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Newbuildings

Wizualizacja promów hybrydowych
budowanych w stoczni Remontowa
Shipbuilding dla Norled.

Ilustr.: LMG Marin

Promy hybrydowe z Remontowa
Shipbuilding tworzą unikatowy
w skali świata projekt komunikacyjny

Proekologiczne
i niezawodne

Znany w światowej branży żeglugowej periodyk ShippaxInfo, opublikował
artykuł pt.: „Thames hybrid”, poświęcony zbudowanym w stoczni Remontowa
Shipbuilding S.A. promom hybrydowym Ben Woollacott i Dame Vera
Lynn. Jednostki te trafiły także na prestiżową listę „Significant Small Ships
of 2018” publikowanej przez Royal Institution of Naval Architects.
Jak wyjaśnia ShippaxInfo: „Zwykle
nie opisujemy promów obsługujących
przeprawy rzeczne. W tym wypadku
robimy wyjątek, ponieważ są one przykładem nowatorskiego i unikatowego
w skali świata rozwiązania komunikacyjnego, które jest niezawodne, a przy
tym o wiele bardziej proekologiczne
i ekonomiczne, niż stały most, którego
budowa była wcześniej rozważana”.
Londyn - najstarsze miasto Europy Zachodniej - rozdzielone Tamizą
- ma zaskakująco mało połączeń ko-
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munikacyjnych pomiędzy północną
i południową częścią. Główna część
ruchu odbywa się przez zatłoczoną
przeprawę Dartford, na którą składają
się most Królowej Elżbiety II oraz dwa
podziemne tunele (Blackwall) biegnące
pod rzeką.
Z każdego tunelu korzysta dziennie
około 50 tys. pojazdów. Dochodzi tam
do licznych incydentów, wymagających czasowego zamknięcia tunelu,
spowodowanych m.in. awariami aut
oraz zachowaniem kierowców tirów

o wysokości przekraczającej limit,
którzy mimo znaków zakazu wjazdu
do tunelu, próbują z niego korzystać.
Najbliższymi alternatywnymi trasami
przez rzekę były do tej pory położony
około 3 km na zachód Rotherhithe
Tunnel oraz oddalona o 4 km na
wschód przeprawa promowa Woolwich (nieczynna nocą i ograniczona
w weekendy). Na tej ostatniej pieszych,
rowerzystów, samochody i ciężarówki
woziły promy zbudowane w 1963 roku.
Były to symetryczne promy dwustronne
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napędzane silnikami Diesla (Ernest Bevin, James Newman i John Burns), na
które wjazd odbywał się z ruchomych
nabrzeżnych pomostów.
Po latach bezowocnych dyskusji
na temat budowy stałego mostu na
przeprawie Woolwich, postanowiono
utrzymać dotychczasowe połączenie,
zastępując przestarzałe promy nowymi.
Niezwykle wymagający przetarg na ich
budowę, w którym startowało wiele
czołowych europejskich stoczni wygrała
- co podkreśla ShippaxInfo - Remontowa
Shipbuilding.
Polska stocznia zbudowała je wg
projektu LMG Marin 60-DEH. Promy zostały dostarczone w 2018 r. i rozpoczęły
służbę w styczniu 2019 r. przybijając
w Londynie do wcześniej przebudowanych i przystosowanych nabrzeży.
Zamocowany na posadowionych w dnie
stałych palach, unoszący się na rzece
system pontonów dostarczony przez
Ravestein, podnosi się lub opada razem
z poziomem wody w Tamizie (pływy
Morza Północnego powodują, że poziom wody w rzece może się zmieniać
aż o 9,1 metra na dobę!).

Newbuildings

Promy współpracują z unikatowym
w skali świata inteligentnym systemem
automatycznego cumowania Mampaey.
Za pomocą dwóch elektromagnesów
umiejscowionych na pontonach, do
których przybijają promy, system utrzymuje je w pozycji w czasie rozładunku
i załadunku.
W rezultacie możliwe jest wyłączenie
napędu, co prowadzi do ograniczenia
hałasu i dalszej redukcji zużycia paliwa.
Sterowanie systemem automatycznego
cumowania jest zintegrowane ze sterowaniem rampami znajdującym się na
nabrzeżu oraz szlabanami samochodowymi i furtami pasażerskimi znajdującymi się na pokładzie promów, co pozwala
na realizację rozładunku/załadunku
w bezpiecznej sekwencji.
Nowe promy, pokonując dystans 300
m w jedną stronę, przewożą rocznie
2,6 miliona pasażerów i ponad milion
pojazdów, cumując do każdego z obu
terminali 25 tysięcy razy.
Na napęd hybrydowy składają się
dwa zespoły prądotwórcze Cummins
450kWe z silnikami wysokoprężnymi,
zasilanymi olejem niskosiarkowym.

W normalnych warunkach pracuje tylko
jeden, a szczytowe zapotrzebowanie
na moc zaspokajane jest dzięki energii
elektrycznej z baterii litowo-jonowych
182kWh dostarczonych przez Corvus
Energy.
Agregaty prądotwórcze wyposażono
w dodatkowe systemy oczyszczania
spalin: katalizatory Yara - SCR (Selective Catalytic Reduction) i filtry cząstek
stałych - DPF (Diesel Particulate Filter).
To dlatego nowe promy emitują do atmosfery o 90 proc. cząstek stałych (m.in.
sadzy) i o 70 proc. tlenków azotu mniej,
niż ich poprzednicy. Generują też mniej
zanieczyszczeń i hałasu niż stały most
w tym miejscu, po którym przejeżdżałyby w tym czasie (lub stały w korku)
dziesiątki pojazdów (podczas przeprawy
promami auta mają wyłączone silniki).
Każdy z promów napędzają cztery
pędniki azymutalne 300kW Hydromaster Series 5-L obsługiwane przez silniki
elektryczne ze stałymi magnesami, co
umożliwia bardzo precyzyjne manewry.
Nowe promy mają o 14 procent więcej
przestrzeni niż stare, przewożąc 150
pasażerów, 45 aut lub 14 ciężarówek

Promy Ben Woollacott
i Dame Vera Lynn na Tamizie.
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Promy w trakcie budowy
w Remontowa Shipbuilding.
Po raz pierwszy w historii stoczni
przeprowadzono wodowanie
dwóch statków z jednego doku
pływającego.

Newbuildings

przy łącznej długości 210 metrów pasa
ładunkowego ro-ro.
Promy spełniają wymogi klasyfikatora Lloyds Register of Shipping, pod
którego nadzorem je zbudowano oraz
agendy rządowej Maritime & Coastguard
Agency.
Stocznia Remontowa Shipbuilding
buduje także 4 promy pasażersko-samochodowe o hybrydowym napędzie
elektrycznym zasilanym z baterii, które
jako w pełni wyposażone ma dostarczyć
norweskiemu armatorowi Norled. Będą
one obsługiwać połączenie Festøya Solavågen.
Każdy z tych statków (nr budowy
B619) będzie wyposażony w dwa pędniki azymutalne z silnikami PM oraz dwa
zespoły prądotwórcze. W standardowym
trybie pracy całość mocy pobierana będzie z baterii, które będą doładowywane
w czasie postoju promu przy nabrzeżu
co ma trwać zaledwie 11 minut.
Zostanie tu zastosowany system
szybkiego ładowania z lądu typu
pantografowego lub wtyczkowego,
zapewniający utrzymanie wymaganego
poziomu naładowania baterii. Będzie on
zintegrowany z systemem automatycznego cumowania (typu próżniowego lub
magnetycznego), przytrzymującym prom

przy nabrzeżu i dającym „zielone światło” do rozpoczęcia procesu ładowania.
Wspomniane wyżej agregaty prądotwórcze na statku, których silniki
będą pracować na 100 proc. paliwie
bio-diesel, mają być wykorzystywane
jako źródła zasilania na wypadek awarii.
Pędniki będą jednostkami typu “ciągnącego” (pulling type) z nabudowanymi
silnikami elektrycznymi, napędzanymi
stałymi magnesami, zapewniającymi
wysoką wydajność nawet przy bardzo
niskim obciążeniu.
Promy będą zbudowane w oparciu
o projekt LMG 120-DEH biura LMG
Marin z Bergen. W stoczni Remontowa
Shipbuilding zbudowano już 12 statków
na bazie projektów norweskiego biura, w zakresie dokumentacji roboczej
wspieranego zazwyczaj przez Remontowa Marine Design & Consulting z grupy
Remontowa Holding.
Projekt uwzględnia wiele rozwiązań
minimalizujących zużycie energii w tym:
odzysk ciepła, oświetlenie typu LED, system elektryczny o wysokiej wydajności,
system wentylacji i klimatyzacji sterowany czujnikami temperatury i dwutlenku
węgla, farbę minimalizującą tarcie oraz
lekką konstrukcję statków.

Fot.: Marcin Koszałka
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RÓŻNORODNOŚĆ
JEST NASZYM
ATUTEM
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Newbuildings
Fot.: Piotr B. Stareńczak

Statki ze stoczni Crist S.A.
dla Islandii i Finlandii
Prom Herjólfur opuszczający Gdynię.

Promy elektryczne
na trasy północne

Niewielki prom pasażersko-samochodowy Herjólfur zamówiony
został w stoczni Crist S.A. jako statek z napędem hybrydowym,
a przekazano go armatorowi jako jednostkę z napędem w pełni elektrycznym.
Jak podawała stocznia w oficjalnym komunikacie, zamawiającym był
Vegagerðin - Zarząd Dróg zajmujący
się niemal 13 000 km dróg krajowych
Islandii. Według niektórych źródeł
właścicielem promu jest znany armator
wywodzący się z Islandii (obecnie z siedzibą główną w Rotterdamie) - Samskip,
a ściślej mówiąc jego islandzki oddział
- Samskip hf. Natomiast zarząd komer-
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cyjny statku leży w gestii operatora, czyli
Vegagerdin (Vegagerðin) - islandzkiego
Zarządu Dróg (Administracji Dróg Publicznych). Można zatem przypuszczać,
że za zarząd techniczny i załogowy
odpowiada Samskip.
Gdy informowano na początku roku
2017 o podpisanym 18 stycznia kontrakcie na budowę promu, przewidywano
jego przekazanie przez stocznię w poło-

wie 2018 roku. Opóźniło się ono o rok.
Według pierwotnego planu prom miał
posiadać napęd hybrydowy, ale potem
zmieniono projekt, w wyniku czego
statek otrzymał napęd opisywany jako
całkowicie elektryczny. Statek odpłynął
z Gdyni 9 czerwca 2019 roku.
Napęd główny realizowany jest dwoma pędnikami azymutalnymi z silnikami
elektrycznymi. Zintegrowany system

POLAND at SEA
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Plan ogólny nowego promu na trasy Islandzkie

WSPIERAMY
ROZWÓJ

DNV GL’s Maritime Academy Nordic & Baltic
Szkolenia dla armatorów, firm zarządzających statkami, superintendentów,
oficerów, załóg, administracji morskiej, stoczni, producentów.
Aktualna oferta szkoleń na: www.dnvgl.com/maritime/maritime-academy/courses/
Kontakt:
Kamila Majdan | e-mail: academy.nordic.baltic@dnvgl.com | tel: +48 58 511 53 98
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Fot.: Piotr B. Stareńczak
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Holowanie promu Elektra z Gdyni do Turku.

wytwarzania i zarządzania energią
elektryczną oraz jej przechowywania
dostarczyła firma ABB.
Na statku, zaprojektowanym do
eksploatacji przez większość czasu
w trybie w pełni elektrycznym (z baterii
ładowanych ze źródeł lądowych w obu
portach, w czasie po ok. 30 minut), zainstalowano dużą baterię akumulatorów
(o pojemności 3000 kWh), dostarczoną
przez Corvus Energy. Dodatkowa energia, w razie potrzeby - przy szczególnie
wymagających warunkach pogodowych,
generowana będzie na bieżąco przez
włączane wtedy zespoły prądotwórcze
oparte na silnikach wysokoprężnych.
System dystrybucji mocy ABB o nazwie Onboard DC GridTM zapewnia
możliwość podłączenia baterii bezpośrednio do źródła prądu stałego, co
pomaga unikać strat podczas ładowania
i rozładowywania się baterii. System ten
pozwala także na eksploatację silników
wysokoprężnych napędzających prądnice ze zmienną prędkością obrotową,
co skutkuje zmniejszonym zużyciem
paliwa.
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Zakres dostaw ABB obejmuje również m.in. prądnice, transformatory,
rozdzielnice elektryczne i automatykę system dystrybucji I zarządzania energią
(Power and Energy Management System
- PEMS), a także system sterowania
i monitoringu przechowywania energii (Energy Storage Control System - ESCS).
Prom, o stoczniowym numerze budowy NB70, obsługuje trasę pomiędzy
Landeyjahöfn na Islandii, a Vestmannaeyjar - archipelagiem Wysp Westmana,
położonym 9 kilometrów na południe
od Islandii. Trasa promu ma długość
13 km. Czas podróży wynosi 20 minut
(według innych źródeł - 45 min).
Obsługiwany jest przez dziesięcioosobową załogę, pomieści także od 390
pasażerów w sezonie zimowym oraz do
540 w lecie. Różnica wynika z posiadanego zewnętrznego tarasu niemożliwego zazwyczaj do wykorzystania, m.in.
ze względów bezpieczeństwa, w zimie.
Charakterystyka podstawowa promu
NB70 - Herjólfur: długość całkowita
- 69,38 m, szerokość konstrukcyjna 15,10 m, zanurzenie - 2,80 m, wysokość

boczna - 5,10 m; tonaż pojemnościowy
brutto 3000, nośność - 315 ton. Statek
oferuje pas ładunkowy ro-ro o długości
330 m, pozwalający na przewóz 75 samochodów osobowych.
Projekt koncepcyjny promu wykonała norweskim firma Polarkonsult AS,
a projekt klasyfikacyjny i roboczy - biuro
projektowe StoGda Ship Design & Engineering Sp. z o.o., od lat współpracujące
ze stocznią Crist S.A.
Nowy prom zastąpił zbudowanego
w 1992 roku imiennika - Herjólfur.
Przypomnijmy, że w 2017 roku
stocznia Crist przekazała prom drogowy Elektra, zbudowany na zamówienie
państwowego armatora Suomen Lauttaliikenne Oy, eksploatującego promy pod
znakiem handlowym FinFerries.
Statek wyposażony jest w zestaw baterii akumulatorów o łącznej pojemności
1040 kWh, co pozwala na jego eksploatację - w normalnych warunkach - wyłącznie na zasilaniu z baterii przez cały
rok. Ma także możliwość wspomagania
napędu w postaci jednego lub więcej
z trzech zespołów prądotwórczych.

