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Niniejszy raport można powielać w dowolnym
formacie lub na dowolnym nośniku. Należy
zachować wierność oryginału i nie wolno stosować
go w kontekście, który mógłby prowadzić do mylnych
wniosków. Należy też podać tytuł publikacji
źródłowej.
Badania wypadków morskich prowadzone są
niezależnie od postępowania karnego, bez
korzystania z procedur prawnych a ich jedynym
celem jest analiza wypadków w celu uzyskania
wiedzy na temat bezpieczeństwa i działania na jego
rzecz. W związku z tym jakiekolwiek wykorzystanie
niniejszego raportu do innych celów może prowadzić
do błędnych lub mylnych interpretacji.

Niniejszym przedstawiamy raport końcowy dotyczący incydentu, który został
zbadany przez duńską Komisję Badania Wypadków Morskich (DMAIB).
Podsumowanie to krótka prezentacja wniosków, które uznano za istotne w
odniesieniu do wiedzy na temat bezpieczeństwa i opublikowano w związku z
zainteresowaniem publicznym, jakie wzbudził wypadek.
Raport kocowy dotyczy kolizji pomiędzy duńskim szybkim statkiem
pasażerskim „EXPRESS 1” a polską łodzią wycieczkową „BALTIC CONDOR”
u wybrzeża Rønne w dniu 10 maja 2019 r. Raport końcowy ma na celu
wyjaśnienie, dlaczego nawigatorzy na żadnym ze statków nie zauważyli
drugiego statku, a zatem nie mieli możliwości podjęcia działań w celu
uniknięcia kolizji.
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Przebieg wypadków

Zdjęcie nr 1. Statek “EXPRESS 1”
Źródło: DMAIB, 2019

10 maja 2019 r. o godzinie 10:26 szybki statek pasażerski „EXPRESS 1” (Zdjęcie nr 1) odbywał
rutynowy rejs z portu Rønne do Ystad w Szwecji. Statek zgodnie z rozkładem kursował między
tymi portami, a tego dnia odbywał drugą podróż do Ystad.
Przez cały ranek widoczność była ograniczona z powodu gęstej mgły, która pokrywała wody
między dwoma portami i spadła do ok. 100 m. Oznaczało to, że nawigatorzy nie byli w stanie
zobaczyć boi lub innych statków podczas podróży, ponieważ nie widzieli powierzchni morza.
Dlatego nawigacja była prowadzona wyłącznie przy użyciu radarów i elektroniki statku oraz map
morskich. Statek minął falochron o godz. 10:32 i zwiększył obroty w celu uzyskania zwyczajowej
prędkości serwisowej 32-34 węzły aby zmieścić się w rozkładzie jazdy. Poza stojącym na kotwicy
statkiem znajdującym się na lewej burcie statku „EXPRESS 1”, nawigatorzy statku nie
zaobserwowali na radarze żadnego ruchu.
10 minut po odpłynięciu, kiedy statek oddalony był od portu w Rønne o 1,65 mili morskiej załoga
mostka usłyszała stuknięcie i zaczęła się zastanawiać, co mogło być powodem tego dźwięku
(Zdjęcie nr 2 na następnej stronie).
Statek minął falochron o godz. 10:32 roku i zaczął zwiększać obroty, aby osiągnąć zwykłą
prędkość serwisową 32-34 węzłów potrzebną do dotrzymania harmonogramu. Poza statkiem na
kotwicy, znajdującym się po lewej stronie, nawigatorzy statku nie zaobserwowali żadnego ruchu
na radarze.
Kapitan statku wezwał przez radio marynarzy i poprosił ich, aby sprawdzili, czy statek mógł w coś
uderzyć. Kapitan statku i starszy oficer nie mogli znaleźć echa na radarach, wskazującego, że
mogli uderzyć w inny statek. Po krótkiej chwili marynarz powiedział przez radio, że niektórzy
pasażerowie widzieli, jak statek „EXPRESS 1” uderzył w mniejszy statek i że osoba z tego statku
wypadła za burtę.
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Kapitan statku „EXPRESS 1” natychmiast rozkazał pierwszemu oficerowi przerwać podróż i
zawrócić statek. W tym samym czasie marynarze otrzymali polecenie aby przygotować łódź
ratunkową. Następnie kapitan zgłosił się do Lyngby Radio i poinformował, że „EXPRESS 1”
uderzył w inny statek. Obserwator na stacji ratowniczej w Rønne przypadkiem usłyszał rozmowę
na kanale 16 i natychmiast wysłał do statku „EXPRESS 1”szybką łódź ratowniczą (FRB) oraz
łódź ratunkową MADS JACOBSEN w miejsce, gdzie spodziewali się zastać staranowany statek.
„EKSPRES 1” zawrócił w celu dotarcia do miejsca kolizji, aby spuścić tam na wodę swoją łódź
ratunkową, ale jednocześnie kapitan statku zadbał o to, aby pozostać w takiej odległości, która
nie pozwoli na przejechanie statku lub osoby, która wypadła za burtę. Nadal znalezienie echa na
radarze wskazującego pozycję staranowanego statku nie było możliwe.

Zdjęcie nr 2. Trasa statku “EXPRESS 1” w czasie kolizji.
Źródło: © Made Smart Group BV 2019; © C-Map Norway AS 2019 /DMAIB, 2019

Szybka łódź ratownicza dotarła do statku “EXPRESS 1” jako pierwsza i rozpoczęła poszukiwanie
staranowanego statku. Z uwagi na silną mgłę znalezienie go jedynie poprzez obserwację
wzrokową nie było możliwe. W porcie Rønne służby kontroli portu otrzymały dokładną pozycję
staranowanego statku i przekazały ją służbom ratowniczym. Wkrótce potem załogi szybkiej łodzi
ratowniczej i łodzi ratunkowej MADS JACOBSEN odnalazły staranowany statek.
Załodze staranowanego statku udało się wciągnąć osobę, która wypadła za burtę z powrotem na
pokład statku, i ranną przewieziono na ląd szybką łodzią ratowniczą służb ratowniczych. Statek
„EKSPRES 1” wrócił do portu w Rønne, gdzie pokład samochodowy został opróżniony, a
pasażerowie przeniesieni na inny statek. Nikt nie został ranny na statku „EXPRESS 1” w związku
z wypadkiem, a sam statek doznał jedynie niewielkich uszkodzeń kadłuba lewej burty (Zdjęcie
nr 3).
Statkiem, z którym zderzył się „EXPRESS 1”, była polska łódź wycieczkowa o nazwie „BALTIC
CONDOR” (Rysunek nr 4). „BALTIC CONDOR” miał na pokładzie trzech polskich członków załogi
i dziewięciu wędkarzy narodowości niemieckiej.
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Uszkodzenie kadłuba na lewej
burcie

Zdjęcie nr 3a. Uszkodzenie statku “EXPRESS 1”, kadłub lewej burty.
Źródło: DMAIB, 2019

