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Niniejszy katalog przedstawia skrót informacji na temat prac dyplomowych
magisterskich i inżynierskich zrealizowanych na Wydziale Oceanotechniki
i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, obronionych w okresie 20.07-31.12.2018 roku.
Dotyczy on pięćdziesięciu dwóch prac magisterskich wykonanych na studiach II stopnia
oraz ośmiu prac inżynierskich wykonanych na studiach I stopnia. Podane są: tytuł pracy,
imię i nazwisko autora, imię i nazwisko promotora oraz streszczenie pracy zarówno
w języku polskim jak i angielskim. Jest to pierwsza edycja katalogu, a celem jego wydania
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.
Osoby zainteresowane podanymi tematami mogą nawiązać kontakt 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.

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

Gdańsk, 19 stycznia 2019 roku
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Analiza efektywności energetycznej domu jednorodzinnego
Autor: Patrycja Horwat
Kierunek studiów: Energetyka, Specjalność Zaawansowane systemy energetyczne
Promotor: dr inż. Mohammad Ghaemi
STRESZCZENIE: Efektywność energetyczna budynków odgrywa coraz większą rolę
w państwach członkowskich UE, ze względu na ciągły wzrost zapotrzebowania na energię,
zmiany klimatyczne, a także ciągły wzrost cen energii. Wdrożenie technologii
wykorzystujących odnawialne źródła energii jest skuteczną metodą poprawy efektywności,
obniżającą zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych, przyczyniającą się do ochrony
środowiska, a także znacząco obniżającą koszty zasilania odbiorników energii w budynku.
W pierwszej części niniejszej pracy opisano główne cele polityki Unii Europejskiej
w kontekście poprawy efektywności energetycznej, a także zdefiniowano pojęcie
efektywności energetycznej i przedstawiono klasy energetyczne budynków. Ponadto
opisano czynniki wpływające na efektywność energetyczną i przedstawiono metody jej
poprawy, poczynając od przegród przezroczystych i nieprzezroczystych, geometrii
budynku, wentylacji, oświetlenia, a kończąc na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii.
W drugiej części dokonano obliczeń zapotrzebowania rozpatrywanego budynku na energię
pierwotną. Następnie przeprowadzono analizę techniczno-ekonomiczną potencjalnych
metod poprawy efektywności energetycznej budynku, takich jak: przydomowa elektrownia
wiatrowa, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz pompa ciepła. Na podstawie
wyników obliczeń dobrano optymalną instalację dla budynku.
Title of thesis: ANALYSIS OF ENERGY EFFICIENCY OF A SINGLE HOUSE
ABSTRACT: Taking into account continuous increase in energy demand, climate change and the
continuous rise in energy prices, the energy efficiency of buildings is playing an increasingly
important role in European Union member states. The implementation of technologies, which use
the renewable energy sources is an effective method of improving efficiency, reducing energy
consumption from non-renewable sources, contributing to environmental protection and also
significantly reducing the cost of energy. The first part of this thesis include the main objectives of
the European Union policy in the context of improving energy efficiency, defining the concept of
energy efficiency and presenting the energy classes of buildings. In addition, the factors
influencing energy efficiency are described and methods for its improving are presented. In the
second part, the primary energy consumption and demand of a selected single house are
determined. Next, a comparative analysis based on both technical and economic criteria has been
presented and feasible methods of improving the energy efficiency of this house are described. The
methods include application of wind power plant, photovoltaic panels, solar collectors and heat
pump. Related installations are designed, presented and described, as well. Finally, optimisation
process is provided to select the optimal solution, which is delivered in details.
Słowa kluczowe/Keywords
efektywność energetyczna, pomiary energetyczne, energie odnawialne
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Analiza techniczno-energetyczna wykorzystania wody gorącej ze źródeł
geotermalnych do wspomagania pracy bloku energetycznego klasy 390 MW
Autor: Aleksandra Bartyska
Kierunek studiów: Energetyka, Specjalność Zaawansowane systemy energetyczne
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Głównym celem prezentowanej pracy była analiza techniczno-energetyczna
wykorzystania gorącej wody ze źródeł geotermalnych do wspomagania pracy bloku
energetycznego klasy 390 MW. Prezentowana praca składa się z sześciu rozdziałów. Na końcu
pracy przedstawiona jest bibliografia oraz wykaz tabel i rysunków. Pierwszy rozdział jest
wprowadzeniem. Zawiera najważniejsze informacje oraz wyszczególniony został cel oraz zakres
pracy. W drugim rozdziale zostały omówione systemy geotermalne. Opisane zostały systemy
eksploatacyjne oraz sposoby wykorzystania źródeł geotermalnych, a także główne układy instalacji
geotermalnych. Trzeci rozdział jest przeglądem geotermii w Europie i na świecie. Omówione
zostały warunki geotermalne, stan wykorzystania energii geotermalnej, główne dziedziny
wykorzystania oraz kierunki rozwoju geotermii w Europie i na świecie. Czwarty rozdział skupia
wiadomości o energii geotermalnej w Polsce, charakteryzuje złoża geotermalne w Polsce, ich
wykorzystanie, a także zawiera opis jednej z instalacji znajdującej się na obszarze kraju, tj.
ciepłowni geotermalnej w Uniejowie. Piąty rozdział dotyczy obliczeń termodynamicznych obiegu
referencyjnego, bilansu wymienników ciepła znajdujących się w obiegu. Zostały również
wyznaczone wszystkie podstawowe wskaźniki pracy układu. W rozdziale zostały również
przedstawione obliczenia wszystkich trzech modernizacji układu. Ostatni rozdział jest
podsumowaniem całej pracy. Dokonano analizy wcześniej przeprowadzonych obliczeń oraz
zaprezentowano wnioski.
Title of thesis: TECHNICAL AND ENERGETICAL ANALYSIS OF GEOTHERMAL
WATER UTILIZATION TO BE SUPPLIED TO THERMAL CYCLE OF A 390 MW
POWER UNIT
ABSTRACT: The aim of the thesis was a technical and energetical analysis of geothermal water
utilization to support the operation of the thermal cycle of a 390 MW power unit. The presented
work consists of six chapters. At the end of the work, a bibliography and a list of tables and
drawings are provided. The first chapter is an introduction. It contains the most important
information and the goal of the dissertation. In the second chapter, geothermal systems are
discussed. The exploitation systems and methods of using geothermal sources as well as the main
systems of geothermal installations arena is described. The third chapter is a review of geothermal
energy in Europe and the world. Geothermal conditions, the state of geothermal energy utilization,
main fields of usage and directions of geothermal development were discussed. The fourth chapter
focuses on geothermal energy in Poland, characterizes geothermal deposits in Poland, their usage,
and includes a description of one of the installations located in the country, i.e. geothermal heat
plant in Uniejów. The fifth chapter concerns the thermodynamic calculations of the reference
circuit, the balance of heat exchangers in circulation. All basic system operation indicators are
determined. The chapter also presents calculations of all three system upgrades. The last chapter is
a summary of the presented subject and calculations carried out in the project.
Słowa kluczowe/Keywords
energia
geotermalna,
energia
elektryczna,
systemy
geotermalne,
instalacje
geotermalne/geothermal energy, electricity, geothermal systems, geothermal installations
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Analiza techniczno-energetyczna silnika turbogazowego spalającego wodór
Autor: Weronika Kostewicz
Kierunek studiów: Energetyka, Specjalność Zaawansowane systemy energetyczne
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Rozważania nad wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
zarówno w przemyśle, jak również w gospodarstwach domowych, są bardzo ważnym
elementem życia nie tylko osoby zainteresowanej energetyką, ale także ludzi świadomych
zagrożeń dla środowiska naturalnego jakie wynikają z błahego podejścia do tego tematu.
W pracy dokonano próby przybliżenia czytelnikowi podstawowych informacji
dotyczących przyczyn wzrostu zapotrzebowania na szerokorozumianą energię,
ograniczonością zasobów naturalnych obecnie używanych do jej pozyskiwania, jak
również wskazano alternatywne sposoby jej produkcji. Zasygnalizowano także zagrożenia
wynikające z nieekonomicznego wykorzystywania stale kurczących się zasobów
naturalnych, wpływu zanieczyszczeń z procesów pozyskiwania energii na środowisko
naturalne, w tym na zachodzące zmiany klimatyczne. Podstawowym powodem
przystąpienia do napisania pracy dyplomowej polegającej na analizie technicznoenergetycznej użycia wodoru jako paliwa w silniku turbogazowym, było udowodnienie
możliwości i sprawności działania zastosowanego rozwiązania. Zbadanie skuteczności
energetycznego wykorzystania, jak również dokonanie analizy środowiskowej użytego
podczas badań wodoru wraz z zachodzącymi podczas jego spalania reakcjami były
głównymi problemami jakimi zajęto się podczas przeprowadzanych badań. W tym celu
dokonano szeregu wyliczeń, na podstawie których przeanalizowano między innymi
skuteczność zastosowanych metod badawczych, opisano zachodzące procesy, ich
sprawność, efektywność, energetyczność oraz szacunkowe nakłady niezbędne do
osiągnięcia zamierzonych celów. Wszystkie uzyskane podczas badań wyliczenia
umożliwiły sformułowanie wniosków. Wykazano, że zastosowane w pracy rozwiązania
umożliwiają ekologiczne wytworzenie energii elektrycznej bez wykorzystania do jej
produkcji tradycyjnych surowców tj. drewna, węgla, ropy naftowej czy też gazu ziemnego.
Faktem jest, że na chwilę obecną, nie są to wartości satysfakcjonujące, gdyż koszt
wytworzenia w ten sposób energii nie jest adekwatny do uzyskanej ilości. Są to wciąż
metody bardzo kosztochłonne, wymagające wielkich nakładów inwestycyjnych, jednak
jako alternatywne źródło energii są nadzieją, inspiracją i motywatorem do dalszych prac
związanych z tak ciekawym i zarazem modnym tematem jakim są niewątpliwie
odnawialne źródła energii i ochrona środowiska naturalnego.
Title of thesis: TECHNICAL AND ENERGETICAL ANALYSIS OF GAS TURBINE
ENGINE FIRING HYDROGEN
ABSTRACT: Considerations on the use of renewable energy sources both in industry and
in households are a very important element of life not only for people interested in energy,
but also for people who are aware of threats to the natural environment resulting from a
trivial approach to this issue. The paper attempts to familiarize the reader with basic
information regarding the reasons for the increase in demand for widely understood
energy, the fact that natural resources currently used to acquire it are limited, as well as
alternative ways of its production. The threats resulting from the uneconomic use of
constantly dwindling natural resources and the impact of pollution from energy production
processes on the natural environment, including climate change, were also indicated. The
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basic reason for deciding to write a diploma thesis based on technical and energetic
analysis of the use of hydrogen as a fuel in a gas turbine engine was to prove the potential
and efficiency of the applied solution. The study of the effectiveness of energy use, as well
as the environmental analysis of the hydrogen used during the tests together with the
reactions occurring during its combustion were the main problems that were addressed
during the tests. To this end, a number of calculations were made, based on which the
effectiveness of the used research methods was analyzed - the processes under way, their
efficiency, effectiveness and estimated expenditures necessary to achieve the intended
goals. All calculations obtained during the tests made it possible to formulate conclusions.
It has been shown that the solutions used in the work enable the ecological production of
electricity without using traditional raw materials, such as wood, coal, oil or natural gas.
The fact is that at the moment these are not satisfying values, because the cost of
manufacturing in this method of energy is not adequate to the amount obtained. These are
still very cost intensive methods, requiring much expenditures, but as an alternative source
of energy they are a hope, inspiration and motivator for further work related to such an
interesting and fashionable theme as undoubtedly renewable energy sources and
environmental protection are.
Słowa kluczowe/Keywords
wodór, silnik turbogazowy, zasoby naturalne, odnawialne źródła energii, zmiany
klimatyczne, środowisko naturalne/hydrogen, gas-turbine engine, natural resources,
renewable energy sources, climate change, natural environment
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Analiza energetyczna siłowni turboparowej zasilanej parą z wytwornicy
ogrzewanej helem z jądrowego reaktora wysokotemperaturowego o mocy
cieplnej 200 MW
Autor: Rafał Piotrowski
Kierunek studiów: Energetyka, Specjalność Eksploatacja współczesnych systemów
energetycznych
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Reaktory wysokotemperaturowe (HTR/VHTR – ang. High Temperature Gas
Cooled Reactor/Very High Temperature Gas Cooled Reactor) stwarzają perspektywy lepszego,
synergicznego wykorzystania dotychczas istniejących technologii energetycznych przy
jednoczesnym zwiększeniu sprawności termodynamicznej przetwarzania energii. Układy oparte
o reaktory HTR mogłyby posłużyć jako tanie, bardzo sprawne źródła energii, przy których
wykorzystaniu nie generowana byłaby dodatkowa emisja CO2. Jest to szczególnie ważne
w kontekście przy należności Polski do Unii Europejskiej i mechanizmu opłat za emisję CO2.
Największe korzyści z wykorzystania układów opartych o reaktory HTR w synergii z procesami
przemysłowymi płynęłyby z zastosowania energii cieplnej o wysokiej temperaturze w przemyśle
rafineryjnym i chemicznym, do produkcji wodoru czy też do podziemnego zgazowania i spalania
tlenowego węgla [8, 23]. W pracy przytoczono różne rozwiązania istniejących
wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem m.in. reaktorów Dragon, Peach Bottom,
AVR, High Temperature Engineering Test Reactor czy HTR-10. W dalszej części pracy wykonano
rozważania możliwości wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem ciepła z reaktora HTR,
a także dokonano analizy sprawnościowej zaproponowanych obiegów parowych wykorzystujących
energię cieplną powstałą w wyniku reakcji jądrowych w rdzeniu reaktora wysokotemperaturowego.
Title of thesis: ANALYSIS OF STEAM TURBINE CYCLE SUPPLIED WITH STEAM
PRODUCED IN STEAM GENERATOR HEATED BY HELIUM FROM HTR OF 200 MW
THERMAL POWER
ABSTRACT: High temperature reactors create perspectives for a better, synergistic use of existing
energy technologies while increasing the efficiency of thermodynamic energy conversion. Systems
based on HTR reactors could be used as cheap, very efficient energy sources, which would not
generate additional CO2 emissions. This is particularly important in the context of Poland's claims
to the European Union and the mechanism of fees for CO2 emissions. The greatest benefits from
the use of systems based on HTR reactors in synergy with industrial processes would come from
the use of heat energy at high temperature in the petroleum and chemical industry, to the
production of hydrogen or underground gasification and coal oxygen combustion [8, 23]. The work
shows various solutions of existing high-temperature gas-cooled reactors, including Dragon, Peach
Bottom, AVR, High Temperature Engineering Reactor or HTR-10 reactors. In the further part of
the work, the considerations of the possibility of generating electricity using heat from the HTR
reactor were made, and the efficiency analysis of the proposed steam cycles using thermal energy
generated as a result of nuclear reactions in the core of the hightemperature reactor.
Słowa kluczowe/Keywords
AVR, AGR, HTR, HTGR, HTTR, Peach Bottom, THTR
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Analiza gospodarki energetycznej zespołu zasilającego w energię elektryczną,
ciepło i zimno duży zespół targowo-kongresowy
Autor: Katarzyna Zielińska
Kierunek studiów: Energetyka, Specjalność Zaawansowane systemy energetyczne
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy dyplomowej magisterskiej było przeprowadzenie
analizy energetycznej systemów, które mogą zapewnić dostawę energii elektrycznej, energii
cieplnej oraz chłodu dla centrum targowo-kongresowego. Praca została podzielona na
5 zasadniczych części. W rozdziale pierwszym omówiono temat pracy, wyznaczono cel analizy
oraz sposób w jaki temat został zrealizowany. W rozdziale drugim przedstawiono aktualny stan
wiedzy o poszczególnych rozwiązaniach energetycznych. Poruszono temat gospodarki
energetycznej scentralizowanej i rozproszonej, opisano wybrane sposoby zaspokojenia
zapotrzebowania na poszczególne media energetyczne. Wyszczególnione zostały wady i zalety
rozwiązań wraz z komentarzem. Trzeci rozdział został poświęcony opisowi wybranego budynku.
Niestety, ze względu na tajemnicę przedsiębiorstw nie udało się pozyskać do analizy danych
rzeczywistych. Wobec tego zdecydowano o zamodelowaniu podobnego obiektu do rzeczywistych.
Czwarty rozdział jest ściśle powiązany z trzecim. Został w nim omówiony i zawarty bilans
energetyczny przedsiębiorstwa na wzór audytów energetycznych. Pozwoliło to na ocenienie
zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną i chłód. Szczególną uwagę poświęcono
podrozdziałowi dotyczącemu energii cieplnej ze względu na konieczność i słuszność wykonania
modernizacji budynku. Analiza pracy, spełnienie warunków projektowych, zaspokojenie
zapotrzebowania energetycznego i ogólna analiza finansowa poszczególnych rozwiązań zostały
przedstawione w piątym, najważniejszym rozdziale pracy. Praca została zakończona
podsumowaniem, wyznaczeniem kierunku dalszych badań oraz możliwymi kierunkami rozwoju
układów trójgeneracyjnych.
Title of thesis: ANALYSIS OF ENERGETICAL OPERATION OF POWER SYSTEM
SUPPLYING LARGE CONGRESS AND EXHIBITION CENTER WITH ELECTRICITY,
HEAT AND COOL
ABSTRACT: The purpose of present M.E. thesis was to analyze the energetical operation of
power system which supplies large congress and exhibition center with electricity, heat and cool
energy. It is divided to 5 parts. The first section is the preludium which presents the objective and
the main target of analysis, as well as how it was accomplished. The second chapter presents the
current state of knowledge about individual energy solutions. The subject of centralized and
dispersed energy management was discussed, also the selected ways of meeting the demand for
individual energy utilities were described. In this chapter also are listed the advantages and
disadvantages of the solutions along with the commentary. The third chapter is devoted to the
description of the selected building. Unfortunately, due to the confidentiality of enterprises, it was
not possible to obtain real data for analysis. Therefore, it was decided to model a similar object to
the real ones. The fourth chapter is closely related to the third one. The company's energy balance
was discussed in it, along with the energy’s audits. This allowed to assess the demand for
electricity, heat and cold energy. Particular attention is devoted to the sub-chapter which tells about
thermal energy due to the necessity and soundness of the modernization of the building. The
analysis of the work, meeting the design conditions and the demand for energy, as well as the
general financial analysis of individual solutions were presented in the fifth, the most important
chapter of the work. The work was completed with a summary, in which are set the direction of
further research and possible directions of trigeneration systems development.
Słowa kluczowe/Keywords
gospodarka rozproszona, trigeneracja/dispersed economy, trigeneration
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Analiza parametrów nowego rurociągu bałtyckiego z Rosji do Niemiec
do zaopatrzenia państw UE w gaz ziemny
Autor: Paulina Grzegorczyk
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Specjalności Okrętowe
Promotor: dr inż. Jan Bielański, doc. PG
STRESZCZENIE: Tematem pracy dyplomowej jest analiza parametrów nowego
gazociągu bałtyckiego zaopatrującego Unię Europejską w gaz ziemny. W pracy
przedstawiono charakterystykę europejskiego rynku energetycznego skupiając się na
Niemczech i Ukrainie jako przykładów krajów różnego wpływu projektowanego
gazociągu na ich gospodarkę. Przybliżona została technologia budowy gazociągów
podmorskich. W kolejnych rozdziałach przedstawiono etapy projektu wstępnego
gazociągu Nord Stream II dla wybranej trasy jego położenia. Uwzględniono podział
rurociągu na odcinki obliczeniowe, w celu spełnienia wymagań dotyczących ilości
transportowanego gazu. Parametry projektowe zostały przyjęte na podstawie analizy
gazociągów podobnych. W podsumowaniu uwidoczniony został wpływ założonych
parametrów na zagadnienie przepływu medium w rurociągu oraz szacowany wpływ
gazociągu na rynek energetyczny w Europie.
Title of thesis: ANALYSIS OF THE PARAMETERS OF THE NEW BALTIC
PIPELINE FROM RUSSIA TO GERMANY TO SUPPLY EU COUNTRIES WITH
NATURAL GAS
ABSTRACT: The subject of the thesis is the analysis of the parameters of the new Baltic
pipeline from Russia to Germany to supply EU countries with natural gas. The thesis
presents the characteristics of the European energy market, focusing on Germany and
Ukraine as examples of different countries influence of the proposed gas pipeline on their
economy. The technology of construction undersea gas pipelines has been approximated.
The following chapters present the stages of the Nord Strem II gas pipeline project for the
selected route. The division of the pipeline into the calculation sections was considered in
order to meet the requirements regarding the quantity of transported gas. The design
parameters were adopted on the basis analysis of similar gas pipelines. The summary
shows the impact of the assumed parameters on the issue of medium flow in the pipeline
and the estimated impact of the gas pipeline on the energy market in Europe.
Słowa kluczowe/Keywords
gaz ziemny, gazociąg/natural gas, gas pipeline
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Projekt wstępny układu napędowo-energetycznego
nasiębiernej o pojemności ładowni 3500 m3

