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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
ВЪВЕДЕНИЕ
Актуалност на проблема
Осигуряването на висока енергийна ефективност за танкерното корабоплаване
е предизвикано от постоянно завишаващите се изисквания към отделяния въглероден
двуокис в атмосферата, както и от постоянно увеличаващите се цени в световен
мащаб на енергоносителите. Предизвикано е и от мащабните мерки предприемани от
световната общност в отговор на опасноста от изменение на климата, за удържане
приръста от глобалната средна температура до 2°C от доиндустриалния уровен
(1990 г.) и прилагане на усилия за намаляване на ръста и до 1,5°C.Това е комплекс от
задачи имащи отношение както към проектирането и постройката на нови танкери,
така и към управляващите решения в процеса на експлоатацията им. Решаването на
тези задачи е сложно и могат да възникнат конфликтни ситуации или противоречия,
между методите и критериите за оптималност на проектирането и експлоатацията на
танкерите. Осигуряването на енергийна оптималност, чрез предприеманите мерки в
танкерното корабоплаване от прилагането на новите иновативни технологии, като
магнитни валогенератори, ротори на флетнер, нов тип скрубери, стои от едната
страна на решението. Съвсем друго представлява разработването на стратегия за
правилна им експлоатация, а трето е осигуряването на максимално добри енергийни
условия за конкретен танкерен преход. При усъвършенстването на плана за прехода
им, наред с работата по подобряване на параметри като скорост, намалена дистанция,
загуба на време от незаетост с търговска експлоатация, голямо значение имат и
специфични операции, като инертиране, подгрев на товара, просмукване, като крайна
фаза на разтоварните дейности, миячни операции, чието оптимално провеждане би
подобрило сериозно тяхната енергийна ефективност.
Анализите и расъжденията в докторантурата са насочени към този трети
аспект. Той е изключително актуален за най-масовата група танкери, намиращите се
в експлоатация и то с ограничение касаещо само танкерите продуктовози и
химикаловози, превозващи изключително опасни за човешкото здраве и околната
среда товари.
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Теорията на игрите е много подходяща за приложение в тяхната дейност, като
съвокупност от множество операции

с основни участници палубна и машинна

команда, осигуряващи тяхното организиране и провеждане като субекти.
Управляващото въздействие на субектите върху организирането и провеждането на
специфичните за тези танкери операции, гарантира икономия на гориво и време и
реализира по време на прехода енергийно по- ефективен танкер продуктовоз и
химикаловоз.
Всички твърдения и опити да се омаловажат действията на субектите са
концептуално погрешни и биха имали негативно отражение върху подобрението на
енергийната им ефективност.
Предмет на дисертационния труд са предприеманите корабни оперативни
мерки за намаляване на емисиите от парникови газове.
Обект на изследване са танкер химикаловоз и танкер продуктовоз.
Целта на дисертационния труд е изследване на експлоатационните процеси
при плаването на танкер химикаловоз и танкер продуктовоз и възможностите за
намаляване на оперативния им индекс за енергийна ефективност.
За постигането на тази цел в дисертационния труд се решават следните
задачи:
1. Анализ на директивите на IMO и Европейския съюз за предприетите мерки
в танкерното корабоплаване, насочени към намаляването на емисиите от парникови
газове в атмосферата в съответствие с протокола от Киото от 1997 г. и от Парижката
конференция от 2016 г.
2. Създаване на математически модел на операциите на танкер химикаловоз и
танкер продуктовоз за намаляване на оперативния им индекс за енергийна
ефективност.
3. Експериментално изследване на данните от конкретно плаване на танкер
химикаловоз и танкер продуктовоз за намаляване на оперативния им индекс за
енергийна ефективност.
4. Създаване на алгоритъм за практическо приложение на експлоатационни
мерки по усъвършенстване операциите на танкер химикаловоз и танкер продуктовоз,
насочени към намаляване на оперативния им индекс за енергийна ефективност.
За направеното изследване са използвани следните методи и теории:
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- метод на икономическия анализ;
- метод на математическото моделиране;
- метод на извадките;
- метод на съпоставимостта и експертната оценка;
- теория на информацията;
- теория на вероятностите;
- теория за вземане на решения;
Анализът на литературните източници по темата на дисертационния труд води
до извода, че плана за прехода се разглежда само от навигационна страна, а не
комплексно и съгласувано с дейностите на всички звена на корабния екипаж. Един
рейс на танкер започва от товарното пристанище или от изнесен в морето терминал и
завършва в такива. Рейсът условно е разделен на два етапа - товарен и баластен, в
които има много експлоатационни дейности, съдържащи резерви за подобряване на
оперативния индекс за енергийна ефективност, какъвто опит за анализ е направен в
дисертационния труд.
Глава 1. Обзор на директивите на ИМО и Европейският съюз за предприетите
мерки в танкерното корабоплаване, насочени към намаляването на емисиите от
парникови газове в атмосферата в съответствие с Протокола от Киото от 1997 г.
и Парижката конференция от 2016 г.
1.1 Мерки на Световната организация и Европейския съюз за намаляване
емисиите от парникови газове в атмосферата.
Проблемът за глобалното затопляне и свързаните с това усилия за
ограничаване изхвърлянето на парниковите газове в атмосферата датират от повече
от 46 години. Началото е поставено с Конференциите на ООН по проблемите на
заобикалящата ни среда, приета в Стокхолм (1972 г.) и Рамковата конвенция по
изменение на климата от(1992 г.). На тях е признато, че изменението на климата на
Земята е предмет на общата загриженост на човечеството, свързано с увеличението и
усилването на естествения парников ефект върху нея. Доказателство за това е
прогнозираното от много учени средно увеличение на глобалната температура от
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1.4˚C до 5.8˚C до 2100 г., което би имало пагубни последици за климата на Земята. За
сравнение това увеличение на средната температура през XX век е било 0.6˚C
Първата сериозна стъпка в колективните усилия на държавите да предприемат
съвместни и драстични мерки по този проблем е Протокола от Киото, приет през
декември 1997 г. Подписалите протокола държави се ангажират с редуциране не само
на въглеродния диоксид, но и на други газове, влияещи върху парниковия ефект метан (CH4), перфлуоровъглероди (PFCs), водородофлуоровъглероди (HFCs), aзотен
окис (N2O) и серен хексафлуорид (SF6). Същността на заложените в него мерки е
двуетапния период за редуциране на парниковите газове:
 Първи период - от 2008 г. до 2012 г. ;
 Втори период - от 2013 г. до 2020 г.
Детайлните правила за изпълнението на двата етапа са приети на
конференцията в Маракеш през 2001 г. През първият период 37 индустриални
държави и Европейския съюз се задължават да ограничат емисиите въглероден
диоксид с 5,2 %, а през вторият - с 18 % спрямо нивото от 1990 г.На конференцията в
Доха, проведена през 2012 г., е потвърден втория период на действие от поетите
ангажименти.
Европейският съюз утвърди Дърбанската платформа за засилени действия по
рязкото намаляване на парниковите емисии, гарантиращи глобално затопляне до
2020 г. с не-повече от 2%. Той зае водещо място в световен мащаб по финансовото
осигуряване на развиващите се държави за прилагане на политиката им по
климатичните промени, осигурявайки 2.7 милиарда евро за бърз старт в периода от
2010 до 2012 г. Взето е решение за дългосрочна финансова програма в рамките на
100 милиарда долара годишно до 2020 г. от обществени, частни и алтернативни
източници.
Важна крачка за обединяване усилията на световната общност в борбата и за
съкращаване на емисиите от парникови газове, изхвърляни в атмосферата, е
Парижката конференция, проведена през 2016 г. Главната и цел е,

насочване

усилията на държавите върху отговорноста им по недопускане по-нататъшно
влошаване на климата от глобалното затопляне.
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Европейският съюз е първата световна икономика, която вече прави стъпки да
изпълни поставените амбициозни цели за съкращаване на парниковите емисии с наймалко 40 % до 2030 г.
За постигане съкращаване на тези емисии, важна роля има транспортния
сектор в съюза, което се вижда от графиката на фиг. 1.1.

Фиг. 1.1 Дял на транспортният сектор спрямо останалите сектори на
икономиката на държавите от ЕС за намаляване излъчването на парникови
емисии в атмосферата, спрямо нивото от 1990 г. до заложените за достигане
резултати през 2050 г.
За реализиране на амбициозните цели на ЕС до 2050 г. (общо 60 % намаление
на емисиите от транспорта), от морския транспорт се изисква редуциране с 40 % на
емисиите спрямо нивото от 2005 г. Това изисква допълнителна инвестиция от 270
милиарда евро (средно по 1.5 % от брутния вътрешен продукт на ЕС годишно) за
следващите четири десетилетия.
1.2 Мерки на Международната морска организация за намаляване
емисиите от парникови газове в атмосферата, излъчвани от международното
търговско корабоплаване
Повече от 20 години IMO търси различни по характер, мащабност и
ефективност мерки за решаването на този проблем в международното корабоплаване.
Приетата през 1997 г. Резолюция 8 постави

на дневен ред за разглеждане

изхвърляните от корабите въгледвуокисни газове. През 2003 г. е приета Резолюция
А.963(23) „Политика и практика на IMO, отнасяща се до намаляване изхвърлянето на
парникови газове от корабите”. В студията на IMO за парниковите емисии от 2009 г.
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и в последващите научни публикации са предложени три групи инструменти за
регулиране на парниковите газове от експлоатационната дейност на корабите.
Комитетът към IMO по опазване на морската околна среда MEPC през 2011 и
2012 г. на 62 и 63-та си сесии, завърши процеса по създаване на правила и предложи
указания за създаване на важни от експлоатационна гледна точка документи.
От 1 януари 2013 г. влезе в сила глава IV на Приложение VI на
Международната конвенция за предотвратяване замърсяването от кораби (МARPOL),
с което започна официалното прилагане на мерките за повишаване на енергийната
ефективност на корабите. Индексът за енергийна ефективност е задължителен за
всички кораби с бруто тонаж над 400 GT, чийто кил е заложен след 1 януари 2013 г.
За всички останали кораби с бруто тонаж над 400 GT влиза в сила изготвянето и
изпълнението на корабен план за управление на енергийната ефективност (SEEMP).
С индекса за енергийна ефективност и SEEMP се очаква годишно редуциране на
въгледвуокисните емисии от 703 до 1325 милиона тона през 2050 г. За първи път в
историята на определен икономически сектор се въвеждат задължителни мерки по
глобалното редуциране на парниковите емисии в атмосферата.
С циркуляр 1/684 на MEPC през 2009 г. бяха приети правила за използване от
корабите на Експлоатационен индекс за енергийна ефективност (EEOI).
Предназначението му е да бъде инструмент за контрол на управлението на
кораба. EEOI се изчислява за всеки рейс по формула (1.1), в резултат на което помалък EEOI означава енергийно по-ефективен кораб.

