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Wybrane problemy projektowania, budowy
i eksploatacji ekranoplanu
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W artykule przedstawiono możliwości zastosowania ekranoplanu i spodziewane korzyści, które mogłyby się pojawić w związku z szerszym wykorzystaniem tej technologii.
Omówiono wybrane problemy związane z projektowaniem, budową i eksploatacją takiego środka transportu. Zaprezentowany przykład numeryczny obliczeń opływu płata
ekranoplanu daje pogląd na zjawiska związane z jego ruchem.

Selected Problems of Design, Construction and Operation
of Wing-in-ground Craft
Key words: wing-in-ground boat, ekranoplan, design and operation
This study presents a wide range of possibilities resulting from the application
of wing-in-ground boats as means of transport. Selected design and operation problems
of this type of vessel are briefly discussed. The numerical example of calculations of
viscous flow around the wing of a WIG craft gives a good view on the ground effect
related with WIG craft motion.
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Wstęp
W ciągu ostatnich lat prędkość podróżowania różnymi środkami transportu
szybko wzrasta. Tendencja ta widoczna jest również przy określeniu parametrów transportu morskiego. Nowe generacje statków są zwykle szybsze niż te,
które zostały zastąpione. Aby umożliwić wzrost prędkości, trzeba wprowadzać
nowe technologie. Ocenia się, że limit prędkości konwencjonalnego statku wypornościowego ustalono do 100 km/h. Wydaje się jednak, że granica ta jest
określona zbyt optymistycznie. Nawet niewielki konwencjonalny statek poruszający się w wodzie z taką prędkością, zużywał będzie ogromne ilości paliwa.
Ogromne zapotrzebowanie mocy szybkiego i konwencjonalnego statku wynika
w większości z oporu lepkości wody. Oczywistym rozwiązaniem jest ograniczenie kontaktu z wodą. Takie podejście prowadzi do stosowania jednostek ślizgowych, wodolotów lub bocznościanów. Wymienione jednostki pozostają jednak
w kontakcie z wodą i choć kontakt ten bywa znacznie ograniczony, woda zwiększa opór kadłuba.
Bezkompromisowym rozwiązaniem statku morskiego o bardzo niskich oporach ruchu jest łódź poruszająca się bez kontaktu z wodą, poduszkowiec bez
dmuchawy wytwarzającej poduszkę: ekranoplan. Ekranoplan (ang. WIG boat:
abbr. wing-in-ground boat) jest łodzią poruszającą się tuż nad powierzchnią
wody, unoszącą się na obszarze podwyższonego ciśnienia wytworzonego pomiędzy jej skrzydłem, a powierzchnią wody (tzw. efekt przypowierzchniowy,
ground effect). Ekranoplan nie jest samolotem z kilku powodów. Po pierwsze
nie może poruszać się bez powierzchni wody i w swoim klasycznym rozwiązaniu nie wzniesie się wyżej niż wynika to z działania efektu przypowierzchniowego. Pułap ekranoplanu ograniczony jest do rozmiarów jego samego. Po drugie jego kadłub musi posiadać odpowiednią wyporność, aby utrzymać się na
powierzchni wody w czasie, gdy nie porusza się lub startuje. Ponadto ekranoplan porusza się wśród statków, a nie samolotów, co ma bezpośredni wpływ na
problemy eksploatacyjne typu nawigacyjnego.

1. Zastosowania komercyjne ekranoplanu
Pomysł zastosowania technologii ekranoplanu nie jest nowy i ma już ponad
cztery dekady. Trudno jest jednak mówić o dojrzałości tej technologii, gdyż
obiekty te nie są powszechnie używane. Powodem tego może być fakt, że
w byłym Związku Radzieckim, gdzie technologia ta była najlepiej dopracowana,
była ona jednocześnie ściśle tajna. Obecnie jedynie kilka ekranoplanów jest
stosowanych w celach komercyjnych, tak więc ocena przydatności jest ograniczona. Jednym z niewielu zrealizowanych obiektów jest ekranoplan Flightship
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FS8, (rys. 1). Ekranoplany takie są eksploatowane m.in. przez firmę Pacific
Seaflight, realizującą połączenia w południowo-wschodniej części Alaski. Prędkość rejsowa jednostki wynosi 86 węzłów, zasięg 300 mil. Wysokość fali znaczącej, przy której ekranoplan może kontynuować rejs wynosi 2 m. Biorąc pod
uwagę jego prędkość jest to wartość niemała. Przewozi 8 pasażerów plus dwóch
członków załogi.

