKIM
AUTOR: Sylwia Leśnik
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Marcin Życzkowski
STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy wypadków w transporcie morskim na Morzu Bałtyckim oraz rozpoznanie ich głównych przyczyn. W pracy
przedstawione zostały międzynarodowe organizacje oraz konwencje regulujące przepisy
dotyczące bezpieczeństwa na morzu. Scharakteryzowano główne czynniki zagrażające
żegludze morskiej w tym: techniczno–eksploatacyjne, hydrometeorologiczne, ludzkie
i nawigacyjne. W kolejnej części pracy omówiono charakterystyczne zjawiska i warunki
panujące na Morzu Bałtyckim w kontekście potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu
żeglugi. Następnie zaproponowano podejście opisu zdarzenia wypadkowego za pomocą
schematu oraz subiektywne rozwiązania mające na celu uniknięcie zdarzeń wypadkowych
w przyszłości. W ostatniej części pracy przy pomocy zaproponowanego podejścia opisu
zdarzenia przedstawiona została analiza oraz rozpoznanie przyczyn wystąpienia wybranych wypadków morskich w latach 2013–2017.

__ENG

ANALYSIS OF THE CAUSES OF ACCIDENTAL EVENTS
IN SEA TRANSPORT IN THE BALTIC SEA
ABSTRACT: Purpose of this work is to analyze accidents during maritime transports on
the Baltic Sea and to identify their main causes. The work presents IMO and conventions
regulating maritime safety regulations. The main factors threatening maritime sailings have
been characterized; including technical and performance, hydrometeorological, human and
navigational decisions. The next part of the work discusses the characteristic phenomena
and conditions prevailing on the Baltic Sea in the context of potentially threatening the
safety of sailing. Later on, an approach to describe accidental events by using a scheme
and subjective solutions aimed to avoid accidental events in the future were proposed. In
the final part of the work, with help of proposed approach to the described events, the
analysis and recognition of the causes appeared of selected marine accidents in 2013–2017
were presented.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: zdarzenia wypadkowe, statki, Morze Bałtyckie, bezpieczeństwo, IMO / accidental events, ships, Baltic Sea, safety, IMO
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__PL

PROJEKT PLANU PODRÓŻY DLA STATKU ŻAGLOWEGO
Z EDENBURGA DO GDAŃSKA
AUTOR: Grzegorz Łukomski
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Marcin Życzkowski
STRESZCZENIE: Głównym założeniem pracy jest zaprojektowanie dla wybranej jednostki żaglowej z określonymi parametrami 3 tras, rozpoczynających się w punkcie jakim
jest marina w Edynburgu oraz kończących w Gdańsku. Każda z tras jest dostosowana
do różnych wymagań użytkownika jakimi są: najkrótszy czas podróży, przepłynięcie
Cieśnin Duńskich z postojem w porcie jedynie w celu uzupełnienia niezbędnych zapasów, postój w minimum 4 portach w celach turystycznych. Praca przedstawia tło
historyczne genezy oraz rozwoju transportu morskiego ze szczególnym uwzględnieniem głównego zagadnienia jakim jest planowanie. Tematami uzupełniającymi są prawa
międzynarodowe, które ściśle określają obowiązki oraz reguły przygotowań, mające
bezpośredni wpływ na planowanie. Aby nadać pełny wymiar objaśnień kolejnym
aspektem są określone kroki (z rozwinięciami) jakie trzeba podjąć aby odpowiednio
zaplanować podróż od początku do końca, które bazują na wyżej wymienionych prawach. Przechodząc do głównego zadania – projektu. Został on stworzony przy użyciu
programów: Zygrib – pozwalającego na aktualizowanie warunków meteorologicznych
rzeczywistych na tle mapy nautycznej, Degrib – konwertera danych, który jest w stanie zamienić informacje zawarte w poprzednim programie na pliki tekstowe CSV oraz
Excel – arkusza kalkulacyjnego. Przeprowadza kalkulacje wyżej wymienionych tras
spełniających warunki użytkownika przy statycznych warunkach meteorologicznych,
odmiennych dla każdego akwenu. Wyniki poszczególnych tras zostały porównane
i przedstawione w formie tabeli.

