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Instalacja 
 
 

1. Uruchomić komputer i zaczekać na uruchomienie systemu operacyjnego Windows. 
 
2. Włożyć dysk instalacyjny do napędu CD. 

 
3. Z menu Start wybrać opcję “Run”. 

 
4. Wpisać  “[CD-ROM drive letter]:\setup.exe” (np. d:\setup.exe), lub wybrać opcję ‘Browse…’ i 

zlokalizować plik ‘setup.exe’ na dysku CD-ROM. 
 

5. Potwierdzić przyciskiem “OK”. 
 
6. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 

 
7. Włożyć do komputera klucz zabezpieczający. 
 
8. W celu otwarcia elektronicznej wersji instrukcji w postaci pliku pdf należy zainstalować program 

“Adobe Reader” również zamieszczony na płycie CD. 
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SYMULATOR HYDROFORU 
 

1. Opis ogólny 
  
Program komputerowy SYMULATOR HYDROFORU służy do nauczania podstawowych 
zasad obsługi typowej instalacji hydroforowej wody sanitarnej stosowanej w siłowniach 
okrętowych. 
Zadaniem hydroforu jest dostarczenie wody sanitarnej do odbiorników, poprzez 
utrzymywanie określonego ciśnienia w instalacji. 
 
W skład instalacji wchodzą   / rys. 1 /: 
1. Pompa hydroforowa  / typu wirowego - samozasysająca /, 
2. Zbiorniki zapasowe wody sanitarnej  / Nr 1 i Nr 2 /, 
3. Zbiornik hydroforowy, 
4. Panel sterowania pompą, 
5. Rurociągi wraz z armaturą. 
 
Opis stosowanych oznaczeń, na schemacie instalacji hydroforu, znajduje się                                 
w legendzie  /rys. 2/. 
 
Na schemacie zaznaczono kolorem: 
• niebieskim - wodę sanitarną, 
• białym - brak przepływu cieczy w rurociągu oraz powietrze wewnątrz zbiornika 

hydroforowego. 
 
Zawory na schemacie, znajdujące się w prostokącie są aktywne - tj. ich zamknięcie lub 
otwarcie dokonuje się poprzez kliknięcie myszą w polu prostokąta. Panel kontrolny 
umożliwia sterowanie pompą / przycisk żółty AUTO, przycisk czerwony STOP /. Układ 
sterowania pompą hydroforową działa w sposób automatyczny. Załączenie pompy następuje 
poprzez presostat, gdy ciśnienie w zbiorniku hydroforu spadnie do 0,35 MPa. Przy ciśnieniu 
0,55 MPa następuje wyłączenie pompy.  
Poziomy wody MAX i MIN, przy których powinno następować wyłączenie i załączenie 
pompy są zaznaczone z lewej strony zbiornika hydroforowego. 
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Rys. 1.  Schemat instalacji hydroforu 
 

 
Rys. 2. Legenda 
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2. Procedury obsługowe 
 
2.1. Procedura uruchomienia hydroforu 
 
1.  Sprawdzić ustawienie zaworów w instalacji 
 

Uwaga: po uruchomieniu programu zbiornik hydroforowy wypełniony jest w połowie 
wodą, ciśnienie wynosi 0,45 MPa, zawory na dolocie do zbiornika hydroforowego oraz 
na ssaniu i tłoczeniu pompy są otwarte, zawory na wylocie za zbiornikiem hydroforowym 
oraz dolocie do odbiorników zamknięte, sterowanie pompy - wyłączone. 

2.  Załączyć sterowanie pompy / AUTO /. 
3.  Otworzyć zawory na wylocie z hydroforu i dolocie do odbiorników. 

Poziom wody oraz ciśnienie w zbiorniku hydroforu zacznie spadać. Przy ciśnieniu      
0,35 MPa presostat załączy pompę i woda zacznie napełniać zbiornik hydroforu, a po 
osiągnięciu ciśnienia 0,55 MPa - pompa zostanie wyłączona. 

 
 
2.2. Procedura uruchomienia hydroforu w przypadku zapowietrzenia instalacji 
 
1.  Załączyć sterowanie pompy lub sprawdzić ustawienie zaworów na ssaniu i tłoczeniu 

pompy. 
2.  Zamknąć zawór na wylocie ze zbiornika hydroforu. 
3.  Uzupełnić poziom wody w zbiorniku hydroforu do poziomu MAX i wyłączyć sterowanie 

pompy. 
4.  Otworzyć zawór sprężonego powietrza i wytworzyć ciśnienie poduszki powietrznej    

0,55 MPa. 
5.  Zamknąć zawór sprężonego powietrza. 
6.  Załączyć sterowanie pompy. 
7.  Otworzyć zawory na wylocie ze zbiornika hydroforu i dolocie do odbiorników. 
 
2.3. Procedura uruchomienia hydroforu w przypadku za wysokiego poziomu wody w 
zbiorniku hydroforowym / braku właściwej poduszki powietrznej / 
 
1.  Wyłączyć sterowanie pompy. 
2.  Otworzyć zawory na wylocie ze zbiornika hydroforu i dolocie do odbiorników. 
3.  Otworzyć zawór sprężonego powietrza. 
4.  Po uzyskaniu poziomu wody MAX zamknąć zawór na wylocie ze zbiornika. 
5.  Po wytworzeniu poduszki powietrznej o ciśnieniu 0,55 MPa zamknąć zawór sprężonego 

powietrza. 
6.  Załączyć sterowanie pompy. 
7.  Otworzyć zawór na wylocie ze zbiornika hydroforu. 
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Uwaga: Obniżenie poziomu wody w zbiorniku hydroforu można uzyskać również poprzez  
otwarcie zaworu spustowego. Otwarcie zaworu spustowego ze szkła poziomowskazowego 
spowoduje spadek ciśnienia poduszki powietrznej. 
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SPRĘŻARKA TŁOKOWA 
 
 

1. Opis ogólny 
 
Program komputerowy  SPRĘŻARKA  TŁOKOWA przedstawia wykresy indykatorowe 
jednostopniowej sprężarki tłokowej, w układzie współrzędnych – ciśnienie  (P) i objętość 
(V) w cylindrze. Program umożliwia obserwację wpływu wybranych parametrów sprężarki, 
takich jak: 

− objętość szkodliwa, 
− ciśnienie ssania, 
− ciśnienie tłoczenia, 
− opory w układzie dolotowym, 
− opory w układzie wylotowym 

na przebieg wykresów indykatorowych. 
 
Wielkość zmian w/w parametrów dokonuje się w sposób płynny – suwakiem lub strzałkami     
( < > ). W celu ułatwienia porównania zmian na wykresie indykatorowym, pole wykresu 
bazowego zaznaczono innym kolorem niż tło.  
 

 
Rys. 1.  Sprężarka tłokowa 
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 ZASADA DZIAŁANIA SILNIKA SPALINOWEGO  
O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM 

 
1. Opis ogólny 
 
Program komputerowy ZASADA DZIAŁANIA SILNIKA SPALINOWEGO O ZAPŁONIE 
SAMOCZYNNYM przedstawia zasadę działania silników spalinowych w oparciu o wykres 
kołowy oraz wykresy indykatorowe.  
 
Program składa się z trzech części: 
 
1.  Zasada działania silnika dwusuwowego  / rys. 1 /. 
2.  Zasada działania silnika czterosuwowego  / rys. 2 /. 
3.  Zasada działania układu wtryskowego  / rys. 3 /. 
 
Wybór właściwej części programu następuje poprzez kliknięcie myszą w polu paska 
w górnej części ekranu. 
 
Program umożliwia obserwację zmian przebiegów ciśnień w cylindrze silnika dla różnych 
obciążeń  / mocy /. Zmiana mocy silnika następuje skokowo, poprzez kliknięcie myszą 
w polu strzałek góra-dół. 
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Rys. 1. Silnik dwusuwowy 

 Rys. 2. Silnik czterosuwowy 
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Rys. 3. Układ wtryskowy 
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SYMULATOR ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH SIŁOWNI 
OKRĘTOWEJ 

 
1. Opis ogólny 
 
Program komputerowy SYMULATOR ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH / DIESEL 
ENGINE GENERATORS / służy do nauczania zasad obsługi zespołów prądotwórczych 
siłowni okrętowej. 
Program ten został oparty na dwóch zespołach prądotwórczych, pracujących w układzie 
półautomatycznym. 
 
Program składa się z trzech części: 
1. Panelu kontrolnego  / CONTROL PANEL /, 
2. Głównej tablicy rozdzielczej  / MAIN SWITCHBOARD /, 
3. Schematów instalacji  / DIAGRAMS /. 
Wybór właściwej części programu następuje poprzez kliknięcie myszą w polu paska 
w górnej  części ekranu. 
 
 
Panel kontrolny  / CONTROL PANEL / zawiera: 
 
- mierniki obrotów silników  / DG 1 i DG 2 /, 
- bloki alarmów 

a) niskie ciśnienie oleju smarnego  / L.O. LOW PRESS. /, 
b) niskie ciśnienie wody chłodzącej – słodkiej  / F.W. LOW PRESS. /, 
c) niskie ciśnienie powietrza rozruchowego  / START AIR LOW PRESS. /, 
d) wysoka temperatura oleju smarnego  / L.O. HIGH TEMP. /, 
e) wysoka temperatura wody chłodzącej – słodkiej  / F.W. HIGH TEMP /, 

- przyciski START i STOP uruchamiające i zatrzymujące poszczególne silniki, 
- przełącznik wyboru startu silnika w sposób ręczny lub automatyczny  / DG START 

SELECTION – MANUAL , AUTO /, 
- lampki kontrolne pompy przesmarowania wstępnego  / START, STOP, AUTO /, 
- przełącznik wyboru pracy pompy przesmarowania wstępnego / PRELUBRICATING 

PUMP MODE – START, STOP, AUTO /, 
- przycisk testowania lampek alarmowo – kontrolnych  / LAMP TEST /, 
- przycisk odblokowania alarmu zatrzymującego silnik  / RESET AFTER SHUT-

DOWN/, 
- przełącznik wyboru silnika będącego w pogotowiu  / DG STAND-BY SELECTION /, 
- przycisk potwierdzenia alarmu  / ALARM CONFIRMATION / 
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Rys. 1. Panel kontrolny  / CONTROL PANEL / 
 
 
Główna tablica rozdzielcza  / MAIN SWITCHBOARD / zawiera: 
 
Pola prądnic  / GENERATOR 1, GENERATOR 2 / w skład których wchodzi: 
- miernik mocy czynnej  / MW /, 
- miernik mocy biernej  / Mvar /, 
- miernik napięcia międzyfazowego  / V /, 
- miernik natężenia  / A /, 
- przełącznik pomiaru napięcia międzyfazowego i napięcia prądu  / L1, L2, L3 /, 
- przycisk załączenia prądnicy  / ON / wraz z lampką kontrolną, 
- przycisk wyłączenia prądnicy  / OFF/ wraz z lampką kontrolną, 
- przełącznik załączenia/wyłączenia grzania uzwojeń stojana prądnicy  / STATOR 

HEAT. ON, OFF /, 
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W środkowej części tablicy znajduje się blok  synchronizacji prądnic który zawiera: 
- miernik napięcia na szynach  / V /, 
- miernik częstotliwości  / Hz / wskaźnik I – częstotliwość napięcia między szynami 

       wskaźnik II – częstotliwość napięcia prądnicy, 
- synchroskop z wirującymi diodami  / SYNCHROSCOPE /, 
- przełącznik pomiaru napięcia  / BUS-BARS-L1-L2, L2-L3, L3-L1 /, 
- lampki synchronizacji ręcznej „na ciemno” / DARK MANUAL SYNCHRON. LAMP/, 
- przyciski regulacji ręcznej prędkości obrotowej silnika  / SPEED ADJUSTMENT ‘+’,   

‘-’ /, 
- przełącznik wyboru prądnicy do synchronizacji  / SYNCHRONIZATION 0 –OFF, 1-

GEN. 1, 2-Gen. 2 /, 
- przełącznik wyboru rodzaju synchronizacji  / SYNCHRO. SELECTOR / 1. MANUAL   

/ ręczna /  2. AUTO  / /automatyczna /, 
- przycisk załączenia automatycznego prądnicy  / AUTO SYNCHR. ON /, 
- przycisk automatycznego zdjęcia obciążenia i wyłączenia prądnicy  / AUTO GEN. 

UNLOAD. AND OFF /, 
- lampki sygnalizujące załączenie/wyłączenie prądnic na szynę  / GEN. 1, GEN. 2      

OFF – ON /, 
- miernik rezystancji izolacji  / kΩΩΩΩ /. 
 

Rys. 2.  Główna tablica rozdzielcza  / MAIN SWITCHBOARD / 
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Schemat instalacji  / DIAGRAMS / obejmuje następujące systemy: 
 
- system oleju smarnego  / L.O. – lubricating oil system /, 
- system wody chłodzącej słodkiej  / F.W. – fresh water cooling system /, 
- system wody chłodzącej morskiej  / S.W. – sea water cooling system /, 
- system powietrza rozruchowego  / START AIR system /, 
- system paliwowy  / FUEL OIL system /. 
 

Rys. 3.  Schemat instalacji   / DIAGRAMS / 
 
Symbole stosowane na schemacie wraz z oznaczeniami rurociągów opisane są w legendzie     
/ LEGEND – rys. 4/. 
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Rys. 4.  Legenda  / LEGEND / 
 
 
 
2. Procedury obsługowe 
 
2.1.  Procedura uruchomienia silników 
 
1. Otworzyć właściwe zawory w poszczególnych instalacjach  / DIAGRAMS /. 
2. Załączyć na kilka minut pompę przesmarowania wstępnego  / ustawić przełącznik  

PRELUBRICATING PUMP MODE w położenie START, a następnie STOP /. 
3. Ustawić przełącznik wyboru startu silnika DG START SELECTION w położenie 

MANUAL. 
4. Uruchomić silnik przyciskiem START.  
 
Uwaga: 
W przypadku niewłaściwego ustawienia zaworów w instalacjach oleju smarnego i wody 
chłodzącej zadziałają blokady powodujące zatrzymanie silnika  / SHUT-DOWN /, wówczas 
włączą się alarmy. Zamknięte zawory w instalacji powietrza rozruchowego uniemożliwią 
uruchomienie silnika i spowodują zadziałanie alarmu  / START AIR LOW PRESS. /.  



 

 17 

2.2. Procedura załączania pierwszej prądnicy 
 
Uwaga: 
Przed załączeniem prądnic przełącznik grzania uzwojeń stojana STATOR HEAT powinien 
być w położeniu ON, natomiast po załączeniu prądnic na szyny w położeniu OFF / grzanie 
wyłączone /. 
Po uruchomieniu silnika miernik napięcia w polu prądnic będzie wskazywał napięcie 390 V 
/ prądnica typu samowzbudnego /. 
 
1. Załączyć prądnicę na szyny przyciskiem ON w polu prądnicy. 
 
Uwaga: 
Potwierdzeniem załączenia prądnicy na szyny jest zapalenie się zielonych lampek 
kontrolnych w polu prądnicy i synchronizacji oraz wskazania mierników mocy czynnej        
/ MW /, mocy biernej / Mvar /, natężenia  / A /. 
 
2.3. Procedura synchronizacji prądnic – automatyczna 
 
1. Sprawdzić, czy został uruchomiony silnik prądnicy do synchronizacji  / miernik 

napięcia w polu prądnicy powinien wskazywać ok. 390 V /. 
2. Ustawić przełącznik SYNCHRONIZATION na synchronizowaną prądnicę. 
3. Ustawić przełącznik wyboru rodzaju synchronizacji SYNCHR. SELECTOR w 

pozycję AUTO. 
4. Załączyć automatyczną synchronizację przyciskiem AUTO SYNCHR. ON 
 
Uwaga: 
Po synchronizacji, prądnica załączona przejmie automatycznie 50% obciążenia pierwszej. 
 
2.4. Procedura synchronizacji prądnic – ręczna 
 
1. Sprawdzić, czy został uruchomiony silnik prądnicy do synchronizacji  / miernik napięcia 

w polu prądnicy winien wskazywać ok. 390 V /. 
2. Ustawić przełącznik SYNCHRONIZATION na synchronizowaną prądnicę. 
3. Ustawić przełącznik wyboru rodzaju synchronizacji SYNCHR. SELECTOR w pozycję  

MANUAL. 
 
Uwaga: 
Po załączeniu opcji synchronizacji ręcznej, lampki DARK MANUAL SYNCHRON. 
LAMP będą zapalały się i gasły z szybkością zależną od różnicy częstotliwości prądnic. 
Różnica częstotliwości jest widoczna również na synchroskopie. W przypadku ruchu diod w 
prawo, częstotliwość jest za duża  / TOO FAST /, w lewo – za mała  / TOO SLOW /. 
Regulację właściwej częstotliwości synchronizowanej prądnicy dokonujemy poprzez 
zmianę prędkości obrotowej silnika, przyciskami „+”,”-„  SPEED ADJUSTMENT. 
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4. Nacisnąć przycisk ON w celu załączenia prądnicy na szyny. Należy tego dokonać w 

chwili gdy lampki synchronizacji „na ciemno” są całkowicie zgaszone a dioda w 
synchroskopie pali się w miejscu zaznaczonym strzałką. 

 
Po nieudanej próbie synchronizacji ręcznej nastąpi wyłączenie obydwu prądnic z szyn          
/ BLACK-OUT / i trzeba będzie powtórzyć całą procedurę załączania i synchronizacji od 
początku  / tj. od załączenia pierwszej prądnicy /. 
Po synchronizacji, prądnica załączona przejmie automatycznie 50% obciążenia pierwszej. 
 
2.5.  Procedura zdjęcia obciążenia i wyłączenia prądnic 
 
1. Ustawić przełącznik SYNCHRONIZATION na synchronizowaną prądnicę.  
2. Uruchomić procedurę zdjęcia obciążenia i wyłączenia prądnicy przyciskiem AUTO 

GEN. UNLOAD. AND OFF. 
 
 
2.6. Procedura zatrzymania silnika 
 
1. Sprawdzić, czy prądnica silnika, który zamierzamy zatrzymać jest wyłączona z szyn. 
2. Zatrzymanie silnika nastąpi po naciśnięciu przycisku STOP na panelu kontrolnym  / 

niezależnie od położenia przełącznika wyboru startu DG START SELECTION /. 
3. Po zatrzymaniu silnika, włączyć na kilka minut pompę przesmarowania wstępnego. 
 
2.7. Procedura ustawienia silnika w pogotowiu  /STAND – BY/ 
 
1. Ustawić przełącznik wyboru startu silnika DG START SELECTION w pozycję 

AUTO. 
2. Ustawić przełącznik pompy przesmarowania  wstępnego PRELUBRICATING PUMP 

MODE w pozycję AUTO / pompa przesmarowania wstępnego będzie okresowo          
włączana /. 

3. Ustawić przełącznik wyboru silnika w pogotowiu DG STAND BY SELECTION na 
właściwe położenie / potwierdzeniem wyboru silnika będącego w pogotowiu jest 
zapalenie się żółtej lampki STAND BY w bloku alarmów/. 
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SYMULATOR MASZYNY STEROWEJ Z POMPĄ O STAŁEJ 
WYDAJNOŚCI 

 
 
 
1. Opis ogólny 
 
Program komputerowy SYMULATOR MASZYNY STEROWEJ Z POMPĄ O STAŁEJ 
WYDAJNOŚCI jest przeznaczony do nauki zasad obsługi maszyny sterowej tego typu i 
zapoznania się z  jej budową.  

 
Program ten składa się z czterech części: 

- schematu instalacji maszyny sterowej, 
- panelu rozdzielnicy energetycznej, 
- panelu kontrolnego na mostku, 
- panelu kontrolnego w centrali manewrowo-kontrolnej (CMK). 
 

Po uruchomieniu programu na monitorze komputera pojawia się panel rozdzielnicy 
elektrycznej. Wybór pozostałych paneli odbywa się poprzez najechanie kursorem na nazwę 
żądanego panelu i pojedynczym kliknięciu lewym przyciskiem myszki komputera. 

 
Opisywana maszyna sterowa jest urządzeniem elektrohydraulicznym, w którym napęd steru 
odbywa się za pomocą hydrauliki siłowej, zaś regulacja ruchu i położenia steru, na drodze 
elektrohydraulicznej. 
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Rys. 1. Schemat instalacji maszyny sterowej 
 
 Legenda: 
 1, 2. Pompy główne stałej wydajności o jednym kierunku tłoczenia 
 3, 4. Zbiorniki obiegowe oleju 
 5, 6. Manometry z zaworami odcinająco-dławiącymi 
 7, 8. Zawory bezpieczeństwa 
 9, 10. Powietrzne chłodnice oleju 
 11, 12. Filtry spływowe 
 13, 14. Rozdzielacze główne 
 15, 16. Zawory hamulcowe 
 17, 18. Rozdzielacze odcinające 
 19, 20. Rozdzielacze elektromagnetyczne 
 21, 22. Zawory ręczne odcinające-plombowane w położeniu otwartym 
 23, 24. Bloki zaworów bezpieczeństwa z ręcznymi zaworami odcinającymi 
 25. Zawory ręczne odcinające-plombowane w położeniu otwartym 

26.  Ręczna pompa uzupełniająca 
27. Zbiornik zapasowy oleju 
28. Filtry wlewowy i odpowietrzający 
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29, 30. Cylindry wraz z tłokami 
31. Trzon sterowy 
32. Ramię sterownicy 
33. Nadajnik sprzężenia zwrotnego 
34.  Układ regulacji 
35. Wskaźnik nastawy wartości zadanej położenia steru 
36. Sterowanie nadążne kolumny sterowej 
37. Sterowanie nienadążne kolumny sterowej 
38. Wskaźnik położenia steru 
 

Rys. 2. Legenda 
 

 
Opis panelu rozdzielnicy energetycznej - rys. 3. 
 
W skład elektrycznego układu napędowego maszyny sterowej wchodzą dwie rozdzielnice 
zasilania zespołów pompowych tj. jedna rozdzielnica na jeden zespół pompowy i po jednej 
rozdzielnicy na zasilanie silnika wentylatora chłodnicy oleju.  Rozdzielnice te, na statku, 
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umieszczone są w pomieszczeniu maszyny sterowej. Z uwagi na symetryczność układów 
sterowania, panele rozdzielnic dla poszczególnych układów pompowych są identyczne. 
  