pogłębiarki

ssącej

Autor: Marcin Kalkowski
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Specjalności Okrętowe
Promotor: dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Tematem poniższej pracy jest dobór układu napędowo –
energetycznego dla pogłębiarki ssącej nasiębiernej. Praca złożona jest z: części opisowej,
w której przedstawiono charakterystykę taboru pogłębiarskiego i zadania pogłębiarstwa.
Wymieniono również i opisano główne odbiorniki mocy na pogłębiarce; części
porównawczej, w której przeprowadzono analizę stosowanych rozwiązań układów
napędowo – energetycznych na pogłębiarkach; części projektowej, w której wyliczono
zapotrzebowanie na moc urzadzeń pogłębiarki oraz wyliczono koszta pracy pogłębiarki dla
dwóch stosowanych układów napędowych; odsumowania, w którym określono napotkane
trudności przy pisaniu pracy dyplomowej oraz ewentualne możliwości dalszych obliczeń.
Podczas wykonywania analizy porównawczej zwrócono szczególną uwagę na specyficzny
system pracy pogłębiarek ssących nasiębiernych. W konsekwencji wybrano dwa układy
napędowe: układ spalinowo - elektryczny oraz układ spalinowo - mechaniczny. Następnie
zgodnie z założonymi parametrami wykonano wstępny projekt, który zawierał dwa
wymienione wyżej rozwiązania układu napędowego, w celu zdefiniowania, który z nich
będzie charakteryzował się niższymi kosztami eksploatacyjnymi.
Title of thesis: PRELIMINARY DESIGN OF THE ENERGY SYSTEM FOR THE
TRAILING SUCTION HOPPER DREDGER WITH A HOPPER VOLUME OF
3500 M3
ABSTRACT: The subject of the following work is the selection of the power and energy
system for the suction hopper dredger. The work consists of: a descriptive part in which the
characteristics of the dredging fleet and dredging tasks are presented. The main power
receivers on the dredger were also exchanged and described; a comparative part, in which
an analysis of applied solutions of drive and energy systems on dredgers was carried out;
the design part, in which the power demand for the dredger equipment was calculated and
the dredge's operating costs for the two drive systems used were calculated; summary, in
which the difficulties encountered in writing the diploma thesis and possible further
calculations were identified. During the comparative analysis, particular attention was paid
to the specific system of work of the in-track slide dredgers. As a consequence, two
propulsion systems were selected: the combustion-electric system and the combustionmechanical system. Then, in accordance with the assumed parameters, a preliminary
design was made, which included the two abovementioned solutions of the propulsion
system, in order to define which one will have lower operating costs.
Słowa kluczowe/Keywords
pogłębiarka ssąca nasiębierna, pogłębiarstwo, układy napędowe, siłownie
okrętowe/trailing suction hopper dredger, dredging, propulsion systems, marine
power plants
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Analiza energochłonności procesów eksploatacji statku typu FPSO
Autor: Beata Lamczyk
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Specjalności Okrętowe
Promotor: dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: W niniejszej pracy przeprowadzono analizę procesów produkcyjnych
na statku FPSO oraz ich energochłonność. W drugim rozdziale przedstawiono ogólną
charakterystykę FPSO, ich zadania, budowę i wyposażenie oraz sposoby kotwiczenia
i cumowania, jak również umieszczono listę statków podobnych. W następnym rozdziale
przedstawiono założenia projektowe na podstawie jednego wybranego statku FPSO.
W rozdziale czwartym przeprowadzono analizę procesów produkcyjnych na
analizowanym statku oraz ich energochłonność. Ostatnim rozdziałem w pracy jest
przedstawienie bilansu energetycznego na FPSO, zarówno energii elektrycznej jak
i cieplnej w różnych stanach eksploatacji statku.
Title of thesis: ANALYSIS OF ENERGY DEMAND DURING THE OPERATION
OF THE FPSO SHIP
ABSTRACT: In this work, analysis of production processes on the FPSO ship and their
energy consumption were carried out. The second chapter presents the general
characteristics of FPSO, their tasks, construction and equipment as well as anchoring and
mooring methods, as well as a list of similar vessels. The next chapter presents design
assumptions on the basis of one selected FPSO ship. Chapter four analyzed ship and their
energy consumption. The last chapter in the work is to present the energy balance on
FPSO, both electricity and heat in various states of operation of the ship.
Słowa kluczowe/Keywords
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Projekt koncepcyjny siłowni statku poziomego ładowania w aspekcie
efektywności energetycznej
Autor: Urszula Tunkiewicz
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Specjalności Okrętowe
Promotor: dr inż. Piotr Bzura
STRESZCZENIE: Za cel pracy postawiono wykonanie projektu koncepcyjnego siłowni
statku ro-ro z uwzględnieniem efektywności energetycznej zgodnie z wymaganiami
Załącznika IV Konwencji MARPOL. Na podstawie listy statków podobnych określono
główne wymiary statku oraz przeprowadzono analizę rozwiązań układu napędowego.
Przedstawiono propozycje układów napędowych dla projektowanego statku. Dla układu
o najniższym Współczynniku Efektywności Energetycznej wykonano obliczenia
projektowe, bilans energetyczny oraz sporządzono rysunki instalacji siłowni.
Przedstawiono koncepcję poprawy efektywności energetycznej siłowni na etapie
planowania.
Title of thesis: THE CONCEPTUAL DESIGN OF THE POWER PLANT FOR
HORIZONTAL LOADING VESSEL IN ASPECT OF ENERGY EFFICIENCY
ABSTRACT: The aim of the study was to design a ro-ro ship's engine room concept with
regard to energy efficiency in accordance with the requirements of Annex IV of the
MARPOL Convention. On the basis of the list of similar vessels, the main dimensions of
the ship were determined and the analysis of the propulsion system solutions was carried
out. Proposals for propulsion systems for the designed vessel are presented. For the system
with the lowest Energy Efficiency Design Index, design calculations, energy balance and
drawings of the gym installations were made. The concept of improving the energy
efficiency of the gym at the planning stage is presented.
Słowa kluczowe/Keywords
conceptual design of the ship's engine room, ro-ro vessel, energy efficiency index
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Projekt maszyny sterowej obrotowej o momencie nominalnym 500 kNm
Autor: Mike Grams
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Specjalności Okrętowe
Promotor: prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski, prof. zw. PG
STRESZCZENIE: W niniejszej pracy przedstawiono projekt maszyny sterowej
obrotowej o momencie nominalnym 500 [kNm]. Praca została podzielona na część
teoretyczną oraz część projektową. W pierwszej części przedstawiono podstawowe
zagadnienia dotyczące okrętowych urządzeń sterowych. W dalszej części omówiono
różnego rodzaju maszyny sterowe, ich budowę, zasadę działania oraz wady i zalety
poszczególnych rozwiązań konstrukcyjnych. Część teoretyczna zawiera także przepisy
Nadzoru Konwekcyjnego Statków Morskich dotyczące wyposażenia kadłubowego.
W drugiej części pracy zawarte zostały dane techniczne z katalogu firmy „Remontowa
Hydroster System”, porównanie opisów działania układów hydraulicznych oraz
podstawowe obliczenia projektowe. Praca zakończona jest przedstawieniem wirtualnych
modeli poszczególnych elementów maszyny zaprojektowanych za pomocą systemu
wspomagania projektowania Autodesk Inventor Professional 2017, rysunku złożeniowego
oraz rysunkami elementów składowych urządzenia.
Title of thesis: DESIGN OF THE VANE STEERING GEAR WITH A TORQUE OF
500 KNM
ABSTRACT: In the present MSc Diploma Thesis the design of the drive vane steering
gear with a torque of 500 [kNm]. The paper is subdivided into theoretical and project
parts. In the first part presents the basic issues of ship's steering gear. In the further part of
the paper various types of steering gears, their construction, operating principle as well as
advantages and disadvantages of particular constructional solutions are discussed. The
theoretical part contains the regulations of the Maritime Ship's Convection Surveillance
about hull equipment. In the second part of the paper the work contains technical data
from the catalog of the company "Remontowa Hydroster System", comparison of
hydraulic system operation descriptions and basic design calculations. The paper is
finalized by presenting virtual models of individual machine elements designed using the
Autodesk Inventor Professional 2017 design support system, assembly drawing and
drawings of the components of the device.
Słowa kluczowe/Keywords
urządzenia okrętowe, maszyna sterowa obrotowa, siłownik tłokowy, siłownik
obrotowy/naval devices, rotating engine machine, piston actuator, rotary actuator

17

KATALOG PRAC DYPLOMOWYCH – WOIO PG, NR 1, 2/2018

Projekt uniwersalnego żurawika łodziowo-prowiantowego o udźwigu 20 kN,
wysięgu 1,5 - 6,5m i wymaganym kącie obrotu 200 deg
Autor: Piotr Kajzer
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Projektowanie statków specjalnych
i urządzeń oceanotechnicznych
Promotor: prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski, prof. zw. PG
STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy dyplomowej było zaprojektowanie żurawika
łodziowo – prowiantowego o udźwigu 20 kN, wysięgu 1,5 – 6 ,5 m i kącie obrotu 200
stopni. Opracowanie własnej koncepcji technicznej zostało poprzedzone analizą zagadnień
formalno – prawnych związaną z przepisami odnośnie budowy i eksploatacji żurawików
łodziowych. Kolejnym etapem był przegląd dostępnych żurawików różnych producentów
i zapoznanie się z ich konstrukcją, jak również z różnymi rodzajami mechanizmów, które
zostały na nich zastosowane. Na podstawie zdobytych informacji opracowałem
konstrukcję żurawika łodziowego, dla którego przeprowadziłem szczegółowe obliczenia
wytrzymałościowe w oparciu o przepisy PRS. Końcowym element pracy dyplomowej było
wykonanie rysunku złożeniowego żurawika.
Title of thesis: DESIGN OF A UNIVERSAL DAVIT FOR LIFE BOAT AND OTHER
CARGO WITH A LIFTING CAPACITY OF 20 KN, A REACH OF 1.5 - 6.5 M AND
A REQUIRED ANGLE OF ROTATION OF 200 DEG
ABSTRACT:

Słowa kluczowe/Keywords
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Projekt żurawia pokładowego z wysięgnikiem łamanym o udźwigu 30 kN
i wysięgu 1,5 - 10 m
Autor: Mateusz Kilkowski
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Specjalności Okrętowe
Promotor: prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski, prof. zw. PG
STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono przebieg czynności projektowych nad
żurawiem z wysięgnikiem składanym (udźwig 30 kN na wysięgu 1,5 – 10 m). Projekt
można podzielić na cztery główne części. W pierwszej części zostały opisane różne
koncepcje podobnych urządzeń przeładunkowych oraz ich napędu i sterowania. W oparciu
o wymagania bazowej jednostki pływającej wybrano najlepsze rozwiązanie – żuraw
z wysięgnikiem składanym. Po opisaniu stanów pracy najbardziej obciążających
konstrukcję przeprowadzono obliczenia wytrzymałościowe. Wyznaczono siły pochodzące
od mas elementów składowych i naporu wiatru dla wysięgnika głównego, składanego
i ostojnicy. Sprawdzono najbardziej obciążone przekroje konstrukcji. Dobrano siłowniki
hydrauliczne, łożysko wieńcowe, elementy mechanizmów obrotu i podnoszenia ładunku.
Dobrano również pompę (wraz z silnikiem elektrycznym ją napędzającym) zasilającą
układ napędu i sterowania hydraulicznego żurawia. Sporządzono schemat ideowy układu
i opisano działanie poszczególnych mechanizmów. W ostatniej części pracy ukazano
główne problemy występujące podczas jej tworzenia. Przedstawiono również elementy,
o które można by rozszerzyć projekt w przyszłości. Została opracowana dokumentacja
rysunkowa składająca się z: rysunku złożeniowego, rysunków wykonawczych oraz
rysunku ukazującego skrajne wychylenia żurawia.
Title of thesis: DESIGN OF THE DECK CRANE WITH LIFTING CAPACITY 30
KN AND REACH 1,5-10 M
ABSTRACT: This master thesis presents the course of design process of a foldable boom deck
crane (30 kN lifting capacity at reach 1,5 – 10 m). The project can be divided into four main parts.
The first section describes different concepts of similar lifting equipment and their drive and
control systems. Basing on the requirements of the basic Platfrom Supply Vessel, the best solution
was chosen – crane with a folding boom. After decribing the most demanding construction work
states, strength calculations were carried out. Forces from masses and wind pressure (for the main
boom, foldable boom and crane mainstay) were determined. The most loaded sections of the
structure were checked. Hydraulic cylinders, slewing gear, elements of the rotation mechanism and
lifting mechanism were selected in next section. The author chose the pump (with electric motor)
that feeds hydraulic drive and control of the crane also. A schematic diagram of the hydraulic
system was drawn up and the operation of the each elements has been described. The last part of
the master thesis shows the main problems that occur during the design process. It also presents the
elements that the project could be extended in the future. Drawing documentation was prepared
consisting of: assembly drawing, executive drawings and a drawing showing the extreme positions
of the crane.
Słowa kluczowe/Keywords
żuraw pokładowy, żuraw z wysięgnikiem składanym, projekt koncepcyjny i wstępny, układ
napędu i sterowania hydraulicznego/deck crane, foldable boom crane, conceptual and
preliminary design, hydraulic drive and control system
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Projekt pędnika azymutalnego dla statku z dynamicznym pozycjonowaniem
Autor: Radosław Kołodziejczak
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Specjalności Okrętowe
Promotor: prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski, prof. zw. PG
STRESZCZENIE: Projekt dyplomowy stanowi o przeglądzie i analizie pędników
azymutalnych w przemyśle okrętowym dla jednostek dynamicznego pozycjonowania. Na
podstawie tych informacji zostaje stworzona własna koncepcja takiego urządzenia. Projekt
składa się z części teoretycznej, projektowej i podsumowującej. W części teoretycznej
znajdują się opis oraz definicja pędnika azymutalnego. Przedstawione są typy rozwiązań
konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle okrętowym oraz ich wady i zalety. Na
podstawie tych informacji za pomocą rankingu dobrano optymalne urządzenie, zgodnie
z przyjętymi kryteriami dla statku wzorcowego. W części drugiej pracy dyplomowej
znajdują się obliczenia wytrzymałościowe dla zaprojektowanego w programie Autodesk
Inventor 2019 pędnika azymutalnego. Obliczenia zostają wykonane zgodnie z przepisami
towarzystwa klasyfikacyjnego oraz wymogami inżynierskimi. Część podsumowująca
zestawia zaprojektowane urządzenie z terminem dynamicznego pozycjonowania oraz
przedstawione zostają wnioski i końcowe analizy.
Title of thesis: DESIGN OF THE AZIMUTHAL THRUSTER FOR SHIP WITH
DYNAMIC POSITIONING
ABSTRACT: The diploma project is a review and analysis of azimuth thrusters in the
shipbuilding industry for dynamic positioning units. Based on this information, the own
concept of such a device is created. The project consists of the theoretical, design and
summary parts. In the theoretical part, there is a description and definition of the azimuthal
thruster, the types of construction solutions used in the shipbuilding industry and their
advantages and disadvantages. According to the accepted criteria for the reference ship, the
optimal device was selected by means of the rankings. The second part of the diploma
thesis contains strength calculations for the azimuthal thruster, designed in Autodesk
Inventor 2019. The calculations are made in accordance with the regulations of the
classification society and engineering requirements. The summary part sets up a device
designed for the dynamic positioning and conclusions and final analysis are presented.
Słowa kluczowe/Keywords
pędnik azymutalny, dynamiczne pozycjonowanie, projektowanie/azimuth thruster,
dynamic positioning, design
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Projekt śruby nastawnej o mocy 8 MW
Autor: Adam Kubiak
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Specjalności Okrętowe
Promotor: prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski, prof. zw. PG
STRESZCZENIE: Założeniem niniejszej pracy dyplomowej jest wykonanie projektu
śruby nastawnej o mocy 8 MW. Na początku dokonano przeglądu konstrukcji oraz
elementów i mechanizmów wchodzących w skład śruby nastawnej. Po zapoznaniu się
z obecnie stosowanymi rozwiązaniami dokonano wyboru koncepcji oraz układu
sterowania projektowanego urządzenia. W celu zaprojektowania pędnika wykonano
obliczenia głównych węzłów konstrukcyjnych takich jak: mechanizm obrotu skrzydeł,
połączenia stopy skrzydła z tarczą korbową, kołnierza piasty, tarczy korbowej, średnic
wałów oraz ich połączeń. Następnie sporządzono trójwymiarowy model projektowanego
urządzenia w programie Autodesk Inventor, rysunki złożeniowe piasty śruby, połączenia
skurczowego i zespołu zasilania hydraulicznego oraz rysunki wykonawcze tarczy
korbowej i bloku przestawczego.
Title of thesis: DESIGN OF A CONTROLLABLE PITCH PROPELLER WITH
POWER OF 8 MW
ABSTRACT: The purpose of this diploma thesis is the design of an 8 MW controllable
pith propeller. The first step was a review of the structure, elements and mechanisms used
in the controllable pith propeller. After considering the currently used solutions, the
concept and control system of the designed device was selected. In order to design the
propeller, calculations were made of the main construction nodes such as the wings
rotation mechanism, connection of the wing foot with the crank disc, hub flange, crank
disk, shaft diameters and their connections. Then, a 3D model of the designed device was
prepared in the Autodesk Inventor application as well as assembly drawings of the hub
propeller, shrink connection, hydraulic power unit and drawings of the crank disk and
change-over block were created.
Słowa kluczowe/Keywords
oceanotechnika, pędnik, śruba nastawna/ocean engineering, thruster, controllable
pith propeller

