TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
wykonane przez Państwową Komisję Badania Wypadków Morskich
UWAGA: w przypadku niezgodności pomiędzy treścią tłumaczenia i tekstem angielskim
za wiarygodny uznaje się tekst angielski
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.v. Baltic Ace
Numer IMO 9386213 Numer oficjalny 8001370
bn

Raport z dochodzenia w sprawie zatonięcia m.v. Baltic Ace
w wyniku kolizji z m.v. Corvus J na akwenie wzmożonej uwagi
North Hinder Junction dnia 5 grudnia 2012 r.

Władze Bahamów prowadzą dochodzenia w sprawie
bezpieczeństwa morskiego lub inne, odnoszące się do statków
pływających pod banderą Wspólnoty Bahamów, zgodnie ze
zobowiązaniami
wynikającymi
z
Międzynarodowych
Konwencji, których stroną są Bahamy. Zgodnie z Kodeksem
IMO dotyczącym dochodzenia w sprawach wypadków
morskich, określonym przez Prawidło 6 w Rozdziale XI-1
Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na
Morzu (SOLAS), celem dochodzeń jest zapobieganie
wypadkom i incydentom morskim w przyszłości a nie orzekanie
o winie lub odpowiedzialności.
Należy zauważyć, że paragraf 170 ustęp 2 Ustawy o żegludze
handlowej Bahamów, zobowiązuje oficerów statku biorącego
udział w wypadku do udzielenia wyczerpujących i zgodnych z
prawdą odpowiedzi na pytania inspektora. Jeżeli treść raportu
miałaby stanowić dowód w postępowaniu sądowym
odnoszącym się do wypadku, stanowiłoby to naruszenie zasady
stanowiącej, że danej osoby nie można wezwać do złożenia
zeznań przeciwko niej samej. Administracja Morska Bahamów
udostępnia niniejszy raport wszystkim zainteresowanym
stronom pod warunkiem, że nie zostanie on wykorzystany w
żadnym postępowaniu sądowym prowadzonym w jakimkolwiek
miejscu na świecie.

Data publikacji: 27 maja 2016 r.
Administracja Morska Bahamów,
120 Old Broad Street
LONDYN
EC2N 1AR
Zjednoczone Królestwo
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Glosariusz
ARPA

Radar z automatycznym śledzeniem echa

OD BURTY DO

Kierunek poprzeczny do osi statku, pod kątem prostym w stosunku

BURTY

do wzdłużnej linii symetrii

WYWRÓCENIE DO Utrata stateczności poprzecznej, na skutek przewagi momentu
GÓRY DNEM

przechylającego nad momentem prostującym

COLREGS

Konwencja w sprawie Międzynarodowych Przepisów o
Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu, 1972 r.

CPA

Punkt największego zbliżenia pomiędzy dwoma statkami

DNV

Det Norske Veritas (instytucja klasyfikacyjna)

DSC

Cyfrowe Selektywne Wywołanie (za pośrednictwem GMDSS)

FSE

Efekt swobodnej powierzchni cieczy - utrata stateczności w
wyniku ruchu wody w poprzek statku

GL

Germanischer Lloyd (instytucja klasyfikacyjna)

GM

Wysokość metacentryczna

GMDSS

Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa

GPS

Globalny system pozycjonowania

PRZECHYŁ

Przejściowy przechył statku spowodowany siłami zewnętrznymi,
np. wiatrem, falą lub siłami występującymi w trakcie zwrotu

IMO

Międzynarodowa Organizacja Morska

PRZECHYŁ STAŁY Statek w stanie przechyłu na skutek:
1) położenia ciężaru poza wzdłużną płaszczyzną symetrii statku
2) ujemnej wysokości metacentrycznej
3) połączenie ciężaru poza wzdłużną płaszczyzną symetrii statku i
ujemnej wysokości metacentrycznej
MAYDAY

Międzynarodowy sygnał wezwania w niebezpieczeństwie,
słownie za pośrednictwem komunikacji radiowej

Mm

Mila morska (2027 jardów lub 10 kabli)

OOW

Oficer wachtowy (oficer odpowiedzialny za wachtę nawigacyjną)

RCC

Ratownicze Centrum Koordynacyjne

SMD

Certyfikat bezpiecznej obsługi

SOLAS

Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu,
1974 r., ze zmianami

STCW

Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie
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wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia
wacht
STCW II/1

Obowiązkowe minimalne wymagania w zakresie certyfikacji
oficerów odpowiedzialnych za wachtę nawigacyjną na statkach o
pojemności brutto (GT) co najmniej 500 jednostek

STCW II/2

Obowiązkowe minimalne wymagania w zakresie certyfikacji
kapitanów i starszych oficerów na statkach o pojemności brutto
(GT) co najmniej 500 jednostek

PRZEGŁĘBIENIE

Wzdłużne nachylenie statku

VDR

Rejestrator danych z podróży

VHF

Pasmo wysokich częstotliwości (UKF)

***
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1 PODSUMOWANIE
1.1

O godz. 18:15 uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC) dnia 5 grudnia 2012 r.
samochodowiec Baltic Ace podnoszący banderę Bahamów zderzył się z kontenerowcem
dowozowym Corvus J, bandery cypryjskiej, na pozycji φ=51°51,9’N λ=002°53,9’E , w
rejonie Noordhinder Junction w południowej części Morza Północnego.

1.2

Dnia 1 grudnia, Baltic Ace wypłynął z portu Kotka w Finlandii, w rejs do Zeebrugge w
Belgii, po ładunek 1417 samochodów. W dniu zderzenia, po zakończeniu załadunku, statek
opuścił port w Zeebrugge i udał się w rejs powrotny do portu Kotka w Finlandii.

1.3

W chwili zderzenia oba statki znajdowały się na przeciwnych końcach przejścia morskiego.
Corvus J wypłynął wieczorem 4 grudnia w kierunku Antwerpii w Belgii z zamiarem
wzięcia pilota na stacji pilotowej Steenbank do pilotażu po rzece Skaldzie. Baltic Ace zdał
pilota w stacji pilotowej Wandelaar wkrótce po wypłynięciu z Zeebrugge w Belgii, około
godz. 16:15 (UTC).

1.4

Statki widziały się wzrokowo w odległości około 8 mil morskich; jednak użycie
odpowiednich pomocy nawigacyjnych pozwoliło na zwiększenie zakresu wykrywalności,
pozwalając na wzajemne śledzenie ruchu i położenia względem siebie.

1.5

Warunków środowiskowych panujących wieczorem dnia 5 grudnia nie można uznać za
niespotykane w południowym obszarze Morza Północnego w grudniu; widoczność
umiarkowana między 5 a 8 milami morskimi, stan morza 5 (średnia wysokość fali 4 - 5,5 m)
wynikający z północno zachodniego wiatru o prędkości od 28 do 33 węzłów (7° w skali
Beauforta, bardzo silny wiatr).

1.6

W okresie od około godz. 18:00 (UTC) do czasu zderzenia o godz. 18:15 (UTC) oba statki
znajdowały się w okolicy North Hinder Junction, akwenie wzmożonej uwagi, w którym
statkom zaleca się płynąć z ostrożnością, jako że w tym miejscu schodzą się drogi statków z
czterech systemów rozgraniczenia ruchu (TSS).

1.7

W wyniku zderzenia uszkodzeniu uległy oba statki, lecz w przypadku Baltic Sea kolizja
spowodowała rozerwanie blach poszycia kadłuba przedziału ładunkowego o takich
rozmiarach, że statek zatonął w ciągu piętnastu minut po zderzeniu. Pomimo niezwłocznej
ewakuacji ludzi ze statku, z 24-osobowej załogi uratowano jedynie 13 osób, odnaleziono 8
ciał, a 3 osoby uznano za zaginione, zakładając, że zginęli.

1.8

Pomimo wczesnego wykrycia ryzyka zderzenia, żaden ze statków nie podjął właściwych
kroków zmierzających do uniknięcia kolizji, zgodnie z Konwencją w sprawie
międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu (COLREG) z 1972 r.,
ze zmianami. Za przyczynę wypadku morskiego w wyniku, którego śmierć poniosło 11
marynarzy, oprócz innych istotnych czynników, uznaje się naruszenie przepisów
konwencji COLREG.

***
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Rysunek 1: Mapy prezentujące lokalizację statków o godz. 17:50 (UTC)
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2 DANE DOTYCZĄCE STATKU
2.1.1

Baltic Ace był specjalnie wybudowanym samochodowcem o konstrukcji stalowej,
zarejestrowanym w porcie Nassau na Bahamach.

Rysunek 2: Baltic Ace (Źródło: Open source)

2.1.2

Statek zbudowano w 2007 r. w polskiej stoczni w Gdyni i w chwili wypadku podlegał
klasyfikacji Det Norske Veritas (DNV). Statek stanowił własność Baltic Highway Ltd. a
jego zarządzaniem i eksploatacją zajmował się Stamco Ship Management. Dane dotyczące
statku są następujące:
Numer oficjalny

8001370

Numer IMO

9386213

Sygnał rozpoznawczy statku

C6WE8

Rok budowy

2007

Miejsce budowy

Stocznia Gdynia SA - Gdynia, Polska

Długość całkowita

147,93 m

Szerokość

25,03 m

Zanurzenie

7,90 m

Wysokość do pokładu 4 (wejście)

11,80 m

Wysokość do pokładu 9 (z burty)

25,20 m

Pojemność brutto

23498

Pojemność netto

7050

Typ statku

Samochodowiec
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Oznaczenie klasy

DNV +1A1, MCDK, ICE-1A,
EO, NAUT-OC, TMON, CLEAN

Napęd

1 x MAN B&W 7s46MC-C

Moc maszyn

9170,00 kW

Prędkość eksploatacyjna

19,0 w

Liczba załogi

25 (+ 4 Suez Crew)
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Rysunek 3: Plan ogólny statku Baltic Ace (plany pokładów 1-8 znajdują się załączniku I)
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2.1.3

Corvus J to kontenerowiec komorowy o konstrukcji stalowej, zarejestrowany w porcie
Limassol na Cyprze.

Zdjęcie 4: Corvus J (Źródło: Open source)

2.1.4

Statek zbudowano w 2003 r. w stoczni Hegemann Berne w Niemczech, i w chwili
zderzenia podlegał klasyfikacji Germanischer Lloyd (GL). Właścicielem statku był Mare
Corvus J, a zrządzał nim i jego operatorem był Jungerhans Maritime Services. Dane
dotyczące statku są następujące:
Numer oficjalny

3961

Numer IMO

9262895

Sygnał rozpoznawczy

5BRV3

Rok budowy

2003

Miejsce budowy

Detlef Hegemann Rolandwerft GmbH & Co. KG
- Berne

Długość całkowita

134,06 m

Szerokość

19,60 m

Zanurzenie

7,30 m

Wysokość (do pokładu
głównego)

9,45 m

Tonaż brutto

6370

Pojemność ładunkowa

10040 m3

Typ statku

600 TEU Kontenerowiec

Oznaczenie Klasy

GL 100 A5 E MC E AUT

Napęd

MAK 8M 43

Moc maszyn

7300 kW

Prędkość eksploatacyjna

18 w

Minimalna obsada

16 osób 10
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Rysunek 5: Plan ogólny statku Corvus J
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2.2

Stan techniczny statku

2.2.1

Oba statki posiadały ważne świadectwa wymagane przez Międzynarodowe Konwencje.

2.2.2

Baltic Ace przeszedł obowiązkowy przegląd techniczny wymagany przez
Międzynarodowe Konwencje, określony w ramach Zharmonizowanego Systemu
Przeglądów i Certyfikacji A.1053 (27) ze zmianami, w następujących dniach:
Przegląd pośredni w kwietniu 2010 r.
Przegląd roczny w maju 2012 r.
Przegląd odnowieniowy w sierpniu 2012 r.

2.3

Dane dotyczące załogi

Baltic Ace
2.3.1

W chwili wypadku na pokładzie Baltic Ace znajdowała się załoga licząca 24 członków.
Załoga składała się z 11 Polaków, 2 Ukraińców, 1 Bułgara oraz 10 Filipińczyków.
Wspólnota Bahamów wydała Certyfikat bezpiecznej obsługi (SMD) 25 marca 2009 r.

2.3.2

Statek spełniał wymagania SMD oraz zaokrętowano dodatkowy personel we wszystkich
działach. Załoga statku składała się z 5 oficerów pokładowych; kapitana, starszego oficera,
drugiego oficera oraz dwóch trzecich oficerów. W związku z takim składem załogi, system
wacht obejmował 4 godzinną wachtę i 8 godzinny odpoczynek, zarówno w porcie jak i w
morzu. W efekcie kapitan jak i starszy oficer byli w stanie wesprzeć oficera pełniącego
wachtę na mostku, gdyby była taka potrzeba, co nie wywierało negatywnego wpływu na
czas odpoczynku.