Wcześnie rano łódź znajdowała się na kotwicowisku
w pobliżu Rønne, gdzie pasażerowie łowili ryby.
Następnie „BALTIC CONDOR” popłynął na północ
w kierunku Hasle, gdzie planowana była
kontynuacja połowów wędkarskich. Po drodze
wystąpił problem z pompą chłodzenia w maszynie,
który spowodował konieczność zatrzymania statku
aby szyper mógł rozwiązać zaistniały problem.
Tymczasem wędkarze znajdowali się na pokładzie a
silnik pracował na biegu jałowym.
Szyper właśnie wrócił do sterówki, aby sprawdzić
temperaturę mechanizmów, gdy nagle usłyszał
krzyki osób na pokładzie, że zbliża się do nich
statek. Szyper natychmiast spróbował odpłynąć. W
tym momencie statek „EXPRESS 1” wynurzył się z
mgły z dużą prędkością i uderzył pod kątem w rufę
łodzi „BALTIC CONDOR”. Łódź przechyliła się na
bok tak gwałtownie i mocno, że ktoś z pokładu
wypadł za burtę, na szczęście został szybko
uratowany.
Jeden z pasażerów doznał poważniejszych
obrażeń, podczas gdy u innych pojawiły się tylko
niewielkie siniaki. Podczas kolizji statek doznał
uszkodzenia kadłuba i steru i został odholowany na
ląd po wypadku (Zdjęcie nr 5).
Zdjęcie nr 3b. Uszkodzenie kadłuba
na lewej burcie statku EXPRESS 1”.
Źródło: Molslinjen, 2019
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Zdjęcie nr 4. Łódź BALTIC CONDOR.
Źródło: DMAIB, 2019

Uszkodzenie rufy

Zdjęcie nr 5a. Uszkodzenie rufy łodzi BALTIC CONDOR.
Źródło: DMAIB, 2019
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Zdjęcie nr 5b. Uszkodzenie rufy łodzi BALTIC CONDOR.
Źródło: DMAIB, 2019
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BALTIC CONDOR
Dochodzenie w sprawie wypadku łodzi „BALTIC CONDOR” miało na celu
wyjaśnienie, dlaczego jej załoga nie zdawała sobie sprawy z tego, że może
dojść do kolizji ze statkiem „EXPRESS 1” zanim doszło do tego wypadku.
Z tego względu skupiono się na kwestiach związanych z obserwacją oraz
użyciem radaru
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Obsada sterówki
Przed zderzeniem szyper łodzi „BALTIC CONDOR” znajdował się w maszynowni statku, gdzie
zajmował się usterką pompy chłodzenia silnika statku. Jeden z pozostałych dwóch członków
załogi pracował w statkowej kuchni a drugi asystował pasażerom na pokładzie. W sterówce
statku nie było więc załogi aż do chwili tuż przed kolizją kiedy to szyper na krótko wszedł do
sterówki podczas próby rozwiązania problemu z pompą.
Aby zasygnalizować innym statkom, że nikt w danej chwili nie kontroluje łodzi, „BALTIC
CONDOR” zapalił dwa czerwone światła, jedno nad drugim. Statek nie był wyposażony w
nadajnik AIS, a zatem nie mógł za pomocą sygnału AIS, ogłosić, że nikt nie sprawuje nad nim
kontroli.

Widoczność
W chwili wypadku widoczność spadła do około 100 metrów. W tym czasie łódź „BALTIC
CONDOR” nie była w ruchu, a statek „EXPRESS 1” zbliżał się do niej z coraz większą
prędkością, która w chwili zderzenia osiągnęła 33,9 węzła.
Ze względu na słabą widoczność oraz dużą prędkość statku „EXPRESS 1”, z łodzi „BALTIC
CONDOR” gołym okiem można go było zauważyć zaledwie na 10 sekund przed kolizją. Tak
ograniczony czas na wizualną identyfikację statku „EXPRESS 1” oznaczał, że sam obserwator
nie był w stanie adekwatnie zareagować na niebezpieczeństwo kolizji.

Radar
Statek “EXPRESS 1” wypłynął z Rønne 10 minut przed kolizją. Ponieważ w tym czasie szyper
znajdował się głównie w maszynowni i wszedł do sterówki tylko na krótką chwilę tuż przed kolizją,
statek „EXPRESS 1” nie został zidentyfikowany ani zauważony na radarze łodzi. Zatem szyper
nie miał w ogóle świadomości istnienia ryzyka kolizji pomiędzy łodzią „BALTIC CONDOR” i
statkiem „EXPRESS 1.

9

EXPRESS 1
Dochodzenie w sprawie wypadku statku „EXPRESS 1” miało na celu
wyjaśnienie, dlaczego jego załoga nie zdawała sobie sprawy z tego, że może
dojść do kolizji pomiędzy statkami „EXPRESS 1” i „BALTIC CONDOR” zanim
doszło do tego wypadku.
Z tego względu skupiono się na kwestiach związanych z dyscypliną na
mostku, warunkami panującymi na mostku oraz użyciem radarów na statku.
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Dyscyplina na mostku
EXPRESS 1 jest szybkim statkiem pasażerskim którego eksploatacja regulowana jest
międzynarodowymi wymogami zawartymi w międzynarodowym kodeksie bezpieczeństwa
jednostek szybkich (kodeks HSC)1. Kod uwzględnia fakt, iż szybkie jednostki kojarzone są z
większym ryzykiem związanym z wypadkami kolizyjnymi. Dlatego wymagania dotyczące
nawigacji i eksploatacji są bardziej rygorystyczne dla tych jednostek. Między innymi, wymagania
te określają, że podczas rejsu, na mostku muszą znajdować się dwaj nawigatorzy, a stanowiska
operacyjne muszą być ustawione w taki sposób, aby obaj nawigatorzy mogli wykonywać swoją
pracę z foteli na stanowiskach manewrowania statkiem.
Dnia 10 maja 2019 r. statek „EXPRESS 1” był obsługiwany przez dwóch nawigatorów: kapitana
statku i pierwszego oficera. Podczas odbijania od nabrzeża, kapitan manewrował statkiem i
utrzymywał kontakt radiowy z marynarzami, którzy zajmowali się cumami statku. Do chwili
odpłynięcia statku pierwszy oficer zajęty był jego załadunkiem więc na mostku pojawił się dopiero
wówczas, gdy statek miał właśnie odpłynąć, przejmując łączność radiową, podczas gdy kapitan
obrócił statek „EXPRESS 1” w porcie. Następnie pierwszy oficer przejął kontrolę nad statkiem ze
środkowego fotela na stanowisku manewrowania statkiem, a kapitan asystował mu stojąc za
fotelem drugiego stanowiska manewrowania statkiem na prawej burcie (Rysunek nr 6). Pierwszy
oficer był odpowiedzialny za kurs i prędkość statku, podczas gdy kapitan nadzorował podróż i
instruował pierwszego oficera, jak manewrować w stosunku do innych statków w pobliżu oraz jaki
obrać kurs i prędkość.
Kiedy statek minął falochron portu, kapitan zalecił pierwszemu oficerowi, zmienić kursu bardziej
na zachód niż zwykle, aby oddalić się od statku stojącego na kotwicy na północ od Rønne. Kiedy
statek minął falochron, pierwszy oficer dokonał zwrotu, aby poprowadzić statek na planowaną
trasę do Ystad. Kiedy statek wyszedł na obrany kurs pierwszy oficer zwiększył obroty, aby
osiągnąć planowaną prędkość serwisową. Przyspieszenie do prędkości serwisowej zajęło mniej
niż trzy minuty, a w tym czasie pierwszy oficer nadzorował, czy następuje ono zgodnie z
oczekiwaniami.

