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MT MOUNT EVEREST 

Poważne obrażenia odniesione przez członka załogi podczas 

cumowania w porcie Marsaxlokk na Malcie 08 maja 2020. 

PODSUMOWANIE 

Mount Everest cumował przy dalbie przeładunku paliw płynnych 

Ħas-Saptan Fuelling Dolphin w granicach portu Marsaxlokk na 

Malcie, z pilotem na pokładzie. Załoga na stanowisku 

manewrowym na rufie  zauważyła, że jedna z lin jest naprężona, a 

druga nadal luźna.  

Podczas prób wyrównania naprężenia  obu lin, naprężona lina 

zerwała się uderzając trzeciego oficera. W rezultacie doznał on 

poważnych obrażeń twarzy i został przetransportowany do szpitala 

na lądzie, gdy tylko statek został bezpiecznie zacumowany przy 

nabrzeżu. 

W czasie prowadzonego badania   stwierdzono , iż wytrzymałość 

cumy zmniejszyła się o ponad 50% w stosunku jej certyfikowanego 

MBL. Ponadto, do wypadku przyczyniły się obciążenia  w linie 

spowodowane tarciem i kątami, pod którymi była prowadzona 

podczas  operacji cumowania. 

Biorąc pod uwagę działania w zakresie bezpieczeństwa podjęte 

przez Armatora, MSIU nie wydało żadnych  zaleceń. 

 

 

 

 

Przepisy dotyczące żeglugi handlowej 

(badanie wypadków i incydentów) z 

2011 r., stanowią, że jedynym celem 

badań bezpieczeństwa morskiego 

prowadzonych zgodnie z przepisami, w 

tym analiz, wniosków i zaleceń, które z 

nich wynikają lub są częścią ich procesu, 

jest zapobieganie przyszłym wypadkom 

i incydentom morskim poprzez 

ustalenie przyczyn, czynników, które 

przyczyniły się do ich powstania oraz 

okoliczności zdarzenia. 

Ponadto, celem dochodzeń w sprawie 

bezpieczeństwa na morzu 

prowadzonych zgodnie z tymi 

przepisami nie jest ustalanie winy lub 

odpowiedzialności cywilnej i karnej. 

UWAGA: 

Niniejszy raport nie został sporządzony z 

myślą o postępowaniu sądowym i 

zgodnie z art. 13 ust. 7, przepisów 

dotyczących żeglugi handlowej (badanie 

wypadków i incydentów) z 2011 r., nie 

jest dopuszczalny w jakimkolwiek 

postępowaniu sądowym, którego celem 

lub jednym z celów jest przypisanie lub 

orzekanie o odpowiedzialności lub winie 

chyba, że sąd postanowi inaczej w 

szczególnych przypadkach. 

Dlatego też, raport może wprowadzać w 

błąd, jeśli zostanie użyty do celów 

innych, niż ogłoszenie wniosków 

dotyczących kwestii bezpieczeństwa. 

© Copyright TM, 2021. 

Niniejszy dokument/publikacja (z 

wyłączeniem logo) może być ponownie 

wykorzystana bezpłatnie w dowolnym 

formacie lub na dowolnym nośniku do 

celów edukacyjnych. Można go 

ponownie wykorzystać tylko przy 

zachowaniu dokładności i nie w 

wprowadzającym w błąd kontekście. 

Materiał należy uznać za posiadający 

prawa autorskie TM. 

Dokument/publikację należy zacytować 

i odpowiednio się do niego odwołać. W 

przypadku, gdy MSIU zidentyfikowałoby 

jakiekolwiek prawa autorskie osób 

trzecich, należy uzyskać pozwolenie od 

zainteresowanych właścicieli praw 

autorskich. 

Niniejsze badanie okoliczności wypadku 

morskiego zostało przeprowadzone przy 

udziale i współpracy  Zastępcy 

Komisarza ds. Morskich Republiki 

Liberii. 
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INFORMACJE OGÓLNE I STAN FAKTYCZNY 

Statek 

Mount Everest jest tankowcem do przewozu 

ropy i chemikaliów o pojemności 23 313 GT, o 

podwójnym kadłubie zarejestrowanym w 

Republice Liberii. Należy do Sparrow Shipping 

LLC, a jego operatorem jest Donnelly Tanker 

Management Ltd., Grecja. Został zbudowany w 

2010 roku przez Hyundai Mipo Dockyard Co. 

Ltd. w Republice Korei. Towarzystwem 

klasyfikacyjnym statku jest Det Norske Veritas - 

Germanischer Lloyd (DNV-GL). 

Statek ma długość całkowitą wynoszącą 184,32 

m, szerokość konstrukcyjną 27,40 m oraz 

zanurzenie konstrukcyjne 17,20 m. Jego  

zanurzenie do letniej linii załadunkowej wynosi 

11,52 m, co odpowiada nośności 45 566 ton 

metrycznych (mt). W chwili wypadku statek 

przewoził ładunek 30 030 ton oleju 

napędowego, przy zanurzeniu na równej 

stępce wynoszącego 10,03 m. Napęd zapewnia 

sześciocylindrowy, dwusuwowy, 

wolnoobrotowy okrętowy silnik wysokoprężny 

jednostronnego działania Hyundai-B&W 

6S46MC-C7, o mocy 7860 kW przy 

120 obr/min.  Śruba o stałym skoku, umożliwia 

Mount Everest osiągnięcie szacowanej 

prędkości 15 węzłów. 

Załoga 

Certyfikat bezpiecznej obsady statku  Mount 

Everest przewidywał załogę liczącą 10 osób. W 

chwili wypadku statek był obsługiwany przez 

22 członków załogi, wszyscy byli obywatelami 

Polski lub Filipin z wyjątkiem jednego 

marynarza, obywatela Czarnogóry. 

Kapitanem był 55-letni obywatel Polski. 

Posiadał około 27 lat doświadczenia na morzu, 

w tym 13 lat na stanowisku kapitana. Kapitan 

posiadał kwalifikację STCW1 II/2, a jego 

ostatnie świadectwo kwalifikacji zostało 

wydane dnia 11 lipca 2019 r. przez polskie 

                                                           
1 IMO. (2010). Poprawki Manili do załącznika do 
Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w 
zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im 

władze. Do załogi statku dołączył 2 grudnia 

2019 r., w porcie Aleksandria w Egipcie. 

