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1.2.2. LODZIE RATUNK OWE ZRZUTOWE*
Obecnie lodzie tego typu sa powszechnie budowane i stosowane na wiekszosci nowo
budowanych statków, platformach wiertniczych i wydobywczych. Na razie nie sa jeszcze
stosowane na statkach pasazerskich. Lodzie zrzutowe instalowane na morskich platformach
wiertniczych sa testowane przez wodowanie swobodne z wysokosci bliskich 40 m i dowiodly swej wytrzymalosci i niezawodnosci w tych warunkach. Najwieksze lodzie zrzutowe
moga przyjac na poklad 60–80 osób.
Istnieja dwa istotne problemy zwiazane z wodowaniem:
a/ lódz musi osiagnac dostateczna predkosc wchodzac do wody oraz
b/ jej obsada musi byc dostatecznie zabezpieczona przed obrazeniami spowodowanymi
uderzeniem lodzi w wode.
Problemy te rozwiazane sa poprzez odpowiednie uksztaltowanie kadluba lodzi, dobranie dlugosci i nachylenia rampy, umiejscowienia srodka ciezkosci i inercyjnej charakterystyki lodzi. Ostateczna charakterystyka lodzi jest efektem doboru powyzszych parametrów.
Lodzie zrzutowe wykorzystuja energie wytworzona w nastepstwie spadku do bezpiecznego oddalenia sie od statku nawet wtedy, gdy silnika lodzi nie uda sie uruchomic. Nie w
pelni dotyczy to jednak bardzo malych statków. Jak wykazaly doswiadczenia, energia zrzutu
z wysokosci ponizej 4 m jest zbyt mala, aby lódz mogla dostatecznie oddalic sie od statku.
Ponadto kat wejscia lodzi do wody jest zbyt maly, co powoduje silniejsze uderzenie o powierzchnie wody, w skrajnych przypadkach mogace spowodowac obrazenia obsady. Poniewaz sa to rozwiazania stosunkowo mlode, nie opracowano jeszcze dostatecznie precyzyjnych modeli matematycznych zachowania sie lodzi zrzutowej podczas wodowania ze statku
poddawanego oddzialywaniu falowania, wiatru itd. Wiekszosc konstrukcji byla poddawana
badaniom modelowym i w oparciu o uzyskane wyniki – stopniowo ulepszana. Badania
modelowe wykonywane sa przy zalozeniu, iz statek opuszczany ma przechyl 20 o, przeglebienie 10 o, a wysokosc zrzutu jest wieksza o 30 proc. od wysokosci miejsca planowanego
zainstalowania lodzi.
Oczywiscie lódz na statku musi byc zamontowana w takiej pozycji, aby w zadnej sytuacji, zaden element konstrukcji statku nie przeszkadzal w swobodnym jej zrzucie. Rezolucja
IMO A.689 (17) wymaga, aby w trakcie prób modelowych zostaly zmierzone wielkosci przyspieszen wystepujacych w trakcie wodowania lodzi w wyzej opisanych warunkach.
* Koncepcja lodzi zrzutowych (swobodnie wodowanych) powstala w roku 1897 w Szwecji (patent
A.E.Folka). Pomysl przedstawiony ponownie do realizacji w USA w roku 1940 zostal odrzucony, jako
niebezpieczna alternatywa w stosunku do rozwiazan wówczas stosowanych. W roku 1959 holenderski kapitan Joost Verhoef zbudowal pierwsza, aluminiowa lódz swobodnie wodowana, która zostala
zamontowana na statku. Lódz byla zrzucana z wysokosci
jednak w roku 1973 prace
nad wdrozeniem tego rodzaju lodzi ratunkowych, wznowione przez Norweski Instytut Badan Okretowych, zostaly uwienczone sukcesem. Zbudowana wówczas 1 - metrowa lódz byla testowana w
Hardanger Fjord w roku 1976 przez zrzucanie z 20 m. Pierwsza lódz z pelna obsada zwodowana
zostala w roku 1977 z rufy norweskiego masowca Tarcoola (120 00 DWT) w stoczni Oresundsvarvet
i formalnie urzadzenie zostalo uznane przez klasyfikatora w roku 1978. Oficjalnie stosowanie ich
zostalo dopuszczone zmianami do konwencji SOLAS z 1983 roku.
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Rys.1.17.Przekrójratunkowejlodzizrzutowej(swobodnie
wodowanej):
1 - luk dziobowy(otwórwentylacyjny),2 - bosak,3 - fotel,4 - bateria
sloneczna,
5 - kolosterowe,6 - swiatlozewnetrzne,
7 - transponderradarowy,8 - reflektorradarowy,9 - lodzioweracjezywnosciowe,
10 - woda
pitna,11- zbiornikpaliwa,12 - butlesprezonego
powietrza,
13- silnik,14
- wal srubowy,15 - srubanapedowa,16 - kokpit,17- pompazwalniania
awaryjnego,18 - luk wejsciowy,
19 - dzwigniasterowaniaawaryjnego.
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Podstawowa wada lodzi zrzutowych jest trudnosc w ich odzyskiwaniu w trudnych
warunkach pogodowych. Wielkosc przyspieszen pionowych
rufie wywolanych falowaniem i kolysaniem sie statku, konstrukcja rufy (tzw. nawis) oraz trudnosci operowania urzadzeniem do podnoszenia powoduja, iz operacje takie czesto koncza sie wypadkami. Miedzy
innymi dlatego zaleca sie, aby na statkach wyposazonych w lodzie zrzutowe, znajdowala sie
osobna, szybka lódz ratownicza.
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1.2.4. TRATWY PNEUMATYCZNE
Tratwy pneumatyczne* sa, obok lodzi, drugim najwazniejszym, bardzo skutecznym**
srodkiem ratunkowym. Konstrukcja tratwy powinna zapewnic jej utrzymanie sie na wodzie
przez minimum 30 dni oraz odpornosc na oddzialywanie srodowiska morskiego w zakresie
temperatur od –30 oC do +60 oC. Powinna ona wytrzymac zrzucanie do wody z wysokosci 18
m i skoki na nia z wysokosci 4,5 m, holowanie z predkoscia 3 wezlów po spokojnej wodzie, z
kompletna obsada i wyposazeniem oraz z jedna wyrzucona dryfkotwa.
Tratwa powinna byc wyposazona w samoczynnie rozwijajacy sie namiot*** chroniacy
rozbitków przed wplywami atmosferycznymi i majacy wlasciwosci termoizolacyjne. Wejscia
do tratwy powinny byc wyraznie oznaczone i wyposazone proste zamkniecia, latwe do
otwarcia z zewnatrz i z wewnatrz przez osoby ubrane w mbinezony ratownicze. Zamkniecia
powinny umozliwiac stala wentylacje namiotu i jednoczesnie nie dopuszczac do jego wnetrza wody morskiej. Namiot powinien miec co najmniej jeden iluminator i urzadzenie do
zbierania wody deszczowej.
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Rys.1.21. Budowa pneumatycznej tratwy ratunkowej 10-os

