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Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań modelu pędnika z dyszą wylotową umieszczoną
w dnie statku. Strumień wypływający z wylotu pędnika odchylony był 30° w dół od płaszczyzny dna statku
i skierowany był prostopadle w stronę burty. Pomierzono straty naporu pędnika wynikające z oddziaływania
kadłuba o trzech różnych szerokościach i o pięciu promieniach obła.
Key words: jet thrusters
Abstract
The paper presents the experimental test performance of the jet thruster with outlet nozzle mounted in the
ship bottom. The inclination between jet and bottom plate was 30 degrees and the jet was lateral to ship
board. The decrease of thrust of the propeller due to the hull effect has been measured for three different hull
breadths and for five bilge radiues.

Wstęp

Współcześnie pędniki omawianego typu produkowane są przez firmy: Schottel GmbH (RFN)
[2, 3, 4, 5], Tess Components Ltd. (W. Bryt.) [6],
Veth Motoren BV (Holandia) [7], Holland Roerpropeller BV (Holandia) [8] oraz Jastram (RFN)
[9]. Pędniki firm: Schottel GmbH i Tess Components Ltd. pokazane są na rysunku 1.

Na statkach o małych zanurzeniach i o dużych
wymaganiach manewrowych często współcześnie
instalowane są specjalne manewrowe pędniki strumieniowe z dyszami wylotowymi zamontowanymi
w dnie. Na wypływający z takiego pędnika strumień wody niekorzystnie wpływa blisko leżący
kadłub jednostki, zmniejszając napór wytwarzany
przez pędnik. Na specjalnie zbudowanym stanowisku pomiarowym pomierzono skutki działania kadłuba na pracę pędnika z wylotem w dnie. Wyniki
pomiarów przedstawiono w tym artykule.

Oddziaływanie kadłuba na pracę pędnika
Manewrowe pędniki strumieniowe wyżej wymienionych firm wyrzucają strumień wody, przyspieszonej przez pompę pędnika, pod niewielkim
kątem względem powierzchni dna kadłuba (rys. 1).
Ten strumień wskutek bliskiego położenia kadłuba
ulega zakrzywieniu i indukuje na kadłubie podciśnienie. Podobne zjawiska zachodzące w strumieniu powietrza płynącego w pobliżu zakrzywionej
ściany po raz pierwszy zaobserwował Henri Coanda – rumuński konstruktor pierwowzoru samolotu

Pędniki z wylotem w dnie statku
Pierwowzory pędników o wylotach umieszczonych w dnie jednostki pływającej powstały w latach
1925–1926. Były to pędniki J. Gilla (Wielka Brytania) i T. Novki (Niemcy) służące do napędu łodzi [1].
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a)

b)

Rys. 1. Schematy pracy współcześnie produkowanych manewrowych pędników strumieniowych: a) pędnik SPJ – Schottel GmbH
[2], b) pędnik VST – Tess Components Ltd. [6]
Fig. 1. Diagrams of the work of contemporarily produced stream thrusters: a) SPJ thruster – Schottel GmbH [2], b) VST thruster –
Tess Components Ltd. [6]

wymienne części kadłuba umożliwiające odtworzenie różnych jego szerokości i różnych promieni
obła, zespół zasilania oraz zespół pomiarowy.
Zespół pomiarowy składał się z dynamometrów pomiaru naporu na dyszy wylotowej pędnika i naporu
na kadłubie oraz z urządzenia rejestrującego. Szkic
pędnika i elementów odwzorowujących kadłub
statku o różnych kształtach przedstawiono na rysunku 3.
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Napór symulatora [N]