__ENG

SAILING VESSEL ROUTING PROJECT FROM EDINBURGH TO GDANSK
ABSTRACT: The main assumption of the work is to design for a selected sailing unit with
specific parameters of 3 routes starting at the point which is the marina in Edinburgh
and ending in Gdansk. Each route is adapted to different user requirements such as:
the shortest travel time, crossing the Danish Straits with a stop in the port only to fill
up the necessary supplies, stop at a minimum of 4 ports for tourism purposes. The
work presents the historical background of the genesis and development of maritime
transport, with particular emphasis on the main issue of planning. Supplementary
subjects are international laws that strictly define the duties and rules of cooking that
have a direct impact on planning. In order to give a full dimension of explanations,
another aspect is defined steps (with developments) that must be taken to plan the
journey from beginning to end, based on the above–mentioned laws. Going to the
main task – the project. It was created using programs: Zygrib – allowing you to update the real meteorological conditions against the background of the nautical map,
Degrib – a data converter, which is able to convert the information contained in the
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previous program into CSV and Excel text files – spreadsheet. It performs simulations
of optimal routes that meet the conditions under static meteorological conditions
different for each water body. The results of individual routes have been compared
and presented in the form of a table.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: planowanie, żegluga morska / planning, shipping
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__PL

SERWISY POGODOWE W ŻEGLUDZE MORSKIEJ
AUTOR: Filip Rzewuski
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Marcin Życzkowski
STRESZCZENIE: Celem pracy jest porównanie dwóch serwisów pogodowych, których
prognozy obejmowały pogodę na akwenach wodnych. Praca składa się z dwóch części.
W części teoretycznej przedstawiono charakterystykę dwóch serwisów, na których opierała się dalsza analiza porównawcza wyników prognoz. Przedstawiono również urządzenia
oraz sposoby pobierania i opracowywania danych do dalszych prognoz. W części drugiej
dokonano prezentacji zebranych prognoz pogodowych, jednodniowych oraz trzydniowych
a następnie porównano finalne wyniki pochodzące z National Oceanic and Atmospheric
Administration oraz METEO.PL.

__ENG

WEATHER SERVICES IN NAVIGATION
ABSTRACT: The purpose of engineer`s thesis is to compare two weather services whose
forecasts covered weather on water bodies. The work consists of two parts. The theoretical part presents the characteristics of two weather services on which the further comparative analysis of forecast results was based. It also presents devices and procedures
for collecting and processing data for further predictions. The second part presents the
presentation of one–day and three–day weather forecasts and then compared the final
results from the National Oceanic and Atmospheric Adapters and METEO.PL.
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__PL

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W TRANSPORCIE MORSKIM
DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA NAWIGACYJNEGO
AUTOR: Joanna Zielińska
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Systemy Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Marcin Życzkowski
STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy dyplomowej było zaproponowanie własnego
innowacyjnego rozwiązania odnośnie wyposażenia nawigacyjnego w transporcie morskim w kontekście zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi, redukcji kosztów podróży oraz
zwiększenia komfortu żeglugi. Przeprowadzono analizę czynników, które mają bezpośredni wpływ na aktualnie stosowane narzędzia wyposażenia nawigacyjnego. Źródłem
analizy są informacje zaczerpnięte z książek i artykułów naukowych, a także z czasopism
przedstawiających najnowsze rozwiązania technologiczne w transporcie morskim w kontekście nawigacji. Ponadto przeprowadzono analizę SWOT w celu dokonania badań nad
koncepcją e–nawigacji, która ma duży wpływ na przyszłość rozwoju wyposażenia nawigacyjnego. Stwierdzono, iż rozwój najnowszych technologii prowadzi do zmniejszenia
roli nawigatora na statku poprzez zastosowanie coraz większej automatyzacji. Efektem
pracy są opisane i zwizualizowane innowacyjne rozwiązania wyposażenia nawigacyjnego.