Rannym trzecim oficerem był 30-letni obywatel 

Polski. Posiadał około 10-letnie doświadczenie 

na morzu, z czego przez 1,7 roku na stanowisku 

trzeciego oficera z uprawnieniami STCW II/1. 

Jego najnowsze świadectwo kwalifikacji zostało 

wydane dnia 11 lipca 2019 roku przez polskie 

władze. W dniu 15 stycznia 2016 r., uczestniczył 

w kursie online poświęconym bezpiecznym 

zasadom i procedurom cumowania. Trzeci 

oficer dołączył do załogi statku 14 listopada 

2019 r. w porcie w Rotterdamie w Holandii. 

Starszym marynarzem (AB),   w grupie załogi na 

rufie był 22-letni obywatel Czarnogóry. 

Posiadał około 3,5-letnie doświadczenie na 

morzu, z czego 12 miesięcy na stanowisku 

starszego marynarza. . Posiadał kwalifikację 

STCW II/1, a jego świadectwo kwalifikacji 

zostało wydane dni 15 marca 2018 r., przez 

władze Czarnogóry. Do załogi statku dołączył 

dnia 15 października 2019 r. w porcie Aszdod w 

Izraelu. 

 Marynarzem (OS), któremu powierzono 

obsługę wciągarki cumowniczej na rufie był 32-

letni obywatel Filipin. Posiadał około ośmiu lat 

doświadczenia na morzu, z czego trzy na 

stanowisku  marynarza. Posiadał kwalifikacje 

STCW II/5, a jego świadectwo kwalifikacji 

zostało wydane dnia  13 stycznia 2016 roku 

przez władze filipińskie. Do załogi statku 

dołączył również w dniu 15 października 2019 

r. w porcie Aszdod w Izraelu. 

Urządzenia cumownicze na rufie 

Pokład rufowy statku (Rys. 1) był wyposażony 

w dwie hydrauliczne wciągarki cumownicze, z 

których każda miała podwójnie dzielony bęben 

i bęben cumowniczy (Rys. 2). 

Każdy z dzielonych bębnów miał własne 

hamulce i mógł być wysprzęglony umożliwiając 

świadectw oraz pełnienia wacht (STCW) 1978. 
Londyn, Autor. 
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Rys. 1 Rys. 1 Ogólne rozmieszczenie elementów pokładu 

rufowego statku Mount Everest. 

Rys. 2 Rufowa, na lewej burcie, dwubębnowa wciągarka 

cumownicza statku Mount Everest  

 ich rozdział podczas obsługi. Dokumentacja 

statku wskazywała, że siła hamowania każdego 

bębna dzielonego wynosiła 40,80 mt. 

Na rysunku 3. Przedstawiono wciągarkę 

cumowniczą z dzielonym bębnem oraz jej 

elementy składowe. 

Rysunek 3 Typowa wciągarka cumownicza z dzielonym 

bębnem. 

Źródło: Mooring and Anchoring Ships (Volume 1) – 

Principles and Practice. 

© The Nautical Institute 2009 

Rys. 1 Pokład rufowy Mount Everest. 

Na każdym bębnie dzielonym było 220 m lin o 

średnicy 56 mm. Ponadto, na pokładzie 

znajdowało się pięć luźnych lin cumowniczych 

o średnicy 52 mm dla dodatkowych 

konfiguracji cumowniczych w zależności od 

nabrzeża.  Liny były wykonane w 75% z 

polysteelu i w 25% z poliestru. 

Certyfikaty lin posiadane na  statku 

wskazywały, że niektóre liny miały minimalną 

siłę zrywającą (MBL) wynoszącą 55 mt, 

podczas, gdy MBL dla innych wynosiła 61,4 mt. 

Miejsce cumowania 

Jako miejsce do cumowania Mount Everest 

wyznaczono dalbę przeładunku paliw Ħas-

Saptan  w porcie Marsaxlokk na Malcie. Dalba 

była oddalona od brzegu i znajdowała się , w 

przybliżeniu w centrum zatoki Marsaxlokk i 

była wyposażona do transportu czystych 

produktów ropopochodnych. 

To miejsce cumownicze składało się z dalby i 

pięciu boi cumowniczych, trzech na 

południowy zachód od dalby i dwóch na 

północny wschód od niej, zakotwiczonych na 

dnie morskim (Rys. 4). 
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Rys. 4: Lokalizacja Ħas-Saptan dalby przeładunku paliw 

Źródło: Wiadomości żeglarskie nr 05 z 2017 r. (Ports and Yachting Directorate – Transport Malta). 

 

Dalba została zaprojektowana w taki sposób, 

aby statek zacumowany był prawą burtą z 

dziobem skierowanym w kierunku 

południowo-południowo-zachodnim. 

Warunki pogodowe w czasie wypadku 

W czasie wypadku pogoda była bezchmurna, z 

widocznością około 12 Nm (mil morskich) i 

wschodnimi wiatrami wiejącymi z prędkością 8 

węzłów. Stan morza spokojny z falą o 

wysokości 1,2 m w kierunku wschodnio-

północno-wschodnim. Odnotowana 

temperatura powietrza i morza odpowiednio 

18℃ i 16℃. 

Opis okoliczności wypadku2 

                                                           
2 O ile nie określono inaczej, wszystkie czasy 
wymienione w tym raporcie są podane w czasie 
lokalnym (LT = UTC 2). 

W dniu 30 kwietnia 2020r., statek Mount 

Everest wypłynął z portu Fawley w Wielkiej 

Brytanii kierując się do portu Marsaxlokk na 

Malcie z ładunkiem oleju napędowego. 

Rejs przebiegał spokojnie i 8 maja 2020 r., 

około godziny 12:30 statek był na podejściu  

sdo portu Marsaxlokk. Około 13:12 na statek 

wszedł pilot. Dziobowe i rufowe stanowiska 

cumownicze zostały obsadzone przez członków 

załogi. 

