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Badanie poważnego wypadku statku Newa prowadzone było na podstawie ustawy z
dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz. U. poz.
1068) oraz uzgodnionych w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) norm,
standardów i zalecanych metod postępowania, wiążących Rzeczpospolitą Polską.
Zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy celem badania wypadku lub
incydentu morskiego jest ustalenie okoliczności i przyczyn jego wystąpienia dla
zapobiegania wypadkom i incydentom morskim w przyszłości oraz poprawy stanu
bezpieczeństwa morskiego.
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich nie rozstrzyga w prowadzonym
przez siebie badaniu o winie lub odpowiedzialności osób uczestniczących w wypadku lub
incydencie morskim.
Niniejszy raport nie może stanowić dowodu w postępowaniu karnym albo innym
postępowaniu mającym na celu ustalenie winy lub odpowiedzialności za spowodowanie
wypadku, którego raport dotyczy (art. 40 ust.2 ustawy o PKBWM).

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
tel. +48 22 630 19 05, tel. kom. +48 664 987 987
e-mail: pkbwm@mir.gov.pl
www.mir.gov.pl/pkbwm
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Fakty
W dniu 4 listopada 2013 r. drobnicowiec wielozadaniowy Newa po zakończeniu remontu

klasowego w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia w Szczecinie, o godz. 18:25 z pilotem na
burcie i w asyście holownika odcumował od nabrzeża. Statek skierował się na tor wodny Szczecin
– Świnoujście w celu wyjścia w morze w podróż do Rygi. Na wysokości nabrzeża Huta holownik
zwolniono, a statek z prędkością 8 w kontynuował podróż.
Na wysokości Trzebieży przy próbie zwiększenia prędkości zauważono, że nie można
zwiększyć obciążenia SG ponad 35 – 40 %. W siłowni statku na panelu sterowania SG aktywował
się alarm „wysoka temperatura gazów wydechowych za turbiną” powodujący zmianę obciążenia
SG przez redukcję skoku śruby (zmniejszenie wychylenia płatów śruby nastawnej).
Po minięciu pary pław 3 i 4, około godz. 21:55 w odległości około 1 Mm od główek
wejściowych do Kanału Piastowskiego, SG statku stanął. Utrata napędu spowodowała
konieczność zejścia z toru wodnego i zatrzymania statku przed główkami wejściowymi do
Kanału. Po zejściu do wschodniej granicy toru wodnego około godz. 22:00 rzucono prawą
kotwicę. Statek zatrzymał się i ustawił na kursie północnym.
O godz. 22:18 ponownie uruchomiono silnik główny. Po konsultacji z VTS Świnoujście i
służbą techniczną armatora kapitan zdecydował się przejść na kotwicowisko znajdujące się po
wschodniej stronie toru wodnego przed Bramą Torową 2 i tam poczekać na serwis techniczny i
dokonanie naprawy usterki uniemożliwiającej zwiększenie prędkości statku.
O godz. 22:51 po wybraniu kotwicy pilot rozpoczął obracanie statku w prawo, wykorzystując
do tego celu ster strumieniowy, aby ustawić statek na kurs umożliwiający wejście na tor wodny
prowadzący do kotwicowiska. Po kilkunastu minutach statek przestał się obracać.
O godz. 23:10 pilot zgłosił operatorowi VTS, że statek stoi na mieliźnie. Operator VTS zalecił
wezwanie holownika i przejście w jego asyście na wyznaczone wcześniej miejsce postojowe.
Ponownie rzucono prawą kotwicę.
Następnego dnia, 5 listopada 2013 r., z użyciem holownika Serwal III statek zszedł z mielizny.
O godz. 05:20 statek odzyskał pływalność i skierował się z powrotem do stoczni w Szczecinie w
asyście holowników Fairplay IV oraz Serwal III w celu ustalenia przyczyny utraty napędu statku i
usunięcia ewentualnych uszkodzeń po wejściu na mieliznę.
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2.

Informacje ogólne
2.1. Dane statku

Nazwa statku:

Newa

Bandera:

Antigua & Barbuda

Właściciel:

Roland Ship Administration GmbH &Co. KG,
Brunsbüttel (Niemcy)
Reederei Erwin Strahlmann, Brunsbüttel

Armator:

(Niemcy)
Operator:

R.E.S. Chartering GmbH, Hamburg (Niemcy)

Instytucja klasyfikacyjna:

GL (Germanisher Lloyd)

Typ statku:

drobnicowiec wielozadaniowy

Sygnał rozpoznawczy:

V2DN3

Nr identyfikacyjny IMO:

9454826

Pojemność brutto:

4425

Rok budowy:

2009

Moc maszyn:

2970 kW (MAK 9M25)

Szerokość:

14,40 m

Długość całkowita:

114,40m

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:

stal

Minimalna obsada załogowa:

9 osób

Typ rejestratora VDR:

Rutter VDR 100 G2

Zdjęcie nr 1. Drobnicowiec Newa
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2.2. Informacje o podróży statku
Porty zawinięcia w czasie podróży:

Szczecin

Port przeznaczenia:

Ryga (Łotwa)

Rodzaj żeglugi:

nieograniczona

Informacja o ładunku (ilość i rodzaj):

bez ładunku

Informacja o załodze (liczba/narodowość):