__ENG

INNOVATIVE SOLUTIONS IN MARITIME TRANSPORT
ABSTRACT: The primary purpose of this thesis is to propose my own innovative solutions
for navigational equipment in maritime transport in order to increase the safety of navigation, reduce the cost of travel and increase the comfort of navigation. An analysis of the
factors that affect on the current navigational equipment has been carried out. Data for
this analysis were gathered from scientific books and articles, as well as from magazines
presenting the latest technological solutions in maritime transport. Furthermore, a SWOT
analysis was conducted to research the concept of e–navigation, which has a big impact
on the future of development of navigational equipment. It was found that the development of the latest technologies leads to the reduction of the navigator’s role on the ship
through the use of increasing automation. The described and visualized ideas of innovative
solutions are the results of the work.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: wyposażenie nawigacyjne, innowacje, nawigacja,
e–nawigacja, System Obrazowania Elektronicznych Map i Informacji Nawigacyjnych,
Międzynarodowa Organizacja Morska / navigational equipment, innovations, navigation,
e–navigation, Electronic Chart Display and In
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__PL

ANALIZA ROZWOJU TRANSPORTU KONTENERÓW
I TERMINALI KONTENEROWYCH W POLSCE
AUTOR: Piotr Wilkowski
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Środki Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Mohamed Behilil
STRESZCZENIE: Stale rozwijający się transport kontenerów stał się głównym czynnikiem do
rozwoju i inwestycji w polskich terminalach kontenerowych. Działania te są podejmowane
w celu zwiększenia możliwości przeładunkowych, przyjmowania coraz większych jednostek kontenerowych oraz pozyskiwania nowych klientów. Dzięki temu polskie terminale
są atrakcyjnym partnerem działającym w rejonie Morza Bałtyckiego. W pracy zawarte
zostały informacje dotyczące transportu kontenerów, charakterystyki największych polskich terminali takich jak Głębokowodny Terminal Kontenerowy DCT w Gdańsku a także
Bałtycki Terminal Kontenerowy BCT w Gdyni. Możliwości rozwoju tych placówek, a także
rozwiązania, które mogą ograniczyć zanieczyszczenia środowiska.

__ENG

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF CONTAINER TRANSPORT AND CONTAINER
TERMINALS IN POLAND
ABSTRACT: The constantly growing container transport has become the main factor for
the development and investment in Polish container terminals. These activities are undertaken in order to increase the transshipment capacity, accept increasingly larger container
units and acquire new customers. Thanks to this, Polish terminals are an attractive partner
operating in the Baltic Sea region. The work contains information on container transport,
characteristics of the largest Polish terminals such as Deepwater Container Terminal DCT
in Gdansk and the Baltic Container Terminal BCT in Gdynia. Possibilities of development
of these facilities, as well as solutions that can reduce environmental pollution.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: terminal kontenerowy, transport kontenerowy,
transport intermodalny, rozwój transportu / container terminal, container transport,
intermodal transport, transport development
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__PL

PROJEKT WSTĘPNY UKŁADU NAPĘDOWEGO
ŚRÓDLĄDOWEGO STATKU DO TRANSPORTU
KRUSZYWA NA WIŚLE
AUTOR: Monika Gróbarczyk
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Środki Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy jest wykonanie wstępnego projektu układu napędowego dla statku do przewozu kruszywa na Wiśle. Praca obejmuje część teoretyczną
oraz praktyczną. W części teoretycznej opisano transport wodny śródlądowy: pozytywne
i negatywne cechy tego rodzaju transportu, przedstawione zostały dane statystyczne
dotyczące dróg śródlądowych oraz rodzaju przewożonych kruszyw w Polsce. Następnie
scharakteryzowano statek śródlądowy do przewozu kruszywa, krótko opisano tabor żeglugi w Polsce oraz wykonano krótką analizę najczęściej stosowanych rodzajów statków
rzecznych. Następnie przeanalizowano rejony eksploatacji Wisły, analizę te wykonano na
podstawie regulacji prawnych dotyczących żeglugi śródlądowej w Polsce. W kolejnym
rozdziale dokonano założeń projektowych które charakteryzowały parametry statku
dopuszczone w wybranym rejonie pływania. Dzięki wyznaczonym wartościom obliczono
opory ruchu statku trzema, wybranymi metodami. Następnie wykonano obliczenia wymaganej mocy dla elementów układu napędowego. W części praktycznej dokonano
wyboru poszczególnych elementów układu napędowego takich jak: pędnik oraz silnik
główny. Skorygowano również wymaganą moc napędu głównego względem dobranych
wcześniej elementów. W pracy wykonano projekt wstępny układu napędowego który
ukazuje metodykę wykonywania takich projektów, podejmuje zagadnienia dotyczące
uregulowań prawnych w transporcie śródlądowym oraz zawiera praktyczne rozwiązanie
zadania.