𝐸𝐸𝑂𝐼 =

𝛴𝑗 𝐹𝐶𝑗 𝐶𝐹𝑗

(1.1)

𝑚𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜.𝐷

За брой рейсове или преходи оперативния индикатор EEOI се изчислява по
формула (1.2):

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐸𝐸𝑂𝐼 =

𝛴𝑖 𝛴𝑗 (𝐹𝐶𝑖𝑗 𝐶𝐹𝑗 )
𝛴𝑖 𝑚𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜,𝑖 𝐷𝑖

(1.2)

където:
- j – тип гориво;
- i – номер на рейса;
- FCij – маса на изразходваното гориво j за рейс i;
- CFj – фактор на преобразуване, определен от отношението на използваното
гориво j и съдържанието на СО2 в него;
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- m – превозен товар (тонове) за рейс i;
- D – дистанция, измината за пренасяне на товар, в морски мили.
Стойностите на коефициента CFj за различните типове корабно гориво са
представени в таблица 1.1.
Tаблица 1.1 Съдържание на въглерод в различните типове корабно гориво
Тип гориво
Леко гориво
(LFO)
Тежко гориво
(HFO)

Справка
ISO 8217 Grades RMA
through RMD
ISO 8217 Grades RME
through RMK

Съдържание на
въглерод
0.86

CF(t-CO2/t-Fuel)

0.85

3.114400

3.151040

Корабният план за управление на енергийната ефективност трябва да бъде
разработен и да се развива от някоя от заинтересованите страни – корабособственик,
оператор или наемател (чартьор). Планът се стреми да подобри енергийната
ефективност на кораба чрез четири фази (фиг. 1.2) :

Фиг. 1.2 Концепция на SEEMP за непрекъснато подобряване на
енергийната ефективност на кораба
В публикуваното през 2009 г. второ изследване на IMO за емитираните от
световното корабоплаване парникови газове се оценява и предвижда, че чрез
технически и оперативни мерки делът им може да се намали от 25% до 75%. По
поръчка на организацията е направено задълбочено изследване от две от найголемите международни класификационни организации - английската „Лойд
Регистър” и норвежката „Дет норске веритас”. Използвани са 9 моделни сценария за
предвиждане на CO2 емисиите до 2050 г. от световното корабоплаване, доказващи
направения от нея извод.
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На 70-та си сесия MEPC прие изменения в глава IV от Приложение VI на
конвенцията MARPOL, изискващи от 01.03.2018 г. корабите да записват и да
докладват консумацията на гориво и друга допълнителна информация, свързана с
тяхната транспортна дейност.
В

бъдещата

си

дейност

IMO

разчита

на

интегрирано

техническо

сътрудничество чрез приетия в Сингапур през 2015 г. глобален морски партнъорски
проект за енергийна ефективност „Трансформиране на глобалната морска
транспортна индустрия към нисковъглеродно бъдеще чрез подобряване на
енергийната ефективност”.Проектът включва три основни компоненти:
- Компонент 1 - Законови, политически и институционални реформи,
предприемани от държавите, способстващи за изпълнение на правилата за енергийна
ефективност;
- Компонент 2 - Капацитетно разширяване на енергийната ефективност в
морския сектор, чрез осъзнаването на необходимоста от ратифициране, изпълнение и
влизане в сила на правилата на IMO за подобряване на енергийната ефективност.
- Компонент 3 - Обществено-частни партнъорства, за ускоряване на
иновациите и технологичното развитие на морската енергийна ефективност.
През 2017 г. беше създаден "Глобален индустриален алианс за поддръжка на
нисковъглеродно корабоплаване". Шестнадесет водещи морски компании, участващи
в Алианса, поставиха началото на колективни действия за развитие на иновативни
решения по преодоляване на бариерите за прилагането на енергийно ефективни
технологии и оперативни мерки. Стартира Глобален мрежов проект „Морски
центрове за технологично сътрудничество”, финансиран от Европейския съюз. По
проекта са създадени 5 центъра - Азия, Африка, Кариби, Тихоокеански и Латинска
Америка. Основната им цел е внедряване в морския транспорт на нисковъглеродни
технологии и операции.
1.3 Предприети действия в танкерното корабоплаване за намаляване
емисиите от парникови газове в атмосферата
От анализа на Конференцията на ООН за търговия и развитие се вижда, че
морския транспорт през 2016 г. има положителен темп на развитие и значителен дял
в световната търговия. Нарастване на дяла му е с 2.6% през 2016 г. и предвиждано
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увеличение с 3.2% за периода от 2017 г. до 2022 г. Търговията с химикали в световен
мащаб също бележи ръст. От 200.10 милиона тона през 2013 г., глобалният им превоз
се очаква да достигне 268.42 милиона тона през 2020 г. Презокеанските превози на
химикали се очаква да нараснат с 4.4%, а увеличението на превозите с
химикаловозни танкери - с 4.5 % за същия период.
Увеличаващата се роля на танкерното корабоплаване в световната морска
търговия и недопускане увеличение на излъчваните парникови емисии в атмосферата
принуди IMO да изведе референтни линии на EEDI за различните видове танкери. Те
са разработени на базата на събрана и анализирана информация за съществуващите
танкери. На фиг. 1.3 е показана EEDI референтна линия за танкери с дедуейт от 100
до 500 GT.

Фиг. 1.3 EEDI референтна линия за танкери с дедуейт от 100 до 500 GT
В презентацията си на годишния семинар на Международната асоциация на
независимите корабопритежатели на танкери (INTERTANKO) през 2010 г.,
управляващият директор д-р Питър Суифт предлага графика за референтните линии
за танкери. (фиг.1.4).

Фиг. 1.4 EEDI референтни линии за танкери и фази за тяхното изпълнение
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От гледна точка на енергийната ефективност всеки танкер може да се
представи като система от компоненти, които са взаимно свързани и влияят върху
цялостния му енергиен баланс, изразходващи най-малък ресурс за производство на
енергия. Един от водещите осигурители на енергийно-ефективни рещения за
химикаловозните

и продуктовозните танкери е компанията „Уиндзор Есекс

Технолоджи”. Тя предлага иновативна идея за внедряването на постоянен магнитен
валогенератор. Решението e базирано на променливо честотните технологии и на
директно задвижван магнитен валогенератор. Това позволява на главната машина да
се движи с променливи скорости, докато танкерната електрическа мрежа се захранва
от валогенератора. Не е необходимо стартирането на спомагателни машини или
генератори, когато танкера-химикаловоз плава. Това дава възможност за икономии
на голямо количество гориво и за намаляване на оперативните разходи за подръжка.
Друго важно направление в усъвършенстването на енергийната ефективност
на танкерите е използването на машини, задвижвани с различни видове горива. Тези
иновативни танкери са високо достижение за морската индустрия, ползващи напълно
изгарящия метанол като алтернатива на досега използваните корабни горива. През
2016 г. компанията „Уотърфронт шипинг” закупи 7 метанол танкери по 50000 тона
DWT, задвижвани от двутактови и ползващи два вида горива машини, способни да се
задвижват с метанол, мазут, дизел или газьол.
Друго енергоспестяващо решение за главната машина на танкерите е
използването на нов тип скрубер, като многоефективна зачистваща изгорелите газове
система. Такава система е инсталирана на 13000 т.дедуейт химикаловозен танкер
„Уестминстер”. Тук е приложено и иновативно финансово споразумение в лицето на
„Юнион Маритайм Лимитед”, корабособственик на химикаловоза да плати
стойността на скрубера (1.95 милиона щатски долара), от реализираните икономии от
цената на горивото.Танкерът ще използва тежко гориво - мазут с 3,5% съдържание на
сяра, вместо скъпоструващото гориво с нискосярно съдържание при плаване в
специалните райони , покривайки изискванията на IMO чрез използването на новата
скрубер технология. Предвижда се той да оперира поне 140 дни в SECA района до
01.01.2020 г. Икономиите се изчисляват на 2500 щатски долара дневно. Технологията
е дело на компаниите „Тихоокеански морски зелени технологии” и „Тихоокеански
зелени технологии инкорпорейшън” .
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В усъвършенстването на плана за прехода на танкерите, наред с
подобряването на параметри като скорост, намалена дистанция, загуба на време от
незаетост с търговска експлоатация, имат своето място и специфични операции като
инертиране, подгрев на товара, просмукване, като крайна фаза на разтоварните
дейности, миячни операции.
1.3.1 Рационално използване на инерт газ системата (ИГС) на танкерите
химикаловози и продуктовози
При танкерите спецификата на товарите и операциите, свързани с тях, крият
големи резерви за оптимизиране на енергийните разходи за рейса. Важен в това
отношение резерв се явява ефективното използване на ИГС :
- Подържане на системата в добро състояние за недопускането на каквито и да
било загуби на инерт газ при експлоатацията и;
- Недопускане излишното й стартиране по време на преход вследствие
неправилно регулиране на налягането и непредвидената свиваемост на товара от
ниските температури през различните части на денонощието;
- Правилно експлоатиране на системата по време на разтоварни работи за
недопускане на срив и нуждата от повторно запускане, чрез стриктно следене на
подаваното кислородно съдържание и необходимо налягане в нея;
- Правилно управление на операции тип „Кораб – Кораб”, за недопускане
необходимоста от стартирането и.
1.3.2 Рационално изпълнение на операциите, свързани с подгрева на
товарите
Една от големите резерви за икономията на гориво се крие в правилното
поддържане на системата за подгрев на товарите, както и нейната компетентна
експлоатация по време на преход и разтоварни операции. Инструкциите за подгрева
се дават от наемателите и екипажа на танкера е длъжен да ги изпълни по време на
прехода и при разтоварването. Редица терминали в САЩ и Великобритания не
приемат за разтоварване товари, ако е установена температурна разлика от указаната
в договора за наем, или съгласно инструкциите на наемателите.
Необходимостта от подгрева е продиктувана от необходимоста за запазване на
специфичните качества на товара. При подгряване над или под необходимата
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температура, промените в характеристиките на товара имат необратим характер.
Петролните продукти с висок вискозитет, с висока точка на замръзване или с
високо съдържание на парафин, както и маслата за хранителната индустрия палмови и растителни, изискват задължително подгрев по време на прехода. Това
води до намаляване на вискозитета на товара и ги прави по течни, удобни за
просмукване. Правилата изискват по време на прехода температурата на товара да се
поддържа минимум 10° над точката на замръзване. Инструкциите за подгрева са
много често неясни и наемателите разчитат на опита на капитана. На нито един етап
от прехода, температурата на товара не трябва да надхвърля изискуемата за танкера.
Операциите по подгрева на товарите са много обемисти и енергоемки, без
изпълнението на които не могат да се изпълнят клаузите по договора за превоз.
Ефективните и квалифицирани действия на екипажа, както и строгия контрол по
време на тези операции, крият голям запас за повишаване енергийната ефективност
на танкерите продуктовози и химикаловози.
1.3.3 Подобряване ефективноста на операциите, свързани с миенето на
товарите
Миенето е необходима стъпка за освобождаването на товарните танкове от
газове за допускане влизането на членове на екипажа, ремонтни бригади или други
лица в тях. Систематичното измиване на танкерите им позволява изцяло да сменят
превозваните товари.
За периода от 2010 до 2014 г. повече от 40% от всички искове и претенции са
свързани с товарите, като 12% от тях са танкерни товари. 81% от исковете по
танкерните товари засяга танкерите продуктовози и химикаловози.
Сложните методи за анализ, както и прилагането на все по-високи изисквания
към превозваните химикали и продукти, направиха миячните операции много
продължителни по време и значително енергоемки.
Важен резерв за повишаване енергийната ефективност по време на миячните
операции е времето за миене и небходимата температура на миячната и плакнещата
вода. От тях зависи продължителността на работа на котела, нагревателите и
дизелгенераторите, необходими за просмукването на миячните води и остатъците от
товара. Повторението на циклите при неспазване на технологичните изисквания,
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както слабия и непостоянен контрол на достигнатите параметри в миячния процес,
водят до неправомерно увеличение използването на енергийните източници по време
и по мощност. Успехът за постигане на добро измиване е доброто планиране на тези
операции, използвайки препоръчителните процедури от утвърдените в индустрията
ръководства, като Върви,Миракъл и Милброс лабораториите, Енергийния институт
„HM-50”. Опитните корабособственици често развиват свои собствени методи и
процедури. Това е много важно за качественото измиване на товарните танкове и
товаро-разтоварната магистрала, непозволявайки загуба на време, гориво и
осигурявайки висока енергийна ефективност. Изборът на най-добрия път за
постигането на това е чрез минимизиране използването на скъпоструващи химикали,
гориво, вода и енергоемък човешки труд.
Измиването на танковете за продукти изисква задължителен тест на стените.
Нормалният тест, извършван в досегашната практика, се прави след измиване. Той
отнема много време и ако не е позитивен, операциите по миенето с метанол и
дестилирана вода се повтарят. Това е голяма загуба на време, мощности, енергия и
скъпоструващи материали. Решението се крие в използвания от фирмата "Бритиш
петролиум" анализ на миячните води по време на операции. Процедурата включва
тестване на миячните води за замърсители от предния товар, които осигуряват
търсенето на позитивно кислородно съдържание на химикала. Teстът се извършва
минимум за два часа и позволява динамичен контрол на миячните операции. Този
метод използва програмируем ултравиолетов спектрофотометър, позволяващ
първично тестване на пробите от миячните води.
1.3.4 Подобряване ефективноста на операциите, свързани с
просмукването на товарите, като финален етап на разтоварването
Голям резерв за подобряване на енергийната ефективност на танкерите
продуктовози и химикаловози е разтоварването и особено крайната му фаза
просмукването на товарните танковеи магистрали.Процедурите, осигуряващи
енергоспестяване във финалния етап на разтоварните операции включват :
- постоянно замерване на товара в танковете, особено при намаляване на
нивото му в дънната част на танка;
- особено внимание при завършване разтоварването на различните видове
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товар и изолиране на линиите за недопускане на смесване;
- спиране работата на ненужните в края на разтоварването помпи, и
хидроагрегати;
- просмукване на товарните танкове с най-ефективни методи, използващи
наличното оборудване, като ежектори, джет стипиращи помпи, помпи със
самостоятелна стрипираща система;
- създаване на максимален диферент, вътрешно просмукване заради
голямото противоналягане, недопускане баластиране в горния край на дънната част
на баластните танкове при просмукване на подгрявани товари, притваряне на кранове
за създаване на по-добър вакуум, недопускане вземане на въздух от помпите,
регулиране налягането на инерт газа в танка.