odrzutowego [10, 11]. Do dnia dzisiejszego zespół
zjawisk towarzyszących wypływowi strumienia
płynu do nieruchomego lub będącego w ruchu płynu w sąsiedztwie zakrzywionej ściany nazywany
jest oddziaływaniem Coandy [12, 13, 14, 15].
W hydromechanice okrętowej to zjawisko traktowane jest jako jedno z najważniejszych czynników wpływających na pracę i efektywność działania pędników typu POD i Azipod umieszczonych
pod kadłubami statków oraz sterów strumieniowych podczas ruchu statku [12, 15–18]. Liczne
badania przeprowadzone na modelach statków wykazały spadek naporu pędników umieszczonych
pod kadłubami w odniesieniu do naporu wytwarzanego przez pędniki swobodne [15–19].
Z niekorzystnym oddziaływaniem kadłuba statku na pracę pędnika z dyszą wylotową w dnie autor
referatu zetknął się podczas próby symulatora oddziaływania holownika na statek. Zbudowany jak
opisywane pędniki układ symulacyjny zainstalowany był na pływającym modelu statku, służącym do
nauki manewrowania w ośrodku szkoleniowym
Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Kamionce koło Iławy. Pomiary wykazały, że napór wytwarzany przez symulator umieszczony w kadłubie modelu statku był mniejszy od
naporu wytwarzanego przez to urządzenie badane
bez kadłuba (rys. 2).
Wyniki tych prób stały się powodem podjęcia
w Katedrze Eksploatacji Statku Akademii Morskiej
w Gdyni badań nad pracą pędnika z wylotem
umieszczonym w dnie statku. W celu realizacji tego
zadania zaprojektowano i wykonano stanowisko
pomiarowe umożliwiające pomiar wpływu kształtu
i wymiarów kadłuba statku na pracę takiego pędnika. W skład stanowiska wchodziły: model pędnika
manewrowego napędzanego pompą osiową, kadłub
niewielkiej łodzi odwzorowujący kadłub statku,

symulator
bez kadłuba

symulator
dziobowy
symulator
rufowy
Obroty śruby [obr/min]

Rys. 2. Wartości naporu wytwarzanego przez pędnik z wylotem w dnie pracujący jako symulator działania holownika
zainstalowany na samobieżnym modelu statku
Fig. 2. Values of the thrust produced by the propeller with an
outlet in the bottom working as a simulator of the towage work
installed on the self-propelled ship model

Stanowisko badawcze przystosowane zostało do
badania pracy pędnika z wymiennymi dyszami
wylotowymi o różnych kątach odchylenia strumienia wylotowego względem powierzchni dna i obracającymi się 360° wokół pionowej osi, co stwarzało
możliwość dowolnego skierowania strumienia pędnika względem kadłuba modelu.
Zakres badań
Eksperymentalne badania pracy pędnika przeprowadzono z dyszą wylotową odchylającą stru49
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gdzie:
ρ – gęstość wody [t/m3],
Q = AW·vD – objętościowy wydatek wody przepływającej przez pędnik [m3/s],
vD – prędkość wypływu wody z wylotu dyszy
[m/s],
AW – powierzchnia wylotu dyszy [m2].

mień wypływającej wody pod kątem 30° względem
powierzchni dna modelu kadłuba. Wylot dyszy
miał kształt prostokąta o wymiarach 0,04×0,12 m.
Jako wymiar charakterystyczny pędnika (odpowiadający średnicy śruby okrętowej) przyjęty został
pierwiastek kwadratowy z powierzchni wylotu
dyszy – dla prostokątnego pola wylotu dyszy
wynoszącego 0,04 m × 0,12 m, był on równy
0,0693 m.
Zanurzenie kadłuba było stałe i wynosiło
0,25 m. W badaniach odwzorowano trzy szerokości
kadłuba – 1,90 m, 2,40 m i 2,90 m oraz pięć promieni obła – 0,00 m, 0,10 m, 0,15 m, 0,20 m
i 0,25 m. Strumień wylotowy skierowany był
w płaszczyźnie wodnicy prostopadle do burty. Dla
każdej kombinacji szerokości kadłuba i promienia
obła, dla sześciu różnych napięć zasilania elektrycznego silnika napędu pędnika mierzono:

Reakcja na dyszy TD, równoważna naporowi
pędnika, skierowana jest przeciwnie do kierunku
wypływu wody z dyszy wylotowej, a więc pod
kątem 30° w górę względem płaszczyzny dna kadłuba. Jej pozioma składowa TDX, mierzona dynamometrem, pozwalała obliczyć całkowity napór
pędnika:
T
TD = DX
(2)
cos 30°

Na podstawie naporu pędnika z zależności (1)
obliczono średnią wydatkową prędkości wypływu
wody z wylotu dyszy:

składową poziomą naporu na dyszy wylotowej
pędnika – TDX,
składową poziomą naporu powstającego na kadłubie statku – TKX.