 
Rys. 3. Rozdzielnica energetyczna 
 
W skład pojedynczego panelu wchodzi: szereg wyłączników, lampek oraz przycisk 
potwierdzenia alarmu. Wszystkie te elementy są opisane na rozdzielnicy. I tak: 

- Wyłącznik główny - odłącza zasilanie prądu do rozdzielnicy, lecz nie ma wpływu 
na    zasilanie sygnalizacji, 

- Przełącznik Praca zespołu - wybiera rodzaj pracy zespołu pompowego. Należy 
dodać, iż w rzeczywistości, przełącznik ten jest blokowany za pomocą zamka i 
przekręcenie jego wymaga użycia kluczyka (widoczny na rysunku). Jest to sposób 
zabezpieczenia przed przestawieniem rodzaju pracy zespołu pompowego przez 
osoby przypadkowe, 

- Wyłącznik Ogrzewania - przełączenie jego w pozycję I powoduje ogrzewanie 
danej rozdzielnicy energetycznej tym samym zapobiega się korozji i śniedzeniu 
styków elektrycznych w strefach klimatycznych o wysokiej wilgotności względnej 
powietrza, 
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- Przełącznik Odłączenie układów zdalnego sterowania - daje możliwość 
odłączenia zasilania telemanipulatora steru (pozycja I), 

-  Przełącznik Wentylator - wybiera rodzaj pracy wentylatora. 
 

Zaś lampki sygnalizują podstawowe stany pracy zespołów pompowych tj.: 
- Zasilanie - obecność napięcia zasilania, 
- Zasilanie sygnalizacji - obecność napięcia zasilania sygnalizacji, 
- Praca - praca silnika pompy, 
- Ogrzewanie - załączenie grzejnika antykondensacyjnego wewnątrz rozdzielnicy, 
- Temperatura oleju - wysoka temperatura oleju, 
- Zanieczysz. filtr oleju  - zanieczyszczenie filtra (spływowego) oleju, 
- Praca wentylatora. 

 
Opis panelu kontrolnego na mostku - rys. 4. 
 

Układ sygnalizacji na mostku zapewnia sygnalizację następujących stanów pracy i 
stanów awaryjnych (z uwagi na identyczność rozdzielnic sygnalizacji zespołów 
pompowych, opisano rozdzielnicę jednego zespołu pompowego): 

- Zasilanie pompy, 
- Praca pompy, 
- Awaria - awaria układu zasilania, 
- Przeciążenie – przeciążenie silnika pompy, 
- Rozdzielenie układów hydraulicznych, 
- Zanik fazy - zanik fazy napięcia zasilania, 
- Niski poziom oleju, 
- Blokada hydrauliczna - blokada hydrauliczna maszyny sterowej. 
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Rys. 4. Panel kontrolny na mostku 
 
 

 
W dolnej części panelu znajdują się: 
- Gotowość - przycisk przejścia niepracującego zespołu pompowego w stan 

„oczekiwania” celem przejęcia pracy przez ten zespół pompowy na  skutek awarii 
zespołu już pracującego, 

- Potwierdzenie alarmu - przycisk służący do potwierdzania alarmu i niwelujący 
sygnał    akustyczny, 

- Kontrola lampek - przycisk sprawdzający stan lampek, 
- Zdalne załączenie napędu - przełącznik wahliwy (tj. powracający po wychyleniu 

do położenia środkowego) służący do zdalnego uruchamiania lub wyłączania 
pomp z mostku.  
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Opis panelu kontrolnego w CMK - rys. 5. 
 

Układ sygnalizacji w CMK zapewnia sygnalizację następujących stanów pracy i 
stanów awaryjnych (z uwagi na identyczność rozdzielnic sygnalizacji zespołów 
pompowych, opisano rozdzielnicę jednego zespołu pompowego): 

- Zasilanie pompy, 
- Praca pompy, 
- Awaria - awaria układu zasilania, 
- Przeciążenie – przeciążenie silnika pompy, 
- Zanik fazy - zanik fazy napięcia zasilania, 
- Niski poziom oleju, 
- Blokada hydrauliczna - blokada hydrauliczna maszyny sterowej. 
 
W dolnej części panelu znajdują się: 
- Potwierdzenie alarmu - przycisk służący do potwierdzania alarmu i niwelujący 

sygnał    akustyczny, 
- Kontrola lampek - przycisk sprawdzający stan lampek. 

 
 

 
Rys. 5. Panel kontrolny w CMK 
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2. Rodzaje pracy maszyny sterowej 
 

W czasie eksploatacji maszyny sterowej rozróżnia się trzy rodzaje pracy: 
- Podstawowa, pracuje jedna dowolna pompa z dwoma cylindrami hydraulicznymi.  
- Awaryjna, pracuje jedna pompa z przynależnym jej cylindrem hydraulicznym, 
- Dodatkowa, w akwenach, w których  morskie władze administracyjne tego 

wymagają lub w czasie manewrów, pracują dwie pompy z dwoma cylindrami 
hydraulicznymi. Praca dwóch pomp jednocześnie skraca czas przełożenia steru od 
-35° do +30° o połowę. Przy pracy dwóch pomp jednocześnie należy zawsze 
pracować na dwa cylindry hydrauliczne. 

 
Tabela 1. Stany poszczególnych pomp, cylindrów i zaworów w zależności od rodzaju pracy 

maszyny sterowej. 
 

 Pracuje (+ tak, − nie) Zawory 

Rodzaj pracy pompa cylinder O-otwatry Z-zamknięty 
 1 2 29 30 21 23 22 24 19 20 

Podstawowa + − + + O Z O Z O O 
 − + + + O Z O Z O O 

Awaryjna + − + − O Z O Z Z O 
 − + − + O Z O Z O Z 

Dodatkowa + + + + O Z O Z O O 
 
 
3. Procedury obsługowe 
 
3.1. Sterowanie maszyną sterową 
 

Każda pompa ma swój niezależny hydrauliczny i elektryczny układ sterowania. 
Nastawienie odpowiedniej wartości zadanej wychylenia steru odbywa się za pomocą koła 
sterowego (sterowanie nadążne z ang. follow up - FU). Na symulatorze dokonuje się tego 
przez kliknięcie myszką odpowiedniej strzałki w części 36 kolumny sterowej (jedno 
kliknięcie strzałki odpowiada nastawienie wartości zadanej wychylenia steru o ok. 1°, 
natomiast szereg kliknięć daje odpowiednio większy kąt zadany wychylenia steru. Aby 
utrzymać zadany kurs statku należy lewy przycisk myszki trzymać ciągle. Zwolnienie tego 
przycisku spowoduje powrót wartości zadanej w położenie zerowe. Wartość zadanego kąta 
wychylenia steru widoczna jest na wskaźniku 35, przy czym pole w kolorze zielonym 
oznacza wychylenie steru na prawą burtę statku, zaś czerwone na lewą burtę statku. 
Sterowanie maszyną sterową może odbywać się również w sposób nienadążny (z ang. non 
follow up - NFU) - zdalny czasowy ze sterówki przy użyciu przycisków 37  kolumny 
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sterowej lub nienadążny - lokalny ręczny tzw. miejscowy przy maszynie sterowej za 
pomocą dźwigni rozdzielacza (na schemacie aktywna dźwignia czerwona). W przypadku 
sterowania miejscowego przyciskami rozdzielaczy sterujących (przy sprawnym układzie 
zdalnego sterowania) wymagane jest odłączenie układów zdalnego sterowania na 
rozdzielnicy energetycznej (przełącznik Odłącz. układów zdalnego sterow. - pozycja I). 
Aktualne położenie steru pokazywane jest na wskaźniku 38. 

Sygnał sterujący nadawany jest z kolumny sterowej ustawionej na stanowisku 
manewrowym statku, na mostku. Sygnał ten po wzmocnieniu dopływa do układu regulacji 
34 (CONTROL UNIT), stanowiącego w tym rozwiązaniu również człon porównujący. W 
zależności jakiego chcemy dokonać manewru, sygnał jest odpowiednio kierowany na 
żądane zaciski elektromagnesu rozdzielacza sterowania wstępnego, co spowoduje jego 
przesterowanie i dalszy przebieg opisany powyżej. Wychylanie się płetwy sterowej 
uruchamia układ sprzężenia zwrotnego 33, który jest połączony ze sterownicą w sposób 
mechaniczny, wysyłając odpowiedni sygnał do członu porównującego, czyli do układu 
regulacji 34. W odpowiednim momencie spowoduje to odcięcie napięcia na zaciski 
elektromagnesu rozdzielacza sterowania wstępnego, co pociągnie za sobą przejście pracy 
pompy na bieg jałowy, w wyniku czego nastąpi zatrzymanie płetwy sterowej. 

Przy sterowaniu nadążnym wyłączenie sterowania następuje, gdy nadajnik 
sprzężenia zwrotnego przekaże sygnał o osiągnięciu zadanego kąta. 

Przy sterowaniu nienadążnym czasowym ze sterówki lub sterowaniu nienadążnym 
lokalnym ręcznym przy maszynie sterowej, sygnał sterujący wyłącza sternik. Wyłączenie 
sygnału sterującego powoduje, że suwak rozdzielacza sterowania wstępnego, pod wpływem 
sprężyny powraca do położenia środkowego i sterownica zatrzymuje się. 

 
3.2. Uruchomienie maszyny sterowej 
 

Włączenie maszyny sterowej do normalnej pracy (praca podstawowa) polega na 
włączeniu dowolnego zespołu pompowego.  

 
Na rozdzielnicy energetycznej w polu zespołu pompowego 1: 
 
- Wyłącznik główny ustawić w pozycję I (zapali się lampka Zasilanie), 
- przełącznik Praca zespołu ustawić w pozycję II, 
- przełącznik Odłącz. układów zdalnego sterow.  ustawić w pozycję 0, 
- przełącznik Wentylator ustawić w pozycję I, 
 
W sterownicy na mostku w polu zespołu pompowego 1: 
 
- przełącznik wahliwy Zdalne załączenie napędu przestawić w pozycję I (zapali się 

lampka Praca pompy), 
 
Na rozdzielnicy energetycznej w polu zespołu pompowego 2: 
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- Wyłącznik główny ustawić w pozycję I (zapali się lampka Zasilanie), 
- przełącznik Praca zespołu ustawić w pozycję II, 
- przełącznik Odłącz. układów zdalnego sterow.  ustawić w pozycję 0, 
- przełącznik Wentylator ustawić w pozycję I, 
 
W sterownicy na mostku w polu zespołu pompowego 2: 
 
- kliknąć przycisk Gotowość (podświetli się w kolorze niebieskim). 
 
Przykład uruchomienia maszyny z pomieszczenia maszyny sterowej. Realizowane 

są: praca podstawowa i sterowanie lokalne, nienadążne. Ten sposób załączenia stosuje się 
przy próbach zdawczo-odbiorczych maszyny sterowej, po jej remontach lub w sytuacjach 
awaryjnych.  
 

Na rozdzielnicy energetycznej w polu dowolnego zespołu pompowego: 
 
- Wyłącznik główny ustawić w pozycję I (zapali się lampka Zasilanie), 
- przełącznik Praca zespołu ustawić w pozycję I, 
- przełącznik Wentylator ustawić w pozycję II (zapali się lampka Praca 

wentylatora). 
 
3.3. Wyłączenie maszyny sterowej 
 

Wyłączenie maszyny sterowej polega na wyłączeniu pracujących silników 
elektrycznych. Jeżeli maszyna pracowała w trybie sterowania zdalnego nadążnego lub 
sterowania zdalnego czasowego, należy: 

 
W sterownicy na mostku w polu pracujących zespołów pompowych: 
 
- przełącznik wahliwy Zdalne załączenie napędu przestawić w pozycję 0 (zgaśnie 

lampka Praca pompy), 
 
Na rozdzielnicy energetycznej w polu pracujących zespołów pompowych: 
 
- przełącznik Wentylator ustawić w pozycję 0,  
- przełącznik Praca zespołu ustawić w pozycję 0, 
- Wyłącznik główny ustawić w pozycję I (zapali się lampka Zasilanie). 
 
Wyłączenie maszyny sterowej z pomieszczenia maszyny sterowej. Realizowane są:   
praca podstawowa i sterowanie lokalne, nienadążne. 

 
Na rozdzielnicy energetycznej w polu pracujących zespołów pompowych: 
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- przełącznik Wentylator ustawić w pozycję 0 (zgaśnie lampka Praca wentylatora), 
- przełącznik Praca zespołu ustawić w pozycję 0, 
- Wyłącznik główny ustawić w pozycję 0 (zapali się lampka Zasilanie). 
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SYMULATOR MASZYNY STEROWEJ Z POMPĄ O 
ZMIENNEJ WYDAJNOŚCI 

 
1.  Opis ogólny 
 
Program komputerowy SYMULATOR MASZYNY STEROWEJ Z POMPĄ O 
ZMIENNEJ WYDAJNOŚCI jest przeznaczony do nauki zasad obsługi maszyny sterowej 
tego typu i zapoznania się z  jej budową.  
Program ten zawiera  czterech części: 

- schematu instalacji maszyny sterowej, 
- panel rozdzielnicy energetycznej, 
- panel kontrolnego na mostku, 
- panel kontrolny w centrali manewrowo-kontrolnej (CMK). 
 

Po uruchomieniu programu na monitorze komputera pojawia się panel rozdzielnicy 
energetycznej. Wybór pozostałych paneli odbywa się poprzez najechanie kursorem na 
nazwę żądanego panelu i pojedynczym kliknięciu lewym przyciskiem myszki komputera. 
 

 
Rys. 1. Schemat instalacji maszyny sterowej 
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 Opis elementów instalacji maszyny sterowej: 
 1, 2. Pompy główne o zmiennej wydajności i zmiennym kierunku tłoczenia 
 3, 4. Pompy wspomagające 
 5, 6. Wałki napędowe łączące pompy główne z pompami wspomagającymi 

7, 8. Tłoki sterujące 
9, 10. Rozdzielacze proporcjonalne sterujące wydajnością i kierunkiem przepływu 

pomp głównych  
11, 12. Manometry z zaworami odcinająco-dławiącymi 
13, 14. Zawory przelewowe, zwrotno-dopełniające 
15, 16. Zawory przelewowe, zwrotno-dopełniające   
17, 18. Zawory regulujące ciśnienie sterowania pomp wspomagających 
19, 20. Filtry olejowe z zaworem obejściowym 
21, 22. Filtry spływowe 
23, 24. Powietrzne chłodnice oleju 
25, 26. Rozdzielacze odcinające dwupołożeniowe, czterodrogowe sterowane olejem 
27, 28. Rozdzielacze odcinające dwupołożeniowe, czterodrogowe sterowane olejem 
29, 30. Rozdzielacze dwupołożeniowe, czterodrogowe sterowane 

elektromagnetycznie 
31, 32. Zawory ręczne odcinające-plombowane w położeniu otwartym 
33, 34. Bloki zaworów przelewowych z ręcznymi zaworami odcinającymi 
35. Zawory ręczne odcinające-plombowane w położeniu otwartym 
36. Trzon sterowy 
37. Ramię sterownicy 
38. Nadajnik sprzężenia zwrotnego 
39, 40. Cylindry wraz z tłokami 
41. Układ regulacji 
42. Wskaźnik położenia steru 
43. Wskaźnik nastawy wartości zadanej położenia steru 
44. Sterowanie nadążne kolumny sterowej 
45. Sterowanie nienadążne kolumny sterowej 
46. Ręczna pompa uzupełniająca 
47, 48. Zbiorniki obiegowe oleju 
49. Zbiornik zapasowy oleju 
50. Filtr wlewowy i filtr odpowietrzający 

W zależności od panującego ciśnienia oleju w przewodach użyto różnych kolorów czynnika 
roboczego – objaśnienia zamieszczono w legendzie (rys. 2) 
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Rys 2. Legenda 
 
 
Panel rozdzielnicy energetycznej 
 
W skład elektrycznego układu napędowego maszyny sterowej wchodzą dwie rozdzielnice 
zasilania zespołów pompowych tj. jedna rozdzielnica na jeden zespół pompowy i po jednej 
rozdzielnicy na zasilanie silnika wentylatora chłodnicy oleju.  Rozdzielnice te, na statku, 
umieszczone są w pomieszczeniu maszyny sterowej. Z uwagi na symetryczność układów 
sterowania, panele rozdzielnic dla poszczególnych układów pompowych są identyczne i w 
symulatorze połączono je w jeden blok. 
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Rys. 12. Rozdzielnica energetyczna 

 
Pojedynczy panel zawiera: szereg wyłączników, lampek oraz przycisk potwierdzenia 
alarmu. Wszystkie te elementy są opisane na rozdzielnicy. I tak: 

- Wyłącznik główny - odłącza zasilanie prądu do rozdzielnicy, lecz nie ma wpływu 
na    zasilanie sygnalizacji, 

- Przełącznik Praca zespołu - wybiera rodzaj pracy zespołu pompowego. Należy 
dodać, iż w rzeczywistości, przełącznik ten jest blokowany za pomocą zamka i 
przekręcenie jego wymaga użycia kluczyka (widoczny na rysunku). Jest to sposób 
zabezpieczenia przed przestawieniem rodzaju pracy zespołu pompowego przez 
osoby przypadkowe, 

- Wyłącznik Ogrzewania - przełączenie jego w pozycję I powoduje ogrzewanie 
danej rozdzielnicy energetycznej tym samym zapobiega się korozji i śniedzeniu 
styków elektrycznych w strefach klimatycznych o wysokiej wilgotności względnej 
powietrza, 

- Przełącznik Odłączenie układów zdalnego sterowania - daje możliwość 
odłączenia zasilania telemanipulatora steru (pozycja I), 

- Przełącznik Wentylator - wybiera rodzaj pracy wentylatora. 
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Lampki sygnalizują podstawowe stany pracy zespołów pompowych tj.: 

- Zasilanie - obecność napięcia zasilania, 
- Zasilanie sygnalizacji - obecność napięcia zasilania sygnalizacji, 
- Praca - praca silnika pompy, 
- Ogrzewanie - załączenie grzejnika antykondensacyjnego wewnątrz rozdzielnicy, 
- Temperatura oleju - wysoka temperatura oleju, 
- Zanieczysz. filtr oleju  - zanieczyszczenie filtra (spływowego) oleju, 
- Praca wentylatora. 

 
Opis panelu kontrolnego na mostku  
 
Układ sygnalizacji na mostku zapewnia sygnalizację następujących stanów pracy i stanów 
awaryjnych (z uwagi na identyczność rozdzielnic sygnalizacji zespołów pompowych, 
opisano rozdzielnicę jednego zespołu pompowego): 

- Zasilanie pompy, 
- Praca pompy, 
- Awaria - awaria układu zasilania, 
- Przeciążenie – przeciążenie silnika pompy, 
- Rozdzielenie układów hydraulicznych, 
- Zanik fazy - zanik fazy napięcia zasilania, 
- Niski poziom oleju, 
- Blokada hydrauliczna - blokada hydrauliczna maszyny sterowej. 
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Rys. 13. Panel kontrolny na mostku 

 
W dolnej części panelu znajdują się: 
- Gotowość - przycisk przejścia niepracującego zespołu pompowego w stan 

„oczekiwania” celem przejęcia pracy przez ten zespół pompowy na skutek awarii 
zespołu już pracującego, 

- Potwierdzenie alarmu - przycisk służący do potwierdzania alarmu i niwelujący 
sygnał    akustyczny, 

- Kontrola lampek - przycisk sprawdzający stan lampek, 
- Zdalne załączenie napędu - przełącznik wahliwy (tj. powracający po wychyleniu 

do położenia środkowego) służący do zdalnego uruchamiania lub wyłączania 
pomp z mostka.  
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Opis panelu kontrolnego w CMK  
 

Układ sygnalizacji w CMK zapewnia sygnalizację następujących stanów pracy i stanów 
awaryjnych (z uwagi na identyczność rozdzielnic sygnalizacji zespołów pompowych, 
opisano rozdzielnicę jednego zespołu pompowego): 

- Zasilanie pompy, 
- Praca pompy, 
- Awaria - awaria układu zasilania, 
- Przeciążenie – przeciążenie silnika pompy, 
- Zanik fazy - zanik fazy napięcia zasilania, 
- Niski poziom oleju, 
- Blokada hydrauliczna - blokada hydrauliczna maszyny sterowej. 
 
W dolnej części panelu znajdują się: 
- Potwierdzenie alarmu - przycisk służący do potwierdzania alarmu i niwelujący 

sygnał    akustyczny, 
- Kontrola lampek - przycisk sprawdzający stan lampek. 

 
Rozdzielnica w CMK pełni tylko funkcję rozdzielnicy sygnalizacyjnej i z poziomu CMK nie 
można uruchamiać żadnych urządzeń maszyny sterowej.  
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Rys. 14. Panel kontrolny w CMK 

 
 
2. Rodzaje pracy maszyny sterowej. 
 
W czasie eksploatacji maszyny sterowej rozróżnia się trzy rodzaje pracy: 

- Podstawowa, pracuje jedna dowolna pompa z dwoma cylindrami hydraulicznymi. 
Należy dodać uwagę producentów maszyn sterowych, że  w czasie eksploatacji, 
pompy powinno się przełączać co 24 godziny, 

- Awaryjna, pracuje jedna pompa z przynależnym jej cylindrem hydraulicznym, 
- Dodatkowa, w akwenach, w których  morskie władze administracyjne tego 

wymagają lub w czasie manewrów, pracują dwie pompy z dwoma cylindrami 
hydraulicznymi. Praca dwóch pomp jednocześnie skraca czas przełożenia steru od 
-35° do +30° o połowę. Przy pracy dwóch pomp jednocześnie należy zawsze 
pracować na dwa cylindry hydrauliczne. 
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Tabela 1. Stany poszczególnych pomp, cylindrów i zaworów w zależności od rodzaju pracy maszyny 
sterowej. 
 

 Pracuje (+ tak, − nie) Zawory 
Rodzaj pracy pompa cylinder O-otwatry Z-zamknięty 
 1 2 39 40 31 33 32 34 29 30 
Podstawowa + − + + O Z O Z O O 
 − + + + O Z O Z O O 
Awaryjna + − + − O Z O Z Z O 
 − + − + O Z O Z O Z 
Dodatkowa + + + + O Z O Z O O 
 
 
3. Procedury obsługowe 
 
3.1. Sterowanie maszyną sterową 
 
Każda pompa ma swój niezależny hydrauliczny i elektryczny układ sterowania. Nastawienie 
odpowiedniej wartości zadanej wychylenia steru odbywa się za pomocą koła sterowego 
(sterowanie nadążne z ang. follow up - FU). Na symulatorze dokonuje się tego przez 
kliknięcie myszką odpowiedniej strzałki w części 44 kolumny sterowej (jedno kliknięcie 
strzałki odpowiada nastawienie wartości zadanej wychylenia steru o ok. 1°, natomiast szereg 
kliknięć daje odpowiednio większy kąt zadany wychylenia steru. Aby utrzymać zadany kurs 
statku należy lewy przycisk myszki trzymać ciągle. Zwolnienie tego przycisku spowoduje 
powrót wartości zadanej w położenie zerowe. Wartość zadanego kąta wychylenia steru 
widoczna jest na wskaźniku 43, przy czym pole w kolorze zielonym oznacza wychylenie 
steru na prawą burtę statku, zaś czerwone na lewą burtę statku. Sterowanie maszyną sterową 
może odbywać się również w sposób nienadążny (z ang. non follow up - NFU) - zdalny 
czasowy ze sterówki przy użyciu przycisków 45 kolumny sterowej lub nienadążny - 
lokalny ręczny tzw. miejscowy przy maszynie sterowej za pomocą dźwigni 
proporcjonalnego rozdzielacza sterującego 9, 10 (na schemacie aktywna dźwignia w kolorze 
zielonym i czerwonym). W przypadku sterowania miejscowego przyciskami rozdzielaczy 
sterujących (przy sprawnym układzie zdalnego sterowania) wymagane jest odłączenie 
układów zdalnego sterowania na rozdzielnicy energetycznej (przełącznik Odłącz. układów 
zdalnego sterow. - pozycja I). Aktualne położenie steru pokazywane jest na wskaźniku 42. 
 