POLAND at SEA
Siemens dostarczył m.in. elektryczny
system napędowy BlueDrive PlusC. Zawiera on m.in. system przechowywania
energii, napęd elektryczny z możliwością płynnej zmiany obrotów śrub
napędowych oraz zintegrowany system
automatyki systemu napędowego - alarmowy i monitoringowy.
Koncepcję promu opracowało biuro
projektowe Deltamarin Ltd. z Turku
w Finlandii. Z kolei StoGda Ship Design & Engineering Sp. z o. o. (StoGda)
z Gdańska opracowała kompletny
projekt jednostki P310, w tym projekt
kontraktowy, wstępny, dokumentację
wykonawczą i zdawczą i było odpowiedzialne za badania modelowe.
Wśród dostawców wyposażenia
znalazła się m.in. Remontowa Hydroster Systems Sp. z o.o. (RHS)
z grupy Remontowa Holding. Firma
dostarczyła napędy wyposażenia
ro-ro (furt - ramp) i zestaw grodzi
wodoszczelnych. Napęd hydrauliczny
dostarczony przez RHS składał się
z power-pack’a (zasilacza hydraulicznego) z dwiema pompami, zainstalowanego na śródokręciu (o mocy 2

Newbuildings

× 40 kW z maksymalnym ciśnieniem
roboczym 250 barów).
Elektra zatrudniona jest na trasie
o długości 1,6 kilometra, łączącej wyspy Nauvo (Nagu) i Parainen (Pargas)
w Archipelagu Turku (wyspy tzw. Archipelago Sea, po fińsku Saaristomeri).
Przewozi 90 samochodów osobowych
i maks. 372 pasażerów. Obsługuje ją
trzyosobowa załoga.
Prędkość 11 węzłów zapewniona jest
przez dwa pędniki azymutalne, każdy
z dwiema śrubami kontra-rotacyjnymi,
dostarczone przez Rolls Royce, przenoszące 900 kW - każdy, przy 1200 obr./
min. Statek wyposażony jest w trzy zespoły prądotwórcze napędu głównego
o łącznej mocy elektrycznej 1260 kWe.
Prom zaprojektowano i zbudowano
zgodnie z przepisami DNV GL dla notacji
klasy + 1A1 Car Ferry, B, Battery (Power)
E0, Ice 1B, PET, R3; GMNKC.
Charakterystyka podstawowa promu P310 - Elektra: długość całkowita
97,92 m (według niektórych źródeł 96,35 m), długość pokładu samochodowego 93,30 m, szerokość konstrukcyjna
15,20 m, szerokość maksymalna 16,55

New generation
SeaRox Lightweight

m, zanurzenie konstrukcyjne 3,50 m, zanurzenie maksymalne 3,55 m, wysokość
(do pokładu głównego) 5,00 m, tonaż
pojemnościowy brutto 1251, netto 375,
nośność 300 t. Na pokładzie dostępnych
jest 450 m pasa ładunkowego ro-ro
i miejsce dla maks. 375 osób.
Elektra zdobyła w konkursie Marine
Propulsion Awards 2018 organizowanym przez wydawcę czasopisma „Marine Propulsion & Auxiliary Machinery”
międzynarodową nagrodę „Ship of the
Year Award” przyznaną fińskiemu armatorowi FinFerries.
Za sprawą Elektry, stocznia Crist,
biuro projektowe StoGda Ship Design
& Engineering oraz operator FinFerries zostali także laureatami nagrody
organizacji Confederation of European
Maritime Technology Societies - CEMT
2018 za opracowanie projektu i wykonanie pierwszego w Unii Europejskiej
w pełni wyposażonego promu pasażersko-samochodowego z napędem
elektrycznym.

NEW

SeaRox MA 7000 ALU
Lightweight mat for thermal insulation

Lightest stone wool solutions
for marine and offshore
Reduce your energy consumption and increase your
performance with SeaRox FB 6000 fire boards,
SeaRox FM 6000 fire mats and the new
SeaRox MA 7000 ALU. The lightest stone wool
insulation for A-class fire division combines all fire
safe, acoustic and thermal insulation qualities
of stone wool with an exceptional low weight:
40% weight saving on insulation.

Get maximum performance
with minimum weight

Discover more at rti.rockwool.com
Visit us
BALTEXPO

BaltExpo 2019, booth 1.11
TECHNICAL INSULATION
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Fot.: Piotr B Stareńczak

Wielozadaniowe statki
dla Urzędów Morskich

Nowa generacja
Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. buduje według
projektu opracowanego przez Remontowa Marine Design
& Consulting (RMDC) dwa nowoczesne statki wielozadaniowe
dla Urzędów Morskich o stoczniowych numerach budowy
B618/1 (nr IMO 9851866) i B618/2 (nr IMO 9851878).

Wodowanie statku Zodiak
II w stoczni Remontowa
Shipbuilding S.A. 26 lipca 2019 r.
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gólności posłużą do utrzymania i aktualizacji oznakowania nawigacyjnego
szlaków morskich i śródlądowych dróg
wodnych, a więc głównie do transportu,
obsługi, wymiany (stawianie i podnoszenie) oraz kontroli pław morskich (boi).
Statki o takich funkcjach nazywane są
czasem stawiaczami pław.
Do ich głównych zadań, w okresie
zimowym, gdy wystąpi zalodzenie torów
wodnych, będzie należało ich udrożnianie, czyli lodołamanie. Statki mają zatem
poszycie kadłuba jak dla lodołamacza,
ze wzmocnieniami wg wymagań klasy
lodowej L1 i kształt dziobu odpowiedni
dla kruszenia lodu.
Będą również wyposażone w urządzenia niezbędne do wykonywania
pomiarów hydrograficznych wraz z ich
obróbką i opracowywaniem (chodzi
m.in. o takie zadania, jak: pomiary głębokości akwenów i torów wodnych, badania czystości dna, sporządzanie korekt
map) i innych prac hydrograficznych.
W przypadku wystąpienia katastrofy
morskiej, będą mogły działać samodzielnie lub wspomagać inne służby,
prowadząc ważne dla bezpieczeństwa
na morzu działania ratownictwa morskiego (SAR), przeciw-pożarowe i ratownictwa technicznego (salvage), takie,
jak holowanie jednostek pływających,
zwalczanie rozlewów olejowych, gaszenie pożarów, podejmowanie rozbitków
i inne funkcje ratownicze.
Każdy ze statków ma długość całkowitą około 60 m, szerokość 12,8 m

i zanurzenie ok. 3,5 do 4,0 m. Mają się
charakteryzować nośnością ok. 350 t
i tonażem pojemnościowym brutto rzędu 1273 jedn. Będą osiągać prędkość
maksymalną 15 węzłów i uciąg na palu
na poziomie 40 ton. Projektowanie i budowa statków nadzorowane są przez
Polski Rejestr Statków.
Elastyczny spalinowo-elektryczny
układ napędowy oparty na dwóch
pędnikach azymutalnych ze śrubami
stałymi, w dyszach (Steerprop SP 25
W D), z napędem elektrycznym 690 V,
50/60 Hz wraz ze sterem strumieniowym
zapewniają bardzo dobre właściwości
manewrowe. Diesel-elektryczny system napędowy pozwala na elastyczne
wykorzystanie mocy przy wypełnianiu
różnorodnych funkcji.
Na elektrownię okrętową składają się
trzy zespoły prądotwórcze o mocy 1359
kWe - każdy (690 V, 50/60 Hz), oparte
na spełniających wymogi IMO Tier III
silnikach wysokoprężnych Cummins
QSK50, przy czym - w zależności od
zapotrzebowania na energię elektryczną - będą mogły pracować od jednego
do trzech agregatów. Zaplanowano też
awaryjny zespół prądotwórczy zasilający
sieć 440 V i 230 V przy 50/60 Hz.
Statek typu B618 będzie również
wyposażony w system pozycjonowania
dynamicznego (DP), który pozwoli na
precyzyjne kontrolowanie jednostki zarówno przy utrzymywaniu pozycji, jak
i przy sterowaniu jej ruchem za pomocą
joysticka.
Ilustr.: RMDC

W marcu 2018 r. podpisano w Szczecinie kontrakt na budowę dwóch wielozadaniowych jednostek pływających dla
Urzędów Morskich w Gdyni i Szczecinie.
Budowę zlecono gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. należącej do
grupy kapitałowej Remontowa Holding .
Budowa przebiega zgodnie z harmonogramem, jak podkreślono przy okazji
wodowania pierwszej z bliźniaczych jednostek - Zodiak II, które miało miejsce
26 lipca br. Spektakularne wodowanie
statku, który ma być eksploatowany
przez administrację morską w Gdyni,
było już szóstym wodowaniem w tym
roku i 1021 w historii tej stoczni.
Kolejne etapy prac po zwodowaniu
kadłuba z pochylni, to m.in. montaż elementów nadbudówki, układanie kabli
oraz wyposażanie pomieszczeń. Próby
jednostki „na uwięzi” zaplanowano na
koniec tego roku, natomiast próby morskie na początek przyszłego. Wodowanie z pochylni kadłuba drugiej jednostki
planowane jest na październik br.
Wcześniej formalnie rozpoczęto
budowę obu statków od tzw. pierwszego cięcia blach - odpowiednio 20
sierpnia i 20 grudnia 2018 r. oraz wieńczącego etap prefabrykacji wstępnej kadłuba i rozpoczynającego fazę
montażu poszczególnych elementów
jednostki w całość, położenia stępki
Zodiaka II (B618/1) - 29 października
2018 r. i drugiej jednostki (B618/2) - 7
marca 2019 r.
W czerwcu 2018 roku, w Centrum
Techniki Okrętowej w Gdańsku, odbyły
się próby modelowe wielozadaniowej
jednostki pływającej. Wykonawca zbudował drewniany model jednostki w odpowiedniej skali (ok. 1:10), o kształcie
kadłuba wynikającym z projektu. Podczas prób odbywających się w basenie
modelowym CTO mierzono m.in. wartości oporów przepływu wody wzdłuż
kadłuba, przy zakładanych prędkościach
poruszania się jednostki.
Na początku lipca 2018 r. przeprowadzono także próby manewrowe modelu,
na otwartym akwenie jeziora Wdzydze.
Sprawdzono założoną zdolność manewrową jednostki, np. promienie skrętu czy
wykonanie pętli, przy kilku zakładanych
prędkościach. Sterowany zdalnie model
był śledzony przez system geodezyjny
i obserwowany przez drona.
Jednostki wielozadaniowe w codziennej eksploatacji przeznaczone będą
do realizacji zadań statutowych Urzędów
Morskich w Szczecinie i Gdyni. W szcze-

Newbuildings

Statki zaprojektowało biuro RMDC. Badania modelowe
przeprowadziło Centrum Techniki Okrętowej S.A.
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Newbuildings

Fot.: Piotr B Stareńczak

Pharos - jeden z dwóch statków typu multipurpose buoy tender przekazanych w 2007 roku armatorowi Trinity House.

Dla realizacji swoich podstawowych
funkcji, jednostka będzie wyposażona
w duży pokład roboczy do obsługi znaków nawigacyjnych (pław i boi), żuraw
pokładowy o wysięgu maksymalnym 25
metrów oraz 10 tonach DOR (dostarczony przez polską spółkę Protea) oraz urządzenie holownicze o uciągu ok. 400 kN.
Do zadań wymagających gaszenia pożarów statek wyposażony będzie w dwa
monitory („działka”) wodno-pianowe
zainstalowane na nadbudówce, które
będą mogły podawać maksymalnie 1200
m sześc. wody na godzinę na odległość
około 80 m, a nadbudówka i pokład
roboczy będą chronione przez system
kurtyny wodnej (zespół zraszaczy).
Na pokładzie znajdą się również
urządzenia do podejmowania rozbitków
z wody (siatki typu Dacon / Jason’s
Cradle), wyposażenie do zbierania rozlewów olejowych oraz łodzie robocze
do prowadzenia akcji ratowniczych
oraz prac hydrograficznych. Załoga
będzie miała do dyspozycji pięć kabin
jednoosobowych i osiem kabin dwuoso-
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bowych. Na statku znajdzie się również
miejsce dla 80 rozbitków.
Za projekt odpowiedzialne jest biuro
Remontowa Marine Design & Consulting (RMDC). Ma duże doświadczenie
w projektowaniu jednostek typu OSV
dla globalnych liderów w tej dziedzinie
- projektując m.in. serię 23 bardzo udanych jednostek AHTS, a także jednostek
z klasą lodową i arktyczną (Polar Class)
które były projektowane dla duńskiego
armatora.
Z kolei Remontowa Shipbuilding SA
(jeszcze pod poprzednią nazwą - Stocznia Północna) budowała już zaawansowane statki wielozadaniowe z główną
funkcją obsługi oznakowania nawigacyjnego dróg wodnych i hydrograficzną i to
dla wymagających armatorów z Wielkiej
Brytanii. Były to m.in. Pharos i Galatea,
nieco większe niż statki budowane dla
naszych Urzędów Morskich (o długości
ok. 84 m, szerokości 16,5 m i zanurzeniu
4,25 m, wyporności 4025 ton i nośności
1200 t oraz GT 3672) przekazane do
eksploatacji w 2007 roku.