2 Polaków, 6 Filipińczyków, 1 Estończyk

Informacja o pasażerach (liczba/narodowość):

bez pasażerów

2.3. Informacje o wypadku
Rodzaj:

poważny wypadek morski

Data i czas zdarzenia:

04.11.2013 godz. 21:55

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia:

Zalew Szczeciński

Charakter akwenu:

wody wewnętrzne - tor wodny

Pogoda w trakcie zdarzenia:

wiatr W 3-4ºB, stan morza 3,
widzialność b. dobra, temp. wody 12ºC,
temp. powietrza 15ºC

Stan eksploatacyjny statku w trakcie zdarzenia:

statek pod balastem

Skutki wypadku dla statku:

statek nie doznał uszkodzeń

Skutki wypadku dla ludzi:

nikt nie uległ wypadkowi

2.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych
W zejściu z mielizny statkowi pomagał holownik Serwal III. Podczas żeglugi z miejsca
wypadku do Szczecina statkowi asystował holownik Fairplay IV.
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Opis okoliczności wypadku
W dniu 4 listopada 2013 r. w godzinach popołudniowych statek Newa po zakończeniu

trwającego od 19 sierpnia 2013 r. remontu klasowego w MSR w Szczecinie rozpoczął
przygotowania do wyjścia w morze w rejs do Rygi. O godz. 18:00 SG oraz urządzenia
nawigacyjne statku zostały przetestowane. Zanurzenie statku na dziobie wynosiło 3,20 m, a na
rufie 4,30 m. O godz. 18:20 na statek wszedł pilot. Na dziobie podano hol na holownik1. W czasie
manewrów na mostku obecni byli kapitan i pilot.
O godz. 18:25 Newa odcumowała od nabrzeża Odra Nowe w MSR i skierowała się na tor
wodny w kierunku Świnoujścia. W obrębie portu statek poruszał się z prędkością 8 w. Holownik
został zwolniony podczas mijania nabrzeża Huta.
Na wysokości Trzebieży kapitan próbował zwiększyć prędkość. Okazało się to niemożliwe,
ponieważ nie można było zwiększyć nastawy skoku śruby napędowej statku powyżej 35%
obciążenia SG. W siłowni statku na panelu sterowania SG pojawił się alarm „wysoka temperatura
gazów wydechowych za turbiną”. Aktywowany alarm powodował redukcję obciążenia, co w
konsekwencji uniemożliwiło zwiększenie prędkości statku.
W trakcie dalszej podróży konsultowano problem nieprawidłowości pracy SG z działem
technicznym armatora. Inspektorzy techniczni nie znaleźli rozwiązania. Kapitan zadecydował o
zatrzymaniu się na redzie Świnoujścia w celu umożliwienia serwisowi technicznemu odnalezienia
przyczyny uszkodzenia. Po poinformowaniu operatora VTS przez pilota o sytuacji, kapitan
otrzymał zgodę na dopłynięcie na redę Świnoujścia i możliwość rzucenia kotwicy na
kotwicowisku B1.
O godz. 21:55, po minięciu pary pław 3-4, na 19 km toru wodnego Szczecin – Świnoujście, w
odległości około 1 Mm do główek falochronu osłonowego wejścia do Kanału Piastowskiego,
nastąpiło nagłe zatrzymanie się SG. Na panelu kontrolnym SG pojawił się alarm „wysoka
koncentracja mgły olejowej w skrzyni korbowej”. Nie można było uruchomić steru
strumieniowego, natomiast było możliwe sterowanie sterem głównym2. Pilot polecił wyłożenie
steru prawo na burtę. Statek zszedł z toru wodnego.