 
Sygnał sterujący nadawany jest z kolumny sterowej ustawionej na stanowisku 
manewrowym statku, na mostku. Sygnał ten po wzmocnieniu dopływa do układu regulacji 
41 (CONTROL UNIT), stanowiącego w tym rozwiązaniu również człon porównujący. W 
zależności jakiego chcemy dokonać manewru, sygnał jest odpowiednio kierowany na 
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żądane zaciski elektromagnesu proporcjonalnego rozdzielacza sterującego 9, 10 co 
spowoduje odpowiednie jego przesterowanie a w związku z tym żądaną wydajność i 
kierunek tloczenia pompy głównej 1, 2. Wychylanie się płetwy sterowej uruchamia układ 
sprzężenia zwrotnego 38, który jest połączony ze sterownicą w sposób mechaniczny, 
wysyłając odpowiedni sygnał do członu porównującego, czyli do układu regulacji 41. W 
odpowiednim momencie spowoduje to odcięcie napięcia na zaciski elektromagnesu 
proporcjonalnego rozdzielacza sterującego, co pociągnie za sobą przejście pracy pompy na 
bieg jałowy, w wyniku czego nastąpi zatrzymanie płetwy sterowej. 

Przy sterowaniu nadążnym wyłączenie sterowania następuje, gdy nadajnik 
sprzężenia zwrotnego przekaże sygnał o osiągnięciu zadanego kąta. 

Przy sterowaniu nienadążnym czasowym ze sterówki lub sterowaniu nienadążnym 
lokalnym ręcznym przy maszynie sterowej, sygnał sterujący wyłącza sternik. Wyłączenie 
sygnału sterującego powoduje, że suwak proporcjonalnego rozdzielacza sterującego, pod 
wpływem sprężyny powraca do położenia środkowego i sterownica zatrzymuje się. 

 
3.2. Uruchomienie maszyny sterowej 
 
Włączenie maszyny sterowej do normalnej pracy (praca podstawowa) polega na włączeniu 
dowolnego zespołu pompowego. Dla przykładu niech zespół pompowy 1 pracuje, zaś zespół 
pompowy 2 niech będzie w stanie „Gotowość” jest to realizacja przez układ automatyki tzw. 
pracy sprzężonej (przejęcie pracy przez układ będący w stanie gotowości, na skutek awarii 
w układzie pracującym do tej pory). Taki sposób załączenia uważa się za najbardziej 
optymalny pod względem bezpieczeństwa i eksploatacji maszyny sterowej. W tym układzie 
sterowanie jest zdalne  i nadążne.  

 
Na rozdzielnicy energetycznej w polu zespołu pompowego 1: 
 
- Wyłącznik główny ustawić w pozycję I (zapali się lampka Zasilanie), 
- przełącznik Praca zespołu ustawić w pozycję II (Załączenie zdalne), 
- przełącznik Odłącz. układów zdalnego sterow.  ustawić w pozycję 0, 
- przełącznik Wentylator ustawić w pozycję I (Załączenie automatyczne), 
 
Na pulpicie na mostku w polu zespołu pompowego 1: 
 
- przełącznik wahliwy Zdalne załączenie napędu przestawić w pozycję I (zapali się 

lampka Praca pompy), 
 
Na rozdzielnicy energetycznej w polu zespołu pompowego 2: 
 
- Wyłącznik główny ustawić w pozycję I (zapali się lampka Zasilanie), 
- przełącznik Praca zespołu ustawić w pozycję II (Załączenie zdalne), 
- przełącznik Odłącz. układów zdalnego sterow.  ustawić w pozycję 0, 
- przełącznik Wentylator ustawić w pozycję I (Załączenie automatyczne), 
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Na pulpicie na mostku w polu zespołu pompowego 2: 

 
- kliknąć przycisk Gotowość (podświetli się w kolorze niebieskim). 
 
Przykład uruchomienia maszyny z pomieszczenia maszyny sterowej. Realizowane 

są: praca podstawowa i sterowanie lokalne, nienadążne. Ten sposób załączenia stosuje się 
przy próbach zdawczo-odbiorczych maszyny sterowej, po jej remontach lub w sytuacjach 
awaryjnych.  
 

Na rozdzielnicy energetycznej w polu dowolnego zespołu pompowego: 
 
- Wyłącznik główny ustawić w pozycję I (zapali się lampka Zasilanie), 
- przełącznik Praca zespołu ustawić w pozycję I (Załączenie lokalne), 
- przełącznik Wentylator ustawić w pozycję II (Załączony), zapali się lampka 

Praca wentylatora). 
 
3.3. Wyłączenie maszyny sterowej 
 
Wyłączenie maszyny sterowej polega na wyłączeniu pracujących silników elektrycznych. Z 
uwagi na czas odstawienia maszyny sterowej z ruchu, rozróżnia się: 

 
Wyłączenie krótkoterminowe (maszyna zachowuje gotowość do pracy, np. postój na 
redzie) 

 
Na pulpicie na mostku w polu pracujących zespołów pompowych: 
 
- przełącznik wahliwy Zdalne załączenie napędu przestawić w pozycję 0 (zgaśnie 

lampka Praca pompy), 
 

Wyłączenie długoterminowe (np. na czas remontu) 
 
Na pulpicie na mostku w polu pracujących zespołów pompowych: 
 
- przełącznik wahliwy Zdalne załączenie napędu przestawić w pozycję 0 (zgaśnie 

lampka Praca pompy), 
 
Na rozdzielnicy energetycznej w polu pracujących zespołów pompowych: 
 
- przełącznik Wentylator ustawić w pozycję 0 (Wyłączony),  
- przełącznik Praca zespołu ustawić w pozycję 0 (Wyłączony), 
- Wyłącznik główny ustawić w pozycję 0 (zgaśnie lampka Zasilanie). 
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 W celu wyłączenia maszyny sterowej z pomieszczenia maszyny sterowej należy: 
Na rozdzielnicy energetycznej w polu pracujących zespołów pompowych: 
 
- przełącznik Praca zespołu ustawić w pozycję 0 (Wyłączony), 
- przełącznik Wentylator ustawić w pozycję 0 (zgaśnie lampka Praca wentylatora), 
- Wyłącznik główny ustawić w pozycję 0 (zapali się lampka Zasilanie). 
- przełącznik Odłączenie układów zdalnego sterowania ustawić w pozycję I. 
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SYMULATOR  ODOLEJACZA 
 
 
1. Opis ogólny 
 
 
Program komputerowy  SYMULATOR  ODOLEJACZA służy do nauczania podstawowych 
zasad obsługi typowego urządzenia do odolejania mieszanin wodno-olejowych, 
instalowanego na statkach. 
Symulator oparto na odolejaczu typu grawitacyjno-koalascencyjnym, przeznaczonym do 
pracy  automatycznej. 
 
  
Zasada działania: 

 

Odolejacz przeznaczony jest do usuwania oleju z  wód zęzowych lub balastowych, 
które mają być usuwane za burtę. Pod pojęciem oleju należy rozumieć wszelkiego rodzaju 
płynne produkty ropopochodne o gęstości mniejszej niż 1 g/cm³ w temperaturze 15°C. 
Proces odolejenia odbywa się w dwóch fazach: 
 
 Faza I – odolejenie grawitacyjne 
 

 Mieszanina wodno-olejowa zostaje zassana ze zbiornika wody zęzowej do 
członu grawitacyjnego w którym następuje częściowe oddzielenie oleju od wody ( 
pod wpływem działania sił grawitacyjnych ).Olej gromadzi się w górnej części 
członu grawitacyjnego. 

 
            Faza II – odolejenie z wykorzystaniem zjawiska koalescencji 
  

Zasysana przez pompę woda, po wstępnym oczyszczeniu w członie grawitacyjnym, 
przepływa przez człon koalescencyjny, w którym następuje dokładne oczyszczenie 
zaolejonej cieczy. 
Koalescencja jest zjawiskiem polegającym na zmniejszaniu stopnia rozproszenia 
(dyspersji) ciekłych zanieczyszczeń emulgowanych w innych cieczach. 
Na wskutek przepływu zaolejonej cieczy poprzez płyty wkładu koalescencyjnego 
następuje łączenie się kropelek oleju, na wskutek bliskiego na siebie oddziaływania, 
w większe krople. Po uzyskaniu w ten sposób odpowiednich rozmiarów krople oleju 
gromadzą się w górnej części członu koalescencyjnego oraz przepływają do komory 
olejowej 
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Głównym celem instalowania odolejacza na statku jest ochrona wód przybrzeżnych, 
zamkniętych akwenów i innych obszarów wodnych, chronionych przepisami Konwencji 
MARPOL lub innymi przepisami przed zanieczyszczeniem ich produktami 
ropopochodnymi. 

 
Oddzielone z wody w odolejaczu produkty ropopochodne mogą być wykorzystane 

na statku ( po wirowaniu dodane do paliwa ) lub też przekazywane do dalszej utylizacji na 
lądzie. 
 
Budowa urządzenia: 
 
Schemat odolejacza wraz z instalacją pokazano na rys. 1. 
Zasadniczym elementem urządzenia jest jedno-komorowy, stalowy zbiornik ciśnieniowy 
zawierający: 
• Człon grawitacyjny z komorą olejową . 
• Człon koalescencyjny 
• Zespół pompowy ( z  pompą typu wyporowego umieszczoną  po stronie wylotu wody z  
      odolejacza). 

Rys. 1.  Schemat instalacji odolejacza 
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Legenda: 
             I.  Człon grawitacyjny z komorą olejową 
            II.  Człon / wkład / koalescencyjny. 

1. Zawór elektromagnetyczny na rurociągu dolotowym wody zęzowej do 
odolejacza. 

2. Zawór odcinający na rurociągu dolotowym wody zęzowej do odolejacza. 
3. Zawór spustowy z odolejacza 
4. Kurek probierczy na wylocie wody z odolejacza. 
5. Zawór elektromagnetyczny na rurociągu tłocznym oleju z odolejacza /zawór 

odpowietrzający przy napełnianiu wodą /. 
6. Zawór odcinający na rurociągu dolotowym do zbiornika oleju. 
7. Zawór elektromagnetyczny na rurociągu dolotowym wody zasilającej /płuczącej/. 
8. Zawór odcinający na rurociągu dolotowym wody zasilającej /płuczącej /. 
9. Zawór odcinający na rurociągu dolotowym wody do miernika zawartości oleju. 
10. Zawór odcinający na rurociągu tłocznym wody oczyszczonej za burtę. 
11. Kurek spustowy na poziomie dolnej sondy sygnalizacyjnej. 
12. Kurek spustowy na poziomie górnej sondy sygnalizacyjnej. 
13. Zawór bezpieczeństwa. 
14. Sonda sygnalizacyjna dolna. 
15. Sonda sygnalizacyjna górna. 
16. Sonda sygnalizacyjna zaolejenia wody na wylocie z odolejacza. 
17. Rurociąg łączący komorę koalescencyjną z komorą olejową. 
18. Pływakowy czujnik poziomu – poziom dolny. 
19. Pływakowy czujni poziomu – poziom górny. 
20. Pływakowy czujnik poziomu – poziom górny alarmowy. 
21. Podgrzewacz wraz z termostatem i czujnikiem poziomu. 
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Symbole graficzne stosowane na schemacie opisano w legendzie – rys. 2 
 

Rys. 2.  Legenda 
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Panel kontrolny  
 
 

Rys. 3.  Panel kontrolny odolejacza 
 

Panel kontrolny zawiera (rys. 3): 
- Przełącznik dwupołożeniowy Wyłącznik główny z lampką kontrolną Zasilanie 
- Przycisk Kontrola lampek 
- Przycisk Potwierdzenie alarmu 
- Przełącznik dwupołożeniowy Rodzaj pracy urządzenia (   I – Ręczna , 
- II - Automatyczna ) 
- Przełącznik trójpołożeniowy Praca ręczna ( 0 – Wyłącz., I – Pompa wody, 

II - Olej/Woda zawory elektromagnet. )  – przełącznik ten jest aktywny jedynie 
przy ręcznej pracy urządzenia. 

- Przełącznik dwupołożeniowy Podgrzewacz ( 0 – Wyłącz. , I – Załącz. ) 
- Przycisk Odblokowanie 
- Lampkę kontrolną  Pompa wody praca 
- Lampki alarmowe  - Poziom oleju awaryjny 
                                     - Poziom oleju na wylocie awaryjny  
                                     - Poziom w zb. wody zęzowej awaryjny 
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2. Procedury obsługowe 
 
2.1. Uruchomienie odolejacza 
 
Przygotowanie do uruchomienia – napełnienie odolejacza wodą. 

 
 

1. Otworzyć zawory 2, 6, 8, 9, 10,  
Uwaga: Po uruchomieniu programu zawory 2, 6, 8, 9 i 10 są otwarte – zawory 3, 
4, 11 i 12 zamknięte a odolejacz nie jest wypełniony wodą.. 

2. Przełącznik Rodzaju pracy na panelu kontrolnym ustawić na położenie  
      II – Praca automatyczna.  
3. Przełącznik Podgrzewacz ustawić w położenie 0 – Wyłącz. 
4. Przełącznik Praca ręczna ustawić w położenie 0 – Wyłącz. 
5. Wyłącznik główny zasilania ustawić w położenie I  - sprawdzić czy zapaliły się 

lampki: Zasilanie, Poziom oleju awaryjny, Poziom oleju na wylocie 
awaryjny. Alarm potwierdzić przyciskiem Kasowanie alarmu. 

6. Nacisnąć przycisk Kontrola lampek i sprawdzić, czy zapalają się wszystkie 
lampki  

7. Napełnić urządzenie wodą słodką  poprzez otwarcie zaworu naciśnięcie 
przycisku Odblokowanie. 

 
Uwaga:  
Urządzenie może być również napełniane wodą zaburtową. 
W trakcie napełniania otworzą się zawory elektromagnetyczne 5 i 7.  
należy obserwować sygnalizację lampek na panelu kontrolnym. Powinna zgasnąć 
lampka  Poziom oleju na wylocie awaryjny, a w trakcie dalszego napełniania 
powinna zgasnąć lampka Poziom oleju awaryjny. 
Proces napełniania zakończy się w momencie, gdy woda w odolejaczu osiągnie 
poziom górnej sondy sygnalizacyjnej 15. Zawory 5 i 7 zostaną zamknięte             
/ koniec procesu napełniania  wodą /. 
 
Uwaga:  
W przypadku gdy w zbiorniku wody zęzowej znajdują się oleje ciężkie, należy 
włączyć na panelu kontrolnym Podgrzewacz – ustawić przełącznik w położenie 
I – Załącz. Podgrzewacz sterowany jest termostatem, który nie dopuszcza do 
przekroczenia temperatury oleju powyżej 60°C. Podgrzewacz nie zostanie 
załączony gdy  komora olejowa nie będzie wypełniona cieczą powyżej 
zainstalowanego czujnika poziomu. 
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2.2. Włączenie urządzenia do eksploatacji 
 
 

1. Ponowne naciśnięcie przycisku Odblokowanie spowoduje otwarcie zaworu  
      elektromagnetycznego 1  oraz uruchomienie pompy wody  - rozpoczyna się 
      proces oczyszczania wody zęzowej.  
 
 

2.3. Opis automatycznej pracy odolejacza 

 

 
Po otwarciu zaworu elektromagnetycznego 1 oraz uruchomieniu pompy wody, 

następuje zasysanie zaolejonej cieczy ze zbiornika wody zęzowej do odolejacza. Zasysanie 
to następuje poprzez wytworzone przez pompę podciśnienie .Wakuometr/manometr winien 
wskazywać ciśnienie -0,05 MPa. . Po stronie tłocznej pompy oczyszczona w odolejaczu 
woda kierowana jest za burtę oraz do miernika zawartości oleju. Na rurociągu tłocznym 
pompy  manometr powinien utrzymywać ciśnienie 0,1 MPa. Na rurociągu tym jest 
zamontowany również przepływomierz, określający natężenie przepływu wody zęzowej 
przez odolejacz. 
 

Uwaga: 
Warunkiem zassania wody zęzowej do odolejacza jest jego szczelność – kurki 
spustowe 3, 4, 11 i 12 winny być zamknięte. 

 
W trakcie przepływu zaolejonej wody przez człon grawitacyjny 17 a następnie przez 

wkład koalescencyjny następuje oddzielanie się oleju od wody i jego przepływ do górnej 
części odolejacza – komory olejowej. Po wypełnieniu tej komory i osiągnięciu przez olej 
poziomu dolnej sondy sygnalizacyjnej, następuje zatrzymanie pracy pompy i zamknięcie 
zaworu elektromagnetycznego 1.  

Następnie rozpoczyna się proces usunięcia zgromadzonego w górnej części 
odolejacza oleju. Otwierają się zawory elektromagnetyczne 5 i 7 – woda zasilająca 
(płucząca), o ciśnieniu  0,15 MPa,  wypełniając komorę odolejacza, powoduje wypływ oleju 
poprzez rurociąg tłoczny do zbiornika oleju. Proces usuwania zgromadzonego w górnej 
części odolejacza oleju zakończy się z chwilą osiągnięcia przez wodę poziomu górnej sondy 
sygnalizacyjnej 15 – zamknięte zostaną zawory 5 i 7. 

Warunkiem ponownego rozpoczęcia procesu oczyszczania wody zaolejonej tj. 
uruchomienia pompy i otwarcia zaworu 1, będzie wypełnienie  zbiornika wody zęzowej do 
poziomu czujnika wysokiego poziomu 19. 
 
  Uwaga: 
Proces oczyszczania zakończy się również w przypadku odpompowania  cieczy w zbiorniku 
wody zęzowej do poziomu czujnika 18. Lecz w tym przypadku nie nastąpi usunięcie 
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zgromadzonego oleju do zbiornika (zawory 5 i 7 otworzą się jedynie w przypadku 
osiągnięcia przez olej w komorze odolejacza poziomu dolnej sondy sygnalizacyjnej 14). 
 
 
2.4. Ręczny układ sterowania 
 
Przełączenie urządzenia na ręczny układ sterowania następuje po ustawieniu przełącznika  
Rodzaj pracy na położenie I – Praca ręczna. 
Ręczny układ sterowania zapewnia możliwość ręcznego sterowania pracą odolejacza: 
 

1. Ustawienie przełącznika trójpołożeniowego Praca ręczna w położenie I – 
Pompa wody spowoduje otwarcie zaworu 1 oraz uruchomienie pompy wody, 
czyli rozpoczęcie procesu odolejania, identyczne jak w procesie automatycznym. 
Przy pracy ręcznej jednak, po osiągnięciu  przez gromadzący się w górnej części 
odolejacza olej poziomu dolnej sondy sygnalizacyjnej 14, proces oczyszczania 
będzie trwał nadal ( po okresie zwłoki zadziała alarm Poziom oleju alarmowy). 
W krańcowym przypadku olej osiągnie poziom sondy sygnalizacyjnej 16, 
umieszczonej na wylocie wody z odolejacza. Spowoduje to zadziałanie alarmu 
Poziom oleju na wylocie awaryjny i wyłączenie pompy i zamknięcie zaworu 1. 

 
2. Ustawienie przełącznika trójpołożeniowego Praca ręczna w położenie II – 

Olej/woda zawory elektromagnet. spowoduje rozpoczęcie procesu napełniania 
odolejacza wodą płuczącą i wytłaczanie oleju. Otwarte zostaną zawory 5 i 7. 
Proces ten będzie trwał aż do momentu ręcznego ustawienia przełącznika 
trójpołożeniowego Praca ręczna w położenie 0 – Wyłącz. ( kontrolę poziomu 
wody należy dokonywać za pomocą górnego kurka probierczego 12). 
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SYMULATOR  OKRĘTOWEJ  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW 
 
 
1. Opis ogólny 
 
Program komputerowy  SYMULATOR  OKRĘTOWEJ  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW 
służy do nauczania podstawowych zasad obsługi typowego urządzenia do biologicznego 
oczyszczania ścieków fekalnych, instalowanego na statkach. 
Symulator oparto na oczyszczalni  typu LK 30 A, produkowanej przez Pomorskie Zakłady 
Urządzeń Okrętowych „WARMA” SA w Grudziądzu. 
 
 
Zasada działania: 

 

 

Urządzenie do biologicznego oczyszczania ścieków fekalnych działa na zasadzie 
przemian biologicznych, zachodzących w komorze napowietrzania (tzw. komorze osadu 
czynnego). 

W procesie oczyszczania wykorzystano zjawisko samooczyszczania się ścieków w 
przyrodzie, na skutek działania mikroorganizmów, przede wszystkim bakterii tlenowych, 
które przetwarzają substancje organiczne w nowe mikroorganizmy (przyrost osadu 
czynnego) i dwutlenek węgla. 

Głównym celem instalowania oczyszczalni na statku jest ochrona wód 
przybrzeżnych, zamkniętych akwenów i innych obszarów wodnych, chronionych 
przepisami Konwencji MARPOL lub innymi przepisami przed zanieczyszczeniem ich 
ściekami fekalnymi. 

Urządzenie to może służyć również do biologicznego oczyszczania ścieków 
kuchennych oraz dezynfekcji ścieków sanitarnych tzw. „ścieków szarych”. Warunkiem 
oczyszczenia ścieków kuchennych jest uprzednie odtłuszczenie ich do zawartości tłuszczu 
max. 100 mg/dm³ (100 ppm). Warunkiem dezynfekcji ścieków sanitarnych jest 
doprowadzenie ich do komory chlorowania z pominięciem procesu oczyszczania 
biologicznego. Spełnienie tego warunku wiąże się z koniecznością prowadzenia na statku 
kanalizacji rozdzielczej tzn. prowadzenia osobnej kanalizacji dla ścieków fekalnych i 
osobnej dla ścieków sanitarnych. 

Urządzenie może być montowane na statkach o nieograniczonym rejonie pływania    
( w różnych strefach klimatycznych ). Przy założeniu jednostkowego, dobowego zużycia 
wody w ilości 60-65 dm³/osobę, urządzenie może być stosowane na statkach z 20-40 
osobową załogą. 