Co do zakresu funkcjonalności, jednostki te były podobne do budowanych
obecnie dla Urzędów Morskich. Podobieństwo widać także w usytuowaniu
nadbudówki z pomieszczeniami mieszkalnymi i technicznymi w rejonie dziobu/śródokręcia z otwartym pokładem
w rejonie rufy.
- Ten statek będzie bardzo zautomatyzowany. Tak skomplikowana
jednostka z tyloma funkcjami będzie
obsługiwana przez podstawową załogę liczącą tylko 6 osób. Wyposażona
w kabiny ze specjalistycznym sprzętem pozwoli także 15 osobom specjalistycznego personelu na wykonywanie
skomplikowanych zadań związanych
m.in. z pomiarami hydrograficznymi - wyjaśnia Dariusz Jaguszewski,
członek zarządu stoczni Remontowa
Shipbuilding.
Nowe statki zastąpią wysłużone już,
ponad 35-letnie jednostki typu B91,
zbudowane w tej samej stoczni - Planeta
i Zodiak (o długości po ok. 61 m, szerokości 11,8 m, zanurzeniu 3,2 m i GT
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wości do zwalczania zanieczyszczeń,
których istotnymi uczestnikami pozostają Urzędy Morskie w Szczecinie
i Gdyni, wynikają również z Konwencji
o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej
w Helsinkach 9 kwietnia 1992 r. (Dz.U.
Nr 28 poz. 346 z 2000 r.), która nakłada
na Polskę obowiązek zorganizowania
systemu i zapewnienia środków technicznych do skutecznego reagowania na

zanieczyszczenia morza niebezpiecznymi i szkodliwymi substancjami.
Statki budowane w stoczni Remontowa Shipbuilding dla Urzędów Morskich,
m.in. jako holowniki i statki pożarnicze
oraz wyposażone w sprzęt do neutralizacji skutków rozlewów olejowych
pełnić będą zatem funkcje tzw. ERV
(emergency response vessels).

Fot.: Piotr B Stareńczak

905/750) i wprowadzone do eksploatacji
w 1982 roku.
Statki dla Urzędów Morskich w Gdyni i Szczecinie budowane są w ramach
realizowanego przez Urząd Morski
w Szczecinie projektu nr POIS.03.02.0000-0008/17, pn. „Nostri Maris - budowa
dwóch wielozadaniowych jednostek
pływających”. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności, w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Instytucją
pośredniczącą jest Centrum Unijnych
Projektów Transportowych (CUPT).
Zakup tego typu jednostek jest
uzasadniony rozwojem infrastruktury
portów o podstawowym znaczeniu
dla gospodarki morskiej, skutkującym
zwiększonym ruchem statków w obszarach właściwości Dyrektorów Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni.
W szczególności - dla Urzędu Morskiego w Szczecinie zakup konieczny jest
z uwagi na otwarcie portu zewnętrznego
z terminalem LNG w Świnoujściu, co
powoduje zwiększenie wymagań w zakresie utrzymania torów podejściowych
do tego portu (lodołamanie, utrzymanie
zmodernizowanego oznakowania nawigacyjnego, osłona przeciwpożarowa).
Wymogi w zakresie tworzenia krajowych i regionalnych systemów goto-

Newbuildings

Fot.: Piotr B Stareńczak

Zodiak i Planeta - zbudowane
w Stoczni Północnej
(obecnie Remontowa Shipbuilding)
w 1982 roku dla Urzędu Morskiego
do dziś pełnią służbę.
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Ekobliźniaki

Fot.: Marcin Koszałka

Kanadyjskie promy ro-pax klasy „Spirit 2” to największe
na świecie statki tego typu przebudowane na zasilanie LNG

Spirit of Vancouver Island

W początkach 2019 roku dobiegł końca jeden z największych
projektów modernizacyjnych w żegludze promowej. Gdańska Stocznia
REMONTOWA S.A. zakończyła przebudowę drugiego w serii statku
klasy „Spirit 2” dla kanadyjskiego armatora British Columbia Ferries.
Podpisanie 27 lutego 2019 r. protokołu
zdawczego zakończyło przebudowę promu pasażersko-samochodowego Spirit of
Vancouver Island, należącego do British
Columbia Ferry Services (BC Ferries) największego przewoźnika promowego
w Ameryce Północnej. Jednostka przybyła
do portu bazowego w zachodniej Kanadzie 12 kwietnia br. po długiej podróży,
z przejściem przez Kanał Panamski, rozpoczętej w Gdańsku 22 lutego.
Spirit of Vancouver Island został wprowadzony 18 kwietnia br. ponownie do
regularnej eksploatacji, po modernizacji
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w połowie cyklu życia (mid-life upgrade),
a przede wszystkim - po zmianie silników
i przebudowie systemu napędowego do
zasilania skroplonym gazem ziemnym.
- Z oboma statkami klasy „Spirit”
eksploatowanymi już z napędem LNG,
BC Ferries spodziewa się zmniejszenia
emisji dwutlenku węgla o 12 500 ton
rocznie co odpowiada usunięciu z dróg
2500 samochodów - powiedział Mark
Collins, prezes zarządu BC Ferries.
- Eksploatacja tych statków na gazie
ziemnym jest zarówno przyjazna dla
środowiska, jak i sprzyjająca tańszym

podróżom. Spodziewamy się obniżyć
koszty paliwa o miliony dolarów, wprowadzając do eksploatacji statki na paliwo
LNG - dodał Collins. Jak szacuje armator,
oszczędności na kosztach paliwa sięgną
40-45 proc.
Przebudowany w Gdańskiej Stoczni REMONTOWA S.A. prom Spirit of
Vancouver Island obsługuje od 1993 r.
trasę Vancouver (Tsawwassen) - Victoria
(Zatoka Swartz) - najbardziej uczęszczaną
z obsługiwanych przez BC Ferries.
W zeszłym roku podobnej przebudowie - w tej samej stoczni - poddany
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Zestaw pomp silnika głównego.
Fot.: Sławomir Lewandowski



Zestawy wskaźników pomp cyrkulacyjnych.
Fot.: Sławomir Lewandowski
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Fot.: Sławomir Lewandowski

został z powodzeniem siostrzany statek
Spirit of British Columbia. Jak podkreśla kanadyjski armator - „Konwersje te
stanowią znaczącą inwestycję w czystą
- przyjazną środowisku technologię”.
- BC Ferries zmniejsza swój wpływ na
środowisko - wyjaśnia Collins. - Chronimy środowisko, znajdując jednocześnie
nowe sposoby na poprawę trwałości
naszej działalności i zapewnienie zrównoważonego rozwoju.
Zastosowanie czystej technologii
przez BC Ferries zostało docenione
przez jej międzynarodowych partnerów. W marcu 2019 r. renomowane
wydawnictwo specjalizujące się w żegludze promowej, ro-ro i wycieczkowej
- Shippax - uhonorowało armatora oraz
stocznię nagrodą Shippax Retrofit Award
za przeprowadzenie konwersji napędu
Spirit of British Columbia z oleju napędowego (diesel) na skroplony gaz
ziemny (LNG / dual fuel).
Jak głosi uzasadnienie, nagrodę
przyznano za: „pierwszą przebudowę
dużego promu ro-pax, obejmującą wymianę czterech głównych silników na
nowe silniki dwupaliwowe, instalację
dużego zbiornika LNG pod pokładem
głównym oraz innowacyjny system
bunkrowania”.
Obydwie jednostki są pierwszymi
promami ro-pax na świecie tej wielkości, które po przebudowie mogą być
bunkrowane gazem LNG metodą „truck
to ship” zarówno z zewnątrz, jak i od
wewnątrz - na całkowicie zamkniętym
pokładzie samochodowym. Pozwala to
na tankowanie promów także w portach nieposiadających infrastruktury do
prowadzenia takich operacji z nabrzeża.
Rozwiązanie to - zastosowane już wcześniej na 3 nowych, mniejszych promach
klasy „Salish”, zbudowanych dla BC
Ferries w stoczni REMONTOWA Shipbuilding S.A., zaprojektowane zostało
w spółce REMONTOWA Marine Design
z grupy REMONTOWA Holding.
Przebudowa każdego z promów
trwała wiele miesięcy. Jeszcze przed ich
przybyciem do Polski, w stoczni opracowano projekt przebudowy, zamówiono
wyposażenie, a także przeprowadzono
prefabrykację elementów.
Po przybyciu każdego z promów
najpierw przeprowadzono demontaże
w maszynowni i w części pasażerskiej.
Wyjęto cztery silniki (każdy z nich
ważył ponad 75 ton), zdemontowano
przekładnie, prądnice, pompy, ogromną ilość rurociągów i oprzyrządowania

Conversions

Zmodernizowana siłownia z nowymi silnikami Wärtsilä 8L34DF o mocy 4 MW każdy.
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pomocniczego. Usunięto także sporo
urządzeń i wyposażenia z mostka,
centrali kontrolno-manewrowej, mesy,
pomieszczeń dla pasażerów itd.
Zmiana napędu wiązała się m.in.:
z budową nowego pomieszczenia
na dziobie, w którym zainstalowano
zbiornik LNG, budową w części dziobowej stacji bunkrowania LNG, fabrykacją i montażem instalacji zasilania
skroplonym gazem silników statku. Na

każdym promie zainstalowano 4 nowe
silniki Wärtsilä 8L34DF o mocy 4 MW
każdy.
Na mostku wymieniono wyposażenie nawigacyjne. W układzie sterowym
promu, zamontowano nowe stery strumieniowe, stery Beckera, nowe śruby
nastawne. Naprawę o wielkim zakresie
przeszły m.in. wały pośrednie, które po
odkształceniach powstałych w ciągu
25 lat użytkowania były prostowane

Fot.: BC Ferries

Przebudowane w Polsce dwa kanadyjskie promy „Spirit Class 2”
- Spirit of Vancouver Island (bliżej) i Spirit of British Columbia
(dalej) powróciły już na trasy w Kolumbii Brytyjskiej.
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i obrabiane maszynowo, przechodząc
m.in. tzw. napawanie laserowe (nowoczesny proces regeneracji części
maszyn i urządzeń przy pomocy wiązki
lasera o odpowiednio dobranej gęstości
mocy).
Na promach zamontowano nowoczesne, energooszczędne oświetlenia LED,
nowe wyposażenie wentylacyjno-klimatyzacyjne, a także system ewakuacyjny
MES (Marine Evacuation System).
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Conversions
Fot.: Sławomir Lewandowski

Fot.: Sławomir Lewandowski

Odnowione przestrzenie pasażerskie.
Meble dostarczyła firma FAMOS.

Na mostku całkowicie wymieniono
wyposażenie nawigacyjne.
Fot.: Sławomir Lewandowski

Fot.: Sławomir Lewandowski

Całkowicie odrestaurowane przestrzenie pasażerskie.

Odnowione zaplecze kuchni na promie Spirit of British Columbia.
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Stacja bunkrowania LNG na pokładzie wewnętrznym umożliwiająca
tankowanie bezpośrednio z autocysterny.
Fot.: Sławomir Lewandowski

Załoga promu, przedstawiciele
armatora i stoczniowcy przed
wypłynięciem z Remontowej
Spirit of Vancouver Island
do Kanady.

Fot.: Sławomir Lewandowski

Kanadyjski armator 1 marca br. przysłał do Piotra Soyki, prezesa zarządu
Remontowa Holding list z gratulacjami.
„To kolejny wielki krok dla BC Ferries, polegający na przebudowie na LNG
dwóch największych promów w naszej
flocie” - napisali Mark Collins - prezes
zarządu BC Ferries oraz Mark Wilson wiceprezes ds. strategicznych.
„Największe wrażenie wywarło na
nas zarządzanie tym projektem i wdrożenie efektywnego planu przebudowy
jednostki. Znacząca ilość pracy, w tym
dokumentacji, prefabrykacji, a także
zamówień i zakupów urządzeń została
wykonana na długo przed przybyciem
promu do stoczni” - napisali Kanadyjczycy. Jak dalej podkreślają: „Znakomite
planowanie prac pozwoliło stoczniowym
zespołom wykrywać i reagować z wyprzedzeniem na zagrożenia terminowej
realizacji projektu, wliczając w to m.in.
naprawę obu linii wałów”. Autorzy listu akcentują również „wielką dbałość
o detale i wysoką jakość prac wykończeniowych w przestrzeniach pasażerskich,
których standard wykonania nie tylko
spełnił, ale nawet przekroczył nasze
oczekiwania”.
Przebudowa i modernizacja obydwóch promów klasy „Spirit 2” przygotowała je na kolejne 25 lat bezpiecznej
i niezawodnej eksploatacji.
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Promotion

Smart Maintenance
Nowa jakość obsługi serwisowej
Usługa „Smart Maintenance”, którą
proponuje Wärtsilä, łączy w sobie zaopatrywanie w części jak i usługi świadczone przez producentów oryginalnych
części (OEM) odpowiadając za ich jakość
bez względu na miejsce, do którego
są dostarczane. Taka strategia umożliwia osiągnięcie maksymalnego czasu
bezawaryjności prac, a jednocześnie
minimalizuje ryzyko nieplanowanych
przestojów. Dzięki niej zleceniodawcy
poczynią znaczące oszczędności w zakresie kosztów operacyjnych w związku
z przerzuceniem ryzyka na dostawcę, co
w efekcie pozwoli im skoncentrować
się na prowadzeniu działań leżących
w głównym profilu ich firm.
Usługa „Smart Maintenance” stanowi połączenie wypracowanych dobrych
praktyk, takich jak zapewnianie wysokiej
jakości oryginalnych części oraz zespołu
wysoce wykwalifikowanych specjalistów
na całym świecie - monitorowanie pracy urządzeń wraz z rekomendacjami
w czasie rzeczywistym oraz zaleceniami działań dla załogi; zdalne wsparcie
operacyjne specjalistów łączących się
z danym systemem 24 godziny na dobę
w celu zapewnienia pomocy technicznej
dotyczącej zakresu przeglądów przy
wykorzystaniu AI (sztucznej inteligencji)
w celu określenia sposobu i rodzaju
przeglądów zamiast stosowania się do
ustalonego harmonogramu takich prac.