2.3.3

Kapitan (35 lat), narodowości polskiej, posiadał dyplom kapitana żeglugi wielkiej na
poziomie II/2 1 , zgodnie z wymogami konwencji STCW, wydany przez polski Urząd
Morski i potwierdzony przez Wspólnotę Bahamów, na podstawie przepisów prawidła I/10
konwencji STCW z 1978 r. (ze zmianami). Swoją karierę rozpoczął w 2001 r. jako oficer
pokładowy. Następnie przechodził dalsze szczeble awansu, aż do starszego oficera na
siostrzanym statku jednostki Baltic Ace. W lutym 2012 r. awansował na kapitana statku
Baltic Ace, pracując w systemie 10 tygodni na statku na 10 tygodni wolnych. W dniu
zdarzenia był w trakcie piątego tygodnia pracy.

2.3.4

Trzeci oficer (37 lat), narodowości polskiej, posiadał dyplom oficera pokładowego klasy 3
(oficer odpowiedzialny za wachtę nawigacyjną) wydany przez polski Urząd Morski oraz
Świadectwo Kompetencji wydane przez Wspólnotę Bahamów zgodnie z wymaganiami
prawidła I/10 konwencji STCW z 1978 r. Od objęcia stanowiska oficera w 2010 r.
pracował w sumie na czterech kontraktach, z których dwa realizował na statku siostrzanym
do Baltic Ace. Na Baltic Ace zamustrował we wrześniu 2012 r. Wachty na mostku pełnił w
systemie 4 godziny wachty i 8 godzin odpoczynku.

2.3.5

Kadet pokładowy (24 lata) będący na wachcie w chwili zderzenia był obywatelem Bułgarii.
Dołączył do załogi Baltic Ace we wrześniu 2012 r. w celu zdobycia doświadczenia po

1

Określenie wymagań minimalnych w zakresie kompetencji kapitanów i starszych oficerów na statkach o
pojemności brutto (GT) co najmniej 500 jednostek.
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ukończeniu studiów w czerwcu 2012 r. Pracował w elastycznym wymiarze czasu pracy pod
nadzorem różnych członków załogi, co miało ułatwić proces szkolenia. Jego czas pracy
obejmował 2-godzinną wachtę na mostku pod nadzorem trzeciego oficera, codziennie
między godziną 18:00 a 20:00.

Corvus J
2.3.6

Na statku Corvus J funkcjonował trójwachtowy system pracy, obowiązujący kapitana,
starszego oficera oraz drugiego oficera, którzy na wachcie przebywali przez 4 godziny, po
czym przysługiwało im 8 godzin odpoczynku, i w porcie i w morzu. System wachty był
zgodny z wymogami minimalnymi w sprawie czasu odpoczynku, określonymi w
konwencji STCW A-VIII/12

2.3.7

Nie ma możliwości zweryfikowania czy armatorski system zarządzania bezpieczeństwem
(SMS) nakazywał ścisłe przestrzeganie harmonogramu wacht. Przyjmuje się, że
harmonogram wacht pozostawiono pod rozwagę kapitana, którego zadaniem była
organizacja wacht na podstawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., ze zmianami, w
szczególności w odniesieniu do postanowienia 2.3 określającego liczbę godzin
odpoczynku.

2.3.8

Kapitan statku posiadał dyplom kapitana żeglugi wielkiej zgodnie z wymaganiami
prawidła II/2 Konwencji STCW.

2.3.9

Starszy oficer (67 lat) będący na wachcie w chwili zderzenia posiadał dyplom Starszego
Oficera wydany przez polski Urząd Morski, zgodnie z konwencją STCW, uznany przez
cypryjską administrację morską. Funkcję starszego oficera pełnił od 1992 r., a na pokładzie
statku Corvus J pływał od października 2012 r.

***

2

A-VIII/1 (część A, sekcja VIII, prawidło 1), Zdolność do służby.
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3 PRZEBIEG ZDARZEŃ
3.1

Wszystkie czasy podane są w skoordynowanym czasie uniwersalnym (UTC), chyba że
wskazano inaczej, w formacie 24-godzinnym. Jeżeli sytuacja będzie wymagać
odniesienia do czasu lokalnego, zostanie to odpowiednio zaznaczone, np. w nawiasach
(UTC+1): oznaczający standardowy czas europejski w zimie.

3.2

Baltic Ace - wypłynięcie z Zeebrugge

3.2.1

O godzinie 13:00 dnia 5 grudnia 2012 r., po zakończeniu załadunku, statek odcumował od
nabrzeża w porcie w Zeebrugge, z pilotem na mostku. Na statek załadowano 1417
pojazdów, jego zanurzenie wynosiło 7,20 m na dziobie i 7,30 m na rufie. Statek miał
wysokość metacentryczną (GM) wynoszącą 0,97 m. W związku z ciężkimi warunkami
pogodowymi, kapitan chciał przebalastować statek w celu osiągnięcia 0,5 m
przegłębienia na rufę. Starszy oficer przeprowadził balastowanie, po czym odnotowano
następujące zanurzenia: 7,00 m na dziobie, 7,50 m na rufie oraz 1,20 m wysokości
metacentrycznej (GM).

3.2.2

O godzinie 14:30 statek opuścił śluzę w porcie Zeebrugge i wypłynął w morze. Starszy
oficer poinformował kapitana, że statek jest gotowy do podróży morskiej, gdyż
zamocowano już pojazdy oraz zabezpieczono sprzęt do cumowania i zamknięto drzwi
wodoszczelne.

3.2.3

O godz. 16:05 statek wypłynął poza granice portu, a pilot zszedł na stacji pilotowej
Wandelaar. Zaplanowana trasa żeglugi opierała się na locji Admiralicji3 i uwzględniała
Systemy Rozgraniczenia Ruchu (TSS) przyjęte przez Międzynarodową Organizację
Morską (IMO), opublikowane w rocznych Wiadomościach Żeglarskich Nr 17 (NP247).
W związku z dużym zagęszczeniem ruchu w tym rejonie, kapitan zdecydował się sam
prowadzić statek, zwiększając prędkość eksploatacyjną do 19 w, i sterować statkiem
ręcznie do chwili minięcia kotwicowiska Westhinder około godz. 16:50.

3.2.4

Trzeci oficer, który znajdował się na mostku i pomagał kapitanowi, przygotowywał się do
przejęcia od kapitana wachty o godz. 20:00. W tym czasie na mostu przebywał kadet
pokładowy, który zmienił sternika, na czas posiłku, a następnie po przełączeniu
sterowania z ręcznego na auto-pilota, przejął rolę obserwatora.

3.2.5

Przekazując prowadzenie statku trzeciemu oficerowi, kapitan opuścił mostek o godz.
17:00 i udał się na rufę statku, do biura pokładowego zlokalizowanego na pokładzie 9.
Przed opuszczeniem mostka sprawdził pulpit informujący o stanie drzwi wodoszczelnych
i zamknięć otworów w kadłubie. Wszystkie diody świeciły się na zielono, co sugerowało,
że wszystkie otwory są zamknięte i zabezpieczone.

3.2.6

W pewnym momencie wachty trzeciego oficera, przed zderzeniem, kapitan powrócił na
mostek. Podczas przesłuchiwania kapitana nie udało się określić powodu jego przybycia,
ale kapitan potwierdził, że oficer wachtowy zaobserwował Corvus J na prawym radarze
ARPA i otrzymał od niego informację, że statek będzie przechodził w odległości 1 Mm

3

NP 28 Dover Strait Pilot.
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(najbliższy punkt zbliżenia) oraz, że w pobliżu nie znajdowały się żadne inne jednostki,
które mogłyby wzbudzić zaniepokojenie kapitana. Kapitan następnie powrócił do biura
pokładowego.
3.3

Corvus J - podróż z Grangemouth do Antwerpii

3.3.1

Corvus J, płynął z Grangemouth w Szkocji do Antwerpii w Belgii, wieczorem dnia 4
grudnia, był częściowo załadowany ładunkiem, na który składały się 73 kontenery na
pokładzie (ułożone w jednej warstwie). Statek odbywał podróże okrężne jako
kontenerowiec obsługujący główne porty Europy.

3.3.2

Przed wypłynięciem z Gragenmouth, podczas operacji ładunkowych, statek stał przy kei
przez 36 godzin. W chwili wypłynięcia, zanurzenie dziobu wynosiło 4,5 m, a rufy 6 m.

3.3.3

O godzinie 16:00, starszy oficer zmienił drugiego oficera na wachcie. Powszechnie
stosowaną procedurą było, że oficer wachtowy znajdował się na mostku sam, tak jak
miało to miejsce w dniu 5 grudnia.

3.3.4

O godzinie 17:57 wieczorem 5 grudnia Corvus J opłynął pławę DW-W przy
południowozachodnim krańcu kotwicowiska i przyjął kurs południowo wschodni w celu
przejścia przez North Hinder Junction, akwen wzmożonej uwagi, w kierunku stacji
pilotowej Steenbank. Otrzymawszy informację o możliwym opóźnieniu w planowanym
przyjęciu pilota, oficer wachtowy zmniejszył prędkość statku z 14 w do 12,5 w, w celu
dopłynięcia do stacji pilotowej na godz. 19:30.

3.3.5

Warunki pogodowe nie wpłynęły negatywnie na zdolność oficera wachtowego do
spostrzeżenia trzech statków zbliżających się do akwenu wzmożonej uwagi. Oficer
stwierdził, że Baltic Ace znajduje się po prawej burcie pozostałych dwóch statków i
wyprzedza je”4.

3.4

Inne statki w pobliżu

3.4.1

M/v Ice Point płynął do Roterdamu w Holandii, i znajdował się na południowy zachód od
Baltic Ace. Baltic Ace płynął z prędkością 19 w, i chociaż zrównał się z Ice Point, to jego
znaczna przewaga prędkości sprawiła, że należało go uznać statek wyprzedzający.5

3.4.2

M/v Panagia znajdował się na kursie równoległym do Ice Point, w odległości 1,5 mili
morskiej po jego prawej burcie. Statek ten znajdował się zbyt daleko, aby odegrać
znaczącą rolę w wydarzeniach prowadzących do zderzenia, ale później brał udział w
działaniach poszukiwawczych i ratowniczych (SAR).

3.4.3

Inny statek, MV Komarno, pozostawał w odległości 1 Mm za rufą (po prawej burcie) m/v
Panagia, na kursie równoległym, od strony północno wschodniej. Statek nie znajdował

4

Fragment pochodzi z zeznań złożonych przez starszego oficera.
Prawidło 13 COLREG dotyczące wyprzedzania stanowi, że „uznaje się, że statek wykonuje manewr
wyprzedzania jeżeli dochodzi do innego statku z kierunku 22,5 o za trawersem, tj. znajduje się w takiej pozycji, w
której po zmierzchu widoczne byłoby wyłącznie światło rufowe takiego statku, a światła burtowe pozostałyby
niewidoczne.”
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się na tyle blisko, aby być świadkiem wydarzeń prowadzących do zderzenia, ale brał
udział w działaniach poszukiwawczych i ratowniczych.
3.4.4

Statek rybacki f/v Martha Lena (SL3) znajdował się przed dziobem i z prawej burty Baltic
Ace, w pobliżu planowanego przejścia Corvus J. Statek trałował, jego urządzenie
połowowe było wystawione za rufą, płynął w kierunku południowym przy południowym
krańcu akwenu zwiększonej uwagi. Kapitan statku był świadkiem zderzenia i przekazał
oświadczenie do Holenderskiej Komisji Badania Wypadków Morskich. Ponadto statek
brał udział w działaniach poszukiwawczych i ratowniczych.

3.4.5

Drugi statek rybacki f/v Zeldenrust (OD6) znajdował się w pobliżu w czasie zdarzenia,
pomagał w działaniach poszukiwawczych i ratowniczych, ale nie miał żadnego wpływu
na proces podejmowania decyzji przez oficerów wachtowych znajdujących się na
pokładzie Corvus J i Baltic Ace.

Rysunek 6: Obraz z radaru o zasięgu 24 Mm o godzinie 17:55: Statki: ICE POINT (IP), PANAGIA (P), KOMARNO (K),
BALTIC ACE BA), MARTHA LENA (ML) Źródło: Corvus J VDR (CJ)

3.4.6

Zgodnie z oświadczeniem starszego oficera, na statku działały dwa radary, zasięg
pierwszego (na prawej burcie) wynosił 24 mile morskie (patrz rys. 6) a zasięg drugiego
(na lewej burcie) 6 Mm, z przesuniętym środkiem w celu obserwacji większego obszaru
przed dziobem statku. Oba radary były kompatybilne z systemami ARPA i AIS.