Едно от най-важните условия за

изпълнението на изброените процедури, се явява своевременната поддръжка и
правилна експлоатация на разтоварните помпи.
Изводи по първа глава:
1. Увеличението на средната температура с 0.6˚C за XX век е доказателство за
очакваното средно увеличение на глобалната температура от 1.4˚C до 5.8˚C до 2100
г., което би имало пагубни последици за климата на земята. Сериозни стъпки в
колективните усилия на държавите за предприемането на съвместни и драстични
мерки в това отношение са Протокола от Киото (1997 г.), конференциите от Маракеш
и Доха (2001 и 2012 г.), както и Парижката конференция, проведена през 2016 г.
Главните им цели са насочване на усилията на държавите върху отговорноста им по
недопускане по-нататъшно влошаване на климата от глобалното затопляне. Началото
е поставено с Дърбанската платформа за засилени действия по рязкото намаляване на
парниковите емисии, гарантиращо глобално затопляне до 2020 г. с не-повече от 2˚C.
2. В ЕС дялът на транспорта през 2015 г. от общото количество излъчени в
атмосферата парникови газове е 25.8 %, като 4.8 % от тях се дължат на
международния въздушен и морски транспорт. Сравнението спрямо референтното
ниво от 1990 г. показва най-голям дял на излъчените парникови емисии от
международния въздушен транспорт (+105 %), следван от международния морски
транспорт (+22 %) и сухопътния транспорт (+19 %). ЕС първи прави стъпки да
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изпълни поставените амбициозни цели, чиято стратегия за постигането им включва
три етапа:
- Климат и Енергиен пакет до 2020 г. (до 20 % намаление на парниковите емисии);
- Климат и Енергийна работна рамка до 2030 г. (до 40 % намаление на същите);
- Климат и Нисковъглеродна икономика до 2050 г. (до 80 % намаление на същите).
3. В отговор на амбициозната стратегия на ЕС са решенията на IMO за
въвеждането на оценка на енергийната ефективност на корабите в експлоатация, а за
новостроящите се - оценка на потенциалните им възможности за намаляване на
излъчваните парникови емисии във времето. Инструментите за регулиране на
парниковите газове от експлоатационната дейност на корабите включват три групи:
- Технически – конструктивен индекс за енергийна ефективност;
- Експлоатационни – оперативен индекс за енергийна ефективност, корабен
план за управление на енергийната ефективност;
- Пазарни – търговия с емисии, данъци, създаване за доставчиците на гориво
конкурентна среда.
Приетите от MEPC мерки за развитие на системата за информация в
техническо и оперативно отношение, както и засилване на сътрудничеството в
подобряване на енергийната ефективност на световното корабоплаване, утвърди това
като „Цялостна стратегия на IMO за намаляване парниковите емисии, излъчвани от
корабите”, осигуряваща бъдещото приемане на ревизирана стратегия през 2023 г. и
включваща краткосрочни (2018-2023 г.), междинни (2023-2030 г.) и дългосрочни
мерки (след 2030 г.) за изпълнение.
4. Мерките, предприемани в танкерното корабоплаване за достигане високо
ниво на енергийна ефективност, са прилагането на новите иновативни технологии по
корпуса и винто-рулевата група, земен газ и метанол за гориво, нов тип скрубери,
магнитни валогенератори, ротори на флетнер. При усъвършенстването на плана за
прехода на танкерите наред с подобряване на параметри като скорост, намалена
дистанция, загуба на време от незаетост с търговска експлоатация, имат и
специфични операции, като инертиране, подгрев на товара, просмукване, миене,
чието

оптимално

провеждане

би

подобрило

сериозно

тяхната

енергийна

ефективност.
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Глава 2. Създаване на математически модел на операциите на танкер
химикаловоз и танкер продуктовоз за намаляване оперативния индекс за
енергийна ефективност
2.1 Математически модел на конфликта и класификация на игрите
Тези операции могат да бъдат представени в математически план като
конфликтна ситуация. От една страна, изпълнението им от палубна и машинна
команда (субекти) за определено време и с предварително заложени конкретни цели
в плана за прехода. От друга страна, опазването на околната среда поради
изключително токсичния и отровен характер на превозваните от този тип танкери
товари. Всяка ситуация или действие на екипажа при подбора на различните средства
и време за осъществяването им, може да се разглежда като конфликтна ситуация.
Това е противопоставяне на виждания за реализиране икономии на гориво, за
подобряване на оперативния индекс за енергийна ефективност на танкера
химикаловоз или продуктовоз и недопускане замърсяване на околната морска среда
от друга. Формалното описание на съдържанието на конфликта представлява
математически модел, наречен игра. В съответствие с това, което е казано в играта,
трябва да бъдат отразени следните изходни понятия:
а) страните които вземат участие в конфликта и вземат решения, които също
определят и неговото протичане. Те се наричат коалиционни, а множеството от тези
коалиционни страни на действие се обозначават с Rд. Например такива коалиционни
страни на действие са капитана, старши помощник капитана и помпиера на танкера
от една страна, а от друга - главния, втория и третия механик;
б) възможните участници в конфликта, тоест действията на всяка една от
коалиционните страни. Тези действия се наричат стратегии на коалиционните
страни, а множеството от тези стратегии К се обозначават с Sк. Например една от
стратегиите на коалиционните страни е организацията на пърджирането на товарните
танкове. На едната страна - поединично, а на другата - каскадно;
в) изхода от конфликта, който се явява резултат от избора на стратегията на
всяка една коалиционна страна. Под изход се разбира еднозначно определено
явление, множество физически явления или случайни явления. Така например
изходът от конфликта на горепосочените коалиционни страни може да се окаже
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времето за провеждане на операцията по пърджинг на товарните танкове или времето
за начало на подгрев на товара, или достигането на определена температура на
миячните цикли за намаляване времеемкостта и качественото им измиване. Всички
изходи се наричат ситуации, а множеството от всички ситуации се обозначава с S;
г) заинтересованите страни, отстояващи някои интереси (носителите на целите
на конфликта). Затова заинтересованите страни се наричат коалиция на интереси,
например коалиция на интереси от палубна команда и коалиция на интереси от
машинната команда. Множеството на всички коалиции на интереси в конфликта се
обозначават с Rи.
д) интересите, (целите) на участниците в конфликта. Заинтересоваността на
коалицията на интересите се изразява в това, че всяка една предпочита даден изход
на конфликта пред другите.
На основание на изложеното математическият модел на конфликта може да се
запише във вид на система:
G = < 𝑅д, {𝑆𝑘}𝑘𝜖𝑅д, S, Rи, {>𝑘 }𝑘𝜖𝑅и > .
Следователно

игра

в

истинския

смисъл

(2.1)
на

тази

дума

предполага

множественост, не по - малко от две коалиции на интереси. Сред игрите естествено
се отделят тези, в които множествата Rд и Rи съвпадат, тоест 𝑅д = 𝑅и = 𝐼. В този
случай, както коалицията на действието, така и коалицията на интересите, се
представят

като

представители

на

екипажа,

свързани

с

изпълнението

на

специфичните танкерни операции, а самата игра е безкоалиционна. Това е така и от
гледна точка на общия интерес, който се преследва енергийно по ефективен танкер
химикаловоз и продуктовоз. Правилата на безкоалиционната игра на танкера
химикаловоз и продуктовоз включват три основни елемента:
- участници от екипажа;
- действията на участниците от екипажа;
- преследваните интереси от участниците на екипажа.
Участниците се явяват страни при решаването на конфликта, който в случая е
успешното търсене и прилагане на резервите по отношение на оперативния индекс за
енергийна ефективност в специфичните танкерни операции. Обикновено се
предполага, че всички тези участници от екипажа са известни и се обозначават с
поредни номера 1, 2, 3,....n.
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След определяне на всички участници, се установяват възможните варианти
на техните действия. Изборът на един от тези възможни варианти в процеса на
изпълнение на специфичните операции на борда на химикаловоза и продуктовоза се
нарича ход (конккретно проявление на дадено действие). Отрано определената
последователност на тези ходове в зависимост от информацията за ходовете на
другите участници и от случайно изменящите се параметри, законите за
разпределение на които се считат зададени, се нарича стратегия на участниците от
танкерния екипаж. Стратегията е план за изпълнение на действията от конкретен
участник на екипажа.
Съвкупноста от направените ходове на участниците в съответствие с
избраната им стратегия, определя ситуацията в процеса. Тя се явява модел на
натрупващата се обстановка в резултат на предприетите конкретни действия от
различните страни. Ситуация, на основание на която се определя изхода от дадена
операция, се нарича заключителна. Всяка такава ситуация представлява себе си като
целеви ред от вида : S = (Si ……. Sn), където:
- 𝑆𝑖 - стратегията на учстника от екипажа i, избрана от него от множество
стратегии 𝑠𝑖 (𝑖 = 1, … … 𝑛).
Описването на интересите на участниците от екипажа на танкера може да
стане посредством оценка на предпочитаната ситуация за всеки един от тях. За всяка
заключителна ситуация може да се припише някое значение на критерия за
ефективност. Правило по което всяка заключителна ситуация се поставя в
съответствие с величината на критерия за ефективност за всеки един от участниците
на екипажа на танкера, се нарича функция на печелившия участник. Това название се
обуславя от факта, че всяко значение на тази функция може да се интерпретира като
печалба (успех или полза), получени от участника на танкерния екипаж в зависимост
от направените ходове. С указването на функцията на печелившия, за всеки екипажен
участник завършва задаването на безкоалиционна игра, включваща на борда на
танкера химикаловоз и продуктовоз успешното търсене и прилагане на резервите по
отношение на оперативния индекс за енергийна ефективност в специфичните
операции. В такъв случай безкоалиционната игра се счита за зададена по
гореспоменатите дейности, извършвани на борда на тези танкери, ако са указани
всички