W czasie eksploatacji urządzenie pracuje bez nadzoru załogi i nie wymaga bieżącej 
obsługi. Na wodach niezastrzeżonych urządzenie może być wyłączone z eksploatacji, 
jednakże dla zachowania ciągłości procesów biologicznych wskazana jest eksploatacja 
ciągła. 
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Budowa urządzenia: 

 
 
Schemat urządzenia do biologicznego oczyszczania ścieków fekalnych pokazano na rys. 1. 
Zasadniczym elementem urządzenia jest stalowy zbiornik, podzielony na cztery  komory: 
 
• komorę wstępną ( I ) 
• komorę napowietrzania  ( II ) 
• komorę osadową  ( III ) 
• komorę chlorowania ( IV ) 
 
 

Rys.1  Schemat instalacji okrętowej oczyszczalni ścieków 
  
 Legenda: 
 I .  Komora wstępna 
 II.  Komora napowietrzania 
 III. Komora osadowa 
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 IV. Komora chlorowania  
1. Zawór na wylocie ścieków z komory chlorowania 
2. Zawór na tłoczeniu pompy opróżniającej 
3. Zawór na ssaniu pompy cyrkulacyjnej 
4. Zawór na rurociągu tłocznym pompy cyrkulacyjnej 
5. Zawór na wylocie z komory wstępnej 
6. Zawór na rurociągu ssącym pompy opróżniającej 
7. Zawór na wylocie z komory osadowej 
8. Zawór na wylocie z komory napowietrzania 
9. Zawór na dolocie wody zaburtowej 
10. Zawór na wylocie ścieków za burtę 
11. Zawór na rurociągu tłoczącym pompy opróżniającej 
12. Zawór na wylocie ścieków fekalnych za burtę 
13. Zawór na dolocie ścieków fekalnych do oczyszczalni 
14. Zawór na wylocie ścieków „szarych” za burtę 
15. Zawór na dolocie ścieków „szarych” do oczyszczalni 
16. Zawór na dolocie podchlorynu sodu do  chloratora 
17. Pływakowy czujnik poziomu – poziom dolny 
18. Pływakowy czujnik poziomu – poziom górny 
19. Pływakowy czujnik poziomu – poziom awaryjny 
20. Pływakowy czujnik poziomu – poziom górny 
21. Pływakowy czujnik poziomu – poziom dolny 
22. Krata 
23. Sito przepływowe 
24. Zawór sterowany zdalnie - przeponowy 
25. Ruszta napowietrzające 
26. Eżektor powietrzny 
27. Lej 
28. Eżektorowy układ mieszania 
29. Zawór zwrotny 
30. Zawór elektromagnetyczny do sterowania zaworem przeponowym 
31. Zawór elektromagnetyczny do sterowania pompą powietrzną chloratora 
32. Zlewka 
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Symbole graficzne stosowane na schemacie opisane w legendzie – rys. 2 
 

Rys. 2.  Legenda 
 
Komora wstępna  ( I ) 

 

Komora wstępna służy do przyjmowania ścieków przeznaczonych do oczyszczania 
biologicznego, a więc ścieków fekalnych i ewentualnie odtłuszczonych ścieków 
kuchennych. 
Ścieki spływają z instalacji kanalizacyjnej statku grawitacyjnie. Komora wstępna spełnia 
rolę zbiornika retencyjnego i zabezpiecza urządzenie przed przeciążeniem w godzinach 
szczytowego spływu i niedociążeniem występującym w porze nocnej. Na dolocie ścieków 
do komory wstępnej zamocowana jest krata 22, na której zatrzymywane są większe 
zanieczyszczenia. W czasie pracy pompy cyrkulacyjnej, krata 22 spłukiwana jest ściekami, 
które ulegają częściowemu rozdrobnieniu . W komorze wstępnej zamocowane są dwa 
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pływakowe czujniki poziomu: dolny 17 i górny 18. Czujniki te sygnalizują niski i wysoki 
poziom ścieków w komorze wstępnej oraz sterują pracą zaworu przeponowego 24. Z 
komory wyprowadzony jest króciec odpowietrzający. 
 
Komora napowietrzania ( II ) 

 

Komora napowietrzania ( komora osadu czynnego ) jest zasadniczym ogniwem w procesie 
przemian biologicznych, zachodzących w urządzeniu. Do komory tej cyklicznie, pompą 
cyrkulacyjną poprzez sito przepływowe 23 i zawór przeponowy 24 podawane są ścieki z 
komory wstępnej. Na dnie komory zamocowane są ruszta 25, które zasilane są sprężonym 
powietrzem ze sprężarki Nr 1 lub Nr 2. Zawarte w ściekach substancje organiczne 
pochłaniają tlen z podawanego przez sprężarki powietrza. Następuje redukcja 
zanieczyszczeń, substancje organiczne zostają wchłaniane przez bakterie tlenowe, które w 
postaci kłaczkującego osadu mieszane są ze ściekami sprężonym powietrzem. Komora 
napowietrzania jest połączona w górnej części z komorą wstępną, a tym samym z króćcem 
odpowietrzającym. Ponadto komora napowietrzania wyposażona jest w króciec powrotu 
osadu, który zawracany jest z komory osadowej III. 
 
Komora osadowa ( III ) 

 

Komora osadowa składa się z części walcowej ( górna część komory ) i części stożkowej  
( dolna część komory ). W części walcowej zamontowane są przegrody, które minimalizują 
negatywne skutki kołysania statku na zachodzące w tej komorze procesy sedymentacji 
osadów. W części stożkowej komory zbierane są osady opadające, które eżektorem 
powietrznym 26 zawracane są do komory napowietrzania. Osady pływające zbierane są z 
powierzchni lustra cieczy przez lej 27 i również eżektorem powietrznym zawracane są do 
komory napowietrzania. Dolot ścieków do komory osadowej ( z komory napowietrzania ) 
jest grawitacyjny. Również odlot z tej komory ( dolot do komory chlorowania ) jest 
grawitacyjny. 
W komorze osadowej następuje redukcja ciał stałych. 
 
Komora chlorowania ( IV ) 

 

Komora chlorowania służy do dezynfekcji oczyszczonych ścieków, głównie redukcji 
bakterii Coli. Dezynfekcja ścieków odbywa się za pomocą podchlorynu sodu, 
doprowadzanego cyklicznie w określonych porcjach do komory chlorowania z chloratora.. 
Komora chlorowania wyposażona jest w trzy pływakowe czujniki poziomu. Górny czujnik 
20 uruchamia pompę opróżniającą. Dolny czujnik 21 zatrzymuje pompę opróżniającą i 
uruchamia na określony czas pompkę chloratora. Najwyżej zamocowany czujnik 29 
sygnalizuje wysoki (alarmowy) poziom ścieków w komorze chlorowania, który może być 
spowodowany np. awarią pompy opróżniającej. Komora chlorowania wyposażona jest w 
króciec dolotowy ścieków sanitarnych tzw. ścieków szarych  i króciec przelewowy, którym 
ścieki wypływają poza urządzenie ( do zęzy ) po przekroczeniu poziomu alarmowego. W 
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celu lepszego mieszania ścieków z podchlorynem sodu, komora dodatkowo wyposażona jest 
w eżektorowy układ mieszania 28. 
 
Instalacja hydrauliczna 

 

W skład instalacji hydraulicznej wchodzi: 
- pompa cyrkulacyjna, 
- pompa opróżniająca, 
- rurociągi:    

a. cyrkulacyjny z sitem przepływowym 23, manometrem na tłoczeniu pompy 
i zaworem przeponowym 24, 

b. opróżniający z manometrem na tłoczeniu pompy. 
 
 
Instalacja pneumatyczna 

 

W skład instalacji pneumatycznej wchodzą dwie sprężarki  Nr 1 i  Nr 2, manometr, 
ruszta napowietrzające 25 z zaworem zwrotnym 29 , eżektory  powietrzne 26 i 28 oraz dwa 
zawory elektromagnetyczne: 

- do sterowania zaworem przeponowym 30 
- do sterowania pompą powietrzną chloratora 31 

 
 
Panel kontrolny  

 

Panel kontrolny (rys. 3) zawiera: 
 

- Przełącznik dwupołożeniowy Wyłącznik główny z lampką kontrolną Zasilanie 
- Przełącznik dwupołożeniowy Rodzaj pracy urządzenia ( I – praca 

automatyczna, II- praca ręczna ) 
- Przełącznik trójpołożeniowy Praca sprężarek ( I – Nr 1, II – Nr 2 , 0 – 

Wyłączone ) 
- Przełącznik dwupołożeniowy Porcjowanie ścieków - sterowanie ręczne - 

umożliwia ręczne  sterowanie dostarczaniem ścieków do komory napowietrzania  
      ( 0 – wył. I zał. ) – przełącznik ten jest aktywny jedynie przy ręcznej pracy 
      urządzenia. 
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Rys. 3.   Panel kontrolny 
 
 

- Przełącznik dwupołożeniowy Dezynfekcja – sterowanie ręczne - umożliwia 
ręczne sterowanie dozowaniem podchlorynu sodu  ( 0- wył. I – zał. ) – 
przełącznik ten jest aktywny jedynie przy ręcznej pracy urządzenia. 

- Przycisk Kontrola lampek 
- Przycisk Kasowania alarmu 
- Przycisk Start, Stop pompy cyrkulacyjnej – przyciski aktywne jedynie przy 

ręcznej pracy urządzenia 
- Przycisk Start, Stop pompy opróżniającej – przyciski aktywne jedynie przy 

ręcznej pracy urządzenia 
- Lampki alarmowe : Niski poziom w komorze I 

        Wysoki poziom w komorze I 
       Alarmowy  poziom w komorze IV 
       Brak ciśnienia powietrza 
       Niski poziom w chloratorze 

- Lampki kontrolne:   Praca sprężarki nr 1 
   Praca sprężarki Nr 2 
   Praca pompy cyrkulacyjnej 
   Praca pompy opróżniającej 
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2. Procedury obsługowe 
 
2.1. Uruchomienie oczyszczalni 
 
Przygotowanie do uruchomienia 
 

1. Otworzyć zawory 1, 2, 3, 4, 5, 11,  
Uwaga: Po uruchomieniu programu zawory 10, 12, 14 są otwarte – Ścieki 
fekalne i sanitarne – „szare” są grawitacyjne wyrzucane za burtę. 

2. Przełącznik Rodzaju pracy na panelu kontrolnym ustawić na położenie  
      II – praca ręczna  
3. Przełącznik Praca sprężarek ustawić w położenie 0 – Wyłączone obydwie 

sprężarki 
4. Przełącznik Porcjowanie ścieków – sterowanie ręczne ustawić w położenie 0  
5. Przełącznik Dezynfekcja – sterowanie ręczne ustawić w położenie 0 
6. Wyłącznik główny zasilania ustawić w położenie I  - sprawdzić czy zapaliły się 

lampki: Zasilanie, Niski poziom w komorze I, Brak ciśnienia powietrza, Niski 
poziom w chloratorze. Alarm potwierdzić przyciskiem Kasowanie alarmu. 

7. Nacisnąć przycisk Kontrola lampek i sprawdzić, czy zapalają się wszystkie 
lampki  

8. Napełnić urządzenie wodą zaburtową poprzez otwarcie zaworu 9. 
 
Uwaga: Urządzenie może być również napełniane wodą słodką. 
W trakcie napełniania należy obserwować sygnalizację lampek na panelu 
kontrolnym. Powinna zgasnąć lampka  Niski poziom w komorze I, a w trakcie 
dalszego napełniania powinny zapalić się lampka Wysoki poziom w komorze I. 
Po napełnieniu komory I kolejno (grawitacyjnie) zaczną napełniać się komory II, 
III i IV. Proces napełniania należy zakończyć w momencie, gdy zapali się lampka 
Alarmowy poziom w komorze IV – zamknąć zawór 9. 
 

9. Napełnić chlorator środkiem dezynfekującym, tj. roztworem podchlorynu sodu  
(NaOCl)  poprzez otwarcie zaworu 16 . Po całkowitym napełnieniu zawór 16  
zamknąć. 

 
 
2.2. Włączenie urządzenia do eksploatacji 
 

1. Przełącznik Praca sprężarek ustawić w położenie I lub II ( praca sprężarki Nr 1 
lub Nr 2 ). Powinna zgasnąć lampka Brak ciśnienia powietrza, a manometr 
winien  wskazywać ciśnienie ok. 0.03 MPa.  

2. Przełącznik Rodzaj pracy ustawić w położenie I – praca automatyczna.  
      Spowoduje to uruchomienie pompy cyrkulacyjnej i opróżniającej.  
      Po wypompowaniu wody w komorze chlorowania do poziomu dolnego – pompa 
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      opróżniająca zostanie zatrzymana i odtąd będzie pracować cyklicznie tj. załączy  
      się przy poziomie górnym (poziom czujnika 20) i wyłączy przy poziomie dolnym 
      ( poziom czujnika  21) . 
3. Skierować ścieki fekalne do oczyszczania poprzez otwarcie zaworu 13 a 

następnie zamknięcie zaworu 12. 
4. Skierować ścieki „szare” do dezynfekcji poprzez otwarcie zaworu 15 a następnie 
      zamknięcie zaworu 14. 
 

 
2.3. Opis automatycznej pracy urządzenia 
 

Znajdujące się w komorze wstępnej ścieki poddawane są ciągłej rotacji przy pomocy 
pompy cyrkulacyjnej. Podczas wielokrotnego przepompowywania tej samej porcji ścieków 
przez kratę, następuje częściowe rozdrobnienie zawartych w ściekach zanieczyszczeń. Na 
odgałęzieniu rurociągu cyrkulacyjnego umiejscowione jest sito przepływowe i zawór 
sterowany zdalnie - przeponowy ( membranowy ). Sito przepływowe zabezpiecza drożność 
przewodów, szczególnie eżektorów powietrznych. Zawór  przeponowy jest sterowany 
dwoma przekaźnikami czasowymi. Jeden z nich określa czas otwarcia tego zaworu ( 40 
sekund ) a drugi czas zamknięcia czyli czas przerwy między kolejnymi cyklami otwarcia      
( 15 minut ). Zawór przeponowy zamykany jest sprężonym powietrzem dostarczanym z 
pracującej sprężarki, a otwierany po odcięciu dopływu powietrza – sprężyną zaworu.. Na 
dolocie sprężonego powietrza do zaworu przeponowego zainstalowany jest zawór 
elektromagnetyczny. W czasie, gdy zawór przeponowy znajduje się w pozycji otwartej, 
porcja ścieków odgałęzieniem rurociągu cyrkulacyjnego dopływa do komory 
napowietrzania. 

Pompa cyrkulacyjna pracuje w ruchu ciągłym. Jeżeli poziom ścieków w komorze 
wstępnej osiągnie dolny poziom, wówczas na panelu kontrolnym zapali się lampka Niski 
poziom w komorze I, a zawór przeponowy nie otworzy się bez względu na rytm pracy 
przekaźników czasowych. Ścieki cyrkulować będą w ruch zamkniętym, aż poziom ścieków 
podniesie się (górne wychylenie dolnego czujnika poziomu).  

Jeżeli poziom ścieków w komorze wstępnej osiągnie poziom górny, na panelu 
kontrolnym zapala się lampka Wysoki poziom w komorze I, a zawór przeponowy otworzy 
się bez względu na rytm pracy przekaźników czasowych. Ścieki będą bez przerwy 
podawane do komory napowietrzania do czasu, aż poziom ścieków obniży się (dolne 
wychylenie górnego czujnika poziomu). Przekaźniki czasowe samoczynnie wracają do 
normalnego rytmu pracy po ustąpieniu przyczyny zakłócającej ten rytm. 

W komorze napowietrzania zachodzą reakcje biologiczne. Dalszy przepływ ścieków 
z komory napowietrzania poprzez komorę osadową do komory chlorowania jest 
grawitacyjny. W komorze osadowej następuje oddzielenie osadu od biologicznie czystej 
wody. Klarowna ciecz przepływa do komory chlorowania, natomiast osady zawracane są 
eżektorami do komory napowietrzania. Eżektory pracują w ruchu ciągłym. 

W komorze chlorowania zbierają się oczyszczone biologicznie ścieki i ścieki „szare” 
– sanitarne. W momencie, gdy ścieki osiągną górny poziom, włącza się pompa opróżniająca 
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i ścieki zostaną wypompowane za burtę statku. Pompa opróżniająca zostanie zatrzymana 
automatycznie w momencie, gdy ścieki osiągną poziom dolny. 
Jeśli ścieki w komorze chlorowania osiągną poziom alarmowy, wówczas na panelu 
kontrolnym zapali się lampka Alarmowy poziom w komorze IV i włączony zostanie 
sygnał dźwiękowy. 

 Równocześnie z zatrzymaniem pompy opróżniającej, nastąpi uruchomienie pompki 
powietrznej w chloratorze i określona porcja podchlorynu sodu ( ok. 400 ml )zostanie 
przepompowana z chloratora do komory chlorowania. Do czasu napełnienia komory 
chlorowania, zapewniony jest kontakt ścieków z podchlorynem sodu, wspomagany 
eżektorowym układem mieszającym, pracującym w ruch ciągłym. Powietrze do napędu 
pompki powietrznej w chloratorze dostarczane jest z pracującej sprężarki poprzez zawór 
elektromagnetyczny. Czas otwarcia tego zaworu jest równoznaczny z czasem pracy pompki 
chloratora i jest ustawiony na przekaźniku czasowym  ( 15 sekund ). 

Po wyczerpaniu się podchlorynu sodu w zbiorniku chloratora na panelu kontrolnym 
zapali się lampka Niski poziom w chloratorze i włączony zostanie sygnał dźwiękowy.  

W przypadku awarii  sprężarki lub jeżeli z innych powodów spadnie ciśnienie w 
instalacji pneumatycznej, wówczas zapali się lampka Brak ciśnienia powietrza oraz 
uruchomiony zostanie sygnał dźwiękowy. 

 
Efekty ekologiczne 
 
 W okresie rozruchu, tj. w pierwszych dniach od chwili włączenia urządzenia do 
eksploatacji, ścieki oczyszczane są jedynie mechanicznie – sprawność urządzenia wówczas 
wynosi 70-75%. Czas dochodzenia urządzenia do pełnej sprawności w granicach 95-97% 
wynosi zależnie od warunków zewnętrznych ( temperatury, zasolenia wody, ładunku 
zanieczyszczeń itp. ) od 7 do 14 dni. Czas ten można radykalnie skrócić ( 3 do 7 dni ) przez 
zaszczepienie dobrze rozwiniętego osadu czynnego z innej, pracującej oczyszczalni 
biologicznej. W takim przypadku należy jednorazowo podać do komory napowietrzania ( 
np. przez właz rusztu napowietrzania ) ok. 50 dm³ zagęszczonego osadu. 
 Urządzenie może pracować zarówno na wodzie morskiej, jak i wodzie słodkiej, 
jednakże każdorazowa gwałtowna zmiana zasolenia wody negatywnie wpływa na procesy 
biologiczne. Czas przystosowania osadu czynnego do zmiennych warunków wynosi ok. 3 
dni, w czasie którym sprawność urządzenia może spaść do 90%. 
 
Ręczny układ sterowania 
 
Przełączenie urządzenia na ręczny układ sterowania następuje po ustawieniu przełącznika  
 Rodzaj pracy na położenie II – Praca ręczna.  Ręczny układ sterowania zapewnia: 

- możliwość ręcznego uruchomienia lub zatrzymania obydwu pomp – przyciskami 
Start, Stop, niezależnie od sygnalizacji  i położenia pływakowych czujników 
poziomu w komorze wstępnej i komorze chlorowania. 
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- możliwość ręcznego porcjowania ścieków do komory napowietrzania, 
niezależnie od rytmu pracy  przekaźników czasowych – przełącznikiem 
dwupołożeniowym Porcjowanie ścieków ( 0 –wył., I – zał. ). 

- możliwość ręcznego dozowania podchlorynu sodu z chloratora do komory 
chlorowania, niezależnie od położenia dolnego czujnika poziomu w komorze 
chlorowania i rytmy pracy przekaźnika czasowego – przełącznikiem 
dwupołożeniowym Dezynfekcja ( 0 –wył., I – zał.). 

 
Eksploatacja 
 
Czyszczenie kraty i sita przepływowego 

 
Czyszczenie  kraty – zamontowanej na dolocie ścieków do komory wstępnej – powinno 
odbywać nie rzadziej niż raz w miesiącu. W celu wyczyszczenia kraty należy wykonać 
następujące czynności: 

- odciąć dopływ ścieków do urządzenia – otworzyć zawory 12 i 14 a następnie 
      zamknąć zawory 13 i 15 
- przełącznik Rodzaj pracy ustawić na położenie II – praca ręczna, a przełącznik 

Porcjowanie ścieków  ustawić w położenie I ( Załącz.) 
- przyciskiem START uruchomić pompę cyrkulacyjną i zatrzymać przyciskiem 

Stop w chwili zapalenia się lampki Niski poziom w komorze I 
- po oczyszczeniu kraty i sita przepływowego przełącznik Porcjowanie ścieków 

ustawić na położenie  0, a przełącznik Rodzaj pracy  na położenie I – praca 
automatyczna 

- włączyć dopływ ścieków do urządzenia – otworzyć zawory 13, 15 , zamknąć 12 i 
14. 

 
 

Kontrola osadu czynnego 
 

Kontrolę osadu czynnego należy przeprowadzić po upływie każdego miesiąca 
nieprzerwanej pracy urządzenia. W celu przeprowadzenia kontroli, należy przy pracującej 
sprężarce pobrać z zamocowanego na przedniej ścianie urządzenia, próbkę osadu czynnego. 
W programie następuje to poprzez kliknięcie myszą w polu zlewki. Jeżeli po okresie 
sedymentacji ilość zebranego na dnie osadu nie przekracza 50% objętości naczynia, 
wówczas urządzenie może być nadal eksploatowane. 

Jeżeli ilość osadu przekracza 50% objętości naczynia, wówczas nadmiar osadu musi 
być z urządzenia odpompowany. Na wodach niezastrzeżonych  Konwencją MARPOL lub 
innymi przepisami, osad może być usunięty za burtę statku. 

W celu wypompowania nadmiaru osadu należy: 
- ustawić przełącznik Praca sprężarek w położenie  0 – Wyłączone 
- ustawić przełącznik Rodzaj pracy na położenie II – praca ręczna 
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- po kilku minutach od czasu zatrzymania sprężarki zamknąć zawory 1 i 5 a 
następnie otworzyć zawory  6 i 8. 

- przyciskiem Start uruchomić pompę opróżniającą i zatrzymać przyciskiem Stop 
po wypompowaniu cieczy z komory napowietrzania ( obserwować wskazania 
manometru zamontowanego na rurociągu  opróżniającym – po opróżnieniu 
komory spadnie ciśnienie ). 

- zamknąć zawór 8 , otworzyć zawór 7 
- przyciskiem Start uruchomić pompę opróżniającą na okres ok. 1,5 minuty i 

zatrzymać ją przyciskiem Stop. 
- zamknąć zawory  6 i 7 , otworzyć zawory 1 i 5. 
- dopełnić urządzenie wodą – patrz pkt. 8  procedury przygotowania urządzenia do 

uruchomienia 
- przełącznik Rodzaj pracy ustawić w położenie I – praca automatyczna, a 

przełącznik Praca sprężarek w położenie I lub II. 
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SYMULATOR  KOTŁA  POMOCNICZEGO  OPALANEGO 
 

 
1. Opis ogólny 
 
 
Program komputerowy SYMULATOR KOTŁA POMOCNICZEGO OPALANEGO jest 
przeznaczony do nauki zasad obsługi kotła oraz maszyn i urządzeń z nim współpracujących. 
Został on opracowany dla dwuwalczakowego pionowego kotła parowego. 
 