Pierwszy oficer

Kapitan

Rysunek nr 6. Lokalizacja nawigatorów na statku „EXPRESS 1” w dniu wypadku. Źródło: DMAIB, 2019

1

Międzynarodowy kodeks bezpieczeństwa jednostek szybkich (2000)
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W czasie, gdy statek nabierał prędkości, kapitan wysłał do administracji na lądzie informacje
dotyczące liczby pasażerów i wózków bagażowych. Załoga mostku zawsze wysyłała te
informacje zaraz po wypłynięciu kiedy jeszcze funkcjonowała odpowiednia łączność internetowa.
Tak więc kapitan opuścił pozycję za fotelem stanowiska manewrowego na prawej burcie i wszedł
do biura, z którego miała być wysłana informacja (Rysunek nr 7). Wysyłanie wiadomości przerwał
alarm, którym kapitan musiał się zająć. Po załatwieniu sprawy, powrócił on do komputera i wysłał
wiadomość. Kapitan był zajęty tymi czynnościami przez około 1-2 minuty. W tym czasie statek
„EXPRESS 1” przepłynął ponad jedną milę morską.
W dniu wypadku na mostku znajdowało się dwóch nawigatorów, ale to nie oznaczało, że oba
fotele na stanowiskach manewrowania statkiem były zajęte przez cały czas, ponieważ
nawigatorzy mieli też do wykonania inne zadania podczas podróży niezwiązane bezpośrednio z
nawigacją statku.
W związku z dochodzeniem w sprawie kolizji, DMAIB wziął udział w wielu rejsach statku
„EXPRESS 1”, podczas których zaobserwowano, że często podczas podróży tego statku na
mostku znajdował się tylko jeden nawigator. Byłoby to konieczne, gdyby jeden z nawigatorów
musiał, na przykład, spożyć posiłek lub skorzystać z toalety. Ponadto jeden z nawigatorów
musiałby opuścić stanowisko operacyjne, gdyby jakiś pasażer był niedysponowany i potrzebował
pomocy. W dniu wypadku oraz ogólnie, sposób obsady statku oznaczał zatem, że nie było
możliwe utrzymanie dyscypliny na mostku statku „EXPRESS 1”, gdzie dwóch nawigatorów
prowadziłoby nawigację ze stanowisk operacyjnych przez cały rejs.

Część biurowa

Zdjęcie nr 7. Część biurowa widziana z tyłu mostka statku „EXPRESS 1”.
Źródło: DMAIB, 2019
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Warunki na mostku nawigacyjnym
Kodeks HSC wymaga, aby strefa, z której kieruje się statkiem była odseparowana od innych
czynności, które nie są niezbędne dla bezpiecznej eksploatacji statku. Mostek nawigacyjny na statku
„EXPRESS 1” został wyposażony w trzy przednie stanowiska operacyjne: dwa dla nawigatorów i
jedno dla pierwszego mechanika. Za stanowiskami operacyjnymi znajduje się obszar z trzema
miejscami biurowymi dla nawigatorów, pierwszego mechanika i kierownika personelu
gastronomicznego (rysunek 8). Oznaczało to, że na mostku często występowała duża aktywność, gdy
personel gastronomiczny musiał skontaktować się z kierownikiem zespołu, a mechanicy musieli
rozwiązywać problemy techniczne podczas podróży. Ponadto bliskość komputera biurowego
umożliwiła nawigatorom wykonywanie zadań administracyjnych podczas pełnienia służby na mostku.

Starszy mechanik

Pierwszy oficer
Kapitan

Pierwszy mechanik
Kapitan (obszar biurowy)

Kierownik zespołu
gastronomicznego

Rysunek nr 8. Układ ostka nawigacyjnego na statku EXPRESS 1. Źródło: Molslinjen/DMAIB, 2019 r.
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Poniżej mostka nawigacyjnego znajdowało się pomieszczenie techniczne tylko częściowo osłonięte od
mostka. Hałas z pomieszczenia technicznego przenoszony był zatem bezpośrednio na znajdujący się
wyżej mostek. Wejście do mesy było połączone z pomieszczeniem technicznym, a ponieważ
przestrzeń w mesie była ograniczona, rozmowy między załogą statku często toczyły się w
pomieszczeniu technicznym. Przez to nawigatorzy byli często narażeni na hałas płynący z
pomieszczenia technicznego oraz z biura na mostku nawigacyjnym. Na mostku zainstalowano roletę,
która umożliwiała częściowe osłonięcie stanowisk operacyjnych znajdujących się w przedniej części
mostka od biura znajdującego się za nimi. Nie było jednak możliwe rozwinięcie rolety bez przesunięcia
sprzętu, który został umieszczony w przestrzeni pomiędzy dwoma obszarami (Rysunek nr 9). Zasłona
niekoniecznie zapewniałaby dobrą osłonę, gdyż rozmowy załogi maszynowni przeniosłyby się
wówczas z powrotem z przestrzeni biurowej do obszaru zajmowanego przez nawigatorów z uwagi na
usytuowanie fotela nawigacyjnego pierwszego mechanika.
Komisja DMAIB zauważyła, że na mostku występowały różne rodzaje hałasu i działalności w okresie,
od opuszczenia portu w Rønne, do zderzenia z łodzią „BALTIC CONDOR”. Problemy z wentylacją w
strefie pasażerskiej doprowadziły do aktywności i głośnej komunikacji ze strony załogi maszynowni a
dźwięk dochodzący z filmu video dla pasażerów na temat bezpieczeństwa emitowany przez głośniki
na mostku zwiększał ten hałas.
Podczas rejsów, w których uczestniczyli pracownicy DMAIB, stwierdzono, że obszar mostka
nawigacyjnego na statku „EXPRESS 1” świadczył o braku miejsca dla personelu na statku, co ogólnie
oznaczało, że na mostku, poza nawigacją, odbywało się wiele innych czynności. Na przykład brak
miejsca w mesie oznaczał, że niektórzy członkowie załogi spożywali posiłki na mostku nawigacyjnym.
Ponadto na mostku nie zainstalowano toalety, co oznaczało, że nawigatorzy musieli opuszczać
mostek aby z niej skorzystać. Dlatego mostka nawigacyjnego na statku „EXPRESS 1” nie można
nazwać miejscem sterylnym, w którym nawigatorzy mają zapewniony spokój od wszelkich innych