Stanowisko cumownicze na rufie  obsługiwane 

było przez trzeciego oficera, AB i OS. OS został 

przydzielony do obsługi odpowiednich 

wciągarek cumowniczych, AB musiał pilnować 
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cum, zaś trzeci oficer nadzorował całą 

operację. 

Około godz. 13:24, zamocowano hole na 

holownik na dziobie z lewej burty oraz 

holownik na rufie z lewej burty. Zgodnie z 

prowadzonymi zapisami w tym samym czasie  

miała miejsce wymiana informacji między 

kapitanem a pilotem dotyczących podejścia i 

cumowania statku . Podobno wymiana 

informacji  odbywała się w obecności 

wszystkich oficerów pokładowych. 

Konfiguracja cumownicza uzgodniona podczas 

rozmowy kapitan-pilot zakładała  użycia lewej 

kotwicy , trzech cum dziobowych, trzech cum 

rufowych i trzech brestów, zarówno w części 

dziobowej i rufowej statku (rys. 5). 

 

 

 

Rys. 5 Szkic konfiguracji cumowniczej  

uzgodniony podczas rozmowy kapitan-pilot. 

Kapitan twierdził, że poradził trzeciemu 

oficerowi, aby podał dwie  liny cumownicze 

przez centralną przewłokę i jedną linę 

cumowniczą z lewoburtowej wciągarki 

cumowniczej, przez prawą przewłokę rufową , 

jako liny rufowe (rys. 6).  
 

 

 

 

Rys. 6 Konfiguracja cumowania rufowego przewidziana 

przez kapitana. 

 Około godz. 13:42 statek zbliżył się do dalby 

(Rys. 7), rzucił lewą kotwicę około siedem szekli 

do wody, a członkowie załogi podali cumy 

statku do zamocowania na 

bojachcumowniczych, począwszy od liny 

dziobowej i rufowej. W tym samym czasie dano 
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na moment „bardzo wolno naprzód” maszyną 

statku . 

Rys. 7 Zrzut ekranu systemu ECDIS Mount Everest 

przedstawiający zbliżanie się statku do stacji transportu 

paliw Ħas-Saptan . 

Dwie z trzech cum rufowych poprowadzono z 

lewej wciągarki cumowniczej (rys. 8), 

natomiast trzecią cumę na rufie stanowiła 

luźna cuma, którą po zamocowaniu na boi 

cumowniczej  i luźno obłożono  wokół pachołka 

cumowniczego (zielona linia przerywana na rys. 

8). Wszystkie trzy cumy zostały przełożone 

przez  centralną przewłokę na pokładzie 

rufowym statku (rys. 9). Kapitan nie wiedział o 

konfiguracji cum na rufie, ponieważ nie była 

ona widoczna z mostka, ani nie została mu 

zgłoszona przez trzeciego oficera. 

 

Rys. 8 Liny rufowe (czerwona, niebieska i przerywana 

zielona)  do boi cumowniczych przed wypadkiem. 

Ponieważ statek nadal posuwał się powoli do 

przodu , kapitan polecił  załodze na 

stanowiskach cumowniczych  , aby cumy 

dziobowe pozostały luźne, a cumy rufowe 

zacząć wybierać.  Zamierzał przy wykorzystaniu 

cum rufowych regulować ruch statku do 

przodu. 

 

Rys. 9 Środkowa półkluzę (czerwona strzałka), przez 

którą przełożono wszystkie trzy liny rufowe. 

Podczas, wybierania dwóch cum przez załogę 

na rufie, które znajdowały się   na podwójnych 

bębnach dzielonych zauważyli oni,  że były 

nierówno naprężone, tylna cuma (czerwona 

linia na rysunku 8) była mocniej naprężona, niż 

cuma przednia (niebieska linia na rysunku 8). 

Dlatego AB przełożył   ostatnią linę z bębna 

magazynowania liny na bęben do wybierania 

liny po czym członkowie załogi kontynuowali 

wybieranie obu lin. 

W tym czasie, kapitan poinformował trzeciego 

oficera, że  statek znajduje się w wymaganej 

pozycji cumowniczej i należy zamocować liny 

rufowe. Gdy wybierana lina została naprężona, 

trzeci oficer zacisnął jej hamulec i wysprzęglił z 

wyciągarki. Następnie kontynuowano 

wybieranie  luźnej (przedniej) liny na bęben 

magazynowania  bębna dzielonego. 

Wraz ze wzrostem naprężenia  szpringu 

rufowego członkowie załogi stwierdzili, że 

nadszedł czas, aby przełożyć  tę cumę na bęben 

do wybierania lin. Jednak AB miał trudności z 

jej przełożeniem  i dlatego trzeci oficer 

przystąpił do pomocy. 

Podczas, gdy trzeci oficer i marynarz stali przed 

liną próbując ją przełożyć, kapitan 

zaobserwował nagły ruch statku naprzód. 

Wkrótce poinformowano go, że ostatnia cuma 
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zerwała się w miejscu jej styku z pachołkami 

cumowniczymi. 

Około 13:55, odcinek zerwanej liny, który był 

nawinięty na bęben dzielony odbił w kierunku 

trzeciego oficera (Rys. 10) uderzając go 

najpierw w lewe przedramię, a następnie w 

lewą stronę głowy. 

 

Rysunek 10 Dynamika wypadku. 

Ranny trzeci oficer pozostawał przytomny. Inni 

członkowie załogi podjęli działania w celu 

zatrzymania krwawienia i unieruchomienia 

ramienia trzeciego oficera. 

W międzyczasie pilot powiadomił służby ruchu 

(Marsaxlokk VTS) o wypadku i zwrócił się o 

udzielenie pomocy medycznej. Około 14:48 

statek zacumowano przy innym ułożeniu cum 

niż zakładano pierwotnie (Rys. 11), a trap 

ostatecznie opuszczono około godziny 15:18. 

Następnie poszkodowany członek załogi został 

zdjęty ze statku, zabrany na brzeg łodzią 

pilotową i przewieziony karetką do lokalnego 

szpitala. 

 

 

 

 

 

 

Rys. 11 Ułożenie cum po  cumowania po wypadku. 