vD =

TD
ρ ⋅ AW

(3)

Dla celów analizy wyników badań eksperymentalnych prędkość wypływu wody z dyszy wylotowej pędnika – vD przeliczona została na bezwymiarową liczbę Reynoldsa:
Re =

vD ⋅ dW

ϑ

(4)

gdzie:
dW =

AW = 0,0693 m – wymiar charakterystyczny wylotu dyszy pędnika,
m2
ϑ = 1 ⋅ 10 −6
– współczynnik kinematycznej
s
lepkości wody.

Rys. 3. Szkic umieszczenia badanego modelu pędnika w kadłubie łodzi odwzorowującej kadłub statku; 1 – wlot wody do
pędnika, 2 – wirnik osiowej pompy napędzającej pędnik, 3 –
elektryczny silnik napędowy, 4 – dysza wylotowa, 5 – kadłub
łodzi, 6 – wymienne elementy kadłuba, odwzorowujące jego
różną szerokość i różne promienie obła, T – zanurzenie kadłuba
Fig. 3. Draft of the location of the examined model of the
propeller placed in a boat’s hull (reproducing the ship’s hull);
1 – water intake into the propeller, 2 – rotor of the axial pump
driving the propeller, 3 – electric propulsion motor, 4 – outlet
nozzle, 5 – boat’s hull, 6 – exchangeable hull’s elements illustrating its various width and various blige radiuses, T – hull’s
immersion

Na drugim dynamometrze zespołu pomiarowego
mierzono składową poziomą naporu powstającego
na modelu kadłuba w wyniku pracy pędnika – TKX.
Dla wszystkich cykli pomiarowych (dla wszystkich
przebadanych konfiguracji szerokości kadłuba
i promieni obła oraz dla wszystkich napięć zasilania) składowa pozioma naporu na kadłubie TKX była
mniejsza od składowej poziomej naporu pędnika –
TDX.. Oznacza to, że na powierzchni obła i na burcie
kadłuba, leżących w kierunku wypływu strumienia
z pędnika, powstaje podciśnienie indukowane przepływającym obok strumieniem wody. Wywołana
tym podciśnieniem pozioma siła na kadłubie, nazwana na użytek tego referatu siłą ssania kadłuba
SX, jest skierowana przeciwnie do składowej poziomej naporu pędnika i można wyznaczyć ją
z zależności:

Metoda prezentacji wyników badań
Regulacja napięcia prądu zasilającego silnik
powodowała zmianę prędkości obrotowej pędnika
i w efekcie uzyskiwano zmienne prędkości wypływu strumienia wody z dyszy wylotowej. Zgodnie
z zasadą pędu reakcja dyszy TD na wypływający
z niej strumień wody jest równa:
2

TD = ρ ⋅ Q ⋅ vD = ρ ⋅ vD ⋅ AW

(1)
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S X = TKX − TDX

(5)

Bezwymiarowa (odniesiona do naporu pędnika)
siła ssania kadłuba S' jest równa:
S'=

TKX − TDX
TD

(6)

Wyniki badań

Rezultaty eksperymentalnych badań pracy pędnika manewrowego z wylotem w dnie, ze strumieniem wylotowym wody skierowanym prostopadle
do burty kadłuba, przedstawione zostały w postaci
wykresów zależności bezwymiarowej siły ssania
kadłuba S' od bezwymiarowej prędkości wypływu
wody z wylotu pędnika:
S ' = f (Re) = f (

v D ⋅ dW

ϑ

)

Rys. 5. Siła ssania kadłuba z obłem o promieniu r' = 1,44 dla
różnych odległości pędnika od burty – e' i dla zanurzenia kadłuba – t' = 3,61
Fig. 5. Thrust deduction, bilge radius r' = 1.44 for various
distances of the propeller from the ship’s side – e' and for hull
draught – t' = 3.61

(7)

Zanurzenie kadłuba T oraz zmienne jego parametry geometryczne: odległość pędnika od burty,
(równa połowie szerokości kadłuba) – 0,5·B i promień obła RO, również zostały przeliczone na wielkości bezwymiarowe – t', e' i r' poprzez odniesienie
ich do wymiaru charakterystycznego pędnika dW:
t' =

T
,
dW

e' =

0,5 ⋅ B
,
dW

r' =

RO
dW

Na rysunkach 4–8, dla różnych promieni obła r',
w funkcji bezwymiarowej prędkości wypływu wody z wylotu pędnika (określonej liczbą Reynoldsa –
Re), przedstawiono bezwymiarową siłę ssania kadłuba S' dla trzech różnych odległości pędnika od
burty e'.