__ENG

PRELIMINARY DESIGN OF THE PROPULSION SYSTEM OF AN INLAND
VESSEL FOR THE TRANSPORT OF AGGREGATES ON THE VISTULA
ABSTRACT: The purpose of this work is to make a preliminary design of a propulsion system of an inland vessel for the transport of aggregates on the Vistula. The work includes
the theoretical and practical part. The theoretical part describes inland transport: positive
and negative features of this type of transport, statistical data on inland waterways and
type of transported aggregates in Poland were presented. Then was characterized an
inland vessel for the transport of aggregate, briefly described the rolling stock in Poland
and a short analysis of the most commonly used types of river vessels was performed.
Then, the Vistula exploitation areas were analyzed, the analysis was carried out on the
basis of legal regulations concerning inland transport in Poland. In the next chapter, design assumptions were made which characterized with the ship’s parameters allowed in
the selected area of swimming. By this determined values, the movement resistance of
the ship was calculated with three selected methods. Then, calculations of the required
power for the components of the propulsion system were made. In the practical part, the

__228

PRACE INŻYNIERSKIE / NR 2 (1/2019)

individual components of the propulsion system were selected, such as the propulsor
and the main engine. The required power of the main drive with respect to the previously selected elements was also corrected. The work involved the preliminary design
of the propulsion system which shows the methodology of carrying out such projects,
takes up issues regarding legal regulations in inland transport and includes a practical
solution to the task.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: transport śródlądowy, napęd, statek, projekt wstępny,
pędnik, silnik / inland transport, propulsion, ship, preliminary design, propeller, engine
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__PL

PROJEKT WSTĘPNY INSTALACJI CHŁODNICZEJ
DLA CHŁODNIOWCA O NOŚNOŚCI 7000 TON
AUTOR: Kamil Myślisz
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Środki Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Celem pracy było opracowanie projektu wstępnego instalacji chłodniczej
dla chłodniowca opartego o wybrane założenia projektowe, takie jak: trasa, rodzaj ładunku,
izolacja i podział ładowni, rodzaj systemu chłodniczego oraz towarzystwo klasyfikacyjne,
pod którego nadzorem statek jest projektowany. Postawiony cel został w pełni zrealizowany, wynikiem pracy jest projekt wstępny instalacji chłodniczej w postaci schematów,
dobranych sprężarek oraz obliczonych parametrów niezbędnych podzespołów, który
może posłużyć do dalszych, dokładniejszych obliczeń i rysunków.

__ENG

PRELIMINARY DESIGN OF A REFRIGERATION PLANT
FOR A REEFER SHIP 7000 TONS
ABSTRACT: The goal of this essay was to elaborate preliminary design of a refrigeration
plant for a reefer ship based on selected design assumptions, such as: route, cargo type,
insulation and division of holds, type of cooling system and classification society supervising the project. Set goal has been fully achieved, the result of work is preliminary design
of a refrigeration plant presented as schemes, selected compressors and calculated
parameters of necessary components which could be used for further more accurate
calculations and drawings.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: projekt wstępny, urządzenie chłodnicze, chłodniowiec
/ preliminary design, refrigeration plant, reefer
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__PL

METODY I URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA
OLEJÓW SMAROWYCH W OKRĘTOWYCH TŁOKOWYCH
SILNIKACH SPALINOWYCH
AUTOR: Marta Śrębowata
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Środki Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Piotr Bzura
STRESZCZENIE: Tematem niniejszej pracy są Metody i urządzenia do oczyszczania olejów smarowych w okrętowych tłokowych silnikach spalinowych. W pracy przedstawiono
rodzaje olejów ze względu na ich pochodzenie, trzy najpopularniejsze metody klasyfikacji
olejów smarujących, zanieczyszczenia występujące w olejach, trzy metody oczyszczania
takie jak: sedymentacja grawitacyjna, filtry oraz wirowanie czynnika smarowego. W celu
sprawdzenia skuteczności oczyszczania oleju w wirówkach przeprowadzono badania
na wirówce przemysłowej typu MAB104B. Zmierzono gęstość, lepkość, liczbę kwasowa
i zawartość wody oleju przed i po oczyszczaniu. Po odwirowaniu spadła niewiele lepkość
oleju, o 33,(3)% zmalała całkowita liczba kwasowa. W żadnej próbce nie wykryto zawartości wody. Z powodu źle dobranej przesłony zanotowano straty oleju na poziomie 75%.
Wniosek z badania jest taki, że dla olejów o dużych gęstościach stosuje się przesłony
o małych średnicach.