участници

от

екипажите

им

I,

множеството

на

стратегиите

на
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участниците {𝑆𝑖 }𝑖 ∈ 𝐼, и функцията на печелившия участник в разнородните дейности
{𝐻𝑖 } 𝑖 ∈ 𝐼 , определени от множеството на ситуациите и приемащи веществени
значения. Формално такова задание може да бъде записано във вид на система:
G = < 𝐼 {𝑆𝑖 }

𝑖 ∈ 𝐼, {𝐻𝑖 } 𝑖 ∈ 𝐼

>.

(2.2)

Особено място сред безкоалиционните игри заемат игрите на две лица, тоест
такива безкоалиционни игри в които има само двама участника. На практика на
танкера химикаловоз и продуктовоз по отношение на операциите, криещи резерви за
подобряване на оперативния индекс за енергийна ефективност, са палубната и
машинната команда. Те са изцяло отговорни за тези операции и фактори от които
зависи това подобрение. Сред безкоалиционните игри на двама участника следва да
се отделят така наречените антагонистични игри. Противоположноста на интересите
на участниците се изразява в това, че единият участник печели точно толкова,
колкото другия губи, тоест 𝐻1 (s) = − 𝐻2 (s) или 𝐻1 (s) + 𝐻2 (s) = 0. Поради това
може да се счита, че печалбата на двамата участници в антагонистичната игра във
всички ситуации, ще е равна на нула. За танкерите антагонистичен характер има
всяко противопоставяне на основните участници в специфичните операции, палубна
и машинна команда. Това противопоставяне има израз в неефективната подръжка на
системите, занижен контрол по време на операциите, неизпълнение на задължения,
грешки от немарливост. Всичко това води до ненамирането на резерви за
оптимизирането на дейноста, тоест до енерго по-неефективен танкер химикаловоз и
продуктовоз. Това ясно доказва необходимоста от неантагонистичен подход в
работата на субектите на борда на тези танкери. Този подход трябва да е подобрение
на времето, на ефективноста от използваните налични средства и най-вече
изпълнението на изискванията на компанията като трета страна в процеса. Всяка
неантагонистична игра може да се зададе във вида на система:
G = < 𝑆1, 𝑆2, 𝐻1 , 𝐻2 > ,

(2.3)

където 𝐻1 и 𝐻2 са функции на печалбата (ползите) на първия и втория участник.
Безкоалиционната игра на две лица се характеризира с числото на стратегиите
и последователноста на ходовете. В зависимост от броя на стратегиите тези игри се
разделят на крайни и безкрайни. Крайна игра е тази, в която всеки участник има
определен брой стратегии или възможни способи за действие. В безкрайната игра
един участник има безброй стратегии. В крайната безкоалиционна игра на две лица
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стратегиите на единия участник е удобно да се интерпретират като поредни
стойности, а стратегиите на другия - като стълбове в матрица с еднаква форма.
Елементите на тази матрица се явяват значения за функцията на печелившия,
съответно на първия и втория от участниците. Ето защо такива безкоалиционни игри
на двама участници се наричат биматрични.
Броят на последователните ходове на всеки един от участниците разделя
игрите на едноходови, многоходови или позиционни.Многоходовата игра или
позиционната се развива във времето и се разделя на редица последователни етапи,
всеки от който настъпва след ход на един от участниците и съответстващото
изменение на обстановката. Позиционните игри, в зависимост от характера и обема
на информацията на всеки един от участниците, както и на предприетите ходове от
противоположната страна, се подразделя на два класа:
- игра с пълна информация;
- игра с непълна информация.
При играта с пълна информация всеки от участниците на всеки етап знае резултатите
от всички предхождащи ходове. Към този вид игра спокойно може да се посочи
дейноста на палубна и машинна команда, по предварителната проверка на системите,
готовността за работа на нагревателите, нагревателните кръгове в товарните танкове,
помпите и самостоятелната им просмукваща система, състоянието на крановете,
миячните машинки (стационарни и портативни), на гърловините, уплътненията и
алармите. Оценката и информацията за хода на всяка една от тези операции както
във времеви, така и в горивоспестяващ план, осигурява достигането на енергийно поефективен танкер химикаловоз и продуктовоз.
Всички игри в зависимост от множеството или единственоста на коалицията
на действието, се разделят на стратегически (игри с няколко коалиции на действието)
и

нестратегически

(игри

с

една

коалиция

на

действието).

Обикновено

стратегическите игри се разглеждат като игри с две и n броя участници.
2.2 Методика на приложение на теория на игрите
Методиката на приложение на теория на игрите се състои от следните етапи:
- Постановка на теоретико-игровия проблем;
- Построение на теоретико-игровия модел на конфликта (играта);
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- Решението на играта;
- Следмоделен анализ на играта;
- Реализация на решенията на играта.
Постановката на теоретико - игровия проблем се състои в изработването на
точна представа за всеки един участник от екипажа при осъществяване на
специфичните танкерни операции, за методите и начините по осъществяването им, за
готовноста на необходимия ресурс и контрола по използването му, за възможните
усложнения по време на осъществяването им и прилагането на принципа на
оптималноста във всеки един елемент от многообразието на дейноста.
Построяването на теоретико - игровия модел, се заключава във формалното
описание на възможната конфликтна ситуация при организиране и провеждане на
горепосочените специфични танкерни опрерации, както някоя от игрите представени
в една от системите от (2.1) до (2.3). На този етап се изчисляват участниците в
конфликта и всеки от тях получава своя номер i (𝑖 = 1, … , 𝑛) и след това се
пристъпва към формалното описване стратегията на участниците.
Формалният запис на стратегията представлява някаква система от числа,
всяко от които - номер на действие, избрано на съответния етап от развитието на
конфликтната ситуация по време на специфичните танкерни операции и в зависимост
от наличната към този момент информация, за действията на другите участници.
Така например ако на втория цикъл на миячните операции се развие отново
конфликтна ситуация, свързана с изискуемата температура на миячната вода и
участник No 1 (старши помощник-капитана, отговарящ за качественото измиване на
товарните танкове и магистрали), след получаване на информация за ходовете
(действията), извършени на първия етап от участник No 2 (вторият механик,
отговарящ за доставяне на изискуемата температура на миячната вода), избира един
от два способа за действие, а на четвъртия цикъл една от три възможности, такава
система може да бъде записана във вида :
i = ||𝑖1, 𝑖2 || 𝑘||

(2.4)

където i - номер на стратегията на играч No 1;
𝑖1, - номер на способа на действие на втория цикъл на миене при условие, че
участник No 2 е избрал на първия цикъл на миене 1-я способ на действие (𝑖1 = 1, 2);
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𝑖2, - номер на способа на действие на втория цикъл на миене при условие, че
участник No 2 е избрал на първия цикъл на миене 2-я способ на действие (𝑖2 = 1, 2);
k - номер на способа на действие на четвъртия цикъл на миене (𝑘 = 1, 2, 3);
2.3 Правоъгълна игра със седлова точка и смесена стратегия
За построяването на теоретико - игровия модел по организирането и
провеждането на специфичните операции, много подходяща е правоъгълнита игра
със седлова точка и смесена стратегия.
Ако за една игра долната цена (ползите) на играта е равна на горната, играта
се нарича със седлова точка, а тяхната обща стойност 𝛼 = 𝛽 = 𝑉 се нарича чиста
цена или само цена на играта. При тези игри в платежната матрица на играта има
елемент, който е най-малък в своя ред и едновременно най-голям в своя стълб.
Стратегиите, отговарящи на този ред и стълб, се наричат оптимални, чисти
стратегии за страните A и B. Под смесена стратегия на един участник в играта се
разбират вероятностите, с които той играе чистите си стратегии. Смесената стратегия
на участника в играта A се означава с X = (𝑥1 , 𝑥2 , … . . 𝑥𝑚 ), където всички 𝑥𝑖 ≥ 0 и
𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ . +𝑥𝑚 = 1, а на участника в играта B

с Y = (𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑛 ), където

всички 𝑦𝑖 ≥ 0 и 𝑦1 + 𝑦2 +. +𝑦𝑛 = 1. Със 𝑆𝑚 и 𝑆𝑛 се означават множеството от смесени
стратегии за участниците в играта A и B. .
Разглеждането на правоъгълна игра с матрица включва :
𝑎11 𝑎12 ⋯ 𝑎1𝑛
[ 𝑎21 𝑎22 ⋯ 𝑎2𝑛 ]
𝑎𝑚1 𝑎𝑚2 ⋯ 𝑎𝑚𝑛

(2.5)

Ако участникът в играта A използува смесената си стратегия X =
(𝑥1 , 𝑥2 , … . . 𝑥𝑚 ),

а

участникът

в

играта

B

-

смесената

си

стратегия

Y = (𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑛 ), математическото очакване за печалбата (ползата) за участника в
играта A е дадена в уравнението:
𝑛
M(𝑋, 𝑌) = ∑𝑚
𝑖=1. ∑𝑖=1 a ii 𝑥𝑖 𝑦𝑖

(2.6)

Ако участникът в играта A избере една произволна своя смесена стратегия X,
принадлежаща на множеството му от смесени стратегии 𝑆𝑚 , най-малкото, което ще
получи гарантираната печалба, ще бъде:
𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛 𝑚
∑𝑖=1. 𝑎𝑖𝑖 𝑥𝑖 𝑦𝑖
M(𝑋, 𝑌) =
𝑌 ∈ 𝑆𝑚
𝑖

(2.7)
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Участникът в играта A (максимизиращ участник) се стреми да получи печалба
(полза) в максимални размери и затова избира онази смесена стратегия от смесените
стратегии на множеството 𝑆𝑚 , за която получава най-голяма стойност на гарантирана
печалба (полза), посочено в уравнението:
𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑎𝑥 𝑚𝑖𝑛 𝑚
𝑚𝑖𝑛
𝑋 ∈ 𝑆𝑚 𝑌 ∈ 𝑆𝑛 M(𝑋, 𝑌) = 𝑉1 = 𝑋 ∈ 𝑆𝑚 𝑖 ∑𝑖=1. 𝑎𝑖𝑖 𝑥𝑖