1

Asysta holownika w początkowej fazie manewrów wymagana była przepisami portowymi w związku z
wykonywaniem prac remontowych silnika głównego statku w czasie pobytu na stoczni.
2
Statek posiadał ster typu Beckera (Becker Flap Rudder). Ten typ steru daje większą od steru konwencjonalnego
efektywność sterowania, także przy małych prędkościach statku. W typowej konstrukcji steru Beckera płetwa główna
steru może być wychylana do 45º na burtę; o taki sam kąt 45º można wychylić też płetwę dodatkową.
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Zdjęcie nr 2. Obraz VTS Szczecin – Świnoujście. Statek Newa podczas zbliżania się do 17 km
toru wodnego schodzi z toru w celu rzucenia kotwicy.
Po dojściu inercją do wschodniej granicy toru wodnego, tuż po godz. 22:00 pilot polecił
rzucenie prawej kotwicy – 1 szaklę łańcucha do wody. Po rzuceniu kotwicy statek zatrzymał się i
ustawił na kursie 355°. Pilot powiadomił operatora VTS o zaistniałej sytuacji i miejscu
zakotwiczenia informując, że statek nie stanowi zagrożenia dla ruchu innych statków.
O godz. 22:18 silnik statku został ponownie uruchomiony. Pilot po konsultacji z operatorem
VTS powiadomił kapitana statku o możliwości przejścia na kotwicowisko po wschodniej stronie
toru wodnego przed Bramą Torową 2 (BT2). Kapitan zaakceptował takie rozwiązanie. Uznał, że
w wyznaczonym przez VTS miejscu statek może poczekać na serwis techniczny, który dokona
naprawy usterki uniemożliwiającej zwiększenie prędkości statku.
O godz. 22:22 kapitan wydał polecenie wybierania kotwicy. Duże trudności w komunikacji
między mostkiem a stanowiskiem kotwicznym na dziobie, trudności z wybraniem łańcucha
kotwicznego (zatrzymywanie się windy kotwicznej, źle układający się łańcuch w komorze
łańcuchowej) oraz fakt, że rzucono ponad 2 szakle łańcucha do wody, a nie tak, jak polecił pilot
1 szaklę, spowodowały, że kotwica została wybrana dopiero o godz. 22:51.
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Po wybraniu kotwicy statek ustawił się na kursie 316°, czyli prawie równolegle do toru
wodnego, ale w przeciwnym kierunku do tego, w którym znajdowało się kotwicowisko. Pilot
zdecydował o rozpoczęciu obracania statku w prawo przy wykorzystaniu steru strumieniowego,
bez użycia maszyny, tak, aby ustawić statek na kurs umożliwiający wejście na tor wodny.
O godz. 23:05 statek osiągnął kurs 152° i przestał się dalej obracać. Próba użycia SG nie
powiodła się. O godz. 23:10 pilot zgłosił operatorowi VTS, że statek utknął i bez holownika nie da
się zejść. Operator VTS polecił kapitanowi wezwanie holownika i przejście w jego asyście na
wyznaczone kotwicowisko. Aby zapobiec dalszemu wsuwaniu się statku bokiem na mieliznę
o godz. 23:20 w pozycji φ=53°48,117’N; λ=014°21,004’E rzucono ponownie prawą kotwicę.
Na żądanie operatora VTS załoga sprawdziła czy nie ma uszkodzeń zbiorników balastowych
oraz czy nie wystąpił wyciek zanieczyszczeń olejowych za burtę. Inspekcja nie wykazała ani
uszkodzeń statku ani wycieku oleju. Statek pozostał na mieliźnie do rana następnego dnia.

Zdjęcie nr 3. Obraz VTS Szczecin – Świnoujście z zaznaczoną pozycją statku Newa podczas
postoju na mieliźnie.
Rozmowy przedstawiciela armatora z kapitanem statku, kapitanatem portu i przedstawicielami
stoczni zakończyły się decyzją o użyciu holowników do pomocy statkowi przy zejściu z mielizny
i asyście w przejściu z powrotem do stoczni w Szczecinie.
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O godz. 05:02 przybyły 2 holowniki. Na rufie statku przyjęto hol z holownika Serwal III.
O godz. 05:13 wybrano kotwicę. Po 15 minutach pracując sterem strumieniowym, maszyną i przy
pomocy holownika, statek zszedł z mielizny. Następnie przyjęto hol dziobowy z holownika
Fairplay IV i o godz. 05:33 statek ruszył z powrotem do Szczecina.
4.
Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku,
z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz
Głównym powodem, dla którego statek znalazł się poza torem wodnym w drodze ze Szczecina
do Świnoujścia była awaria SG statku. Statek nieodpowiadający za swoje ruchy mógł stanowić
zagrożenie dla innych jednostek poruszających się po torze. Pilot z kapitanem podjęli decyzję o
zejściu z toru wodnego i rzuceniu kotwicy.

Rysunek 1. Trajektoria ruchu statku Newa, naniesiona na mapę numeryczną akwenu, w czasie
przejścia torem wodnym Szczecin – Świnoujście do chwili wejścia na mieliznę przed falochronem
w Kanale Piastowskim; obszar bezpośrednio poprzedzający wypadek, na którym statek poruszał
się z niesprawnym silnikiem głównym.
10
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Do czasu minięcia pary pław 3-4, znajdujących się pomiędzy BT2 i Kanałem Piastowskim,
statek poruszał się środkiem toru, wewnątrz bezpiecznej izobaty 10 m, ze stałą prędkością ok. 8 w.