Rozwijana zasłona

Sprzęt blokujący rozwinięcie zasłony

zakłóceń ze strony reszty załogi i zadań niezwiązanych z nawigacją.
Zdjęcie nr 9. Rozwijana zasłona ochronna na mostku statku EXPRESS 1. Źródło: DMAIB, 2019 r.
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Widoczność
Mgła w dniu wypadku spowodowała, że widoczność zmniejszyła się do poziomu, w którym
nawigatorzy nie mogli ujrzeć powierzchni wody z mostka nawigacyjnego. Nie można było wizualnie
zidentyfikować falochronu, boi ani innych statków, dlatego nawigacja została prowadzona wyłącznie
za pomocą elektronicznych map morskich (ECDIS) i radarów. Ze względu na martwe punkty statku,
nawigatorzy statku „EXPRESS 1” byli przyzwyczajeni do nawigowania wyłącznie za pomocą
przyrządów nawigacyjnych na pokładzie. Istniało powszechne przekonanie wśród nawigatorów i
przedsiębiorstwa żeglugowego, że zmniejszona widoczność nie jest powodem do odwoływania
rejsów, ponieważ radary okrętowe dostarczają wysokiej jakości informacji. Toteż w dniu wypadku
statek był eksploatowany tak, jak zwykle.
Statek „EXPRESS 1” został zaprojektowany do szybkiej żeglugi i osiągnięcie przez niego określonej
prędkości było konieczne, aby statek mógł funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto
konieczne było uzyskanie prędkości powyżej 30 węzłów, aby usługi promowe przebiegały zgodnie z
planem. Zasadniczo, podczas postoju w porcie trudno było nadrobić opóźnienie, a zmniejszenie
prędkości doprowadziłoby do narastających opóźnień w ciągu dnia.
W umowie przedsiębiorstwa żeglugowego z Duńskim Urzędem Transportu uzgodniono, że
przedsiębiorstwo żeglugowe będzie karane grzywną za opóźnienia w harmonogramie.
Przedsiębiorstwo żeglugowe zostało jednak zwolnione z grzywien w przypadku mgły, gdy konieczne
byłoby odwołanie przeprawy. Jednakże, jak wspomniano wyżej, mgła nie wzbudziła żadnych
wątpliwości co do odwołania przeprawy, zanim nastąpiła kolizja. Zgodnie z procedurami statku tylko
silny wiatr i silne zalodzenie dawały powód do odwołania podróży.
Zgodnie ze stałym poleceniem kapitana, w przypadku widoczności poniżej 1,5 mili morskiej na statku
należy obsadzić oba stanowiska nawigacyjne. Jeśli nie było to możliwe, radar pierwszego oficera na
wachcie powinien być ustawiony tak, aby pokazywał pasmo częstotliwości S lub pasmo X z długim
impulsem. W dniu wypadku pierwszy oficer na wachcie używał pasma częstotliwości X z krótkim
impulsem. Kapitan statku nadzorował podróż w pozycji stojącej i obserwował radar nastawiony na
pasmo częstotliwości S, aczkolwiek z krótkimi przerwami z powodu zadań administracyjnych.

Radary
Obaj nawigatorzy na statku “EXPRESS 1” nie widzieli łodzi “BALTIC CONDOR” na radarze przed
zderzeniem. Może to wynikać z faktu, iż konstrukcja łodzi „BALTIC CONDOR” utrudniła jej wykrycie na
radarze statku „EXPRESS 1” lub że ustawienie i użycie radarów statku doprowadziło do przeoczenia
echa łodzi „BALTIC CONDOR”. Z powodu awarii technicznej system VDR rejestrowania podróży
statku „EXPRESS 1” nie zarejestrował obrazów z radarów statku (zob. załącznik 2). Dlatego DMAIB
nie miał możliwości przeanalizowania obrazów radarowych, które pojawiły się na statku „EXPRESS 1”
przed kolizją.
Nic nie wskazuje na to, że radar statku “EXPRESS 1” nie mógł wykryć łodzi “BALTIC CONDOR”,
ponieważ miała ona rozmiar, który byłby widoczny na radarze oraz sprawny reflektor radarowy, jak
wykazało badanie. Ponadto radary marynarki wojennej na Bornholmie, radar portowy w Kołobrzegu
(Polska) i radary na statkach służb ratowniczych wykryły łódź „BALTIC CONDOR”. Oznacza to, że na
łodzi nie istniały żadne przeszkody, które utrudniałyby wykrycie jego echa. Jednak łódź nie była
wyposażona w nadajnik AIS i dlatego nie pojawiała się na ekranie radaru ze znacznikiem AIS, co
oznacza, że wyświetlanie jego położenia na ekranie radaru było mniej wyraźne w porównaniu ze
statkami posiadającymi nadajnik AIS.
Uważa się za mało prawdopodobne, aby radary statku „EXPRESS 1” nie były w stanie przechwycić
echa łodzi „BALTIC CONDOR”. Z drugiej strony Komisja DMAIB wywnioskowała, że niemożność
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obserwacji łodzi „BALTIC CONDOR” na radarach statku „EXPRESS 1” mogło wynikać z różnych
powodów związanych z ustawieniami radarów i sposobami ich użycia na statku „EXPRESS 1”.

Rysunek nr 10. Układ mostka statku „EXPRESS 1”.
Źródło: DMAIB, 2019 r.

Krótki impuls
Na północ, ruch względny
Nasłuch automatyczny
Zasięg: 6 sm
Wektor: 6 min
Automatyczna eliminacja zakłóceń: Wył.
Przyrost: 60-70
Opady deszczu: Ręczny, 0
Stan morza: ręczny, 8
Ślad: Wył.

Pasmo X

Średni/długi impuls
Na północ, ruch względny
TX CH 1(radar półprzewodnikowy)
Zasięg: 3 sm
Wektor: 6 min
Automatyczna eliminacja zakłóceń: Wł.
Przyrost: 55-60
Opady deszczu: Auto
Stan morza: Auto
Ślad: Wył.

Pasmo S

Ustawienia radarów
Na statku „EXPRESS 1” znajdowały się dwa radary ARPA z ekranami przed każdym fotelem
stanowiska manewrowego, radar magnetronowy działający w paśmie częstotliwości X i radar
półprzewodnikowy działający w paśmie częstotliwości S. Zarówno anteny radarowe działające w
paśmie częstotliwości X, jak i w paśmie częstotliwości S obracały się z prędkością dostosowaną do
szybkich statków i dlatego mogły wykrywać cele na powierzchni morza, mimo iż statek płynął znacznie
szybciej niż statki konwencjonalne. Na rysunku nr 10 przedstawione jest położenie i ustawienie
radarów w chwili wypadku. Poniżej zostaną przeanalizowane właściwości, ustawienie i zastosowanie
każdego radaru.