21

KATALOG PRAC DYPLOMOWYCH – WOIO PG, NR 1, 2/2018

Projekt steru strumieniowego dla statku z dynamicznym pozycjonowaniem
Autor: Mikołaj Wiśniewski
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Specjalności Okrętowe
Promotor: prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski, prof. zw. PG
STRESZCZENIE: Niniejszy projekt dyplomowy stanowi przegląd istniejących
rozwiązań konstrukcyjnych sterów strumieniowych a także ich analizę oraz koncepcję
własnego urządzenia tego typu. Praca składa się z części teoretycznej oraz projektowej.
W pierwszej części projektu dyplomowego przedstawiono najbardziej istotne informacje
na temat sterów strumieniowych wykorzystywanych dawniej oraz obecnie. Została
również przybliżona idea działania tego rodzaju urządzeń. Następnie zaprezentowano
przepisy towarzystw klasyfikacyjnych, których przestrzeganie jest niezbędne do
wykonania części projektowej tego dyplomu. Kolejnym etapem pracy było przedstawienie
budowy sterów strumieniowych wyszczególniając najważniejsze elementy konstrukcyjne
tego rodzaju napędu. Część teoretyczna zawierała także klasyfikację urządzeń, ich
przeznaczenie na poszczególne jednostki oraz systemy wchodzące w skład każdego steru.
Ponadto w pracy została wykonana analiza istniejących rozwiązań konstrukcyjnych sterów
strumieniowych w celu dobrania odpowiedniego urządzenia wzorcowego do wykonania
części projektowej. W drugiej części pracy dyplomowej został wykonany projekt steru
strumieniowego na statek wzorcowy, który został wybrany w części teoretycznej. Wszelkie
niezbędne obliczenia zostały wykonane zgodnie z wymogami inżynierskimi oraz
przepisami towarzystw klasyfikacyjnych.
Title of thesis: DESIGN OF THE TUNEL THRUSTER FOR SHIP WITH DYNAMIC
POSITIONING
ABSTRACT: This diploma project is an overview of existing constructional solutions of tunnel
thrusters as well as their analysis and the concept of own device of this type. The work consists of
a theoretical and design part. In the first part of the diploma project presented the most important
information about tunnel thrusters that were used previously and now .The idea of this type of
equipment was also shown in current paper. Subsequently, the regulations of classification
societies were presented, compliance with which is necessary to complete the design part of this
diploma. The next stage of the work was to present the construction of thrusters, detailing the most
important structural elements of this type of drive. The theoretical part also included the
classification of devices, their intended use for individual units and systems included in each
thruster. In addition, an analysis of the existing structural solutions of the thruster was performed
in order to select the appropriate model device for the design part. In the second part of the diploma
thesis was made a project of a tunnel thruster on a model ship, which was selected in the theoretical
part. All necessary calculations were made in accordance with engineering requirements and the
regulations of classification societies.
Słowa kluczowe/Keywords
ster strumieniowy, dynamiczne pozycjonowanie, pędnik/tunnel thruster, propeller, dynamic
positioning
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Projekt wstępny morskiej farmy wiatrowej
Autor: Grzegorz Górny
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Technologie podwodne
Promotor: dr inż. Mohammad Ghaemi
STRESZCZENIE: W pracy przedstawiony został projekt wstępny morskiej farmy
wiatrowej zlokalizowanej na Morzu Bałtyckim o sumarycznej mocy 30 MW, oraz sposób
jej podłączenia do sieci elektroenergetycznej. Praca zawiera przegląd obecnych rozwiązań
stosowanych w instalacjach tego typu elektrowni. Przeprowadzono szereg analiz
z przekroju nauk technicznych takich jak wytrzymałość materiałów, automatyka,
modelowanie 3D itp., które pozwoliły na
wykonanie tego projektu. W pracy
przedstawiono problem wyczerpywania się nieodnawialnych źródeł energii, konieczność
pozyskiwania prądu elektrycznego z odnawialnych źródeł energii, model 3D, oraz
podstawowe obliczenia dotyczące przedstawionej konstrukcji. Obliczono koszt danej
instalacji, oraz poziom produkcji energii elektrycznej. Zaproponowano lokalizację farmy
wiatrowej i sposób jej podłączenia do sieci elektroenergetycznej. W podsumowaniu
wskazano możliwości oraz kierunki rozwoju energetyki morskiej, a także stwierdzono iż
Morze Bałtyckie to dobre miejsce do tego typu inwestycji, które mogą w znaczącym
stopniu poprawić poziom bezpieczeństwa polskiej energetyki.
Title of thesis: INITIAL DESIGN OF A SEA WIND POWER FARM
ABSTRACT: The study includes design of a sea wind farm located in the Baltic Sea with
a total capacity of 30 MW and the method of its connection to the power grid. The thesis
contains an overview of the current solutions used for sea wind farms. The master’s thesis
presents the problem of the depletion of non-renewable energy sources, the need to acquire
electricity from renewable energy sources, the 3D model of wind power plant, basic
calculations regarding the presented plant, and economic analysis. The results confirm the
possibility of aplication and development of offshore energy and presents the Baltic Sea as
proper place for this type of instalation, which can significantly improve the safety and
security of domestic electric at power production.
Słowa kluczowe/Keywords
energetyka morska, turbina wiatrowa, morskie farmy wiatrowe, projektowanie,
odnawialne źródła energii/wind turbine, offshore, renewable energy, project, power
engineering
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Projekt koncepcyjny pływającej stacji regazyfikacji LNG wraz z instalacjami
przesyłu i magazynowania gazu na lądzie
Autor: Kamil Rogowski
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Technologie podwodne
Promotor: dr inż. Mohammad Ghaemi
STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy dyplomowej było zaproponowanie alternatywy
dla typowych jednostek FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit).
Zaproponowana została jednostka posiadająca na swym pokładzie jedynie regazyfikatory
wysokiej wydajności,- co pozwoliło uniknąć magazynowania LNG (ang. Liquefied natural
gas) na jej pokładzie. Obliczenia wymienników ciepła zostały przeprowadzono dla dwóch
czynników grzewczych: glikolu etylenowego i wody z wyborem tego bardziej
racjonalnego. Obliczenia pontonu, na którym zainstalowana jest cała infrastruktura, zostały
przeprowadzone w celu sprawdzenia czy dana jednostka spełnia przepisy klasyfikacyjne
PRS. Natomiast obliczenia gazociągu miały na celu obliczenie spadków ciśnienia na całej
jego długości w celu oszacowania, pod jakim ciśnieniem gaz dotrze do zbiorników
magazynujących znajdujących się na lądzie. W pracy dokonano analizy stateczności
pływającej stacji po przez wyznaczenie krzywej ramion prostujących, rozpatrzono opory
ruchu a także moc potrzebną do jej holowania. Przeprowadzono została również analiza
zagrożeń jakie stwarza dana stacja dla środowiska oraz jej analiza ekonomiczna.
Title of thesis: CONCEPTUAL DESIGN OF A FLOATING
REGASIFICATION STATION AND THE RELATED TRANSFER
BUNKERING INSTALLATIONS

LNG
AND

ABSTRACT: The purpose of this thesis was to propose alternative solutions for typical
Floating Storage Regasification Unit. Proposed unit is equipped with only high efficient
Shell-and-tube heat exchangers, without any storage tanks. Calculations for heat
exchangers contains two heating fluids (water and Ethylene glycol). Pontoon calculations
were carried out to check whether they comply with PRS standards. Purpose of gas pipe
calculations was to define pressure drop in the pipeline and the final pressure at the end of
the pipe. The stability analysis of the floating station was made to determine the curve of
the righting arms, the resistance of motion was considered to calculate the power needed to
tow it. An analysis of the risks posed by a given station for the environment and economic
analysis was also carried out.
Słowa kluczowe/Keywords
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Projekt
koncepcyjny
układu
naprowadzenia
promu
zdalnie
sterowanego/autonomicznego wykorzystanego w żegludze przybrzeżnej
Autor: Filip Słowikowski
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Technologie podwodne
Promotor: dr inż. Mohammad Ghaemi
STRESZCZENIE: Celem pracy jest opracowanie koncepcji projektu układu sterowania
autonomicznej jednostki pływającej, wykorzystanej w obrębie wód terytorialnych wybranego kraju
na Bałtyku. W pracy zdefiniowano co to jest statek autonomiczny, omówiono zalety takiego
rozwiązania a także przedstawiono kwestie krytyczne związane z tymi jednostkami.
Zaprezentowano również kilka obecnie prowadzonych projektów w tej branży. Następnie wybrano
jednostkę oraz zostały zdefiniowane jej parametry. Obliczenia zostały przeprowadzone w sposób
uproszczony, wzorując się na jednostkach o podobnych wymiarach. Zaproponowano również trzy
warianty trasy i określono jaki będzie potrzebny czas, aby pokonać każdą z nich. W trakcie
dobierania parametrów statku wzięto pod uwagę panujące ograniczenia portowe, tak aby jednostka
mogła samodzielnie wpływać do portów oraz nie wymagała obsługi portowej do wykonywania
cumowania. Kolejnym krokiem było omówienie podstawowych układów sterowania
wykorzystywanych na współczesnych statkach oraz zaproponowano projekt koncepcyjny układu
sterowania dla autonomicznego statku. W rozdziale czwartym dobrano urządzenia, które mogłyby
zostać wykorzystane na takiej jednostce. Broszury ze szczegółowymi danymi dotyczącymi tych
urządzeń zostały dodane jako załączniki w pracy. Praca zawiera również analizę ekonomiczną pod
względem opłacalności inwestycji od strony armatora. W analizie uwzględniono stopę dyskontową,
kredyt oraz przedstawiono po jakim czasie inwestycja się zwróci. Ostatnim krokiem w tej pracy
było przedstawienie wniosków oraz omówiono na czym powinno się skupić podczas prowadzenia
dalszych badań.
Title of thesis: CONCEPTUAL DESIGN OF GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM OF
A REMOTELY CONTROLLED/AUTONOMOUS COASTAL VESSEL
ABSTRACT: The purpose of this thesis is to develop a conceptual design of control system of an
autonomous vessel used in the territorial waters of selected country at the Baltic Sea. This study
provides with definition of autonomous ship, describes advantages and critical points related to
such technology. Furthermore, industry ongoing projects have been presented. This thesis will
define the type, dimensions and implementation of concept ship. The calculations were simplified
and carried out on the basis of similar ships and in accordance with port restrictions. Subsequently,
the main step was to describe the basic control systems used on modern ships and propose a
conceptual design of the control system for autonomous vessel. Next objective is to propose ship's
specific equipment, which will enable efficient operation of proposed control system. Equipment
brochures have been added in Appendices. Thesis includes an economic analysis and investment
profitability for the ship owner. The final step in this work is presentation of the conclusions and
discuss topics for further research.
Słowa kluczowe/Keywords
statek autonomiczny, automatyka, układ sterowania, transport morski, nawigacja, sztuczna
inteligencja, Morze Bałtyckie/ autonomous ship, automation, control system, sea transport,
navigation, artificial intelligence, Baltic Sea
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Wpływ zagęszczenia siatki i jakości elementów na wyniki analizy MES,
interpretacja wyników według IACS - CSR
Autor: Bartosz Synakowski
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Projektowanie statków specjalnych
i urządzeń oceanotechnicznych
Promotor: dr inż. Maciej Kahsin
STRESZCZENIE: Poniższa praca przedstawia przeprowadzone dwa typy analiz metodą
elementów skończonych – analizę statyczną oraz analizę statecznościową. Wykonano
model konstrukcji ładowni, w rejonie śródokręcia chemikaliowca, przy pomocy programu
HyperMesh 9.1. Obliczenia przeprowadzono na podstawie przepisów IACS – CSR,
w środowisku programowym ANSYS v11. Do obliczeń założono jeden stan obciążenia
środkowej ładowni, wraz z ciśnieniem zewnętrznym wody morskiej na poszycie
zewnętrzne. We wprowadzeniu została opisana metoda elementów skończonych oraz
ogólne zasady działania IACS. Następnie został opisany proces przeprowadzonej analizy
statycznej i statecznościowej oraz interpretacja wyników. Wyniki w postaci otrzymanych
wartości naprężeń zredukowanych, naprężeń normalnych oraz naprężeń stycznych opisano
i porównano dla różnych wersji modelu z różną jakością elementów oraz różnymi
wielkościami. W przypadku analizy statycznej, wyniki zostały przedstawione dla czterech
rejonów konstrukcji. Dla analizy statecznościowej wyniki zaprezentowano dla dwóch
wyselekcjonowanych rejonów konstrukcji. Na koniec pracy dyplomowej zamieszczono
wnioski.
Title of thesis: THE INFLUENCE OF THE GRID DENSITY AND QUALITY OF
THE ELEMENTS ON THE RESULTS OF FEM ANALYSIS, INTERPRETATION
OF RESULTS BY IACS -CSR
ABSTRACT: The following work presents two types of finite element analysis - static
analysis and stability analysis. A model of hold tank was constructed in the middle of
a chemical tanker by using HyperMesh 9.1. Calculations were conducted on the basis of
IACS - CSR rules, in the software environment of ANSYS v11. For calculations, used one
loadcase with the midhold assumed and with the external pressure of seawater on the outer
shell. The introduction describes the finite element method and the general principles of
IACS. Then the process of static and stability analysis and the interpretation of the results
were described. Results of equivalent stresses, normal stresses and shear stresses were
reported and compared for different model variants with different elements quality and
different elements size. In the case of static analysis, the results are presented for four
construction regions. For stability analysis, the results are presented for two selected
construction regions. At the end of the diploma thesis there were conclusions.
Słowa kluczowe/Keywords
chemikaliowiec, elementy, analiza statyczna, analiza statecznościowa, IACS/chemical
tanker, elements, static analysis, stability analysis, IACS
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Projekt koncepcyjny i modelowanie numeryczne zagadnień
przepływowych w mikrosilniku rakietowym na paliwo ciekłe

cieplno-

Autor: Joanna Czapla
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Technologie podwodne
Promotor: dr hab. inż. Dariusz Kardaś, prof. IMP PAN
STRESZCZENIE: W niniejszej pracy przedstawiono podejście do projektowania
silników rakietowych na paliwo ciekłe. Silniki te projektuje się obecnie w oparciu
o istniejące projekty, dlatego też w pracy omówione są między innymi przykłady
wykorzystywanych w przemyśle rakiet i ich silników. W oparciu o te przykłady powstał
również nowy projekt koncepcyjny silnika rakietowego na paliwo ciekłe, przedstawiony
i opisany w pracy magisterskiej.Praca obejmuje opis konstrukcji silnika rakietowego na
paliwo ciekłe oraz opis zjawisk fizyko-chemicznych występujących w silnikach
rakietowych: podstawową analizę przepływów ściśliwych, analizę równania energii,
bilansu masy i pędu, opis ruchu rakiety, sposoby generowania siły ciągu a także opis
procesu spalania w komorze silnika. W pracy zawarta jest także analiza numeryczna
podstawowych procesów zachodzących w silniku rakietowym.Pracę można traktować jako
wstęp do dalszych badań nad zagadnieniami silników rakietowych na paliwo ciekłe, takich
jak zagadnienia chłodzenia i optymalizacji parametrów pracy silnika lub zagadnienia
sposobu zasilania silnika w paliwo i utleniacz.
Title of thesis: DESIGN AND NUMERICAL MODELLING OF FLUID FLOW AND
THERMAL PROBLEMS IN A LIQUID FUEL ROCKET MICRO ENGINE
ABSTRACT: This thesis describes present-day approach to designing liquid propellant
rocket engines. These kind of engines are nowadays designed based on already existing
projects, therefore this work encloses examples of rocket engines that are being used
around the world. Liquid propellant rocket engine represented in this thesis was also
inspired by already existing projects. This thesis also includes design of engine structure
and components, basic theory of rocket science, compressible fluid flow theory,
conservation of energy, mass and momentum principles, thrust generation and combustion
problems as well as numerical analysis of processes in the combustion chamber and
through the nozzle. Work done on the thesis can be the base for future development of
liquid propellant rocket engines, solving problems of engine cooling and propellant feed
system or optimization of rocket performance parameters.
Słowa kluczowe/Keywords
silniki rakietowe na paliwo ciekłe, rakiety kosmiczne, konstrukcja silnika
rakietowego, dysza, komora spalania, generowanie siły ciągu, procesy spalania
w silniku rakietowym na paliwo ciekłe, spalanie etanolu w podtlenku azotu/liquid
propellant rocket eng
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Wykrywanie obiektów na dnie za pomocą sonaru bocznego
Autor: Joanna Tysler
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Specjalności Okrętowe
Promotor: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Kozaczka, prof. zw. PG
STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono zasadę działania sonaru bocznego wraz ze
sposobem lokalizacji obiektów na dnie oraz analizę i interpretację sonogramów powstałych
podczas badań na basenie modelowym. W pierwszych rozdziałach (I,II,III) opisano
warunki propagacji fali akustycznej w środowisku morskim, tj. w wodzie morskiej oraz
osadach dennych. Scharakteryzowano urządzenie hydroakustyczne jako system
echolokacyjny i opisano zasadę przesyłu sygnału w takim systemie. Ponadto
zaprezentowano różne rodzaje i charakterystykę urządzeń hydroakustycznych. Opisano
również budowę oraz scharakteryzowano parametry sonaru bocznego. W dalszych
rozdziałach uzasadniono argumenty przemawiające za wyborem sonaru bocznego do
poszukiwania obiektów na dnie. W ramach pracy magisterskiej wykonano doświadczenia
z użyciem sonaru bocznego do poszukiwania obiektów na basenie modelowym oraz morzu
i dokonano analizy oraz interpretacji otrzymanych wyników.
Title of thesis: DETECTION OF OBJECTS ON THE BOTTOM BY SIDESCAN
SONAR
ABSTRACT: The aim of the master's thesis is the presentation of the principle of sidescan sonar operation and the method of location of targets on the bottom. What is more, the
analysis and interpretation of sonograms which were created during research at the towing
tank are presented. In the beginning the conditions of propagation of the acoustic wave in
maritime environment are described. The hydroacoustic device was shown in an
echolocation system and the principle of signal transmission in the system was illustrated.
Next different types and characteristics of hydroacoustic devices are discussed.
Furthermore the structure and parameters of the side sonar are shown. In the end are
presented features that support the choice of side sonar to search for objects on the bottom.
Last but not least experiments with using a side sonar on a towing tank and on the sea were
made. The analysis and interpretation of results obtained were performed.
Słowa kluczowe/Keywords
sonar boczny, obiekt podwodny, urządzenie hydrokaustyczne, fala akustyczna,
propagacja podwodna,
sonogram, basen modelowy/sidescan sonar, target,
hydroacoustic device, acoustic wave, propagation, sonogram, signal, towing tank
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Porównanie metod
spawalniczych