Zdjęcie nr 4. Obraz VTS Szczecin – Świnoujście. Statek Newa w czasie przejścia torem wodnym
pomiędzy bramą Torową 2 i Kanałem Piastowskim, po minięciu pary pław 3 i 4.
Po minięciu pary boi 3-4 statek zaczął zwalniać. Na zdjęciu powyżej zanotowano kurs statku
321,2° i prędkość 6,8 w. Spadek prędkości świadczy o tym, że nieco wcześniej nastąpiła awaria
SG i statek płynął jedynie siłą inercji (następowało hamowanie swobodne statku).
Nagłe zatrzymanie silnika głównego statku i w konsekwencji utrata zdolności manewrowych
zostało spowodowane aktywowaniem się na panelu alarmowym systemu kontroli i zabezpieczenia
SG alarmu „wysokie stężenie mgły olejowej w przestrzeni korbowej SG” (zdjęcie nr 5 - lista
alarmów z instrukcji technicznej silnika MAK 9 M 25).
Tego typu alarm może zostać spowodowany przez zacieranie się któregoś z łożysk w karterze
silnika, pęknięcie tłoka, awarię wału krzywkowego, awarię rozrządu, awarię turbiny lub
rozszczelnienie komory spalania. Zwiększone stężenie mgły olejowej może doprowadzić do
eksplozji w karterze i spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia załogi.
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Zdjęcie nr 5. Wyciąg z listy alarmów SG na statku Newa. Alarm 1253 - wyłączenie SG w wyniku
przekroczenia granicznego stężenia mgły olejowej w skrzyni korbowej
W przypadku statku Newa był to fałszywy alarm spowodowany nagromadzeniem się wilgoci
w skrzyni korbowej w następstwie bardzo długiego postoju statku w stoczni remontowej 3. Para
wodna w skrzyni korbowej najprawdopodobniej spowodowała aktywowanie alarmu, a system
zabezpieczenia zatrzymał pracę SG, co spowodowało utratę przez statek napędu.
Pilot prowadzący statek podjął prawidłową decyzję o zejściu z toru wodnego niesprawnym
statkiem. Z decyzją taką wiązało się jednak niebezpieczeństwo, że statku nie uda się zatrzymać w
porę i utknie na mieliźnie. Osadzenie statku na mulistym dnie4 było jednak bezpieczniejsze niż
kontakt z falochronem osłonowym Kanału Piastowskiego.
W opinii Komisji statek wszedł na mieliznę już podczas pierwszego kotwiczenia, tzn. po
rzuceniu kotwicy tuż po godz. 22:00. Przyczyną wejścia na mieliznę było zbyt dalekie (na
wschód) zejście statku z toru i rzucenie zbyt dużej ilości łańcucha kotwicznego.
Silny prąd i wiatr spychający statek na wschód oraz niewłaściwe manewry pilota
(niezapracowanie maszyną wstecz po obróceniu statku prostopadle do toru wodnego)
spowodowały ponowne wejście (wepchnięcie) statku na mieliznę około godz. 23:05.

3

Wykrywacze mgły olejowej są podatne na fałszywe wskazania przy podwyższonej zawartości wilgoci w skrzyni
korbowej silnika spowodowanej np. długim postojem statku w stoczni remontowej. Producenci wykrywaczy mgły
olejowej informują, że zwiększona zawartość wilgoci może spowodować fałszywe alarmy (tak np. w instrukcji
„Visatron” na str. 6.05). Dla statku Newa zawartość wody w oleju obiegowym SG nie mogła przekroczyć 0,2%.
4
Dno Zalewu Szczecińskiego oraz skarpy pogłębionego toru wodnego prawie w 100% pokryte są grubą warstwą
namułu gliniastego, co praktycznie do minimum ogranicza możliwość uszkodzenia kadłuba z chwilą zetknięcia
kadłuba statku z dnem. Namuły to grunty powstałe w wyniku osadzania się substancji organicznych i mineralnych w
środowisku wodnym. Mogą posiadać właściwości gruntu niespoistego (namuły piaszczyste) lub spoistego (namuły
gliniaste). Zawartość części organicznych w tych gruntach zawiera się w granicach 5-30%.
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Do prześledzenia ruchu kadłuba statku od zejścia z toru wodnego po utracie silnika do
drugiego wejścia na mieliznę, spowodowanego niewłaściwymi manewrami po wybraniu kotwicy,
wykorzystano zapis ruchu statku na mapie numerycznej w powiększonej skali.

Kierunek toru
wodnego

Rysunek 2. Trajektoria ruchu statku Newa z naniesionym obszarem wykonywania manewru obrotu
po przywróceniu sprawności silnika głównego, naniesiona na mapę numeryczną akwenu.
Na rysunku nr 2 w pozycji oznaczonej cyfrą 1, w której statek znalazł się po rzuceniu kotwicy
po godz. 22:00, wyraźnie widać, że kadłub statku znajduje się w ponad połowie swej długości
wewnątrz izobaty 4 m. Statek stoi na prawej kotwicy, 2 szakle w wodzie5, na kursie 355˚,
podparty w przedniej części rufowej części statku (przed nadbudówką) na dnie. Zanurzenie na
dziobie 3,20 m pozwoliło na wejście kadłuba poza izobatę 4 m. Ponieważ zanurzenie na rufie
przekraczało 4 m, statek oparł się o dno w części rufowej. Potwierdzeniem takiej sytuacji jest
boczne ustawienie kadłuba statku w stosunku do wiejącego z lewej burty zachodniego wiatru i
płynącego w kierunku wschodnim prądu o prędkości 2-3 w. Statek pozostał na tym kursie i na tej
samej pozycji do momentu rozpoczęcia wybierania kotwicy.