16
Administracja Morska Bahamów

MV Baltic Ace - Raport z dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa morskiego
3.5

Taśma czasu wydarzeń prowadzących do zderzenia

3.5.1

Następujące dane opracowano poprzez integrację informacji przekazanych przez Baltic
Ace, Corvus J, Ice Point i Martha Lena, odczytanych z następujących urządzeń: radaru,
rejestratora danych z podróży (VDR), AIS oraz wskaźnika kąta wychylenia steru nałożonych na mapę elektroniczną.

3.5.2

O godz. 18:08 Baltic Ace i Corvus J znajdowały się w odległości 3 Mm od siebie, a
najbliższy punkt zbliżenia wynosił 0,5 Mm. Namiar między Baltic Ace a Corvus J
przesuwał się bardzo powoli w prawo6, co sugerowało, że Corvus J zamierzał przejść
przed dziobem Baltic Ace. Oba statki utrzymywały prędkości eksploatacyjne, co
powodowało prędkością zbliżania się na poziomie 31 w. To znaczy, że statki zbliżały się
do siebie w tempie 0,5 mili morskiej na minutę, co oznacza, że statki mogły osiągnąć
punkt największego zbliżenia w ciągu 6 minut, pokonując odległość 3,18 mil morskich.

Rysunek 7: Pozycja statków o godzinie 18:08:16

3.5.3

Oficer wachtowy [na Baltic Ace] zidentyfikował Corvus J i rozpoczął śledzenie statku w
systemie ARPA w odległości ok. 12 Mm, a następnie zobaczył gołym okiem jego światła
masztowe. Pierwsza informacja podana przez oficera wachtowego na statku Baltic Ace,
odnosząca się do największego punktu zbliżenia z Corvus J, miała miejsce o godz.
18:08:45, kiedy to oficer wachtowy powiedział „jest blisko, 5 kabli przed dziobem” (co
zostało zarejestrowane przez rejestrator dźwięku na mostku w VDR).

3.5.4

Zdając sobie sprawę z tego, że Corvus J zbliża się na niewielką odległość, o godzinie
18:09:31 Baltic Ace wywołał Corvus J na kanale 16 UKF, w celu ustanowienia kanału
roboczego. Kiedy oficer wachtowy Baltic Ace nawiązywał komunikację, Corvus J
rozpoczął zmianę kursu w prawo ze 129° na 152°, co uznaje się za zgodne z planem
podróży statku.

6

Kiedy statki widzą się wzajemnie i następuje wyraźna zmiana namiaru (jeżeli statki nie są zbyt blisko siebie lub
nie są nadmiernie duże), to manewr wyminięcia zawsze zakończy się powodzeniem. Jeżeli zmiana namiaru jest
bardzo powolna lub jednostajna, to możliwość kontaktu między dwoma statkami uznaje się za prawdopodobną,
chyba że statki znajdują się na przeciwnych kursach. 17
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Rysunek 8: Pozycja statków o godzinie 18:09:22

3.5.5

Obaj oficerowie ustalili, że będą komunikować się na kanale roboczym 06 (z którego
korzystali w trakcie dalszej komunikacji). O godzinie 18:09:40, oficer wachtowy Baltic
Ace zwrócił się z prośbą do Corvus J o utrzymanie kursu: „Widzę, że przechodzisz przed
moim dziobem bardzo blisko, więc utrzymuj swój kurs, a ja zmienię nieco swój w lewo,
OK, ja zmienię w lewo”. Corvus J przystał na propozycję: „Tak, OK, bo ja idę za jednym
statkiem [za rufą statku], a ty idź za mną [za moją rufą], OK, bardzo dziękuję”.
Ostateczne potwierdzenie ustaleń między statkami w odniesieniu do uniknięcia
nadmiernego zbliżenia potwierdził oficer wachtowy Baltic Ace mówiąc: „Tak, widzę,
zmienię kurs w lewo, OK dziękuję, wracam na kanał 16”.

Rysunek 9: Pozycja statków o godzinie 18:11:30

3.5.6

Między godz. 18:09:40 a 18:11:28 Baltic Ace zmienił kurs w lewo o 2° z 037° na 035° i
zachował prędkości 18,5 w. W tym samym czasie, o godz. 18:09:55, Corvus J zaczął
zmieniać kurs ze 129° na 152° utrzymując prędkość 12,5 w.
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Rysunek 10: Pozycja statków o godzinie 18:12:22

3.5.7

O godzinie 18:11:28 Baltic Ace wywołał Corvus J, gdyż spostrzegł zmianę kursu Corvus
J krótko po pierwszej rozmowie przez radio. Celem wezwania było wyjaśnienie zmiany
kursu, a rozmowa brzmiała następująco: Oficer wachtowy Baltic Ace zapytał: „Widzę, że
teraz zmieniasz kurs w prawo, zgadza się? Corvus J wyjaśnił: Tak, właśnie to zrobiłem,
będę trzymał mój kurs, ponieważ inny statek przechodzi za moją rufą, idzie za mną. Jeżeli
możesz, zmień kurs nieco w lewo i wtedy będzie dobrze”. Oficer wachtowy Baltic Ace
potwierdził i zgodził się iść jeszcze bardziej w lewo „OK, pójdę bardziej w lewo, OK”.

Rysunek 11: Pozycja statków o godzinie 18:12:50

3.5.8

Między godz. 18:11:28 a 18:12:27 Baltic Ace zmienił kurs o 4° w lewo, podczas, gdy
Corvus J utrzymał swój kurs i prędkość. O godz. 18:13:18 Corvus J próbował
skontaktować się drogą radiową z Baltic Ace, ale w związku z rozmową, która miała
miejsce na mostku Baltic Ace w tym czasie, oficer wachtowy nie odpowiedział na
wezwanie Corvus J. Corvus J podjął ponowną próbę i połączył się z oficerem wachtowym
Baltic Ace i spytał „czy utrzymujesz kurs?”. Baltic Ace odpowiedział „tak, utrzymuję”.
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Rysunek 12: Pozycja statków o godzinie 18:13:12

3.5.9

O godz. 18:13:26 Baltic Ace rozpoczął zmianę kursu w lewo, zaczynając od 021° i
kończąc na 010° o godzinie 18:14:40. W tym samym czasie Corvus J rozpoczął zwrot w
prawo, wychylając ster 15°, od kursu 152° do kursu 207°, który został zarejestrowany w
chwili zderzenia. Żaden ze statków nie zmniejszył prędkości, gdyż odległość między
nimi malała w tempie 31 w.

3.5.10

Kiedy Corvus J rozpoczął zmianę kursu w prawo, oficer wachtowy Baltic Ace przełączył
sterowanie z automatycznego na ręczne i wyłożył ster na lewą burtę, „nie zrobiłem tego
natychmiast, ale zaraz po tym wyłożyłem ster lewo na burtę”.

Rysunek 13: Pozycja statków o godzinie 18:13:50

3.5.11

3.5.12

O godz. 18:14:18 oficer wachtowy na Baltic Ace stwierdził, że odległość mijania między
dwoma statkami wynosi teraz 2 kable przed dziobem. W tym momencie oba statki
wykonywały zwrot, Baltic Ace w lewo, a Corvus J w prawo.
O godz. 18:15:04, oficer wachtowy na pokładzie Baltic Ace wyłożył ster lewo na burtę.
Jednocześnie, oficer wachtowy na pokładzie Corvus J wyłożył ster z pozycji 15° w prawo
do prawo na burtę i zmienił nastawę wyłożenia śruby statku z 65% w przód na 55%
wstecz.
20
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3.6

Zderzenie i oddzielenie

3.6.1

O godz. 18:15:17, Corvus J uderzył w prawą burtę Baltic Ace, na wysokości wręgu 165.
W chwili zderzenia Baltic Ace płynął z prędkością 15.1 w kursem 322º. Corvus J płynął z
prędkością 9,2 w kursem 207º. Corvus J obrócił się w prawo, gdyż przesuwał się wzdłuż
prawej burty Baltic Ace, rozrywając poszycie kadłuba gruszką dziobową i dziobem.

Rysunek 14: Chwila zderzenia o godz. 18:15:17

3.6.2

Natychmiast po uderzeniu, około godz. 18:16, oba statki rozeszły się i zatrzymały. Bez
uprzedniego ostrzeżenia ani kontaktu ze strony oficerów wachtowych statków,
kapitanowie pojawili się na swoich mostkach bezzwłocznie po zderzeniu, aby ocenić
sytuację. Już w tym momencie Baltic Ace zaczął gwałtownie przechylać się na prawą
burtę, gdyż przez rozdarte poszycie kadłuba do jego wnętrza zaczęła dostawać się woda.

3.6.3

Kapitan Baltic Ace ustalił po zderzeniu, że statek doznał niemożliwych do naprawienia
szkód, w związku z czym krótko przed godz. 18:17 wydał polecenie jego opuszczenia.

3.6.4

VDR statku Baltic Ace funkcjonował jeszcze przez krótki czas po zderzeniu, kiedy to
można usłyszeć zarejestrowany, powtarzający się sygnał syreny. Wraz z syreną słychać
dźwięk spadających przedmiotów wraz z gwałtowną zmianą przechyłu. Rejestrator
danych z podróży przestał funkcjonować na Baltic Ace o godz. 18:17:01.

3.6.5

Zaraz po zderzeniu, kapitan Corvus J nakazał starszemu oficerowi sprawdzić szczelność
statku i określić zakres uszkodzeń. W wyniku inspekcji okazało się, że chociaż statek
doznał poważnych uszkodzeń gruszki dziobowej i poszycia kadłuba, to nie zostało ono
rozdarte. Statek mógł pozostać na miejscu zdarzenia i udzielić pomocy w prowadzeniu
działań poszukiwawczych i ratowniczych (SAR).
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3.7

Akcja poszukiwawcza i ratownicza

3.7.1

Holenderskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne, znajdujące się w Den Helder,
zarejestrowało przebieg wypadku na radarze. Miejsce zdarzenia znajdowało się w
holenderskiej strefie odpowiedzialności SAR, blisko strefy belgijskiej.

3.7.2

Oprócz statków wspomnianych w sekcji 3.4 powyżej, działania poszukiwawcze
koordynował HNLMS Friesland (przybrzeżny statek patrolowy holenderskiej
królewskiej marynarki wojennej), który przyjął rolę koordynatora na miejscu zdarzenia
(OSC). Ponadto, działania ratownicze wsparły zarówno belgijskie jak i holenderskie
helikoptery SAR.

3.7.3

O godz. 18:21:54 Baltic Ace nadał komunikat alarmowy za pomocą Cyfrowego
Selektywnego Wywoływania (DSC), odebrany przez Holenderskie Ratownicze Centrum
Koordynacyjne (RCC). Następnie, między Baltic Ace a RCC ustanowiono połączenie
VHF i podano informacje na temat statku, zderzenia, lokalizacji oraz kondycji jednostki.

3.7.4

Corvus J podał RCC informacje dotyczące stanu statku. W tym samym czasie m.v
Panagia wywołała Baltic Ace na kanale 16 UKF, prosząc o podanie dokładnej pozycji,
Baltic Ace odpowiedział „dryfujemy na pozycji 51°50,30’N, 002°52,7’ E”, dodając
„statek tonie z przechyłem 40 stopni na prawą burtę, po zderzeniu z innym statkiem”.
RCC przekazało Baltic Ace, że pomoc została wysłana i poprosiło o pozostanie na kanale
16 UKF tak długo jak to tyko możliwe. Baltic Ace potwierdził, ale nie odnotowana
dalszej łączności.

3.7.5

O godz. 18:28:07 RCC wyemitował pierwszy komunikat MAYDAY relay w zastępstwie
Baltic Ace, reagując na alert DSC wysłany przez Baltic Ace.

3.7.6

RCC po ustaleniu i potwierdzeniu przez Baltic Ace zakresu uszkodzenia, w dalszym
ciągu nie znało drugiego statku biorącego udział w zdarzenia. Po krótkiej rozmowie na
kanale 16 UKF ze statkiem Ice Point, w której jednostkę poproszono o udzielenie
pomocy, na co przystała, Corvus J wywołał RCC i potwierdził ponownie, że to on jest
drugim statkiem biorącym udział w zderzeniu.

3.8

Ewakuacja ludzi z Baltic Ace

3.8.1

W chwili zderzenia, załoga znajdowała się w następujących miejscach: 3 członków
załogi w maszynowni, 14 członków w pomieszczeniach mieszkalnych, 2 członków na
mostku, kapitan w biurze pokładowym statku, a starszy oficer poruszał się w okolicach
pokładów 9 i 10. Lokalizacji 3 z 24 członków załogi w trakcie wypadku nie udało się
ustalić.