Rys. 6. Siła ssania kadłuba z obłem o promieniu r' = 2,17 dla
różnych odległości pędnika od burty – e' i dla zanurzenia kadłuba – t' = 3,61
Fig. 6. Thrust deduction, bilge radius r' = 2.17 for various
distances of the propeller from the ship’s side – e' and for hull
draught – t' = 3.61

Rys. 7. Siła ssania kadłuba z obłem o promieniu r' = 2,89 dla
różnych odległości pędnika od burty – e' i dla zanurzenia kadłuba – t' = 3,61
Fig. 7. Thrust deduction, bilge radius r' = 2.89 for various
distances of the propeller from the ship’s side – e' and for hull
draught – t' = 3.61

Rys. 4. Siła ssania kadłuba z obłem o promieniu r' = 0,0 dla
różnych odległości pędnika od burty – e' i dla zanurzenia kadłuba – t' = 3,61
Fig. 4. Thrust deduction, bilge radius r' = 0.0 for various
distances of the propeller from the ship’s side – e' and for hull
draught – t' = 3.61
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ka z większymi prędkościami wypływu wody niż
w dotychczasowych badaniach.
W Katedrze Eksploatacji Statku prowadzone są
też prace nad komputerową symulacją wpływu
kadłuba statku na pracę pędnika z wylotem w dnie.
Do symulacji pola przepływu indukowanego pracującym pędnikiem w rejonie kadłuba zastosowany
został program obliczeniowy FLUENT. Dotychczas
jednak nie uzyskano zadowalającego odwzorowania wielkości siły ssania powstającej na kadłubie
statku.
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Rys. 8. Siła ssania kadłuba z obłem o promieniu r' = 3,61 dla
różnych odległości pędnika od burty – e' i dla zanurzenia kadłuba – t' = 3,61
Fig. 8. Thrust deduction, bilge radius r' = 3.61 for various
distances of the propeller from the ship’s side – e' and for hull
draught – t' = 3.61
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Analiza wyników badań

Prezentowane na rysunkach 4–8 rezultaty eksperymentalnych badań modelu pędnika z dyszą wylotową w dnie wykazały silną zmienność siły ssania
kadłuba statku w zależności od prędkości wypływu
wody z wylotu pędnika i parametrów geometrycznych kadłuba (promień obła, szerokość kadłuba).
Siła ssania kadłuba dla małych prędkości wypływu
wody z wylotu pędnika osiąga wartości w granicach 6–26% naporu pędnika. Dla dużych prędkości
wypływu wody z pędnika (w zakresie prędkości
użytych w badaniach) zakres rozrzutu wielkości
siły ssania kadłuba zmniejsza się do 13% do 22%
naporu pędnika.
Przebieg krzywych zależności siły ssania kadłuba od bezwymiarowej prędkości wypływu wody
z wylotu pędnika, dla poszczególnych konfiguracji
parametrów kadłuba, wskazuje na występowanie
skomplikowanego pola przepływu w rejonie strumienia wody wypływającej z pędnika, silnie zależnego od parametrów kadłuba. Przyczyną jest prawdopodobnie powstawanie między strumieniem
a kadłubem silnych i niestabilnych wirów.
Na podstawie prezentowanych badań nie jest
możliwe opracowanie metody prognozowania
spadku naporu manewrowego pędnika z dyszą wylotową w dnie wskutek umieszczenia go w kadłubie
o określonych parametrach. Dlatego program eksperymentalnych badań takiego pędnika został rozszerzony. Zbadano pracę pędnika manewrowego
z dyszą wylotową odchyloną od płaszczyzny dna
o kąt 20º – wyniki tych badań są aktualnie opracowywane. Planowane są dalsze badania pracy pędni-
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