5

Porzuceniu kotwicy po godz. 22:00 łańcuch przeszedł pod kadłub i patrzył do tyłu, prawdopodobnie na godz. 19.
Takie położenie łańcucha tłumaczy trudności, jakie załoga miała z wybieraniem kotwicy.
13
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Po rozpoczęciu manewrów odkotwiczenia o godz. 22:22, nie otrzymując ze stanowiska na
dziobie informacji o położeniu łańcucha i pracy windy kotwicznej6, pilot i kapitan mylnie ocenili
sytuację i zaczęli pracować maszyną wstecz 7 i sterem strumieniowym w prawo, w czasie kiedy
statek dalej nieruchomo stał zakotwiczony i oparty na dnie. Prawa kotwica z 2 szaklami łańcucha
w wodzie przebiegającego pod kadłubem statku uniemożliwiła ruch statku w prawo i głębsze
wejście na mieliznę. Po otrzymaniu z dużym opóźnieniem informacji ze stanowiska na dziobie, że
winda kotwiczna nie daje rady wybierać łańcucha, pilot zdecydował o zatrzymaniu steru
strumieniowego. To przyniosło pozytywny efekt i umożliwiło bardzo powolne wybieranie
kotwicy. Pozycję statku w chwili podniesienia kotwicy oznaczono na rysunku nr 2 cyfrą 2. Widać
tu wyraźnie ułożenie sylwetki (obwiedni) statku równolegle do toru wodnego oraz przesunięcie
wstecz. Po wybraniu kotwicy o godz. 22:51 statek odzyskał pływalność.
Rozpoczęcie obrotu statku w prawo przy użyciu steru strumieniowego ułatwił boczny wiatr,
który jednak powodował spychanie statku na głębokości poniżej 4 m. Obrót statku odbywał się z
chwilowym nieznacznym spowolnieniem (pozycja oznaczona na rysunku nr 2 cyfrą 3) na skutek
oparcia się ponownie kadłuba o muliste dno w części rufowej, spychanego dodatkowo głębiej na
mieliznę przez silny płynący w kierunku wschodnim prąd. Gdyby w tej pozycji (gdy statek
znajdował się prostopadle do toru wodnego) statek zapracował maszyną wstecz, wykorzystując
dostępną moc SG (35% obciążenia), prawdopodobnie udałoby się uwolnić go z mielizny i mógłby
bezpiecznie spłynąć rufą na głębszą wodę i kontynuować swobodnie obrót dziobu w prawo w
kierunku toru wodnego.
Pomimo tego, że część rufowa statku stała oparta na mulistym dnie, obrót statku trwał nadal
do godz. 23:05, do czasu osiągnięcia kursu 152˚ (pozycja oznaczona na rysunku nr 2 cyfrą 4). W
tej pozycji statek był najbardziej narażony na boczne działanie wiatru i prądu, które spychały go
coraz bardziej na mieliznę. Próby użycia nie w pełni sprawnej maszyny (35% maksymalnego
obciążenia SG) nie powiodły się. Po kilku minutach kapitan i pilot zrezygnowali z próby dalszego
obracania statku i pracy maszyną naprzód. Statek wrócił ponownie na kurs 137˚ (pozycja
oznaczona na rysunku nr 2 cyfrą 5) i pozostał w takiej pozycji do czasu przyjścia holowników.
Pilot polecił rzucenie prawej kotwicy, 1 szaklę do wody, aby ograniczyć dalsze wsuwanie się
kadłuba na mieliznę, mając na uwadze informację otrzymaną od operatora VTS o podnoszeniu się
poziomu wody w związku z wchodzącym prądem do Zalewu Szczecińskiego.

6

Zapis VDR z tego okresu zarejestrował powtarzające się wielokrotnie wzajemne wywołania na UKF i brak
odpowiedzi mającej związek z zadanymi pytaniami.
7
Statek Newa posiadał śrubę nastawną prawoskrętną osadzoną na wale silnika obracającym się w lewo. To
wywoływało efekt lewoskrętny powodujący, że przy pracy wstecz rufa statku przesuwała się w prawo.
14

PKBWM

Raport końcowy - WIM 34/13

4.1. Czynniki mechaniczne
Nagłe zatrzymanie się SG na skutek aktywowania się alarmu „wysoka koncentracja mgły
olejowej w skrzyni korbowej” było przyczyną utraty kontroli nad statkiem.
Drugim czynnikiem, który pośrednio miał wpływ na wypadek, gdyż ograniczał zdolności
manewrowe statku, była niesprawność SG powodująca brak możliwości zwiększenia prędkości
statku. Ta usterka wystąpiła na skutek zadziałania alarmu „wysokiej temperatury gazów
wydechowych za turbiną”, zgodnie z nastawą czujki temperaturowej w systemie zabezpieczenia i
kontroli SG, tj. przy temperaturze przekraczającej 400°C. Alarm aktywował się 12 razy od chwili
odcumowania statku z MSR do jego ponownego powrotu do stoczni8 i związany był z
przekroczeniem wartości nastawy temperatury gazów wydechowych na wyjściu z turbiny w
systemie kontroli i zabezpieczenia SG. Zgodnie ze specyfikacją alarmu zapisaną w instrukcji SG
aktywowany alarm powodował redukcję obciążenia SG (przez zmianę skoku śruby, czyli
zmniejszenie wychylenia jej płatów). Alarm ten aktywował się każdorazowo przy próbie
zwiększenia prędkości statku, gdy temperatura spalin odlotowych turbiny przekraczała wartość
graniczną 400ºC i powodował redukcję obciążenia SG do 35%.

Zdjęcie nr 6. Wyciąg z listy alarmów SG na statku Newa. Alarm 8218/24 - redukcja obciążenia
SG z powodu przekroczenia temperatury gazów wydechowych za turbiną
8

Taki alarm może być wywołany przez stan aparatury wtryskowej silnika, stan turbiny, jakość paliwa lub stan
chłodnicy powietrza.
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Obie niesprawności nie były ze sobą związane, chociaż obie wynikały z niedopatrzeń w czasie
prowadzonego

remontu

stoczniowego.