Ustawienie radaru działającego w paśmie częstotliwości X
Radar działający w paśmie częstotliwości X (3 cm) był radarem magnetronowym, wykorzystującym
starszą technologię, co oznaczało większą potrzebę ciągłego dostosowywania jego ustawień przez
nawigatora, aby osiągnąć maksymalne wykrycie obiektów. Radar działający w paśmie częstotliwości X
najlepiej nadawał się do nawigacji przybrzeżnej, ponieważ był wyraźniejszy, a zatem lepiej rozróżniał
obiekty niż radar działający w paśmie częstotliwości S. Radar działający w paśmie częstotliwości X był
jednak wrażliwy na mgłę, która mogła zmniejszyć jego zasięg i pogorszyć odbicie echa
Łódź „BALTIC CONDOR” stała w miejscu na kresce kursowej statku „EXPRESS 1”. Oznacza to, że
echo z „BALTIC CONDOR” na radarze znajdowałoby się na wektorze i kresce kursowej statku
„EXPRESS 1”.
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Mniejsze echo można przeoczyć na radarze, gdy znajduje się ono na wektorze i kresce kursowej,
chyba że istnieje konsekwentna praktyka wyłączania ich w regularnych odstępach czasu. W
przypadku statku „EXPRESS 1” tak nie było.
Po wypadku stwierdzono, że radar magnetronowy nie był utrzymywany zgodnie z wytycznymi
producenta. Oznaczało to, że magnetron nie był wymieniany w zalecanych odstępach czasu, co
mogło doprowadzić do pogorszenia działania urządzenia.
Zbieg takich czynników, jak 1) radar działający w paśmie częstotliwości X wrażliwy na mgłę, 2)
potencjalne pogorszenie działania radaru spowodowane niewystarczającą konserwacją 4) pozycja
łodzi „BALTIC CONDOR” na kresce kursowej statku „EXPRESS 1” na radarze, oznaczał, że
możliwość wykrycia przed kolizją łodzi „BALTIC CONDOR” na radarze działającym w paśmie
częstotliwości X prawdopodobnie była ograniczona.

Zastosowanie radaru działającego w paśmie częstotliwości X
Radar działający w paśmie częstotliwości X używany był przez pierwszego oficera, który sterował
statkiem „EXPRESS 1” od wyjścia z portu aż do zderzenia. W tym czasie pierwszy oficer siedział w
fotelu nawigatora i nie zajmował się niczym innym jak tylko sterowaniem statkiem.
W poprzednim rozdziale stwierdzono, że możliwość wykrycia łodzi „BALTIC CONDOR” na radarach
działających w paśmie częstotliwości X była prawdopodobnie ograniczona ze względu na
charakterystykę i ustawienie radaru. Poniżej wyjaśniono, w jakich okolicznościach pierwszy oficer
używał radaru.
Od chwili gdy pierwszy oficer przybył na mostek do momentu przejęcia sterów minęły trzy minuty. W
tym czasie pierwszy oficer utrzymywał kontakt z marynarzami, którzy obsługiwali liny cumownicze
statku i przejmował od kapitana dowodzenie statkiem. Kapitan i pierwszy oficer krótko porozmawiali
na temat prędkości i widoczności w związku z mijaniem falochronu, a kapitan przekazał informację, jak
przepłynąć obok statku stojącego na kotwicy na północ od portu. Od chwili przejęcia kontroli przez
pierwszego oficera do momentu przejścia przez falochron minęły dwie minuty. Na wyświetlaczu radaru
w porcie prawdopodobnie pojawiły się zakłócenia spowodowane przez obiekty portowe a pierwszy
oficer koncentrował się przede wszystkim na wyprowadzaniu statku poza falochron w gęstej mgle.
Po minięciu falochronu pierwszy oficer wykonał duży zwrot, aby wyprowadzić statek na zaplanowaną
trasę do Ystad. Podczas zwrotu statku obraz radaru mógł być niestabilny toteż istniała jeszcze
mniejsza możliwość wykrycia echa łodzi „BALTIC CONDOR”. Podczas wykonywania zwrotu pierwszy
oficer otrzymał od kapitana instrukcje co do kursu, jaki należy obrać by oddalić się od statku
stojącego na kotwicy. Pierwszy oficer skupił się więc na dostosowaniu kursu i prędkości kierowanego
statku oraz na mijanym statku stojącym na kotwicy. W tamtej chwili pierwszemu oficerowi wydawało
się, że poza statkiem stojącym na kotwicy, w pobliżu nie ma żadnego innego ruchu statków.
Kiedy statek „EXPRESS 1” zwrotu na trasę do Ystad, należało zwiększyć jego prędkość. Od chwili
przyspieszenia do momentu zderzenia minęły trzy minuty. Ważne było, aby proces przyspieszania
przebiegał płynnie, aby zachować zgodność z harmonogramem, a pierwszy oficer bez przerwy
obserwował postęp prędkości podczas przyspieszania. Od chwili rozpoczęcia przyspieszania, aż do
momentu zderzenia minęły trzy minuty.
W tym czasie uwaga pierwszego oficera najprawdopodobniej była skupiona przede wszystkim na
prędkości statku oraz statku stojącym na kotwicy, jednocześnie na mostku było trochę zamieszania ze
strony personelu maszynowni.
Istnieje znacząca różnica między weryfikacją obecności lub podejrzewanej obecności statku na
radarze a wyszukiwaniem nieznanych statków. Wykrycie nieznanego statku na radarze wymaga
pełnej uwagi nawigatora przez dłuższy czas, szczególnie jeśli wyświetlanie echa statku jest osłabione.
Ponadto prawdopodobne jest, że powtarzające się instrukcje dotyczące statku stojącego na kotwicy
mogły przyczynić się do tego, że pierwszy oficer poczuł się pewny, iż w tym rejonie nie ma żadnego
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innego ruchu. Oba te czynniki mogły przyczynić się do tego, że pierwszy oficer nie zauważył
osłabionego echa na radarze.

Ustawienie radaru działającego w paśmie częstotliwości S
Radar działający w paśmie częstotliwości S (10 cm) miał większy zasięg niż radar działający w paśmie
częstotliwości X oraz lepszą zdolność przenikania przez opady deszczu i mgłę. Radar działający w
paśmie częstotliwości S był radarem półprzewodnikowym. Ten typ radaru jest bardziej zaawansowany
technologicznie niż radar magnetronowy i może on ciągle się kalibrować, aby wyświetlić jak
największą liczbę obiektów na ekranie. Dlatego w mniejszym stopniu wymaga on stałego regulowania
przez nawigatora.
Funkcja automatycznego eliminowania zakłóceń (ACE) została włączona na radarze działającym w
paśmie częstotliwości S. Funkcja ACE to funkcja redukcji szumów, która automatycznie optymalizuje
wzmocnienie odbieranych impulsów echa, a także filtruje wpływ morza i opadów deszczu. Funkcja ta
ma jednak tę wadę, że nie tylko usuwa zakłócenia na obrazie radaru, ale może jednocześnie
wykluczać z obrazu mniejsze obiekty, takie jak boje czy mniejsze statki. Z powodu mgły funkcja ACE
mogła zmniejszyć zakłócenia na wyświetlaczu radaru statku „EXPRESS 1” działającego w paśmie
częstotliwości do tego stopnia, że echo łodzi „BALTIC CONDOR” nie było widoczne. Echo łodzi
„BALTIC CONDOR”, podobnie jak w przypadku radaru działającego w paśmie częstotliwości X,
znajdowało się nieruchome na kresce kursowej statku „EXPRESS 1”, a zatem również mogło być
ledwo dostrzegalne.
Po zderzeniu nie można było zobaczyć na radarze łodzi „CONDOR BALTIC”. Mogło to być
spowodowane zarówno funkcją ACE, jak i zakłóceniami, które pojawiły się na ekranie radaru, gdy
później statek „EXPRESS 1” krążył w koło. Ponadto łódź „BALTIC CONDOR” po kolizji próbowała
ruszyć w kierunku portu w Rønne, dlatego nie znalazła się w oczekiwanej pozycji po wypadku.