numerycznych stosowanych jako predykcja odkształceń

Autor: Klaudiusz Bonderek
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Specjalności Okrętowe
Promotor: dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Odkształcenia spawalnicze są poważnym problemem występującym
w spawalnictwie. Zależne są one od różnych parametrów wejściowych procesu, które
dyktują nam odpowiednie napięcie, należyty prąd spawania, typ złącza spawanego jakie
zostanie utworzone, również istotną role odgrywać będzie grubość zespajanego materiału.
Jeżeli problem odkształceń nie zostanie zażegnany na etapie projektowym konstrukcji,
produkt stanie się bezużyteczny z punktu widzenia tolerancji wartości geometrycznych, co
rzutować będzie na straty finansowe. Niniejsza praca dyplomowa zawiera w sobie szereg
terminów oraz zagadnień wprowadzających w obszar naukowy jakim jest spawalnictwo.
Wartości merytoryczne omawiane będą w zakresie takich metod spawania, jak spawanie
przy użyciu elektrody spawalniczej oraz spawanie przy pomocy gazów osłonowych.
Następnie poruszona zostanie kwestia odkształceń i deformacji jakie występują podczas
realizacji procesu spawania oraz możliwe metody mechaniczne pozwalające na ich
zapobieganie. Meritum stworzonej pracy magisterskiej będzie przedstawienie oraz
weryfikacja dwóch sposobów numerycznego przewidywania, a tym samym zapobiegania
deformacji spawalniczych przy użyciu technik komputerowych, przeanalizowanych na
podstawie artykułów stworzonych przez naukowców z dziedziny spawalniczej.
Fundamentem uzyskanych rezultatów oraz wartości liczbowych będą oprogramowania
komputerowe użyte do przeprowadzonych eksperymentów, różniące się nieco
charakterystyką pracy. Jednoznacznie dowiodą one, że w dzisiejszych czasach
inżynierowie bez większych problemów są wstanie z dużą dokładnością określić, jak
zachowa się materiał poddany gwałtownemu oddziaływaniu ciepła, efektem czego
możliwe będzie przedsięwzięcie skutecznych kroków mających na celu przeciwdziałanie
niepożądanym zjawiskom deformacji materiału.
Title of thesis: COMPARISION OF NUMERICAL METHODS USED AS A
PREDICTION OF WELDING DISTORTIONS
ABSTRACT: Welding distortions which appears in a steel constructions are a serious
problem in welding process. They mostly depend on a various input parameters of the
welding process, which dictate to us the appropriate voltage, proper welding current, type
of welded joints that will be created, also the important role will be played by the thickness
of the welded parts. If the problem of deformations is not resolved at the design stage of
the structure, the product will become useless from the point of the view of tolerance of
geometrical values, which will affect financial losses. This diploma dissertation contains a
number of terms and issues introducing into the scientific area which is welding. The
substantive values will be discussed in the field of welding methods, such as welding with
a welding electrode and welding with shielding gases. Next, the issue of deformations and
distortions that occur during the welding process as well as possible mechanical methods
allowing their prevention will be addressed. The merits of the master’s thesis will be to
present two methods of numerical prediction, and thus to prevent welding deformations
using computer techniques, described on the basis of articles created by scientists in the
field of welding. The foundation of the obtained results and numerical values will be the
computer software used for conducted experiments, the work characteristics differing
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slightly. They will prove unambiguously that toady’s engineers are able to determine with
great accuracy how material subjected teat will act, without which it will be possible to
take effective steps to counteract unwanted material distortions phenomena.
Słowa kluczowe/Keywords
spawalnictwo, odkształcenia spawalnicze, analiza numeryczna, metoda elementów
skończonych/welding, welding distortions, numerical analize, finite elements method
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Technologia konwersji tankowca na jednostkę FSO z wyszczególnieniem etapu
zdawania systemów
Autor: Bartłomiej Frąckowiak
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Specjalności Okrętowe
Promotor: dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Niniejsza praca podejmuje problematykę etapu zdawania
i uruchomienia systemów towarzyszącemu projektom realizowanym z przeznaczeniem na
rynek wydobywania ropy I gazu z podmorskiego dna. Jej celem było przedstawienie fazy
przygotowania do uruchomienia oraz samego uruchomienia takiej jednostki na przykładzie
konwersji tankowca dowozowego na statek typu FSO oraz wykrycie problemów
powstałych na tych etapach w celu zapewnienia skuteczniejszej pracy w ich trakcie. Zakres
pracy obejmuje zaprezentowanie zagadnień teoretycznych związanych z głębokowodnym
przemysłem ropy i gazu oraz procesem uruchomienia jednostek do tego przeznaczonych
oraz ukazanie jego działania w praktyce. Doprowadziło to do wykrycia niezgodności,
które, po wdrożeniu rozwiązań zaproponowanych w niniejszej pracy magisterskiej, zostały
usunięte.
Title of thesis: TECHNOLGY OF TANKER CONVERSION INTO FSP UNIT WITH
DETAIL ELABORATION OF PROCEDURE OF SUPERVISING OF THE
SYSTEMS
ABSTRACT: This work takes the issue of the commissioning phase accompanying
projects carried out for the oil and gas extraction from the undersea bottom. Its aim was to
present the pre-commissioning phase and the commissioning of such a unit on the example
of converting a shuttle tanker to an FSO vessel and detection of problems arising at these
stages to ensure more effective work in the course. The scope of work includes the
presentation of theoretical issues related to the deep-water industry of oil and gas and the
process of commissioning of units designed for this purpose and showing its operation in
practice. This led to the detection of nonconformities which, after implementing the
solutions proposed in this master thesis, have been removed.
Słowa kluczowe/Keywords
offshore, commissioning, FSO, rozruchy, uruchamianie/ offshore, commissioning,
FSO, start-up, commissioning
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Technologiczne przygotowanie produkcji oraz system zarządzania materiałem
wyposażenia elektrycznego do produkcji jednostek pływających w firmie HG
Solutions
Autor: Weronika Ładogórska
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Projektowanie statków specjalnych
i urządzeń oceanotechnicznych
Promotor: dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Temat pracy magisterskiej nawiązał się przy okazji pracy zawodowej
jaką wykonuję od ponad dwóch lat w firmie HG Solutions Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo to
działa w ramach holdingu Hareid Group. Realizuje projektowanie i produkcję rozdzielnic
elektrycznych oraz projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych, zarówno na
statkach jak i na innych obiektach oceanotechnicznych. W związku z czym przedstawiłam
w mojej pracy magisterskiej jeden z projektów jaki wykonywaliśmy. Praca magisterska
dzieli się na rozdziały teoretyczne oraz rozdział metodologiczny. Pierwszy rozdział to
wstęp. Ma on za zadanie przybliżyć cel pracy mojej pracy magisterskiej. W kolejnym
rozdziale przedstawiono proces technologicznego przygotowania produkcji oraz system
zarządzania materiałem wyposażenia elektrycznego do produkcji jednostek pływających.
Opisano przyczyny rozkooperowywania produkcji we współczesnym świecie, a co za tym
idzie schematy współpracy podwykonawców i zleceniodawców. Trzeci rozdział
przedstawia firmę dla której pracuję oraz ukazuje współprace pomiędzy poszczególnymi
grupami holdingu Hareid Group. W mojej pracy magisterskiej przybliżyłam również
specyfikę wyposażenia elektrycznego i ważne dla tej dziedziny techniki aspekty. Kolejny
rozdział opisuje technologiczne przygotowanie produkcji w tymże przedsiębiorstwie
w przypadku pracy na zlecenie stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. W szóstym,
najobszerniejszym rozdziale mojej pracy bezpośrednio przedstawiłam pracę wykonywaną
przeze mnie dla HG Solutions Sp. z o.o. na stanowisku technologa. Jest to rozdział
metodologiczny w którym ukazałam między innymi statek którego instalację elektryczną
wykonywała firma w której pracuję. Opisałam też system elektryczny oraz przedstawiłam
dokumentację techniczną obrazującą statek. Najważniejszym aspektem mojej pracy
magisterskiej jest zobrazowanie procedury dostaw materiałowych zgodnie
z harmonogramem budowy statku, ukazanie sposobu zarządzania magazynem oraz
przedstawienie pliku Excel stworzonego przeze mnie do sprawnego zarządzania
dostawami materiałowymi. Na koniec rozdziału szóstego opisałam zakres robót, zakres
działania i odpowiedzialność podwykonawcy
oraz ukazałam sposób zdawania
wykonywanych pracy. Praca dyplomowa kończy się wnioskami i podsumowaniem
zawartym w rozdziale siódmym.
Title of thesis: TECHNOLOGICAL PRODUCTION PREPARATION AND
MATERIAL MANAGEMENT SYSTEM FOR ELECTRICAL EQUIPMENT, FOR
THE PRODUCTION OF VESSELS, IN THE COMPANY HG SOLUTIONS
ABSTRACT: The subject of my master's thesis was made during the professional work
I have been doing for over two years at HG Solutions Sp. z o.o. The company operates
under the Hareid Group holding. It implements design and production of electrical
switchboards as well as design and construction of electrical installations, both on ships
and other ocean engineering facilities. Therefore, in my master's thesis I presented one of
the projects we did. The master's thesis is divided into theoretical chapters and
a methodological chapter. The first chapter is the introduction. It is designed to bring the
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purpose of my master's thesis to work. The next chapter presents the technological
production preparation process and material management system for the production of
electrical equipment for the production of vessels. The reasons for the production
depopulation in the contemporary world, and thus the cooperation patterns of
subcontractors and principals are described. The third chapter presents the company for
which I work and shows the cooperation between particular groups of the Hareid Group
holding. In my master's thesis I also presented the specificity of electrical equipment and
aspects important in this technical field. The next chapter describes the technological
preparation of production in this enterprise in the case of work commissioned by
Remontowa Shipbuilding S.A. In the sixth, the most extensive chapter of my work,
I directly presented the work I carried out for HG Solutions Sp. z o. o. as a technologist.
This is a methodological chapter in which I showed, among others, the ship whose
electrical installation was performed by the company in which I work. I also described the
electrical system and presented technical documentation depicting the ship. The most
important aspect of my master's thesis is depicting material delivery procedures in
accordance with the ship's construction schedule, showing how to manage the warehouse
and presenting an Excel file created by me for efficient material supply management. At
the end of the sixth chapter, I described the scope of the work, the scope of activities and
the responsibility of the subcontractor and showed how to take the work done. The
diploma thesis ends with conclusions and a summary contained in the seventh chapter.
Słowa kluczowe/Keywords
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Analiza relacji pomiędzy architekturą i konstrukcją jednostki na przykładzie
rekonstrukcji jachtu żaglowego Wielkopolska
Autor: Mikołaj Pawłusik
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Specjalności Okrętowe
Promotor: dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Poniższa praca zawiera analizę relacji pomiędzy architekturą
i konstrukcją jednostki, na przykładzie przebudowy jachtu żaglowego Wielkopolska. We
wstępie po krótce przedstawiono historię jednostki i zakres przebudowy, następnie opis
techniczny jednostki przed przebudową, założenia projektowe oraz opis techniczny
jednostki po przebudowie. W kolejnym punkcie podjęto tytułową analizę relacji w formie
studium przypadku. Następnie omówiono obliczenia szacujące jak zmiany te wpłynęły na
stateczność jednostki (położenie środka ciężkości). Na końcu podsumowano wyniki
rozważań na temat relacji między architekturą i konstrukcją jednostki oraz stateczności
jachtu.
Title of thesis: AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE
ARCHITECTURE AND THE STRUCTURE OF A VESSEL ON THE EXAMPLE
OF THE RECONSTRUCTION PROCESS OF THE SAILING YACHT
"WIELKOPOLSKA"
ABSTRACT: This project undertakes analysis of relation between architecture and
construction of a craft, taking as an example a reconstruction process of sailing vessel
“Wielkopolska”. At the beginning a history of the yacht and a scope of reconstruction have
been presented briefly. Next the technical data of a yacht before the reconstruction, design
assumptions and the technical data of the yacht afters reconstruction have been introduced.
Then the eponymous analysis of relations between architecture and construction has been
undertaken. Subsequently calculations estimating the reconstruction’s impact on the
stability of the vessel has been presented and discussed. Finally, discussion about the
relations and stability has been summarized.
Słowa kluczowe/Keywords
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Analiza podejść do określania niepewności pomiarowej w badaniach
dotyczących kwalifikowanej technologii spawania
Autor: Alicja Staniszewska
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Specjalności Okrętowe
Promotor: dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Poniższa praca ma charakter teoretyczno – badawczy. Podzielono ją na dwie
części – część teoretyczna została opisana w rozdziałach drugim oraz trzecim natomiast część
doświadczalna w rozdziale 4. Część teoretyczną rozpoczęto od opisu problemu występowania
niepewności pomiarowych – jej przyczyn oraz cech charakterystycznych. Następnie przedstawiono
poszczególne rodzaje niepewności wraz z towarzyszącymi wzorami obliczeniowymi.
Zaprezentowano również krótko wytyczne normy opisującej wyszczególnione badania w oparciu
o kwalifikowaną technologię spawania. W rozdziale trzecim opisano wybrane badania
wykorzystywane w kwalifikowaniu złącz spawanych – ich opis oraz przebieg wraz
z wyszczególnionym algorytmem obliczenia niepewności pomiarowych (niepewności
standardowej oraz rozszerzonej). Ostatni rozdział pracy, czyli część praktyczna obejmował
przeprowadzenie badań na Politechnice Gdańskiej. Każde z badań zostało poprzedzone opisem
stanowiska badawczego na którym wykonywane były poszczególne pomiary. Następnie obliczona
została niepewność pomiarowa z wykorzystaniem wzorów opisanych w rozdziale trzecim. Cała
praca została zakończona wnioskami podsumowującymi przeprowadzone próby badawcze,
poprzez przedstawienie najważniejszych obserwacji dotyczących otrzymanych niepewności
pomiarowych. Na samym końcu niniejszej pracy magisterskiej znajduje się aneks, w którym
umieszczono świadectwa wzorcowania poszczególnych urządzeń pomiarowych wykorzystanych
podczas wykonywania badań niezbędnych do napisania pracy magisterskiej.
Title of thesis: ANALYSIS OF APPROACHES TO DETERMINE THE UNCERTAINTY OF
THE MEASUREMENTS IN RESEARCH OF THE QUALIFIED WELDING
TECHNOLOGY
ABSTRACT: The following thesis has a theoretical – research character. It was divided into two
parts – theoretical which was is described in the second and third chapters and practical in the
fourth chapter. The theoretical part was began by the description of the problem of occurrence of
measurement uncertainty – it’s causes and characteristics. Then there were presented each types of
uncertainty accompanying with calculation formulas. Also there were shortly showed guidelines of
standard describing specified researches based on qualified welding technologies. Selected tests
used in qualifying welded joints – their descriptions and process with algorithm of calculating
uncertainty measurements calculations – standard like expanded uncertainty were provided in the
third chapter. The last chapter in this thesis – the practical part consist of doing research in Gdańsk
University of Technology. Each of the tests were protected by the description of the test stand and
then there were then was calculated the uncertainty of measurement based on the formulas written
in the third chapter. This thesis has been completed by conclusions of the conducted tests. The
certificates of each calibration machines used during tests were attached in the annexes.
Słowa kluczowe/Keywords
kwalifikowana technologia spawania, badania twardości, statyczna próba rozciągania,
badania udarności, niepewność pomiarowa/qualified welding technology, hardness testing,
tensile testing, charpy pendulum impact test, uncertainty of measurement