 Program ten składa się z czterech części: 
 - schematu kotła wraz z instalacją, 
 - panelu kontrolnego, 
 - presostatu dyszy 1, 
 - presostatu dyszy 2. 
 
 Po uruchomieniu programu na ekranie pojawia się schemat kotła wraz z instalacją. 
Przejście do panelu kontrolnego, odbywa się poprzez najechanie kursorem na lewą część 
paska, znajdującego się w górnej części ekranu i kliknięcie myszką. Wybór odpowiedniego 
presostatu, następuje przez najechanie kursorem na pole danego presostatu na schemacie i 
kliknięcie myszką. 
 
 
 Zasadniczym elementem układu jest kocioł parowy 1. Kocioł ten produkuje parę 
nasyconą suchą o ciśnieniu roboczym do pr=0,5 MPa. Para ta jest wykorzystywana na 

statkach motorowych do celów pomocniczych. Zasadniczym zadaniem jest doprowadzanie 
ciepła do podgrzewania paliwa ciężkiego, oleju smarowego, wody chłodzącej silniki (przed 
ich rozruchem), wody sanitarnej, ogrzewania pomieszczeń, odmrażania skrzyń 
kingstonowych, ogrzewania odolejaczy itp. Na niektórych typach statków parę wykorzystuje 
się do celów technologicznych: np. na tankowcach przewożących ładunek płynny o dużej 
lepkości (mazuty, łój, lateks, siarka itp.), do ogrzewania zbiorników ładunkowych celem 
umożliwienia wypompowywania go w porcie odbiorcy. Na trawlerach przetwórniach - do 
produkcji mączki rybnej. 
 Kocioł składa się z walczaka wodnego 2, walczaka parowodnego 3 i opłomek 4. W 
walczaku wodnym znajduje się komora paleniskowa 5, w której następuje spalanie paliwa 
ciekłego w strumieniu powietrza. Ściany komory paleniskowej pełnią funkcję ekranów 
(powierzchni opromieniowanych) przekazujących wodzie zasadniczą część energii cieplnej 
spalin. Następnie spaliny wydostają się do części konwekcyjnej kotła, oddając pozostałą 
część ciepła wodzie, omywając od zewnątrz opłomki. Wypływające z kotła spaliny 
kierowane są do komory dymowej 6 a stamtąd do przewodu kominowego. 
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 Do kontroli poziomu wody w kotle służy wodowskaz 7. Po drugiej stronie kotła, ale 
na tym samym poziomie, znajduje się komora pływaków typu Mobrey 8 służących do 
sterowania pracą wybranej pompy zasilającej. 
 

 Rys. 1.  Schemat kotła wraz z instalacją 
 
 Legenda: 

1. Kocioł parowy 
2. Walczak wodny 
3. Walczak parowodny 
4. Opłomki 
5. Komora paleniskowa 
6. Komora dymowa 
7. Wodowskaz 
8. Komora pływaków typu Mobrey 
9. Głowice zasilające 
10. Lej szumowania górnego 
11. Dysze szumowania dolnego 
12. Zawór bezpieczeństwa 
13. Główny zawór parowy 
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14. Zawór odpowietrzający 
15. Zawór odcinający manometr i presostaty 
16. Presostaty sterujące pracą palników 
17. Zawór spustowy z komory pływaków 
18. Zawór dolny komory pływaków 
19. Zawór górny komory pływaków 
20. Skrzynia cieplna 
21. Zbiornik obserwacyjny skroplin 
22. Pompa uzupełniająca 
23. Zbiornik wody kotłowej 
24. Urządzenie palnikowe 
25. Zawór paliwowy 
26. Zawór odwadniający 
27. Zawór szumowania górnego 
28. Zawór szumowania dolnego 
 

 
Górny pływak wyłącza pompę, środkowy włącza, a dolny tzw. "awaryjny" odstawia 
(wyłącza) palnik kotłowy. Okresową czynnością obsługową polegającą na sprawdzaniu 
drożności przewodów łączących komorę pływaków z kotłem jest jej "przedmuchiwanie" 
polegające na otwarciu zaworu spustowego 17 i zamknięciu zaworu wodnego 18. Następnie 
należy zamknąć zawór parowy 19 i otworzyć zawór 18. Po zakończeniu " przedmuchiwania" 
należy zamknąć zawór spustowy 17 pozostawiając otwarte zawory 18 i 19. 
Okresowo należy również „przedmuchać“ szkło wodowskazowe 7 ( ze względu na brak 
miejsca na schemacie nie pokazano rurociągu i zaworu spustowego). 
 
 Woda do kotła wtłaczana jest przez jedną z dwóch głowic zasilających 9 
umieszczonych na kotle. 
 
 W celu okresowego oczyszczania kotła (odsalania) ze znajdujących się w wodzie 
kotłowej soli, oraz produktów zmiękczania wody - szumu na powierzchni wody i mułu na 
dnie kotła - zamontowane są dodatkowe urządzenia. W walczaku parowodnym znajduje się 
lej szumowania górnego 10, natomiast nad dnem walczaka wodnego znajdują się dysze 
szumowania dolnego 11 (odmulania). Usuwanie wspomnianych zanieczyszczeń odbywa się 
okresowo za burtę po otwarciu zaworów 27 i 28. 
 W sklepieniu walczaka parowodnego znajduje się szereg zaworów. Po prawej stronie 
sklepienia znajduje się zawór bezpieczeństwa 12. Zawór ten zabezpiecza kocioł przed 
rozerwaniem na skutek nadmiernego (awaryjnego) wzrostu ciśnienia.  
Zawór bezpieczeństwa może być otwierany dwojako: - automatycznie, gdy ciśnienie 
wzrośnie powyżej maksymalnego ciśnienia roboczego (potw = 0,52 MPa), lub ręcznie, gdy 

chcemy sprawdzić jego działanie, lub gdy chcemy szybko usunąć parę z kotła i obniżyć w  
nim ciśnienie np. gdy statek tonie. Obok znajduje się główny zawór parowy 13. Za 
pośrednictwem tego zaworu łączymy kocioł z magistralą parową, a następnie z 
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poszczególnymi odbiornikami. W najwyższym punkcie sklepienia znajduje się zawór 
odpowietrzający 14 służący do usuwania powietrza z kotła przed jego rozruchem  
(podczas napełniania kotła wodą). Po lewej stronie umieszczony jest zawór do manometru i 
presostatów 15. Od tego zaworu prowadzi odgałęzienie do dwóch presostatów 16 
sterujących pracą dysz palnika. 
 
Z kotłem współpracują dwa bloki: blok zasilania kotła wodą i blok opalania. 
 
 Blok zasilania wodą składa się ze skrzyni cieplnej 20, która jest rezerwuarem wody 
zasilającej kocioł. W skrzyni cieplnej następuje: 

- kompensacja zmian ilości cieczy w obiegu, 
 - odpowietrzenie instalacji, 
 - filtrowanie wody tłoczonej do kotła, 
 - uzupełnianie ubytków wody w obiegu. 
 Do skrzyni cieplnej, w górnej jej części podłączony jest rurociąg, którym dopływają 
skropliny powracające z odbiorników pary. Skropliny te przepływają przez zbiornik 
obserwacyjny skroplin 21, w którym kontroluje się czystość skroplin. 
 Skrzynia cieplna uzupełniana jest automatycznie za pomocą pompy uzupełniającej 22, 
sterowanej pływakami typu Mobrey umieszczonymi w skrzyni. Woda zasysana jest ze 
zbiornika wody kotłowej 23. 
 
 Zasilanie kotła wodą może odbywać się dwojako. Kocioł można zasilać "ręcznie" lub 
"automatycznie" poprzez wybranie odpowiedniej opcji na panelu kontrolnym.  
 
 Zasilanie "ręczne" polega na: otwarciu odpowiednich zaworów za i przed pompą, 
otwarciu jednej lub obu głowic zasilających 9 i otwarciu zaworu odpowietrzającego 14 na 
kotle. Następnie należy włączyć wybraną pompę w systemie pracy ręcznej. W tym 
przypadku woda będzie wtłaczana tak długo jak pozwala na to możliwość pompy wirowej 
(0,7 MPa). Ten sposób zasilania wodą dopuszczalny jest jedynie przy procedurze 
uruchamiania kotła lub przy sterowaniu awaryjnym. 
 
 Zasilanie "automatyczne" polega na otwarciu wszystkich wyżej wymienionych 
zaworów i wybraniu opcji pracy automatycznej (na panelu kontrolnym) dla danej pompy. 
Teraz pompa będzie pracowała cyklicznie, a jej pracą (włączanie i wyłączanie) będą 
sterowały pływaki typu Mobrey. Ten sposób zasilania wodą jest wymagany przy ciągłej 
pracy kotła. 
 
 Blok opalania składa się z urządzenia palnikowego 24 w skład którego wchodzą: 
silnik elektryczny, dmuchawa, pompa paliwowa, dwie dysze rozpylające paliwo oraz szereg 
urządzeń kontrolno - zabezpieczających. 
 
 Opalanie kotła, podobnie jak jego zasilanie może odbywać się "ręcznie" bądź 
"automatycznie". 
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 Opalanie "ręczne" polega na otwarciu zaworu paliwowego 25, ustawieniu 
przełącznika dysz do pracy jednej dyszy i wybraniu opcji ręcznego uruchamiania palnika. 
Przy tak ustawionych przełącznikach będzie pracowała dmuchawa tłocząca powietrze do 
komory paleniskowej (wydmuchanie ewentualnych oparów paliwa), natomiast nie nastąpi 
zapłon. Przedmuchiwanie komory paleniskowej należy prowadzić przez około kilka sekund 
( w rzeczywistym kotle 45-60 s), a następnie wcisnąć przycisk iskra ręcznie. Nastąpi 
wówczas przeskok elektrycznej iskry zapłonowej i dysza 1 rozpocznie opalanie kotła. 
Opalanie to będzie trwało tak długo, aż ręcznie nie wyłączymy palnika - położenie O-
wyłącz. Ten sposób opalania dopuszczalny jest jedynie  przy rozruchu kotła od "stanu 
zimnego". 
 Opalanie "automatyczne" polega na wybraniu  odpowiedniej liczby pracujących dysz 
(1 lub 1+2) oraz opcji pracy automatycznej. Teraz dysze będą pracowały cyklicznie, a ich 
włączaniem i wyłączaniem będą sterowały presostaty. 
 
Symbole graficzne stosowane na schemacie opisane są w legendzie – rys. 2 
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Rys. 2.  Legenda 
 
Opis panelu kontrolnego - rys. 3. 
 
Panel kontrolny składa się z dwóch bloków: 
- bloku opalania kotła 
- bloku zasilania wodą 
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Rys. 3. Panel kontrolny 
 
 Blok opalania w dolnej części posiada wyłącznik główny, który należy przed 
rozruchem, ustawić w położenie I. Wówczas zapali się zielona lampka Napięcie. W prawym 
dolnym rogu znajduje się przycisk Kontrola lamp, który służy do sprawdzania czy 
wszystkie lampki (kontrolki) zapalają się oraz przycisk Potwierdzenie alarmu. Powyżej 
umieszczone są dwa przełączniki, obsługiwane podobnie jak przyciski za pomocą myszki. 
Przełącznik lewy pozwala na wybranie opcji dotyczącej liczby pracujących dysz.  
Przełącznik prawy umożliwia wybranie opcji pracy palnika. Między przełącznikami 
znajduje się przycisk umożliwiający ręczny zapłon dyszy nr 1.  
Powyżej znajdują się trzy zielone lampki sygnalizujące pracę: dyszy nr 1, dyszy nr 2 i 
dmuchawy. Lampki Dysza 1 i Dysza 2 palą się wówczas gdy otwarty jest zawór 
elektromagnetyczny na dopływie paliwa do danej dyszy. Nie oznacza to jednak że pali się 
płomień. Tak więc jeżeli zostanie, na przykład, zamknięty zawór paliwowy 25  najpierw 
zapali się lampka Zanik płomienia , następnie Blokada a dopiero w dalszej kolejności 
zgasną lampki Dysza 1 i Dysza 2. 
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 Najwyżej opisywanego bloku znajdują się dwie czerwone lampki oraz przycisk 
Odblokowanie. Lewa lampka Zanik płomienia informuje o tym, iż zgasł płomień w 
wyniku wystąpienia jakiejś nieprawidłowości (np. zamknięto dopływ paliwa, 
zanieczyszczona dysza itp.). Wówczas to zapali się również druga lampka czerwona 
Blokada. Lampka ta zapali się również gdy poziom wody w kotle spadnie do poziomu 
awaryjnego lub poniżej. Zapalenie lampki Blokada uniemożliwia dalszą, pracę palnika. Aby 
powtórnie uruchomić palnik należy usunąć przyczynę wystąpienia blokady a następnie 
wcisnąć zielony przycisk po prawej stronie Odblokowanie. 
 Blok zasilania kotła wodą zawiera w części dolnej zatytułowanej Skrzynia cieplna 
zieloną lampkę sygnalizującą włączenie się (automatyczne) pompy uzupełniającej 22. 
Powyżej umieszczone są dwa przełączniki. Przełącznik po lewej stronie umożliwia wybór 
pompy która ma zasilać kocioł. Przełącznik po stronie prawej umożliwia wybór opcji pracy 
ręcznej lub automatycznej.  
Powyżej tego przełącznika znajdują się dwa przyciski wykorzystywane przy pracy ręcznej. 
Przyciskiem zielonym z podpisem Start uruchamiamy pompę, przyciskiem czerwonym z 
podpisem Stop zatrzymujemy pompę. Po lewej stronie od góry, znajdują się pionowo 
umieszczone, jedna pod drugą cztery lampki informujące o aktualnym poziomie wody w 
kotle. Trzy górne zielone odpowiadają poziomom roboczym, dolna czerwona to poziom 
awaryjny blokujący palnik. Po prawej stronie od góry znajdują się dwie lampki umieszczone 
pionowo. Górna zielona sygnalizuje pracę pompy, dolna czerwona jej awarię (np. w wyniku 
jej uszkodzenia) - ciśnienie na pompie po jej uruchomieniu nie wzrasta. 
 
Opis presostatów. 
 
 Presostaty zostały przedstawione na rys.4. Zawierają one dwie skale ciśnienia. Skala 
dolna (oznaczona P ) o zakresie od 0,1 - 1,0 MPa służy do ustawienia ciśnienia, przy którym 
dana dysza zostanie wyłączona. Skala górna, opatrzona napisem Diff (różnica) o zakresie od 
0,0 - 0,2 MPa umożliwia ustawienie ciśnienia włączania się odpowiedniej dyszy, z tym że 
ciśnienie przy którym dana dysza się włączy będzie ustalane jako różnica P-Diff. 
 Przykład: dolna skala (P) - wskaźnik ustawiono na 0,5 MPa 
      górna skala (Diff) - wskaźnik ustawiono na 0,1 MPa 
      stąd: ciśnienie włączania: P - Diff = 0,5 - 0,1 = 0,4 MPa 
              ciśnienie wyłączania: P = 0,5 MPa. 
Poszczególne nastawy można zmieniać za pomocą myszki, klikając po ustawieniu kursora 
na odpowiednim przełączniku.  
 
Prawidłowe nastawy presostatów: 
 
  Presostat dyszy nr 1    włączenie   - 0,40 MPa 
                                     wyłączenie - 0,50 MPa   
 
  Presostat dyszy nr 2    włączenie   - 0,30 MPa 
     wyłączenie - 0,45 MPa 
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Poszczególne nastawy powodują, że dysza nr 1 pracuje w całym zakresie ciśnień  
od 0,0 - 0,50 MPa a dysza nr  2 w zakresie od 0,0 - 0,45 MPa.  
 
 

Rys. 4.  Presostat  
 
 
Uwaga:  

 
  1. Zapalarka powodująca przeskok iskry elektrycznej znajduje się tylko przy dyszy nr 1. 

Także, strumień paliwa rozpylany przez dyszę nr 2 zapala się od płomienia dyszy 1. Tak 
więc jeżeli odpowiednie progi ciśnień włączania i wyłączania zostaną tak ustawione, że 
dysza nr 2 powinna zapalić się wcześniej niż dysza nr 1, do zapłonu dojdzie dopiero wtedy 
gdy presostat włączy dyszę nr 1. Dysza nr 2 zostanie uruchomiona jedynie w przypadku gdy 
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dysza nr 1 pracuje. Dysza nr 2 zostanie również wyłączona automatycznie, w przypadku gdy 
wyłączy się dysza nr 1 ( niezależnie od nastawy P na presostacie dyszy nr 2)  
  

 2.  W czasie pracy automatycznej  najpierw włącza się dmuchawa, na ustalony z góry 
(zadany programem) przeciąg czasu. Dopiero potem następuje przeskok iskry i zapłon. Cykl 
ten powtarza się przy każdym zapłonie. 
 
 
2. Procedury obsługowe 
 
2.1. Uruchamianie kotła 
 
 W celu uniknięcia nadmiernych naprężeń cieplnych kocioł należy uruchamiać w 
trzech fazach. Dla kotła rzeczywistego każda z tych faz powinna trwać około 0,5 godz. 
 
Faza 1. 
 

- sprawdzić czy zamknięty jest główny zawór parowy 13, 
- otworzyć zawór odpowietrzający 14, 
- otworzyć zawór do manometru i presostatów 15, 
- sprawdzić czy zawory szumowania górnego 27 i dolnego 28 są zamknięte, 
- otworzyć zawory na wodowskazie, 
- otworzyć zawory na komorze pływaków typu Mobrey 18 i 19, 
- sprawdzić czy zamknięty jest zawór spustowy 17, 
- otworzyć jedną z głowic zasilających 9, 
- wybrać do pracy jedną z pomp (panel kontrolny), 
- ustawić przełącznik rodzaju pracy pompy w położeniu I-ręczna 
- otworzyć zawory na ssaniu i tłoczeniu odpowiedniej pompy 
- przyciskiem Start (panel kontrolny) uruchomić pompę  
- otworzyć zawory na ssaniu i tłoczeniu pompy uzupełniającej skrzynię cieplną. 
- napełnić kocioł wodą do najniższego poziomu w wodowskazie, po czym        

wyłączyć pompę przyciskiem Stop, 
- w Bloku opalania kotła ustawić lewy przełącznik w położenie I-dysza 1, a            

prawy w położenie I-ręczna, 
- otworzyć zawór paliwowy 25, 
- po przedmuchaniu kotła nacisnąć przycisk iskra ręcznie i opalać kocioł do chwili, 

aż zacznie podnosić się poziom wody w wodowskazie, 
- następnie wyłączyć palnik i po chwili przerwy włączyć go powtórnie (pamiętać        

przedmuchaniu), 
- stopniowo wydłużać czas opalania, robiąc jednak cały czas niewielkie przerwy, 
- gdy woda zacznie wrzeć (kolor różowy w górnej części walczaka  
     parowodnego) zamknąć zawór odpowietrzający. 
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Uwaga:  

 
1. Nie otwarcie zaworu odpowietrzającego 14, w czasie napełniania kotła wodą  

powoduje, iż tlen zawarty w powietrzu zacznie rozpuszczać się w wodzie, 
wchodząc następnie w reakcję z wszystkimi elementami metalowymi (kotła i 
później instalacji) powodując korozję tlenową.     

2. Nie otwarcie zaworów 18 i 19 ( lub jednego z nich ) na komorze pływaków 
typu Mobrey może doprowadzić do groźnego w skutkach uszkodzenia kotła. 
 

 
Faza 2. 

 
 - ustawić palnik w pozycji pracy automatycznej II-auto, 
 - ustawić pompę zasilającą w pozycji pracy II-auto, 
 - przez ciągłe opalanie podnosić systematycznie ciśnienie pary w kotle, 
 - jak tylko będzie to możliwe (pr >0,1 MPa), przeprowadzić szumowanie górne i                                          

    dolne aby odzyskać kontrolę nad poziomem wody w kotle, 
 - "przedmuchać" komorę pływaków typu Mobrey - przy pr =0,2 MPa, 

- otworzyć ręcznie zawór bezpieczeństwa 12 - przy pr =0,2 MPa. 

 
 
Faza 3. 
 

- przez  ciągłe opalanie doprowadzić do ciśnienia roboczego w kotle pr =0,5  MPa, 

- włączyć kocioł do ruchu, to znaczy połączyć go z instalacją parową. W tym 
celu należy na kolektorze rozdzielczym pary otworzyć zawór odwadniający 26,  
i  pozamykać zawory łączące z wszystkimi odbiornikami, 

- otworzyć główny zawór parowy 13, 
- gdy z zaworu odwadniającego 26 zacznie wydobywać się para - zamknąć go, 
- można otworzyć zawory dolotu pary do dowolnych odbiorników. 

 
2.2. Nadzór w czasie pracy kotła 
 
 W czasie pracy kotła należy: 

- kontrolować wskazania manometru kotłowego, 
- kontrolować pracę presostatów - pracę dysz, 
- kontrolować pracę pływaków typu Mobrey - pracę pompy zasilającej, 
- kontrolować poziom wody w skrzyni cieplnej i pracę pompy uzupełniającej, 
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- co pewien czas należy wykonać szumowanie górne i dolne kotła oraz 
przedmuchać komorę pływaków, 

 -    ręcznie otworzyć zawór bezpieczeństwa. 
 
2.3. Odstawianie kotła 
 
 - zamknąć odbiory pary, 
 - zamknąć główny zawór parowy 13, 
 - w Bloku opalania kotła prawym przełącznikiem wyłączyć palnik O-wyłącz., 
 - zamknąć zawór paliwowy 25, 
            - w Bloku zasilania wodą prawym przełącznikiem wyłączyć pompę zasilającą  
              O-wyłącz., 
 - zamknąć otwartą głowicę zasilającą na kotle 9, 
 - zamknąć zawory na ssaniu i tłoczeniu odpowiedniej pompy, 
 - pozostawić kocioł do czasu aż sam wystygnie. 
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SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE OKRĘTOWYCH SILNIKÓW 
SPALINOWYCH 

 
 
 

1. Opis ogólny 
 
Program SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE OKRĘTOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH 
opisuje systemy diagnostyczne przeznaczone do analizy procesu  spalania oraz wtrysku w 
silnikach spalinowych. 
Program prezentuje systemy stacjonarne oraz przenośne, do ciągłego oraz okresowego 
zastosowania. 
 
Program przedstawia systemy diagnostyczne stosowane obecnie na statkach. 
 
W programie opisane są następujące systemy diagnostyczne: 
 
 
1. AUTRONICA NK5 
2. AUTRONICA NK100 
3. ABB CYLDET 
4. DIGITEC DIESELTUNE III 
5. ICON DOCTOR DK2 
6. MALIN 3000 
7. MAN B&W PMI SYSTEM 
8. KISTLER 2057A 
9. KISTLER 9149Q 
10. KISTLER  C – SENSORS 
11. KYDA KDA 
12. UNITEST 203 
 
Części programu dotyczące systemów AUTRONICA NK5, AUTRONICA NK100, 
DIGITEC DIESELTUNE III zawierają przykłady symulacji zakłóceń przebiegów ciśnień 
spalania oraz wtrysku. 
 