W centrum uwagi:
czas i koszty
Częsty przestój spowodowany naprawą oznacza utratę przychodów, a także
potencjalne kary finansowe. Ponadto
stosowanie części nieoryginalnych,
niższej jakości może stać się źródłem
problemów jak na przykład wyższy
poziom zużycia oleju smarowego, czy
też większe zużycie paliwa, co związane
jest ze wzrostem kosztów operacyjnych.
Podczas, gdy koszty części stanowią
około 3-6 % całości wydatków operacyjnych przypadających na dany obiekt,
wadliwe zamienniki o krótszej żywotności mogą prowadzić do wygenerowania
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kosztów związanych z naprawami, które
niejednokrotnie znacznie przewyższają
cenę samych części na przestrzeni ich
cyklu życia. Posiadanie specjalistycznej
wiedzy w zakresie utrzymania systemów
jest zatem niezwykle istotne i niezbędne
w zapewnieniu poprawnego i wydajnego ich funkcjonowania. Na przestrzeni
wszystkich etapów operacyjnych, korzyść
płynąca z posiadania partnera biznesowego o potencjale szybkiego reagowania
jak i ogólnoświatowym zasięgu są nie do
przecenienia.
Dzięki wsparciu ze strony producenta OEM, operator danego urządzenia ma możliwość obniżenia ryzyka,
począwszy od planowania przeglądów
poprzez zapewnienie odpowiednich
części i skończywszy na zmobilizowaniu
odpowiednich specjalistów do obsługi
takich procedur.
„Wärtsilä Global Logistic Service
(GLS – globalne centrum logistyczne
Wärtsilä), zapewnia szybką i precyzyjną
dostawę wszelkich potrzebnych części
razem z wysoce wyspecjalizowaną siłą
roboczą. Nasze rozwiązania na przestrzeni całego cyklu życia urządzenia
gwarantują i spełniają konkretne kryteria
co do osiągów, istotnych w przypadku
działania urządzenia. W związku z tym,
korzystając z tak sprofilowanych usług,
nasi klienci mogą niepomiernie zyskać
w postaci obniżonego ryzyka, co w efekcie powoduje obniżenie OPEX (koszty
utrzymania produktu – przyp. red).

Fakty
Producenci oryginalnych części oferują najnowsze, wysokiej jakości części
wytwarzane przy zachowaniu bardzo
ograniczonej tolerancji, zapewniając tym
samym niezawodność, bezpieczeństwo
i przewidywalność w działaniu systemów
o znaczeniu krytycznym. Ponadto, firmy
te mogą także świadczyć takie usługi jak:
diagnostyka, wsparcie techniczne czy
też analiza efektywności i źródeł problemu, a także identyfikacji komponentów
w przypadkach zaistniałych awarii. Firmy
OEM pracują zgodnie z obowiązujący-

mi standardami międzynarodowymi,
włącznie z normami Międzynarodowej
Organizacji Morskiej i ISO 9001, ISO
18001 i ISO 14001, bez względu na
miejsce wykonywanych prac w zakresie
konserwacji, napraw, czy też remontów.
Czynności serwisowe uwzględniają najnowocześniejsze metody i techniki, które
spełniają standardy kontroli jakości i bhp.
Wärtsilä podjęła zatem wyzwanie
wprowadzenia zmian w tej dziedzinie
na drodze realizowania inicjatywy ‘customer-first’, co umożliwia przygotowanie oferty na miarę i potrzeby danego
klienta dostosowując usługi w ofercie
do jego konkretnych potrzeb.

Dostępność w dowolnym
miejscu i czasie
Nasi klienci posiadają zróżnicowany charakter działalności i operują
w rozmaitych segmentach na rynkach
ogólnoświatowych. Zatem ich potrzeby
jak i wyzwania, przed którymi stają są
często bardzo specyficzne. W związku
z tym nasza oferta musi być elastyczna
by można było ją dostosować do konkretnych potrzeb konkretnych klientów.
Może to na przykład dotyczyć przeprowadzania przeglądów technicznych podczas eksploatacji urządzeń, gdzie stosuje
się gotowe zestawy części zamiennych
typu ‘plug and play’. Dzięki takiemu
rozwiązaniu potrzebne elementy są
łatwo dostępne; wymieniane są one na
obiekcie minimalizując tym samym czas
przestoju, a następnie regenerowane
i przeznaczone do późniejszego użycia.
Wärtsilä posiada 75 warsztatów
w ponad 60 krajach, które oferują
najszerszy zakres usług przez okres
całej eksploatacji, oferując bezpieczne, niezawodne jak i pro-ekologiczne
rozwiązania technologiczne. Właściciele obiektów morskich i energetycznych mogą w tym zakresie
korzystać ze współpracy z dedykowanym partnerem, który zapewni
części i usługi na stałym wysokim
poziomie na całym świecie – w dowolnym miejscu i czasie.
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Remontowa Marine Design & Consulting
first LNG fueled vessel – designed in cooperation with TGE

LNG IN OUR BLOOD
REMONTOWA MARINE DESIGN & CONSULTING - MOST EXPERIENCED
POLISH DESIGN OFFICE IN LNG FUELED VESSELS DESIGN
From the past decades we can see the extensive
efforts of many international organizations and
agencies working under United Nations and United
Europe supervision, to limit the human impact
on the environment. Some countries – such as
Norway - were ahead of the legislation and have
been pushing towards greener fuels for vessels
operating at their waters for long time before
the Sulphur cap was introduced by IMO.
24

From the past decades we can see
the extensive efforts of many international organizations and agencies working under United Nations and United
Europe supervision, to limit the human
impact on the environment. Some countries – such as Norway - were ahead of
the legislation and have been pushing
towards greener fuels for vessels operating at their waters for long time before
the Sulphur cap was introduced by IMO.
Remontowa Marine Design & Consulting, as one of the European leaders
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in engineering services for both fields
(conversion and new vessels design) –
have extensive track record of delivered
LNG fueled vessels designs. Starting
from first LNG fueled vessel (LNG Carrier) in 2005 till today – we have designed from scratch and in cooperation
with other Design Offices more than 20
newbuilt LNG fueled vessels and two
large conversions from MGO to LNG.

FIRST LNG FUELED
VESSEL IN RMDC
First of the vessels was LNG/LPG/
LEG Carrier designed in cooperation
with TGE, and built by Northern Shipyard S.A. (actually Remontowa Shipbuilding) for Anthony Veder Rederi
A.S. Coral Methane is a multipurpose
Liquefied Natural Gas (LNG) carrier delivered in April 2009 is a multipurpose
gas carrier with capacity of 7,500m³. It is
the first ship built for the transportation
of LNG, LPG and liquefied ethylene gas
(LEG) simultaneously.
Vessel is equipped with two separate
engine rooms – one with generator sets
running on gas fuel (utilizing BOG) and
one with gensets running on HFO.
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This high end vessel (named in 2009
by Royal Institution of Naval Architects
– Significant Ship of the Year) laid the
foundation for future LNG fueled projects developed in RMDC.

NORWEGIAN LNG
FUELED FERRIES
From 2009 onwards we have seen
large grow of LNG interest on Norwegian market. Where we have been
developing our knowledge on this kind
of installations. Together with Northern
Shipyard and Norwegian design office
LMG Marin A.S. we have been working
on few series of Ro-Ro and Ro-Pax ferries utilizing LNG as main fuel. Totally
we have delivered documentation and
Remontowa Shipbuilding have delivered
eight double ended and four Ro-Pax ferries that are running on LNG.

FERRY FOR SAMSO
KOMMUNE
First LNG fueled vessel that was designed starting from the Class documentation was delivered in 2015 for SAMSO
KOMMUNE in Denmark, and right now

operates under name “Prinsess Isabella”
on route Hou - Sælvig, Denmark. Vessel is a large tween-deck double ended
ferry – with dual-fuel engines. Vessel
have been outfitted with LNG system
developed and delivered by Remontowa
LNG Systems, ro-ro system was delivered
by Remontowa Hydroster Systems and
vessel of course was built in Remontowa
Shipbuilding.

NEW MARKETS –
WON CONTRACTS
Our latest designs was at the same
time first LNG fueled Double Ended Ferries in Canada. For us it was first design
of our concept that was chosen by the
owner in open tender. Thanks to our
experience gained by over a decade of
work with LNG fueled vessels – we have
managed to design a new class of the
vessels for British Columbia, and in some
part help to prevent the environment of
Canadian shore.
Vessels delivered to BC was named
Salish Orca, Salish Raven and Salish
Eagle – they are dual Fuel vessels,
mainly running on LNG. Hence the
infrastructure for LNG bunkering is not
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prepared yet – together with Engineering
team of BC Ferries – we have developed
bunkering station that can be used either
from the quay or from the car deck of
the vessel.
Following the successful delivery of
Salish Orca, Remontowa Shiprepair Yard
started the conversion of two large double ended ferries for BC Ferries – Spirit
of British Columbia and Spirit of Vancouver. Basing on concept developed by
RMDC. This was first such complex conversion to LNG fueled Ferry – and it was
fully designed by RMDC. Thanks to 3D
laser scanning – full details of existing
vessels were written in electronic format,
to provide most precise information for
new piping and structures prefabrication
to finally cut the required dry docking
time to minimum.

FUTURE FOR LNG ?
Hence the Sulphur Cap deadline
being closer, more and more owners
decide to use LNG as a fuel in their fleet.
As we have shown through past decade
– we can deliver either a newbuild proposal or a conversion to a LNG fueled
vessel. Constantly developing technologies for safe and clean operations based
on liquified gas fuel – are a good way
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to adhere to stringent environmental
requirements.
Growing demand for LNG fueled vessels is also driving interest to the Small
Scale LNG Carriers and bunkering vessels. Taking this into consideration our
design office prepared some concept
designs for local operators but also for
international customers.
One of the latest projects we have
prepared waiting for Polish LNG / Gaz
System to open tendering process for

LNG Bunker vessel – within a CEF
founded project “Swinoujscie-Ystad
Maritime Link”. Vessel is a flexible
platform for short distance LNG carrying and bunkering ships. Depending
on the option it can be either a typical
Dual-Fuel Diesel/LNG-Electric or more
sophisticated LNG Hybrid vessel – with
utilization of batteries for peak shaving,
or burning the BOG when waiting for
a longer period of time.
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Fot.: Marcin Koszałka

POLAND at SEA

Finał wielkiej przebudowy
platformy wiertniczej
Petrobaltic

Morskie
Centrum
Produkcyjne
Gdańska Stocznia REMONTOWA
S.A. w niecałe 2 lata przebudowała
platformę wiertniczą Petrobaltic na
morskie centrum produkcyjne, które
będzie pracować na bałtyckim złożu B8.
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Platforma Petrobaltic
w Gdańskiej Stoczni Remontowa S.A.
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Fot.: Cezary Gierszewski/5XMEDIA
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Platforma Petrobaltic zadokowana na jednostce zanurzalnej REM-LIFT 25000 w 2017 roku.

Należąca do LOTOS Petrobaltic
platforma wiertnicza po raz pierwszy
została zadokowana w Gdańskiej Stoczni REMONTOWA S.A. w styczniu 2017
roku. Zgodnie z kontraktem zawartym
ze spółką LOTOS Petrobaltic jeszcze
w 2016 roku, stoczniowy zakres zadań
podczas pierwszego etapu przebudowy
(styczeń-czerwiec 2017) dotyczył prac
stalowych. Wykonano wówczas m.in.
remont spudcanów, czyli podstaw nóg
platformy oraz modernizację części
kolumn.
Platformę zadokowano na jednostce
zanurzalnej REM-Lift 25000. Ponieważ
Petrobaltic jest platformą samopodnośną
(jack-up), dla zwiększenia stabilności
i stateczności układu platforma - dok, do
jej zadokowania konieczne było zwiększenie wolnej burty (wodnicy) barki zanurzalnej REM-Lift 25000, poprzez dobudowanie na niej specjalnych konstrukcji
kadłubowych (sponsonów). Dzięki temu
zachowano pożądane parametry statecznościowe. Posadowienie platformy na
pokładzie barki odbyło się w przedziale
założonych centymetrowych tolerancji.
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Platforma została wydokowana po
6 miesiącach. Stocznia wywiązała się
z kontraktu przed terminem. Na gdańską wyspę Ostrów platforma Petrobaltic
wróciła 11 października. Wówczas zaczął się drugi etap przebudowy, który
dobiegł końca w sierpniu br.
Polegał na dokończeniu montażu
fundamentów pod moduły, wykonaniu uzbrojenia i montażu konstrukcji
wsporczej flary, czyli części, w której
spalany jest gaz ziemny wydobywany
wraz z ropą naftową. W zakresie prac
było również wykonanie ramy podtrzymującej nadbudówkę i wyposażenie
całego pontonu, łącznie z siłownią,
fundamentami, rurociągami w pontonie
i na pokładzie.
Gruntownej przebudowy wymagała
także sama nadbudówka, która pierwotnie została wykonana dla standardowej
jednostki pływającej przez holenderską
stocznię Keppel Verolme i nie odpowiadała przepisom obowiązującym dla
jednostek offshore. Modyfikacja objęła
m.in. przebudowę całych klatek schodowych, wymianę drzwi i okien.