Zastosowanie radaru działającego w paśmie częstotliwości S
Po wyjściu z portu, w ciągu kilku minut kapitan wykonał kilka zadań, takich jak komunikacja radiowa,
włączenie filmu instruktażowego, przekazanie statku pierwszemu oficerowi i nadzorowanie podróży.
Podczas wychodzenia z portu kapitan zwracał szczególną uwagę na ograniczoną widoczność
podczas mijania falochronu oraz statku zakotwiczonego na północ od portu. Przed przekazaniem
statku pierwszemu oficerowi, kapitan manewrował statkiem ze stanowiska operacyjnego, w pozycji
stojącej, za fotelami stanowisk manewrowania statkiem.
Po przekazaniu kontroli nad statkiem kapitan nie usiadł w fotelu nawigatora. Stało się tak z kilku
powodów: 1) kapitan był zajęty obserwacją podczas mijania falochronu, 2) zaraz po minięciu
falochronu należało wykonać kilka czynności w biurze, 3) fotel sterowy był niewygodny, gdyż nie
można go było dopasować do wzrostu kapitana ani też przesunąć go do tyłu tak, aby kapitan mógł
stanąć przed nim. Tak więc kapitan używał radaru z pozycji stojącej za fotelem, co mogło osłabić
zdolność wykrywania małych, niezidentyfikowanych odbić na radarze. Ponadto, liczne obowiązki
podczas wyjścia z portu oznaczały, że kapitan nie obserwował radaru statku w sposób ciągły.
Podczas gdy pierwszy oficer zajmował się dokonywaniem zwrotu statku po przejściu poza falochron,
kapitan instruował go, jaki kurs ma przyjąć aby oddalić się od statku stojącego na kotwicy. W tym
czasie obraz radaru był niestabilny, a zatem jest bardzo prawdopodobne, że instrukcje zostały wydane
na podstawie obrazu AIS na statkowym systemie ECDIS, który znajdował się w połowie drogi między
dwoma fotelami sterowymi.
Pół minuty po tym, jak statek „EXPRESS 1” dokonał zwrotu i obrał kurs na Ystad, kapitan oznajmił, że
zamierza wysłać informacje do administracji na lądzie i wycofał się do biura na mostku. Wykonywanie
zadań administracyjnych zostało przerwane przez alarm, którym należało się zająć, po czym powrócił
on do pracy w biurze. Od chwili wysłania informacji do momentu zderzenia statku „EXPRESS 1” z
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łodzią „BALTIC CONDOR”, minęło maksymalnie półtorej minuty. Oznaczało to, że w zasadzie kapitan
dysponował zaledwie dwiema minutami, z przerwami, na to by zlokalizować łódź „BALTIC CONDOR”
na radarze po wyjściu statku w morze. W tym czasie personel maszynowni zajmował się swoimi
sprawami na mostku, co mogło zakłócić uwagę kapitana. Chociaż taka rozpiętość czasu może być
wystarczająca do zweryfikowania obecności i ruchu znanego statku, wykrycie nieznanych obiektów
wymaga dłuższej i bardziej skoncentrowanej obserwacji.
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Przyczyna wypadku
Na statku „EXPRESS 1” nawigatorzy w żadnym momencie nie zaobserwowali łodzi „BALTIC
CONDOR” i dlatego nie mogli wykonać żadnego manewru aby uniknąć kolizji. Na łodzi „BALTIC
CONDOR” załoga zauważyła statek „EXPRESS 1” zbyt późno, aby skutecznie uniknąć kolizji. Z
powodu gęstej mgły w dniu wypadku użycie radaru było jedynym sposobem skutecznego
obserwowania innych statków, a tym samym zapobiegnięciu kolizji. Z różnych powodów ani
nawigatorzy łodzi „BALTIC CONDOR”, ani statku „EXPRESS 1”, nie widzieli statku na radarze, z
którym byli na kursie kolizyjnym, zanim doszło do wypadku.
Szyper na łodzi „BALTIC CONDOR” był obecny w sterówce krótko z powodu awarii w komorze silnika
statku, a zatem nie korzystał z radaru, zanim doszło do wypadku. Właśnie dlatego nie widział statku
„EXPRESS 1”. Łódź „BALTIC CONDOR” miała zapalone światła sygnalizujące, że nie odpowiada za
swoje manewry. Jednak ten sygnał nie był skuteczny, biorąc pod uwagę warunki widoczności w dniu
wypadku.
Na statku „EXPRESS 1” na mostku znajdowało się dwóch nawigatorów ale żaden z nich nie widział
łodzi „BALTIC CONDOR” na ekranach statkowych radarów. Nie jest jasne, jakie dokładne warunki
doprowadziły do tego, że nawigatorzy nie widzieli łodzi „BALTIC CONDOR” na ekranach radarów, ale
Komisja DMAIB była w stanie ustalić szereg różnych czynników, które wzięte razem lub osobno mogły
doprowadzić do tego, że nawigatorzy przeoczyli łódź „BALTIC CONDOR” na radarze.
Na statku „EXPRESS 1” nawigacja prowadzona była jedynie przy użyciu radarów ze względu na
ograniczoną widoczność. Na mostku obecni byli dwaj nawigatorzy zajmujący się nawigacją. Komisja
była jednak w stanie stwierdzić, że chociaż na mostku znajdowali się dwaj nawigatorzy, nie oznaczało
to, że obaj nawigatorzy mogli poświęcić radarowi pełną uwagę w okresie poprzedzającym wypadek,
mimo że radary były ich jedynym środkiem informującym o ruchu statków w rejonie.
Łódź „BALTIC CONDOR” nie była wyposażona w nadajnik AIS i dlatego na radarze była widoczna
wyłącznie jako echo, na którego wyświetlenie na ekranie radarów ma wpływ ich charakterystyka i
ustawienie.
Pierwszy oficer, który był na wachcie przed kolizją, użył radaru statkowego działającego w paśmie
częstotliwości X. Mgła wpływa na funkcjonowanie radarów działających w paśmie częstotliwości X,
dlatego zasięg i echo tego radaru prawdopodobnie zostało ograniczone. Niewłaściwa wymiana
magnetronu radaru działającego w paśmie częstotliwości X mogła przyczynić się do pogorszenia
wyświetlania echa łodzi „BALTIC CONDOR”. Ponadto łódź „BALTIC CONDOR” znajdowała się na
kresce kursowej statku „EXPRESS 1”, co mogło sprawić, że trudniej było dostrzec jej echo. Na
podstawie relacji z czynności wykonywanych na pokładzie statku „EXPRESS 1” do momentu kolizji,
DMAIB oszacował, że pierwszy oficer miał trzy minuty na wykrycie zapisu łodzi „BALTIC CONDOR”.
W ciągu tych trzech minut był on również zajęty pilnowaniem przyspieszenia statku.
Przed zderzeniem kapitan statku pełnił rolę asystenta nawigatora i korzystał ze statkowego radaru
działającego w paśmie częstotliwości S. Ten typ radaru działa lepiej we mgle niż radar działający w
paśmie częstotliwości X. Jednak została aktywowana funkcja ACE radaru, co mogło doprowadzić do
odfiltrowania echa łodzi „BALTIC CONDOR” na ekranie radaru. Podobnie jak w przypadku radaru
działającego w paśmie częstotliwości X, echo łodzi „BALTIC CONDOR” znajdowało się na kresce
kursowej, co mogło sprawić, że było ono mniej widoczne. Kapitan korzystał z radaru działającego w
paśmie częstotliwości S w pozycji stojącej, co utrudniało wykrywanie małego echa poprzez ciągłe
dostosowywanie ustawień radaru. Na podstawie zapisów czynności wykonywanych na mostku
prowadzących do kolizji, Komisja ustaliła, że najdłuższy i nieprzerwany okres, jakim kapitan
dysponował na monitorowanie radaru działającego w paśmie częstotliwości S, wynosił półtorej minuty.
Oznacza to, że radar, który miał najlepsze warunki do wyświetlania echa w gęstej mgle, był tym, na
który zwracano najmniejszą uwagę ze względu na inne obowiązki kapitana podczas podróży.
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Statek posiadał procedurę wskazującą, że oficer dowodzący musiał korzystać z radaru działającego w
paśmie częstotliwości S, jeśli w fotelu kierowania statkiem znajdował się tylko jeden nawigator. W dniu
wypadku obaj nawigatorzy uważali, że zajmują oba fotele, ponieważ wykonanie niezbędnych zadań
administracyjnych stanowiło tylko krótką przerwę dla kapitana. Nie spowodowało to zmiany
konfiguracji ekranów radaru.
Czas, jakim dysponowali nawigatorzy na monitorowanie radaru, był dość krótki. Było to istotne w
okolicznościach, w których nawigacja prowadzona była wyłącznie przez radar. Istnieje różnica między
weryfikacją znanego statku na radarze a wykryciem nieznanego. Ten drugi wymaga dłuższego czasu
pełnej uwagi. Ponieważ statek „EXPRESS 1” dysponował tylko radarem do wykrywania ruchu w
okolicy, wykrycie niezidentyfikowanych statków bez AIS wymagałoby dłuższej i bardziej
skoncentrowanej niż było to możliwe na statku „EXPRESS 1” obserwacji ekranów radaru przy ciągłej
zmianie ich ustawień, przed zderzeniem. Połączenie braku czasu na wykrycie niezidentyfikowanych
statków i dostosowanie ustawień radaru prawdopodobnie niekorzystnie wpłynęło na wyświetlanie echa
łodzi „BALTIC CONDOR”. Ograniczone możliwości wyświetlacza mogły wzmocnić odczucie
nawigatorów, że poza statkiem stojącym na kotwicy, w pobliżu nie ma żadnego ruchu statków co
doprowadziło do tego, że obaj nawigatorzy nie zauważyli łodzi „BALTIC CONDOR”.
Można stwierdzić, że chociaż statek „EXPRESS 1” był obsadzony dwoma nawigatorami, w
rzeczywistości tylko jeden z nich zwracał pełną i stałą uwagę na nawigację przez cały czas od wyjścia
w morze do wypadku. Na statku, powszechnym zwyczajem było opuszczanie przez jednego
nawigatora fotela kierowania statkiem lub mostka podczas podróży. Była to konieczność wynikająca z
polityki przedsiębiorstwa żeglugowego dotyczącej obsady statku, organizacji pracy i wnętrza statku, co
nie pozwoliło na utrzymywanie dyscypliny na mostku, polegającej na prowadzeniu nawigacji przez
dwóch nawigatorów podczas całego rejsu.
Można również stwierdzić, że mostek na statku „EXPRESS 1” nie stanowił środowiska sterylnego.
Przeciwnie, był on zorganizowany w sposób, który niepotrzebnie powodował wiele zakłóceń w pracy
nawigatorów w postaci hałasu i prac wykonywanych przez innych członków załogi. Mogło to mieć
negatywny wpływ na uwagę nawigatorów.