3.8.2

Kapitan, starszy oficer i starszy mechanik znajdowali się na mostku na chwile przed
wywróceniem statku do góry dnem. Z powodu dużego kąta przechyłu statku, kapitan i
starszy oficer znaleźli się na prawym skrzydle mostka. Woda na zewnątrz dotarła do linii
okien. W końcu okna na mostku implodowały i kapitana wyrzuciło na otwarty pokład.
Starszemu oficerowi i starszemu mechanikowi nie udało się uciec na otwarty pokład.
Możliwe, że napór wody był tak duży, że poniósł ich w stronę rufy, do pomieszczeń
mieszkalnych.
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Rysunek 15: Plan mostka Baltic Ace

3.8.3

11 z pośród 13 uratowanych członków załogi wskoczyło do morza i dostało się na tratwy
ratunkowe bezpośrednio z wody. Relacje ocalonych mówią o chodzeniu po grodziach
konstrukcji nadbudówki, która przyjmowała stopniowo pozycję poziomą, gdyż przed
zatonięciem kąt przechyłu statku wynosił 90°.

3.8.4

Jednego ze starszych marynarzy znaleziono w łodzi ratunkowej z lewej burty (Nr 2),
która została przez niego zwolniona po aktywacji urządzenia zwalniającego. Przyjmuje
się, że nachylenie łodzi ratunkowej było takie samo jak nachylenie statku, do którego ta
była przymocowana. Po zwolnieniu i usunięciu bloków i lin, łódź wyprostowała się i
swobodnie pływała zachowując wodoszczelność. Starszy marynarz był w stanie
uruchomić silnik i odpłynąć od statku. Po odpłynięciu od statku marynarzy wyłączył
silnik w celu oceny sytuacji, w tym czasie w łódź uderzyła gruszka dziobowa Corvus J.
Marynarz podjął kilka nieudanych prób odpalenia rakiety spadochronowej, w końcu użył
pochodniy ręcznej w celu zwrócenia uwagi Corvus J. Wówczas rzucono linę ratunkową i
wyciągnięto marynarza z łodzi ratunkowej na pokład statku, podano mu żywność i ciepłe
ubrania.

3.8.5

Wszyscy ocaleni wskoczyli do morza za wyjątkiem starszego marynarza, który użył łodzi
ratunkowej znajdującej się na lewej burcie. 11 z nich było w stanie dotrzeć do tratew
ratunkowych. Jeden z ocalonych, czwarty mechanik, który nie zdołał dotrzeć do tratwy
ratunkowej, ale udało mu się chwycić koło ratunkowe, przebywał w wodzie przez około 2
godziny, zanim został wyłowiony przez m/v Panagia.

3.8.6

Z 11 członków załogi, których nie udało się uratować, 5 ciał wyłowiono w ciągu 24
godzin od zderzenia. Następnie odnaleziono jeszcze 3 ciała7. Jednakże 3 zaginionych
członków załogi uznaje się za zmarłych.
***

7

Informacje przekazane przez STAMCO, zarządzającego statkiem Baltic Ace.
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4 ANALIZA
4.1

Cel analizy

4.1.1

Celem analizy jest określenie przyczyn i okoliczności wypadku, które stanowią podstawę
dla opracowania zaleceń w sprawie zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości.

4.1.2

Dowody zebrane z następujących źródeł stanowią podstawę dla naszej analizy i
wyciągniętych z niej wniosków. Oświadczenia złożone przez załogę Baltic Ace uzyskano
za pośrednictwem prawników działających w imieniu armatora. Oświadczenia załogi
Corvus J przekazał Cypryjski Departament Marynarki Handlowej, gdyż inspektorowi
dochodzeniowemu Bahamów odmówiono do nich dostępu. Dodatkowe dowody
przekazane przez holenderskie centrum RCC, dane z rejestratorów danych z podróży z
obu statków, informacje o uszkodzeniach statków i analizę stateczności przekazane przez
London Offshore Consultants (LOC) zgodnie ze wskazówkami BMA oraz zeznania
świadków od członków załóg statków znajdujących się w pobliżu.

4.2

Obserwacje ogólne

4.2.1

Jakość dowodów udostępnionych Administracji Morskiej Bahamów pozwoliła zespołowi
dochodzeniowemu na przeprowadzenie szczegółowej analizy wydarzeń prowadzących
do zderzenia, ewakuacji ludzi oraz działań poszukiwawczo ratowniczych.

4.2.2

Baltic Ace posiadał 10 pokładów. Mostek nawigacyjny znajdował się z przodu na
pokładzie 10. Pokład 10 to drugi pokład nadbudówki umieszczonej powyżej 8 pokładu
ładunkowego. Siłownię umieszczono na rufie, pod pokładem 4, który służył za główny
pokład ładunkowy i gródź wodoszczelną. Dostęp do pomieszczeń ładunkowych odbywał
się za pośrednictwem rampy rufowej i bocznej, zlokalizowanych na pokładzie 4. Dostęp
do pokładów ładunkowych powyżej i poniżej pokładu 4 odbywał się za pomocą systemu
wewnętrznych ramp. Rampa główna, prowadząca z pokładu 4 do ładowni znajdujących
się poniżej i pomiędzy pokładami 3, 2 i 1, stanowił pneumatycznie zamykaną pokrywę
ładowni. Gdy pokrywa ładowni była zamknięta, stanowiła wodoszczelną i gazoszczelną
gródź pomiędzy pokładem głównym a dolną ładownią. Podobnie, sterowana
hydraulicznie rampa na pokład nr 6 także stanowiła gródź gazoszczelną między
pokładami 4 i 5 oraz 6 i 8.

4.2.3

Pojemność samochodowca oblicza się na podstawie jednostki standardowej (RT-43),
która oparta jest na powierzchni, którą zajmuje samochód marki Toyota z 1966 r.
Pojemność ładunkowa statku wynosiła 2,132 jednostek RT-43, która zajmowała 17 664,1
m2 powierzchni pokładu. Statek płynął dnia 5 grudnia załadowany w 66,5% pojemności.

4.2.4

Przed zderzeniem, oba statki podążały zgodnie z ogólnym kierunkiem ruchu, i
postępowały zgodnie z przepisami COLREG określającymi bezpieczne przejście statków
płynących w pobliżu lub w akwenach wzmożonej uwagi w obrębie TSS, co
przedstawiono na rysunku 15. Przed zderzeniem nie było przesłanek stanowiących o tym,
że którykolwiek ze statków ma problem w nawigowaniu w tym konkretnym rejonie.
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Kursy statków w obszarze North Hinder Junction, czerwiec i lipiec 2013 r.

Rysunek 15: Typowe kursy na obszarze North Hinder Junction z nałożonymi kursami Baltic Ace, Corvus
J oraz Ice Point, obrazujące, że zaplanowane trasy były logiczne – źródło: Marico Marine

4.2.5

Z protokołów kontroli i inspekcji przeprowadzonych przez klasyfikatora, PSC, państwo
bandery oraz armatora można ustalić, że załoga przeszła niezbędne szkolenia i ćwiczebne
alarmy zgodnie z postanowieniami SOLAS III/19, jako że nie ma podstaw aby sądzić, że
pojawiły się jakiekolwiek problemy w obsłudze urządzeń ratujących życie (LSA).
Ćwiczebne alarmy opuszczania statku regularnie prowadził starszy oficer pełniący
funkcję oficera bezpieczeństwa. Rozkład jego czasu pracy umożliwiał regularne
prowadzenie ćwiczebnych alarmów na statku.

4.3

Obsada załogowa na pokładzie Baltic Ace i Corvus J

4.3.1

Oficerowie wachtowi na pokładzie Baltic Ace i Corvus J posiadali kwalifikacje dotyczące
„rozległej wiedzy w zakresie treści, zastosowania i przeznaczenia Międzynarodowych
przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 r., ze zmianami” oraz
kompetencje w zakresie podejmowania „działań w celu uniknięcia nadmiernego
zbliżenia lub zderzenia z innym statkiem, zgodnie z konwencją COLREGS 1972, ze
zmianami”8.

4.3.2

Biorąc pod uwagę funkcje i obowiązki kapitana lub starszego oficera, w szczególności te
odnoszące się do wspierania oficera wachtowego, można wspomnieć o jednym
ograniczeniu wspólnym dla większości statków, tzn. mało prawdopodobne jest, aby

8

Kodeks STCW, prawidło II/1 (Kapitan i Dział Pokładowy)
25 - Nawigacja na poziomie operacyjnym.
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kapitan czy starszy oficer wiedział, że oficer wachtowy potrzebuje jego pomocy jeżeli ten
go o to nie poprosi.
Baltic Ace
4.3.3

System wachtowy na pokładzie Baltic Ace był odpowiedni dla stosunkowo krótkich
przejść morskich i krótkich postojów w portach. System wachtowy pozwalał oficerowi
wachtowemu na rozwój zawodowy, pod odpowiednim nadzorem kapitana lub starszego
oficera.

4.3.4

BMA nie jest w stanie określić czy zmęczenie miało jakikolwiek wpływ na zdolność
personelu wachtowego do wypełniania jego obowiązków. Biorąc pod uwagę system
trójwachtowy oraz wymiar czasu pracy kapitana i starszego oficera, można uznać, że
armator przyjął politykę, której celem było złagodzenie skutków zmęczenia.

4.3.5

System wachtowy wskazywał na odpowiedzialne podejście w okolicznościach, w
których statek wpływał w akwen wzmożonej uwagi. Wyznaczenie kadeta pokładowego
do służby na oku oraz pozostawienie starszego marynarza w pogotowiu (w mesie
załogowej) do pomocy w razie potrzeby na mostku, jeżeli oficer wachtowy uznałby za
konieczne podjęcie obserwacji lub przejęcie sterów, wskazuje na zachowanie właściwych
środków ostrożności.
Corvus J

4.3.6

Na statku znajdowało się trzech oficerów pokładowych, w tym kapitan, pracujący w
systemie 4 godziny pracy i 8 godzin odpoczynku, zgodnym z minimalnymi wymaganiami
czasu pracy określonymi w STCW A-VIII/1 9 . Co więcej, czas przepracowany przez
oficera wachtowego przez poprzedzające zdarzenie 24 godziny był zgodny z czasem
pracy wskazanym we właściwych przepisach. Uzyskane dowody nie sugerują
jednoznacznie czy starszy oficer był zmęczony czy nie. Oficer wachtowy pozostawał na
mostku sam, dlatego też nie ma możliwości weryfikacji jego kondycji fizycznej i
psychicznej podczas wachty.

4.3.7

Kapitan, pełniąc funkcję oficera wachtowego, mógł nie mieć ograniczone możliwości
świadczenia pełnego wsparcia dla oficera wachtowego w krytycznych punktach podróży,
w szczególności w okresach wypoczynku kapitana przed przejęciem wachty.

4.3.8

Oficer wachtowy na Corvus J pełnił wachtę samodzielnie. Na akwenie znanym z dużego
zagęszczenia ruchu, w rozwijającej się sytuacji z prawej burty na dziobie, oficer
wachtowy był zmuszony samodzielnie manewrować statkiem, wzrokowo monitorować
namiary na inne statki, kontrolować wskazania ARPA, nawigować i odpowiadać na
wezwania na UKF. Taki poziom aktywności mógł uniemożliwić oficerowi wachtowemu
wezwanie na mostek innego wachtowego, lub wypełnianie innych obowiązków
związanych z właściwym pełnieniem wachty, w szczególności tych odnoszących się do
prowadzenia obserwacji.

4.3.9

Właściwa obserwacja powinna być „prowadzona nieprzerwanie”, zgodnie z prawidłem
5 COLREG, w celu: „.1 utrzymywania stałej obserwacji wzrokowej, słuchowej, a także

9

Kodeks STCW prawidło VIII/1 (Zdolność do służby).26
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wszystkimi innych dostępnymi środkami...”zgodnie z prawidłem VII/2 kodeksu STCW10.
Decyzja o wyznaczeniu oficera wachtowego jako jedynego obserwatora po zmierzchu
nie jest zgodna z właściwym prawidłem, gdyż „obserwacji należy poświęcić pełną
uwagę, w związku z czym osobie, która ją prowadzi nie należy przypisywać innych
obowiązków, które mogłyby ją utrudniać”11.

4.4

Warunki pogodowe

4.4.1

Dowody wynikające z zeznań świadków wskazują, że pogoda nie miała negatywnego
wpływu na zdolność oficerów wachtowych do określenia odległości lub kierunku ruchu
statków. Co więcej, nie ma dowodów, które sugerowałyby, że warunki pogodowe
obniżyły sprawność elektronicznego sprzętu nawigacyjnego na pokładzie.