(2.8)

Числото 𝑉1 се нарича максмин на играта и това е стойноста на най-голямата
гарантирана печалба (полза). Аналогично се получава и числото 𝑉2 , дадено в
уравнението:
𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑥 𝑛
∑𝑖=1. 𝑎𝑖𝑖 𝑦𝑖
M(𝑋, 𝑌) = 𝑉2 =
𝑋
∈
𝑆
𝑌 ∈ 𝑆𝑛
𝑌 ∈ 𝑆𝑛 𝑖
𝑚

(2.9)

То се нарича минмакс на играта и това е стойноста на най-малката
гарантирана загуба на участника в играта B. Ако се окаже, че за някои смесени
стратегии (𝑋 0 , 𝑌 0 ), където 𝑋 0 принадлежи на множеството смесени стратегии 𝑆𝑚 на
участника в играта A, а 𝑌 0 принадлежи на множеството 𝑆𝑛 , за всички X ∈ 𝑆𝑚 и Y ∈ 𝑆𝑛
са изпълнени неравенствата, дадени в уравнението:
M(𝑋, 𝑌 0 ) ≤ M(𝑋 0 , 𝑌 0 ) ≤ M(𝑋 0 , 𝑌)

(2.10)

Стратегиите 𝑋 0 и 𝑌 0 се наричат оптимални смесени стратегии на участниците
в играта A и B, а M(𝑋 0 , 𝑌 0 ) = 𝑉 - цена на играта или ползи от играта за нашите
разсъждения. Наредената двойка (𝑋 0 , 𝑌 0 ) се нарича решение на играта или
стратегическа седлова точка. Ако за смесените стратегии 𝑋 0 , 𝑌 0 , са изпълнени
горните неравенства когато участникът в играта A избере стратегия 𝑋 0 , той ще
получи не по-малко от 𝑉 = M(𝑋 0 , 𝑌 0 ), независимо от това как ще постъпи
участникът в играта B. Ако участникът в играта B избере стратегията 𝑌 0 , той не ще
позволи на участника в играта A да получи повече от V = 𝑀(𝑋 0 , 𝑌 0 ).
Съществуването на оптимални смесени стратегии 𝑋 0 , 𝑌 0 , за участниците в
играта A и B и цената на играта (ползата от играта) са дадени в основната теорема на
правоъгълните игри.За всяка правоъгълна игра с матрица (𝑎𝑖𝑖 )𝑚𝑛 съществуват
величините:
𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛
𝑉1 = 𝑋 ∈ 𝑆
M(𝑋, 𝑌) и 𝑉2 =
M(𝑋, 𝑌)
𝑌 ∈ 𝑆𝑛 𝑋 ∈ 𝑆𝑚
𝑚 𝑌 ∈ 𝑆𝑛

(2.11)

и те са равни помежду си, тоест 𝑉1 = 𝑉2.
Цената на играта V се определя от равенството:
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𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑥
V = 𝑀(𝑋 0 𝑌 0 ) = 𝑋 ∈ 𝑆
M(𝑋, 𝑌) =
M(𝑋, 𝑌)
𝑌 ∈ 𝑆𝑛 𝑋 ∈ 𝑆𝑚
𝑚 𝑌 ∈ 𝑆𝑛

(2.12)

2.4 Графичен метод за решаване на правоъгълни игри с матрици
Много от инициативите на IMO, посочени в дисертационен труд, целят
насърчаването на повече инвестиции в инсталации, използващи екологични горива,
подобряването на конструктивния и оперативния индекс на корабите в експлоатация
и др. На фона на тези мероприятия прави впечатление общата формулировка на
изискванията на международните институции, обобщените формули за изчисляване
на корабните енергийни индекси, липсата на специфични коефициенти или
множители, които да отчитат характера на корабните дейности. Пример в това
отношение са танкерите химикаловози и продуктовози, чиито експлоатационен
процес е много различен от този на традиционните транспортни и пътнически
кораби. Поредица от публикации на учени и специалисти навлизат по-дълбоко в
указанията на IMO, дадени в циркулярите на МЕПК и посочват многовариантността
на множителите във формулата за изчисляване на оперативния индекс за енергийна
ефективност. Например изследванията на Гаспар и Ерикстед, както и на Гловаски и
Бенкендт, поставят добра основа за представяне на специфичните дейности на
офшорните кораби и различията с транспортните кораби в това отношение.
Разсъжденията в настоящата глава твърдо сочат, че резервите трябва да се
търсят в подобряването на оперативния индекс, независимо от множеството
конструктивни подобрения на корабите от танкерната индустрия. Техният
оперативен профил изисква задълбочена и критична обработка на статистическите
данни, за да се откроят специфичните етапи на всяка дейност и да се посочат
възможностите за намаляване на енергийните разходи. За да се направи такъв анализ
е необходимо да се представи прехода като система от операции. Анализаторите и
изследователите на конструктивния и оперативния индекс на енергийна ефективност
правят своите заключения върху приложените от IMO формули в циркулярите на
MEPC. Този подход ограничава възможностите за търсене на резерви в оперативната
дейност на танкерите продуктовози и химикаловози, поради ограничеността на броя
на математическите им множители.
Въз основа на общото описание на специфичната операция на танкера
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химикаловоз или продуктовоз може да се изкаже твърдението, че изпълнението на
тази оперция представлява решаване на конфликтна ситуация.
Ако се приеме, че природата има само две стратегии - неблагоприятни и
благоприятни метеорологични условия, то всяка една стратегия на танкера
продуктовоз или химикаловоз зависи от неговата дейност по изпълнение на
операцията. По този начин се използва графичен метод за решаване на правоъгълна
игра с матрица 2 Х m, където с 2 са означени споменатите по-горе състояния на
природата, а m е броя стратегии на танкера, дадени в системата:
a1,1 , a1,2 , a1,3 , …a1,m
U = {a , a , a , …a
2,1 2,2 2,3
2,m

(2.13)

Нека смесената стратегия на кораба е X = (x, 1-x). Тогава за чистата стратегия
на природата q1 ще бъде изпълнено неравенството:
a1,1 .x+a2,1 .(1-x) ≤ V

(2.14)

Ако танкерът продуктовоз или химикаловоз използва втората, третата и т.н.
стратегии, неравенствата ще образуват система от вида:
a1,1 .x+a2,1 .(1-x)
………………….
{
a1,m .x+a2,m .(1-x)

(2.15)

За неравенствата и ограниченията 𝑥 > 0 и 𝑥 < 1 е приложима теорията на
линейното програмиране, чрез която решаването на системата от неравенства може
графично да се представи чрез фиг. 2.1:

Фиг. 2.1 Графично решаване на системата от неравенства
Начертаните m на брой прави линии определят стратегиите на танкера продуктовоз
или химикаловоз при настоящото състояние на метеорологичната обстановка.
Емпирично за всяка стратегия може да се определи разходът на гориво и от там да се
подбере оптималната, която съответства на най-ниския оперативен индекс.
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Изводи по втора глава:
1. Инициативите на IMO целят насърчаването на повече инвестиции в
инсталации, използващи екологични горива, подобряването на конструктивния и
оперативния индекс на корабите в експлоатация. Налице е обща формулировка на
изискванията на международните институции, обобщени формули за изчисляване на
корабните енергийни индекси, липса на специфични коефициенти или множители,
които да отчитат характера на корабните дейности. Пример в това отношение са
танкерите химикаловози и продуктовози, чиито експлоатационен процес е много поразличен от този на останалите транспортни и пътнически кораби.
2. Разсъжденията във втора глава твърдо сочат, че резервите трябва да се
търсят в подобряването на оперативния индекс, независимо от множеството
конструктивни подобрения на корабите от танкерната индустрия. Техният
оперативен профил изисква задълбочена и критична обработка на статистическите
данни, за да се откроят специфичните етапи на всяка дейност и да се посочат
възможностите за намаляване на енергийните разходи. За да се направи такъв анализ
е необходимо да се представи прехода като система от операции.
3. Теорията на игрите е много подходяща за приложение в танкерната дейност
като съвокупност от множество операции, основни участници в които са палубна и
машинна команда, осигуряващи тяхното организиране и провеждане като субекти.
Цялостната дейност по използване на инерт газ системата за инертиране и пърджинг,
подгрева на товарите, просмукването на товарните танкове и магистрали като
финална фаза на разтоварването, както и многообразието на миячните дейности по
подготовката за товарене на следващия вид товар, може да бъде представена като
система от операции с приложение на правоъгълните игри с оптимални, смесени
стратегии за оценка на енергийната ефективност на танкерите химикаловози и
продуктовози.
4. Въз основа на общото описание на специфичната операция на танкера
химикаловоз или продуктовоз може да се изкаже твърдението, че изпълнението на
тази операция представлява решаване на конфликтна ситуация. Тя може да се опише
като противопоставяне на танкера в изпълнение на своите конкретни задачи и
природата в съюз с изискванията на IMO за безопасна работа на море, особено
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характерно за разглеждания тип танкери, превозващи изключително опасни за
човешкото здраве и околна морска среда товари.
Глава 3. Експериментално изследване на данните от конкретни плавания на
танкер химикаловоз и продуктовоз за намаляване оперативния индекс за
енергийна ефективност
3.1 Намаляване оперативния индекс за енергийна ефективност при
инертиране на товарните танкове на танкер продуктовоз и химикаловоз
От анализа и изводите направени в глава втора, следва представянето на
прехода като система от операции с приложение на теорията на игрите. Основни
участници в тях са палубна и машинна команда, осигуряващи организирането и
провеждането им като субекти. Главната цел и основна полза преследвана от
субектите е подобряването на оперативния индекс за енергийна ефективност чрез
избора на оптимални и смесени стратегии. Поради изключително опасния за
човешкото здраве и околната морска среда характер на превозвани товари от този
тип танкери, всяка една от тези специфични операции представлява конфликтна
ситуация. От една страна изпълнението им и от друга природата в съюз с
изискванията на IMO за безопасна работа на море. Изследванията в тази глава
започват с инертирането като една от главните операции, осигуряващи безопасността
на танкера и успех в решаването на конфликтната операция.
В изследванията за изменението на експлоатационния индекс за енергийна
ефективност на танкерите продуктовози и химикаловози при използване на Инерт газ
система(ИГС), са определени следните параметри:
- 37 000 тона дедуейт(46000 m3); къси преходи (1000 морски мили); дълги
преходи (до3000 морски мили); баластен преход (до 1000 морски мили); договорна
скорост за прехода 12 възла ; среден разход при товарен преход 25 т. тежко гориво
(HFO) и 0.3 т. леко гориво (MDO) за продуктoвози и 25.2 т. HFO и 0.27 т. MDO за
химикаловози. Инерт газ генератор - 3000 m3 (ИГГ). 2 Азотни генератора-1000 m3
(АГ). Факторът на преобразуване, определен според отношението на използваното
гориво и съдържанието на СО2 в него са за HFO = 3.114400 и за MDO = 3.151040,
(дадени в таблица 1.1).
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Времето и съответният капацитет на инерт газ установката ще даде разход на
енергия (kВ), която може да се превърне в количество гориво. Четиритактов дизел
генератор харчи 200-220 g/kВ/ч. При операциите на ход и валогенератора взема
мощност от главна машина, разхода е 190-200 g/kВ/ч. при четиритактовите и 160-170
g/kВ/ч. при двутактовите главни машини.
Ако се вземе за пример Вартсила ИГГ и