Wnioski
W związku z tym wypadkiem DMAIB przedstawił następujące wnioski:
1. Statki płynące z dużą prędkością kojarzą się z
większym ryzykiem kolizji niż ma to miejsce w
przypadku
żeglugi
konwencjonalnej.
Sytuacje
kolizyjne ewoluują szybciej przy dużej prędkości, a
konsekwencje są odpowiednio poważniejsze z
powodu siły, jaką pociąga za sobą prędkość. Aby
sprostać temu zwiększonemu ryzyku, szybkie statki
są obsługiwane przez dwóch nawigatorów. Konieczne
jest nie tylko to, by ich pracę wspierał zarówno
odpowiedni sprzęt, jak i dobre warunki ergonomiczne,
ale także, aby nie byli oni narażeni na zakłócenia w
postaci hałasu, rozmów lub innych czynności, które
mogą odwracać ich uwagę od podstawowego zadania
jakim jest prowadzenie nawigacji i unikanie kolizji.
Dlatego nie jest wskazane, aby mostek był miejscem,
gdzie wykonuje się inne zadania niezwiązane
bezpośrednio z nawigacją

i pełnił rolę sali konferencyjnej, biura do wykonywania
prac administracyjnych, archiwum, itp. Nie tylko
powoduje to zakłócenia, ale także może skłaniać
nawigatorów do podejmowania zadań, których nie
powinni wykonywać podczas nawigacji.
2.
System
AIS
nie
jest
narzędziem
zaprojektowanym do zapobiegania kolizjom. Może
być jednak pomocny w uczynieniu własnego statku
widocznym dla innych i, jeśli to konieczne,
przekazaniu aktualnej sytuacji statku. Komisja
DMAIB już wcześniej zwracała uwagę na to, że
zwłaszcza małe jednostki, takie jak statki rybackie,
łodzie wycieczkowe i tym podobne, mogą odnosić
korzyści
ze
stosowania
systemu
AIS,
sprawiającego, że ich obecność będzie widoczna.
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Środki zapobiegawcze
Duńska Komisja Badania Wypadków Morskich otrzymała od przedsiębiorstwa żegługowego Molslinjen
informacje na temat środków zapobiegawczych podjętych w celu zapobiegania podobnym wypadkom
w przyszłości. Poniżej znajdują się te informacje.