4.4.2

Warunki panujące wieczorem 5 grudnia 2012 r. nie były niezwykłe, w związku z czym
można je uznać za „typowe” dla Kanału Angielskiego oraz południowego basenu Morza
Północnego o tej porze roku. Średnie temperatury morza wahały się w przedziale
pomiędzy 07°-10°C12, temperatura powietrza wynosiła 5°C, wiał zimny wiatr obniżający
temperaturę o około -2°C. „Czas przetrwania członka załogi, który nie jest ubrany w
kombinezon ratunkowy, ale w odzież roboczą, wynosi ok. 25 minut, natomiast człowieka
ubranego w kombinezon czas ten wynosi od 70 do 140 minut”13. Oczywiste jest, że
zastosowanie nieprzemakalnych, ocieplanych kombinezonów ratunkowych o właściwej
wyporności utrzymujących głowę nad powierzchnią wody, znacznie podniosłoby
możliwość przetrwania w typowo zimowych warunkach.

4.4.3

Przeważający północno-zachodni wiatr o prędkości 28 – 33 w wywołał falę o wysokości
4 – 5,5 m, stan morza od umiarkowanego do wzburzonego. W związku z ograniczonym
akwenem i odległością, która nie pozwala na osiągnięcie odpowiedniej prędkości, w
porównaniu z oceanem, powierzchnia morza staje się wzburzona, ze spienionymi
grzbietami fal i bryzgami wody. W takich warunkach nawet najlepszemu pływakowi
będzie bardzo ciężko dać sobie radę. Co więcej, w związku z niewielką długością fali,
osoba przebywająca w wodzie będzie częściej zasłonięta co utrudnia jej spostrzeżenie.

4.4.4

W związku ze swoją konstrukcją, wysokimi burtami, tworzącymi dużą powierzchnię,
Baltic Ace był podatny na działanie wiatru. W chwili uderzenia, statek był narażony na
wiatr wiejący z prędkością 28 – 33 węzłów, napierający na lewą burtę, co mogło
spowodować niewielkie przechył na prawą burtę, a w rezultacie pogłębić przechył już po
uderzeniu.

10

Kodeks STCW część 4-1 (Zasady, których należy przestrzegać w trakcie pełnienia wachty nawigacyjnej), pkt
14.1.
11
Kodeks STCW, część 4-1 Zasady, których należy przestrzegać w trakcie pełnienia wachty nawigacyjnej, ustęp
14-16.
12
Locja Admiralicji NP 28. Średnia temperatura wody morskiej. Możliwy spadek temperatury o 2-3° stopnie w
wyniku długotrwałych zimnych wiatrów wschodnich w zimie.
13
Dane Health and Safety Executive dotyczące prawdopodobnych czasów przetrwania dla skafandrów
ratunkowych w Morzu Północnym. Styczeń 1996 r.
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4.5

Działania zmierzające do uniknięcia kolizji

4.5.1

O godz. 17:57 Corvus J opłynął pławę DW-W, zmienił kurs na południowo wschodni i
szedł pod kątem prostym względem generalnego kierunku ruchu na akwenie wzmożonej
uwagi. W tym czasie statek Ice Point znajdował się w odległości 5 Mm na jego prawym
trawersie, a Baltic Ace przed dziobem 40° w prawo od kursu w odległości 7 Mm. Namiar
na Corvus J i Baltic Ace względem siebie nie zmieniał się, statki zbliżały się do siebie z
prędkością 31 w. Zgodnie z prawidłem 7(d) COLREG, można było uznać, że wystąpiło
ryzyka zderzenia. W związku z tym, zgodnie z prawidłem 8(a), każde działanie
podejmowane w celu uniknięcia ryzyka zderzenia „powinno być zdecydowane, wykonane
wystarczająco wcześnie i z należytym uwzględnieniem zasad dobrej praktyki morskiej”.

4.5.2

Jako że oba statki miały ponad 50 m długości, ich światła nawigacyjne mogły być
widoczne z następujących odległości: światło masztowe 6 Mm, światło burtowe 3 mile
morskie14, w związku z czym skoro wiadomo, że widzialność w rejonie była w granicach
5-8 mil morskich, można założyć, że minimalna odległość pozwalająca na identyfikację
wzrokową drugiego statku wynosiła 5 Mm.

4.5.3

Jednakże dopiero w momencie, w którym statki znajdowały się w odległości 2,8 mili
morskiej od siebie, a punkt największego zbliżenia wynosił 0,5 mili morskiej,
zidentyfikowano sytuację nadmiernego zbliżenia. Oficer wachtowy znajdujący się na
Baltic Ace skontaktował się z Corvus J za pośrednictwem UKF, w celu rozwiązania
niebezpiecznej sytuacji. W wyniku przeprowadzonej rozmowy osiągnięto porozumienie,
które było niezgodne z prawidłami COLREG.

4.5.4

Uznając, że oficer wachtowy na pokładzie Corvus J nie podjął „zawczasu odpowiedniego
działania, aby trzymać się w znacznej odległości”, którego wymagają postanowienia
prawidła 16 COLREG - Działanie statku ustępującego z drogi, oficer wachtowy na Baltic
Ace stwierdził, że konieczne jest ustanowienie łączności w celu zażegnania
niebezpiecznej sytuacji. Konwencja COLREG w prawidle 34(d) wyraźnie określa
wskazówkę dla oficera wachtowego w sytuacji, w której dwa statki zbliżają się do siebie,
a któryś z nich „nie rozumie zamiarów lub działań drugiego statku lub ma wątpliwość,
czy drugi statek podejmie wystarczające działanie w celu uniknięcia zderzenia, statek
mający wątpliwość powinien wskazać ją przez nadanie gwizdkiem, co najmniej pięciu
krótkich i szybko po sobie następujących dźwięków. Taki sygnał może być uzupełniony
sygnałem świetlnym, o co najmniej pięciu krótkich i szybko po sobie następujących
błyskach.”. W danym przypadku, pięć błysków lampą sygnałową 15 byłoby bardziej
efektywnym sposobem na podkreślenie nieporozumienia, gdyż sygnał dźwiękowy
mógłby nie być słyszalny, biorąc pod uwagę warunki pogodowe.

4.5.5

Nie zastosowano prawidła 34(d) w celu wyjaśnienia zamiaru Corvus J, zamiast tego oficer
wachtowy Baltic Ace skontaktował się drogą radiową w celu rozwiązania sytuacji.
Oficerowie wachtowi na obu statkach byli narodowości polskiej, jednak językiem
roboczym dla łączności między mostkami w zakresie bezpieczeństwa był język angielski,
zgodnie z prawidłem SOLAS V/14. Pierwsza rozmowa na UKF trwała 46 sekund, w
trakcie której uzgodniono manewr niezgodny z COLREG, który zaproponował oficer
wachtowy Baltic Ace, a na który przystał oficer wachtowy Corvus J. Dwóch

14

Międzynarodowe przepisy o zapobiegania zderzeniom na morzu prawidło 22a. Widzialność świateł.
Wymagania obowiązkowe na statkach o długości 50 metrów lub większej.
15
Zgodnie z SOLAS V/19 ustępem 2.2.2 (lampa sygnalizacyjna
Aldis).
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doświadczonych oficerów wachtowych w momencie pojawienia się zagrożenia
(potwierdzonego wzrokowo i na radarze) zakwestionowało zalecane działania
pozwalające na rozwiązanie takiej sytuacji.
4.5.6

Kiedy oficer wachtowy na pokładzie Corvus J zidentyfikował ryzyko zderzenia,
powinien podjąć działania wskazane w prawidle 8, a w szczególności w prawidle 15,
które wymaga od oficera wachtowego w takiej sytuacji „unikać przecinania kursu przed
dziobem”, w odniesieniu do statków Ice Point oraz Baltic Ace.

4.5.7

Zamiast tego, oficer wachtowy Baltic Ace uznał, że rozwiązaniem zaistniałej sytuacji
może być porozumienie, oparte na własnym przekonaniu, a nie na przepisach COLREG.

4.5.8

Rozwiązanie zaproponowane przez oficera wachtowego Baltic Ace pozwoliłoby obu
statkom na zachowanie ich zaplanowanych kursów z minimalnym odchyleniem. Według
zaproponowanego rozwiązania Corvus J miał nie zmieniać kursu, pomimo tego, że był
statkiem, który miał ustąpić z drogi. W efekcie statek mający prawo drogi zmieniłby kurs
w stronę Corvus J i przeszedł czysto za jego rufą16.

4.5.9

W wyniku ustalonego działania Baltic Ace zmienił kurs w lewo w celu minięcia statku
Corvus J za rufą, natomiast Corvus J został poproszony o „utrzymanie swojego kursu”.
Jednakże w trakcie rozmowy Corvus J zaczął już zmieniać kurs w prawo, co
spowodowało dalsze zmniejszenie najbliższego punktu zbliżenia (CPA).

Rysunek 16: Godz. 18:12 po zmianie kursu przez Corvus j w prawo o godz. 18:09

16

Jak wymagała tego dana sytuacja, statek ustępujący drogi, mający trzymać się z dala od drugiego statku,
powinien podjąć natychmiastowe kroki w celu trzymania się w znacznej odległości. Tak nakazuje prawidło 16
COLREG (Działania statku ustępującego z drogi).
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4.5.10 Zmiana kursu w prawo mogła być zamierzona, aby zboczyć jak najmniej od zaplanowanej
trasy i zachować prędkość, co pozwoliłoby na dotarcie do stacji pilotowej bez opóźnienia.
Prawdopodobne jest, że Corvus J wiedząc, że jest statkiem ustępującym z drogi,
zdecydował się przejść przed dziobem Ice Point, ale za rufą Baltic Ace, co zaznaczono
czerwoną przerywaną linią na rysunku 16.
4.5.11

Niewiadomym pozostaje fakt czy było to zamiarem oficera wachtowego Corvus J. Jego
zeznania nie odnoszą się do celu zmiany kursu w prawo, a jedynie do działania słownie
uzgodnionego przez dwóch oficerów wachtowych.

4.5.12

Zgodnie z postanowieniami prawidła 8(e), oba statki miały możliwość podjęcia działań
„jeżeli jest to konieczne w celu uniknięcia zderzenia lub uzyskania dłuższego czasu na
ocenę sytuacji, statek powinien zmniejszyć swoją szybkość, wytracić prędkość przez
zatrzymanie swych środków napędu lub zapracować maszyną wstecz”. Chociaż Corvus J
zmniejszył prędkość, to decyzja ta podyktowana była chęcią dotarcia do stacji pilotowej
na czas, a samo jej zmniejszenie nie wystarczyło do ograniczenia prędkości zbliżania się
statków, gdyż oba statki zmieniły kurs na siebie.

4.5.13

Komunikacja na UKF, która miała miejsce między dwoma oficerami na krótki czas przed
zderzeniem, stawała się tym bardziej niezrozumiała i myląca, im statki były bliżej siebie.
Z analizy informacji pochodzących z rejestratora danych podróży (VDR) wynika, że
niezrozumienie stawało się coraz bardziej widoczne wraz z rozwojem sytuacji, biorąc pod
uwagę, że działania ustalone przez oficerów w rozmowie UKF nie miały odzwierciedlenia
w rzeczywistym postępowaniu.

Rysunek 17: Baltic Ace i Corvus J zmierzające ku sobie między godziną 17:53 a godz. 18:15

30
Administracja Morska Bahamów

MV Baltic Ace - Raport z dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa morskiego

4.5.14

Rysunek 17 pokazuje zmianę kursów obu statków w miarę upływu czasu. Widać, że o
godzinie 18:10 zakończyła się pierwsza rozmowa UKF między statkami, ale żaden z
nich nie zastosował się do osiągniętego porozumienia. Corvus J miał pozostać na
swoim kursie, a Baltic Ace odbić w lewo. Chociaż Baltic Ace w rzeczywistości zmienił
kurs, to zmiany o 5° nie można uznać za zmianę na tyle znaczącą, aby dało się ją
zauważyć gołym okiem, w związku z tym kwestia tego, czy ARPA [na Corvus J] była w
stanie ją wykryć pozostaje dyskusyjna. Zgodnie z COLREG 17 „zmiana kursu i/lub
prędkości w celu uniknięcia zderzenia powinna być, w wymagających tego
okolicznościach, na tyle duża aby dało się ją zauważyć gołym okiem lub na radarze;
należy unikać serii niewielkich zmian kursu i/lub prędkości”. Co więcej, Baltic Ace,
jako statek z pierwszeństwem drogi w danej sytuacji, powinien w razie
niebezpieczeństwa zderzenia „nie zmieniać kursu w lewo”18 .