АГ, най често срещани на

новопостроените след 2013 г. танкери продуктовози и химикаловози разхода на ИГГ
е 75 кг/1000 m3, а на АГ е 66 кг/1000 m3. Постигането на 8 % съдържание на
кислород става с най-малко 2 смени на обема на атмосферата в товарните танкове.
Използвайки уравнението за оперативния индекс за енергийна ефективност
(1.1), на къси преходи за танкер продуктовоз неговата стойност само от разход на
гориво ще бъде равна на 7.4546 𝑥 10−6, а на дълги 7.3979 𝑥 10−6 . При използването
на ИГГ за 2 смени на атмосферата на танкер продуктовоз, ще се изразходва 6.9
т.(MDO) гориво. С операциите по инертиране EEOI нараства с 7.9 %,на къси и с 2.6
% на дълги преходи, което се вижда от изчисленията:
EEOI=
EEOI=

87.5 𝑥 3.114400+1.05 𝑥 3.151040+6.9 𝑥 3.151040
37000 𝑥 1000
260.5 𝑥 3.114400+3.13 𝑥 3.151040+6.9 𝑥 3.151040
37000 𝑥 3000

= 8.0422 𝑥 10−6
= 7.5937 𝑥 10−6

При танкерите химикаловози без използването на инерт газ, само от разход на
гориво на къс преход EEOI ще бъде 7.5045 𝑥 10−6 , а на дълги 7.4477 𝑥 10−6 . На къс
преход при използването на два АГ за две смени на танковата атмосфера (разход 6.1
т.MDO), EEOI ще нарастне с 6.9 % на къси и с 2.3 % на дълги преходи:
EEOI=
EEOI=

88.2 𝑥 3.114400+0.945 𝑥 3.151040+6.1 𝑥 3.151040
37000 𝑥 1000
262.6 𝑥 3.114400+2.81 𝑥 3.151040+6.1 𝑥 3.151040
37000 𝑥 3000

= 8.0240 𝑥 10−6
= 7.6209 𝑥 10−6

Резервите трябва да се търсят в недопускането увеличение на разходите
за инертиране, чрез пробив в системата от източника на инерт газ до доставянето му
в товарните танкове, увеличението или намаляване на налягането в тях и в системата.
Гаранция за това е функционирането на алармената система за безопасност, която
трябва да бъде обект на постоянна поддръжка, тестване и контрол преди запускането
и. Всяко спиране е за не по-малко от 5 до 6 минути, като толкова време е необходимо
и за рестартиране на системата. При източник ИГГ допълнителният разход за 2.5 часа
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(общо време от всички стопове),ще е 0.6 т. MDO и ще доведе до увеличение на EEOI
с още 0.64 % на къси и 0.23 % на дълги преходи:
EEOI=
EEOI=

87.5 𝑥 3.114400+1.05 𝑥 3.151040+7.5 𝑥 3.151040
37000 𝑥 1000

= 8.0933 𝑥 10−6

260.5 𝑥 3.114400+3.13 𝑥 3.151040+7.5 𝑥 3.151040
37000 𝑥 3000

= 7.6108 𝑥 10−6

В рамките на инертирането общо времето на стоповете на АГ може да
достигне до 1 час, като допълнителният разход ще е 0.15 т. MDO и ще доведе до
увеличение на EEOI с 0.16 % на къси и с 0.06 на дълги преходи.
Загубите от течове, доказано от практиката, варират обикновено от 5 до 7 %.
Наличието им ще увеличи процеса на инертиране със същия процент, както и
необходимоста от рестартиране на системата по време на прехода за поддържане на
позитивно налягане. При използването на ИГГ на танкерите продуктовози и
рестартиране на системата поне два пъти от опит нa къси преходи, 5 % загуба би
увеличила разхода на гориво с 1.04 т. MDO и увеличение на EEOI с 1.1 %, а на дълги
тази загуба с поне четири рестартирания би увеличила разхода на гориво с 1.73 т.
MDO, както и увеличение на EEOI с 0.65 % :
EEOI=
EEOI=

87.5 𝑥 3.114400+1.05 𝑥 3.151040+7.94 𝑥 3.151040
37000 𝑥 1000
260.5 𝑥 3.114400+3.13 𝑥 3.151040+8.63 𝑥 3.151040
37000 𝑥 3000

= 8.1308 𝑥 10−6
= 7.6429 𝑥 10−6

При танкерите химикаловози 5 % загуба на инерт газ на къси преходи, би увеличил с
0.92 т разхода на гориво MDO и увеличение на EEOI с 1 %, а на дълги тази загуба би
увеличила разхода на гориво с 1.53 т MDO, както и увеличение на EEOI с 0.6 %:
EEOI=
EEOI=

88.2 𝑥 3.114400+0.945 𝑥 3.151040+7.02 𝑥 3.151040
37000 𝑥 1000
262.6 𝑥 3.114400+2.81 𝑥 3.151040+7.63 𝑥 3.151040
37000 𝑥 3000

= 8.1024 𝑥 10−6
= 7.6643 𝑥 10−6

Голям допълнителен разход има в операциите по пърджиране на товарните
танкове (довеждане на въглеводородните газове до ниската запалима граница от 1 %
в атмосферата им). Това се прави за предпазване по време на вентилационни
операции (довеждане на кислородното съдържание до 21 %), да няма никаква част
или порция от атмосферата в товарния танк, която да е в рамките на запалимите
граници. За 3 смени на атмосферата в танковете ИГГ ще изконсумира 10.4 т. гориво
MDO за 3.5 смени -12.1 т., а за 4 смени - 13.8 т. За ИГГ с мощност от 3000 м3/ч ще са
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необходими от 46 до 61 часа за извършването на операцията. При 4 смени на
атмосферата в товарните танкове EEOI има увеличение с 8.2 %:
EEOI=

161 𝑥 3.114400+2.1 𝑥 3.151040+20.7 𝑥 3.151040
37000 𝑥 2000

= 7.7468 𝑥 10−6

Големият резерв при провеждането на операцията по пърджинг се крие в каскадното
инертиране на танковете. Подаването на инерт газ започва от кърмовата част, като по
двойки се премине към групата танкове пред тях и така до носа на кораба.
Каскадното инертиране при пърджинг иска повече подготовка, но е доста по-бързо от
индивидуалното (инертирането на танк по танк) и може да съкрати времето почти до
два пъти. За един 3000 м3 ИГГ едно денонощие работа по-малко спестява 5.4 т
MDO,(24часа x 3000 м3 x 0.075 т = 5.4 т. MDO). Така EEOI има намаление с 3 %.
EEOI=

161 𝑥 3.114400+2.1 𝑥 3.151040+15.3 𝑥 3.151040
37000 𝑥 2000

= 7.5168 𝑥 10−6

3.2 Резерви в подобряване оперативния индекс за енергийна ефективност
при подгрева на товарите на танкер продуктовоз и химикаловоз
Голям резерв в икономията на гориво и сериозното повишаване на
енергийната ефективност на танкерите продуктовози и химикаловози, се крие в
правилното поддържане на системата за подгрев на товарите, в неговото правилно
организиране и контрол по време на преход и разтоварни операции. Системите за
подгрев на танкерите продуктовози и химикаловози могат да бъдат парни, водни или
с термомасло. Как би изглеждало усъвършенстването на EEOI при подгрев на товара
с най енергоемката за това парната система, за един от най-често превозваните
продукти с танкери продуктовози - мазут(HFO). Разходът може да се смята по часове
за развеждането на парата и пo изразходваното гориво от основният котел.
Спомагателен котел от 2000 кВ има разход на гориво 50 - 175 кг/час. Основен котел
при 5000 кВ товар има разход от 450кг/час (+/- 5%). Енергията за подгрева се
определя по формулата:
q = 𝐶𝑝 × 𝑚 × 𝐷𝑡

(3.1)

където:
q - количеството топлина в килоджаули (kJ); Cp - специфична топлоемкост на товара
в килоджаули на кг при температура в Келвин или Целзий (kJ/kg K, kJ/kg C); m - маса
на товара ; Dt - температурна разлика от началната до исканата крайна температура.
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Специфичната топлоемкост на товара (Cp) се взема от таблици, където е
изчислена и определена експериментално. Енергия от един килоджаул (1kJ) е равен
на мощност 0.000277778 kВ/h. От опит при подгрев на пълен товар през летния
времеви период се прибавя допълнителен разход до 1 тон, а през зимния период от
1.5 до 2 тона на ден гориво. Оперативният индекс за енергийна ефективност без
операцията по подгрев на товара, е равен на 7.4546 x 10ˉ6 при къси преходи и на
7.3979 x 10ˉ6 - за дълги преходи при зададените вече параметри за тях в т 3.1.
Мазутът винаги се товари най-малко на 135˚F (57.3°C), a температурата му на
разтоварване обикновено е до 62˚C. Необходимото допълнително гориво при къс
преход през летния период ще е 12.1, като EEOI нараства с 13.7 %, а през
зимния ще е 14.1 т. и увеличение на EEOI с 15.9 %:
EEOI=
EEOI=

99.6 𝑥 3.114400+1.05 𝑥 3.151040
37000 𝑥 1000
101.6 𝑥 3.114400+1.05 𝑥 3.151040
37000 𝑥 1000

= 8.4730 𝑥 10−6
= 8.6414 𝑥 10−6

При срив в парният подгрев за един танк, са необходими 20-30 мин за
продухване на кондензата и възстановяване на процеса. За 14 товарни танка
(включително и слоп танковете), това е допълнителен разход от 3 т., което би
увеличило EEOI с 3 % при плаване съответно през летния и зимния период. При
превоз на товар на дълъг преход е излишно да се поддържа висока температура на
товара, защото загубите на топлинна енергия зависят право пропорционално от
разликата между температурата на товара и температурата на морската вода. В този
случай подгрева се извършва с утилизационния котел и доподгрява няколко дни
преди пристигане в разтоварното пристанище. За мазута при средно понижение на
температурата с 3.5° C дневно при незимни условия и при стартиране на подгрева с
разлика между актуална и изискуема температура 21˚(след 6 дни преход), за
останалите 4 дни ще са необходими 44.6 тона по формула 3.1 и резерва за лятно
време. Нарастването на EEOI е с 16.9 % спрямо такъв преход без операции по
подгрев на товара. От практическия опит при срив на системата по два пъти на танк
от неправилна профилактика и контрол на процеса по подгрева, води до
допълнителен разход от 5.4 т., а EEOI нараства с 1.8 %. През зимата най-голямо
въздействие върху товара има студена морска вода на палубата при лошо време. В
такива случаи всички мощности работят на максимум. На дълъг преход разходът на
гориво ще бъде 127.9 т. и ще доведе до увеличение на EEOI с 48.5 %, спрямо такъв
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преход без разход по подгрев. При срив на системата до четири пъти на танк от
неправилна профилактика и контрол на процеса по подгрева и поради лоши
атмосферни условия, особено поради заливане на палубата с вода, би довело до
допълнителен разход от 10.8 т. гориво, а EEOI нараства с 2.8 %.
При маслата за хранителната индустрия и специализираните товари
винаги има зададена температура за поддържане по време на прехода и в
разтоварното пристанище. Как би изглеждало усъвършенстването на