Ograniczenie

skoku

śruby

nie

powodowało

unieruchomienia statku, ale ograniczało wydatnie jego zdolności manewrowe. Statek nie mógł
manewrować z pełną mocą najpierw w trakcie próby zejścia z kotwicy, a następnie z mielizny.
4.2. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania)
W czasie remontu stoczniowego statku Newa nie przestrzegano zasad dobrej praktyki
związanej z prowadzonymi pracami remontowymi. Gromadzenie się wilgoci w skrzyni korbowej
silnika okrętowego w czasie długiego postoju i prac remontowych może prowadzić do
wykraplania się wody z wilgoci zawartej w powietrzu w przestrzeni korbowej SG. Załoga statku
nie wykonała analizy własności fizykochemicznych oleju obiegowego SG przed wyjściem statku
ze stoczni, a w szczególności nie sprawdziła zawartości wody w oleju.
Zaniechanie ustawienia prawidłowej wartości limitu temperatury gazów wydechowych turbiny
SG w systemie kontroli i zabezpieczenia silnika na panelu alarmów, po wymianie uszkodzonej
czujki temperaturowej spalin wylotowych za turbiną, spowodowało ograniczenie zdolności
manewrowej statku. Po wymianie na stoczni czujki temperaturowej spalin wydechowych za
turbiną SG nie zmieniono wartości temperatury na właściwą dla zmiennych warunków obciążenia
SG, które występują przy prędkościach manewrowych statku.
Ani pilot ani kapitan nie zorientowali się, że po rzuceniu kotwicy, w chwili awaryjnego
kotwiczenia po zatrzymaniu się SG, kadłub statku stoi w części rufowej na gruncie. Starszy oficer
błędnie wykonał polecenie kapitana, co do rzucenia kotwicy. Wypuścił ponad dwie, zamiast
poleconej jednej szakli łańcucha. Miało to istotny wpływ na pozycję zatrzymania się statku9.
Osoby znajdujące się na mostku w chwili rzucania kotwicy (pilot, kapitan, trzeci oficer) i podczas
postoju na kotwicy nie kontrolowały pozycji statku. Nie zaniepokoiło ich to, że po rzuceniu
kotwicy statek nie ustawia się, tak jak powinien, dziobem do wiatru i prądu.
W czasie wybierania kotwicy kapitan i pilot nie otrzymywali początkowo żadnych, a następnie
wyraźnych i czytelnych informacji od oficera na dziobie co do położenia kotwicy i długości
wypuszczonego łańcucha. W wyniku braku komunikacji pomiędzy mostkiem i stanowiskiem na
dziobie obydwaj błędnie oceniali sytuację związaną z pozycją i ruchem statku. W konsekwencji,
polecenia pilota i działania kapitana miały charakter przypadkowy i chaotyczny. Zła ocena pozycji
9

Te prawie 30 m dodatkowo wypuszczonego łańcucha, stanowiące ponad jedną czwartą długości całkowitej statku,
mogły zaważyć na tym, że rufa statku zatrzymałby się jeszcze przed płytką wodą i statek przez cały czas postoju na
kotwicy byłby w stanie pływalności. Należy tu także wskazać na negatywny fakt niezameldowania przez starszego
oficera na mostek o wydaniu większej ilości łańcucha, niż była komenda.
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PKBWM

Raport końcowy - WIM 34/13

i kierunku poruszania się statku uniemożliwiła właściwą analizę sytuacji w celu wypracowania
optymalnego manewru. Te działania i zaniechania doprowadziły do ponownego wejścia kadłuba
na mieliznę w stopniu uniemożliwiającym samodzielne zejście statku z powrotem na tor wodny.

4.3. Czynniki organizacyjne
Komisja uznała, że nadzór techniczny ze strony armatora nad statkiem i załogą w czasie
remontu w stoczni nie był wystarczający. W czasie ponad dwu i pół miesięcznego pobytu statku
na stoczni zaokrętowanych było kolejno kilku starszych mechaników. Przedostatni z nich był na
statku jedynie 10 dni. Starszy mechanik będący na statku w chwili wypadku pracował tam tylko 5
dni. Jego poprzednik przekazał mu obowiązki w ciągu 1 dnia. Mechanicy w czasie zdawania
obowiązków służbowych nie przekazali sobie kodu dostępu do tablicy ze zmianami nastaw
limitów alarmów.
Po zakończeniu prac remontowych na statku i w chwili opuszczania stoczni przez statek nie
było nikogo z nadzoru technicznego armatora, kto posiadałby pełną wiedzę o zakresie i rodzaju
prac wykonywanych przy SG. Superintendent techniczny, który był wyznaczony do stałego
nadzoru nad urządzeniami mechanicznymi na tym statku, zajęty był nadzorem nad remontem
drugiego statku w innej stoczni remontowej.
4.4. Wpływ czynników zewnętrznych na zaistnienie wypadku
Złożony ruch mas wód w Zalewie Szczecińskim wraz z oddziaływującymi na ten ruch
budowlami hydrotechnicznymi tworzy w rejonie główek wejściowych falochronu osłonowego do
Kanału Piastowskiego stały prąd poprzeczny w stosunku do toru wodnego płynący w kierunku
wschodnim. Wzrost jego prędkości lub okresowe spowolnienie zależy przede wszystkim od
kierunku wiejącego wiatru. Zachodnie wiatry wiejące przez dłuższy czas powodują wzrost
prędkości prądu do ponad 3 w. W dniu wypadku statku Newa takie warunki istniały, a pilot ocenił
prędkość prądu na 2 do 3 w. Dodatkowo wiatr o sile 10 – 12 m/sek. napierał od zachodu na
wynurzony kadłub statku będącego pod balastem.
Oba te czynniki miały wpływ na zachowanie się statku po zatrzymaniu się SG, a także w
czasie postoju na kotwicy i w trakcie manewru obracania statku po ponownym uruchomieniu
silnika i podniesieniu kotwicy.