UNITEST 203 zawiera demo systemu diagnostycznego. 
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SYMULATOR  ZESPOŁU  WIRÓWEK PALIWA 
 
 
1. Opis ogólny 
 

 
Program komputerowy SYMULATOR ZESPOŁU WIRÓWEK PALIWA służy do 
nauczania podstawowych zasad obsługi wirówek instalowanych na statkach. Symulator 
oparty jest na wirówkach typu OSA firmy Westfalia Separator AG . 
              
            Program składa się z trzech części: 

- schematu wirówek wraz z instalacją 
- panelu kontrolnego  
- zadajnika czasowego 

 
Wybór właściwej części programu następuje poprzez kliknięcie myszą w polu paska w 
górnej części ekranu. 
 
 
Zastosowanie: 

 
Wirówki typu OSA służą do oczyszczania paliwa z zanieczyszczeń stałych i wody.  
Układ wirówek składa się z: 
 

- wirówki nr 1 –  system UNITROL – puryfikatora 
- wirówki nr 2 –  system SECUTROL – klaryfikatora 
 

Wirówka UNITROL może pracować w układzie pojedynczym lub szeregowym ( dwu-
stopniowe wirowanie UNITROL-SECUTROL) 
 
Zasada działania wirówek 

 

Metoda oczyszczania drogą wirowania oparta jest na sedymentacji, jednakże przyspieszenie 
ziemskie zostało tu zastąpione sztucznie wytworzonym i znacznie większym  
przyspieszeniem odśrodkowym. Układ stożkowych talerzy w bębnie wirówki ma za zadanie 
zwiększyć powierzchnię separacji. Wielkość przyspieszenia odśrodkowego zależy przede 
wszystkim od średnicy bębna i jego prędkości obrotowej. Zanieczyszczona ciecz zostaje 
doprowadzona do przestrzeni między-talerzowej bębna. Na wskutek działania siły 
odśrodkowej, cięższe od paliwa cząstki ( zanieczyszczenia stałe lub woda ) przesuwają się w 
kierunku wewnętrznej ścianki bębna ( peryferii bębna ) a lżejsze paliwo przemieszcza się w 
kierunku osi bębna. 
Efektywność procesu wirowania jest zależna od wielu czynników takich jak różnica 
ciężarów właściwych paliwa i zanieczyszczeń, temperatury, gęstości, lepkości paliwa oraz 
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wydajności wirowania. Wzrost lepkości paliwa  spowoduje zmniejszenie efektywności 
wirowania. 
 
Klaryfikacja – to proces usuwania zanieczyszczeń, głównie cząstek stałych z oczyszczanego 
paliwa z równoczesnym oddzieleniem małej ilości cięższego składnika cieczy, zwykle 
wody. 
 
Puryfikacja – to proces oddzielania dwóch cieczy, wzajemnie w sobie nierozpuszczalnych o 
różnych ciężarach właściwych (najczęściej paliwa i wody ), przy równoczesnym oddzielaniu 
cięższych stałych zanieczyszczeń. 
 
Wirówki typu OSA wyposażone są w bębny typu samo-oczyszczającego z układem talerzy, 
które mogą być używane zarówno do realizacji procesu klaryfikacji jak i też puryfikacji. 
Oddzielone zanieczyszczenia stałe przesuwają się wzdłuż talerzy do przestrzeni szlamowej, 
z której są okresowo usuwane przy pełnej prędkości obrotowej bębna. Następuje to poprzez 
obniżenie dolnej części bębna. Otwarcie bębna następuje hydraulicznie. 
Lżejsze, oczyszczone paliwo usuwane jest z wirówki za pomocą pompy opróżniającej ( typu 
dośrodkowego ). 
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Zasada  działania wirówki nr 1 – systemu UNITROL  ( rys. 1 ) 

 
Wirówka systemu UNITROL stosowana jest najczęściej jako pierwszy stopień oczyszczania 
– puryfikator. Zawiera ona czujnik przewodności , określający zawartość wody w paliwie. 
Zanieczyszczone paliwo dostarczane jest do wirówki poprzez pompę zasilającą z 
niezależnym napędem . Oczyszczone paliwo wypierane jest z wirówki za pomocą pompy 
dośrodkowej (9). Bęben wirówki otwiera się i zamyka ( w celu usunięcia zawartości komory 
szlamowej – „odstrzelenia”) automatycznie poprzez system wodę sterującej z zaworem 
elektromagnetycznym (17). Zawór ten otwiera się na okres 10 sekund. 
Niewielka ilość paliwa w sposób ciągły cyrkuluje w obiegu kontrolnym (7) z bębna nad 
kołpakiem (12) do wlotu zanieczyszczonego paliwa. Cyrkulacja paliwa w obiegu 
kontrolnym jest wymuszana poprzez pompę (8). W obiegu kontrolnym zainstalowany jest 
czujnik przewodności (5). 
Jeśli czujnik (5) wykryje wodę w paliwie, zawór elektromagnetyczny (10) otwiera się a 
zawór (6) zamyka, co spowoduje, że woda przepłynie do kanału spływu (14). W momencie 
gdy zmieni się przewodność cieczy w obiegu kontrolnym (spowodowanej wzrostem 
zawartości paliwa ) – zawór elektromagnetyczny (10) zamyka się, a zawór (6) otwiera się. 
Obieg kontrolny wraca do wlotu zanieczyszczonego paliwa (1). 

Rys. 1.  Zasada działania wirówki systemu UNITROL  
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Zasada działania wirówki nr 2 – system SECUTROL ( rys. 2 ) 

 

Wirówka systemu SECUTROL stosowana jest  jako drugi stopień oczyszczania – 
klaryfikator w układzie pracy szeregowej UNITROL-SECUTROL. 
Wirówka ta zawiera automatyczną kontrolę zanieczyszczeń stałych (szlamu) 
zgromadzonych w bębnie . 
Zanieczyszczone paliwo dostarczane jest do wirówki nr 2 poprzez pompę dośrodkową  
Wirówki nr 1 - UNITROL. Oczyszczone paliwo wypierane jest z wirówki za pomocą 
pompy dośrodkowej (8). Bęben wirówki otwiera się i zamyka ( w celu odstrzelenia – 
usunięcia zawartości komory szlamowej ) automatycznie poprzez system wody sterującej z 
zaworem elektromagnetycznym (15). Zawór ten otwiera się na okres 10 sekund. 
Niewielka ilość paliwa w sposób ciągły cyrkuluje w obiegu kontrolnym (6) z bębna nad 
kołpakiem (10) do wlotu zanieczyszczonego paliwa. Cyrkulacja paliwa w obiegu 
kontrolnym jest wymuszana poprzez pompę (7). W obiegu kontrolnym zainstalowany jest 
przetwornik ciśnienia (5). 
Jeśli w obiegu kontrolnym przepływ paliwa zostanie przerwany poprzez zanieczyszczenia 
stałe  zbierające się w komorze szlamowej (11), spadek ciśnienia zarejestrowany przez 
przetwornik (5) spowoduje rozpoczęcie procesu „odstrzelenia” wirówki. 

Rys. 2.  Zasada działania wirówki systemu SECUTROL 
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Opis instalacji wirówek  
 

Rys.3.  Schemat instalacji wirówek 
 
1. Wirówka nr 1 – system UNITROL 
2. Wirówka nr 2 – system SECUTROL 
3. Zawór odcinający sprężone powietrze 
4. Zawór odcinający wodę sterującą i uzupełniającą 
5. Zawór odcinający paliwo przed pompą podającą 
6. Zawór odcinający paliwo za  pompą podającą 
7. Zawór  regulacyjny dopływu paliwa do wirówki  nr 1 
8. Zawór  regulacyjny wypływu paliwa z wirówki  nr 1 
9. Zawór odcinający paliwo przed zbiornikiem rozchodowym 
10. Zawór omijający wirówkę nr 1 
11. Zawór odcinający paliwo przed  wirówką  nr 2  
12. Zawór  regulacyjny dopływu paliwa do wirówki  nr 2 
13. Zawór  regulacyjny wypływu paliwa z wirówką nr 2 
14. Zawór odcinający paliwo przed zbiornikiem rozchodowym  
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15. Zawór trójdrogowy/dwupołożeniowy (sterowany pneumatycznie) podający paliwo do 
wirówki nr 1  

16. Zawór trójdrogowy/dwupołożeniowy (sterowany pneumatycznie)podający paliwo do 
wirówki nr 2 

17. Podgrzewacz przed wirówką nr 1 
18. Podgrzewacz przed wirówką nr 2 
19. Zawory elektromagnetyczne wody sterującej i uzupełniającej: 
  a.   Do otwarcia i zamykania bębna wirówki nr 1 
       b.   Do wypierania paliwa i płukania bębna wirówki nr 1 
  c.   Do otwarcia i zamykania bębna wirówki 2 
  d.   Do wypierania paliwa i płukania bębna wirówki 2 
20. Suwak zmiany stopnia zanieczyszczenia paliwa. 
  

Instalacja wirówek składa się z następujących elementów: 
 
- jednej wirówki systemu UNITROL – wirówka nr 1, 
- jednej wirówki systemu SECUTROL – wirówka nr 2, 
- jednej pompy zasilającej (typu zębatego), 
- dwóch filtrów, 
- dwóch podgrzewaczy paliwa, 
- panelu kontrolnego, 
- zadajnika czasowego. 
 
 
W skład instalacji hydraulicznej wchodzą: 
- zawory odcinające, 
- reduktor z manometrem, 
- zawory elektromagnetyczne. 
 
 
W skład instalacji pneumatycznej wchodzą: 
- zawór odcinający, 
- reduktor z manometrem, 
- zawór bezpieczeństwa, 
- zawory elektromagnetyczne. 
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Symbole graficzne stosowane na schemacie opisano w legendzie – rys. 4 
 

Rys. 4.   Legenda 
 
 
Opis panelu kontrolnego ( rys. 5 ) 
 
Panel kontrolny zawiera: 
-        przełącznik dwupołożeniowy Podgrzewacz nr 1 (0-Wyłącz. I-Załącz.) 
- przełącznik dwupołożeniowy Podgrzewacz nr 2 (0-Wyłącz. I-Załącz.) 
- przełącznik dwupołożeniowy Pompa zasilająca  (0-Wyłącz. I-Załącz.) 
- przełącznik dwupołożeniowy Pompa zbiornika szlamu (0-Wyłącz. I-Załącz.) 
- przycisk Kasowanie alarmu, 
- przycisk Kontrola lampek, 
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-        lampki alarmowe: 
- Awaria podgrzewacza nr 1 
- Awaria podgrzewacza nr 2, 
- Awaria pompy zasilającej, 
- Alarm wysoki poziom w zbiorniku szlamu, 

- lampki kontrolne:   
  -     Podgrzewacz nr 1 praca, 
  -     Podgrzewacz nr 2 praca, 
  -     Pompa zasilająca  praca, 
  -     Pompa zbiornika szlamu praca. 

 

Rys. 5.   Panel kontrolny 
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Opis zadajnika czasowego  - rys. 6 
 
Zadajnik czasowy zawiera: 

- przełącznik dwupozycyjny Wirówka nr 1 (0-Wyłącz.  I-Załącz.), 
- przełącznik dwupozycyjny Wirówka nr 2 (0-Wyłącz. I-Załącz.), 
- przełącznik dwupozycyjny Wypieranie paliwa (0-Wyłącz.  I-Załącz.), 
- przełącznik dwupozycyjny Płukanie (0-Wyłącz.  I-Załącz.), 
- przełącznik sprężynowy (powrotny) Włączenie programu wirówek (0-Wyłącz. 
      I-Załącz.), 
- przełącznik dwupozycyjny Puryfikator/Klaryfikator (P-puryfikator, CL-

klaryfikator), 
- przełącznik dwupozycyjny Kontrola automatyczna (0-Wyłącz. I-Załącz.), 
- przełącznik dwupozycyjny Wyłącznik główny ( 0-Wyłącz. I-Załącz. ) 
- przyciski:   Potwierdzenie alarmu, 

             Kontrola lampek, 
             Wyłącznik awaryjny,  

- lampkę alarmową  Alarm, 
- mierniki prądu pobieranego przez wirówki nr 1 i 2, 

 

Rys. 6.   Zadajnik czasowy 
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Zadajniki czasowe i ich liczniki do ustawiania następujących czasów: 

 
           tm     -  czas automatycznej kontroli, (działanie systemu Sekutrol) 

ts     -  czas wirowania pomiędzy kolejnymi „odstrzeleniami” wirówki,  (nie zależy od  
         działania automatyki systemu SECUTROL) 
sec -  czas uzupełniania wody podtrzymującej bęben wirówki, 
E  - ilość „odstrzeleń” wirówki zawartych w czasie tm po przekroczeniu której    

zapala się czerwona dioda usytuowana bezpośrednio nad zadajnikiem, 
xe   - ilość „odstrzeleń” wirówki po których nastąpi płukanie bębna ( licznik ten 

zlicza „odstrzelenia” wirówki związane z ustawionym czasem wirowania ts , 
jak również spowodowane działaniem automatyki systemu SECUTROL ) 

 
Diody alarmowe informujące o stanach alarmowych wirówek: 

 
TA – wysoka/niska temperatura paliwa na dolocie do wirówki, 
PAL – niskie ciśnienie paliwa na odlocie z wirówki 
FAH – za duża ilość wody odrzucanej przez wirówkę 
PSL – niskie ciśnienie w obiegu kontrolnym UNITROL 
 

Diody sygnalizujące otwarcie zaworów: 

 

1V1- Zawór trójdrogowy/dwupołożeniowy ( sterowany pneumatycznie) podający                                   
paliwo do wirówki nr 1  

2V1- Zawór trójdrogowy/dwupołożeniowy (sterowany pneumatycznie)  podający 
paliwo do wirówki nr 2 

1V2- Zawór elektromagnetyczny do wypierania paliwa i płukania  
                    bębna wirówki nr 1 
           2V2-  Zawór elektromagnetyczny do wypierania paliwa i płukania  
                     bębna wirówki nr 2 
           1V3- Zawór elektromagnetyczny do otwarcia i zamykania bębna wirówki nr 1 
           2V3- Zawór elektromagnetyczny do otwarcia i zamykania bębna wirówki nr 2 
 
Schemat otwarcia zaworów   V1, V2, V3. 

 

Diody informacyjne : 

 

P  - sygnalizacja procesu „odstrzelenia” wirówki 
∼  - sygnalizacja  załączenia programu wirowania (światło ciągłe) (przy wyłączony 

programie wirowania dioda świeci się pulsacyjnie ). 
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2. Procedury obsługowe 
 
2.1. Uruchomienie wirówek 

 
Przygotowanie do uruchomienia pojedynczej wirówki 
 
Uwaga: Praca wirówki nr 1 – systemu UNITROL jest możliwa jedynie z minimalną ilością 
zanieczyszczeń stałych. 
 

 

 Na schemacie wirówki: 

 
1.  Otworzyć zawory 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  ( zawory 10, 11, 13, 14 zamknąć ) 
 
Uwaga: Zawory regulacyjne 7 i 8 ustawić w pozycji maksymalnego przepływu. 
 

2. Zwolnić hamulec bębna wirówki nr 1 - UNITROL (pozycja Wył.). 
 

Na panelu kontrolnym: 

 

3.   Przełącznik Pompa zasilająca ustawić w pozycję I, 
4. Przełącznik Pompa zbiornika szlamu ustawić w pozycję Auto,    
 
Na zadajniku czasowym: 

 
5. Przełącznik Wyłącznik główny ustawić w pozycje I 
6. Nacisnąć przycisk Kontrola lampek i sprawdzić, czy zapalają się wszystkie 

lampki, 
7. Przełącznik  Wirówka nr 1 ustawić w pozycję I 

 
Uwaga: Niską temperaturę paliwa zasygnalizuje dioda TA – potwierdzić alarm   

przyciskiem Potwierdzenie alarmu. 
 

 Na panelu kontrolnym: 

 
8. Przełącznik Podgrzewacz nr 1 ustawić w pozycję I 

 
Uwaga: Załączenie podgrzewacza jest możliwe po uruchomieniu wirówki 
 
Na zadajniku czasowym: 

 

9. Przełącznik Puryfikator/Klaryfikator ustawić w pozycję P, 
10. Przełącznik Kontrola automatyczna  ustawić w pozycję 0, 
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11. Czas ts ustawić na żądany czas wirowania pomiędzy „odstrzeleniami” wirówki  
      np. 10 min. ( czas ten jest zależny od ilości zanieczyszczeń w paliwie ) 
12. Czas sec ustawić w granicach 0,01-1,0 sek.  np. 0,50 (czas ten dobieramy 

doświadczalnie - przekroczenie tego czasu spowoduje otwarcie bębna ) 
13. Licznik xe ustawiamy np. 4 ( zależnie od zanieczyszczenia paliwa ) 
14. Wypieranie paliwa w pozycję 0 
15. Po osiągnięciu obrotów przez wirówkę (spadnie prąd rozruchu do wartości 

ok.7A) oraz po zgaśnięciu diody TA sygnalizującej niską temperaturę paliwa       
można przełącznik Włączenie programu wirówki ustawić w pozycję I - dioda 
„∼” zacznie się świecić światłem ciągłym, 

16. Po uruchomieniu programu wirówka zastanie automatycznie „odstrzelona” 
(zapali się dioda P informująca o rozpoczęciu procesu samo-oczyszczenia 
bębna), 

17. Przełącznik Wypieranie paliwa ustawić w pozycję I  ( wypieranie paliwa stosuje 
się w celu usunięcia paliwa z bębna przed „odstrzeleniem” wirówki – paliwo 
wraca do zbiornika rozchodowego a nie do szlamowego ), 

18. Przełącznik Płukanie ustawić w pozycję I ( opcję tą stosujemy w celu 
dodatkowego płukania bębna wodą po określonej ilości „odstrzeleń” wirówki xe ) 

 
Na schemacie: 

 

19. Ustawić żądaną wydajność i ciśnienie na wylocie paliwa z wirówki za pomocą 
zaworów regulacyjnych 7 i 8 (ciśnienie ok.0,3bara wydajność ok. 500 l/h), 

 
 
2.2. Przygotowanie do uruchomienia pojedynczej wirówki – praca awaryjna wirówki 
nr 2 ( procedura stosowana w przypadku uszkodzenia wirówki nr 1 ) 
 
 
 Na schemacie wirówki: 

 
1.  Otworzyć zawory 3, 4, 5, 6, 10, 12 , 13, 14   ( zawory 7, 8, 9, 11, zamknąć ) 
 
Uwaga: Zawory regulacyjne 12 i 13 ustawić w pozycji maksymalnego przepływu, 
 

            2.   Zwolnić hamulec bębna wirówki nr 2 - SECUTROL (pozycja Wył.), 
 

Na panelu kontrolnym: 

 

3.   Przełącznik Pompa zasilająca ustawić w pozycję I, 
            4.   Przełącznik Pompa zbiornika szlamu ustawić w pozycję Auto,    
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Na zadajniku czasowym: 

 
5. Przełącznik Wyłącznik główny ustawić w pozycje I, 
6. Nacisnąć przycisk Kontrola lampek i sprawdzić, czy zapalają się wszystkie 

lampki, 
7. Przełącznik  Wirówka nr 2 ustawić w pozycję I. 
 
Uwaga: Niską temperaturę paliwa zasygnalizuje dioda TA – potwierdzić alarm  

  przyciskiem Potwierdzenie alarmu. 
 

Na panelu kontrolnym: 

 
8. Przełącznik Podgrzewacz nr 2 ustawić w pozycję I. 
 
Uwaga: Załączenie podgrzewacza jest możliwe po uruchomieniu wirówki. 
 
Na zadajniku czasowym: 

 

9. Przełącznik Puryfikator/Klaryfikator ustawić w pozycję Cl, 
10. Przełącznik Kontrola automatyczna  ustawić w pozycję 0, 
11. Czas ts ustawić na żądany czas wirowania pomiędzy „odstrzeleniami” wirówki  
      np. 10 min. ( czas ten jest zależny od ilości zanieczyszczeń w paliwie ) 
12. Czas sec ustawić w granicach 0,01-1,0 sek.  np. 0,50 (czas ten dobieramy 

doświadczalnie - przekroczenie tego czasu spowoduje otwarcie bębna ) 
13. Licznik xe ustawiamy np. 4 ( zależnie od zanieczyszczenia paliwa ) 
14. Wypieranie paliwa w pozycję 0 
15. Po osiągnięciu obrotów przez wirówkę (spadnie prąd rozruchu do wartości 

ok.7A) oraz po zgaśnięciu diody TA sygnalizującej niską temperaturę paliwa 
można przełącznik Włączenie programu wirówki ustawić w pozycję I dioda 
„∼” zacznie się świecić światłem ciągłym, 

16. Po uruchomieniu programu wirówka zastanie automatycznie „odstrzelona” 
(zapali się dioda P informująca o rozpoczęciu procesu samo-oczyszczenia bębna) 

17. Przełącznik Wypieranie paliwa ustawić w pozycję I  ( wypieranie paliwa stosuje 
się w celu usunięcia paliwa z bębna przed „odstrzeleniem” wirówki – paliwo 
wraca do zbiornika rozchodowego a nie do szlamowego ) 

18. Przełącznik Płukanie ustawić w pozycję I ( opcję tą stosujemy w celu 
dodatkowego płukania bębna wodą po określonej ilości „odstrzeleń” wirówki xe ) 
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Na schemacie: 

 

19. Ustawić żądaną wydajność i ciśnienie na wylocie paliwa z wirówki za pomocą 
zaworów regulacyjnych 12 i 13 (ciśnienie ok.0,3bara wydajność ok. 500 l/h), 

 
 
2.3. Przygotowanie do uruchomienia wirówek – praca szeregowa 
 
 Na schemacie wirówki: 

 

1. Otworzyć zawory 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 ( zawory 9 i 10 zamknąć) 
 

Uwaga: Zawory regulacyjne 7, 8, 12 i 13 ustawić w pozycję maksymalnego 
przepływu, 
 
2.   Zwolnić hamulce bębnów wirówek nr 1 i 2  (pozycja Wył.). 

 
Na panelu kontrolnym: 

 

3. Przełącznik Pompa zasilająca ustawić w pozycję I 
4. Przełącznik Pompa zbiornika szlamu ustawić w pozycję Auto, 
 

Na zadajniku czasowym: 

 

5. Przełącznik Wyłącznik główny ustawić w pozycje I             
6. Nacisnąć przycisk Kontrola lampek i sprawdzić, czy zapalają się wszystkie 

lampki, 
8. Przełącznik  Wirówka nr 2 ustawić w pozycję I, 
 
Uwaga: Niską temperaturę paliwa zasygnalizują diody TA – potwierdzić alarm  

  przyciskiem Potwierdzenie alarmu. 
 