EEOI

в

операциите по подгрева на един от често превозваните продукти в това отношение,
палмовото масло? При поддържане на температура по време на прехода от 35° C и
разтоварна такава максимум 55° C, необходимата топлинна енергия и необходимия
резерв за къс преход ще изисква разход на гориво от 36.8 т. през летния и 38.6 т. през зимния период. EEOI се увеличава с 41.6 % при преход през летния и с 43.6 % при преход през зимния период, спрямо еквивалента за преход без подгрев
(7.4546 𝑥 10−6). При дълги преходи за поддържане на горепосочената температура,
необходимата топлинна енергия и резерв ще изисква разход на гориво от 69 т. през
летния и 109.6 т. - през зимния период. През летния период за поддържане на
температурата основният котел работи на 30 % от мощноста си заедно с
утилизационния (първите 7 дни), а през последните 3 денонощия работи на
максимална мощност за достигане на максималната разтоварна температура. През
зимния период основния котел работи на 80 % заедно с утилизационния за
поддържане на изискуемата температура в горния и диапазон, а през последните 3
денонощия - на максимум за достигане на разтоварната такава. EEOI нараства с 26.2
% на тези преходи през летния и с 41.6 % - през зимния период спрямо еквивалента
без подгрев (7.3979 𝑥 10−6 ).
Наред с профилактиката и контрола при осъществяване на операциите по
подгрева, енергийна ефективност може да се постигне без да се превишава
зададената за превоза на товара температура. Завишаването и само с 1°C на целия
товар води до допълнителен разход от 1.7 т. гориво на ден. На къс преход този разход
може да достигне до 6 т., а на дълъг до 17.7 т., което увеличава EEOI с 4.8% и с 5.3 %
на къс и дълъг преход.
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3.3 Пътища за подобряване оперативния индекс за енергийна
ефективност при операции, свързани с разтоварването и по време на
просмукването като негов финален етап
При разтоварването винаги се ангажират енергоемки мощности за изпълнение
на сталийното време и за доброто просмукване на товарните танкове, с оглед помалкото остатъчно количество товар, което винаги е за сметка на корабособственика.
Как би изглеждала стратегията за подобряване на EEOI на танкерите продуктовози и
химикаловози при използването на една от най-разпространените помпени системи норвежката „Франк Моон” АC, известна в практиката като „ФраМо система”.
Разходът на гориво при използване на тази система зависи от необходимата за работа
на помпите мощност. Хидромоторите на системата осигуряват работа на 6 помпи
едновременно в зависимост от техния капацитет. За танкери продуктовози при пълно
натоварване 2 x 300 м3 (180 кВ) помпи и 4 x 500 м3 (300 кВ) помпи (12 товарни танка
и два слоп танка ), а за танкери химикаловози 6 x 200 м3 (105 кВ) помпи ( 22 товарни
товарни танка и два слоп танка). За да се осигури работата им винаги на разтоварни
операции работят поне два генератора в паралел, като единият от тях се натоварва до
75 - 85 % от мощноста си и се контролира да работи с постоянно натоварване, а
вторият е на плавателен режим и обира флуктоациите в товара. Съвременните 4
тактови генератори харчат около 200-220 г/кВч. Помпите се експлоатират
обикновено при изпълнение на тези операции на 75 - 85 % от мощноста им заради
избягване на забиването им при едовременна работа. Разходът на гориво, необходимо
само за разтоварването (за захранване на помпите) на 37000 т. танкер продуктовоз
при едновременно използване на горепосочения брой и капацитет помпи (2600 м3 /
1560 кВ общо, а на 80% - 1248 кВ) ще бъде 275 кг на час. За 22 часа разтоварване
разходът ще бъде 6.1 т. За 3 часа просмукване на разтоварните танкове при 70 %
максимално натоварване на помпите (обикновено този процес изисква намаляване на
оборотите и се извършва танк по танк), още 0.2 т. Разходът ще стане 6.3 т. Ако се
прибавят и загубите от превръщането на електрическата енергия в налягане на
маслото и последващото превръщане на налягането във въртеливо движение (около
10 % от опит), то общия разход става 6.9 т. леко гориво.
Оперативния индекс за енергийна ефективност без операцията по разтоварване на
товара е равен на 7.4546 x 10ˉ6 при къси преходи и на 7.3979 x 10ˉ6 за дълги
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преходи. С операциите по разтоварване EEOI на къс преход нараства с 7.9 % и с 2.7
% на дълъг такъв. Резерва за подобряване на EEOI при тази операция се крие в
недопускане увеличаване времетраенето на процеса, най- вече при разтоварването на
високовискозитетни товари. Неизпълнението на необходимите действия може да
доведе до увеличение на разтоварването с 3-4 часа, или на просмукването с още 1-2
часа, което би увеличило разхода на леко гориво с 1.2 т. Увеличението на EEOI в
този случай на къс преход е с 1.3 %, , а на дълъг преход с 0.45 %.
87.5 𝑥 3.114400+9.15 𝑥 3.151040

EEOI=
ЕEOI=

= 8.1444 𝑥 10−6

37000 𝑥 1000
260.5 𝑥 3.114400+11.23 𝑥 3.151040
37000 𝑥 3000

= 7.6278 𝑥 10−6

Резерва за подобряване на EEOI при тази

операция

на танкерите

химикаловози се крие в недопускане увеличаване времетраенето на процеса при
разтоварването на високовискозитетни товари като меласа, дектроза, талоу и други
мастни продукти. Увеличение на времето за разтоварване с 2-3 часа и за просмукване
с 1-2 часа по същите причини, както и за танкера продуктовоз увеличава разхода на
лекото гориво допълнително с 0.6 т. Увеличението на EEOI в този случай на къс
преход е с 0.6 %, а на дълъг преход с 0.2 %:
EEOI=
EEOI=

88.2 𝑥 3.114400+6.7 𝑥 3.151040
37000 𝑥 1000
262.6 𝑥 3.114400+8.6 𝑥 3.151040
37000 𝑥 3000

= 7.9947 𝑥 10−6
= 7.6121 𝑥 10−6

Направените изчисления водят до извода, че при постоянен контрол на
операциите при разтоварване и стрикното спазване на подписаното с терминала
споразумение, не би се стигнало до времезагуба, което прави танкера продуктовоз
средно с 0.9 % енергийно по-ефективен на къс и дълъг преход, а танкера химикаловоз
- с 0.4 %.
3.4 Подобряване енергоефективноста на операциите, свързани с миенето
на товарите
Постигането на добро измиване на товарните танкове чрез минимално
използване на гориво, вода и най-вече пестене на време, е голямо предизвикателство,
изискващо солидни знания и опит в практиката. Първата стъпка за оптимизиране му
е добре направеният анализ, залегнал в плана за измиване на товарните танкове и
магистрали.

Правилно

подбраната

стратегия

от

субектите

извършващи

и
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контролиращи миячните операции, би довела до еволюирането им, а оттук и
подобряване на енергийната ефективност на танкера продуктавоз и химикаловоз.
Заложени параметри на танкер химикаловоз, най-често превозващ товари с
енергоемки операции по миене : маса на товара- 4000 т.; 13 товарни танка с обща
кубатура от 5000 м3; 3 дизелгенератора - 310 кВч всеки; разтоварна помпа 200 м3(115
кВ/ч); миячна помпа 60 м3(35 кВ/ч); пожарна помпа 135 м3 (80кВ/ч); 2 спомагателни
котела - 2000 кВч всеки; един утилизационен котел - 700 кВч; 2 миячни машинки на
танк, всяка с капацитет 10m3/ч; разход на тежко гориво на ден натоварен, равно на
10 тона; разход на тежко гориво на ден под баласт, равно на 8.5 тона; няма разход на
леко гориво на ден; баластен преход, равен на 1000 морски мили. Къс и дълъг
преход, са същите както е посочено в точка 3.1на тази глава.
При план за миячни операции, включващ един цикъл студена вода равен на
температурата на околната среда, един цикъл гореща вода 80˚C, пароване и
вентилиране по 1 час на товарен танк при зимни условия с температура на морската
вода 1˚C в рамките на 22 часа ще се изконсумира допълнително гориво както следва:
- за работата на миячна помпа през целия миячен процес;
- за работата на разтоварните помпи на всеки танк при просмукване на
миячните води, работещи на този режим на 30% от мощноста си, като този процес
обхваща едновременно по два товарни танка при цикъл студена вода и танк по танк
при цикъл гореща вода;
- за работата на пожарна помпа по осигуряване вентилирането на танковете.
Общото количество гориво при разход от 220 грама на киловатчас ще бъде
0.55 тона. Това количество гориво включва 7 часа работа едновременно по 2
разтоварни помпи при цикъла за миене със студена вода на 30 % от максималната
мощност (35 кВ) и 14 часа самостоятелно при цикъла със гореща вода (0.216 т.);
- За работата на миячна помпа на пълен капацитет по обезпечаване
необходимото налягане на миячните машинки (10 бара) за 22 часа процес на миене
(0.169 т.);
- За работата на пожарна помпа на 70 % от максималната си мощност (56 кВ)
за 13 часа по обезпечаване на операциите и най-вече вентилирането на товарните
танкове след пароване (0.160 т.).
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За подгрева на морската вода до 80˚C необходимото теоретично количество
енергия ще е 1738 кВ/ч, а това в еквивалентно гориво би било равно на 2.13 т. за 14
часа обща работа на единия котел. На практика обаче единият котел работи на около
1700-1800 кВ от своята мощност, а другият помага с до 70% от мощността си заради
загуби от, непочистени горивни камери и димоходи на котлите, водещо до
неефективно изхвърляне на горещи газове в атмосферата, непочистени подгреватели
на водата за миенето води до повече цикли на топлоносителя за подгрев, неизправни
миячни машинки (течащи уплътнения).Така разходът на вода за миене става от 20
м3/ч, примерно на 27 м3/ч за танк. Увеличението е с 35% на водата, която е обект на
подгрев. В редица случаи утилизационният котел е с малък капацитет и едва стига да
покрива подгрева на мазута. Допълнителният разход на гориво от горепосочените
причини ще бъде 1.72 т. от работата на втория котел за 14 часа. Общото количество
гориво за осигуряване на цикъла за миене с гореща вода става 3.85 т. За пароване на
товарните танкове (по тон вода на танк) ще е необходима енергия от 1645 кВ или
еквивалентно количество гориво от 0.3 т. Общият разход за миячния процес ще бъде
4.15 т. Оперативният индекс за енергийна ефективност на къс преход при зададените
вече параметри без операции по миене, ще бъде равен на стойноста: 25.2072 𝑥 10−6 ,
а на дълги преходи 26.0734 𝑥 10−6 . С операции по миене на къс преход EEOI
нараства с 7.3 . С операции по миене на дълъг преход EEOI нарасрва с 3.5 %.
- Срив на системата за подгрев спира миенето. Преходният процес за възстановяване
на подгрева след отстраняване на повредата е около 15мин. За час такъв срив би
довел до допълнителен разход от 0.2 т. гориво;
- Съкращаването на миячен цикъл с гореща вода (80˚C) до 15 минути или
неудължаването му с толкова води до икономия от 0.5 тона гориво;
- Свеждането до минимум на гореспоменатите загуби, изискваши работа на 70
% на втория котел за покриването им, води до икономия на 1.7 т. гориво.
Резерв на енергийната ефективност в операциите по миене на товарните
танкове и магистрали се крие в добрата поддръжка на системата за свеждане на
загубите до минимум, както и в натрупания практически опит за съкращаване на
процедурите. Общата икономия на гориво от подобряването на горепосочените
оперативни разходи е 2.4 т. (съкращаването с 15 минути цикъл гореща вода намалява
общия процес с 3.25 часа) и води до повишаване на EEOI на къс преход с 3.5 %, а на
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дълъг преход с 1.7 % спрямо еквивалентите, 27.0394 𝑥 10−6на къс и 26.9895 𝑥 10−6
дълъг преход при пълна консумация на гориво по време на миячния процес :
EEOI=
EEOI=