Po upływie roku stocznia wykonała
wszystkie prace związane z konstrukcją kadłuba platformy. Wykończono
elementy platformy m.in. konstrukcję
flary, spider decku (rufowa konstrukcja),
konstrukcji wsporczej nadbudówki oraz
samej nadbudówki. Zamontowano także
fundamenty pod moduły i zamontowano
same moduły.
Ostatni etap polegał na integracji
wszystkich części i systemów, podłączeniu i przetestowaniu działania całej
platformy.
Przebudowa platformy pod względem technicznym z uwagi na wysokie
wymagania jakościowe EEMUA (Engineering Equipment Materials Users’ Association - Stowarzyszenia Użytkowników
Materiałów i Sprzętu Inżynieryjnego)
była wyzwaniem dla inżynierów i budowniczych.
Mała powierzchnia kadłuba przy wysokiej konstrukcji platformy i związanym
z tym położeniem środka ciężkości sprawiły, że wiele operacji technicznych nie
mogło być prowadzonych jednocześnie.
Inną napotykaną trudnością były ograni-
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czone możliwości transportowe. Z uwagi
na swoją konstrukcję platforma nie
mogła być przycumowana do nabrzeża,
lecz była od niego odsunięta o blisko
15 m, co utrudniało do niej dostęp.
Wiele prac związanych z transportem
i montażem kluczowych konstrukcji było
możliwych dzięki zastosowaniu żurawia
pływającego REM-220.
Kluczową dla całego przedsięwzięcia
była operacja nasuwania i montażu na
pokładzie platformy czterech potężnych
modułów o wadze kilkuset ton każdy –
systemu separacji ropy naftowej, systemu sprężania i eksportu gazu, systemu
zatłaczania wody do złoża oraz systemu
energetycznego, którego sercem jest
turbogenerator wykorzystujący odseparowany gaz jako paliwo do zasilania
platformy.
Kolejnym elementem był montaż
podpory pod moduł mieszkalny oraz
spalarki gazów, czyli flary. Następnie
kanałem portowym, przy użyciu barek,
z ogromną precyzją przetransportowano moduł mieszkalny z lądowiskiem
dla śmigłowców o wadze ok. 550 ton.
Równie skomplikowaną operacją było
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Na platformie zainstalowano cztery moduły procesowe – systemu
separacji ropy naftowej, systemu sprężania i eksportu gazu, systemu
zatłaczania wody do złoża oraz systemu energetycznego.

późniejsze posadowienie tego modułu
na platformie.
W marcu 2019 r. przeprowadzono
próbę przechyłów platformy w celu
określenia jej środka ciężkości, zważenia
i weryfikacji parametrów projektowych.
Polegała ona na stopniowym transferze
ciężarów (przelaniu pomiędzy zbiorni-

kami 40 ton wody w ośmiu etapach)
z jednej burty na drugą i z powrotem.
Przeprowadzono ją na głębi w rejonie
obrotnicy przed dokami 5 i 6. Sama
próba trwała 8 godzin, jednak poprzedziły ją kilkumiesięczne przygotowania,
polegające m.in. na przygotowaniu
odpowiedniej dokumentacji i jej zatwier-
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dzeniu w Polskim Rejestrze Statków oraz
u przedstawiciela strony ubezpieczającej
(Marine Warranty Surveyer’a).
Po niespełna dwóch latach intensywnych prac w zakresie kompletności
mechanicznej realizowanych przez spółkę LOTOS Petrobaltic wraz ze stocznią
oraz testowaniem i przygotowaniem do
rozruchów systemów ogólnookrętowych
i produkcyjnych, jednostka przygotowywana jest do opuszczenia Gdańskiej
Stoczni REMONTOWA S.A.
Dokumentację wykonawczą projektu
na podstawie dokumentacji technicznej otrzymanej od LOTOS Petrobaltic,
a przygotowanej przez włoskie biuro
Rosetti Marino, przygotowało Biuro Remontowa Marine Design & Consulting,
które prowadziło także nadzór nad
całością przebudowy, z wyłączeniem
części procesowej.
Jednostkę przekształconą w Morskie
Centrum Produkcyjne – Morską Kopalnię Ropy i Gazu – poświęcono 27
sierpnia br. na nabrzeżu stoczni.
Kolejny etap projektu to przeholowanie platformy na złoże B8, znajdujące się
w polskiej strefie ekonomicznej Morza
Bałtyckiego, w odległości ok. 70 km na
północ od Jastarni. Tam ma być przygotowana do przejęcia wydobycia z pracującej
tam obecnie platformy Lotos Petrobaltic.
Przebudowa platformy Petrobaltic, to
jeden z projektów inwestycji zagospodarowania złoża B8. Obecnie realizowany
na nim zakres prac dotyczy I fazy pro-
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Platforma Petrobaltic w nocy prezentowała się bardzo efektownie.

gramu docelowego zagospodarowania
złoża B8, która zakończy się stabilnym
wydobyciem z czterech odwiertów
produkcyjnych. Plan docelowego zagospodarowania złoża B8 zakłada dalszy
rozwój infrastruktury na złożu w II fazie,
która umożliwi zwiększenie wolumenu

wydobycia ropy i gazu poprzez dodanie
kolejnych otworów produkcyjnych do
eksploatacji, stabilny transport gazu wybudowanym w 2018 roku przez LOTOS
Petrobaltic rurociągiem do Władysławowa oraz stabilizację pracy złoża.

Uczestnicy uroczystości poświęcenia
platformy Petrobaltic 27 sierpnia 2019 r.
w Gdańskiej Stoczni REMONTOWA S.A.
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Marine Lifts by Techwind
- over 30 years of experience
in the maritime market

Marine
lifts and
escalators
for every type
of maritime unit.

Polish shipbuilding industry continues its good run. Competitive prices, compared
to Western European market, attract new customers who are now far less afraid
to invest in the Polish shipbuilding industry. Techwind constantly tries to adapt
its offer, offering solutions specially tailored, even for the most unusual projects.
During more than 30 years of Techwind’s activity, it has achieved the
position of a leading manufacturer of
specialized lifting devices, escalators and
improvements for the disabled people
for ship and offshore industry.

Ferries, merchant ships,
offshore constructions
The reliability of elevators is the most
important goal. Ensuring resistance to
marine environment conditions eliminates the most common problems associated with crane operation. The lack
of downtime associated with failures significantly improves overall performance.
Elevators supplied for use on board
ferries and cruise ships are designed to
provide passenger flow. Maximizing the
load capacity and efficiency of using lifts
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is achieved by adjusting the speed and
size, as well as the way the lifts work, to
provide the best possible comfort travel
to the passengers.

Service and maintenance
Technological knowledge and extensive experience allow Techwind
MarineLifts to service and maintain not
only own products, but also elevators
manufactured by other companies.
Scheduled overhauls (confirmed by
relevant issued certificates) constitute
an important part of the Company’s
business. Techwind upgrades and upgrades lifting equipment to meet specific
customer requirements. Close cooperation with Clients and quick adaptation
to new requirements are the key factors for quick installation works. Our

cooperation with reputable, trusted and
proven suppliers guarantees long-term,
trouble-free operation and resistance to
environmental factors.

Cooperation with
classification societies
Techwind cooperates with leading
classification societies (e.g. DNVGL,
RMRS, ABS). Experience and extensive
knowledge of the standards and regulations issued by a specific classification
society guarantee the introduction of
a product that meets all technical and
legal requirements. Techwind products
can be found on board ships operating both in European waters and on
the other side of the Atlantic Ocean.
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Fot.: Marcin Koszałka

Próby pierwszego holownika typu B860 budowanego w stoczni
Remontowa Shipbuilding dla Marynarki Wojennej RP

H-11Bolko
w morzu

Holownik H-11 Bolko w trakcie prób w morzu pod koniec sierpnia 2019 r.

Pod koniec sierpnia, budowany w stoczni Remontowa
Shipbuilding S.A. holownik H-11 Bolko (B860/1)
rozpoczął cykl prób morskich zwanych próbami SAT.
Pod koniec sierpnia, budowany
w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A.
holownik H-11 Bolko (B860/1) rozpoczął
cykl prób morskich.
To jeden z sześciu holowników dla
Marynarki Wojennej RP, budowanych
w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A.
na mocy umowy podpisanej w czerwcu
2017 roku. Umowa miała wartość 283,4
mln zł brutto i została zawarta w ramach
projektu „zabezpieczenie techniczne
i prowadzenie działań ratowniczych na
morzu pod kryptonimem Holownik”.
Trzy holowniki zostały już zwodowane, pozostałe trzy znajdują się
na różnych etapach zaawansowania
produkcji. H-11 Bolko na wodę spłynął
8 października 2018 r., H-2 Mieszko
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(B860/3) - 8 lipca br., natomiast H-1
Gniewko (B860/2) - 6 marca br. Wodowanie jednostki H-12 (B860/4), która
otrzyma imię Semko zaplanowane jest
w październiku 2019 r. 17 maja br. położono stępkę holownika H-3 (B860/5
- przyszły Leszko), natomiast na koniec
września br. zaplanowano położenie
stępki jednostki H-13 (B860/6 - Przemko), na którą pierwsze blachy cięto 9
lipca 2019 r.
Holowniki B860 charakteryzują się
wypornością kontraktową 490 ton oraz
zdolnością do przewożenia ładunków
o ciężarze 4 ton.
Na prototypowym H-11 (podobnie
jak H-1 i H-2) w trakcie budowy przeprowadzono zmiany konstrukcyjne

w stosunku do pierwotnego projektu,
wynikające ze zmiany wymagań zgłaszanych przez zamawiającego. Jak
informuje stocznia „We współpracy z zamawiającym prowadzono modyfikacje
związane z wyposażeniem cumowniczo-holowniczym”. Polegały one m.in.
na usunięciu rolki rufowej z pawęży
- w tym miejscu pojawiło się nadburcie.
Zmiany objęły również odbojnice.
W przypadku holowników H-11
i H-1 modyfikacje te zostały wykonane
już po zwodowaniu jednostek. Natomiast na jednostce H-2 (B860/3) zmiany
wprowadzono jeszcze na lądzie, gdy
jednostka znajdowała się w fazie konstrukcji kadłuba.
Jak informuje Remontowa Shipbuilding, po dokonaniu wszystkich koniecznych przeróbek i przejściu prób
przez prototyp, prace przy kolejnych
holownikach będę postępowały bardzo
szybko. Próby morskie SAT drugiego
holownika, który przechodził próby
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na uwięzi mają się rozpocząć zaraz po
zakończeniu prób H-11 Bolko. Zgodnie
z pierwotnymi założeniami, jeszcze
w tym roku gotowa do odbioru będzie
pierwsza trójka jednostek.
Holowniki B860 będą wyposażone
w systemy specyficzne dla okrętów Marynarki Wojennej, umożliwiające zabezpieczenie przed skażeniem. Będą wyróżniały się także wysoką manewrowością.
Zostaną wykorzystane m.in. do zabezpieczenia bojowego oraz wsparcia
logistycznego na morzu i w portach,
wykonywania działań związanych
z ewakuacją techniczną, wsparcia akcji
ratowniczych, a także neutralizacji zanieczyszczeń. Klasa lodowa (L1), odzwierciedlająca zastosowane wzmocnienia
lodowe kadłubów, pozwoli również na
ich eksploatację w ciężkich warunkach
lodowych w asyście lodołamaczy.
Napęd główny stanowią dwa silniki
wysokoprężne produkcji MTU Friedrichshafen (Rolls-Royce Power Systems AG)
o mocy po 1193 kW. Przez dwie linie
wałów i przekładnie kątowe napędzają
one śruby w dyszach dwóch pędników
azymutalnych Schottel SRP 360. Są to
zatem holowniki ASD (azimuthing stern
drive), czyli pędnikowe. Takie rozwiązanie, powszechnie i od dawna spotykane
na świecie, jest nowością w Marynarce
Wojennej RP, która eksploatuje dotąd
holowniki o napędzie konwencjonalnym.

Newbuildings

Wybrany układ napędowy pozwala
holownikowi typu B 860 osiągać uciąg
na palu przynajmniej 35 t i prędkość
w pływaniu swobodnym co najmniej
12 węzłów. Zapas paliwa wystarczy na
7 dni pracy, natomiast autonomiczność
jednostek wynosi 5 dni.
Na pokładzie roboczym (na rufie) zaplanowano wciągarkę holowniczą i zdalnie zwalniany odrzutny hak holowniczy
zamontowany na pachole holowniczym.
Nowością w polskiej marynarce
wojennej jest zastosowanie dziobowej
wciągarki holowniczej używanej głównie w trybie eskortowym. Wciągarka ta
jest osłonięta częściowo otwartą na bokach pokładówką, czy też zadaszeniem,
co jest rozwiązaniem niezwykle rzadkim.
Hol biegnie od wciągarki przez przewłokę w przedniej ścianie pokładówki
i dalej przez przewłokę z podwójnym
pachołem holowniczym w nadburciu
na dziobie.
Na rufowym pokładzie roboczym
występuje żuraw o napędzie hydraulicznym z wysięgnikiem teleskopowym.
Ma służyć m.in. podnoszeniu ładunków,
w tym na euro-paletach, dla których
zaplanowano miejsca na pokładzie.
Jego kolejną funkcją jest podnoszenie
torped z wody. Jeszcze jedną - obsługa
(wydawanie do wody - wodowanie)
tzw. skimmera do zbierania oleju z powierzchni morza.