35

KATALOG PRAC DYPLOMOWYCH – WOIO PG, NR 1, 2/2018

Porównanie metod projektowania jachtu na przykładzie projektu jachtu klasy
Imoca60
Autor: Agnieszka Węsierska
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Specjalności Okrętowe
Promotor: dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Celem niniejszej magisterskiej pracy dyplomowej jest porównanie
tradycyjnych i nowoczesnych metod projektowania na przykładzie projektu koncepcyjnego
jachtu klasy IMOCA 60. Ustalenie wad i zalet wybranego podejścia do rozwiązywania
problemów projektowych oraz jego wypływu na proces wytwarzania jednostki pływającej.
Opisano klasyczne metody związane z inżynierią okrętową. Dokonano przeglądu
nowoczesnych metod stosowanych w szeroko pojętym projektowaniu zaczerpniętych
z różnych dziedzin nauki i techniki. Przeanalizowano możliwość ich stosowania
w projektowaniu jachtów. Projekt koncepcyjny podzielono na kilka modułów: analiza
trasy, prędkości i przepisów klasowych; prognozy oporowe; podział przestrzenny i bryła
jachtu; projekt napędu żaglowego; obliczenia konstrukcji; oszacowanie środka masy
jachtu; analiza stateczności i VPP. Na podstawie otrzymanych wyników obliczeń oraz
oceny efektywności pracy na poszczególnych etapach przygotowano propozycję
usprawnień i kierunków rozwoju w projektowaniu jachtów.
Title of thesis: COMPARISON OF YACHT DESIGN METHODS ON THE BASIS
OF IMOCA 60 CLASS YACHT DESIGN
ABSTRACT: The purpose of the master degree thesis project is the comparison of the
traditional and modern design methods on the basis of the concept design of yacht IMOCA
60 class. The assessment of the advantages and disadvantages of the approach chosen to
solving design problems and its influence on yacht production. The classic methods
connected with ocean engineering were described. The modern methods applied in widely
understood design taken from various scientific and technical disciplines were reviewed.
The possibility of their implementation in yacht design was analyzed. The concept design
was divided into few modules: analysis of route, velocity and class regulations; resistance
prediction; exterior and interior yacht design; sail design; structural calculations;
evaluation of center of gravity; stability analysis and VPP. Based on the obtained results
and the assessment of work efficiency on each design stage the proposal for improvement
and the directions of development in yacht design was prepared.
Słowa kluczowe/Keywords
statki morskie metody projektowania, parametry projektowe, modelowanie,
optymalizacja, innowacja, mechanika płynów, kadłub, jacht, IMOCA 60, regaty, rejs
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Opracowanie koncepcji konstrukcji i technologii wybranego kutra rybackiego
Autor: Paulina Pałucka
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Projektowanie statków specjalnych
i urządzeń oceanotechnicznych
Promotor: dr inż. Leszek Matuszewski
STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono koncepcję konstrukcji i technologii budowy kutra
rybackiego z laminatu poliestrowo-szklanego. Dobrano i obliczono odpowiednie usztywnienia oraz
grubości poszczególnych rejonów statku służącego do połowu ryb w rejonie portu morskiego
Ustka. Konstrukcja została zaprojektowana zgodnie z wymogami PRS dla małych statków
morskich. Linie teoretyczne, na których oparto konstrukcję kutra rybackiego zaczerpnięto
z publikacji „Fishing boats of the World”. Praca zawiera wyznaczenie wielkości oraz usytuowania
wszystkich niezbędnych usztywnień kutra rybackiego z laminatu: grodzi, wręgów ramowych oraz
innych niezbędnych usztywnień wzdłużnych i poprzecznych. Rozmieszczone zostały
pomieszczenia statku rybackiego: maszynownia, ładownia, pomieszczenie załogi oraz skrajnik
rufowy i dziobowy. Statek zaprojektowano dla stałego przebywania 5 osób (4 osób z załogi oraz
kapitan). W pomieszczeniu socjalnym rozplanowane jest pomieszczenie ogólne wraz z kuchnią,
toaleta z prysznicem, oddzielna kajuta dla kapitana oraz kajuta dla czterech osób z załogi.
Ładownię zaprojektowano do swobodnego pomieszczenia 200 skrzynek na ryby o pojemności 40 l
co daje łączną pojemność 8000 l. Jednostkę napędza silnik spalinowy miejscowej firmy Scania
o mocy 258 kW. W siłowni zostały także zaplanowane dwa zbiorniki rozchodowe paliwa
o pojemności 2 m3.
Title of thesis: DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION AND TECHNOLOGY
CONCEPT OF THE SELECTED FISHING BOAT
ABSTRACT: The thesis presents the concept of construction and technology of a fishing boat
made of polyester-glass laminate. The appropriate stiffeners and thickness of the individual regions
of the vessel used for fishing in the in the area of the seaport of Ustka were selected and calculated.
The structure has been designed in accordance with the requirements of PRS for small sea-going
vessels. The theoretical lines on which the construction of the fishing boat was based are taken
from the publication "Fishing boats of the World". The work includes determining the size and
location of all necessary stiffeners of the fishing vessel made off laminate: bulkheads, frame frames
and other necessary longitudinal and transverse stiffeners. In the thesis have been arranged the
accommodation of the fishing vessel: engine room, loading room, crew room, fore and aft peak.
The ship was designed for permanent residence of 5 people (4 people from the crew and captain).
In the social room there is a general room with a kitchen, a toilet with a shower, a separate cabin
for the captain and a cabin for four people from the crew. The bilge is designed for easy loading of
200 fish boxes of a capacity 40 l, which gives a total capacity 8,000 l. The unit drives combustion
engine of a region company Scania with a power of 258 kW. In tehe engine room were also placed
two fuel tanks with capacity od 2 m3.
Słowa kluczowe/Keywords
kuter, statek z laminatu, kuter z laminatu, koncepcja kutra, budowa kutra, mały statek
z laminatu, projektowanie kutra, usztywnienie kutra, przestrzeń kutra, projektowanie
konstrukcji laminatowych/cutter, laminate ship, laminate cutter, cutter concept
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Projekt wstępny tramwaju wodnego dla miasta Gdańsk
Autor: Katarzyna Karasińska
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Specjalności Okrętowe
Promotor: dr inż. Jan Młynarczyk
STRESZCZENIE: Poniższa praca przedstawia propozycję nowego środka transportu
wodnego dla miasta Gdańsk: innowacyjny i ekologiczny Tramwaj Wodny na rzekę
Motławę. Statek został zaprojektowany na dwie prędkości pływania, dzięki czemu można
dopłynąć nim również na np. Półwysep Helski. Statek wyróżnia manewrowość, a tym
samym mobilność, minimalna generacja zafalowania, bezpieczeństwo oraz w pełni
elektryczny napęd główny. Projekt wstępny powstał po przeprowadzeniu analizy wad
i zalet jednostek aktualnie dostępnych na polskich wodnych szlakach turystycznych.
W rozdziale pierwszym i drugim, opisano powody, które nakłoniły autorkę do stworzenia
konceptu na Wodny Tramwaj oraz zawierają krótką analizę turystyki na Pomorzu.
Rozdział trzeci przedstawia podział statków pasażerskich, porównuje jednoi wielokadlubowe jednostki, wymienia rodzaje statków wielokadlubowych oraz opisuje
jednostki, z których autorka zaczerpnęła inspiracje do określenia parametrów
projektowych. W rozdziale czwartym przeanalizowano akwen pływania i związane z nim
wymagania eksploatacyjne dla projektowanego statku. W rozdziale piątym omówiono
główne założenia projektowe i armatorskie, wraz z listą podobnych statków. W tym
rozdziale ustalano również wymiary główne i wytyczona została trasa dla Tramwaju
Wodnego. Rozdział szósty opisuje spirale projektową. Końcowym wynikiem powyższego
procesu jest projekt kształtu kadłuba przedstawiony w rozdziale siódmym. Kolejne
rozdziały obejmują swoim zakresem zagadnienia analityczne projektu. Należą do nich:
określenie oporu kadłuba, dobór napędu dla statku oraz sprawdzenia związane ze
statecznością i pływalnością awaryjną jednostki. Opis uproszczonej technologii produkcji
kadłuba przy użyciu paneli sandwicz zawarty został w przedostatnim rozdziale pracy.
W podsumowaniu zawarta została analiza uzyskanych wyników zależnych od założonej
funkcji celu oraz zbiór końcowych refleksji projektantki.
Title of thesis: PRELIMINARY DESIGN OF A WATER TRAM FOR CITY OF
GDAŃSK
ABSTRACT: The following paper presents a design of a new concept of water
transportation for the city of Gdansk: innovative and sustainable Water Tram to cruise
along the Motlawa River. The vessel has been designed to achieve two sailing speeds,
which enables reaching places like e.g. Helski peninsula. What makes the vessel special is
its manoeuvrability, mobility, minimal waves generation, safety and fully electric drive.
The presented preliminary design has been developed following a detailed analysis and
evaluation of the advantages and disadvantages of the currently available vessels across
Polish water trails. First and second chapter, talk about the source of inspiration that lead to
an idea of designing a Water Tram and contain a brief study of the tourism in Pomorze.
The third chapter presents the breakdown of the passenger ship types, compares single- and
multihull types of ships, lists out the multihull types and describes the precedents used by
the author to create a list of design criteria for her project. The chapter four analyses the
swimming area and related operational requirements for designed ship. The fifth chapter
discusses the main design and shipbuilding assumptions, together with a list of similar
ships. Furthermore, the main dimensions were established and a route for the Water Tram
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was marked out. The sixth chapter describes the design spirals. The concept of the hull
presented in chapter seven is a result of the research made, limited by known technological
constraints. Further chapters detail the analytical aspects of the design, which includes
resistance, selection of drive systems, stability and damage floatability. Description of
a simplified hull production technology using sandwich panels was included in one before
last chapter of the work. The final chapter summarises the findings, the assumptions made
in the following thesis and concludes with author’s reflections.
Słowa kluczowe/Keywords
żegluga turystyczna, katamaran, tramwaj wody, ekologia/tourist sailing, catamaran,
hull
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Analiza wpływu własności materiałowych stali na wybrane aspekty odporności
konstrukcji dziobu statku typu SOV podczas kolizji
Autor: Alicja Bera
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Specjalności Okrętowe
Promotor: dr inż. Karol Niklas
STRESZCZENIE: Wraz z rozwojem konstrukcji offshore i wzmożonego ruchu statków
do obsługi instalacji morskich istnieje potrzeba zmniejszania skutków ich kolizji. Ważną
rolę w tym działaniu może pełnić celowy dobór materiału na konstrukcje sekcji
dziobowych statku. We wstępie określono powód podjęcia takiej tematyki oraz określono
cel pracy czyli stworzenie odpowiedniego modelu numerycznego oraz przeprowadzenie
odpowiednich symulacji kolizji. W drugim rozdziale opisano dotychczasowe dokonania
w takiej dziedzinie i wymogi stawiane przez NORSOK. W kolejnym rozdziale opisano
jednostkę, wieżę wiatrową, warunki brzegowe oraz modele materiałowe. Przedstawiono
również wyniki z wirtualnych prób rozciągania próbek materiałowych przy użyciu metody
MES. Pozwoliło to dowieść poprawności modelowania własności materiałowych
w zakresie liniowych i nieliniowych odkształceń oraz naprężeń w modelach bryłowych
i powłokowych. W rozdziale czwartym przedstawiono analizę wyników ze wszystkich
symulacji przeprowadzonych podczas badań. Rozważono zderzenie z wykorzystaniem
pięciu modeli materiałowych użytych w konstrukcji statku oraz jednego stałego dla wieży
wiatrowej. Poza zmianą przypisanych modeli materiałowych rozważono również zderzenia
ze strukturą wieży o różnej grubości. Wykazano, że w zależności od użytego materiału
konstrukcja podlega różnym deformacjom, naprężeniom i rozdarciom poszycia. Ponadto
stwierdzono, że powyższy wpływ zastosowanego materiału przynosi różny efekt
w zależności od wytrzymałości konstrukcji przeszkody z którą zderza się statek.
W ostatnim rozdziale wykazano, że dobór materiału konstrukcyjnego może być
prowadzony w oparciu o symulacje komputerowe kolizji wykonane metodą elementów
skończonych.
Title of thesis: ANALYSIS OF MATERIAL PROPERTIES OF STEEL ON
SELECTED ASPECTS OF CRASHWORTHINESS OF BOW SECTION OF SOV
TYPE SHIP DURING COLLISION
ABSTRACT: With increasing numbers of offshore constructions and ships to service
them, there is a need to reduce possible damages caused by collisions between the ships
and the constructions. One of the way to achieve this is by special selection of a material of
the ship's bow sections. The introduction specifies the reason for choosing the topic and
defines the purpose of this thesis, which is a creation of an appropriate numerical model
and collisions’ simulations. The second chapter describes the previous achievements in this
field and the requirements set by NORSOK. The next chapter describes the unit, the wind
tower, boundary conditions and material models. The results of virtual tensile tests of
material samples using the FEM method were also presented. This allowed to prove the
correctness of modeling material properties in the range of linear and non-linear strains and
stresses in solid and shell models. The fourth chapter presents an analysis of the results of
all simulations carried out in this research. Collisions were considered using five material
models used in the construction of the ship and one fixed material for the wind tower.
Collisions with the structure of the tower of different thickness were also considered. It
was shown that depending on the material used, the structure is subject to various
deformations, stresses and tears of the shell. In addition, it was found that the impact of the
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material used is different depending on the strength of the obstacle structure with which the
ship collides. The last chapter concludes that the choice of construction material can be
conducted based on FEM simulations of collisions.
Słowa kluczowe/Keywords
modele materiałowe, MES, próba rozciągania, kolizje/material models, FEM, tensile
test, collisions