__ENG

METHOD AND DEVICE FOR CLEANING LUBRICATING OIL IN MARINE
RECIPROCATING INTERNAL COMBUSTION ENGINES
ABSTRACT: The subject of this work is Method and device for cleaning lubricating oil in
marine reciprocating internal combustion engines. The paper presents the types of oils
in view of origin, the three most popular methods for classification lubricating oils, pollutions in oils, three methods of purification, such as gravity sedimentation, filters and the
centrifugation of the lubricant. In order to check the efficiency of oil purification in centrifuges, tests were carried out on an industrial centrifuge type MAB104B. Density, viscosity,
acid value and water content of oil before and after purification were measured. After
centrifugation, the viscosity of the oil dropped slightly, by 33,(3)% the total acid number
decreased. No water content was detected in any of the samples. Because the aperture
was chosen incorrectly, oil losses of 75% were recorded. The conclusion from the study
is that for high density oils, small diameters are used.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: olej smarowy, metody oczyszczania, silnik spalinowy
/ lubricating oil, Method for clearing, combustion engines
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__PL

EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE WALORY
TRANSPORTU KONTENERÓW NA NAJWIĘKSZYCH
JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH
AUTOR: Artur Jereczek
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Środki Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Roman Liberacki
STRESZCZENIE: Celem tej pracy inżynierskiej jest analiza i porównanie kosztów oraz walorów ekologicznych przewozu kontenera na dwóch jednostkach o różnej pojemności: 7500
TEU oraz 15000 TEU. Omówiono charakterystykę kontenerowców, a także ich ogólną
budowę. Dobrano jednostki wzorcowe o pojemności zbliżonej do rozpatrywanych i na
tej podstawie utworzono listę możliwych do zastosowania silników głównych, agregatów
prądotwórczych i kotłów. Następnie przeprowadzono obliczenia mające na celu dobór
konkretnych urządzeń dla omawianych statków. Określono trasę jaką jednostki miały się
poruszać i oszacowano koszty zużycia paliwa. Na tej podstawie oszacowano jednostkowy
koszt przewozu kontenera na wybranej trasie. Następnie oszacowano emisję zanieczyszczeń do atmosfery w przeliczeniu na kontener.

__ENG

ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL BENEFITS OF CONTAINER
TRANSPORTATION ON THE LARGEST VESSELS
ABSTRACT: Purpose of this thesis is analysis and comparision of container transport costs
and environmental aspects on two vessels with different capacities: 7500 TEU and 15000
TEU. Container ship characteristics and its general construction has been discussed. Pattern
vessels of capacities closest to considered ones has been choosen, and relevant list of
possibile main engines, generating sets and boilers has been created. Next, calculations
aimed at choosing specific devices for considered chips has been made. A route chich
vessels has to follow has been specified and fuel costs has been estimated. Based on this,
unitary cost of container transport on the choosen route, has been estimated. Next, emission of pollutants into the atmosphere calculated for one container, has been estimated.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: kontenerowiec, kontener, silnik główny, agregat
prądotwórczy, kocioł opalany / container ship, container, main engine, generating
set, boiler
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INSTALACJA TRANSPORTU ŁADUNKU
NA PRODUKTOWCU O NOŚNOŚCI 40000 TON
AUTOR: Marek Witkowski
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Środki Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Roman Liberacki
STRESZCZENIE: Celem pracy jest zaprojektowanie instalacji przeładunkowej na produktowcu o nośności 40000 dwt. Zawarte zostały podstawowe informacje na temat tych
statków jak i ich pomp oraz rurociągów ładunkowych. Następnie omówiono różne typy
instalacji występujące na tego typu jednostkach oraz dobrano najbardziej korzystne
rozwiązanie dla projektowanej jednostki. Później zaprezentowano dobór elementów rurociągów oraz obliczenia z nimi związane. Główna część pracy dotyczy instalacji przeładunkowej, w skład której wchodzą pompy ładunkowe, rury, zasuwy, manifoldy, które zostały
odpowiednio dobrane. Następnie przedstawiono autorski projekt schematu instalacji
przeładunkowej z wykorzystaniem uprzednio dobranych pomp, rur i armatury. W dalszej
części zamieszczono charakterystykę rurociągu w postaci wykresu i ją przeanalizowano.