17
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Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym identyfikacji kwestii dotyczących

bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania
Każdy pobyt statku na stoczni podczas remontu wymaga nadzoru nad zaplanowanymi pracami
ze strony załogi statku i służb technicznych armatora. Powszechnie stosowaną przez armatorów
praktyką jest zatrudnianie w czasie remontów stoczniowych kapitanów i starszych mechaników,
którzy byli wcześniej na statku i mają wiedzę o rodzaju wykonywanych prac. Jeżeli z
jakiegokolwiek powodu nie mogą oni pozostać na statku w trakcie remontu, odpowiedzialność za
zapewnienie ciągłości nadzoru nad wykonywanymi pracami spada na służby techniczne armatora.
Statek Newa opuścił stocznię ze starszym mechanikiem, który był na burcie zaledwie od kilku
dni. Mechanik objął statek po krótkim i pobieżnym przejęciu obowiązków od poprzednika.
Według Komisji mógł to być zbyt krótki okres dla starszego mechanika, aby ten mógł w pełni
kontrolować pracę mechanizmów i urządzeń okrętowych po wykonanych pracach stoczniowych.
W takiej sytuacji inspektor techniczny nadzorujący remont statku z ramienia armatora
powinien asystować starszemu mechanikowi we wszystkich czynnościach związanych z
przygotowaniem do rozpoczęcia pierwszej podróży po długim remoncie stoczniowym. Powinien
on również odbyć na statku pierwszą krótką podróż (np. Szczecin – Świnoujście), mając na
uwadze, że mechanik statkowy może potrzebować pomocy w chwili pojawienia się usterek
mających związek z przeprowadzonymi remontami10. Na statku Newa w chwili wyjścia w
pierwszą podróż po remoncie nie było inspektora technicznego od armatora11.
Nagłe zatrzymanie SG w chwili, gdy statek dopływał do główek wejściowych falochronu
osłonowego Kanału Piastowskiego stworzyło trudną nawigacyjnie sytuację. Pilot w sposób
optymalny wykorzystał inercję statku i działający ster główny, aby zejść z toru wodnego, rzucić
kotwicę i zapobiec utrudnieniom w żegludze dla innych przepływających torem statków.
Jednak po rzuceniu kotwicy działania pilota i załogi nie były, według Komisji, prawidłowe.
Zastrzeżenia Komisji budzi też sama organizacja pracy na mostku w tym czasie. W związku z
tym, że przez długi czas po wydaniu polecenia wybierania kotwicy brak było łączności pomiędzy
mostkiem a stanowiskiem na dziobie (ze starszym oficerem, którego zadaniem było informowanie
o położeniu łańcucha i przebiegu wybierania kotwicy), kapitan nie powinien zezwolić na
jakiekolwiek manewry sterem strumieniowym i maszyną do chwili ustanowienia prawidłowej
komunikacji.
10

Innym stosowanym rozwiązaniem po remontach stoczniowych jest przeprowadzenie prób morskich po wyjściu z
portu (stoczni), aby uniknąć niespodziewanych awarii i strat z tym związanych.
11
Zgodnie z procedurami przewidzianymi w KZB (VA-050 punkt 3.6) inspektor techniczny armatora powinien być
na statku po zakończeniu wszystkich napraw w celu dokonania oceny i odbioru prowadzonych prac.
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Nieznajomość pozycji statku i brak świadomości ze strony kapitana i pilota, że statek stał w
dalszym ciągu na kotwicy oparty na gruncie, była przyczyną wydania przez pilota polecenia, i
zgodę kapitana na jego wykonanie, uruchomienia dziobowego steru strumieniowego w prawo i
pracę silnika statkowego wstecz. Obaj też uznali, że statek przesuwa się do tyłu i następuje jego
powolny obrót w prawo, podczas gdy stał on w dalszym ciągu nieruchomo. Świadczy to o tym, że
nie było na mostku osoby, która kontrolowałaby pozycję statku.
Po wybraniu kotwicy pilot błędnie ocenił pozycję statku i przyjął, że ma wystarczający
bezpieczny akwen po wschodniej stronie statku do obrotu w prawo. Wykonanie w istniejącej
sytuacji manewru obrotu statku o prawie 180˚ jedynie przy pomocy steru strumieniowego w celu
skierowania się na kotwicowisko przy BT2, bez wycofania w odpowiednim momencie statku
maszyną w kierunku toru wodnego (głębszej wody) świadczyło o tym, że ani kapitan ani pilot nie
znali dokładnej pozycji statku, nie kontrolowali głębokości i uważali, że statek jest na głębszej
wodzie niż był w rzeczywistości.
Po powtórnym wejściu statku na mieliznę kapitan polecił sprawdzenie (na polecenie VTS) czy
nie ma wycieków oleju wokół statku, ale nie nakazał załodze przeprowadzenia sondaży wokół
kadłuba, żeby ustalić jak statek stoi (którą częścią kadłuba) na dnie i przygotować plan, który
ułatwiłby ściąganie statku z mielizny przez holowniki albo podjęcie własnych działań celem
samodzielnego zejścia z mielizny12. Takie działanie nie było zgodne z dobrą praktyką morską.