Rys. 1. Ekranoplan Flightship FS-8 eksploatowany przez firmę Pacific Seaflight, [4]
Fig. 1. Flightship FS-8 WIG boat operated by the Pacific Seaflight

Niewątpliwie nowa technologia, aby wejść na rynek musi posiadać wyróżniające się cechy lub znaczne zalety. Jakie są więc zalety i wady ekranoplanu?
Do zalet należą:
– możliwości zapewnienia potrzeb dla wzrastających prędkości transportu
morskiego;
– ekranoplany osiągają znaczne prędkości utrzymując sprawność na wysokim poziomie, szczególnie w porównaniu z morskimi jednostkami
szybkimi;
– w porównaniu z samolotami ich koszty eksploatacyjne są bardzo niskie;
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– nie potrzebują rozwiniętej infrastruktury, mogą być wykorzystane praktycznie w każdym porcie;
– cechują się bardzo wysokim komfortem podróży (brak kołysań i brak
przyspieszeń spowodowanych turbulencjami w otwartym powietrzu);
– cechują się niską emisją hałasu – emisja hałasu ekranoplanu Flightsip
FS-8 jest porównywalna z emisją hałasu samochodu osobowego.
Ekranoplany posiadają jednak pewne ograniczenia:
– są dość wrażliwe na warunki pogodowe, w szczególności wysokość fali
i prędkość wiatru. Jest to jednak cecha wspólna wszystkich nowoczesnych szybkich jednostek morskich;
– ze względu na dużą prędkość ekranoplanu będą pojawiać się problemy
związane z zapewnieniem bezkolizyjnego ruchu ekranoplanów i statków
konwencjonalnych.
Obecne odległości rejsowe szybkich konwencjonalnych pasażerskich statków morskich nie przekraczają 250 km. Spowodowane jest to nieakceptowanym
czasem podróży, który może się jeszcze wydłużać na skutek konieczności
zmniejszania prędkości spowodowanego większą możliwością pojawienia się
niekorzystnych warunków pogodowych. Tutaj uwidacznia się przewaga ekranoplanu. Odległość ta może być w ich przypadku znacznie większa.
Potencjalna wysoka sprawność ekranoplanu będzie osiągana raczej dla
większych jednostek. Mniejsze łodzie muszą poruszać się na większej względnej wysokości, aby zachować odpowiednią odległość od fal. Może to spowodować, że efektywność małego ekranoplanu będzie porównywalna z małym samolotem. Jednak koszty eksploatacji nie składają się tylko i wyłącznie z kosztów
paliwa. Inne składniki kosztów eksploatacji to utrzymanie, amortyzacja, załoga
i ubezpieczenie. Ze względu na morską naturę ekranoplanu, koszty te będą
mniejsze niż samolotu i w tym objawia się jego przewaga. Mogą one być budowane i utrzymywane dużo taniej niż samolot, który musi spełniać wymagania
FAA. Koszty szkolenia załogi są niższe, czyli mniejsze będą też koszty przeznaczone na pensje. Opłaty portowe również z reguły są dużo niższe niż lotniskowe. Szczególnie należy zwrócić uwagę na bardzo niskie wymagania ekranoplanu, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury. Wymagania te są niższe niż przeciętnego statku transportowego i nie ma potrzeby budowania żadnego pasa startowego. Oczywiście, eksploatacja małej jednostki WIG będzie najbardziej opłacalna w rejonach przybrzeżnych, tam gdzie wysokość fali nigdy nie osiągnie
znaczących wartości (fiordy, zatoki, duże jeziora itp.).
Ekranoplan nie jest wolny od problemów związanych z bezpieczeństwem.
Aby wypełniać swoją rolę w sposób efektywny, musi lecieć tak nisko, jak tylko
jest to możliwe w zależności od wysokości fali. Problem pojawia się, gdy wysokość fali zmienia się w czasie drogi. Charakter rozkładu prawdopodobieństwa
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wystąpienia danej wysokości fali powoduje, że większość fal ma wysokość zbliżoną do średniej wysokości, ale od czasu do czasu możliwe jest pojawienie się
fali znacznie wyższej niż średnia. Wysokość takich fal może być nawet trzykrotnie wyższa od średniej. Ekranoplan musi być albo gotowy na uderzenie takiej fali, czyli posiadać wytrzymałą konstrukcję i wysoką stabilność lotu, albo
poruszać się jeszcze wyżej, a tym samym być mniej efektywnym niż mógłby być
przemieszczając się na niższej wysokości. Problem ten nie jest tak istotny dla
większych łodzi typu WIG. Innym problemem związanym z bezpieczeństwem są
przeszkody nawigacyjne i zapewnienie zdolności do unikania kolizji. Właściwości manewrowe małych ekranoplanów są z reguły wystarczające, natomiast
szczególny nacisk należy położyć na zapewnienie wysokiej wzdłużnej stateczności lotu.
Iloraz mocy rejsowej i jednostkowej masy ładunku wyrażony jako P/W
(rys. 2) jest bardzo niski dla ekranoplanu w porównaniu do innych środków
transportu. Na rysunku 2 stosunek P/W znormalizowano w ten sposób, że samochód jadący z prędkością 100 km/h posiada P/W = 1. Wyraźnie widoczna jest
luka do wypełnienia pomiędzy transportem lotniczym, a wodnym i samochodowym.
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Rys. 2. Współczynnik mocy do masy ładunku w funkcji prędkości dla różnych środków
transportu, opracowano na podstawie danych w pracy [5]
Fig. 2. Power to weight ratio for different transport means
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Interesującą propozycją firmy Boening jest projekt ekranoplanu Pelican,
(rys. 3). Jest to zupełne przeciwieństwo pod względem wielkości jednostki
Flightship. Rozpiętość skrzydeł tego giganta wynosi 150 m. Projekt ten jest
odpowiedzią Boeninga na plany armii Stanów Zjednoczonych i jego realizacja
zależy w głównej mierze od zamówień wojskowych, chociaż Boening przewiduje również wiele możliwości zastosowania ekranoplanu do celów cywilnych.
Ekranoplan ten projektowany jest przede wszystkim jako środek dalekiego
transportu transoceanicznego, a jego wysokość rejsowa wynosi 7 m. Będzie miał
również zdolność latania na pułapach zarezerwowanych wyłącznie dla samolotów (7000 m w tym wypadku), ale okupione to będzie oczywiście znacznie wyższym zużyciem paliwa i mniejszymi możliwościami ładunkowymi. W przypadku lotu nad powierzchnią morza z wykorzystaniem efektu przypowierzchniowego nośność Pelicana będzie wynosić 1400 ton ładunku (pięć razy więcej niż
rosyjski AN 225) przy zasięgu 16 000 km. Militarne jak i cywilne perspektywy
zastosowania takiego środka transportu są oczywiste.