41

KATALOG PRAC DYPLOMOWYCH – WOIO PG, NR 1, 2/2018

Projekt grawitacyjnej platformy Condeep
Autor: Rafał Kurgan
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Specjalności Okrętowe
Promotor: dr inż. Henryk Olszewski
STRESZCZENIE: Głównym celem niniejszej pracy jest wykonanie projektu
grawitacyjnej platformy offshore dla zadanego miejsca jej posadowienia. Nacisk został
położony na wykonanie projektu konstrukcji oraz wykonaniu szeregu obliczeń, które
pozwoliły na ocenę kryterium wytrzymałościowego i sztywnościowego platformy. Praca
składa się z czterech części. W pierwszej z nich zawarto wiadomości teoretyczne
o platformach wiertniczych oraz ich klasyfikację. Ponadto przedstawiono krótką
charakterystykę współczesnych platform żelbetowych. Druga część pracy poświęcona
została przepisom projektowym, które muszą zostać spełnione przy projektowaniu tego
typu konstrukcji. Trzeci etap obejmuje głównie projekt konstrukcji nośnej oraz nawodnej
platformy (tzw. deck-a), które zostały wykonane za pomocą programu Femap. Czwarta,
zasadnicza część projektu zawiera obliczenia statyczne modelu MES platformy dla
ekstremalnych stanów morza oraz częstości i postaci drgań własnych platformy dla
zadanego miejsca jej posadowienia.
Title of thesis: THE PROJECT OF GRAVITATIONAL CONDEEP PLATFORM
ABSTRACT: The main objective of this work is to design a gravitational offshore
platform for a given place of its foundation. The project has been focused on the design of
the structure and a number of calculations that would allow for the assessment of the
strength and rigidity criteria of the platform. The work consists of four parts. The first part
contains theoretical information about drilling platforms and their classification. In
addition, a short description of modern concrete platforms is presented. The second part of
the work is devoted to the design regulations that must be complied for the design of this
type of structure. The third part consists mainly of the design of the load-bearing structure
and the deck, which was made with the use of the Femap program. The fourth, essential
part of the project contains static calculations of the MES model of the platform for
extreme sea states and the frequency and form of the platform's own vibrations for a given
place of its foundation.
Słowa kluczowe/Keywords
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Projekt konstrukcji przenośnego stojaka o dopuszczalnym obciążeniu
roboczym 100 kN
Autor: Magdalena Szczęch
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Specjalności Okrętowe
Promotor: dr inż. Wojciech Puch
STRESZCZENIE: Niniejsza praca obejmuje dwa projekty stojaka stoczniowego. Różnią
się one funkcją celu: pierwszą jest minimalizacja kosztów, drugą minimalizacja masy. Na
początku określono wymagania stawiane konstrukcji, czyli jakie cechy powinna mieć
trwała i funkcjonalna konstrukcja. Następnie przeanalizowano rynek pod kątem podobnych
konstrukcji używanych w stoczniach. Projekt koncepcyjny jest wspólny dla dwóch
projektów. Obejmuje analizy materiałów inżynierskich (techniczne stopy metali, ceramikę,
kompozyty inżynierskie, drewno oraz polimery) oraz analizy kształtu. Na podstawie analiz
materiałowych dobrano optymalne materiały pod względem wytrzymałości, sztywności,
odporności na pękanie oraz degradację pod wpływem czynników zewnętrznych
(środowisko korozyjne wody morskiej, promieniowanie UV, ujemne temperatury).
Rozważono również metody wytwarzania konstrukcji z poszczególnych materiałów,
możliwości naprawy oraz konserwacji materiałów. W projekcie o minimalnym koszcie
przeprowadzono analizy wytrzymałościowe, statecznościowe oraz stabilności. Na
podstawie tych analiz dobrano optymalne prefabrykaty, które są tanie i dostępne na rynku.
Rozważono dwa kształtowniki używane szeroko w przemyśle okrętowym – rurę kołową
oraz kątownik równoramienny. Resztę elementów konstrukcji można wykonać
z fragmentów blach. W załączniku został zamieszczony rysunek konstrukcjny
proponowanej konstrukcji. Projekt o minimalnej masie obejmuje analizy topologiczne. Na
ich podstawie dobrano odpowiedni kształt konstrukcji oraz określono metodę wytwarzania
konstrukcji o skomplikowanym kształcie. Następnie wykonano analizy wytrzymałościowe
w celu wyznaczenia minimalnej masy dla optymalnego materiału wybranego w analizie
materiałowej.
Title of thesis: DESIGN OF A PORTABLE STOOL CONSTRUCTION WITH SAFE
WORKING LOAD 100 KN
ABSTRACT: In this thesis it was performed two design projects of portable stool. They are
different from each other with objective function: the first is cost minimalization, the second is the
mass minimization. At the beginning, the requirements set for the structure were defined, that
means what features should have a durable and functional structure. Then, the market was analyzed
for similar constructions used in shipyards. The conceptual design is common for two projects.
Includes analysis of engineering materials (technical metal alloys, ceramics, engineering
composites, wood and polymers), shape analysis and technologies. Based on this material analysis,
the optimal materials were selected in terms of strength, resistance to sea water envirnment and to
UV radiation. Methods of assembly, processing and maintenance of materials were also
considered. In the project with a minimum cost, it was performed strength analyses, buckling
analyses and stability analyses. On the basis of these analyzes, optimal prefabricates were selected,
which are cheap and available on the market Two profiles used widely were considered in the
shipbuilding industry - a circular pipe and an equal angle. The rest of the elements of the structure
can be made of sheet fragments. Attached is a constructional drawing of the proposed structure.
The minimum mass design includes topological analyzes. Based on them, the appropriate shape of
the structure was selected and the method of producing a structure with a complicated shape was
determined. Then, strength analyzes were carried out to determine the minimum mass for the
optimal material selected in the material analysis.
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Słowa kluczowe/Keywords
przenośny stojak, materiały inżynierskie, analiza statecznościowa, analiza
topologiczna/portable stool, engineering materials, buckling analysis, topological
analysis
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Procedura wyznaczania optymalnych grubości blach oraz rozmieszczenia
i wymiarów wiązań w środkowej części kadłuba kontenerowca
Autor: Piotr Watus
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Specjalności Okrętowe
Promotor: dr inż. Wojciech Puch
STRESZCZENIE: Użycie optymalizacji w celu minimalizacji masy konstrukcji kadłuba
kontenerowca pozwoli na zmniejszenie zużycia materiałów wymaganych do jego
produkcji, co spowoduje zmniejszenie całkowitego kosztu produkcji jednostki, a za tym
także zwiększenie konkurencyjności całej stoczni. W ramach niniejszej pracy
przygotowano procedury wykorzystujące metody optymalizacyjne do obliczenia
zamodelowanych fragmentów konstrukcji kadłuba barki śródlądowej i kontenerowca oraz
dokonano analizy otrzymanych wyników. Przygotowanie programów obejmowało:
określenie parametrów optymalizacji, określenie zmiennych projektowych konstrukcji,
narzucenie na zmienne projektowe ograniczeń wynikających z kryteriów
wytrzymałościowych i statecznościowych, zdefiniowanie funkcji celu optymalizacji. Do
sprawdzenia poprawności implementacji niektórych ograniczeń (np. wytrzymałości
strefowej kadłuba kontenerowca) zostały wykorzystane modele stworzone w programach
działających w oparciu o metodę elementów skończonych MES. Jako rezultat
opracowanych procedur otrzymano optymalne konstrukcje kadłuba barki śródlądowej oraz
kontenerowca dla przyjętych parametrów, zmiennych oraz ograniczeń.
Title of thesis: PROCEDURE FOR DETERMINING THE OPTIMAL SCANTLINGS
OF STRUCTURE IN THE MIDDLE PART OF CONTAINER SHIP'S HULL
ABSTRACT: The use of optimization to minimize the weight of the container hull
structure will allow to reduce the consumption of materials required for its production,
which will cause the reduction of the total cost of production of the unit, and thus increase
the competitiveness of the entire shipyard. As part of this work, procedures were prepared
using optimization methods to calculate modeled fragments of the inland barge structure
vessel and container vessel, and the results obtained were analyzed. The preparation of
programs included: defining the optimization parameters, determination of design variables
of the structure, imposing limitations resulting from strength and stability criteria on design
variables, defining the function of the optimization goal. In order to verify the correctness
of the implementation of some restrictions (eg. zone strength of the container hull), models
created in programs operating on the basis of the FEM finite element method were used.
As a result of the developed procedures, optimal constructions of inland barge hull and
container were obtained for the adopted parameters, variables and restrictions.
Słowa kluczowe/Keywords
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Analiza planu produkcyjnego jednostki typu SOV
Autor: Andrzej Cieszyński
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Projektowanie statków specjalnych
i urządzeń oceanotechnicznych
Promotor: dr inż. Ryszard Pyszko
STRESZCZENIE: W pracy dyplomowej magisterskiej przedstawiono problem dotyczący
różnicy pomiędzy planowaną pracochłonnością budowy kadłuba, a rzeczywistą
wynikającą z realizacji budowy na podstawie tzw. monitoringu na przykładzie budowy
wielozadaniowej jednostki do obsługi wież wiatrowych na morzu w Stoczni Crist S.A.
Celem pracy jest analiza porównawcza planu i realizacji wykonania kadłuba statku przy
pomocy wskaźników produkcyjnych oraz przeanalizowanie wynikłych różnic w celu
korekty wskaźników produkcyjnych dla ulepszenia etapu planowania. Pierwszym etapem
pracy jest przegląd i analiza danych przyjętych przez planistę danych. Na ich podstawie
zostały wyznaczona średnia pracochłonność oraz inne wskaźniki produkcyjne. Kolejnym
etapem jest analogicznie do pierwszego opracowanie takich samych wskaźników oraz
średnich na podstawie danych uzyskany z przebiegu budowy jednostki NB309. Następnie
dane z pierwszego i drugiej etapu zostały do siebie porównane, została wykonana analiza
i wyciągnięte wnioski.
Title of thesis: ANALYSIS OF PRODUCTION SCHEDULE OF THE SOV VESSEL
ABSTRACT: Master's thesis presents a problem concerning the differences between the
planned labor intensity of the hull structure and the actual value resulting from the
objective of the work is a comparative analysis of the plan and execution of the ship's hull
by means of production indicators. Analyze the resulting differences to adjust production
indicators to improve the planning stage. The first stage of work is the review and analysis
of data accepted by the data planner. On their basis, the average labor intensity and other
factors of production were determined. The next stage is analogous to the first elaboration
of the same coefficients and averages based on data obtained from the course of
construction of the NB309 unit. Then the data from the first and the second stage were torn
apart and analysis and conclusions were made.
Słowa kluczowe/Keywords
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Opracowanie projektu kontraktowego dla wybranej jednostki
Autor: Mariusz Jasionek
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Projektowanie statków specjalnych
i urządzeń oceanotechnicznych
Promotor: dr inż. Ryszard Pyszko
STRESZCZENIE: Tematem pracy magisterskiej jest analiza wytycznych obróbki
i prefabrykacji systemów rurociągowych dla wież wiertniczych w oparciu o wytyczne
kontraktowe. Realizacja produkcji została przeprowadzona na terenie zakładu
posiadającego długoletnią praktykę na wysokim poziomie. W dalszej części analizy
uwzględniono zdolności i możliwości zakładu podejmującego realizację kontraktu.
Zasadnicza część opracowania szczegółowo opisuje wymogi kontraktu, proces realizacji
produkcji, rachunek ekonomiczny oraz technologię na poszczególnych etapach obróbki
i prefabrykacji rurociągów. Praca zawiera opis techniczny, opisaną część obliczeniową,
część graficzną oraz wykorzystane załączniki. W opracowaniu zaproponowano również
zmiany jakości technologii w trakcie realizacji kontraktu.
Title of thesis: PRELIMINARY DRAFTING CONTRACT FOR THE SHIP
ABSTRACT: The subject of my Master of Science degree diploma is analyzing of
treatment requirements and prefabrication pipe for drilling platforms based on contracted
data. Production process was carried out in the Company that has got many years of
practical expirience in this matter. In further part of Analysis included companies
possibilities and abillities were taken in to consideration as a subject that will proceed part
of the Contract. The Main part of my Diploma describes in detailed requirements of
Contract, production process, economy calculations and technology on particular stages of
pipe installation treatment and prefabrication. Diploma work includes technical
description, Engineering calculation part with comments, graphical part and used
attachements. Diploma includes also suggestions of technological process stages
subbstitutes during Contract time.
Słowa kluczowe/Keywords
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Porównanie możliwości i ograniczeń inspekcyjnego AUV pracującego w trzech
otoczeniach systemowych
Autor: Błażej Markowski
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Technologie podwodne
Promotor: dr hab. inż. Lech Rowiński, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Autonomiczne pojazdy podwodne są złożonymi urządzeniami, które
mają bardzo szeroki zakres stosowania nie tylko w pracach inspekcyjnych, ale również
w misjach komercyjnych i militarnych. Aktywność człowieka pod wodą, a przede
wszystkim eksploatacja głęboko ukrytych zasobów naturalnych stały się motorem rozwoju
technik głębinowych z użyciem bezzałogowych pojazdów podwodnych, jednakże
wkroczenie w erę automatyzacji pozwoliło na konstrukcję pierwszych pojazdów
autonomicznych. Z czasem zakres ich stosowania powiększył się również o misje
o charakterze ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego. Niezależnie jednak od
przeznaczenia pojazdu, aby go móc zaprojektować należy najpierw zdefiniować w jakim
środowisku musi się poruszać, a także jakim zadaniom musi sprostać. Ustalenie takich
informacji pozwala na zaprojektowanie systemu głębinowego współpracującego
z pojazdem podwodnym oraz na zaplanowanie misji głębinowej. Te elementy składają się
na otoczenie systemowe, których omówienie jest przedmiotem niniejszej pracy
magisterskiej.
Title of thesis: COMPARISON OF CAPABILITIES OF AN INSPECTION AUV
WORKING IN 3 DIFFERENT SYSTEM ENVIRONMENTS
ABSTRACT: Autonomous underwater vehicles are complex devices which have a wide
range of appliances not only in inspection work, but also in commercial and military
missions. Human activity underwater, mainly due to operations regarding deeply hidden
natural resources, became the motor of development of deepwater technologies with the
use of unmanned underwater vehicles. However entering the era of automation allowed us
to construct the first autonomous underwater vehicles. W time, the range of appliances
grew with the addition of mission connected with protecting the environment and our
cultural heritage. Despite the use of underwater vehicles, to design it, we must first define
in what environment it is supposed to work in and what kind of tasks it needs to
accomplish. Determining such information allows us to design a properly adjusted
underwater system working with the vehicle. It also allows us to plan a mission. Those
elements are part of the environment system, which is the subject of this thesis.
Słowa kluczowe/Keywords
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Dobór materiałów i opracowanie procesu technologicznego konstrukcji rufy
wielo-śrubowego pojazdu głębinowego
Autor: Joanna Pastwa
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Specjalności Okrętowe
Promotor: dr hab. inż. Lech Rowiński, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy było zbadanie problemu doboru odpowiedniej
technologii oraz materiałów do budowy rufy wielośrubowego pojazdu głębinowego
„Głuptak”. Przeanalizowano 5 wybranych metod laminowania oraz opracowano
szczegółową instrukcję technologiczną dla procesu produkcji mało-seryjnej w/w elementu.
Do wybranej metody dobrano właściwe materiały oraz opracowano koncepcję narzędzi
wspomagających proces produkcyjny.
Title of thesis: SELECTION OF MATERIALS AND DEVELOPMENT OF
A MANUFACTURING PROCESS OF STERN ELEMENT OF A MULTI
PROPELLER SUBMERSIBLE VEHICLE
ABSTRACT: The aim of the thesis was to analyze stern element of a multi propeller
submersible vehicle manufacturing process and materials selection. Five lamination
methods were presented and analyzed. On the basis of the result technical process
instruction for was delivered. It consists of process description, materials selection and the
concept of tools which are necessary to improve the process.
Słowa kluczowe/Keywords
kompozyty, laminaty, metody laminowania, „Głuptak”, instrukcja technologiczna,
materiały, pojazd podwodny/composites, laminates, lamination methods,
technological process instruction, materials, submersible vehicle
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Opracowanie koncepcji elektronicznego systemu monitorowania i zarządzania
ruchem pasażerów i środków eksploatacyjnych na małym statku pasażerskim
(ok. 200 pasażerów)
Autor: Natalia Tuszkowska
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Projektowanie statków specjalnych
i urządzeń oceanotechnicznych
Promotor: dr hab. inż. Lech Rowiński, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Bezpieczeństwo to niezmiernie ważne pojęcie w dzisiejszych czasach,
zwłaszcza gdy mowa o statku pasażerskim. Statek to miejsce szczególne, gdyż to silna ale
i ograniczona konstrukcja pracująca na określonym terenie, gdzie występuje duża liczba
zróżnicowanych środowisk pracy, a ponadto jest łatwym obiektem do zaatakowania nie tylko przez
siły natury ale również przez terroryzm czy piractwo. Dbając o pełne bezpieczeństwo życia na
morzu wystosunkowano szereg ustaw i regulacji prawnych do wdrożenia przy eksploatacji statku.
Dzisiejsze rozwiązania techniczne i technologiczne dają wiele możliwości usprawniających
i podnoszących poziom bezpieczeństwa i czerpania korzyści podczas pobytu na statku. Dla
zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa przede wszystkim ludzi wprowadzono liczne rozwiązania,
dzięki którym pełnić można nadzór nad statkiem i czynnościami na nim się odbywającym. Oprócz
bardzo istotnego systemu SMCS, wprowadzono również współpracujące ze sobą systemu kontroli
dostępu i monitowania określonych obszarów, co razem pozwala na świadomą i pełna kontrolę,
która ma na celu zapobieganiu sytuacjom awaryjnym, czy nieszczęśliwym wypadkom.
Title of thesis: DEVELOPING THE CONCEPT OF AN ELECTRONIC MONITORING
AND MANAGEMENT SYSTEM FOR PASSENGER TRAFFIC AND OPERATIONAL
RESOURCES ON A SMALL PASSENGER SHIP (AROUND 200 PASSENGERS)
ABSTRACT: Safety is an extremely important concept nowadays, especially when talking about
a passenger ship. The ship is a special place, because it is a strong but limited structure working in
a specific area, where there is a large number of diverse work environments, and is also an easy
object to attack not only by forces of nature but also by terrorism or piracy. Caring for the full
safety of life at sea, a number of laws and regulations were put into practice for the ship's
operation. Today's technical and technological solutions offer many opportunities to improve and
improve the level of safety and benefits while staying on the ship. To increase comfort and safety,
above all, people have introduced numerous solutions, thanks to which they can supervise the ship
and its activities. In addition to the very important SMCS system, interoperating access control
systems and monitoring of specific areas have been introduced, which together allows for
conscious and full control, aimed at preventing emergency situations or accidents.
Słowa kluczowe/Keywords
statek pasażerski, telewizja przemysłowa CCTV, system kontroli dostępu SKD, CKD500,
bezpieczeństwo na morzu, RFID, kodeks ISPS, system SMCS/passenger ship, CCTV, access
control system SKD, CKD500, maritime safety, RFID, ISPS code, SMCS system
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Neuronowy klasyfikator diagnostyczny procesu spalania w silniku z zapłonem
samoczynnym
Autor: Jakub Budka
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Specjalności Okrętowe
Promotor: dr inż. Jacek Rudnicki
STRESZCZENIE: Przedmiotem niniejszej pracy jest projekt i programowa realizacja
neuronowego klasyfikatora diagnostycznego procesu spalania w silniku z zapłonem
samoczynnym. W pracy podjęto następujące zagadnienia: charakterystyka
diagnostycznych możliwości oceny procesu spalania w silniku z zapłonem samoczynnym,
podstawowe wiadomości z zakresu sztucznych sieci neuronowych i ich wykorzystania
w diagnostyce procesów, wnioskowanie diagnostyczne na podstawie wykresu
indykatorowego w aspekcie zastosowania neuronowego klasyfikatora stanu, opracowanie
struktury neuronowego klasyfikatora stanu, opracowanie zbiorów danych uczących –
testowanie sieci neuronowych, analiza uzyskanych wyników.
Title of thesis: NEURAL DIAGNOSTIC CLASSIFIER OF THE COMBUSTION
PROCESS IN THE DIESEL ENGINE
ABSTRACT: The subject of this work is a design and program implementation of a neural
diagnostic classifier of the combustion process in a self-ignition engine. The following
issues were addressed in the work: Characteristics of diagnostic possibilities of the
combustion process evaluation in the self-ignition engine, Basic knowledge of artificial
neural networks and their use in process diagnostics, Diagnostic inference based on an
indicator diagram in the aspect of using a neural status classifier, Development of the
neural structure of the state classifier, Development of learning data sets-testing of neural
networks, Analysis of the results obtained.
Słowa kluczowe/Keywords
diagnostyka, silnik z zapłonem samoczynnym, układ wtryskowy, sztuczne sieci
neuronowe, klasyfikator stanu/diagnostics, self-ignition engine, injection system,
artificial neural networks, classifier
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Analiza porównawcza symulacyjnych i doświadczalnych wyników badań
dotyczących wpływu własności paliwa na wybrane wskaźniki pracy silnika
z zapłonem samoczynnym
Autor: Piotr Książek
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Specjalności Okrętowe
Promotor: dr inż. Jacek Rudnicki
STRESZCZENIE: Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza wpływu własności
fizykochemicznych paliwa na wybrane wskaźniki pracy silnika ze szczególnym
uwzględnieniem emisji toksycznych składników spalin, zaś głównym celem analiza
porównawcza wyników badań w tym zakresie uzyskanych metodą symulacyjna
i doświadczalną. Praca zawiera podstawowe informacje dotyczące procesu spalania
w silniku z zapłonem samoczynnym oraz wpływ jego przebiegu na wskaźniki pracy
opisujące, zawartość toksycznych składników spalin, a także ich wpływ na środowisko.
Zasadnicza część pracy przedstawia program i wyniki badań symulacyjnych oraz
doświadczalnych na stanowisku hamownianym silnika z zapłonem samoczynnym.
W pracy umieszczono również opis zastosowanych metod i narzędzi badawczych.
Przeprowadzona na podstawie uzyskanych wyników analiza porównawcza pozwoliła
w końcowej części na sformułowanie wniosków podsumowujących.
Title of thesis: COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SIMULATION AND
EXPERIMENTAL RESULTS OF THE STUDY ON THE EFFECT OF FUEL
PROPERTIES
ON
DIESEL
ENGINE
SELECTED
PERFORMANCE
INDICATORS
ABSTRACT: The subject of this document is an analysis of the impact of the fuel
properties on performance of the engine wit special attention paid to toxicity of the exhaust
gases. The main goal is comparison of the results gained through simulation and
experiment. This paper contains basic information about combustion processes in
compression-ignition engine and the effects of its performance on the toxicity of the
exhaust gasses and effects on the environment. The core part of this paper describes the
plan of action and the results of simulation as well as experimental part performed on
engine test bench. The description of used methods an experimental tools is included
within this paper. The analysis of the gathered results allowed to formulate summary
conclusions at the end of this paper.
Słowa kluczowe/Keywords
silnik z zapłonem samoczynnym, spalanie, toksyczne składniki spalin, własności
fizykochemiczne paliw węglowodorowych

52

KATALOG PRAC DYPLOMOWYCH – WOIO PG, NR 1, 2/2018

Przegląd i analiza systemów nawigacji inercyjnej wykorzystywanych
do sterowania ruchem świdra w wierceniach kierunkowych po dnem morza
Autor: Weronika Pilarska
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Specjalności Okrętowe
Promotor: prof. dr hab. inż. Wiesław Tarełko, prof. zw. PG
STRESZCZENIE: Tematem poniższej pracy są wiercenia kierunkowe, metody
otrzymywania i kontroli odchyłu za pomocą jednostek i urządzeń oceanotechniczych
a także wykorzystując systemy nawigacji inercyjnej. Celem pracy magisterskiej jest
porównanie istniejących systemów nawigacji inercyjnej pod kątem ich wykorzystania
w wierceniach podmorskich. Przedstawiono charakterystykę podmorskich wierceń
kierunkowych celem nakreślenia środowiska pracy systemu nawigacji. Do
przeprowadzenia analizy porównawczej wykorzystano metodę punktową, wagową.
Systemy porównono według wybranych przez dyplomanta kryteriów. Punkty dla kryteriów
systemów przyznawano na podstawie wniosków wyciągniętch z czterech pierwszych
rozdziałów pracy. Z przeprowadzonego badania wyciągnięto wnioski. Cel pracy został
osągnięty poprzez wskazanie systemu z największą liczbą punktów. Wykazano, jakie
parametry powinien posiadać system nawigacji inercyjnej w wierceniach podmorskich
i określono parametry, które powinny podnieść swoją jakość w celu dalszej przydatności
do nawigacji coraz głębszych odwiertów pod dnem morza.
Title of thesis: REVIEW AND ANALYSIS OF INERTIAL NAVIGATION SYSTEMS
USED TO MOVEMENT CONTROL OF DRILL BIT IN DIRECTIONAL
DRILLING UNDER SEABED
ABSTRACT: The subject of following diploma is directional drilling, ways of achieving
and controlling deviation with use of offshore units, auxiliary equipment as well as inertial
navigation systems.The aim of diploma thesis is to compare existing inertial navigation
systems with respect to their use in the offshore directional drilling. The characteristics of
offshore directional drilling were presented to outline operating environment of navigation
system. A point-by-weight method was used to perform the comparative analysis. The
systems were compared according to criteria selected by the graduate. Points for system
criteria were given based on the conclusions from the first four chapters of the work.
Conclusions were drawn from the study. The aim of the work was achieved by indicating
the system with the highest number of points. It was shown what parameters should have
an inertial navigation system for offshore drilling and what parameters should improve
their quality in order to be suitable for navigating increasingly deeper boreholes under the
seabed.
Słowa kluczowe/Keywords
inżynieria morska, wiercenia kierunkowe, nawigacja inercjalna, czujnik
MEMS/marine engeniering, directional drilling, inertial navigation, MEMS sensor
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Statystyczny model wtrysku paliwa w silniku o zapłonie samoczynnym
Autor: Mikołaj Maruta
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Projektowanie statków specjalnych
i urządzeń oceanotechnicznych
Promotor: dr inż. Klaudia Wrzask
STRESZCZENIE: Celem pracy jest stworzenie statystycznego modelu wtrysku paliwa dla
dowolnego silnika o zapłonie samoczynnym. W pracy poruszane są problemy związane
z wtryskiem paliwa, rozpadem kropel, zasięgiem strugi i kątem rozpylenia. Praca składa się
z dwóch części teoretycznej oraz obliczeniowej, na podstawie kodu napisanego programu.
Pierwsza część pracy została podzielona na sześć rozdziałów poruszających tematykę zjawisk
zachodzących podczas wtrysku paliwa. Na początku pracy zostaje omówiony proces spalania
w aktualnie stosowanych silnikach o zapłonie samoczynnym. Kolejny rozdział poświęcony jest
parametrom konstrukcyjnym silnika, które bezpośrednio wpływają na wielkość komory spalania
takich jak skok tłoka, średnica tłoka, stopień sprężania. Kolejne rozdziały poświęcone są modelowi
paliwa, próbie zamodelowania aktualnie stosowanych paliw, procesowi wtrysku i związanymi
z nim wielkościami: długość strugi paliwa i kąt rozpylenia oraz modelowi kropel paliwa, który
uwzględnia ich rozpad oraz średnice i ilość. W drugiej części pracy został zaprezentowany
napisany program, który wylicza przedstawione wcześniej parametry: skok tłoka, średnicę tłoka,
stosunek S/D, objętość komory spalania, liczbę kropel, kąt rozpylenia, zasięg strugi, objętości
składowe stożka paliwowego, ilość i wielkość prawdopodobnych ognisk samozapłonu, ilość
i wielkość potencjalnych ognisk samozapłonu, ilość i wielkość kropel paliwa w rdzeniu strugi, dla
dowolnych parametrów sinika: typ silnika, ilość suwów pracy, ilość cylindrów, średnia prędkość
tłoka, prędkość obrotowa, moc użyteczne, średnie ciśnienie użyteczne, stopień sprężania, ciśnienie
wtrysku, typ paliwa, średnica otworka rozpylacza, czas wystąpienia pierwszych ognisk zapłonu,
zaproponowanych przez użytkownika. Na zakończenie praca została podsumowana wnioskami
płynącymi z analizy wyników otrzymanych z powstałego programu obliczeniowego.
Title of thesis: STATISTICAL MODEL OF FUEL INJECTION IN COMPRESSION
IGNITION ENGINE
ABSTRACT: The purpose of this work is to create a statistical fuel injection model for any
compression ignition engine. The work raises problems related to fuel injection, drop distribution,
spraying range and spraying angle. The work consists of two parts: theoretical and computational,
based on the code of the written program. The first part, dealing with the phenomena occurring
during the fuel injection, is divided into six chapters. At the beginning the combustion process in
currently used self-ignition engines is discussed. The next chapter is devoted to the design
parameters of the engine, which directly affect the size of the combustion chamber such as piston
stroke, piston diameter, compression ratio. The following chapters are devoted to the fuel model, an
attempt to model the currently used fuels, the injection process and the associated quantities: fuel
stream length and spraying angle, and fuel drop model, which takes into account their decay,
diameter and quantity. In the second part of the work, the program is presented, which lists the
previously presented parameters for any parameters of the state suggested by the user. Finally, the
work is summarized by conclusions drawn from the analysis of the results obtained from the
computational program.