firmy STOMIL

1 – dol na komor a wypor nosci owa, 2 – gór na komor a pl ywal nosci owa, 3 – nami ot, 4 – zasl ona zewnetr zna, 5 – stateczni k (ki eszen wodna), 6 – podest pneumatyczny, 7 – oswi etl eni e zewnetr zne, 8 – dr abi nka
wewnetr zna, 9 – l i nka r atunkowa zewnetr zna, 10 – kotwi ca pl ywaj aca, 11 – t asmy odbl askowe, 12 –
wyj sci e anteny, 13 – refl ektor r adarowy, 14 – i l umi nator, 15 – zawor y wypustowe, 16 – zbi er acz wody
deszczowej , 17 – l i fe-l i nka.

* Pneumatyczny srodek ratunkowy oznacza srodek ratunkowy, którego plywalnosc zapewniaja elastyczne komory wypelnione gazem, który przed uzyciem jest normalnie przechowywany w stanie nie
nadmuchanym (SOLAS Rozdz. III A, praw. 2.10).
* * Tratwy wyprodukowane tylko przez dwóch znanych producentów – Viking oraz DSF – w samym
1994 roku uratowaly zycie ponad 2000 osobom.
* * * Konwencja SOLAS przewiduje równiez mozliwosc wyposazania statków w tzw. sztywne tratwy
ratunkowe, o charakterystyce zblizonej do opisanych powyzej (Kod LSA, p.4.3), jednak praktycznie
nie sa onena statkach handlowych stosowane.
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Rys. 1.40. Lódz ratownicza otwarta na pojedynczym zurawiku wychylnym

i wysuwa sie wraz z lodzia w miare wysuwania zurawików Calosc napedzana jest silnikiem
elektrycznym, ale ma równiez mozliwosc wysuniecia lodzi w sytuacji awaryjnej (np. zanik
zasilania) przy pomocy silowników hydraulicznych zasilanych bateriami. Przeprowadzone
próby udowodnily mozliwosc wykorzystania tego typu zurawików przy przechyle do 20 o na
burte przeciwna i przy trymie do 10 o. Równiez w tym przypadku w niektórych rozwiazaniach
przewidziano mozliwosc kierowania opuszczaniem i podnoszeniem droga radiowa z samej
lodzi.
W roku 1998 firma szwedzka Sea Safe Boats pokazala na
SASMEX 98 system
Dolphin Safe Rescuer , zaprojektowany w zgodzie z wymogami konwencji SOLAS
promów pasazersko-samochodowych. Pozwala on na bezpieczne opuszczanie i podnoszenie
lodzi ratowniczej w trudnych warunkach pogodowych. Sklada sie on m.in. z dwukadlubowej
platformy opuszczanej na wode wraz z lodzia z rufy statku, spelniajacej role doku. Lódz
ratownicza splywa z platformy na wode, a po wykonaniu zadania – wplywa na platforme i
wraz z nia jest podnoszona na poklad statku.

Rys. 1.41. Lódz ratownicza zamknieta na pojedynczym zurawiku wychylnym
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