6.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Komisja uznała za uzasadnione skierowanie do armatora statku Newa Reederei Erwin

Strahlmann następujących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań,
które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości.
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca:
1) opracowanie i zamieszczenie w KZB armatora procedur zapewniających ciągłość nadzoru ze
strony działu technicznego armatora nad remontami statków, prowadzonymi w stoczniach
remontowych, przewidujących między innymi taką sytuację, jaka miała miejsce na statku
Newa, gdy w trakcie remontu zaokrętowanych było kolejno kilku starszych mechaników;
2) systematyczną kontrolę przez inspektorów technicznych armatora zgodności nastaw wartości
parametrów w systemach zabezpieczenia SG statków z dokumentacją techniczno-ruchową;
12

Statek był pusty, jedynie pod balastem, co oznacza, że załoga mogła spróbować wykorzystać wodę balastową do
odlichtowania statku dla samodzielnego zejścia z mielizny. Do tego potrzebny był jednak plan sondaży, zmiany w
zanurzeniu statku i plan zejścia z mielizny (wyliczenia ciężaru potrzebnego do zdjęcia ze statku).
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zmiany nastaw parametrów SG przez załogę powinny być uzgadniane z inspektorem
technicznym odpowiedzialnym za statek i udokumentowane wpisami w dzienniku
maszynowym, a informacja dotycząca dokonanych zmian odnotowywana w formularzu
przekazywania obowiązków (CL-012) wypełnianym podczas zmiany starszych mechaników;
3) regularne informowanie starszych mechaników o konieczności przestrzegania rocznego
harmonogramu badania właściwości fizykochemicznych oleju obiegowego SG, według
procedury Li-030 zawartej w KZB, w szczególności podczas pobytu statku w stoczni
remontowej, gdy prowadzone są prace remontowe na SG;
4) uwzględnienie w procedurach KZB procedur dotyczących postępowania załogi po wejściu
statku na mieliznę, w tym obowiązku sondowania głębokości wokół statku, sprawdzania stanu
zbiorników dennych balastowych i paliwowych, zenz w ładowni, wycieków oleju za burtę itp.
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pomiędzy bramą Torową 2 i Kanałem Piastowskim, po minięciu pary pław 3 i 4.. ....................... 11
Zdjęcie nr 5. Wyciąg z listy alarmów SG na statku Newa. Alarm 1253 – wyłączenie SG
w wyniku przekroczenia granicznego stężenia mgły olejowej w skrzyni korbowej ...................... 12
Zdjęcie nr 6. Wyciąg z listy alarmów SG na statku Newa. Alarm 8218/24 – redukcja obciążenia
SG z powodu przekroczenia temperatury gazów wydechowych za turbiną. .................................. 15

8.

Spis rysunków

Rysunek nr 1. Trajektoria ruchu statku Newa, naniesiona na mapę numeryczną akwenu,
w czasie przejścia torem wodnym Szczecin – Świnoujście do chwili wejścia na mieliznę
przed falochronem w Kanale Piastowskim; obszar bezpośrednio poprzedzający wypadek,
na którym statek poruszał się z niesprawnym silnikiem głównym. ................................................ 10
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Rysunek nr 2. Trajektoria ruchu statku Newa z naniesionym obszarem wykonywania manewru
obrotu po przywróceniu sprawności silnika głównego, naniesiona na mapę numeryczną
akwenu. ........................................................................................................................................... 13

9.

Wykaz stosowanych terminów technicznych oraz skrótów

B – Beaufort (skala)
KZB – Księga Zarządzania Bezpieczeństwem (Safety Management Manual)
MAK – Maschinenbau Kiel (grupa Caterpillar - producent silnika głównego)
MSR – Morska Stocznia Remontowa „Gryfia”
SG – silnik główny
VTS – Służba Kontroli Ruchu Statków
W (West) – zachód (kierunek wiatru)
w – węzeł (prędkość)

10.

Źródła informacji

Powiadomienie o wypadku
Materiały z wysłuchania świadków
Materiały producenta SG
Dokumenty armatora dotyczące zarządzania bezpieczeństwem
Kapitanat Portu Szczecin
Dane z odczytu rejestratora VDR
Ekspertyza sporządzona przez kpt. ż.w. W. Ślączkę – prof. Akademii Morskiej w Szczecinie

11.

Skład zespołu badającego wypadek

W skład zespołu prowadzącego czynności badawcze wchodzili:
kierujący zespołem: Krzysztof Kuropieska – członek PKBWM
członek zespołu: Marek Szymankiewicz – sekretarz PKBWM
członek zespołu: Wojciech Wójcik – ekspert PKBWM, starszy inspektor ds. silników Serwisu
Technicznego Wartsila Polska
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