Słowa kluczowe/Keywords
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Projekt koncepcyjny jachtu o modułowej budowie
Autor: Kacper Olszewski
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Specjalności Okrętowe
Promotor: dr inż. Cezary Żrodowski
STRESZCZENIE: Celem pracy pt: ”Projekt koncepcyjny jachtu o modułowej budowie”,
jest stworzenie koncepcji modułowego jachtu motorowodnego, którego elementy można ze
sobą połączyć w trakcie poszczególnych etapów budowy w różnej konfiguracji, aby
uzyskany w ten sposób produkt spełniał inne wymagania przy jednoczesnym zachowaniu
planowanej funkcjonalności. Pierwsze trzy rozdziały pracy zawierają wiadomości
podstawowe oraz metodykę projektowania. Zawarto w nich wszystkie wzory i algorytmy
obliczeniowe użyte w trakcie projektowania oraz odnośniki do literatury. Rozdziały
czwarty, piąty i szósty odpowiadają kolejno poszczególnym koncepcjom aranżacji jachtu,
w zależności od ilości modułów użytych do budowy kadłuba. Uzupełnieniem każdego
rozdziału są załączniki zamieszczone na końcu pracy, zawierające szczegółowe raporty
z obliczeń konstrukcji, stateczności i wyznaczania oporu. Finalnie celem pracy jest pełny
projekt koncepcyjny jachtu motorowodnego przystosowanego do żeglugi po wodach
płytkich oraz przedstawienie zalet modułowości w nowoczesnej budowie jachtów.
Title of thesis: CONCEPT OF MODULAR YACHT
ABSTRACT: The main aim of this thesis is to design a concept of modular motorboat,
which modules could be assembly during the production process in different
configurations. First three chapters contains basic definitions, formulas and algorithms
which were used during the designing process. Chapter four, five and six correspond to
each concept of motorboat arrangement depending on the number of modules used to build
the hull. Each part is supplemented with attachments containing detailed reports on the
design, stability and resistance calculations. Results obtained with the aid of CAD/CAE
software are given among others by graphs and tables. The final result is a full preliminary
conceptual project of a motorboat adapted for shallow water cruising and demonstration of
the advantages of modularity in modern yacht designing.
Słowa kluczowe/Keywords
inżynieria, projektowanie jachtów, budownictwo okrętowe, oceanotechnika,
modułowość/engineering, yacht design, ocean engineering, naval architecture,
modularity
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Wstępny projekt oraz modelowanie ruchu statku typu Offshore Supply Vessel w celu
zaimplementowania w analizie operatywności
Autor: Mahesh Singh
Kierunek studiów: Oceanotechnika (studia w jęz. angielskim), Specjalność Ocean
Engineering
Promotor: dr inż. Mohammad Ghaemi
STRESZCZENIE: Celem pracy jest przygotowanie projektu koncepcyjnego oraz
modelowanie ruchu statku typu Offshore Supply Vessel, tak aby móc zaimplementować go
w analizie operatywności tego typu statku. Początkowo, za pomocą analizy regresyjnej
istniejących statków, obliczono podstawowe parametry i współczynniki charakteryzujące
kształt kadłuba statku na podstawie przyjętych założeń takich jak prędkość, rejon pływania
i nośność statku. Następnie projekt jest przeanalizowany pod kątem stateczności
i opracowano geometrię kadłuba statku za pomocą narzędzi CAD. Kolejno obliczono
charakterystyki oporowe statku, zarówno analitycznie jak i numerycznie. Na tej podstawie
obliczono zapotrzebowaną moc, oszacowano optymalne parametry pędników
i zaprojektowano układ napędu statku. W kolejnym etapie opracowano model
matematyczny ruchu statku do określenia charakterystyk manewrowych w wodzie
spokojnym. Do tego celu wykorzystano różne metody empiryczne do wyznaczenia
współczynników sił i momentów hydrodynamicznych. Przeprowadzono także badania
symulacyjne do wyznaczenia trajektorii ruchu statku podczas próby turning-circle i pullout. Wszystkie obliczenia dotyczące manewrowości statku zostały wykonane
w środowisku MATLAB-SIMULINK, a wyniki porównano z wynikami otrzymanymi przy
wykorzystaniu narzędzi GNC. Obliczenia numeryczne dotyczące oporu statku wykonano
w środowisku STAR CCM+. W końcowej części pracy uzasadniono racjonalność
otrzymanych wyników, przedstawiono wnioski oraz propozycje dalszych badań w zakresie
operatywności tego typu statku.
Title of thesis: PRELIMINARY DESIGN AND MODELLING OF MOTION OF
AN OFFSHORE SUPPLY VESSEL FOR OPERABILITY ANALYSIS
ABSTRACT: In this thesis, a mathematical model of motion applicable to the class of offshore
supply vessel has been developed for the operability analysis. At first, a new design has been
created using regression analysis of existing vessels. The proposed design then being analyzed for
its stability and power requirements using a set of empirical formulae. The Maneuvering
characteristics (in sea surface plane) of the designed vessel were assessed using MATLAB. The
mathematical model has been later evaluated using empirical estimations of hydrodynamic force
coefficients. The turning trajectory simulation was performed in Simulink using two separate
motion model variations. A hull CAD model was developed using developed design and CFD
simulation on STAR CCM+ was performed to check the accuracy of empirical results. The
developed Maneuvering model was compared with the available GNC toolbox
(http://www.marinecontrol.org/). All obtained results were analyzed and their rightness are justified
and the observed discrepancies have been explained. Finally, recommendations have been made to
improve the efficacy of the Maneuvering model.
Słowa kluczowe/Keywords
ship manoeuvring, ship motion, mathematical modelling, ship design, offshore supply vessel
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Symulacja odkształceń spawalniczych
Autor: Mahesh Reddy Danda
Kierunek studiów: Oceanotechnika (studia w jęz. angielskim), Specjalność Ocean
Engineering
Promotor: dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE:

Title of thesis: SIMULATION OF WELDING DISTORTION
ABSTRACT: Despite its advantages of being an economical way to join metal parts,
welding can lead to structural problems such as distortion. Reworking is necessary to
remove distortion, which results in additional costs and also delay in Projects. As
a shipbuilder, it is important for you to understand structural problems, their associated
costs, best practice methods to avoid problems such as distortion, and how to correct it
when it cannot be avoided. In general, each of the previous works has been focused on one
of the inherent strainbased approaches. However, deciding on choosing the proper methods
leads to compare them that are the main focus in this study. So, in this sense, elastic FEM
based on three inherent strainbased methods found in the literature, is analyzed and the
resulted welding distortions are compared. This is based on thermo-elastic plastic
modeling, which makes use of block dumping approach in mechanical analysis to predict
inherent strain in longitudinal and transverse directions. In this study the thermo-elastic
plastic FEM is performed to simulate the inherent strain and welding distortion in a T-fillet
joint. Thereafter, the elastic FEM based on inherent strain approach and with different
loading conditions, as initial strain, inherent deformation and shrinkage force is simulated.
In Future, for effective application of elastic FEM in prediction of welding distortion the
additional work can be done such as the elastic FEM performed in this thesis needs to be
improved by parametric study. In order to do so, the restrained conditions should be
analysed in detail. Furthermore, the relation between bending deformation, heating
parameters and plate thickness should also be developed in the analysis.
Słowa kluczowe/Keywords
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Wstępny projekt maszynowni tankowca o pojemności 130 000 dwt, ze
szczególnym uwzględnieniem ekologicznego procesu złomowania w przyszłości
Autor: Laxminarayanan Vasudevan
Kierunek studiów: Oceanotechnika (studia w jęz. angielskim), Specjalność Ocean
Engineering
Promotor: dr inż. Roman Liberacki
STRESZCZENIE:

Title of thesis: PRELIMINARY DESIGN OF THE ENGINE ROOM OF AN OIL
TANKER OF CAPACITY 130,000 DWT WITH PARTICULAR EMPHASIS ON
ECO-FRIENDLY SCRAPPING PROCESS IN THE FUTURE
ABSTRACT: Project of preliminary design of the engine room of an oil tanker with
a total capacity of 13000 dwt. It also includes the general characteristics of crude oil tanker
with respect to the needs of the transportation medium. The selection of main engine and
auxiliary engines with respect to the energy requirements and taken into consideration to
select the main and auxiliary engines to minimise the SOx and NOx emissions and to make
the ship eco-friendly according to MARPOL regulations. Also, since in today’s scenario
the biggest challenge being pollution and need for more eco-friendly ships being required
in the market for making a greener environment a study of LNG fuelled is also
incorporated. The Next for the engine room arrangement the modular design of the engine
room for the systems is done taken into consideration the need for compact and safe
working environment as the priority. The modular principle is done to pave way for
scrapping of ships after the service period is over in an ecofriendlier way and a possible
opportunity to reuse the modules for a different use after scrapping the ship.
Słowa kluczowe/Keywords
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Opracowanie konstrukcji i procesu technologicznego pływającego pomostu
cumowniczego dla jachtów wykonanego z polietylenu
Autor: Vamsi Avineni, Aleksandr Malikov
Kierunek studiów: Oceanotechnika (studia w jęz. angielskim), Specjalność Ocean
Engineering
Promotor: dr hab. inż. Lech Rowiński, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE:

Title of thesis: DESIGN AND PROPOSAL OF TECHNOLOGY OF THE
FLOATING MOORING PIER FOR PLEASURE BOATS MADE OF
POLYETHYLENE
ABSTRACT:

Słowa kluczowe/Keywords
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Projekt koncepcyjny statku nurkowego do pracy w przemyśle wydobycia ropy
igazu o głębokości roboczej 500m i liczebności załogi nurkowej 36 osób
Autor: Agnieszka Nagórna
Kierunek studiów: Oceanotechnika (studia w jęz. angielskim), Specjalność Ocean
Engineering
Promotor: dr hab. inż. Lech Rowiński, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: W pracy opisano ogólną ideę statku bazy dla nurków, skupiając się
głównie na systemie Hiperbarycznej Ewakuacji. Istnieje wiele ograniczeń, które czynią ten
temat bardzo interesującym. Założenia opisane w pracy nie mają realnego przykładu,
aktualnie wszystko jest częścią teoretyczną. Obecne statki są znacznie mniejsze.
Maksymalna głębokość osiągnięta przez nurka wynosi około 600 metrów. Oznacza to, że
pomimo kilku tysięcy lat rozwoju podwodnych technologii osiągnęliśmy zaledwie 6%
maksymalnego dostępnego zakresu głębokości oceanicznej zarejestrowanej na Ziemi.
W tej pracy, najważniejszą częścią jest SPHL dla wszystkich nurków oraz żuraw, który
będzie mógł przenosić tą specjalistyczną łódź ratunkową. Następnie będzie
przeprowadzona analiza fundamentów żurawia za pomocą Metody Elementów
Skończonych. Ostatni rozdział będzie zawierał wnioski i ogólne podsumowanie pracy.
Title of thesis: CONCEPTUAL DESIGN OF A DIVING SUPORT VESSEL
SERVING OIL AND GASS OFFSHORE INDUSTRY AT DEPTHS UP TO 500 M
ABSTRACT: This paper describes the generally idea of Diving Support Vessel and
concern mainly into Hyperbaric Evacuation. There are many limitations which makes this
topic very interesting. The assumptions which are described in the paper have no realistic
example. For now, all is theoretical part. Vessels which are used are much smaller. The
maximum depth reached by a diver is approximately 600 meters. This means that despite
several thousand years of development of underwater technologies we have reached only
6% of the maximum available scope of oceanic depth registered on the Earth. In this paper,
the most important part is SPHL for all divers and davit, which will be able to carry this
lifeboat. Then analysis of davit foundations by Finite Element Method will be performed.
The last chapter, the conclusions and general summary will be presented.
Słowa kluczowe/Keywords
DSV, statek baza dla nurków, statek, nurkowanie, hiperbaryczna ewakuacja, SPHL,
dekompresja, saturacja/DSV, Diving Support Vessel, vessel, diving, Hyperbaric
Evacuation System, SPHL, depth, decompression, saturation
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Koncepcja układu zasilania opartego o ogniwa fotowoltaiczne dla budowli
morskiej
Autor: Alicja Władyszewska
Kierunek studiów: Oceanotechnika (studia w jęz. angielskim), Specjalność Ocean
Engineering
Promotor: dr hab. inż. Lech Rowiński, prof. nadzw. PG
STRESZCZENIE: Celem niniejszego opracowania jest przeanalizowanie celowości
i wykonalności system zasilania opartego na ogniwach fotowoltaicznych dla hotelu
podwodnego Water Discus. Zakresem pracy jest przyjęcie niezbędnych założeń
projektowych dotyczących hotelu podwodnego, przegląd techniczny ogniw
fotowoltaicznych i magazynowania energii. Oszacowanie zapotrzebowania na energię
elektryczną, przedstawienie koncepcji rozwiązania dla hybrydowych systemów
energetycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
oraz dokonanie
wstępnego doboru najistotniejszych urządzeń.
Title of thesis: CONCEPTUAL DESIGN OF A POWER SUPPLY SYSTEM BASED
ON PHOTOVOLTAIC CELLS FOR OFFSHORE STRUCTURE
ABSTRACT: The aim of this Project is to examine the desirability and feasibility of
power supply system based on photovoltaic cells for Water Discus offshore underwater
hotel. The scope of the thesis is to adopt necessary assumptions for the offshore structure
design, technical review of photovoltaic cells and energy storage, estimate demand for
electricity, present some concepts of a solution for hybrid power systems and to make
a preliminary selection of the most important equipment.
Słowa kluczowe/Keywords
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Metoda wyznaczania ortofotomapy i numerycznego modelu terenu ujścia rzeki
Redy
Autor: Paweł Ożga
Kierunek studiów: Techniki geodezyjne w inżynierii, Specjalność Technologie
pomiarowe w oceanotechnice
Promotor: dr inż. Henryk Olszewski
STRESZCZENIE: Bezzałogowe statki powietrzne są obecnie jednymi z najczęściej
wybieranych pojazdów w branży fotogrametrycznej. Niemal zawsze są wykorzystywane
przy modelowaniu małych obszarów. W niniejszej pracy wykonany został trójwymiarowy
model terenu ujścia rzeki Reda na podstawie zdjęć pozyskanych podczas nalotu. Został
zawarty pełny opis etapów od projektowania przez nalot, aż do produktu końcowego.
Title of thesis: THE METHOD OF DETERMINING OF THE REDA RIVER
ESTUARY ORTHOPHOTOMAP AND THE NUMERICAL MODEL OF THE
AREA
ABSTRACT: Unmanned aerial vehicles are currently one of the most popular vehicles in
the photogrammetric industry. They are almost always chosen when modeling small areas.
In this work, a three-dimensional model of the area of the mouth of the Reda river was
made on the basis of photos obtained during the air raid. A full description of the stages
from the design through the coating up to the final product was included.
Słowa kluczowe/Keywords
bezzałogowy statek powietrzy, rzeka Reda, ujście rzeki, plan nalotu, ortofotomapa,
model 3D, nalot/unmanned aerial vehicle, river Reda, estuary, plan of air raid,
orthophotomap, 3D model, air raid
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onitoring i zabezpieczenie terenów zalewowych przy wykorzystaniu
fotogrametrii bliskiego zasięgu realizowany przy pomocy bezzałogowych
statków powietrznych
Autor: Michał Wancław
Kierunek studiów: Techniki geodezyjne w inżynierii, Specjalność Technologie
pomiarowe w oceanotechnice
Promotor: dr inż. Henryk Olszewski
STRESZCZENIE: Tematem pracy jest Monitoring i zabezpieczenie terenów zalewowych
w oparciu o fotogrametrię przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych. Intensywny
rozwój BSP (bezza łogowe statki powietrzne) oraz metod fotogrametrycznych umożliwia
nam dokładniejsze opracowanie zarejestrowanych obrazów i możliwość otrzymywania
szerszej informacji. Praca składa się z części teoretycznej, badań w terenie koryta rzeki
Elbląg oraz otrzymanych modeli. Następnie wyniki pozyskane z BSP zostały porównane
z mapami zagrożenia powodziowego wykonane prze krajowy zarząd gospodarki wodnej.
Title of thesis: MONITORING AND PROTECTION OF FLOOD PLAINS USING
SHORT-RANGE PHOTOGRAMMETRY REALIZED BY UNMANNED AERIAL
VEHICLES
ABSTRACT: The subject of the master's thesis is monitoring and security of flooding area
based on photogrammetry data by unmanned aerial vehicle. Intensive development of
UAV and photogrammetry methods, allows us to register better quality view and acquire
more information. Article consist of theoretical part, field tests and generated models.