__ENG

CARGO TRANSPORT SYSTEM ON A PRODUCT
CARRIER WITH A CAPACITY OF 40000 TONS
ABSTRACT: A purpose of the diploma project is to design a cargo handling system on
a tanker with a capacity of 40000 dwt. Basic information about these ships as well as their
pumps and cargo pipelines has been included. Various types of cargo pumping systems
appearing on this type of vessels were discussed and then the most reasonable solution
for the designed ship was selected. After that, the selection of pipeline elements and calculations related to them were presented. The main part of the thesis is focused on the
cargo transport system, which consists of cargo pumps, pipes, valves, manifolds, which
have been properly selected. After that, the author’s design of the cargo system diagram
was presented, using previously selected pumps, pipes and fittings. In the following part,
the characteristics of the pipeline are presented in the form of a graph and analyzed.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: produktowiec, pompa głębinowa, pompa wirowa,
rurociąg / product tanker, submerged cargo pumps, centrifugal pump, pipeline
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__PL

ANALIZA PROCESU OBSŁUGI WĘGLA W PORCIE GDAŃSK
AUTOR: Marcel Król
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Środki Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Agnieszka Maczyszyn
STRESZCZENIE: Analiza procesu przeładunku węgla w Porcie Gdańsk, tak brzmi temat tej
pracy, jednak by pisać o przeładunku węgla, należałoby opisać i przedstawić czym jest
węgiel. Pierwszy rozdział tej pracy opowiada o charakterystyce węgla, jego rodzajach, jak
powstaje oraz jest wydobywany. Kolejnym zagadnieniem jest miejsce tegoż przeładunku,
w drugim rozdziale został przedstawiony Port Gdańsk, jego lokalizacja, historia i rozwój.
Przedstawiono również nabrzeża, jednak tylko te obsługujące statki masowe z węglem,
wyróżniono nabrzeże Węglowe oraz terminal ładunków suchych masowych, składający
się z dwóch pirsów, Węglowego i Rudowego. W ramach tego rozdziału opisano urządzenia przeładunkowe występujące na terenie portu a także zasada ich działania i sposób
transportu węgla z ładowni statku do wagonów kolejowych i placów składowych. W kolejnym rozdziale przedstawiono kolejność czynności występujących przy przeładunku
węgla z pominięciem szczegółów opisanych we wcześniejszym rozdziale, zawarto tam
również wymogi odnośnie wejścia statku do portu oraz sposobu komunikacji z kapitanatem portu. Na koniec autor podsumował i scharakteryzował sposób przeładunku węgla
w Porcie Gdańsk oraz poddał analizie to co można zmienić w porcie, aby zwiększyć jego
efektywność i wydajność przeładunkową.