Holowniki B860 wyposażono w dwa
wysoko-wydajne monitory (działka)
wodno-pianowe. Czynnik gaśniczy doprowadzany jest do nich rurami o dość
dużej średnicy, zaaranżowanymi za
sterówką i połączonymi z pompami
pożarowymi sprzęgniętymi z silnikami
napędu głównego.
Projekt koncepcyjny i techniczny
holowników typu B 860 powstał w biurze projektowo-konsultingowycm NED
Project Sp. z o.o. z Gdańska. Na pewnym
etapie nadzór projektowy i wszystkie
zmiany zostały przejęte w uzgodnieniu
z biurem projektowym grupy kapitałowej Remontowa Holding - Remontowa
Marine Design & Consulting Sp. z o.o.
(RMDC). Cała dokumentacja wykonawcza i nadzór konstrukcyjny do końca
serii należą do RMDC. Specjalistyczny
nadzór techniczny w zakresie klasyfikacyjnym, nad budową oraz próbami jednostek obejmie Polski Rejestr Statków.
Trzy z liczącej sześć jednostek zamówionej serii holowników (w tym
pierwszy) przeznaczone są dla 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu,
a pozostałe dla Dywizjonu Okrętów
Wsparcia 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

Plan ogólny holowników B860
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Deltamarin

Proven engineering and project
management for your demanding projects
The new design of a small Ro-Pax
ferry called DeltaZEPHyR has been
developed by Deltamarin sp. z. o.o.
A warm westerly wind (zephyr) is also
an abbreviation for Zero Emission in Port
Hybrid Ro-Pax ferry.
This new hybrid Ro-Pax design from
Deltamarin builds upon the company’s
previous designs, like DeltaLinx – a compact LNG Ro-Pax ferry design – as well
as DeltaSAFER – a safe and affordable
ferry for the Asian market. This time
the concept came after thorough feasibility and market studies that clearly
demonstrated the growing trend of
hybrid propulsion in modern small and
medium ferries recently introduced in
Nordic countries.
The key elements of the Deltamarin
ferry include a diesel-electric propulsion system, combining LNG/duel fuel
engines together with a sizeable battery
pack. Such an approach allows for all
manoeuvres, getting in and out of harbours without any emissions. This is very
desirable, especially for small towns and
harbours. The combination of an LNG
tank and a battery creates various challenges for vessel design and operations,
but Deltamarin designers were able to
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deal with these requirements. The vessel is equipped with one 38 m3 LNG
tank, four dual-fuelled generators and
an energy storage system based on battery packs.
The vessel is designed for carrying
cars and trucks. The car deck arrangement allows it to carry 50 cars or 7 lorries. A special space has been reserved
for cyclists. Loading and unloading takes
place via a fore and aft ramp. The vessel is able to extend its capacity by the
installation of additional hoistable decks.
Another feature of DeltaZEPHyR is the
onboard plug sockets for charging electric
cars and bikes installed on the car deck.
With a capacity of 400 people the
vessel provides a variety of spaces for
leisure and entertainment, such as bars,
shops and a small casino. The fore
part of the vessel has been dedicated
to gastronomy. A compact children’s
playground has also been well-designed.
Many aspects (like the open or enclosed
top deck) can be changed and customized for the specific operator. Crew
cabins with adjoining wheelhouse are
located in the front part of the upper
deck. All spaces have been designed
with access for disabled passengers.

DeltaZEPHyR

Deltamarin’s Poland office was established in 2008 and has been growing ever since. We employ around 55
engineers (as at summer 2019) but can
provide engineering teams even twice as
large if the project requires it, thanks to
an extensive network of sub-contractors
and cooperating companies. The quality
of our work is certified by the ISO 9001
certificate and the use of state-of-the-art
engineering tools.

DeltaZEPHyR
Main particulars

Length

62,80 m

Breadth

14,70 m

Draft (approx.)

4,00 m

Cargo capacity

7 trucks (18m/25t) or 50 cars

Passengers

390 persons

Service speed

13,0 kn

LNG capacity

38,0 m3

Energy storage
system

2500 – 3000 kWh

Generators

4 x 820 kWe dual fuel diesel
gensets

Propulsion

2 x 1350 kW azimuth thrusters
1 x 880 kW bow thruster

Class Notation
(proposed)

DNV GL 1A1 Ferry A BATTERY
(POWER) E0 GAS FUELED
NAUT-AW MCDK F-M DG(P) RO-RO CLEAN (DESIGN) SHORE
POWER COMF-C(2)V(2) VIBR
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SAFETY BY QUALITY
Drewil jest firmą rodzinną specjalizującą się głównie
w morskim sprzęcie ratowniczym, a w szczególności
w drabinkach pilotowych i ratunkowych. W przemyśle
okrętowym DREWIL jest obecny od ponad 35 lat,
jej motto „Safety by Quality” wyznacza ideę firmy
i kształtuje profil produkcji, zaś zapewnienie
bezpieczeństwa życia na morzu według Konwencji
SOLAS jest realizowane w każdym produkcie.
Żeby określić, jak ważne jest bezpieczeństwo na morzu, opiszę aspekty
wejścia pilota na statek.
Przejście pilota z kutra pilotowego
na drabinkę pilotową zwisającą na burcie statku w warunkach rozfalowanego
morza to najtrudniejszy i zarazem najbardziej niebezpieczny moment w pracy
pilota. Należy zapewnić wchodzącemu
pilotowi maximum komfortu i bezpieczeństwa poprzez asekurację przez
pomocnika i sprzęt, który nie zawiedzie
w najgorszych warunkach. Zdarza się,
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że drabinka pilotowa niezamocowana
do burty poprzez Yellow Pilot Magnet
wykonuje taniec, jest trudna do uchwycenia i przeskok jest bardzo kłopotliwy.
Pilot wchodzący na burtę statku
o wysokości kilkunastu metrów niewątpliwie przeżywa stres – szczególnie
w warunkach silnego wiatru i wysokiej
fali. Jeśli na pierwszy rzut oka drabinka jest sprawna technicznie, posiada
właściwą geometrię lin i stopni, nie jest
zużyta, liny są „zdrowe”, to pilot wchodzi z zaufaniem do sprzętu. Jeśli tak nie

jest – stres się potęguje i może dojść
do wypadku. Pilot może zrezygnować
z wejścia, żądając sprawnego, nowego
sprzętu. To dodatkowe koszty i strata
czasu wejścia statku do portu.
Drabinki muszą być sprawdzane na
bieżąco i wymieniane w razie potrzeby.
Wszystkie nasze drabinki są oznaczone kołem sterowym WHEELMARK,
co świadczy o dopuszczeniu produktu
morskiego do powszedniego stosowania. Zaś Urząd Morski kontroluje wszystkich producentów, którym przyznano
ten znak.
I właśnie dla tego chcielibyśmy Państwu przedstawić nasz flagowy produkt:
Pilot ladder i Embarkation ladder które
spełniają wszystkie wymagane standardy
bezpieczeństwa.
Cechy Naszych flagowych produktów, które zwiększają bezpieczeństwo
pilota i bezpośrednio bezpieczeństwo
statku wyróżniających nasz produkt od
produktów konkurencji są następujące:
Drabinki mają zwiększoną sztywność
dzięki wydłużonym klinom. Wykona-
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ne są najlepszej jakości materiałów.
Czyli drewno pierwszej klasy jakości
suszone do wilgotności 9%, lina manilowa 1 Grade, kliny z tworzywa HDPE,
wytrzymałe stopnie gumowe. Aby wyróżnić się wśród konkurencji, drabinki
posiadają jaskrawe i fluoroscencyjne
elementy, które są lepiej widoczne
w dzień i w nocy.
Zaprojektowaliśmy specjalny profil antypoślizgowy, dzięki któremu
zwiększyliśmy współczynnik tarcia przy
wchodzeniu. A zaokrąglone wszystkie
krawędzie stopni, pomagają w uniknięciu zranień podczas wspinania się na
burtę. Nasze drabinki mają zwiększoną
wytrzymałość. Są one poddane testom
po przyłożeniu siły minimum 880 N
i więcej - nawet do 1000 N na dowolny
stopień.
Pamiętamy także o ekologii, gdyż
drabinki wykonywane metodą ręcznych
oplotów mogą być w 100% utylizowane,
a stosowana przez nas oryginalna linę
Manilową z Phillipin jest naturalnych
włókien rośliny Abaca.

Promotion

1-2 uszkodzonych stopni w drabince.
Proces produkcji jest przez to wydłużony, ale jest to wskazane rozwiązanie na tankowcach, gdzie nie może
być metalowych elementów.
 Clamping system - mechaniczne
zaciskanie złączek aluminiowych na
linach przy stopniach. Szybki montaż
umożliwiający natychmiastową realizację ekspresowych dostaw. W tym
rozwiązaniu jako jedyni oferujemy
także możliwość wymiany uszkodzonych stopni. Ten system jest
bardziej ekonomiczny i używany na
większości statków.
Podwójne drabinki idealne są na promy i statki typu ro-ro, ponieważ większa
liczba osób może zejść jednocześnie
z drabinki w jednym czasie.

Nasze drabinki posiadają znak WHEELMARK i wszystkie niezbędne certyfikaty uznawane na całym świecie zgodne
z SOLAS, DNV- GL i RMRS.
Mamy dystrybutorów na całym świecie: w Europie, USA, Middle East, w Krajach Nadbałtyckich, Rosji i Azji i dzięki
nim maksymalnie skracamy czas dostawy. Oferujemy również bezpośrednie
dostawy do naszych dużych klientów.
Drewil to Polska rodzinna firma,
w której proces projektowy, technologiczny i operacyjny doskonalony był
z pokolenia na pokolenie. Wiemy, jak
ważne jest bezpieczeństwo na statku,
gdyż w rodzinie mamy praktykę morską
i żeglarską.
Zużywamy rocznie ok. 35000 mb
lin manilowych i wyprodukowaliśmy
dotychczas ok. 30000 mb drabinek.

Na różne typy statków dostarczamy
różne rodzaje drabinek:
 Seizing system - oploty przy stopniach są ręcznie wykonywane poprzez przewiązanie cienką 4 mm
linką. Umożliwia to łatwą wymianę

Nasz pozostały asortyment to: drabinki robocze, elementy wymienne do
drabinek, Yellow magnets, Bulwark
ladders, siatki ładunkowe, siatki ratownicze, siatki do podejmowanie rozbitków,
plastry awaryjne, figury sygnałowe.
Nasze produkty zdobywają coraz
większy obszar rynku światowego, gównie poprzez prezentację na targach Morskich SMM w Hamburgu, gdzie jesteśmy
tradycyjne od wielu lat na BALTEXPO
w Gdańsku, POSIDONIA w Atenach.
Pragniemy zaprezentować się w Amsterdamie, Oslo i w Petersburgu. Nasze
unikalne rozwiązania , doświadczenie
i stabilność jest gwarancją długofalowej
współpracy i rozwoju.
Autorzy Janusz Wilkowski
i Krzysztof Wilkowski
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Bota Technik’s core business
is marine propulsion systems
services and delivery of modern
solutions for the global shipping
and the offshore market. Located
in Gdańsk, Poland, it has a new
workshop, production and office
facilities. We support international
customers.
The company employs highly
qualified
and
experienced
engineers whose professionalism
allow us to offer a high quality of
services, products and projects
to our customers. Bota Technik is
divided into 6 departments which
are Propulsion, Automation, Power
Hydraulics, Marine Engines, Design
and Logistics.
The main competitive advantage
on the local market are the
exclusive authorisations received
from reputable makers - Cummins,
Jastram, Kemel, Vulkan, Masson,
Hamilton Jet, Effer and Erma
First. This competitive advantage
enables the company to play a
significant role of an integrator
of systems on new buildings and
retrofitted vessels.

Bota Technik’s Engineering
and Activity Profile
Services of Marine Propulsion
Systems (shaft lines, CPP,
FPP, thrusters, gearboxes)
Refurbishments (copper alloy
propellers and propeller
blades)
Authorised sales
and spare parts for marine
propulsion systems
Propulsion system design
(2D, 3D models, calculation,
measurements)
Ships automation (various
systems on the ships)
Marine engines
(main propulsion, marine
auxiliary engines, generator
sets)
Power hydraulics (engines,
steering gears, deck cranes,
pumps, winches)
Control systems
(CPP, FPP, services
spare parts)

and

Control and ships automation
systems, as well as power
hydraulics, are the next strong
point of our activity. The
company provides control
system services, designs new
control systems, to be installed
and also, adapts and adjusts
new solutions to older ones.
Bota Technik has the Design
Office that actively and
continually supports service
activities and implements
commercial
projects
for
client worldwide. In the field
of design, the company has
gained extensive experience
in the implementation of
research and development
projects financed from private
and public funds.
Bota Technik's activity is
certified to meet the ISO-9001
and AQUAP-2110 standards.
Moreover, we have a license
from the Ministry of the Interior
and Administration for the
manufacture and marketing of
products as well as technology
for military or police purposes.
These standards defines us
as a high-quality supplier
and service company for the
shipping and the offshore
market globally.