Odniesione obrażenia 

Trzeci oficer odniósł poważne obrażenia lewej 

strony szczęki, które wymagały operacji i 

leczenia pooperacyjnego, poza tym miał 

drobne siniaki na twarzy, klatce piersiowej i 

lewym przedramieniu. 

Sprzęt ochrony osobistej 

Kilku członków załogi potwierdził, że trzeci 

oficer miał na sobie kask ochronny, 

kombinezon, skórzane rękawice i obuwie 

ochronne, całość była w dobrym stanie. 

Zerwana lina cumownicza 

Zerwana lina cumownicza (rys. 12) została 

dostarczona na pokład Mount Everest w dniu 5 

marca 2015 r. W trakcie prowadzonego 

badania  ustalono, że po dostarczeniu cuma ta 

była przechowywana w przestrzeni 

magazynowej dziobówki statku (rys. 13) i użyta 

po raz pierwszy w październiku 2019 roku. Była 

nawinięta na tym samym bębnie dzielonym 

wciągarki cumowniczej rufowej do momentu 

zerwania. 
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Rys. 12 Fragment uszkodzonej cumy. 

 

Rys. 13 Przestrzeń magazynowa lin cumowniczych. 

Procedury systemu zarządzania 

bezpieczeństwem statków (SMS) wymagały 

comiesięcznego przeglądu cum na całej ich 

długości. Ostatni raz cuma została sprawdzona 

przez członków załogi 30 kwietnia 2020 r., 

                                                           
3 Ta kwestia zostanie omówiona bardziej 
szczegółowo w części "Analiza" niniejszego raportu 
z badania wypadku.. 

stwierdzono wtedy, iż jej stan pogorszył się w 

tym czasie o 16%.3 

Certyfikat zerwanej cumy wydano 17 lutego 

2015 r. i potwierdzono, że jest to lina 24-

splotkowa , wykonana w 25% z poliestru i 75% 

z polysteelu, o średnicy 56 mm i długości 220 m 

i MBL wynoszącą 614 mt. Potwierdzono 

również, że cuma miała na obu końcach rękaw 

ochronny. Należy zwrócić uwagę, że MBL 

dostarczone przez producentów lin odnosi się 

do nowej liny badanej przy obciążeniach na 

odcinkach prostych. . Wartości te ulegają 

zmniejszeniu, gdy lina przechodzi przez 

przewłoki.4 

Po wypadku, 15-metrowy odcinek został 

wysłany do producenta lin w celu 

przeprowadzenia próby wytrzymałości na 

zerwanie. Wyniki badań wykazały, że ten 

odcinek liny uległ rozerwaniu po około 188 

sekundach, gdy obciążenie próbne osiągnęło 

około 302 kN (30,8 mt). 

Nie przeprowadzono żadnych dodatkowych 

testów w odniesieniu do liny. MSIU zostało 

poinformowane, iż członkowie załogi przekazali 

pozostały odcinek cumy do utylizacji. 

Ewidencja godzin pracy/odpoczynku 

Ewidencja godzin pracy/odpoczynku kapitana i 

wszystkich członków załogi   na rufie 

wskazywała, że ich okresy odpoczynku były 

zgodne z odpowiednimi wymaganiami Kodeksu 

STCW i MLC 2006. 

Z akt rannego trzeciego oficera wynikało, że 

odpoczywał nieprzerwanie przez 75 godzin 

przed rozpoczęciem wachty nawigacyjnej o 

godzinie 08:00 w dniu wypadku. 

Spożycie narkotyków/alkoholu 

Polityka Armatora dotycząca narkotyków i 

alkoholu zabrania używania i/lub przewozu 

jakiejkolwiek formy narkotyków i napojów 

alkoholowych oraz żywności, która może 

4 Clark, I. C. (2009). Mooring and anchoring ships: 
principles and practice (Vol. 1). Londyn: The 
Nautical Institute 
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zawierać narkotyki i alkohol z wyjątkiem leków 

na receptę. Wymóg ten miał zastosowanie 

zarówno na statku i na lądzie. 

Około godz. 15:00, po zacumowaniu statku 

przeprowadzono  testy na obecność alkoholu u 

kapitana i wszystkich członków załogi 

pokładowej, w tym poszkodowanego trzeciego 

oficera. Wszystkie testy dały wyniki 

negatywne. 

Na pokładzie nie przeprowadzono testów na 

obecność narkotyków, jednak raport szpitalny 

nie wskazywał na obecność jakichkolwiek 

narkotyków w organizmie rannego członka 

załogi. 

Dane VDR 

Dane VDR nie zostały zapisane po wypadku. 

Ponadto, procedury SMS na statkach nie 

wymagały zapisywania danych VDR w 

przypadku wypadków przy pracy. 

ANALIZA 

Cel 

Celem badania stanu bezpieczeństwa 

morskiego jest ustalenie okoliczności i 

czynników bezpieczeństwa w czasie wypadku, 

jako podstawy do sformułowania zaleceń oraz 

zapobieżenie kolejnym wypadkom lub 

incydentom morskim w przyszłości. 

Współpraca 

Podczas prowadzonego badania wypadku , 

MSIU otrzymało wszelkie potrzebne wsparcie i  

pomoc ze strony  Zastępcy Komisarza ds. 

Morskich Republiki Liberii. 

Działania związane z prowadzonym badaniem  

wypadku 

Po otrzymaniu wstępnego zawiadomienia o 

wypadku, MSIU skontaktowało się z lokalnym 

agentem statku w celu uzyskania dalszych 

informacji na temat wypadku i jego skutków. 

Na tym etapie, MSIU zażądało, aby próbki 

rozerwanej liny cumowniczej były zachowane 

na statku do badań i analiz. Następnie 

nawiązano kontakt z armatorem statku za 

pośrednictwem administracji państwa bandery 

statku. 

Po jakimś czasie Armator powiadomił   zespół 

prowadzący badanie wypadku, iż intencją było 

przekazanie odcinka zerwanej liny 

cumowniczej do producenta w celu 

przeprowadzenia testu wytrzymałości na 

zerwanie. Ponieważ, wyniki tego testu nie 

zidentyfikowały przyczyny (przyczyn) zerwania 

liny, MSIU zażądało próbek zerwanej liny, aby 

umożliwić MSIU przeprowadzenie dalszej 

analizy. Jednakże powiadomiono , że zarówno 

producenci, jak i załoga statku przekazali do 

utylizacji pozostałości cumy. 