Słowa kluczowe/Keywords
monitoring, bezzałogowy statek powietrzny, fotogrametria, numeryczny model
terenu,
zagrożenie
powodziwoe/monitoring,
unmanned
aerial
vehicle,
photogrammetry, numerical terrain model, flood threat
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Analiza porównawcza zmian linii brzegowej Półwyspu Helskiego wykonana
przy wykorzystaniu bezzałogowego statku powietrznego
Autor: Magdalena Zawadzka
Kierunek studiów: Techniki geodezyjne w inżynierii, Specjalność Technologie
pomiarowe w oceanotechnice
Promotor: dr inż. Henryk Olszewski
STRESZCZENIE: Praca zawiera analizę porównawczą zmian przyjętego odcinka linii
brzegowej Półwyspu Helskiego w okresie od czerwca do września 2018 roku. Analiza
została przeprowadzono na materiałach uzyskanych podczas nalotów wykonanych przy
użyciu bezzałogowego statku powietrznego. W pracy umieszczono charakterystykę metod
pomiaru morskiej strefy brzegowej ze szczególnym uwzględnieniem, metody
fotogrametrycznej. Skupiono się na tworzeniu planu misji fotogrametrycznej oraz
poruszono temat zachowania bezpieczeństwa podczas lotów. Rezultatem
przeprowadzonych prac jest model regresji odcinka wybrzeża najbardziej narażonego na
przerwanie ciągłości Półwyspu Helskiego, stworzony w oprogramowaniu CATIA. Praca
ma za zadanie przedstawienie korzyści płynących ze stosowania nowych technologii
w geodezji.
Title of thesis: COMPARATIVE ANALYSIS OF CHANGES IN THE COASTLINE
OF THE HEL PENINSULA MADE USING AN UNMANNED AERIAL VEHICLE
ABSTRACT: The work includes a comperative analysis of changes in the coastline of the
Hel Penisula in the period from June to September 2018. The analysis was carried out on
materials obtained during aerial raids using an unmanned aerial vehicle. The work presents
the characteristics of methods for measuring the marine coastal zone with particular
emphasis on the photogrammetric method. The focus was on creating a photogrammetric
mission plan. The work also discuss the topic of safety during flights was raised. The
result of the work is a model of regression of the coast section most exposed to the
interruption of the Hel Peninsula, created in CATIA software. The work is to present the
benefits of using new technologies in geodesy.
Słowa kluczowe/Keywords
Półwysep Helski, LIDAR, echosonda, GPS, zdjęcia lotnicze, fotogrametria,
bezzałogowy statek powietrzny, DJI Mavic Pro, AgiSoft PhotoScan, CATIA/Hel
Peninsula, LIDAR, echo sounder, GPS, Aerial photos, photogrammetry, unmanned
aerial vehicle, DJI Mavic Pro, AgiSoft PhotoScan, CATIA
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Projekt wciągarki łodziowej o udźwigu 20 kN
Autor: Szymon Piekarski
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Specjalności Okrętowe
Promotor: prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski, prof. zw. PG
STRESZCZENIE: Niniejsza praca obejmuje projekt wciągarki łodziowej o udźwigu
Q=20kN. Wciągarka jest urządzeniem okrętowym zainstalowanym na żurawiku służącym
do wodowania łodzi ratunkowej. W pracy przedstawiono przebieg powstawania oraz
aktualnie obowiązujące przepisy chroniące życie na morzu. Przedstawiono również
przegląd rodzajów żurawików i typów zastosowanych na nich wciągarek. Kolejny etap
pracy to porównanie rozwiązań napędu i koncepcji wciągarek, stworzenie własnej
koncepcji oraz przedstawienie działania najważniejszych elementów. Dalsza część pracy
obejmuje wyznaczenie i obliczenia sił działających na wciągarkę. Ostatnim etapem jest
podsumowanie projektu, wykonanie rysunku złożeniowego oraz rysunków wykonawczych
wybranych elementów.
Title of thesis: DESIGN OF LIFE BOAT WINCH WITH LIFTING CAPACITY 20
KN
ABSTRACT: This work includes a project of a boat winch with a lifting capacity
Q=20kN. Winch is a marine device installed on a davit used for launching a lifeboat. The
work presents the course of creation and current regulations protecting life at sea. An
overview of the types of davits and types of winches used on them is also presented. The
next stage of work is to compare drive solutions and winch concepts, create your own
concept and present the most important elements. The rest of the work includes
determining and calculating the forces acting on the winch. The final stage is the summary
of the design and implementation of the assembly drawing, executive drawings of selected
elements.
Słowa kluczowe/Keywords
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Analiza numeryczna wytrzymałości fragmentu dna podwójnego zbiornikowca
do przewozu surowej ropy naftowej o nośności 109000 DWT od obciążenia
miejscowego określonego według wymogów PRS
Autor: Krystian Klein
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Budowa Okrętów i Jachtów
Promotor: mgr inż. Adam Bocian
STRESZCZENIE: Niniejsza praca dotyczy wytrzymałościowej analizy numerycznej
fragmentu konstrukcji statku do przewozu surowej ropy naftowej. Jej celem jest
naświetlenie problemu, jakim jest wytrzymałość dna podwójnego jednostek tego typu oraz
ukazanie jego rozwiązania przy pomocy wykorzystania analizy numerycznej Metodą
Elementów Skończonych. Do przeprowadzonej w niniejszej pracy analizy wykorzystano
fragment sekcji zbiornikowca o nośności 109000 DWT. Zamodelowaną przy pomocy
narzędzia inżynierskiego MSC Patran 2017 Student Edition konstrukcję obciążono zgodnie
z wymogami Towarzystwa Klasyfikacyjnego PRS, a następnie poddano analizie przy
pomocy procesora MSC Nastran 2017 Student Edition. Otrzymane w wyniku analizy
rezultaty poddano następnie interpretacji weryfikującej założenia wstępne, obliczenia,
przyjęte uproszczenia, model wykonany przy pomocy pre-procesora oraz odpowiedniej
korelacji tychże. Ogólny pogląd wyników wykazał nieznaczne przekroczenie
dopuszczalnych przepisami wartości naprężeń zredukowanych Hubera – Misesa –
Henckyego. Przekroczenia te mają jednak miejsce w elementach obciążonych
największym ciśnieniem obliczeniowym, przyłożonym do powierzchni prostopadle
przyległych do tychże, będących dodatkowo powierzchnią wokół największych otworów
technologicznych. Ewentualne kontynuacja prac nad tematem wymaga przyjrzenia się tym
wartościom, genezie ich występowania oraz znalezieniem rozwiązania dla nich.
Przykładowym rozwiązaniem może okazać się użycie siatki o większym zagęszczeniu
pozwalającej na dokładniejszą analizę tych fragmentów przy użyciu analizy numerycznej,
wykorzystanie metody pocienienia elementów w miejscu występowania otworów
technologicznych, czy interpretacja przepisów klasyfikacyjnych w konsultacji
z Towarzystwem je wydającym w kwestii obciążeń od przewożonego ładunku.
Title of thesis: NUMERICAL ANALYSIS OF THE STRENGTH OF A FRAGMENT
OF THE DOUBLE BOTTOM OF A TANKER FOR TRANSPORTING CRUDE
OIL WITH A CAPACITY OF 109,000 DWT FROM THE LOCAL LOAD
DETERMINED ACCORDING TO PRS REQUIREMENTS
ABSTRACT: The engineer thesis aimed with numerical analysis of the strength of a part
of the ship structure to transport crude oil. The enginner thesis aimed at the problem of
double bottom strenght of a given ship structural type and its numerical FEM (Finire
Element Method) solution. The analysis of the thesis incorporates part of a tanker section
of a 109000 DWT tonnage. The MSC Patran 2017 Student Edition modelling was
conducted according to PRS Classification Society requirements, next analyzed by means
of MSC Nastran 2017 Student Edition software. Next the numerical outcomes were
interpreted, verification was made of initial assumptions, computations, simplifications, the
pre-processor model and the correlation of these means. An overall result review showed a
slight exceeding of regulation-based allowable von Mises (Huber - von Mises - Hencky)
stresses. The highest stress position corresponds to the highest design pressure, acting on
the perperdicular elements, surrounding the biggest technological openings. The enginner
thesis continuing is intended to analyse these values, their origin and the solution to resist
67

KATALOG PRAC DYPLOMOWYCH – WOIO PG, NR 1, 2/2018

them. A possible solution is a local higher density FE mesh improving the numerical
solution accuracy, consider a thinner element in the opening location or to interpret the rule
in contact with the Classification Society, due to the amount of transported load.
Słowa kluczowe/Keywords
analiza numeryczna, metoda elementów skończonych, dno podwójne, przepisy
Towarzystwa Klasyfikacyjnego/numerical analysis, finite element method, double
bottom, rules of the Classification Society
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Obliczenia sprawdzające wstępnie zaprojektowanej wciągarki bramowej
z wykorzystaniem analizy numerycznej celem sprawdzenia założeń
projektowych
Autor: Robert Połukord
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Budowa Okrętów i Jachtów
Promotor: mgr inż. Adam Bocian
STRESZCZENIE: W niniejszej pracy wykonane zostaną obliczenia sprawdzające
i weryfikacja założeń projektowych istniejącej wciągarki bramowej o dopuszczalnym
obciążeniu roboczym (DOR) określonym na 500 kg. Wykorzystując analizę Metodą
Elementów Skończonych (MES) określone zostanie obciążenie przy jakim osiągnięty
zostanie poziom dopuszczalnych naprężeń w elementach konstrukcji. Na podstawie
uzyskanych wyników określone zostanie nowe dopuszczalne obciążenie robocze wciągarki
bramowej. Modelowanie obiektu oraz analiza wykonana zostanie przy zastosowaniu
oprogramowania NASTRAN with PATRAN 2017 Student Edition firmy MSC Software.
W celu utworzenia cyfrowego modelu wciągarki, w kolejnych krokach modelowania dla
utworzonej geometrii odwzorowującej istniejącą wciągarkę, nadane zostaną własności
materiałowe, określone warunki brzegowe, nałożona siatka i przyłożone obciążenie
odpowiadające obecnemu DOR wciągarki. W przypadku uzyskanego zapasu
wytrzymałości (niski stan naprężeń w obciążonej konstrukcji), w kolejnych iteracjach
konstrukcja będzie poddana kolejnym przyjętym wartościom obciążeń. Uzyskane wyniki
poddane analizie uwzględniającej spełnienie przyjętych hipotez wytrzymałości pozwolą
określić nowy możliwy DOR dla urządzenia.
Title of thesis: VERIFICATION CALCULATIONS OF A PRE-DESIGNED
GANTRY WINCH WITH THE USE OF NUMERICAL ANALYSIS TO CHECK
THE DESIGN ASSUMPTIONS
ABSTRACT: In the following thesis, calculations will be made to check as well as verify the
design assumptions of the existing winch with an acceptable Working Load Limit (WLL)
established at 500 kg. Using the Finite Element Method (FEM) analysis to determine the load at
which the level of allowable stresses in the structure elements will be reached. On the basis of the
obtained results, the new permissible working load of the winch will be defined. Object modeling
and analysis will be performed using the following software: NASTRAN with PATRAN 2017
Student Edition from MSC Software. In order to create a digital winch model, in the subseuent
modeling steps for created geometry that maps an existing winch, there will be given material
properties, specific boundary conditions, imposed mesh together with applied load, which
corresponds to the current winch WLL. In case of the attained "stock" of strength (low stress state
in the loaded structure), in succeeding iterations, the structure will be subjected to the successive
assumed load values. The obtained results, subjected to the analysis, which takes into account the
fulfillment of the adopted strength hypotheses, will allow to determine a new possible WLL for the
device.

Słowa kluczowe/Keywords
bramownica, wciągarka bramowa, analiza numeryczna, MES, wytrzymałość,
nośność, naprężenia/gantry, gantry winch, numerical analysis, MES, durability, load
capacity, stress
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Analiza numeryczna wytrzymałości fragmentu pokładu wraz z konstrukcją
wsporczą pod bramą trałową dla małej jednostki rybackiej o długości 32m
Autor: Daniel Purłan
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Budowa Okrętów i Jachtów
Promotor: mgr inż. Adam Bocian
STRESZCZENIE: Zamiarem poniższej pracy inżynierskiej jest przeprowadzenie
wytrzymałościowej analizy numerycznej pokładu głównego pod bramą trałową na jednostce
rybackiej typu trawler. Analizie zostanie poddany jedynie fragment pokładu wraz z konstrukcją
wsporczą znajdującą się pod pokładem głównym. Przyłożone obciążenie, będzie odpowiednikiem
rzeczywistej masy obciążającej konstrukcję bramy trałowej, która znajduje się na tym pokładzie.
Oprogramowaniem użytym do modelowania konstrukcji pokładu zastosowanym w niniejszej pracy
jest MSC NASTRAN PATRAN STUDENT EDITION 2017. Wersja studencka tego programu
udostępniana przez firmę MSC Software posiada znaczne ograniczenia zamodelowanych ilości
i rodzajów elementów. Na wstępie przedstawiono krótką charakterystykę jednostek rybackich, ich
konstrukcji oraz cech szczególnych dla tego typu statku. Z powodu ograniczeń, które są zawarte
w oprogramowaniu, z którego będę korzystał, nie można zamodelować bramy trałowej, jednakże
przy pomocy innego oprogramowania przedstawiona zostanie wizualizacja bramy. Następnym
etapem pracy będzie budowa modelu geometrycznego przy użyciu programu MSC NASTRAN
PATRAN STUDEN EDITION. Podczas tworzenia modelu zostaną nadane właściwości
parametryczne odpowiednie dla każdego elementu konstrukcji, które zostały zawarte w
dokumentacji technicznej załączonej w pracy. Ostatnim etapem pracy będzie przedstawienie
wyników wraz z ich interpretacją.
Title of thesis: NUMERICAL ANALYSIS OF THE STRENGTH OF A PART OF THE
DECK ALONG WITH THE SUPPORTING STRUCTURE UNDER THE TRAWL GATE
FOR A SMALL FISHING UNIT WITH A LENGTH OF 32 M
ABSTRACT: The puprose of this thesis is to carry out a numeric analisys of the main deck under
the trawll galow on the fishing unit type trawler. The study analises only a part of the deck together
with a help construction which is loctated under the main deck. The applied load will correspond to
the actual weight put on the trawll galow construction, located on the deck. The software used to
shape the construcion of the deck in this thesis is MSC NASTRAN PATRAN STUDENT
EDITION 2017. The students' version od this software provided by MSC Software company has
got significant limitations for the quantities and types of elements. Next stage of the study, is
a short description of the fishing units, ie. their construcion and features characteristic of this type
of ships. Due to several limitations of the software used, it is unmanageable to shape the trawll
galow, however a visualisation of the gate will be presented with the use a different software. The
following stage of this study is a construcion of the geometrical model using the MSC NASTRAN
PATRAN STUDENT EDITION software. During that work the parametric properties will be given
corresponding to each element of the contrucion that are included in the technical documentation
attached to the thesis. The last stage of the work will be presenting the results along with their
interpretation.

Słowa kluczowe/Keywords
trawler, brama trałowa, analiza numeryczna/trawler, trawll galow, numerical
analysis
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Analiza numeryczna wytrzymałości
okrętowego silnika agregatowego

fundamentu

średnioobrotowego

Autor: Jakub Wiktorski
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Budowa Okrętów i Jachtów
Promotor: mgr inż. Adam Bocian
STRESZCZENIE: Przedmiotem niniejszego projektu inżynierskiego jest numeryczna
weryfikacja wytrzymałości fundamentu średnioobrotowego okrętowego silnika
agregatowego na promie pasażersko-samochodowym. Na początku pracy przedstawiono
krótką charakterystykę metody elementów skończonych, którą zastosowano w celu
przeprowadzania analizy zagadnienia. Następnie przedstawiono opis jednostek, na których
taki rodzaj silników występuje. W dalszej części projektu zawarto rysunki techniczne
modelowanego fragmentu jednostki jak i przedmiotu pracy – fundamentu. Dalej
omówiono sposób wykonania obliczeń obciążeniowych oraz pokazano sposób wykonania
modelu numerycznego przy pomocy oprogramowania MSC NASTRAN/PATRAN 2017
Student Edition. Wyniki obliczeń przedstawiono na załączonych w pracy ilustracjach
wygenerowanych bezpośrednio z programu. W ostatnim rozdziale zawarto wnioski i ocenę
uzyskanych wyników.
Title of thesis: NUMERICAL ANALYSIS OF THE STRENGTH OF THE
FOUNDATION OF A MEDIUM-SPEED MARINE AGGREGATE ENGINE
ABSTRACT: The subject of this engineering project is the numerical verification of the
strength of the foundation for a medium-speed marine aggregate engine on a ferry. At the
beginning of the work a brief description of the finite element method was presented,
which was used to analyze the problem. Then there is a description of the units on which
this type of engine occurs. In the further part of the project, technical drawings of the
modeled part of the unit as well as the object of work - the foundation - were included. The
method of carrying out the load calculations and the method of creating the numerical
model using the MSC NASTRAN / PATRAN 2017 Student Edition software are presented
below. The results of calculations are presented on the illustrations directly generated from
the program attached in the work. The last chapter contains conclusions and evaluation of
the obtained results.
Słowa kluczowe/Keywords
analiza numeryczna, fundament, prom, MES, metoda elementów skończonych,
wytrzymałość, silnik agregatowy, agregat/numerical analysis, foundation, ferry,
FEM, finite element method, strength, aggregate engine, aggregate
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Technologia prefabrykacji kadłuba wybranego katamaranu
Autor: Paweł Kędzierski
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Budowa Okrętów i Jachtów
Promotor: dr inż. Karol Niklas
STRESZCZENIE: W pracy opisano technologię prefabrykacji kadłuba katamaranu
z kompozytu szklanego, na konkretnym przykładzie. W części teoretycznej przedstawiono
metody laminowania, od metody ręcznej, która została opracowana jako pierwsza, do
metody infuzji. W dalszej części znajduje się projekt wykonawczy kadłuba katamaranu
z podziałem na etapy. Celem pracy było zaprojektowanie planu prefabrykacji w taki
sposób, aby infuzja została przeprowadzona tylko raz. Metoda ta ma wpływać korzystnie
na efektywność produkcji seryjnej. Opisano również problemy technologiczne wynikające
z tego procesu.
Title of thesis: TECHNOLOGY OF PREFABRICATION OF SELECTED
CATAMARAN HULL
ABSTRACT: The thesis describes the technology of prefabrication of the catamaran hull,
made of glass composite, on a specific example. The theoretical part presents lamination
methods, from the manual method, which was developed first, to the infusion method. In
the following part there is an executive design of a catamaran hull divided into stages. The
purpose of the work was to design a prefabrication plan in such a way that the infusion was
carried out only once. This method should have a positive effect on the efficiency of mass
production. Technological problems resulting from this process are also described.
Słowa kluczowe/Keywords
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Śruby okrętowe na jednostkach szybkich
Autor: Szymon Dąbrowski
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Budowa Okrętów i Jachtów
Promotor: dr inż. Michał Krężelewski
STRESZCZENIE: Tematem niniejszej pracy są śruby okrętowe na jednostkach szybkich.
W pierwszym rozdziale przedstawiono informacje ogólne na temat śrub okrętowych aby
poznać lepiej czym one są. Opisane zostały ich parametry, sposób działania, najważniejsze
wiadomości o śrubach oraz wymieniono rodzaje pędników. W dalszej części tego
rozdziału skupiono się na konkretnych śrubach wykorzystywanych do szybkich jednostek.
Scharakteryzowano śruby przecinające swobodnie powierzchnie, które odróżniają się od
innych tym, że pracują nie w pełni zanurzone w wodzie. Kolejny rodzaj szybkich
pędników to śruby superkawitacyjne. Ich zaletą jest to, że przy pełnej kawitacji osiągają
bardzo wysoką sprawność. Następnie omówione pędniki to śruby przeciwbieżne,
ustawione w jednym szeregu ale obracające się w przeciwnych kierunkach. Na koniec
opisane są śruby seryjne, wyznaczane za pomocą metod numerycznych. Drugi rozdział
pracy poświęcony jest na dobieranie śruby do jachtu motorowego „Galeon 420”. Najpierw
wprowadzono dane wejściowe, dzięki którym za pomocą metody Savitskiego obliczamy
opór naszej jednostki. Następnie wykonując kolejne działania, możemy znaleźć najbardziej
optymalną śrubę dla naszego jachtu. Na końcu pracy zamieszczono wnioski jakie nasunęły
się po wykonaniu obliczeń.
Title of thesis: PROPELLERS ON HIGH SPEED UNITS
ABSTRACT: The subject of this work are ship propellers on high speed units.The first
section presents general information on propellers to better understand what they are. They
describe their parameters, the way they work, the most important bolt messages and the
types of propulsors. The following section focuses on the specific screws used for highspeed units. Surface piercing propellers are characterized, which differ from others in that
they are not fully immersed in water. Another type of high-speed screws are super-screws.
Their advantage is that with full cavitation they achieve very high efficiency. Next, the
propellers mentioned are contra-rotating propellers, set in one line but rotating in opposite
directions. Lastly, serial bolts are described, based on numerical methods. The second
chapter of the work was devoted to selecting the propeller for the motor yacht “Galeon
420”. Firs input data was introduced, thanks to which we calculate the resistance of our
unit using the Savitsky method. Then, by following the next steps, we can find the most
optimal propeller for our yacht. At the end of the work, the conclusions reached after the
calculations were made.
Słowa kluczowe/Keywords

73

KATALOG PRAC DYPLOMOWYCH – WOIO PG, NR 1, 2/2018

Opracowanie dokumentacji technicznej i instrukcji technologii montażu
wybranego typu włazu
Autor: Mariusz Malicki
Kierunek studiów: Oceanotechnika, Specjalność Budowa Okrętów i Jachtów
Promotor: dr inż. Ryszard Pyszko
STRESZCZENIE: W niniejszej pracy przedstawiony zostanie pomysł na usprawnienie
montażu wybranego rodzaju pokrywy serwisowej. Opracowana została instrukcja, która
krok po kroku poprowadzi przez proces przygotowania materiału oraz późniejszym
montażu elementów zamknięcia w przygotowanej konstrukcji kadłuba. Otwór pod
pokrywę umiejscowiony jest w pokładzie nad siłownią okrętową w ciągu
komunikacyjnym, gdzie transportowane są towary z magazynu oraz chłodni. Z racji braku
miejsca konstrukcja zbudowana będzie z dwoma pokrywami otwieranymi na zawiasach.
Zamontowane zostanie w zrębnicy schowanej pod pokładem. Połączenie będzie
strugoszczelne. Będzie to luk serwisowy o wymiarach 2680x2680 o promieniu pokrywy
R=290 mm z otworem w zrębnicy o wymiarach 2400x2400 mm o promieniu R= 200 mm,
umożliwiający transport urządzeń z siłowni za pomocą wózków suwnicowych w celu
serwisu lub w usunięcia awarii.
Title of thesis: PREPARATION OF TECHNICAL DOCUMENTATION AND
ASSEMBLY TECHNOLOGY INSTRUCTIONS FOR THE SELECTED TYPE OF
HATCHES
ABSTRACT:

Słowa kluczowe/Keywords
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