The highest standards of service confirmed by numerous authorizations

Bota Technik Ltd
80-299 Gdańsk, ul. Nowy Świat 38C, Poland
+48 58 741 29 04 info@botatechnik.pl

www.botatechnik.pl
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REMONTOWA
HYDROSTER SYSTEMS

jakość i dostosowane rozwiązania
Grodziowe suwane drzwi wodoszczelne
do statków typu Ro-Ro i pasażerskich
Wodoszczelne drzwi suwane firmy REMONTOWA
HYDROSTER SYSTEMS, znanej wcześniej jako HYDROSTER,
mają długą tradycje. Pierwsze wodoszczelne drzwi grodziowe były zaprojektowane i wyprodukowane w 1964 roku.
Produkcja dla przemysłu morskiego rozpoczęła się w 2004 r.
(statki AHTS i PSV).
Obecnie RHS produkuje drzwi dla statków towarowych,
RO-RO i pasażerskich. W zależności od wymagań klienta
dostarczamy drzwi z napędem elektrohydraulicznym lub
elektrycznym. Modułowy panel wyposażenia na drzwiach
umożliwia prosty montaż drzwi na statku. Wraz z drzwiami
dostarczamy mimic panel na mostek, obrazujący stan drzwi
na statku oraz ich napędu. Dostarczane systemy są w standardzie wyposażone w zestaw wyjść informacyjnych do
zewnętrznego układu monitoringu (VDR/IAS) lub w formie
komunikacji (NMEA 0183/MODBU RTU).
Nasze produkty są zgodne z przepisami SOLAS oraz
z wymaganiami Towarzystw Klasyfikacyjnych.
Drzwi wodoszczelne grodziowe z napędem
elektro-hydraulicznym

Cylindry Hydrauliczne
Cylindry hydrauliczne mają długą tradycję w REMONTOWA
HYDROSTER SYSTEMS. Są one stosowane zarówno w przemyśle lądowym, jak i morskim. Wieloletnie doświadczenie
w projektowaniu i produkcji jest kluczem do niezawodnego
i solidnego produktu.
Naszą siłę potwierdza fakt, że większość naszych produktów to konstrukcje dedykowane do indywidualnych potrzeb
klienta. Tłoczyska naszej produkcji mogą być pokryte podwójną
powłoką chromową lub kompozytową w celu uzyskania wysokiej odporności na korozję i odporność na trudne warunki
pracy. Produkujemy cylindry o średnicy do 500 mm i skoku
do 11 metrów.
Przykłady użycia naszych cylindrów: hydrotechnika (zapory
jazowe, bramy śluzowe), prasy hydrauliczne, piece koksownicze, windy, dźwigi, mosty, urządzenia ładujące i rozładowcze
do węgla i innych sypkich materiałów.
Tłokowe cylindry hydrauliczne, dwustronnego
działania, samonastawne z jednostronnym
tłoczyskiem
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Fot.: Piotr B. Stareńczak

Gdyńskie stocznie realizują zlecenie koncernu Saab

Platforma
dla zwiadowcy
W Stoczni Remontowej Nauta trwają prace
wyposażeniowe na jednostce specjalnej przeznaczonej
dla szwedzkiego koncernu Saab, która ostatecznie
trafi do służby w Svenska Marinen - szwedzkiej
Marynarce Wojennej. Chodzi o okręt SIGINT,
przeznaczony do realizacji zwiadu elektronicznego.
Polska stocznia ma przekazać w pełni wyposażony okręt, po próbach morskich, z zainstalowanymi systemami
ogólnookrętowymi - gotowy do instalacji
w Szwecji wyposażenia funkcjonalnego.
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Stocznia Remontowa Nauta wraz
z podwykonawcą - PGZ Stocznią Wojenną - 17 kwietnia br. zakończyły etap
budowy okrętu, kiedy to częściowo
wyposażony kadłub dotknął wody

Kadłub okrętu SIGINT
na podnośniku w PGZ
Stoczni Wojennej.

opuszczany na podnośniku dokowym
PGZ Stoczni Wojennej. W obecności
gości i w czasie trwania oficjalnej części
uroczystości nie zwodowano okrętu do
końca, opuszczanie platformy podnośnika zatrzymano. Wodowanie ostatecznie
zakończono i okręt został przeholowany
do nabrzeża Nauty dzień później.
W stoczni rozpoczęto dalsze prace wyposażeniowe oraz instalacyjne
(w PGZ Stoczni Wojennej zainstalowano
już sporą część wyposażenia - z elementów widocznych z zewnątrz, m.in.
stery strumieniowe na dziobie i pędniki
azymutalne napędu głównego na rufie).
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Stocznia z Gdyni odpowiedzialna
jest za całość prac przy budowie, wodowaniu oraz wstępnych próbach portowych (rozruchy urządzeń i systemów,
próby na uwięzi) i morskich platformy
szwedzkiego okrętu. Będzie to więc
dostarczona przez polską stocznię zdolna do samodzielnej żeglugi jednostka
pływająca bez zasadniczego wyposażenia decydującego o jego funkcji (czyli
„platforma” dla systemu SIGINT).
W stoczni Saab Kockums w Karlskronie na okręcie zostanie zamontowane
specjalistyczne wyposażenie zwiadu
elektronicznego, a także przeprowadzony finalny etap prób morskich (SAT - Sea
Acceptance Tests) przed przekazaniem
go użytkownikowi.
W ceremonii wodowania, która odbyła się na terenie PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni 17 kwietnia 2019 r., wzięli
udział przedstawiciele polskiego rządu
(Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej), Ministerstwa Obrony
Narodowej, Polskiej Grupy Zbrojeniowej
(PGZ) i firmy Saab oraz przedstawiciele
Królewskiej Szwedzkiej Marynarki Wojennej, Szwedzkiej Agencji Zamówień
Obronnych, Ambasady Szwecji oraz
zaproszeni goście.
Pierwsze cięcie blach na budowę okrętu odbyło się 1 marca 2018 roku, a trzy
miesiące później - 15 czerwca 2018 r. położono w PGZ Stocznia Wojenna stępkę.

Newbuildings

- Jesteśmy zadowoleni z kolejnego, znaczącego kamienia milowego
osiągniętego w ramach kontraktu na
budowę okrętu rozpoznania radioelektronicznego, który trafi do floty
Królewskiej Szwedzkiej Marynarki
Wojennej - powiedział przy okazji
wodowania Gunnar Wieslander, prezes Saab Kockums. Dodał, że okręty
rozpoznania radioelektronicznego są
przede wszystkim wykorzystywane do
przechwytywania i analizy sygnałów
radiowych.
W kwietniu 2017 roku Saab ogłosił,
że podpisał umowę ze Szwedzką Agencją Zamówień Obronnych (FMV) na zaprojektowanie i budowę okrętu SIGINT,
który zastąpi będącą obecnie w służbie
jednostkę HSMS Orion, należącą do 1.
Dywizjonu Okrętów Podwodnych i będącą w służbie od 1984 roku. Całkowita
wartość tego kontraktu to 730 milionów
koron szwedzkich (ok. 80,6 mln USD),
a jego realizacja ma nastąpić - jak zapowiadano przy okazji podpisania kontraktu w Gdyni - do roku 2020.
Następnie zakontraktowano Stocznię
Remontową Nauta z Grupy PGZ jako
wykonawcę platformy, wodowania
i wykonania pierwszych prób morskich
platformy okrętu. Kontrakt podpisano
26 kwietnia 2017 roku w Gdyni. Wartość
kontraktu z polską stocznią jest objęta
tajemnicą handlową.

Kontradmirał Jens Nykvist, dowódca Królewskiej Szwedzkiej Marynarki
Wojennej, ogłosił w dniu wodowania
w Gdyni, że nowy okręt SIGINT będzie
nosić imię HMS Artemis.
Za projekt platformy SIGINT, opracowany w oparciu o koncepcję dostarczoną przez Saab, odpowiada biuro
projektowo-konsultingowe MMC Ship
Design & Marine Consulting Ltd. Nowy
okręt ma długość 74 m i wyporność
2200 ton.
Komponenty wykorzystywane przy
dystrybucji energii elektrycznej na
pokładzie jednostki dostarcza gdyński
oddział firmy HG Solutions. Jest ona
odpowiedzialna za produkcję i dostawę
zestawu pulpitów umieszczonych na
mostku oraz w centrali manewrowo-kontrolnej, a także paneli dystrybucyjnych montowanych jako samodzielne
rozdzielnice lub w tzw. szafach typu
rack i modułowych rozdzielnic elektrycznych. Wewnątrz nich umieszczona
jest aparatura elektryczna oraz urządzenia wykorzystywane do kontroli i monitorowania najważniejszych parametrów
okrętu. Obejmuje to wyposażenie niezbędne do obsługi napędu i kontroli
jednostki, między innymi w zakresie
układu sterowania, nawigacji i systemu
pola walki.

Ilustr.: Saab

Wizualizacja okrętu SIGINT, który Saab Kockums
dostarczy szwedzkiej Marynarce Wojennej.

POLAND at SEA



2019

45

POLAND at SEA

Subcontractors

Sekcje, bloki, kadłuby i częściowo wyposażone statki z Polski
pracują na konkurencyjność stoczni zachodnioeuropejskich
Fot.: Color Line

Polskie

zaplecze
Color Hybrid z kadłubem z Polski w norweskich fiordach.

Zdecydowana większość jednostek pływających, budowanych
w polskich stoczniach po roku 2009, w którym zamknięto duże
stocznie produkcyjne w Gdyni i Szczecinie, to kadłuby i częściowo
wyposażone statki przeznaczone dla stoczni zagranicznych.
Przegląd wybranych jednostek pływających, które - jako częściowo wyposażone - powstają obecnie lub zostały
w ostatnich kilkunastu miesiącach przekazane stoczniom zagranicznym przez
polskie firmy otwiera prom Color Hybrid
z napędem elektrycznym, określany jako
największy w świecie prom hybrydowy
z ładowaniem baterii z przyłącza lądowego (plug-in hybrid vessel).
Stocznia Ulstein przekazała go
1 sierpnia br. armatorowi Color Line.
Częściowo wyposażony kadłub powstał w gdyńskiej stoczni Crist S.A. na
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zamówienie norweskiej stoczni. Wodowano go po raz pierwszy i wyholowano
z Gdyni 6 listopada 2018 roku. Prom był
dokowany w stoczni norweskiej, m.in.
w celu malowania części podwodnej
i wydokowany tam 14 kwietnia br.
„Ponad 70 proc. dostawców wyposażenia dla Color Hybrid pochodzi z norweskiego klastra morskiego” - głosi oficjalny
komunikat stoczni norweskiej z okazji
przekazania statku armatorowi. Nie ma
w nim ani słowa o polskim pochodzeniu
częściowo wyposażonego kadłuba z nadbudówką (podobnie było w komunikacie

wydanym w związku z ceremonią chrztu
statku). To dowód, że częściowo wyposażone statki, mimo dużego wkładu polskich
inżynierów okrętowców i stoczniowców,
nie pracują na budowanie wizerunku
polskich marek stoczniowych na rynku
międzynarodowym.
Prom został przekazany stoczni
norweskiej m.in. z zamontowanymi
praktycznie wszystkimi urządzeniami
systemu napędowego, jednak nie dokonano ich podłączeń.
Statek, zaprojektowany przez norweską stocznię Fosen Yard, może po-
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mieścić 2000 pasażerów i 500 samochodów. Może odbywać
część podróży z wyłączonymi silnikami spalinowymi, wykorzystując wyłącznie energię z akumulatorów. Statek będzie
wpływał cicho i bez emisji do fiordu Sandefjord i z niego
wypływał również bez emisji szkodliwych związków azotu
i siarki do powietrza oraz dwutlenku węgla. Przy zasilaniu
z akumulatorów możliwe jest utrzymywanie prędkości 12
węzłów przez godzinę.
Akumulatory o pojemności 5 MWh mają łączną masę 65
ton i mogą być załadowane w ciągu jednej godziny ze źródła
lądowego. Alternatywną metodą ładowania akumulatorów
jest ich zasilanie z własnych zespołów prądotwórczych statku
(z silnikami spalinowymi).
Statek posiada również system odzysku ciepła o mocy
5 megawatów, który wykorzystuje ciepło m.in. z gazów
spalinowych do ogrzewania. W połączeniu z optymalnym
projektem kształtu kadłuba pomaga to uczynić statek energooszczędnym i przyjaznym dla środowiska.
Statek o długości całkowitej 160,00 m jest szeroki na 27,10
m, ma 6,30 m zanurzenia i 9,10 wysokości bocznej do pokładu głównego. Charakteryzuje się nośnością 3200 t i tonażem
pojemnościowym brutto rzędu 30 000 (skompensowana
pojemność brutto - CGT, to 30 185 jednostek).
W portfelu zamówień stoczni Crist znajdowały się, wg
bazy danych IHS Sea-Web Ships (stan na koniec sierpnia
2019) wyłącznie częściowo wyposażone kadłuby budowane
w podwykonawstwie dla stoczni zagranicznych - m.in. mała
pogłębiarka strumieniowa (water injection dredger) dla stoczni
francuskiej, kablowiec, ekspedycyjny statek wycieczkowy dla
stoczni w Norwegii (drugi z dotychczas zamówionych dwóch
bliźniaczych), a także kolejny (o stoczniowym numerze budowy 315) z podobnych (projektu SX 195) statków do obsługi
morskich farm wiatrowych (SOV).
Wyholowanie tego ostatniego do stoczni Ulstein Verft
AS, w chwili oddawania tego materiału do druku, planowane było na początek września. Przekazane jednostki przez
stocznię norweską przewidywane jest w I kwartale roku 2020.
Armatorem jest Schulte Group, a operatorem i armatorem
zarządzającym będzie WINDEA Offshore GmbH & Co KG.
Crist S.A. buduje także dla stoczni Ulstein (nr budowy 314)
częściowo wyposażony kablowiec z systemem pozycjonowania dynamicznego klasy DP3 Nexans Aurora. Jego odbiorcą
docelowym jest firma Nexans Subsea Operations.
Jednostka budowana wg projektu ST-297 CLV (Cable Laying Vessel) z biura Skipsteknisk z Alesund ma być przekazana
stoczni zlecającej w Norwegii w kwietniu 2020 roku. Pierwsze
cięcie blach odbyło się 18 lutego, a stępkę kablowca położono
w stoczni Crist 24 kwietnia br.
Jednostka o długości 149,9 m, szerokości 31 m i nośności
17 000 ton pomieści na pokładzie 90-osobową załogę. Zostanie wyposażona w tzw. „karuzelę” (bęben do składowania
i wydawania kabli) o ładowności 10 000 ton, a także kosz na
kabel światłowodowy o ładowności 450 ton. Ponadto otrzyma
urządzenia do układania kabli energetycznych, w tym układania kabli w wiązkach, łączenia i naprawy kabli, a także
ochrony i zagłębiania kabli w transzejach (rowach).
Ulstein wykończy i doposaży statek oraz przygotuje go do
montażu wyposażenia funkcjonalnego na pokładzie, a także
przeprowadzi próby morskie i przekaże armatorowi w terminie planowanym na II kwartał 2021 roku.
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Wizualizacja kablowca Nexans Aurora.
Rys.: Ulstein Verft / Nexans