Bezpośrednia przyczyna wypadku 

Trzeci oficer odniósł poważne obrażenia po 

tym, jak jedna z rufowych cum zerwała się i 

uderzyła go w trakcie sprężynującego ruchu 

powrotnego. 

 Cuma nawinięta była na bębnie do wybierania 

liny  bębna dzielonego wciągarki cumowniczej. 

Ten bęben dzielony był zabezpieczony 

hamulcem i możliwością wysprzęglenia  od  

silnika wciągarki. 

Przyczyna uszkodzenia liny cumowniczej 

Jak wspomniano wcześniej w niniejszym 

raporcie z badania wypadku, siła hamowania 

każdego bębna dzielonego została 

zarejestrowana na poziomie 40,8 mt. Każde 

większe obciążenie spowodowałoby uślizg 

hamulca bębna dzielonego minimalizując w ten 

sposób możliwość zerwania znajdującej się na 

nim liny. 

Próba wytrzymałości  przeprowadzona na 

odcinku zerwanej cumy wykazała, że jej 

wytrzymałość uległa zmniejszeniu do poniżej 

50% jej certyfikowanego MBL, tj. 30,8 mt.  To 

wyjaśnia dlaczego cuma uległa zerwaniu przed 

osiągnięciem pełnej siły hamowania bębnów 

dzielonych. 

Ponieważ, nie przeprowadzono dalszych badań 

ani analiz (np. analizy mikroskopowej) 

uszkodzonej cumy, w czasie prowadzonego 
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badania nie ustalono dokładnej przyczyny 

(przyczyn) jej uszkodzenia. MSIU postawiło 

jednak hipotezę, iż wytrzymałość cumy mogła 

zostać zmniejszona z powodu ewentualnego 

zniszczenia jej włókien zewnętrznych i/lub 

wewnętrznych. 

Włókna cum były podatne na zniszczenie, a tym 

samym nastąpiło zmniejszenie całkowitej 

wytrzymałości (MBL) z powodu: 

 regularnego ścierania się włókien 

zewnętrznych lin spowodowanego 

ocieraniem o twarde powierzchnie, a 

nawet o inne liny (przetarcia); 

 ścierania się wewnętrznych włókien lin 

spowodowane tarciem pomiędzy 

splotkami liny wytwarzające ciepło i 

powodujące stopienie włókien5; 

 narażenia na czynniki środowiskowe 

takie, jak woda morska, woda 

deszczowa i promieniowanie 

ultrafioletowe przez pewien okres, co 

wpływa zarówno na włókna 

zewnętrzne jak i wewnętrzne; 

 zanieczyszczenia wewnętrznych i 

zewnętrznych włókien lin chemikaliami 

takimi jak kwasy, zasady, farby, 

rozcieńczalniki, itp.; 

 zmęczenia materiału w warunkach 

obciążeń rozciągających, 

spowodowane regularnym tarciem 

między wewnętrznymi włóknami lin 

podczas długiego okresu użytkowania 

w granicach wytrzymałościowych lin. 

Sól zawarta w wodzie morskiej może 

również przyspieszyć procesy 

zużywania się materiału w warunkach 

obciążeń rozciągających6; oraz 

 obciążenia udarowego występującego 

podczas operacji cumowania. 

Biorąc pod uwagę, iż uszkodzona cuma Mount 

Everest została oddana do użytku w 

październiku 2019 roku, byłaby tym samym 

                                                           
5 Oland, E., Schlanbusch, R., & Falconer, S. (2017). 
Condition monitoring technologies for synthetic 

narażona na działanie czynników 

środowiskowych zaledwie przez około siedem 

miesięcy. Dlatego też, prowadzone badanie nie 

uwzględniało narażenia na czynniki 

środowiskowe i zmęczenia materiału w 

warunkach obciążeń rozciągających, jako 

czynników przyczyniających się do tego 

wypadku. 

Pogorszenie stanu zewnętrznych włókien liny 

Włókna zewnętrzne cum są podatne na 

ścieranie podczas operacji cumowniczych, gdy 

lina ociera się o elementy na pokładzie takie, 

jak półkluzy cumy, pachołki polerów, kadłub, 

itp., a także inne liny zwłaszcza w sytuacji 

naprężenia. Biorąc pod uwagę konstrukcję 

statku i charakter czynności cumowniczych 

(krytycznych, ograniczonych czasowo i 

prowadzonych pod wpływem zewnętrznych 

warunków pogodowych), takie ścieranie 

można jedynie zminimalizować, ale nie można  

uniknąć. 

Zanieczyszczenie substancjami chemicznymi, 

czy to połączone ze ścieraniem czy też nie, 

może również pogorszyć stan zewnętrznych 

włókien liny powodując zmniejszenie jej 

wytrzymałości. Mimo, iż przestrzeń 

magazynowa na pokładzie Mount Everest 

mogła być wolna od takich zanieczyszczeń, nie 

można wykluczyć, że lina mogła zostać na 

nienarażona na bębnie wciągarki 

przemieszczając się po pokładzie lub nabrzeżu, 

a także po powierzchni wód portowych 

podczas cumowania. 

Jak wspomniano wcześniej w niniejszym 

raporcie, dokumentacja pokładowa 

wskazywała, iż uszkodzona cuma została 

zbadana w dniu 30 kwietnia 2020 r. - 

stwierdzono wówczas pogorszenie jej stanu o 

16%. Prowadzone badanie  wykazało, iż 

inspekcja ta była przeprowadzona metodą 

wzrokową poddając oględzinom zewnętrzne 

włókna liny przez członków załogi statku. 

fiber ropes - a review. International Journal of 
Prognostics and Health Management, 8(2), 1-14 
6 Zob. przypis 5. 
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O ile wartość 16% zdawała się sugerować 

pewien stopień dokładności (w porównaniu z 

liczbą zaokrągloną), to dzięki doświadczeniom 

zdobytym podczas poprzednich badań 

wypadków , MSIU jest zdania, iż wyniki takich 

inspekcji mogą być znacząco subiektywne, bo 

opierają się na doświadczeniu i 

spostrzegawczości członków załogi i mogą się 

różnić w zależności od oceniającej osoby. 