__ENG

ANALYSIS OF THE PROCES OF HANDLING CAOL AT THE PORT OF GDANSK
ABSTRACT: Coal transshipment process analysis in Port Gdansk, which is the topic of this
essay, but what we should start with is describing what coal is. First chapter of this essay
describes the characteristics of coal, its types, how it is formed and how it is mined. Next
issue is its transshipment place, therefore the second chapter describes Port Gdansk, its
location, history and development. Harbors are also described, but only those servicing
mass coal transportation ships, Coal harbor and dry bulk cargo terminal, that consists of
two piers – Coal and Ore – are to be highlighted. As part of this chapter transshipment
machinery present on the area of port and how they work and how coal is transported
from ship’s hold to cargo carriages and storage yards will be described. Next chapter
will contain the order of activities to be done while transshipping coal, omitting details
already describes in previous chapter, and also requirements for ships to enter the area
of harbor and how it communicates with the captain of port. In the ending part author will
summarize and characterize the method of coal transshipment in Port Gdansk and analyzes
what could be changed in the harbor to optimize its efficiency and transshipment output.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: węgiel, port, przeładunek, przenośnik taśmowy, żuraw,
ładowarka, transport morski, urządzenia przeładunkowe / coal, port, transshipment, belt
conveyor, crane, loader, sea transportation, transshipment devices
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PROBLEMATYKA TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU
AUTOR: Mariusz Charytoniuk
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Środki Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Daniel Piątek
STRESZCZENIE: Niniejsza praca inżynierska zatytułowana: Problematyka Transportu
Miejskiego w Gdańsku przedstawia analizę jakości komunikacji miejskiej na terenie
Miasta Gdańska skupiając się na jej poszczególnych aspektach takich jak: rozplanowanie linii komunikacyjnych, tabor pojazdów wykonujących przewozy, optymalizacja
i synchronizacja połączeń, dynamika rozkładów jazdy, reakcje na niecodzienne potrzeby mieszkańców oraz innowacyjne rozwiązania wspierające komunikację miejską.
Dodatkowo przedstawiono porównanie transportu miejskiego do samochodowego
pod kątem opłacalności czasowej i finansowej. Zastosowane metody badań opierają
się głównie na analizie autorskich map Gdańska zawierających kluczowe dla transportu
miejskiego informacje, takie jak: zaludnienie poszczególnych dzielnic, punkty zborne,
najważniejsze drogi, teoretyczne kierunki transportowe, układ linii tramwajowych i głównych linii autobusowych, zagęszczenie ruchu pojazdów, układ linii nocnych i tramwajów
wodnych, zlokalizowanie zajezdni, połączenia kolejowe. Dodatkowo korzystano ze
metod porównawczych do przedstawienia różnic między autobusami i tramwajami
oraz między całą komunikacją miejską i samochodami. Celem pracy była ocena jakości komunikacji i zaproponowanie rozwiązań, które mogą wpłynąć na jej poprawę. Na
podstawie wniosków wyciągniętych z wyników wyżej wymienionych badań określono
następującą opinię: komunikacja miejska w Gdańsku, mimo kilku poważnych wad, stoi
na wysokim poziomie pod względem rozplanowania rozkładów, floty pojazdów czy
nieustannie rozwijanych innowacji. Również plany rozwoju miasta po części pokrywają
się z wnioskami własnymi, zatem mają one dużą szansę na faktyczne poprawienie stanu
komunikacji w mieście w najbliższej przyszłości.
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THE PROBLEMS OF URBAN TRANSPORT IN GDANSK
ABSTRACT: This engineering thesis entitled: The problems of Urban transport In Gdansk
presents an analysis of the quality of urban transport in the city of Gdansk focusing on
its particular aspects like: planning of communication lines and fleet of vehicles driving
through them, optimization and synchronization of arrivals and departures by bus or
train stops, dynamics of timetables, reactions to an unusual needs of city inhabitants and
innovate solutions supporting urban transport. In addition, the time and financial comparison between urban and car transport has been included. Applied research methods
are based mainly on the analysis of Gdansk original maps containing the most important
information for urban transport such as: population of districts, collective points, main
roads, theoretical transport directions, layout of tram lines and main bus lines, transport
density, layout of night bus lines and water tram lines, locations of depots and railway connections. In addition, comparative methods has been used to show differences between
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buses, trams and between whole urban transport and cars. The purpose of this engineering thesis was to write the opinion about the quality of urban transport and propose
solutions that may affect its improvement. Based on conclusions drawn from the results
of the aforementioned methods, the following opinion has been defined: urban transport
in Gdansk, despite some serious disadvantages is at high level in the field of schedule
design, vehicle fleet and constantly improved innovations. Also the development plans of
the city partly coincide with conclusions of this work, which means have high probability
of urban transport practical improvement in the near future.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: Miasto Gdańsk, transport miejski, kierunki transportowe, system transportu miejskiego, środki transportu miejskiego / Gdańsk, urban
transport, transport directions, urban transport systems, urban transport vehicles
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PROJEKT KONCEPCYJNY MAŁEGO PROMU
W STREFIE BRZEGOWEJ MIASTA GDAŃSK
AUTOR: Daria Kaszubska
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Środki Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Daniel Piątek
STRESZCZENIE: Niniejsza praca dyplomowa została poświęcona problematyce komunikacji
i transportu w strefie brzegowej Miasta Gdańsk. Przedstawiono w niej aktualną sytuację
komunikacji miejskiej występującej w dzielnicach nadmorskich takich jak Nowy Port, Krakowiec–Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska. Przeanalizowano potrzeby transportowe
występujące w obrębie wyżej wymienionych dzielnic, przedstawiono problemy dotyczące
aktualnych rozwiązań. Przedstawiono oraz przeanalizowano funkcjonowanie istniejących
linii tramwajów wodnych w Gdańsku, istniejących przykładów małych promów zarówno
w Polsce jak i za granicą. Rozpatrzono regulacje prawne dotyczące przewozu pasażerów drogą morską oraz drogą wodną śródlądową. Ostatecznie zaproponowano ogólną
koncepcję zmian, dodatkowych propozycji w celu usprawnienia komunikacyjnego strefy
brzegowej miasta Gdańsk oraz zaproponowano i zwizualizowano rozplanowanie funkcjonalne jednostki mającej obsługiwać nowe, proponowane linie promowe.
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CONCEPTUAL DESIGN OF A SMALL FERRY IN COASTAL AREA OF GDANSK
ABSTRACT: This thesis is dedicated to issues of the coastal area of Gdansk. The thesis
presents the current situation of public transport in the coastal area such as Nowy Port,
Krakowiec–Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska. In case of the above mentioned
areas the transport needs were analyzed and the problems regarding current solutions
were presented. Tram lines in Gdansk and examples of existing small ferries in Poland as
well as abroad ones were presented and analyzed. The legal regulations regarding the
transport of passengers by sea and inland waterway were considered. Finally, there was
a plethora of changes enquired such as: a general concept of changes, additional instance
of improving the communication in coastal area of Gdansk and a functional layout of the
unit intended for servicing the New Ferry line.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: prom, tramwaj wodny, strefa brzegowa miasta Gdańsk,
komunikacja miejska / ferry, water tram, coastal zone of Gdańsk, public transport
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PROJEKT I PROGRAMOWA REALIZACJA WIRTUALNEGO
STANOWISKA DO BADANIA DYNAMIKI UKŁADU
TŁOKOWO–KORBOWEGO SILNIKA CZTEROSUWOWEGO
Autor: Dawid Cwajda
KIERUNEK STUDIÓW: Transport / Specjalność Środki Transportu Wodnego
PROMOTOR: dr inż. Jacek Rudnicki
STRESZCZENIE: Przedmiotem pracy jest identyfikacja problemu dynamiki układu tłokowo –
korbowego i przedstawienie stosowanych rozwiązań tych układów w silnikach przemysłowych oraz stworzenie interaktywnego programu, który jest wirtualnym środowiskiem
do badania dynamiki zbieżnoosiowego układu tłokowo–korbowego jednocylindrowego,
czterosuwowego silnika o zapłonie samoczynnym w celach dydaktycznych. Zgodnie
z głównymi założeniami projektowymi program na podstawie wprowadzonych do niego
danych, którymi są określone parametry konstrukcyjne przeprowadza symulację ciśnienia
i sił gazowych, prędkości, przyspieszenia tłoka, siły bezwładności w ruchu posuwisto–
zwrotnym tłoka i części korbowodu wyznaczona zostaje siła gazowa, tłokowa i jej składowe
oraz moment obrotowy. Przebieg wszystkich uzyskanych wielkości porównawczych jest
zilustrowany na wykresach w jako funkcja kąta obrotu wału korbowego. W pracy przedstawiony został schemat blokowy działania programu i algorytm symulacyjny.