Na panelu kontrolnym: 

 
9. Przełącznik Podgrzewacz nr 1 ustawić w pozycję I, 
 
Na zadajniku czasowym: 

 
10.  Przełącznik Puryfikator/Klaryfikator ustawić w pozycję CL, 
11.  Przełącznik Kontrola automatyczna  ustawić w pozycję I, 
12.  Czas ts ustawić na żądany czas wirowania między „odstrzeleniami” wirówki 
       np. 10 min. 
14. Czas tm ustawić na 90% czasu ts, np. dla ts = 10min, tm = 9min, 
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15. Czas sec ustawić w granicach 0.01-1.00 sek, np. 0,50, 
16. Zadajnik licznika E ustawiamy np. 5 , 
17. Zadajnik licznika  xe ustawiamy np. 4, 
18. Przełącznik Wypieranie paliwa ustawiamy w pozycję 0, 
19. Po osiągnięciu obrotów przez wirówki (spadnie prąd rozruchu do wartości 

ok.7A) oraz po zgaśnięciu diody TA wirówki nr 1 sygnalizującej niską 
temperaturę paliwa można przełącznik Włączenie programu wirówki ustawić w 
pozycję I - dioda „∼” zacznie palić się ciągłym światłem.  Po uruchomieniu 

20. Po uruchomieniu programu wirówki zastaną automatycznie „odstrzelone” (zapali 
się dioda P). 

21. Przełącznik Podgrzewacz nr 2 ustawić w pozycję I 
22. Przełącznik Wypieranie paliwa ustawić w pozycję I, 
23. Przełącznik Płukanie ustawić w pozycję I, 
 
Na schemacie: 

 

24. Ustawić żądaną wydajność i ciśnienie na wylocie paliwa za wirówką nr 2 za 
pomocą zaworów 7, 8, 12 i 13 (ciśnienie ok.0,3bara, wydajność ok. 500 l/h) 

 
 
2.4. Zatrzymanie wirówek 
 

Na zadajniku czasowym: 

 
1. Przełącznik Kontrola automatyczna ustawić w pozycję 0 
2. Przełącznik Płukanie ustawić w pozycję I 
3. Zadajnik  xe ustawić 1 (oznacza to płukanie po pierwszym „odstrzeleniu”) 
4. Przełącznik Włączenie programu wirówki w pozycje I (zainicjuje to 

„odstrzelenie” wirówki z płukaniem) 
5. Natychmiast po „odstrzeleniu” wirówki  (zgaśnie dioda P) przełącznik 

Włączenie programu wirówki ustawić  w pozycję 0 -  aby bęben ponownie  
nie napełnił się paliwem 

6. Przełącznik  Wirówka nr 1 ustawić w pozycję 0 
7. Przełącznik  Wirówka nr 2 ustawić w pozycję 0 
8. Przełącznik Wyłącznik główny ustawić w pozycję 0 

 
Na panelu kontrolnym: 

 
9. Przełączniki Podgrzewacz nr 1 i Podgrzewacz nr 2 ustawić w pozycję 0 
10. Przełącznik Pompa zbiornika szlamu ustawić w pozycję 0 
11. Przełącznik Pompa zasilająca ustawić w pozycję 0 

 
 



 

 90 

 

Na schemacie: 

 
12.  Załączyć hamulce ( pozycja Zał. ) 
13.  Zamknąć wszystkie zawory. 

 
 
 
Opis automatycznej pracy szeregowej  urządzenia (rys. 3 ) 
 
Paliwo jest podawane przez pompę zasilająca ze zbiornika osadowego przez podgrzewacz 
(17) do zaworu trójdrogowego/dwupołożeniowego (15) i powraca do zbiornika osadowego. 
Po ustaleniu się obrotów wirówek i osiągnięciu właściwej temperatury paliwa - z chwilą 
włączenia programu wirówki, bęben wirówki zostaje automatycznie odstrzelony. Paliwo 
podawane jest przez zawór (15) do wirówki. Po rozpoczęciu procesu oczyszczania paliwa 
dioda PAL przez kilka sekund świeci się światłem pulsacyjnym sygnalizując niskie ciśnienie 
paliwa na odlocie z wirówki. Po zgaśnięciu diody PAL  oczyszczone paliwo podawane jest  
o zbiornika rozchodowego. 
Po czasie ustawionym w polu  licznika ts nastąpi „odstrzelenie” wirówek. Zawór (15) ustawi 
się w pozycję wyjściową i paliwo będzie podawane do zbiornika osadowego. Paliwo 
znajdujące się w wirówce nr 1 zostanie wyparte wodą do zbiornika osadowego  a z wirówki 
nr 2 do zbiornika rozchodowego jako oczyszczone - rys. 7 (pod warunkiem, że przełącznik 
Wypieranie paliwa ustawiony jest w pozycję I). 
Następnie bęben wirówki zostanie otwarty (przez otwarcie zaworu wody sterującej) i 
pozostałe w bębnie paliwo łącznie z zanieczyszczeniami zostanie usunięte do zbiornika 
szlamowego rys. 8.  
Po określonym czasie ( 10 sek. ) zamknie się bęben i proces wirowania zacznie się 
ponownie. Licznik ts zacznie odmierzać czas od początku. Jeżeli przełącznik Płukanie 
ustawiony jest w pozycję I licznik xe zmniejszy swoją wartość o 1. Cykle takie będą trwały 
dopóki wartość xe nie będzie równa wartości ustawionej w polu obok tego licznika. Po tym 
czasie, po operacji samo-oczyszczenia bębna wirówki, dodatkowo bęben zostanie 
napełniony wodą w celu dodatkowego płukania rys. 9,  po czym zostanie on ponownie 
„odstrzelony”. Po tej operacji licznik xe zostanie wyzerowany. W przypadku ustawienia 
zadajnika licznika xe na wartość 0 spowodujemy, że po odstrzeleniu wirówki proces 
płukania będzie się cały czas powtarzał. 
Przy ustawieniu czasu ts dłuższego niż 10 min., po czasie 10 min od rozpoczęcia programu 
wirowania, zostanie uzupełniona woda podtrzymująca bęben wirówki. Czas tej operacji 
ustawiony jest na przełączniku sec. 
Uzupełnienie wody podtrzymującej bęben wirówki realizowane jest każdorazowo po 
„odstrzeleniu” wirówki ( przed podaniem paliwa do wirówki ). 
Proponowany w instrukcjach uruchomienia wirówek czas ts został zaniżony ze względów 
dydaktycznych. W warunkach eksploatacyjnych czas ten jest zdecydowanie dłuższy i 
wynosi najczęściej ok. 240 minut. 
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Ustawienie czasu ts na wartość 0 spowoduje odstrzelenie wirówki i zatrzymanie programu w 
tej pozycji. Każda zmiana ustawienia czasu ts podczas trwania programu spowoduje 
ponowne załączenie programu wirowania i liczenie czasu ts od początku. 
 
Oprócz automatycznej pracy ustawionej na zadajnikach czasowych w systemie funkcjonuje 
automatyczna kontrola jakości wirowanego paliwa oraz ilości zanieczyszczeń stałych. 
System UNITROL kontroluje zawartość wody w paliwie. Kontrola ta jest niezależna od 
rodzaju pracy układu i nie wymaga żadnych czynności. Z chwilą wykrycia przez czujnik 
wody, automatycznie jest ona usuwana do zbiornika szlamowego przez zawór 
elektromagnetyczny umieszczony w obiegu kontrolnym  wirówki. Jeżeli wirówka odrzuca 
za dużo wody zapali się dioda alarmowa FAH i program wirówki zostanie wyłączony. 
System SECUTROL kontroluje ilość zanieczyszczeń stałych. Kontrola ta jest aktywna 
jedynie gdy wirówki pracują w układzie szeregowym,  przełącznik Kontrola automatyczna  
jest w pozycji I ustawiony czas tm  jest różny od zera.  Jeżeli zanieczyszczenia stałe 
wypełnią komorę szlamową do krawędzi kołpaka spadnie ciśnienie w obiegu kontrolnym i 
przetwornik ciśnienia poda sygnał do otwarcia bębna i usunięcia zanieczyszczeń. Jeżeli ilość 
tych „odstrzeleń” w czasie tm będzie wyższa niż nastawiona w polu obok licznika E załączy 
się czerwona dioda alarmowa umieszczona nad licznikiem E.  
Sygnał do „odstrzelenia” wirówki SECUTROL inicjuje „odstrzelenie” w tym samym czasie 
wirówki UNITROL. 
W przypadku pracy awaryjnej wirówki nr 2 ( gdy wirówka nr 1 jest uszkodzona ) kontrola 
automatyczna ilości zanieczyszczeń jest nieaktywna i procesem „odstrzelenia” wirówki 
trzeba sterować ręcznie np. poprzez ponowne załączenie programu wirówki. 
Z chwilą przekroczenia górnego poziomu w zbiorniku szlamu automatycznie uruchomiona 
zostanie pompa szlamu ( pod warunkiem ustawienia przełącznika Pompa zbiornika szlamu 
w pozycję Auto ) . Usuwanie szlamu będzie trwało do osiągnięcia dolnego poziomu cieczy 
w zbiorniku. 
Podgrzewacz paliwa może być załączony jedynie w przypadku gdy włączona jest wirówka 
oraz występuje  przepływ paliwa przez podgrzewacz. Na czas procesu samo-oczyszczania 
bębna podgrzewacz paliwa jest automatycznie wyłączany. 
W przypadku zadziałania alarmu TA - niskiej temperatury paliwa przed wirówką  
nr 1  nie jest możliwe załączenie programu wirówki. 
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Rys. 7.   Proces wypierania paliwa  
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Rys. 8.    Proces „odstrzelenia” bębna wirówki  
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Rys. 9.   Proces płukania bębna wirówki 
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SYMULATOR  INSTALACJI  ŚRUBY  NASTAWNEJ 
 
1. Opis ogólny 
 

Program komputerowy SYMULATOR INSTALACJI ŚRUBY NASTAWNEJ jest 
przeznaczony do nauczania podstawowych zasad obsługi typowej, instalacji śruby 
nastawnej,  obecnie stosowanej na statkach. 
Symulator oparto o instalację śruby nastawnej typu PH-RK, produkowanej przez ABB 
Zamech Marine w Elblągu.  
 

Program ten składa się z trzech części: 
 

- schematu instalacji śruby nastawnej, 
- panelu kontrolno-sterującego agregatów pompowych w CMK, 
- lokalnego panelu kontrolno-sterującego agregatów pompowych, 

 
Po uruchomieniu programu na monitorze komputera pojawia się panel kontrolno-

sterujący w CMK. Wybór pozostałych paneli odbywa się poprzez najechanie kursorem na 
nazwę żądanego panelu lub schematu i pojedynczym kliknięciu lewym przyciskiem myszki 
komputera. 
 
Zadaniem instalacji śruby nastawnej jest: 
 

- regulacja skoku śruby za pomocą odpowiednich urządzeń nastawczych 
znajdujących się w piaście tak, aby praca pędnika była optymalna w różnych 
warunkach pływania 

 
- umożliwienie zastosowania nienawrotnych silników napędowych, ponieważ ruch 

statku „Naprzód –  Wstecz” może być realizowany za pomocą odpowiedniej 
nastawy skrzydeł. 

 
Instalacja śruby nastawnej składa się z następujących głównych elementów: 
 

- śruby napędowej nastawnej 
- zespołu wału śrubowego 
- sprzęgła wału śrubowego 
- zespołu rozrządu oleju 
- układu olejowego 
- układu zdalnego sterowania 

 
 
Śruba napędowa nastawna   
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Śruba napędowa składa się z piasty /  Rys. 1 / z mechanizmem wewnętrznym, skrzydeł 
oraz z  siłownika hydraulicznego / serwomotoru /umieszczonego w tylnej części piasty. 
Ruch obrotowy skrzydeł uzyskuje się przez przeniesienie ruchu posuwisto-zwrotnego 
tłoka wraz z drągiem i zespołem prowadzącym na tarczę korbową. Na czopie tarczy 
korbowej osadzony jest kamień ślizgowy poruszający się w odpowiednim wybraniu 
zespołu prowadzącego. 
Skrzydła posiadają możliwość ustawienia skoku w dowolnym punkcie od położenia 
krańcowego „Naprzód” poprzez  „Zero”  do położenia pełnego skoku „Wstecz”. 
Cylinder siłownika przymocowany jest do piasty za pomocą śrub. W cylindrze w drągu 
tłoka  wbudowany jest zawór blokujący, powodujący blokadę skoku śruby w razie awarii 
systemu hydraulicznego. Mechanizm wewnętrzny jest smarowany olejem znajdującym 
się w piaście. Piasta posiada dwa zawory zwrotne, jeden umożliwia uzupełnianie 
ubytków oleju w piaście śruby / pod ciśnieniem oleju w zbiorniku grawitacyjnym / . Przy 
zaniku ciśnienia smarowania zawór zamyka się. Piasta jest więc nadal wypełniona 
olejem. Drugi zawór zwrotny zabezpiecza  piastę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia 
oleju / np. na wskutek przecieków oleju siłowego z cylindra /. 
 

 
Rys. 1.  Piasta śruby nastawnej 

 
 Legenda: 
 

1. Korpus piasty 
2. Cylinder 
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3. Tłok serwomotoru 
4. Tarcza korbowa 
5. Czop tarczy korbowej 
6. Zespół prowadzący / jarzmo / 
7. Drąg tłoka 
8. Kamień ślizgowy 
9. Zespół rur teleskopowych 
10. Zawór blokujący 

 
1.1  Zawór blokujący / Rys. 2/ 
 

Zawór ten przeznaczony jest do automatycznego zamknięcia odpływu oleju z komory  
„Naprzód”  siłownika śruby nastawnej w przypadku zaniku ciśnienia oleju siłowego. W 
ten sposób tłok siłownika pozostaje w takim położeniu, w jakim był w chwili zaniku 
oleju. 
 
a. budowa zaworu blokującego 

Grzybek zaworu prowadzony jest w pokrywie. Na grzybku zamocowany jest tłoczek 
za pomocą dwóch pierścieni osadczych.  

 
b. zasada działania 

W czasie normalnej pracy siłownika przy zmianach skoku śruby, olej siłowy pod 
ciśnieniem dopływa do komory A – „Naprzód” lub B – „Wstecz” siłownika. 
Olej wpływający do komory A działa na dno grzybka utrzymując zawór w pozycji 
otwartej. Jeśli olej wpływa kanałem do komory B to oddziaływuje na tłoczek , 
utrzymując zawór w pozycji otwartej / olej dopływa do komory z prawej strony 
tłoczka /. 
Przy zaniku ciśnienia oleju siłowego w komorach A lub B / lub też w przypadku 
awarii układu olejowego  na tłoczek działa  olej smarujący pod ciśnieniem ze 
zbiornika grawitacyjnego  
/ komora C / . W tym przypadku tłoczek z grzybkiem  zostanie przesunięty w prawo 
i zawór blokujący zostanie zamknięty. 

 
W czasie normalnej pracy / przy zmianie skoku śruby /ciśnienie oleju dostarczane do 
komory A i  B jest zawsze większe od ciśnienia oleju w kanale C i zawór blokujący 
jest otwarty. 
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Rys. 2.   Zawór blokujący 
 

Legenda: 
1. Pokrywa 
2. Grzybek 
3. Tłoczek 
4. Pierścienie osadcze 
5. Drąg prowadzący 
6. Rura teleskopowa 
A. Komora – „Naprzód” 
B. Komora – „Wstecz” 
C. Komora oleju smarującego 

 
1. Zespół wału śrubowego 

 
Wał śrubowy ułożyskowany jest w łożysku rufowym. Łożysko rufowe smarowane jest 
olejem z odrębnej instalacji smarowniczej. 
Wał śrubowy na całej długości posiada drążony centrycznie otwór, w którym 
zamocowany jest układ dwóch koncentrycznych ( teleskopowych ) rur, dostarczających 
olej siłowy do cylindra, na jedną lub drugą stronę tłoka. 
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2. Sprzęgło wału śrubowego 
 

Sprzęgło służy do połączenia wału śrubowego z wałem przekładni redukcyjnej. 
Korpus sprzęgła osadzony jest hydraulicznie poprzez tuleję stożkową na przednim 
końcu wału śrubowego. 

3. Zespół rozrządu oleju  / Rys. 3, Rys. 4 / 
 

Zespół rozrządu oleju jest przymocowany za pomocą kołnierza do przedniej części 
korpusu przekładni redukcyjnej. 
Na bocznych płaszczyznach korpusu rozrządu oleju zamontowany jest blok sterowania 
skokiem B2S i blok zaworów BZ. Olej siłowy podawany jest z głównych agregatów 
pompowych do bloku BZ, następnie wierceniem w korpusie na suwak rozrządu oleju 
bloku B2S. W zależności od położenia suwaka, olej podawany jest z bloku B2S 
wierceniami w korpusie do kanałów „Naprzód” lub „Wstecz” a następnie układem rur 
teleskopowych na przednią lub tylną stronę tłoka w piaście śruby. Położenie suwaka w 
bloku B2S sterowane jest olejem doprowadzonym z bloku rozdzielaczy BR. 
Rzeczywiste przesunięcie tłoka  serwomotoru przenoszone jest poprzez zespoły rurowe 
piasty śruby, wału śrubowego i wału przekładni redukcyjnej na pierścień ślizgowy. 
Następnie poprzez dzwignię sprzężenia zwrotnego bloku B2S na potencjometry 
obrotowe umieszczone w bloku, podające sygnał elektryczny skoku rzeczywistego śruby 
oraz sygnał sprzężenia zwrotnego do układu regulacji skoku /CONTROL UNIT/ . 
Ponadto zespół rozrządu oleju wyposażony jest w zawór awaryjnego przesterowania, 
umożliwiający  ustawienie skoku w dowolny położeniu na „Naprzód” w przypadku 
awarii systemu hydraulicznego śruby. 
Rys. 3  Zespół rozrządu oleju 
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Rys. 3.  Zespół rozrządu oleju 

 
Legenda: 
 

1. Korpus zespołu rozrządu oleju 
2. Kanał oleju siłowego „Naprzód” 
3. Kanał oleju siłowego „Wstecz” 
4. Pierścień ślizgowy połączony z układem sygnalizacji wychylenia płatów śruby 
5. Układ rur teleskopowych 
6. Zawór awaryjnego ustawienia skoku śruby „Naprzód” 
7. Rura prowadząca 

 
Zadaniem zespołu rozrządu oleju jest skierowanie oleju do piasty poprzez zespół rur 
teleskopowych, przechodzących wewnątrz wału przekładni redukcyjnej i wewnątrz 
drążonego wału śrubowego oraz utrzymanie wielkości skoku śruby, zadanej na 
stanowisku manewrowym. W razie awarii urządzenia nastawczego instalacji istnieje 
możliwość ustawienia skoku śruby w dowolnej pozycji na „Naprzód” przy pomocy 
odpowiedniej instalacji. 
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4. Układ olejowy / Rys. 4 / 
 

a. Układ oleju siłowego /serwomotoru/ 
 

Instalacja śruby nastawnej posiada oddzielny zbiornik obiegowy oleju o dużej 
pojemności  
 / zależnej od wielkości śruby / umieszczony poniżej zespołu rozrządu oleju. 
Ze zbiornika poprzez filtry olej zasysany jest przez jeden z agregatów pompowych 
Nr 1 lub  
Nr 2 i tłoczony dalej do bloku zaworów BZ i do bloku sterowania skokiem B2S 
zamocowanych  na korpusie zespołu rozrządu oleju. 
W bloku zaworowym BZ znajdują się zawory zwrotne płytkowe po jednym dla 
każdej pompy, zawór rozdzielający i zawór bezpieczeństwa . 
Z  bloku zaworowego BZ olej tłoczony jest do zaworu suwakowego mieszczącego 
się w bloku sterowania skokiem, skąd kanałami w korpusie rozrządu oleju i 
zespołem rur teleskopowych doprowadzony jest do siłownika hydraulicznego w 
piaście śruby. 
Olej powrotny z zaworu suwakowego przepływa przez wewnętrzną komorę zespołu 
rozrządu oleju, chłodząc go a następnie jest kierowany do bloku zaworowego BZ i 
dalej poprzez łącznik elastyczny do chłodnicy. Z chłodnicy olej powraca do 
zbiornika oleju. W przypadku zamknięcia zaworu na dolocie oleju do chłodnicy lub 
ograniczenia przepływu oleju przez chłodnicę, olej powrotny spływa do zbiornika 
poprzez zawór zwrotny. 
Zawór zwrotny na wylocie z chłodnicy w czasie postoju statku utrzymuje zespół 
rozrządu oleju i chłodnicę w stanie wypełnionym olejem. 
Na rurociągu spływowym umieszczony jest czujnik temperatury służący do 
przekazywania sygnału alarmowego o przekroczeniu dopuszczalnej temperatury 
oleju 60ºC. 
Normalna temperatura oleju roboczego wynosząca 35-50ºC utrzymywana jest 
poprzez odpowiednie ustalenie ilości wody przepływającej przez chłodnicę. 
Agregat pompowy rezerwowy uruchamiany jest automatycznie w przypadku zaniku 

ciśnienia z pompy poprzednio załączonej. 
Do automatycznego uruchomienia rezerwowego agregatu pompowego  służy jeden z 
przekaźników ciśnienia. Pozostałe dwa przekaźniki służą do przekazywania 
sygnałów alarmowych. 
 
 
 

b. Układ oleju sterującego 
 

Zadaniem tego układu jest sterowanie hydrauliczne położeniem suwaka bloku 
sterowania skokiem B2S. 
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Olej do układu sterującego dostarczany jest z bloku zaworów BZ, następnie poprzez 
filtr  kierowany jest do bloku rozdzielaczy BR. 
Blok rozdzielaczy BR składa się z zespołu rozdzielaczy elektrohydraulicznych  
pełniących różne funkcje w układzie sterowania skokiem śruby nastawnej.  
Występują tu: rozdzielacz trójpołożeniowy związanych z elektrycznym sterowaniem 
zdalnym za pomocą przycisków, trójpołożeniowy rozdzielacz  / typu zawór 
proporcjonalny / związany ze sterowaniem nadążnym za pomocą dźwigni zadajnika 
skoku oraz  rozdzielacze dwupołożeniowe pełniące funkcje pomocnicze..            
 