Ponadto, w przeciwieństwie do personelu 

reprezentującego producentów, członkowie 

załogi nie są specjalnie przeszkoleni w zakresie 

dokładnej oceny stanu fizycznego cum. 

W związku z powyższym, MSIU jest zdania, iż 

zniszczenie zewnętrznych włókien cumy mogło 

zostać niewłaściwie ocenione przez członków 

załogi statku Mount Everest. W związku z tym, 

nie wykluczono, iż stopień zniszczenia 

zewnętrznych włókien cumy (prawdopodobnie 

błędnie obliczony przez członków załogi) z 

powodu ścierania, zanieczyszczenia lub 

kombinacji obu tych czynników mógł 

przyczynić się do  wypadku. 

Pogorszenie stanu włókien wewnętrznych liny 

Uszkodzenie wewnętrznych włókien oraz 

splotów cumy jest jeszcze trudniejsze do 

wykrycia i zidentyfikowania podczas oględzin 

na statku.. 

Tarcie między wewnętrznymi włóknami liny 

jest zjawiskiem oczywistym (i przewidzianym) 

w cumach. Cumy są często prowadzone pod 

kątem do kadłuba statku przez półkluzy i, mimo 

iż niezalecane, wokół pachołków 

cumowniczych. 

Pod wpływem naprężenia, cuma zagina się 

wokół powierzchni pod kątem, co prowadzi do 

ściskania na zagięciu. Nawet spodziewane , 

niewielkie ruchy zacumowanego statku mogą 

prowadzić do dużego tarcia między 

wewnętrznymi włóknami liny, które leżą w 

obszarze tych sił ściskających. Mogło tak być w 

przypadku zerwanej cumy na statku  Mount 

                                                           
7 Czarne przerywane linie i strzałki na rysunku 8. 

Everest, która biegła wokół pachołków 

cumowniczych i była naprężona. 

Prowadzone badanie wypadku  nie wykluczyło 

również możliwości, iż włókna wewnętrzne 

mogły być poddawane dużym siłom 

ścierającym w trakcie użytkowania podczas 

poprzednich operacji cumowniczych, co z kolei 

osłabiło wytrzymałość liny na zerwanie. 

Jak wspomniano wcześniej w niniejszym 

raporcie nie można wykluczyć, iż zerwana cuma 

miała w trakcie użytkowania kontakt lub była 

narażona na działanie chemikaliów, co mogło 

mieć wpływ na wewnętrzne włókna liny 

obniżając jej wytrzymałość. 

Naprężenia występujące podczas operacji 

cumowania 

Załoga na rufie podała  dwie cumy z wyciągarki 

cumowniczej z bębnem dzielonym na lewej 

burcie oraz jedną luźną linę przez kluzę 

środkową jako cumy rufowe. 

Wyposażenie cumownicze statku nie było 

przystosowane do podawania cum z 

któregokolwiek z bębnów dzielonych przez 

rufową kluzę środkową. Cumy z bębna 

dzielonego powinny być podane w linii prostej, 

bezpośrednio przez kluzy na prawej  i lewej 

burcie .7 

Przy zastosowanej konfiguracji cumowniczej 

najdalsza cuma8 nieustannie ocierała się o 

pachołki cumownicze pod ostrym kątem, w 

czasie wybierania . Najprawdopodobniej 

powodowało to ocieranie się odcinka cumy o 

pachołki cumownicze oraz występowanie 

dużego tarcia między jej włóknami 

wewnętrznymi, gdy cuma była naprężona. 

Po uruchomieniu hamulca,  ruchy statku na 

wodzie powodowały by  dalsze zwiększanie 

problemu otarć i tarcia wewnętrznego. 

Ponadto, opisywana cuma przenosiła całą siłę 

potrzebną do zatrzymania statku przed 

dryfowaniem do przodu, kiedy była już  

naprężona. 

8 Czerwona linia na rysunku 8. 



MT Mount Everest                                                             12                                                         202005/005 
 

W czasie prowadzonego badania ustalono, że 

ze względu na zastosowaną konfigurację 

cumowniczą czynnikiem przyczyniającym się 

do tego wypadku były naprężenia w najdalszej 

linie cumowniczej. 

Ocena postępowania załogi  na rufie 

Jak wspomniano wcześniej w raporcie z 

prowadzonego badania, trzeci oficer i AB 

próbowali przełożyć przednią linę na bęben  

wybierania   bębna dzielonego. 

MSIU zauważyło, że kąt flitowania9 utworzony 

przez podanie   liny od bębna  magazynowania 

wciągarki do rolki kierunkowej wynosił około 

14°. W publikacji Nautical Institute10 zaleca się 

maksymalny  kąt flitowania  wynoszący 3° dla 

lin z włókien, pozwalający na wybieranie luźnej 

liny na bęben wciągarki bez większych 

trudności. 

MSIU opublikowało już wcześniej raport 

badania wypadku·, w którym podkreślono 

trudności w obsłudze cum podanymi pod 

dużymi kątami . 

Ponadto, wysokość rolki kierunkowej na cokole 

(10,5 m nad pokładem) była niemal równa 

wysokości środka bębna wciągarki powodując 

tym samym, iż odcinek liny między bębnem 

wciągarki a rolką kierunkową  na cokole był 

niemal w pozycji horyzontalnej (i tym samym 

bardziej naprężony) w porównaniu z odcinkiem 

liny za rolką na cokole. 

Biorąc pod uwagę duży kąt flitowania i 

wysokość cokołu rolki, było wysoce 

prawdopodobne, iż członkowie załogi napotkali 

trudności podczas próby przełożenia cumy na 

bęben wybierania wciągarki. To z kolei 

najprawdopodobniej spowodowało, że załoga 

na rufie skoncentrował się na dziobowej cumie 

nie śledząc tym samym czasu, w którym rufowa 

cuma przenosiła cały ciężar statku  dryfującego 

do przodu. 