Rys. 3. Ekranoplan Pelican, [1]
Fig. 3. Pelican WIG craft

Porównanie wielkości Pelicana, samolotu Boening 747 oraz statku rzeka –
morze, zaprezentowano na rysunku 4.
Międzynarodowa Organizacja Morska opracowała w 2002 roku Przejściowe standardy dla jednostek wykorzystujących efekt przypowierzchniowy [2].
Dokument ten jest pierwszą próbą normalizacji standardów projektowania
i budowy ekranoplanów. Zawiera 18 głównych rozdziałów dotyczących projektowania, konstrukcji oraz wyposażenia, 3 rozdziały związane z ilościową oceną
bezpieczeństwa i metodami zarządzania bezpieczeństwem w eksploatacji oraz 8
aneksów zawierających różnego rodzaju wymagania szczegółowe. Wprowadzenie tej rezolucji ma duże znaczenie dla potencjalnych operatorów, gdyż umożliwia certyfikację ekranoplanu w towarzystwach klasyfikacyjnych, a jednocześnie
pozwala na uniknięcie stosowania bardzo restrykcyjnych przepisów ICAO
24

Wybrane problemy projektowania, budowy i eksploatacji ekranoplanu

(International Civil Aviation Organization). Obniża to potencjalne koszty eksploatacji ekranoplanu.