66.5 𝑥 3.114400+0.55 𝑥 3.151040
4000 𝑥 2000
135.7 𝑥 3.114400+0.55 𝑥 3.151040
4000 𝑥 4000

= 26.1051 𝑥 10−6
= 26.5223 𝑥 10−6

Изводи по трета глава
1. Операциите по инертиране увеличават EEOI с 12.8 % спрямо нормалния
разход на тежко и леко гориво на тон-миля, на къс преход, а при дълги с 6.2 %.
Коефициентът за приравняване на EEOI спрямо кораб без тези специфични
операции, е 1.13 при къси и 1.06 при дълги преходи.
При добра организация и контрол на процеса във всички негови фази, редовна
и добра поддръжка на инерт газ системата, както и прилагането на каскадно
инертиране при пърджинг на дълги преходи, би довело до намаление на EEOI с 2.25
% или с 2.25 % енергийно по-ефективен танкер продуктовоз. За танкерите
химикаловози увеличението на EEOI с 3.8 % спрямо нормалния разход на тежко и
леко гориво на тон на миля, на къс преход, а коефициента за приравняване на EEOI
спрямо кораб без тези специфични операции е 1.04.
При добра организация и контрол по управление на процеса във всички
негови фази, включително редовна и добра поддръжка на системата, както и
прилагането на каскадно инертиране, съкращаващо наполовина инертния процес, би
довело до намаление на EEOI с 2.6 % или с 2.6 % енергийно по-ефективен танкер
химикаловоз.
2. При провеждане на операциите по подгрев на товара EEOI нараства с 13.7
% през летния и с 15.9 % през зимния период на плаване на къси преходи и с 16.9 %
през летния и с 48.5 % през зимния период при плаване на дълги преходи спрямо
нормалния разход на тежко и леко гориво на тон- миля пренесен товар.
Коефициентът за приравняване на EEOI спрямо кораб без необходимоста от
провеждането на тази специфична операция е 1.14 за летния и 1.16 за зимния период
на плаване на къс преход, а за дълъг такъв е 1.17 за летния и 1.49 за зимния период на
плаване. Неправилното поддържане на системата за подгрев на товара, както и
недостатъчния контрол по време на операциите увеличават EEOI с 3 % на къс преход
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през летния и зимния период на плаване и с 1.8 % на дълъг преход през летния и с 2.8
% през зимния период на плаване.
При превоз на товар, изискващ поддържането на постоянна температура за
прехода, EEOI нараства с 41.6 % през летния и с 43.6 % през зимния период при
плаване на къси преходи, а на дълги преходи с 26.2 % през летния и с 41.6 % през
зимния период, спрямо нормалния разход на тежко и леко гориво на тон - миля
пренесен товар. Непревишаването на зададената за превоза на товара температура
само с 1 градус по Целзий повишава оперативния индекс за енергийна ефективност с
4.8% и с 5.3% на къс и дълъг преход през летния период.
3. Oперациите по разтоварване увеличават EEOI на къс преход с 7.9 % и с 2.7
% - на дълъг. Постоянният контрол на операциите при разтоварване и просмукване
спестява времезагуба и разход на гориво и прави танкера продуктовоз средно с 0.9 %
енергийно по-ефективен на къс и дълъг преход, а танкера химикаловоз - с 0.4 %.
4. Резерв на енергийната ефективност в операциите по миене се крие в добрата
поддръжка на системата за свеждане на загубите до минимум, както и в натрупания
практически опит за съкращаване на процедурите. Oбщата икономия на гориво от
подобряването на горепосочените оперативни разходи е 2.4 т. (съкращаването с 15
минути цикъл гореща вода намалява общия процес с 3.25 часа) и води до повишаване
на EEOI на къс преход с 3.5 %, а на дълъг преход с 1.7 % спрямо еквивалентите при
пълна консумация на гориво по време на миячния процес.
Глава 4 Създаване на алгоритъм за практическо приложение на
експлоатационни мерки по усъвършенстване операциите на танкер
химикаловоз и танкер продуктовоз, насочени към намаляване оперативния
индекс за енергийна ефективност
От направените анализи в глава 2 и 3 на дисертационния труд ясно се очертава
необходимоста от създаването на алгоритъм по изпълнението на стратегиите на
субектите, чрез конкретни действия заложени в плана за прехода. Те представляват
оперативни мерки (ОМ) по даден процес, като:
- оперативни мерки по инертирането (ОМИ);
- оперативни мерки по подгрева на товара (ОМП);
- оперативни мерки при разтоварването и просмукването (ОМРП);
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- оперативни мерки в миячните операции (ОММ);
За да се реализират тези дейности, е важно определянето на отговорностите на
субектите (длъжностните лица от палубна и машинна команда), като :
- отговорност по изпълнението на конкретната дейност (ОИКД);
- отговорност по контрола на конкретната дейност (ОККД);
- отговорност по изпълнението и контрола на конкретната дейност (ОИККД).
No и
вид
на
ОМ

Енергийно
ефективна
мярка
засягаща

Приложно
поле

Конкретни дейности за подобряване
на енергийната ефективност

Отговорно
лице от
корабния
екипаж

ОМ

Инертиране
на товарни
танкове

Инерт газ
система

Проверка на аларми гарантиращи
качествената работа на инерт газ
системата. Работа и поддръжка на
инерт газ и азотен генератор.

Главен
механик
(ОККД)
Втори
механик
(ОИККД)
Трети
механик
(ОИКД)

ОМ

Подгрев на

Система за

Системна поддръжка на линиите за

Старши

2

товара в

1

товарните

подгрев на подгрев на товара по палубата и в
товара

танкове

помощник

товарните танкове (недопускане и

капитан

изолиране на всякакъв вид течове).

(ОИККД)

Системна профилактика на линии

Помпиер и

кранове и на кондензните гърнета

Палубен

в системата за подгрев на товара.

боцман
(ОИКД)

ОМ

Подгрев на

3

товара в
товарните
танкове

Система за

Правилно определяне на времето,

Капитан

подгрев на за започване на подгрева на товара

(ОККД)

товара

при дълги преходи, за достигане на
изискуемата

температура

при

Старши
помощник

разтоварване. Контрол по спазване

капитан

на дневния температурен градиент

(ОИККД)

по време на прехода. Регулярни

Помпиер и

замери и водене на дневник за

Палубен
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температурата в товарните танкове.

боцман
(ОИКД)

ОМ
4

Разтоварване Система за
на товара и

Поддръжка

и

експлоатация

на

разтоварва разтоварните помпи. Регулярно про

Главен
механик

просмукване

не и

духване с въздух на кофердамите

(ОККД)

на товарните

просмуква

им и смяна на уплътненията при

Старши

танкове

не на

нужда.Поддържане на постоянно

помощник

товара

налягане при максимален дебит на

капитан

разтоварване.

Оптимизиране

на

процеса на просмукване.

(ОИККД)
Помпиер
(ОИКД)

ОМ

Миене на

Система за

Поддръжка на системата за подгрев

Главен

5

товарните

миене

на водата. Почистване на горивните

механик

камери и димоходите на котлите.

(ОККД)

Почистване

на

Втори и

за

Трети

танкове и
магистрали

подгревателите

и

тестване
на

водата

миячните операции.

механик
(ОИКД)

ОМ

Миене на

Система за

6

товарните

миене

танкове и
магистрали

Анализиране на предстоящите

Капитан

перации по миене на товарните

(ОККД)

танкове. Определяне използването

Старши

на най-ефективните химикали.

Помощник

Определяне броя на циклите и

Капитан

температурата на подгрев на водата.

(ОИККД)

Анализ на използването и работата

Помпиер и

на миячните машинки.

Палубен
боцман
(ОИКД)
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Заключение
От изложеното в дисертационния труд проличава ясно значимостта на
проблема по повишаване енергийната ефективност на обекта на изследването,
танкерите продуктовози и химикаловози. Разсъжденията в дисертационния труд
твърдо сочат, че резервите трябва да се търсят в подобряването на оперативния
индекс, независимо от множеството конструктивни подобрения на корабите от
танкерната индустрия. Техният оперативен профил изисква задълбочена и критична
обработка на статистическите данни, за да се откроят специфичните етапи на всяка
дейност и да се посочат възможностите за намаляване на енергийните разходи. За да
се направи такъв анализ, е необходимо да се представи прехода като система от
операции с ясно определени стратегии на субектите по изпълнението им.
Научно - приложни и приложни приноси
Научно-приложен принос:
1. Приложение на теорията на игрите в танкерната дейност като съвкупност
от множество операции, с основни участници в лицето на палубна и машинна
команда, осигуряващи тяхното организиране и провеждане. Доказва се твърдението,
че изпълнението на специфичната операция на танкера химикаловоз (продуктовоз)
представлява решаване на конфликтна ситуация, за която тази теория е приложима.
Доказва се, че всяка страна в конфликта се стреми да получи максимална полза,
независимо от противодействието на другата страна или на случайността, което води
до повишаване на енергийната ефективност на танкера.
Приложни приноси:
1. Използването на коефициент за приравняване на ЕЕОI при неговото
изчисление по формулата, определена от IMO за изследвания тип танкери, спрямо
кораб без тези специфични операции. При добра организация и контрол на процеса
по инертиране във всички негови фази, включително редовна и добра поддръжка на
инерт газ системата, както и прилагането на каскадно инертиране, съкращава този
процес и води до намаление на EEOI с 2.6 % (2.6 % енергийно по-ефективен танкер
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химикаловоз), а за танкера продуктовоз - с 2.25 % (2.25 % енергийно по-ефективен
танкер продуктовоз).
2. Правилното поддържане на системата за подгрев на товара, както и контрол
по време на операциите, подобряват EEOI с 3 % на къс преход през летния и зимния
период на плаване и с 1.8 % на дълъг преход през летния и с 2.8 % през зимния
период на плаване. При превоз на товар, изискващ поддържането на постоянна
температура за прехода, непревишаването й само с 1 градус по Целзий повишава
оперативния индекс за енергийна ефективност с 4.8% и с 5.3% през летния период на
къс и дълъг преход.
3. Добрата поддръжка на системата за миене на товарните танкове и
магистрали свежда загубите до минимум. Натрупаният практически опит за
съкращаване на процедурите, осигуряващи качественото им измиване и приемане,
води до повишаване на EEOI на къс преход с 3.5 %, а на дълъг преход с 1.7 % спрямо
еквивалентите при пълна консумация на гориво по време на миячния процес.
Постоянният контрол на операциите при разтоварване и недопускане
забавянето му, особено при просмукването като финална негова фаза, прави танкера
продуктовоз средно с 0.9 % енергийно по-ефективен на къс и дълъг преход, а танкера
химикаловоз - с 0.4 %.
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