4.5.15

W celu zrozumienia tego zamierzonego działania warto podkreślić działania, które
powinien podjąć statek ustępujący z drogi, czyli Corvus J. Prawidło 15 (Kursy
przecinające się) określa sytuację, jaka zachodzi między dwoma statkami o napędzie
mechanicznym w następujący sposób: „Statek, który ma inny statek po swojej prawej
burcie powinien trzymać się z dala oraz, jeżeli okoliczności na to pozwalają, nie
przechodzić przed dziobem tego innego statku”. Pozostawia to oficerom wachtowym
trzy możliwości: zmniejszenie prędkości, zmianę kursu lub zatrzymanie.
Najskuteczniejszą metodą dającą czas i miejsce na morzu jest zmiana kursu w taki
sposób, aby jeden statek trzymał się ”z dala” od drugiego. W związku z tym, w sytuacji
kursów przecinających się, zmiana kursu w prawo to niezawodna metoda sprawiająca,
że statek ustępujący z drogi utrzyma się z dala i nie będzie utrudniać przejścia statku
mającego pierwszeństwo drogi.

Rysunek 18: Pozycje Baltic Ace i Corvus J o godz. 18:14, obrazujące sektory świateł Baltic Ace widoczne dla Corvus J

17
18

Prawidło 8(b) Działania zmierzające w celu uniknięcia kolizji.
Prawidło 17(c) Działania statku mającego pierwszeństwo
31 drogi.

Administracja Morska Bahamów

MV Baltic Ace - Raport z dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa morskiego

4.5.16

W związku z tym nastąpiło kolejne wywołanie przez UKF, mające na celu wyjaśnienie
zamiarów Corvus J, jako że oficer wachtowy na pokładzie Baltic Ace zorientował się, że
statek Corvus J nie utrzymuje stałego kursu. W tym momencie Corvus J stabilizuje kurs
na 149º, a Baltic Ace informuje, że dalej będzie zmieniał kurs w lewo. Baltic Ace robi
zwrot o 6° w lewo. O godz. 18:13 Corvus J podejmuje próbę skontaktowania się z Baltic
Ace, jednak Baltic Ace nie odpowiada na pierwsze wywołanie. Odczytana z VDR
rozmowa oficera wachtowego z marynarzem pełniącym służbę na oku o działaniach
podjętych przez Corvus J i jego interpretację tego co uzgodniono, tzn. „utrzymuj kurs,
OK, możesz przejść przed moim dziobem, wydaje mi się, że zmieniasz kurs w prawo”.
Około 10 sekund później, Corvus J podejmuje udaną próbę nawiązania łączności i prosi o
potwierdzenie, że Baltic Ace utrzyma kurs. W tym momencie Baltic Ace idzie kursem
025°, jednak zaraz po rozmowie na UKF statek robi zwrot o 4º w lewo. Ta zmiana kursu
prowokuje kolejną rozmowę, podczas której Corvus J prosi Baltic Ace o potwierdzenie,
że statek ma zamiar utrzymywać kurs „utrzymuj kurs jak teraz”, co Baltic Ace
potwierdza słowami „tak, trzymam tak jak teraz”.

4.5.17

O godz. 18:13:50, Corvus J rozpoczął zwrot w prawo, w tym samym czasie Baltic Ace
wykonywał zwrot w lewo. Nie udało się określić na podstawie nagrań VDR ani
oświadczeń czy oficer wachtowy Corvus J był świadom tego, że Baltic Ace w dalszym
ciągu zmienia kurs. Nagrania dźwiękowe były niejednoznaczne i trudne to
rozszyfrowania, ale wydaje się, że oficer wachtowy Corvus J uważał, że kurs Baltic Ace
pozostawał niezmieniony, o czym przekonała go ostatnia rozmowa. Rejestrator głosu na
mostku nagrał zakłócenia, w związku z czym trudno było ustalić o czym rozmawiali
oficerowie wachtowi. Oficer wachtowy z Corvus J dostarczył oświadczenie władzom
cypryjskim, w którym stwierdził, „później, kiedy dostrzegłem niebezpieczeństwo,
wezwałem Baltic Ace, ale nie uzyskałem odpowiedzi”. Nie wiadomo, o której godzinie to
połączenie mogło mieć miejsce, gdyż nie ma takiego zapisu na mostkowym rejestratorze
dźwięku.

4.5.18

Do tego czasu Baltic Ace znajdował się już na kursie 012°, stąd oba statki były niemal na
przeciwnych kursach. W tym czasie Corvus J wyłożył ster na prawą burtę o 15º,
sprawiając, że rotacja wyniosła 55º na minutę. Baltic Ace wykonywał zwrot w prawo z
prędkością zwrotu około 16º na minutę.
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Rysunek 19 Pozycja na której statki się zderzyły, Baltic Ace na kursie 321°, Corvus J na kursie 207°

4.5.19

Po przeanalizowaniu bardziej szczegółowych danych, z użyciem kursów względnych i
pozycji obu statków, można ocenić, że to Corvus J był pierwszy w stanie dostrzec oba
światła burtowe Baltic Ace około godziny 18:14:40. Do tego czasu oba statki znajdowały
się w odległości około 3 kabli od siebie (600 jardów), a Corvus J przechodził przed
dziobem Baltic Ace znajdując się na kursie 182° i kontynuował zwrot w prawo.

4.5.20

Poziom dezorientacji wzrastał, odległość między dwoma statkami zmniejszała się
gwałtownie do momentu, w którym zderzenie stało się nieuniknione. Ostatnią próbą
uratowania sytuacji było gwałtowny zwrot w lewo. Jednakże w tym samym momencie
oficer wachtowy Corvus J w dalszym ciągu zmieniał kurs w prawo. Prędkość kątowa obu
statków podczas zwrotu była znaczna, w wyniku czego doszło do sytuacji zwanej
„t-bone”, gdzie Baltic Ace był ustawiony prawą burtą w stosunku do dziobu Corvus J.

4.6

Ocena uszkodzeń

4.6.1

BMA wynajął LOC do pomocy w dochodzeniu, w celu określenia przyczyny wywrócenia
statku Baltic Ace do góry dnem i jego późniejszego zatonięcia. LOC wykorzystał plany
ogólne statku, dowody w formie zdjęć Corvus J, dowody z zarejestrowanych zapisów
VDR i audio z obu statków, oświadczenia świadków oraz program obliczania
stateczności GHS 19.

4.6.2

W momencie oddzielenia się statków od siebie (patrz rysunek 19) o godzinie 18:15:46,
przyspieszony odwrotny obrót obu statków doprowadził do przesunięcia statku Corvus J

19

GHS to oprogramowanie służące do projektowania i oceny wszystkich rodzajów statków i konstrukcji
pływających. Odnosi się do pływalności, przegłębienia, stateczności oraz wytrzymałości, obliczając występujące
siły za pomocą matematyczno-geometrycznych modeli statków.
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w kierunku rufy Balic Ace i powiększenia początkowego rozdarcia wzdłużnego burty
Baltic Ace (patrz rys. 20).

Rysunek 20: Ocena uszkodzeń po zderzeniu (godz.18:15:16) w ciągu 30 sekund (do godz.18:15:46)

4.6.3

Natychmiast po tym jak statki oddzieliły się od siebie, na nagraniach VDR z pokładu
Baltic Ace słychać spadające sprzęty i tłuczone szkło, co wskazywałoby na znaczny kąt
nachylenia statku. Zeznania świadków sugerują, że po uderzeniu dziób statku znacznie się
zanurzył, a chwilę po tym statek zaczął się przechylać na prawą burtę. Analiza rozmiarów
obu statków potwierdza taką konkluzję, biorąc pod uwagę miejsce penetracji, widoczne
na rysunku 20 powyżej20.

20

Model GHS kadłuba oparto o plan ogólny dostarczony przez właścicieli. Dane hydrostatyczne modelu oparto na
wartościach przegłębienia oraz stabilności, z wykorzystaniem tolerancji z IACS (wymagania odnoszące się do
LOADLINE - IACS 2004/Rev.2 2006).
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4.6.4

Załącznik II pokazuje, że uszkodzenie prawej burty Baltic Ace miało miejsce
najprawdopodobniej pod linią wody, na poziomie pokładów 02 i 03 oraz na wszystkich
pokładach wyżej, aż do pokładu 06.

4.6.5

Rozmiar uszkodzeń dziobu Corvus J (widoczny na rysunkach 21, 22 oraz 23) podkreśla
zakres rozdarcia poszycia Baltic Ace. Przestrzeń ładowni statku Baltic Ace jest otoczona
zbiornikami balastowymi oraz koferdamami, rozciągającymi się na odległość od 1,3 do
2,6 m do wewnątrz. Po przeprowadzeniu oględzin można stwierdzić, że woda niemal
natychmiast dostała się do przestrzeni ładunkowej.

4.6.6

Chociaż konstrukcja statku Corvus J doznała poważnych uszkodzeń na skutek zderzenia,
to wodoszczelność jednostki pozostała nienaruszona. Dzięki temu, statek pozostał w
miejscu zdarzenia i asystował w działaniach poszukiwawczych i ratowniczych.

Zdjęcie 21: Uszkodzenie dziobu Corvus J po zderzeniu
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Zdjęcie 22: Widok na dziób Corvus J z lewej burty po zderzeniu

Zdjęcie 23: Uszkodzenie dziobu Corvus J po zderzeniu

4.6.7. W trakcie analizy wyliczono zanurzenie, przechył i przegłębienie w funkcji czasu, który
upłynął od momentu zderzenia. Wyniki przedstawiono odpowiednio na wykresach 24, 25 i
26.
4.6.8. W oparciu o wykresy uszkodzeń, jasne wydaje się, że na prawej burcie niemal natychmiast
nastąpiło rozdarcie poszycia kadłuba statku, między pokładami 2 i 7. Obliczenia
statecznościowe pokazują, że wlewająca się woda spowodowała gwałtowny wzrost
zanurzenia, od 7 m do około 20 m, 3 minuty po uderzeniu. Następnie zanurzenie statku
utrzymywało się i powoli rosło do 13 minuty po zderzeniu, kiedy to zaczął się jego
gwałtowny przyrost. Wszystkie trzy wykresy 24, 25 i 26 pozostają spójne i demonstrują
stopień uszkodzenia, przedstawiając równocześnie prędkość z jaką statek tracił
pływalność.
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Sekwencja zatapiania

Wykres 24: Analiza zanurzenia w funkcji czasu, który upłynął od momentu zderzenia o godz. 18:15:16 (0+), stworzony w
programie GHS

4.6.9

Wyniki podane poniżej pokazują, że statek szybko osiągnął 50° przechyłu, który
następnie zmniejszył się do 25°, po czym statek ustabilizował się. Przechył zmniejszył się
do około 8° w trzy minuty po zderzeniu. Następnie, przechył wzrastał powoli do poziomu
20°, który osiągnął około 13 minut po uderzeniu. Wówczas przechył zaczął gwałtownie
wzrastać, aż do poziomu 80°, 15 minut po zderzeniu statek utonął, osiadając na dnie
morza na swojej prawej burcie.
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Sekwencja zatapiania

Wykres 25: Analiza przechyłu w funkcji czasu, który upłynął od momentu zderzenia o godz. 18:15:16 (0+), stworzony w programie
GHS

4.6.10

Niekorzystne warunki pogodowe, które panowały wieczorem dnia 5 grudnia wpłynęły na
zakres uszkodzeń odniesionych podczas zderzenia, przyspieszając zalewanie ładowni
wodą, co spowodowało wywrócenie Baltic Ace do góry dnem w około 15 minut. Efekt
swobodnej powierzchni cieczy21 mógł wywołać znaczne siły dynamiczne działające na
moment prostujący, oraz szkodliwy wpływ na stabilność szczątkową statku, redukując i
potencjalnie eliminując dodatnią wysokość GM, która istniała przed zderzeniem.

21

Efekt swobodnej powierzchni cieczy - utrata stateczności w wyniku ruchu wody w kierunku poprzecznym do
osi statku.
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Sekwencja zatapiania

Wykres 26: Zmiana przegłębienia w funkcji czasu, który upłynął od momentu zderzenia o godz. 18:15:16 (0+), stworzony w
programie GHS

4.6.11

Konstrukcja statku opiera się na dwóch głównych podziałach grodziowych w obrębie
jego struktury wewnętrznej. Między siłownią a pokładami 1 i 4 znajduje się poprzeczna
dziobowa gródź w siłowni. Oddziela ona dwa istotne przedziały w obrębie konstrukcji
statku. Wzdłużny podział grodziowy istnieje wzdłuż pokładu 4, który jest na linii
ładunkowej i oddziela dolną ładownię od górnej. W tym miejscu nie ma podziału
poprzecznego. Na rysunku 27 kolorem czerwonym zaznaczono podział grodziowy
poprzeczny i wzdłużny. Chociaż zakres podziałów zastosowanych na statku nie jest
znaczny, to w pełni odpowiada prawidłu 4 Rozdziału II SOLAS, w odniesieniu do
podziałów grodziowych i stateczności.