           W korpusie bloku BR znajduje się również regulator ciśnienia /zawór 
redukcyjny/, który stabilizuje ciśnienie oleju sterującego podawanego do zaworu 
proporcjonalnego i rozdzielacza uniezależniając je od zmiany ciśnienia oleju w 
układzie siłowym śruby nastawnej. 
Rozdzielacze trójpołożeniowe bloku BR wyposażone są w przyciski na cewkach  
elektromagnesów, umożliwiające ręczną zmianę stanu położenia zaworów. 
 

c. Układ  smarowania 
 

W układzie smarowania znajduje się zbiornik grawitacyjny oraz agregat pompowy 
uzupełniający olej w tym zbiorniku. Układ ten eksploatujemy w czasie postoju 
statku, gdy główny agregat pompowy nie pracuje, celem zapewnienia ciśnienia oleju 
wewnątrz piasty śruby nastawnej. 
Agregat pompowy smarowania służy także do awaryjnego ustawienia skoku śruby. 
W układzie smarowania znajduje się również zawór zwrotny na tłoczeniu pompy 
agregatu smarowania, zawór dławiąco-zwrotny oraz zawór rozdzielający, dwu-
położeniowy – sterowany ręcznie. 
W czasie pracy agregatu pompowego głównego ciśnienie wewnątrz piasty jak i 
poziom oleju w zbiorniku grawitacyjnym zapewniony jest automatycznie z 
wewnętrznego układu hydraulicznego śruby nastawnej. Nadmiar oleju w zbiorniku 
grawitacyjnym odprowadzany jest do zbiornika głównego rurociągiem 
przelewowym. 
W czasie postoju statku ciśnienie w piaście śruby zapewnia zbiornik grawitacyjny 
uzupełniany automatycznie olejem za pomocą agregatu smarowania. Wówczas olej 
ze zbiornika grawitacyjnego poprzez zawór dławiąco-zwrotny oraz zawór 
trójdrogowy wypełnia wnętrze zespołu rozrządu oleju i dalej otworem osiowym w 
wale przekładni i wale śrubowym do wnętrza  piasty śruby. 
Do automatycznego załączania i wyłączania agregatu smarowania oraz 
przekazywania sygnału  alarmowego niskiego poziomu oleju w zbiorniku 
grawitacyjnym służy wielo-kontaktowy 

           czujnik poziomu. 
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5. Układ zdalnego sterowania / Rys. 4 / 
 
      Serwomechanizm śruby nastawnej umożliwia następujące sposoby sterowania skokiem: 
 

a. Ze stanowiska lokalnego za pomocą dźwigni mechanicznej 
W symulatorze sterowanie tego typu jest możliwe poprzez dźwignie 
mechaniczne umieszczone na krańcach bloku zaworowego B2S / poz. 7 na Rys. 
4/. 

b. Zdalne przy pomocy przycisków elektrycznych umieszczonych w pulpicie 
sterującym / w CMK lub na mostku / - poz. 14 na Rys. 4. 
Sterowanie ze stanowiska lokalnego oraz zdalne przy pomocy przycisków 
traktowane jest jako sterowanie awaryjne. Przy sterowaniu awaryjnym za 
pomocą przycisków bierze udział rozdzielacz elektrohydrauliczny 
trójpołożeniowy związany z zespołem rozrządu oleju śruby nastawnej  - poz. 10 
na rys. 4. W tym przypadku nie działa układ regulacji obciążenia silnika 
głównego. 

c. Zdalne nadążne za pomocą dźwigni zadajnika skoku umieszczonego w pulpicie 
sterującym / w CMK lub na mostku /.  
Sterowanie nadążne jest podstawowym rodzajem sterowania skokiem śruby 
nastawnej. 
Przy sterowaniu nadążnym wykorzystywany jest trójpołożeniowy rozdzielacz 
/zawór proporcjonalny/-  poz. 9 na rys. 4 . 
Rozdzielacz ten przetwarza sygnał elektryczny ze sterownika / zadajnika / układu 
zdalnego sterowania na sygnał hydrauliczny o ciśnieniu proporcjonalnym do 
wartości prądu sterującego. Podanie sygnału sterującego na jedną bądź drugą 
cewkę elektromagnesu powoduje skierowanie oleju sterującego do jednej z 
komór sterujących suwaka rozrządu oleju.  Układ zdalnego sterowania zapewnia 
realizację niezbędnych funkcji regulacji skoku, regulacji obciążenia silnika 
głównego oraz przełączania stanowisk sterowania i sygnalizacji.         
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Rys. 4.  Schemat instalacji śruby nastawnej 

 
Legenda: 
1. Agregat pompowy Nr 1  
2. Agregat pompowy Nr 2   
3. Agregat pompowy smarowania 
4. Zbiornik obiegowy oleju 
5. Zbiornik grawitacyjny oleju 
6. Zespół rozrządu oleju 
7. Blok sterowania skokiem B2S z zaworem trójdrożnym / suwakowym / rozrządu 

oleju siłowego 
8. Blok zaworów BZ 
9. Blok zaworów BR - rozdzielacz elektrohydrauliczny trójpołożeniowy / 

sterowania zdalnego – nadążnego / wraz z  rozdzielaczem dwupołożeniowym 
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10. Blok zaworów BR - rozdzielacz elektrohydrauliczny trójpołożeniowy / 
sterowania zdalnego – awaryjnego za pomocą przycisków / wraz z  
rozdzielaczem dwupołożeniowym 

11. Śruba napędowa nastawna 
12. Przekładnia redukcyjna 
13. Sprzęgło wału śrubowego 
14. Zadajnik skoku śruby ze wskaźnikiem wychylenia śruby 
15. Przycisk wyboru sterowania – sterowanie nadążne /FU/  
16. Przycisk wyboru sterowania – sterowanie nie-nadążne /przyciskowe NFU/  
17. Chłodnica  oleju 
18. Zespół przekaźników ciśnienia 
19. Zawór rozdzielający, dwupołożeniowy – sterowany ręcznie  
20. Zawór odcinający  
 

Na rys. 5  przedstawiono opis oznaczeń na schemacie instalacji śruby nastawnej. 

Rys. 5. Legenda 
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Opis paneli kontrolno- sterujących układu hydraulicznego. 
 
W skład  instalacji elektrycznej śruby nastawnej wchodzą dwa panele kontrolno-sterujące. 
Jeden z nich znajduje się w CMK / Rys. 6 /a drugi – lokalny w pobliżu instalacji śruby  
nastawnej / Rys. 7 /. 
Uwaga:  
W symulatorze pominięto stanowiska sterowania na mostku i skrzydłach mostka 
 
 Panel kontrolno-sterujący w CMK zawiera: 
 

1. Lampki alarmowo-sygnalizacyjne: 
 

- Niski poziom oleju w zbiorniku grawitacyjnym 
- Niski poziom oleju w zbiorniku obiegowym 
- Niskie ciśnienie oleju serwomotoru 
- Niskie ciśnienie oleju sterującego 
- Wysoka temperatura oleju serwomotoru 
- Załączenia sygnalizacji alarmowej 
 

2. Pola sterowania agregatów pompowych / Nr 1, Nr 2 i smarowania / składające 
się z: 

 
- lampek sygnalizacyjnych rodzaju sterowania: Lokalne – Zdalne 
- lampki sygnalizacji pracy pompy 
- lampki sygnalizacyjnej pompy będącej w rezerwie St-by / lampka ta nie 

występuje w panelu agregatu pompowego smarowania / 
- przycisków: Start – Stop 
- przełącznika trój-położeniowego rodzaju pracy zespołu: 0 – Wyłączone, I – 

Sterownie ręczne, II – Sterowanie automatyczne 
- przełącznik dwu-położeniowy zasilania wraz z lampką sygnalizacyjną 
 

3. Przełącznik trójpołożeniowy wyboru pompy rezerwowej: 0 – Wyłączone, I – 
Pompa Nr 2 

      rezerwowa, II – Pompa Nr 1 rezerwowa 
 
4.   Przyciski potwierdzenia alarmu i kontroli lampek 
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Rys. 6. Panel kontrolno-sterujący w CMK 

 
 
 
 
Lokalny panel kontrolno-sterujący zawiera trzy pola agregatów pompowych / Nr 1, Nr 2 i 
smarowania / z których każdy składa się z: 

- lampki sygnalizacyjnej pracy agregatu pompowego 
- przełącznika trój-położeniowego rodzaju pracy zespołu: 0 – Wyłączone, I – 

Sterowanie lokalne, II – Sterowanie zdalne 
- przyciski: Start - Stop 
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Rys. 7.  Lokalny panel kontrolno-sterujący 

 
 
IV.     Rodzaje pracy instalacji śruby nastawnej 
 
W czasie eksploatacji instalacji śruby nastawnej rozróżnia się następujące rodzaje pracy: 
 

- Podstawowy w którym pracuje jeden z głównych agregatów pompowych, a 
sterowanie skokiem śruby jest zdalne z mostka / nadążne lub nie-nadążne / 

 
Uwaga: 

Jednoczesna praca dwóch głównych agregatów pompowych jest niedopuszczalna 
 

- Awaryjny w którym pracuje jeden z głównych agregatów pompowych, a 
sterowanie jest lokalne. Sterowanie skokiem śruby odbywa się poprzez 
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mechaniczne oddziaływanie na położenie suwaka bloku B2S za pomocą układu 
dźwigni. 

 
- Awaryjny  w którym nie pracują główne agregaty pompowe, a sterowanie 

skokiem śruby w kierunku „Naprzód” odbywa się za pomocą agregatu 
pompowego smarowania. 

 
 
2. Procedury obsługowe 
 
2.1. Uruchomienie instalacji śruby nastawnej 
 

Uwaga: 
Po włączeniu programu załączona jest sygnalizacja alarmowa / pali się lampka 
„Załączenie sygnalizacji”/ oraz palą się lampki alarmowe „Niskie ciśnienie oleju 
serwomotoru” oraz „Niskie ciśnienie oleju sterującego” powodujące załączenie sygnału 
alarmowego. Sygnał alarmowy zastanie wyłączony po naciśnięciu przycisku 
„Potwierdzenie alarmu”. 

 
1. Przy pracy podstawowej i sterowaniu zdalnym należy wykonać następujące czynności: 
 

a. na schemacie instalacji otworzyć zawór odcinający / Poz. 20 na Rys. 4 / 
b. na panelu sterowania lokalnego ustawić przełącznik trój-położeniowy „Praca 

zespołu” na wszystkich polach /„Agregatów pompowych Nr 1 i Nr 2 oraz „Agregatu 
pompowego smarowania” / w położenie „II - Sterowanie zdalne”.  

c. Na panelu sterowania agregatów pompowych w CMK: 
- ustawić przełącznik trój-położeniowy „Praca zespołu” wszystkich agregatów 

pompowych / w położenie „I – Sterowanie ręczne” 
- załączyć zasilanie wszystkich agregatów pompowych, tzn ustawić przełączniki 

dwu-położeniowe w położenie I – potwierdzeniem załączenia zasilania będzie 
zapalenie się lampek „Zasilanie”/. Po załączeniu zasilania w poszczególnych 
polach agregatów zapalą się lampki potwierdzające sterowanie „Zdalne”. 

- uruchomić agregat pompowy / np. Nr 1 /przyciskiem „Start” / zapali się lampka 
„Praca” oraz zgasną lampki alarmowe „Niskie ciśnienie oleju serwomotoru oraz 
„Niskie ciśnienie oleju sterującego” / 

- ustawić drugi główny agregat pompowy w pogotowiu / St-by/ poprzez 
ustawienie przełącznika trój-położeniowego „Praca zespołu” w położenie II – 
Sterowanie automatyczne oraz ustawienie przełącznika trój-położeniowego 
„Wybór pompy rezerwowej” w położenie I – pompa nr 2 rezerwowa. 
Potwierdzeniem załączenia agregatu pompowego Nr 2 w stan pogotowia będzie 
zapalenie się lampki „St-by”. Oznacza to, że w przypadku spadku ciśnienia 
tłoczenia agregatu pompowego Nr 1 /np. na wskutek awarii lub braku zasilania /, 
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agregat pompowy Nr 2 zostanie automatycznie załączony. Prawidłowość 
działania układu automatyki powinno się sprawdzić poprzez wyłączenie agregatu 
pompowego /w naszym przypadku Nr. 1/ przyciskiem „Stop” i sprawdzenie czy 
agregat będący w pogotowiu zostanie automatycznie załączony. Do układu 
alarmowego siłowni powinien być podany sygnał o załączeniu agregatu 
będącego w pogotowiu. 

- w polu agregatu pompowego smarowania ustawić przełącznik trójpołożeniowy 
„Praca zespołu” w położenie „II – Sterowanie automatyczne”. Oznacza to że 
załączanie i wyłączanie agregatu pompowego będzie zależeć od poziomu oleju w 
zbiorniku grawitacyjnym. Agregat pompowy zostanie załączony przy poziomie 
minimalnym -„MIN” oraz wyłączony przy poziomie maksymalnym – „MAX” 

 
d. Sterowanie zdalne skokiem śruby można ustawić jako nadążne poprzez naciśnięcie 

przycisku 
     „FU” /poz. 15 na Rys. 4/ .  Żądane wychylenie płatów śruby uzyskuje się za 

pomocą kliknęcia 
      myszą w polu ze strzałkami „Naprzód” – kolor zielony na skali zadajnika lub 

„Wstecz” – kolor 
      czerwony na skali zadajnika.  

Sterowanie może być też nie-nadążne /traktowane jako pomocnicze w przypadku 
awarii układu nadążnego/. Sterowanie nie-nadążne uzyskuje się poprzez naciśnięcie 
przycisku NFU /poz.16 na Rys. 4/ oraz naciśnięcie przycisku zielonego 
/„Naprzód”/ lub czerwonego /„Wstecz”/.  
Aktualne położenie płatów śruby w skali 0 – 10 „Naprzód” – „Wstecz” pokazuje 
wskaźnik „Pitch” /z ang. Skok/ 
Przy sterowaniu nadążnym elektryczny sygnał sterujący pochodzi z zadajnika 
skoku śruby umieszczonego na stanowisku manewrowym na mostku lub w CMK. 
Sygnał ten dopływa do układu regulacji /CONTROL UNIT/ stanowiący człon 
porównujący i wzmacniający. W zależności od żądanego ustawienia skoku śruby, 
sygnał sterujący jest podawany na zaciski elektromagnesu rozdzielacza 
elektrohydraulicznego bloku rozdzielaczy BR /poz.9 na Rys. 4/ i w konsekwencji 
podanie oleju sterującego na jedną lub drugą stronę rozdzielacza suwakowego 
bloku sterowania skokiem B2S. Wychylenie suwaka rozdzielacza powoduje 
skierowanie oleju  siłowego do cylindra siłownika i wychylenie płatów śruby. 
Wychylenie płatów śruby uruchamia układ sprzężenia zwrotnego który wysyła do 
członu porównującego informację o aktualnym kącie wychylenia płatów śruby. 
Przy sterowaniu nadążnym odłączenie zasilania olejem siłowym cylindra 
servomotoru nastąpi gdy nadajnik sprzężenia zwrotnego przekaże sygnał o 
osiągnięciu zadanego skoku śruby. 

Przy sterowaniu nie-nadążnym elektryczny sygnał z przycisku sterującego 
„Naprzód” lub „Wstecz” jest podawany bezpośrednio do zacisków 
elektromagnesów rozdzielacza elektrohydraulicznego bloku BR /poz.10 na Rys. 4 /. 
Wychylenie płatów śruby trwa tak długo dopóki jest wciśnięty przycisk sterujący. 
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     Uwaga:  
     Przy sterowaniu nie-nadążnym, należy obserwować wskaźnik wychylanie płatów 
śruby i nie 
     dopuszczać do przekroczenia skoku określonego w czasie prób morskich jako 
nominalny,  
     gdyż spowoduje to przeciążenie silnika głownego. 
 

 
2. Przy pracy awaryjnej / w przypadku awarii układu zdalnego sterowania skokiem/ z 

wykorzystaniem jednego z głównych agregatów pompowych i sterowaniu lokalnym 
należy wykonać następujące czynności: 
a. na panelu sterowania w CMK : 

- ustawić przełącznik trój-położeniowy „Praca zespołu” głównych agregatów 
pompowych w położenie 0 – „Wyłączone” 

- załączyć zasilanie głownych agregatów pompowych. Po włączeniu zasilania w 
polu tych 

      agregatów zapali się lampka „Zasilanie” 
- załączyć zasilanie agregatu smarowania i ustawić przełącznik trój-położeniowy 

„Praca 
      zespołu” w położenie II – „Sterowanie automatyczne” / patrz procedura jak przy 
pracy 
      podstawowej / 

 
b. na panelu sterowania lokalnego ustawić przełącznik trój-położeniowy „Praca 

zespołu”  głównych agregatów pompowych w położenie „I – Sterowanie lokalne” 
natomiast agregatu smarowania w położenie „II – Sterowanie zdalne”. Zaświecą się 
odpowiednie lampki na panelu sterowania w CMK 

 
Uwaga: 
Przełączenie całego układu śruby nastawnej łącznie z układem zdalnego sterowania 
skokiem na sterowanie lokalne oznacza, że układ zdalnego sterowania z mostka i z 
CMK zarówno nadążnego jak i nie-nadążnego nie działa. W rzeczywistym układzie 
na statku do przełączania sterowanie skokiem na sterowanie lokalne wykorzystywany 
jest inny niezależny przełącznik zainstalowany na panelu /skrzynce/ sterowania 
lokalnego skokiem. W tym stanie pracy nie jest również możliwe załączanie 
głównych agregatów pompowych na panelu sterującym w CMK. 

 
c. na panelu sterowania lokalnego uruchomić wybrany głównt agregat pompowy 

przyciskiem „Start” 
d. sterowanie lokalne skokiem śruby jest realizowane poprzez mechaniczne 

oddziaływanie na suwak rozdzielacza B2S - w symulatorze poprzez kliknięcie muszą 
w pole dźwigni zielonej – „Naprzód” lub czerwonej – „Wstecz”  / poz. 7 na Rys. 4/. 
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    Uwaga:  

1. Przy sterowaniu awaryjnym - lokalnym, należy obserwować wskaźnik 
wychylenie płatów  śruby i nie dopuszczać do przekroczenia maksymalnego 
skoku określonego podczas prób morskich, co spowoduje przeciążenie silnika 
głównego. 

2. Przy sterowaniu lokalnym można przeprowadzić próbę otwarcia zaworu 
 bezpieczeństwa w bloku BZ. Należy to wykonać przy zatrzymanym silniku 
głównym. 
 Po osiągnięciu przez śrubę maksymalnego skoku wynikającego ze skoku 
tłoka w  cylindrze /oparcie tłoka o jedną ze ścianek cylindra / następuje 
otwarcie zaworu  bezpieczeństwa w bloku BZ. Podobną próbę można 
przeprowadzić przy sterowaniu  zdalnym nie-nadążnym. 

 
3. Przy pracy awaryjnej / w przypadku uszkodzenia głównych agregatów pompowych / z 

wykorzystaniem  agregatu pompowego smarowania i sterowaniu lokalnym należy 
wykonać następujące czynności: 
a. na panelu sterowania w CMK 

- wyłączyć zasilanie głównych agregatów pompowych 
- w polu agregatów pompowych ustawić przełączniki trój-położeniowe „Praca 

zespołu” w położenie 0 – „Wyłączone” 
- załączyć zasilanie agregatu pompowego smarowania . Po załączeniu zasilania w 

polu agregatu pompowego smarowania zapali się lampka „Zasilanie” 
 
b. na panelu sterowania lokalnego: 

- ustawić przełączniki trój-położeniowe „Praca zespołu” głównych agregatów 
pompowych w położenie „0 – Wyłączone” 

- ustawić przełącznik trójpołożeniowy „Praca zespołu” agregatu pompowego 
smarowania w położenie „I – Sterowanie lokalne”. Na panelu sterowniczym w 
CMK zapali się lampka „Lokalne” w polu agregatu pompowego smarowania 

 
c. na schemacie instalacji: 

- zamknąć zawór odcinający / Poz. 20 na Rys. 4 / 
- ustawić zawór rozdzielający, dwupołożeniowy – sterowany ręcznie / poz. 19 na 

Rys. 4 / dla zasilania awaryjnego /poprzez kliknięcie myszą w pole dźwigni 
zaworu/ 

- podłączyć wąż awaryjnego sterowania z zaworem szybko-złącznym / poprzez 
kliknięcie myszą w pole końcówki węża w zespole rozrządu oleju  /poz. 6 na 
Rys. 4 / 
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Awaryjne sterowanie skokiem śruby / tylko na „Naprzód” / jest możliwe poprzez 
załączenie agregatu pompowego smarowania – przyciskiem „Start” na panelu 
sterowania lokalnego. 
Po uzyskaniu żądanego położenia śruby „Naprzód” należy agregat pompowy 
smarowania zatrzymać. Następnie należy ustawić zawór rozdzielający, dwupołożeniowy 
– sterowany ręcznie /poz. 19  Rys. 4/ dla smarowania /poprzez kliknięcie myszą w pole 
dźwigni zaworu/ oraz ponownie  uruchomić agregat pompowy smarowania na panelu 
sterowania lokalnego. Podczas pracy  awaryjnej zawór odcinający /poz.20 Rys. 4/ 
pozostaje zamknięty, w celu poprawienia warunków  smarowania i chłodzenia zespołu 
rozrządu oleju. 

 
      Uwaga: 

W przypadku awarii układu zasilania olejem z głównych agregatów pompowych 
nastąpi automatyczne zablokowanie skoku śruby. Stan taki umożliwia dalszą awaryjną 
pracę śruby przy uprzednio zadanym skoku / nie występuje konieczność zmiany skoku 
śruby za pomocą  w/w procedury awaryjnej zmiany skoku śruby na „Naprzód”/. W tej 
sytuacji wymagane jest jedynie załączenie agregatu pompowego smarowania na pracę 
ciągłą i zamknięcie zaworu odcinającego /poz.20 Rys.4/ w celu poprawienia warunków 
smarowania i chłodzenia zespołu rozrządu oleju. 
 
Istnieje  również możliwość awaryjnego ustawienia skoku śruby na „Naprzód” w 
przypadku awarii wszystkich agregatów pompowych za pomocą ręcznej pompy / 
symulacja ta nie jest możliwa w programie/. 
 
Producent przewidział również możliwość awaryjnego sterowanie skokiem śruby 
poprzez podłączenie zasilania olejem z agregatu pompowego smarowania bezpośrednio 
do bloku zaworowego BZ / symulacja ta nie jest możliwa w programie /.  

 
 

2.2. Odstawienie instalacji śruby nastawnej 
 

Odstawienie instalacji śruby nastawnej / po zakończeniu manewrów, na okres postoju  
w porcie / wymaga wykonania następujących czynności: 
 
a. Na panelu sterowania w CMK: 

- ustawić przełącznik trój-położeniowy „Wyboru pompy rezerwowej” na położenie 
„0 – wyłączone” / zgaśnie lampka „St-by” agregatu pompowego będącego w 
pogotowiu / 

- ustawić przełącznik trój-położeniowy „Praca zespołu” agregatu pompowego 
będącego uprzednio w pogotowiu na położenie „0 – wyłączone” 
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- wyłączyć przyciskiem „Stop” pracujący główny agregat pompowy oraz ustawić 
przełącznik trój-położeniowy „Praca zespołu” na położenie „0 – wyłączone” 

- wyłączyć zasilania głównych agregatów pompowych 
- agregat pompowy smarowania powinien mieć załączone zasilanie , rodzaj 

sterowania winien być „Zdalny” a przełącznik trój-położeniowy „Praca zespołu” 
winien być w położeniu „II – sterowanie auto.” 

b. Na schemacie instalacji sprawdzić czy zawór odcinający /poz.20 Rys.4/ jest otwarty. 
 
 
  
 
 
 