„Zadania administracyjne związane z wypłynięciem ograniczają się do zgłoszenia liczby
pasażerów do całodobowego biura przedsiębiorstwa. W najbliższej przyszłości
przedsiębiorstwo planuje zautomatyzowanie tego zadania za pomocą systemu rezerwacji.



Kierownik zespołu gastronomicznego statku włącza teraz film instruktażowy na temat
bezpieczeństwa z pasażu handlowego zamiast z mostka.



Na mostku ustanowiono ciszę: 15 minut przed przypłynięciem i 10 minut po odpłynięciu. W
tym czasie wstęp na mostek jest zabroniony dla wszystkich osób, z wyjątkiem tych, które
zajmują się nawigacją statku.



Należy podkreślić, że podczas ciszy rozmowy telefoniczne są niedozwolone.



Usunięto sprzęt utrudniający korzystanie ze zwijanej zasłony.



Przedsiębiorstwo ogłosiło przetarg na modyfikację systemu wentylacji mostka. Dzięki temu
zasłona może być opuszczona przy jednoczesnym utrzymaniu komfortowej temperatury na
stanowisku nawigacyjnym.



Uprawnienia na typ muszą gwarantować, że nawigatorzy zostali przeszkoleni w korzystaniu z
automatycznych funkcji radarów i ograniczeniach tych funkcji.



Na podstawie tego incydentu postanowiono częściej wymieniać magnetron radaru
działającego w paśmie częstotliwości X.



Podkreślono, że wyłącznie oficerowie mogą spożywać posiłki w przedziale operacyjnym.



W pomieszczeniu technicznym pod mostkiem utworzono stanowisko pracy dla pracowników
potrzebujących dostępu do systemów przedsiębiorstwa.



Dokonano przeglądu procedur ISM dotyczących stałych zaleceń kapitana związanych z
zadaniami nawigatorów podczas ograniczonej widoczności.



Przedsiębiorstwo zorganizowało dzień projektu dla oficerów i komitetu bezpieczeństwa pod
hasłem „Bezpiecznie na co dzień”. Skupiono się na tym, jak przedsiębiorstwo może podnieść
poziom bezpieczeństwa - np. dyscyplinę na mostku. Spotkanie uzupełniające odbędzie się
najpóźniej w październiku.



Wprowadzono codzienną weryfikację działania VDR.



Kontrola załogi będzie przeprowadzana w pomieszczeniu technicznym, po upewnieniu się, że
kapitan na mostku posiada niezbędne informacje. Ma to na celu zminimalizowanie zakłóceń
na mostku podczas podróży”.
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ZAŁĄCZNIK 1:
DANE STATKÓW

23

EXPRESS 1
Nazwa statku:
Typ statku:
Państwo bandery:
Port macierzysty:
Numer IMO:
Znak wywoławczy:
Przedsiębiorstwo żeglugowe:
Numer IMO przedsiębiorstwa:
Rok budowy:
Stocznia/numer:
Towarzystwo klasyfikacyjne:
Długość całkowita:
Szerokość całkowita:
Zanurzenie:
Wyporność:
Moc:
Materiał, z którego wykonano kadłub:

EXPRESS 1
szybki prom pasażerski
Dania
Aarhus
9501590
OUYM
Molslinjen A/S
0251203
2009
Incat Tasmania Pty Ltd – Hobart TAS Yard/066
DNV-GL
112,60 m
30,50 m
3,93 m
1508 t
9,000 kW
stop aluminium

BALTIC CONDOR
Nazwa statku:
Typ statku:
Państwo bandery:
Port macierzysty:
Znak wywoławczy:
Rok budowy:
Stocznia/numer:
Towarzystwo klasyfikacyjne:
Długość całkowita:
Szerokość całkowita:
Zanurzenie:
Wyporność:
Moc:
Materiał, z którego wykonano kadłub:

BALTIC CONDOR
łódź wycieczkowa
Polska
Kołobrzeg
SPS2797
1961
Schottel-Werft Josef Becker GMBH
brak
14,40 m
3,60 m
1,2 m
17 t
132 kW
stal
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ZAŁĄCZNIK 1:
Błąd rejestratora VDR
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Statek „EXPRESS 1” był wyposażony w rejestrator danych podróży (VDR). Nie było wymogu
posiadania VDR na pokładzie łodzi „BALTIC CONDOR”.
VDR to system rejestracji danych, który gromadzi i przechowuje dane ze statku, aby w razie wypadku
umożliwić osobom badającym wypadek, innym organom oraz właścicielowi statku, analizę danych w
celu ustalenia okoliczności wypadku. VDR przechowuje dane, które pokazują między innymi czas i
datę, pozycję statku, kurs i prędkość, obrazy z radarów, informacje AIS, komunikację VHF i
komunikację wewnętrzną na mostku. Ponadto istnieje wymóg wykonania corocznego test
funkcjonalnego, w celu zapewnienia, że VDR działa zgodnie z przeznaczeniem.
Cała aktywność rejestrowana przez VDR zapisywana jest w pliku dziennika. W związku z wypadkiem
VDR statku „EXPRESS 1” wygenerował plik dziennika z wszystkimi danymi z wyjątkiem danych z
radarów. Ponadto stwierdzono, że na twardym dysku statku nie było żadnych danych z radarów
statku. DMAIB nie miał zatem dostępu do informacji radarowych, które w przeciwnym razie
zapewniłyby znaczący wgląd w okoliczności wypadku.
Przedsiębiorstwo żeglugowe zleciło technikowi zbadanie przyczyny braku danych z radaru w
rejestratorze VDR.
Radar był nowy i jako taki posiadał wysoką rozdzielczość (HD), podczas gdy rejestrator VDR był
starszego typu. Technikowi udało się ustalić, że brak danych spowodowany był tym, że rejestrator
VDR nie był w stanie poradzić sobie z wysoką rozdzielczością obrazów, zanim przeszły przez
urządzenie przetwarzające (konwertujące) je na niską rozdzielczość. Producent radaru, zainstalował
urządzenie przetwarzające, którego zadaniem była konwersja obrazów z wysokiej na niską
rozdzielczość. Technikowi udało się też ustalić, że urządzenie to było źle ustawione (HD) co
oznaczało, że dane z radaru nie były przechowywane.
Zazwyczaj dzienniki wyświetlają kod błędu, który pokazuje, co jest nie tak z systemem, ale pliki z
rejestratora VDR statku „EXPRESS 1” nie zawierały żadnych kodów błędów. Rejestrator VDR
generuje kod błędu tylko wówczas, gdy odłączone zostanie zasilanie urządzenia przetwarzającego, co
w tym przypadku nie miało miejsca.
Załoga statku „EXPRESS 1” nie spotkała się z żadnymi alarmami ani komunikatami o błędach z
rejestratora VDR. Technik, który sprawdził rejestrator VDR, zachęcił więc załogę statku do
sprawdzania w przyszłości, czy przetwarzające jest włączone i ustawione prawidłowo (DVI).
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