Rysunek 27: Plan kontroli uszkodzeń wskazujący na wodoszczelny podział konstrukcyjny (na czerwono).
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4.6.12

Chociaż statek spełnia postanowienia SOLAS, to poleganie na wodoszczelnym podziale
jest kluczowe dla zachowania zapasu pływalności statku oraz wodoszczelności, w
związku z obecnością tylko jednej poziomej i jednej poprzecznej grodzi. Informacja o
stateczności statku w stanie uszkodzonym wskazuje, że statek był w stanie przetrwać
całkowite zalanie dolnej ładowni, lub zalanie dolnej ładowni i siłowni, pod warunkiem,
że wodoszczelność pokładu 4 i powyżej została zachowana. W sytuacji niezachowania
wodoszczelności tej przegrody, pojawia się znaczne ograniczenie zapasu pływalności. W
takim wypadku wodoszczelny podział grodziowy pozostaje częściowo lub całkowicie
pod wodą, poniżej linii wodnej miejsca uszkodzenia.

4.6.13

Informacja o stateczności w stanie uszkodzonym zatwierdzona przez DNV dnia 13
grudnia 2007 r. określa wpływ na stateczność statku w przypadku naruszenia konstrukcji.
W planie kontroli uszkodzeń znajduje się stwierdzenie podkreślające znaczenie istnienia
pojedynczej wzdłużnej przegrody wodoszczelnej, „uwaga: ekstremalnie niebezpieczna
sytuacja pojawia się wtedy, gdy uszkodzeniu ulega pokład 4, w większości przypadków
statek wywróci się do góry dnem lub zatonie”. W związku z tym, jakiekolwiek rozdarcie
poszycia powyżej pokładu 4 skutkowałoby katastrofą, jeżeli wdzierającej się wody nie da
się usunąć ze statku z taką samą lub większą prędkością, z jaką dostaje się ona do jego
wnętrza. W sytuacji braku kontroli nad wpływającą wodą, nie ma sposobu
uniemożliwienia jej dostępu do pozostałych pokładów ładunkowych.

4.6.14

Na podstawie analizy GHS określono, że statek wywrócił się do góry dnem w wyniku
znacznego i gwałtownego nabierania wody między pokładami 2 a 6. Biorąc pod uwagę
głębokość wbicia się dziobu na podstawie zdjęć dziobu Corvus J, jest mało
prawdopodobne aby utraty stateczności, która spowodowała początkowy przechył
statku, dało się uniknąć, pamiętając o utracie wodoszczelności jednostki ponad i pod
wzdłużną grodzią wodoszczelną, między wręgiem 135 a 50.

Wręg 50

Wręg 135

Rysunek 28: Lokalizacja wręgów na planie kontroli uszkodzeń
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4.7

Opuszczenie statku przez ludzi

4.7.1

Załoga Baltic Ace wykazała się ogromną odwagą, zachowując się stosownie do
zaistniałej sytuacji, pomagając sobie nawzajem w miarę możliwości, wykazując się
właściwą zaradnością pozwalającą na przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji.

4.7.2

Powaga uszkodzeń, które odniósł statek, stała się widoczna niemal natychmiast. Kapitan
Baltic Ace aktywował sygnał alarmowy niemal niezwłocznie po zderzeniu, chcąc
zagwarantować natychmiastową ewakuację załogi ze statku. Straż przybrzeżna została
poinformowana o rozwijającej się sytuacji 5 minut po zderzeniu, za pomocą DSC.

4.7.3

Zderzenie miało miejsce w chwili, w której większość załogi znajdowała się albo w
swoich kabinach, albo w pomieszczeniach mieszkalnych statku zlokalizowanych na
pokładzie 9. Przechył statku, który pojawił się po kilku minutach, znacznie utrudnił
załodze dostęp do pokładu 10, na którym znajdowała się skrzynia z kombinezonami
ratunkowymi, miejsce zbiórki oraz miejsce wsiadania do łodzi ratunkowych, zarówno tej
znajdującej się na prawej jak i na lewej burcie.

4.7.4

Prędkość, z jaką kondycja statku ulegała pogorszeniu nie pozwalała w pełni przygotować
się do ewakuacji. Chociaż wielu członków załogi pozostało razem w niewielkich
grupach, to wobec zaistniałych okoliczności przypisane obowiązki alarmowe zostały
zastąpione indywidualną koniecznością przetrwania.

4.7.5

Wzrastający kąt nachylenia, wynikający z nabierania wody, uniemożliwił uwolnienie
dwóch statkowych łodzi ratunkowych, do chwili, w której statek przewrócił się do góry
dnem. W wyniku tego tylko jeden członek załogi był w stanie opuścić pokład Baltic Ace
w łodzi ratunkowej umiejscowionej na „górnej” burcie statku. Z zeznań świadków
wynika, że większość tych członków załogi, którzy mieli szansę opuścić pokład w łodzi
ratunkowej z lewej burty nie zdecydowało się na takie rozwiązanie, biorąc pod uwagę
fakt, że pływalność statku mogłaby nie wystarczyć na uwolnienie łodzi z legarów
łodziowych i odpłynięcie od statku.

4.7.6

Większość osób, którym udało się opuścić statek, znalazła się w wodzie przed wejściem
na tratwę ratunkową, co biorąc pod uwagę ograniczony dostęp do kombinezonów
ratunkowych, stanowiło znaczne ryzyko obrażeń oraz utraty życia przed dotarciem do
tratwy.

4.7.7

Kombinezony ratunkowe miało na sobie tylko dwóch członków załogi. Później ustalono,
że wzięli kombinezony na wczesnym etapie ewakuacji, gdyż znajdowali się wówczas w
pobliżu skrzyni, dokąd dotarli z mostka. Jednakże większość załogi nie była w stanie
dotrzeć do pokładu 10 z pokładu 9 w związku z szybkością, z jaką pojawił się znaczny
przechył statku, co skutkowało tym, że nie mieli oni dostępu do kombinezonów
ratunkowych przed opuszczeniem statku. Skuteczność kombinezonu ratunkowego jest
uzależniona od tego czy członek załogi jest w stanie do niego dotrzeć oraz czy ma
wystarczająco dużo czasu na jego założenie.

41
Administracja Morska Bahamów

MV Baltic Ace - Raport z dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa morskiego

Rysunek 29: Plan rozmieszczenia środków ratunkowych dla Baltic Ace. Kombinezony ratunkowe przechowywane

w skrzyni ze sprzętem ratunkowym, na pokładzie 10 (miejsce zaznaczone kółkiem).

4.7.8

Pozostałych 11 członków załogi nie uratowano, potwierdzono śmierć 8 a 3 uznano za
zaginionych, zakładając ich śmierć. Utrata życia była skutkiem poważnej i gwałtownie
rozwijającej się sytuacji awaryjnej, głównie na skutek ekstremalnych warunków
hydrometeorologicznych.

4.7.9

W związku z efektem hipotermii, ocalali praktycznie nie byli w stanie się poruszać w
związku z narażeniem na działanie zimna. To z kolei spowodowało, że nie mogli
skorzystać ze sprzętu na tratwie ratunkowej, w szczególności z pirotechniki.

4.7.10

Po zderzeniu na obie łodzie ratunkowe natknął się Corvus J. Na łodzi nr 1, z prawej burty,
nie było nikogo, na łodzi nr 2, z lewej burty, znajdował się jeden marynarz. Obie łodzie
wyciągnięto z wody i oceniono ich stan. Łódź nr 1 posiadała uszkodzenia od haka
rufowego zwolnionego z liny talii. Dziobowy hak był jednak przymocowany do bloku
talii, który uległ uszkodzeniu. Jak wynika z dochodzenia, prawdopodobne jest, że w
zaistniały okolicznościach łódź uwolnił się od statku na skutek swojej wyporności. Łódź
ratunkowa nr 2 była w dobrym stanie, nie posiadała uszkodzeń konstrukcyjnych.

4.8

Akcja poszukiwawcza i ratownicza

4.8.1

Niekorzystne warunki pogodowe nie przeszkodziły w skutecznym uratowaniu z wody 13
członków załogi statkom znajdującym się w pobliżu, których załogi wykazały się
wysokim stopniem profesjonalizmu oraz stosowaniem zasad dobrej praktyki morskiej.

4.8.2

Kapitan Baltic Ace, zdając sobie sprawę, że uszkodzenia są na tyle poważne, że nie uda
się uniknąć ewakuacji, ogłosił alarm nadając wywołanie w niebezpieczeństwie przez
42
Administracja Morska Bahamów

MV Baltic Ace - Raport z dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa morskiego
radio (UKF). W trakcie rozmowy odczytał pozycję następującą GPS „φ=51°51’N λ=
002°53’E. Biorąc pod uwagę prędkość, z jaką tonął Baltic Ace, ta niezwykle istotna
informacja okazała się wielce pomocna w oszczędzeniu czasu, umożliwiając statkom
prowadzącym akcję poszukiwawczą i ratowniczą udanie się na podaną pozycję.
4.8.3

Kapitan i załoga na statku Corvus J była początkowo zajęta sprawdzeniem szczelności
swojej jednostki. Jak tylko okazało się, że woda nie dostaje się do środka, skontaktowano
się z właściwym Ratowniczym Centrum Koordynacyjnym (RCC) oferując pomoc w akcji
ratowniczej Baltic Ace. Złożone zeznania wskazują, że łączność radiowa oraz oświetlenie
na pokładzie Baltic Ace, przestało działać na krótko po zderzeniu. Pomimo tego, że
wkrótce na statku uruchomiło się oświetlenie awaryjne, działania ratownicze były już
znacznie utrudnione.

4.8.4

RCC oraz HNLMS Friesland, wsparte przez kilka innych statków oraz helikoptery straży
przybrzeżnej Holandii i Belgii, przeprowadziły akcję ratunkową członków załogi statku
Baltic Ace. Podczas dochodzenia uznano, że uczestnicy akcji wykazali się odwagą
stawiając czoła ekstremalnej sytuacji, co pozwoliło uratować życie 13 członkom załogi.

4.8.5

W sumie 11 członków załogi z łodzi ratunkowych zabrał helikopter obsługiwany przez
belgijską i holenderską straż przybrzeżną, natomiast dwóch uratowały statki biorące
udział w akcji poszukiwawczo - ratowniczej.
***
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5 WNIOSKI
5.1

Ryzyko zderzenia

5.1.1

Skład załogi na Baltic Ace był wystarczający do obsługi statku i prowadzenia nawigacji
przed zderzeniem. Zaokrętowanie dodatkowych oficerów pokładowych, w związku z
presją czasu wynikającą z rozkładu podróży statku między portami zapewniało, że kapitan
i starszy oficer mieli możliwość wsparcia obsady mostka, wtedy kiedy było to konieczne.
Praktyka angażowania dodatkowych członków załogi jest zalecana przez Administrację
Morską Bahamów i odzwierciedla zaangażowanie armatora w zapewnienie
bezpieczeństwa jako celu nadrzędnego.

5.1.2

Skład wachty na mostku na pokładzie Baltic Ace zapewniał, że oficer wachtowy miał
wsparcie ze strony przydzielonego do obserwacji marynarza wachtowego, którym w tym
wypadku był kadet pokładowy. Z kolei oficer wachtowy na Corvus J nie prosił o pomoc
innego oficera wachtowego w związku ze zwiększonym obciążeniem na mostku na
skutek rozwijającej się sytuacji.

5.1.3

Skład załogi na Corvus J był typowy dla mniejszych statków żeglugi przybrzeżnej.
Zgodnie z wymaganiami administracji państwa bandery dotyczącymi bezpiecznej obsługi
statku, kapitan pełnił wachtę na mostku, przestrzegając normy dotyczące minimalnego
czasu odpoczynku. Takie rozwiązanie, aczkolwiek dopuszczone w systemie zarządzania
bezpieczeństwem armatora, uznaje się za ograniczające możliwości wsparcia oficera
wachtowego przez kapitana w krytycznych momentach podróży statku.

5.1.4

Zgodnie z prawidłem 5 COLREG „każdy statek powinien stale prowadzić właściwą
obserwację zarówno wzrokową i słuchową, jak i za pomocą wszystkich dostępnych
środków w istniejących okolicznościach i warunkach odpowiednich do pełnej oceny
sytuacji i ryzyka zderzenia”. Jednakże, w toku dochodzenia, jasne stało się, że obaj
oficerowie wachtowi opierali swoje oceny sytuacji wyłącznie na danych pochodzących z
ARPA. Pomimo tego, że ryzyko zderzenia zidentyfikowano na wczesnym etapie, w
związku z tym, że zbliżającego statku nie obserwowano za pomocą namiarów
optycznych, pełna ocena sytuacji nie była możliwa. To z kolei skutkowało opóźnieniem w
rozpoznaniu nieprawidłowości, które pojawiły się w odniesieniu do manewrów, które
ustalono za pośrednictwem UKF, a tymi które podejmowano w rzeczywistości.