                                                           
9 Kąt flitowania to kąt między cumą a płaszczyzną, 
prostopadły do osi bębna wciągarki cumowniczej. 

Dryf  statku do przodu 

Kapitan stwierdził, iż zaobserwował nagły ruch 

statku do przodu , po którym został 

poinformowany o zerwaniu cumy rufowej. 

Możliwe, że ten nagły ruch naprzód mógł 

wywołać obciążenie udarowe na pojedynczą 

cumę, która powstrzymywała statek przed  

ruchem naprzód, powodując jej uszkodzenie. 

Wobec braku danych z VDR na statku, w czasie 

badania nie było możliwości ustalenia  

momentu, w którym nastąpił ten nagły ruch (co 

potwierdziłoby, czy zerwana cuma doznała 

obciążenia udarowego czy też nie) i jego 

przyczyny. Jednakże, biorąc pod uwagę, że 

prądy w zatoce Marsaxlokk  mają znikomą siłę, 

a słaby wiatr wiał ze wschodu w czasie badania 

ustalono, że ruch ten nie był spowodowany 

czynnikami zewnętrznymi. 

Niemniej jednak, ponieważ ten nagły ruch 

został zgłoszony tylko przez kapitana, który 

przebywał na mostku, w czasie prowadzonego 

badania  nie wykluczono możliwości, iż ruch 

mógł wystąpić po zerwaniu cumy. 

Wymiana informacji w sprawie ustalonego, 

przewidzianego i zrealizowanego  planu 

cumowania 

Uzgodniony szkic konfiguracji cumowania 

wskazywał, że z rufy statku miały zostać 

podane trzy liny rufowe (rys. 5). Jednakże, 

zamierzona konfiguracja cumowania (rys. 6), 

która podobno została przekazana trzeciemu 

oficerowi nie odzwierciedlała tej konfiguracji. 

Ponadto, konfiguracja cumowania wykonana 

na pokładzie rufowym (rys. 8), chociaż 

znacząco różniła się od zamierzonej 

konfiguracji cumowania, wydawała się 

odzwierciedlać uzgodniony szkic konfiguracji 

cumowania. Wypowiedź poszkodowanego 

trzeciego oficera sugerowała brak znajomości 

zamierzonej konfiguracji cumowania; 

10 Clark, I. C. (2009). Mooring and anchoring ships: 
principles and practice (Vol. 1). Londyn: The 
Nautical Institute. 
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wskazywała raczej na to, iż postępował on 

zgodnie z ustaloną konfiguracją cumowania. 

Uwzględniając powyższe w prowadzonym 

badaniu  stwierdzono, iż podczas rozmowy 

kapitana z pilotem i oficerami pokładowymi 

wystąpiły problemy w komunikacji, przez co 

uzgodniona konfiguracja cumowania nie 

została wówczas zmieniona, tak, aby 

odzwierciedlić fakt, iż trzy cumy nie mogły 

zostać poprowadzone z rufy statku. 

MSIU uznało, iż problem z komunikacją był 

czynnikiem przyczyniającym się do tego 

wypadku. 

Zmęczenie oraz konsumpcja 

narkotyków/alkoholu 

Rejestr godzin pracy/odpoczynku wszystkich 

członków załogi będących na rufie w czasie 

manewrów były zgodne z odpowiednimi 

wymaganiami. W czasie prowadzonego 

badania nie udało się  ustalić jakości ich czasu 

odpoczynku. 

Niemniej jednak, wobec braku jakichkolwiek 

dowodów, które mogłyby wskazywać, iż 

działania lub zachowanie członków załogi były 

objawami zmęczenia, to ostatnie nie zostało 

uznane za przyczyniające się do tego wypadku. 

Ponieważ wyniki przeprowadzonych testów na 

obecność alkoholu były negatywne i 

uwzględniając, iż raport szpitalny nie 

wskazywał na obecność narkotyków, te 

czynniki również uznano za nieistotne dla do 

tego wypadku. 

Pozostałe ustalenia 

Nie wykluczono, że członkowie załogi mieliby 

trudności z wykonaniem zamierzonej 

konfiguracji cumowniczej. 

Ponieważ statek był wyposażony w pojedynczą 

rolkę kierunkową na cokole, wzdłuż jego linii 

środkowej na pokładzie rufowym, członkowie 

załogi nie byliby w stanie jednocześnie podać  i 

wybrać dwóch luźnych cum. 

Ocena rozmieszczenia i planu wyposażenia 

cumowniczego statku sugerowała ponadto, że 

gdyby załoga na rufie wybrała jedną z dwóch 

luźnych lin cumowniczych wraz z liną podaną z 

wyciągarki cumowniczej, napotkałby trudności 

w wyrównaniu naprężenia tych dwóch lin. 

Dwie liny (jedna luźna i jedna od wyciągarki) 

przecinałyby się na niemal tej samej wysokości, 

co oprócz zwiększenia ryzyka tarcia między 

nimi utrudniłoby ich równomierne naprężenie. 

Dane VDR nie zostały zapisane. Procedury SMS 

na statku nie wymagały zabezpieczenia danych 

VDR po wypadkach przy pracy. Dane VDR 

dostarczyłyby   kluczowych informacji w czasie 

badania na temat tego zdarzenia, w tym 

szczegółów co odnośnie  konfiguracji 

cumowania, podczas wymiany informacji  

między mostkiem a członkami załogi na 

stanowiskach  cumowniczych oraz momentu i 

przyczyn zaobserwowanego nagłego ruchu 

statku. 

WNIOSKI 

1. Do wypadku doszło, gdy jedna z cum 

rufowych uległa zerwaniu i uderzyła 

trzeciego oficera na pokładzie 

rufowym. 

2. Próba zrywania liny przeprowadzona 

po wypadku wykazała, że jej 

wytrzymałość spadła o ponad 50% w 

stosunku do certyfikowanego MBL. 

3. Postawiono hipotezę, że włókna 

zewnętrzne i wewnętrzne lin mogły 

ulec zniszczeniu w wyniku 

ścierania/tarcia i/lub zanieczyszczenia 

chemicznego. 

4. Jest również wysoce prawdopodobne, 

że naprężenia wywołane w cumie 

spowodowane tarciem wewnętrznym i 

otarciami podczas tej operacji 

cumowania były czynnikami 

przyczyniającymi się do tego wypadku. 