__ENG

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF SOFTWARE VIRTUAL STATION
TO STUDY THE CRANK – PISTON DYNAMICS OF THE FOUR–STROKE ENGINE
ABSTRACT: The subject of the diploma paper is to identify the problem of the dynamics
of the pistoncrank arrangement and to present the applied solutions of these systems in
industrial engines. Creation of an interactive program, which is a virtual environment for studying the dynamics of a convergent–axis, one–cylinder reciprocating system, a four–stroke
self–ignition engine for teaching purposes. According to the main design assumptions, the
program based on the data, which are defined constructional, regulatory parameters and
environmental conditions in which the engine runs, simulates the course of pressure prevailing in the working space, piston velocity and acceleration, inertial force in the reciprocating
motion of the piston and the connecting rod part and on the basis of the pressure course
the gas force and its components as well as the torque are determined. The course of all
comparative values obtained is illustrated in the diagrams with reference to the angle of
rotation of the crankshaft. The work also presents a block diagram of the program operation and a simulation algorithm as well as a description of the application possibilities of
selected software environments for the implementation of the algorithm.
SŁOWA KLUCZOWE / KEYWORDS: silnik o zapłonie samoczynnym, układ tłokowo–
korbowy, dynamika układu tłokowo–korbowego, symulacja komputerowa / Self–
ignition engine, piston–crank system, dynamics of the piston–crank system, computer
simulation
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