5.1.5

W związku z tym, że na mostku Corvus J nie wyznaczono dodatkowego obserwatora,
wątpliwe jest aby oficer wachtowy prowadził właściwą obserwację na wszystkie możliwe
sposoby. Zwraca się uwagę na prawidło 14 kodeksu STCW VIII/3-1, które stanowi, że:
„Obserwator musi być w stanie skupić pełną uwagę na właściwej obserwacji i nie
podejmować żadnych innych obowiązków, które mogłyby przeszkadzać w tym zadaniu”.

5.1.6

Przed położeniem statku na kurs południowo-wschodni, który prowadził przez akwen
wzmożonej uwagi North Hinder Junction, oficer wachtowy Corvus J ustalił, że dwa statki
zbliżają się od dziobu z prawej burty, mianowicie Ice Point i Baltic Ace. Następnie,
zdając sobie sprawę, że istnieje ryzyko kolizji oficer wachtowy powinien podjąć działanie
zgodnie z prawidłem 15 COLREG „Jeżeli dwa statki o napędzie mechanicznym
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przecinają swoje kursy w taki sposób, że powoduje to ryzyko zderzenia, wówczas statek,
który ma drugi statek ze swej prawej burty, powinien mu ustąpić z drogi i jeżeli
okoliczności na to pozwalają, unikać przecinania kursu przed jego dziobem”. Świadoma
decyzja co do opóźnienia podjęcia działań z zasadami dobrej praktyki morskiej,
spowodowało nawiązanie łączności na UKF między dwoma statkami.
5.1.7

Obaj oficerowie ustalili taki sposób mijania się, który był nie tylko niezgodny z
prawidłami COLREG, ale również wysoce niejednoznaczny w formie. To spowodowało
dalsze skomplikowanie sytuacji sprawiając, że obaj oficerowie mieli fałszywe poczucie
bezpieczeństwa i uznali, że sytuacja została rozwiązana. Następnie swoich działań nie
poddali weryfikacji, tak jak wymagają tego prawidła COLREG, co podkreślił fakt
istniejącego w dalszym ciągu ryzyka zderzenia.

5.1.8

Niejasność rozmów radiowych między oficerami spowodowała dezorientację co do
działań podejmowanych później. W wyniku tego oficer wachtowy Baltic Ace dalej
zmieniał kurs w lewo, mając fałszywe wrażenie, że wszystko rozwinie się zgodnie z
podjętymi ustaleniami. W międzyczasie oficer wachtowy Corvus J zaczął zmieniać kurs
w prawo, co było wynikiem jego obaw związanych ze zmieniającą się sytuacją.

5.1.9

Baltic Ace dalej wykonywał zwrot w lewo a Corvus J w prawo, żaden ze statków nie
podjął wyraźnych działań, które byłyby oczywiste dla drugiego statku prowadzącego
obserwację wzrokową lub radarową. Obaj oficerowi w dalszym ciągu nie doceniali
powagi rozwijającej się sytuacji, do chwili, w której oba statki znalazły się tak blisko
siebie, że zderzenie stało się nieuniknione. Rozwiązanie zaistniałej sytuacji ustalone
drogą radiową było niezgodne z prawidłami COLREG. Jeżeli oba statki wykonałby
manewr zgodny z prawidłami COLREG, prawdopodobieństwo ryzyka zderzenia byłoby
niewielkie.

5.1.10

Niebezpieczeństwo związane z użyciem łączności radiowej w celu uniknięcia ryzyka
zderzenia jest podane do publicznej wiadomości22 w sektorze żeglugi, w szczególności w
powiązaniu z tworzeniem niepotrzebnego zamieszania w sytuacjach, w których istnieje
rozsądne rozwiązanie. W związku z tym, najrozważniejszym działaniem na takim etapie
byłoby zastosowanie się do prawidła 17 lit. a, pkt ii, którego treść stanowi, że „Ten drugi
statek może jednak podjąć działanie w celu uniknięcia zderzenia jedynie własnym
manewrem, skoro tylko stanie się oczywiste dla niego, że statek obowiązany do ustąpienia
z drogi nie podejmuje właściwego działania stosownie do niniejszych prawideł”.

5.1.11

Jeżeli oficer wachtowy na pokładzie Baltic Ace uznałby ten manewr ustalony przez radio
za zgodny ze wspomnianym prawidłem, to prawidło 17 lit. c wyjaśnia, że w sytuacji
kursów przecinających się, jeżeli okoliczności na to pozwalają, „statek mający prawo
drogi nie powinien zmieniać kursu w lewo, w kierunku statku, który znajduje się z jego
lewej burty”. Jednakże oficer wachtowy Baltic Ace mógł uznać, że zmiana kursu w lewo
zwiększy odległość podczas mijania się dwóch statków. Założenie, że na obu statkach
oficerowie są świadomi, iż odejście od obowiązujących prawideł drogi morskiej będzie
realizowane, może być zapewnione tylko przy zachowaniu niedwuznacznej łączności
radiowej. Jak dowodzi zaistniałe zdarzenie, niezwykle trudno jest dokonać bez żadnych
wątpliwości ustaleń na drodze łączności radiowej.

22

Przykłady można znaleźć w MCA Marine Guidance Note nr 324, ustępy 7-13.
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5.2

Bezpieczna prędkość

5.2.1

W miarę zbliżania się statków do siebie nie nastąpiło zmniejszenie prędkości z żadnej
strony, pomimo narastającej niepewności. Zgodnie z prawidłem 6 „Każdy statek
powinien stale iść z bezpieczną szybkością, tak aby mógł podjąć właściwe i skuteczne
działanie w celu uniknięcia zderzenia”. Ponieważ nastąpiło zderzenie dwóch statków, nie
można uznać, że poruszały się one z bezpieczną prędkością.

5.3

Zatonięcie Baltic Ace

5.3.1

Prędkość obu statków w chwili zderzenia, połączona z wyłożeniem sterów w przeciwną
stronę spowodowała rozerwanie poszycia kadłuba, penetrację pokładów ładunkowych od
przodu, przed śródokręciem, aż do rufy statku, do wręgu 50. Ta wyrwa w poszyciu w
połączeniu z warunkami pogodowymi panującymi w chwili zderzenia spowodowały
szybkie nabieranie wody do wnętrza statku.

5.3.2

Rozerwanie poszycia kadłuba od wręgu 135 do wręgu 50 oraz pionowo od pokładu 2 do 6
okazało się mieć tragiczny efekt szybkiego wywrócenia się statku do góry dnem.
Konstrukcja statku zawiera element rezerwy pływalności w przypadkach zalania ładowni
poniżej grodzi na linii wodnej, wystarczającej do utrzymania statku na powierzchni w
razie zalania dolnej ładowni. Uszkodzenia powstałe na skutek zderzenia spowodowały
utratę wodoszczelności grodzi, a w rezultacie pływalności niezbędnej do utrzymania
statku na powierzchni. Bez żadnej innej grodzi powyżej grodzi wodoszczelnej na
pokładzie 4 pozostałe pokłady ładunkowe zostały w niekontrolowany sposób zalane.
Baltic Ace nie był w stanie poradzić sobie z odniesionym uszkodzeniem, którego rozmiar
dał niewiele czasu na ewakuację załogi w sposób kontrolowany i zorganizowany.

5.4

Ewakuacja

5.4.1

Decyzja kapitana Baltic Ace w sprawie ogłoszenia alarmu opuszczenia statku
niezwłocznie po zderzeniu to w rzeczywistości jedynie działanie, które można było wtedy
podjąć. To czy na tym etapie zakończono już pełną ocenę uszkodzeń jest bez znaczenia –
statek zaczął gwałtownie tonąć.

5.4.2

Fakt, że kąt przechyłu szybko wzrastał oznaczał, że członkowie załogi nie mieli czasu na
dotarcie do skrzyni z kombinezonami ratunkowymi na pokładzie 10, gdyż pokład szybko
stał się zbyt stromy. W związku z tym zaledwie 2 członkom załogi, którzy przebywali na
mostku na pokładzie 10, udało się założyć kombinezony przed opuszczeniem statku.
Gdyby skrzynie z kombinezonami ratunkowymi znajdowałyby się w kilku miejscach na
górnych pokładach, do których dostęp mieliby członkowie załogi, którzy nie byli w stanie
dotrzeć do miejsca zbiórki, ale mieli dostęp do wyższych pokładów, więcej z nich byłoby
w stanie założyć kombinezony na czas.

5.4.3

Stopień przechylenia się statku uniemożliwił uwolnienie łodzi ratunkowych aż do
momentu, w którym statek prawie wywrócił się do góry dnem, umożliwiając ich
samoczynne zwodowanie. W związku z tym ewakuacja została ograniczona wyłącznie do
tratew ratunkowych. Ponieważ nie dało się ich uruchomić na pokładzie, co umożliwiłoby
wejście na ich pokład „suchą stopą”, członkowie załogi byli zmuszeni wskoczyć do
wody.
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5.4.4

Załogi helikopterów i statków, które udzielały pomocy tonącemu Baltic Ace wieczorem
dnia 5 grudnia, zasługują na wyjątkowe uznanie za ich niespotykaną odwagę,
umiejętności i zachowanie zasad dobrej praktyki morskiej, którymi wykazały się w tak
niesprzyjających warunkach.
***
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6 ZALECENIA
Zalecenia dla armatora:
6.1

Poinformować kapitanów i oficerów wachtowych o wynikach niniejszego dochodzenia i
uwrażliwić na kwestie nawigacyjne wskazane w niniejszym raporcie, w szczególności te
związane z wykorzystaniem łączności radiowej UKF do celów uniknięcia zderzenia.

Podjęte działania:
Armator w pełni zastosował się do zalecenia.
6.2

Rozważyć wprowadzenie procedury przeprowadzania corocznych audytów
nawigacyjnych w celu weryfikacji bezpieczeństwa nawigacji oraz zapewnienia
efektywnego stosowania procedur nawigacyjnych.

Podjęte działania:
Armator, zamiast Audytu Nawigacyjnego, wprowadził program szkoleń
wykorzystujący Compulsory Basic Training (CBT), moduły oceny, prezentacje i
metody analizy skupiające się na prawidłach COLREG, dla osób pełniących wachty
w swojej flocie, weryfikowany podczas okresowych audytów wewnętrznych ISM.
6.3

Przeanalizować lokalizację sprzętu ratunkowego i zapewnić jego rozmieszczenie w
różnych miejscach, najmniej narażonych na uszkodzenie, ale jednocześnie najłatwiej
dostępnych.

Podjęte działania:
Armator przeprowadził analizę i ustalił, że zlokalizowanie wszystkich
kombinezonów ratunkowych w jednym miejscu jest najlepszym rozwiązaniem w
większości sytuacji awaryjnych.
6.4

Przeprowadzić analizę wewnętrznego procesu egzaminowania i oceny wiedzy oficerów
wachtowych w zakresie postanowień COLREG, w szczególności ich możliwości
zademonstrowania pełnej wiedzy co do treści, zastosowania i celu COLREG.

Podjęte działania:
Armator w pełni zastosował się do zalecenia.
***
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
I.

Plan ogólny Baltic Ace

II.

Wykresy obrazujące stopień zniszczenia Baltic Ace

III.

Zdjęcia Baltic Ace po wydobyciu z dna morskiego

***
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Załącznik I: Plan ogólny Baltic Ace

Rysunek 30: Plan ogólny Baltic Ace (prawa burta, pokłady 9 i 10)
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Rysunek 31: Plan ogólny Baltic Ace (pokłady 1, 2 i 3)
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MV Baltic Ace - Raport z dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa morskiego

Rysunek 32: Plan ogólny Baltic Ace (pokłady 4 i 5)
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MV Baltic Ace - Raport z dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa morskiego

Rysunek 33: Plan ogólny Baltic Ace (pokłady 6, 7 i 8)
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MV Baltic Ace - Raport z dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa morskiego
Załącznik II: Wykres obrazujący stopień zniszczenia Baltic Ace

Rysunek 34: Wykres obrazujący stopień zniszczenia Baltic Ace (pokłady 1, 2 i 3)
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MV Baltic Ace - Raport z dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa morskiego

Rysunek 35: Wykres obrazujący stopień zniszczenia Baltic Ace (pokłady 4, 5 i 6)
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MV Baltic Ace - Raport z dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa morskiego
Załącznik III: Zdjęcia z operacji podnoszenia wraku statku przez ratowników - Rotterdam
(czerwiec 2015 r.)

Zdjęcie 36: Część dziobowa Baltic Ace

Zdjęcie 37. Część dziobowa Baltic Ace
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MV Baltic Ace - Raport z dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa morskiego

Zdjęcie 38: Sekcja środkowa Baltic Ace (pokłady ładunkowe)

Zdjęcie 39: Sekcja środkowa Baltic Ace (pokłady ładunkowe)
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