5. Konfiguracja cumowania  na rufie 

zastosowana w tej operacji nie była 

dostosowana do  konstrukcji statku i 

jego urządzeń cumowniczych. 
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6. Członkowie załogi mieli trudności z 

przełożeniem cumy poprowadzonej z 

bębna  dzielonego z części 

magazynującej na bęben wybierania ze 

względu na duży kąt flitowy liny i 

wysokość rolki kierunkowej na cokole, 

wokół której była poprowadzona. 

7. Uwaga członków załogi była zwrócona  

na cumę poprowadzoną z przedniego 

bębna dzielonego (magazynowania), 

która nie była jeszcze naprężona. W 

tym czasie lina poprowadzona z 

najdalszego bębna dzielonego 

(wybierania) przejęła cały ciężar 

spowodowany przez dryfowanie statku 

naprzód. 

8. Jest bardzo prawdopodobne, iż 

podczas ustalania konfiguracji 

cumowania doszło do problemów w 

komunikacji. 

9. Jest również prawdopodobne, iż 

planowana konfiguracja cumowania 

byłaby trudna do realizacji biorąc pod 

uwagę wysokości i odległości między 

urządzeniami cumowniczymi na 

pokładzie rufowym. 

DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA 

PODJĘTE W TRAKCIE BADANIA STANU 

BEZPIECZEŃSTWA11 

W trakcie prowadzonego badania, Armator 

podjął następujące działania w zakresie 

bezpieczeństwa mające na celu zapobieżenie 

podobnemu wypadkowi na pokładzie swojej 

floty: 

1. Zmieniono wewnętrzne procedury 

audytu na statku, aby uwzględnić 

audyt operacji cumowniczych. 

2. Rozesłano wewnętrzny raport z 

badania i wydano Biuletyn 

Bezpieczeństwa Floty w sprawie 

bezpiecznych operacji cumowania. 

                                                           
11 Działania i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 
nie stwarzają domniemania winy i/lub 
odpowiedzialności. 

3. Ogólna ocena ryzyka dla operacji 

cumowniczych została zmieniona, aby 

podkreślić jasne procedury 

komunikacji, wymaganą minimalną 

liczbę członków zespołu 

cumowniczego oraz znaczenie nadzoru 

i przeglądu. 

4. Procedury zakupowe Armatora zostały 

zmienione tak, aby zamawiać 

wyłącznie liny cumownicze z 

najnowszą technologią zapobiegającą 

odbiciu (SBA)12. 

5. Wprowadzono procedury corocznego 

badania wytrzymałości resztkowej 

jednej liny na statek. 

6. Przeprowadzono dodatkowe szkolenie 

w zakresie obsługi cumowania na 

pokładach całej floty. 

7. Ponadto, przyjęto następujące środki 

zapobiegawcze: 

a. na stanowiskach 

cumowniczych wprowadzono 

minimalny wymóg dotyczący 

obsady załogi w zależności od 

złożoności operacji 

cumowania, wyniku oceny 

ryzyka, dostępnego 

doświadczenia i/lub wymagań 

portu; 

b. dla miękkich lin cumowniczych 

ustalono maksymalny okres 

trwałości wynoszący pięć lat, 

oraz wymóg odwrócenia 

końców cum po 2,5 roku 

c. wprowadzono liny z 

zabezpieczeniem przed 

odbiciem; 

d. zainicjowano i 

przeprowadzono kampanie 

dotyczące bezpiecznych 

operacji cumowania oraz 

wprowadzono program „stop 

work authority”; 

12 Rdzeń tych lin ma właściwości pochłaniające 
energię, dzięki czemu, jeśli lina ulega zerwaniu 
rdzeń absorbuje siłę odbicia, co prowadzi do 
zmniejszenia siły odbicia. 
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e. zainicjowano szkolenie dla 

personelu lądowego i 

pokładowego w zakresie 

przeglądu i konserwacji lin 

cumowniczych; 

8. Zmieniono procedury Armatora w celu 

zapewnienia, że po podobnych 

wypadkach dane VDR są również 

zapisywane. 

9. Księga SMS została zmieniona w celu 

uwzględnienia odniesień do norm 

branżowych dotyczących inspekcji 

cum. 

ZALECENIA  

Po przeprowadzonym badaniu wypadku   nie 

wydano żadnych zaleceń w zakresie 

bezpieczeństwa. 
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Dane statku 

Nazwa statku:   Mount Everest 

Bandera:  Liberia 

Instytucja klasyfikacyjna:  Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd 

Nr identyfikacyjny  IMO: 9470985 

Typ statku:  Zbiornikowiec/chemikaliowiec  

Właściciel:  Sparrow Shipping LLC 

Operator:  Donnelly Tank Management Ltd., Greece 

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:  stal 

Długość całkowita:  184,32 

Długość rejestrowa:  177,46 m 

Pojemność brutto (GT):  23 313 

Minimalna bezpieczna obsada statku:  10 

Dopuszczony ładunek:  płynny luzem 

Informacje o podróży statku 

Port wyjściowy:  Fawley, Wielka Brytania 

Port docelowy:  Marsaxlokk, Malta 

Typ podróży:  międzynarodowa 

Informacje dotyczące ładunku:  30 030,33 mt ton oleju napędowego 

Obsada:  22 

Informacje o wypadku morskim 

Data i czas wypadku:  8 Maja 2020, godz. 14:55 (LT) 

Klasyfikacja wypadku:  poważny wypadek morski 

Miejsce wypadku:  pokład rufowy 

Ilość poszkodowanych/zabitych:  jeden poważnie poszkodowany 

Uszkodzenia/wpływ środowiskowy:  jedna uszkodzona lina cumownicza/brak 

Operacja wykonywana przez statek:  cumowanie 

Odcinek podróży:  przybycie 

Warunki pogodowe:   Bezchmurna pogoda, z widocznością około 12 mil 

morskich; delikatna bryza z kierunku wschodniego; łagodne morze z falowaniem 

1,2 m kierunku wschodnio-północno-wschodnim; temperatura powietrza 18; 

temperatura morza: 16℃. 

Liczba osób na pokładzie:  22 