100 m
Statek typu rzeka – morze

150 m

65 m

120 m

Boening 747

Ekranoplan Pelican

Rys. 4. Porównanie rozmiarów Pelicana, Boeninga 747 i statku rzeka – morze
Fig. 4. Size comparison between Pelican, Boening 747 and sea – river vessel

2. Podstawy aerodynamiczne ruchu ekranoplanu
Dwa zjawiska fizyczne mają miejsce, gdy skrzydło zbliża się do powierzchni. Efekt przypowierzchniowy właściwie obejmuje oba te zjawiska, co niekiedy
bywa mylące. Te dwa zjawiska to odpowiednio efekt spowodowany rozpiętością
skrzydła (span dominated effect) i efekt spowodowany cięciwą profilu skrzydła
(chord dominated effect). Ten pierwszy powoduje zmniejszenie oporu skrzydła,
a ten drugi zwiększenie siły nośnej. Nazwy wynikają z faktu, że parametrem
decydującym o efekcie spowodowanym rozpiętością jest stosunek wysokości
lotu do rozpiętości skrzydła, a w drugim wypadku stosunek wysokości lotu do
długości cięciwy.
Efekt spowodowany rozpiętością skrzydła jest związany z silnym tłumieniem wiru wierzchołkowego spływającego z końcówki skrzydła, które ma miejsce w czasie lotu nad powierzchnią morza. W ten sposób zwiększa się efektyw25
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na wartość rozpiętości skrzydła, jednocześnie zmniejszając tzw. opór indukowany.
Efekt spowodowany cięciwą profilu zostanie przedstawiony w artykule nieco szerzej. Zwiększa on w sposób bezpośredni siłę nośną skrzydeł ekranoplanu
i związany jest z wytworzeniem poduszki powietrznej pod jego skrzydłem. Kiedy skrzydło zbliża się do powierzchni wody i odległość pomiędzy nimi jest bardzo mała, prędkość powietrza względem skrzydła może nawet spaść do zera.
Efekt ten przestudiowano w sposób numeryczny z pomocą systemu Fluent
Inc. Wykonano numeryczne obliczenia dwuwymiarowego przepływu lepkiego
wokół profilu NACA M15. Jest to profil niesymetryczny z płaską częścią od
strony naporu. Obliczenia wykonano stosując równania RANS, wykorzystując
model Spalarta-Allmarasa w celu domknięcia równań (modelowania turbulencji). Wykonano obliczenia profilu poruszającego się z prędkością 30 m/s tuż nad
powierzchnią wody oraz obliczenia profilu poruszającego się z taką samą prędkością, ale w przestrzeni nieograniczonej. W pierwszym przypadku stosunek
długości cięciwy profilu do wysokości lotu wynosił 0,05.

Rys. 5. Siatka numeryczna
Fig. 5. Numerical grid

Rysunek 5 prezentuje topologię zastosowanej siatki numerycznej – niestrukturalnej z elementami czworościennymi.
Wyniki obliczeń dla współczynnika ciśnienia CP zaprezentowano na rysunku 6. Wyraźnie widoczna jest poduszka powietrzna, która tworzy się między
profilem, a powierzchnią wody w przypadku, gdy ekranoplan porusza się tuż
nad nią.
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a)

b)
Rys. 5. Obliczenia współczynnika ciśnienia CP; a) profil poruszający się w otwartym powietrzu,
b) profil tuż nad powierzchnią wody
Fig. 5. Results of pressure coefficient CP calculations; a) in free air, b) above the surface

Wyniki obliczeń współczynnika siły nośnej profilu CL odzwierciedlają powyżej pokazane zależności. W przypadku a, czyli obliczeń profilu w nieograniczonym powietrzu wartość współczynnika CL = 0,6. W przypadku b czyli ruchu
nad powierzchnią wody wartość ta wzrosła aż do CL = 0,86. Przyrost siły nośnej
wskutek efektu przypowierzchniowego spowodowanego cięciwą, a więc tylko
części całego zjawiska, wynosi więc dla analizowanego profilu ponad 40 %.

Zakończenie
Przedstawiono podstawowe cechy ekranoplanu jako środka transportu
z perspektywami zastosowania. Część numeryczna pracy obejmująca analizę
opływu lepkiego profilu ekranoplanu dowiodła, że wzrost siły nośnej związany
z lotem obiektu tuż nad powierzchnią morza może być bardzo znaczny i rzeczywiste możliwości wykorzystania ekranoplanu są obiecujące. Wniosek ten jest
tym bardziej słuszny, że przeanalizowano tylko część tzw. zjawiska przypo27
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wierzchniowego, tj. jedynie efekt spowodowany cięciwą. Dalsze prace mogą
dotyczyć badań numerycznych drugiej części efektu oraz analizy stateczności
wzdłużnej lotu ekranoplanu i optymalizacji jego kształtu.
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