Crist buduje także częściowo wyposażone ekspedycyjne statki
wycieczkowe. Drugi (pod numerem Ulstein 316) jest w budowie.
Natomiast pierwszy - tego samego projektu - wydokowano
z suchego doku stoczni Crist i wyholowano z Gdyni 17 kwietnia.
Chodzi o jednostkę o stoczniowym symbolu budowy Ulstein
312 dla stoczni Ulstein Verft AS. Po pracach wykończeniowych
i doposażeniu w Norwegii pływać on będzie pod marką National
Geographic. Budowa rozpoczęła się formalnie 5 stycznia 2018 r.
od pierwszego cięcia stali. Nowa jednostka ma być przekazana
przez norweską stocznię w pierwszym kwartale 2020 r.
Kadłub został zbudowany z dziobem w opatentowanym
kształcie według koncepcji X-Bow. Statek oferować będzie 69
przestronnych kabin i apartamentów, a także 12 kabin pojedynczych. Ponadto dla pasażerów przewidziano spa i centrum
fitness, gabinety zabiegowe, sauny, strefę relaksacyjną i salę do
jogi, a także jacuzzi.
Firma Lindblad Expeditions Holdings, Inc. współpracując
z National Geographic, używa marki i znaku handlowego National Geographic. Oba podmioty współpracują przy tworzeniu
ekspedycji morskich i promowaniu zrównoważonej turystyki.
Podczas wyjazdów o charakterze edukacyjnym, goście nawiązują
kontakt z badaczami, odkrywając przy tym przyrodę, także pod
powierzchnią wody dzięki najnowocześniejszym narzędziom
eksploracyjnym.

Wyholowanie częściowo wyposażonego
wycieczkowca ekspedycyjnego z Gdyni.
Fot.: Piotr B. Stareńczak
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Oprócz częściowo wyposażonych kadłubów Crist dostarczał także w 2018 i 2019 roku wielkie bloki na statki
wycieczkowe.
W wysokim stopniu wyposażony blok kadłuba obejmujący
dno i część przedziału maszynowego statku wycieczkowego
o stoczniowym numerze budowy H34 został wyholowany
z Gdyni 30 kwietnia 2019 roku. Jednostka H34, ze spodziewanym przekazaniem do eksploatacji przez stocznię Chantiers de
l’Atlantique w St. Nazaire (dawniej STX France) w 2020 roku,
o długości całkowitej 331,43 m, szerokości konstrukcyjnej 43,00
m i tonażu pojemnościowym brutto 177 000 jednostek i miejscami dla maks. 6300 pasażerów, ma otrzymać imię MSC Virtuosa.
Holowany z Gdyni do Francji blok ze stoczni Crist miał
124,44 m długości, 43 m szerokości i 8,5 m wysokości. Jego
konstrukcja stalowa miała masę około 6700 t, a zainstalowane wyposażenie - ponad 1000 t. W Gdyni zainstalowano
na nim wszystkie urządzenia, nie były one jednak po rozruchach, a w bloku nie ułożono w Polsce kabli systemów
elektro-energetycznego i sterującego / automatyki okrętowej.
Zainstalowano natomiast na nim prawie 30 km rurociągów.
Ponadto jako ładunek na holowanym bloku ustawione zostały trzy duże sekcje dziobowe o łącznej masie ok. 900 ton,
w tym - zawierającą gruszkę dziobową.
Podobny zestaw wyekspediowano ze stoczni Crist 28 maja
2018 roku - były to części składowe kadłuba jednostki MSC
Grandiosa o stoczniowym numerze budowy G34 dla stoczni
STX France.

Wyholowanie dużego bloku dennego jednostki H34 z Gdyni.
Fot.: Piotr B. Stareńczak
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Gdańska stocznia Marine Projects Ltd. Sp. z o.o. zajęta
była w ostatnich latach głównie budową bloków statków
wycieczkowych dla stoczni niemieckich, przede wszystkim
Meyer Werft, dużych części nadbudówek dla promów pasażersko-samochodowych budowanych w stoczni Flensburger
Schiffbau-Gesellschaft (FSG) i mniejszych nadbudówek dla
towarowych statków ro-ro dla tej samej stoczni, a także częściowo wyposażonych statków rybackich i do obsługi hodowli
ryb na rynek norweski. Głównym odbiorcą tych ostatnich jest
norweska stocznia Larsnes Mek. Verksted AS.
Jak ujawniono pod koniec lipca, stocznia Larsnes pozyskała od armatora Rostein AS zamówienie na jeszcze jeden
statek do przewozu żywych ryb (tzw. wellboat). Nowa
jednostka, o stoczniowym numerze budowy 66, z napędem
hybrydowym, długa na 84,2 i szeroka na 15,5 m będzie miała
pojemność zbiorników na schładzaną wodę, w której mają
być przewożone ryby, rzędu 3900 m sześc. Budowana wg
projektu SK 6000 DEH III ze Skipskompetanse w Norwegii,
będzie miała ok. 6000 ton nośności i 3700 jednostek tonażu
pojemnościowego brutto.
Jako częściowo wyposażona powstanie ona również
w stoczni Marine Projects w podwykonawstwie dla Larsnes.
Ma tam dotrzeć w styczniu 2020 r. i po dokończeniu wyposażenia, rozruchach i próbach morskich w Norwegii - przekazana armatorowi w lecie przyszłego roku.
W kwietniu br. Marine Projects przekazała stoczni Larsnes
innego rodzaju statek związany z przemysłem rybnym. Jest
nim ok. 75-metrowy trawler pelagiczny o nazwie Zephyr (LK
394) zamówiony w 2017 r. przez armatora Zephyr Fishing
Company Ltd. (LHD Ltd) z Lerwick na Szetlandach. Projekt
statku oznaczony symbolem ST-125, dostarczyła norweska
firma Skipsteknisk AS z Ålesund. Na nowym trawlerze są
m.in. zbiorniki na ryby z wodą chłodzoną oraz przetwórnię
do wstępnej obróbki ryb.
Zephyr stanowi już siódmy projekt zrealizowany przez
Marine Projects dla Larsnes. Wcześniej były to jednak głównie
jednostki do przewozu żywych ryb z farm łososiowych. Pod
koniec sierpnia, gdy niniejszy tekst oddawany był do druku,
Zephyr zaczynał próby morskie w Norwegii.

Fot.: Larsnes MV

Ro Vision wkrótce
po wodowaniu.
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Trawler pelagiczny Zephyr.
Fot.: Larsnes MV

Jedną z ciekawszych jednostek rybackich powstających
ostatnio w Polsce jest Cape Arkona. Zamówiło go w stoczni
Båtbygg AS w Norwegii australijskie przedsiębiorstwo Austral
Fisheries. Statek, powstający wg projektu SK-4260 firmy Skipskompetanse, jako częściowo wyposażony, buduje Marine
Projects.
To jednostka umożliwiająca połowy aż trzema metodami jako taklowiec, czyli metodą auto-line (linami haczykowymi),
potting (połowy pułapkowe, klatkowe krabów) i jako trawler
(połowy włokiem). Głównym celem połowów ma być antar
polarny lub kłykacz antarktyczny (toothfish, dissostichus
mawsoni), czyli ryba znana z wytwarzania białka powstrzymującego zamarzanie (antifreeze proteins - AFPs), co pozwala
jej żyć w wodach otaczających Antarktydę.
Po przekazaniu przez Marine Projects jednostkę wykończy
i doposaży oraz przeprowadzi próby morskie i zdawczo-odbiorcze stocznia Båtbygg z miejscowości Raudeberg w regionie
Måløy. Przekazanie statku do eksploatacji przez norweską
stocznię spodziewane jest w kwietniu 2020 roku.
Statek, o długości całkowitej 66,90 m, szerokości 15,00 m,
tonażu pojemnościowym brutto 2924, ładowności 1200 m
sześc. i mocy napędu głównego ok. 3000 kW, zostanie przekazany armatorowi z siłownią przygotowaną do montażu
katalizatorów (SCR) dla umożliwienia spełniania przyszłych
wymogów IMO Tier III oraz jako „hybrid-ready” - z oddzielnym, dedykowanym przedziałem na montaż (w przyszłości)
baterii akumulatorów.

Wizualizacja statku Cape Arkona.
Rys.: Båtbygg / Skipskompetanse
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Na terenie tzw. Stoczni Szczecińskiej (dawniej - Szczecińskiego Parku Przemysłowego) oraz przyległej Stoczni Południe
- częściowo wyposażone kadłuby buduje kilka firm. Należy
do nich G+K SteelCon Sp. z o.o. znany ostatnio głównie ze
współpracy z niemieckimi stoczniami budującymi luksusowe
superjachty. 18 października 2018 roku zwodowano tam kadłub superjachtu, kolejnego zamówionego w Szczecinie przez
stocznię Abeking and Rasmussen. Stoczniowy symbol budowy
tej jednostki, o której wciąż bardzo mało wiadomo, to 6506.
Jacht ma być wyposażony w napęd główny o łącznej
mocy MCR 2984 kW (4058 KM). Jest to jednostka o długości całkowitej 70,00 m, szerokości 12,00 m (według innego
źródła - 11,60 m), wysokości bocznej 6,25 m i tonażu pojemnościowym brutto 1450 jedn. Masa wodowania jednostki
na pochylni półdokowej Stoczni Szczecińskiej wynosiła ok.
460 t, a operacja została przeprowadzona z wykorzystaniem
wielkiej suwnicy pochylniowej.
Poprzedni kadłub superjachtu zbudowany przez G+K
SteelCon przekazany został niemieckiej stoczni w lutym 2018
roku.

Wodowanie kadłuba superjachtu A+R 6506.
Fot.: Stocznia Szczecińska

Ostatnio G+K SteelCon Sp. z o.o. zbudowała duży blok
superjachtu stanowiący mniej więcej połowę długości jego
kadłuba - część dziobową - dla stoczni Lürssen, w której zamówił go kanadyjski miliarder John Risley. Ma nosić nazwę
Northern Star. Będzie to 107-metrowej długości jednostka
projektu „Icecap” Lürssena, która ma być gotowy do przekazania armatorowi na początku 2021 roku. Statek został zaprojektowany z wysoką jak na superjacht klasą lodową i będzie
przystosowany do eksploatacji w rejonach arktycznych jako
jacht „ekspedycyjny”.
W 2018 roku duńska stocznia Karstensens Skibsværft A/S
otworzyła w Gdyni spółkę zależną pod nazwą Karstensen
Shipyard Poland, produkującą w Polsce kadłuby dla dużych
jednostek rybackich wyposażanych i dostarczanych przez
duńską spółkę.
Karstensens Skibsværft dzierżawi od Vistal Offshore
nowoczesny (oddany do eksploatacji w 2013 roku) zakład
produkcyjny (nowa hala przy nabrzeżu Indyjskim w porcie
Gdynia), nadający się do produkcji kadłubów. Składa się
z dwóch połączonych hal produkcyjnych o wymiarach 200 ×
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Rys.: Lürssen

Wizualizacja
arktycznego
superjachtu
projektu „Icecap”
Northern Star.

30 × 30 m oraz 150 × 30 × 20 m, wraz z przyległymi biurami
i zapleczem socjalnym.
Pierwszym kadłubem zbudowanym w tym miejscu jest
jednostka o numerze budowy 450 - Lunar Bow, która po wodowaniu w doku pływającym PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni
na przełomie czerwca i lipca oraz przeholowaniu do Skagen
jest tam wyposażana i ma być przekazana szkockiemu armatorowi Lunar Fishing w I półroczu 2020 roku.
Kolejnymi statkami budowanymi w Gdyni przez Karstensens są m.in. dwa identyczne 88-metrowe trawler-sejnery, na
które zamówienia złożyli islandzcy armatorzy Samherji Island
i Sildarvinnslan. Statek o stoczniowym numerze budowy
452, przeznaczony dla Samherji Island, otrzyma imię Vilhelm
Þorsteinsson, zaś jednostka nr 453 będzie nosić imię Börkur
i barwy armatora Sildarvinnslan. Mają być przekazane armatorom odpowiednio w czerwcu i grudniu 2020 r.
Napęd będą stanowiły dwa silniki wysokoprężne, napędzające (przez przekładnię - dwa wejścia jedno wyjście) śrubę
napędową o dużej średnicy (4,5 m) i sprawności, o nominalnej
prędkości obrotowej 125 obr/min. Parametry charakteryzujące
każdy z tych statków, to także: tonaż pojemnościowy brutto - ok. 4100 jedn., pojemność (13) zbiorników RSW - 3400
/ 3420 m sześc. - wg innego źródła i moc silników napędu
głównego - 2 × 3200 kW.

Trawler-sejner dla odbiorcy islandzkiego, który jako częściowo
wyposażony zostanie przekazany przez gdyński oddział duńskiej
stoczni Karstensens.
Rys.: Karstensens
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Ruch Karstensen’a polegający na otworzeniu oddziału
w Gdyni oznacza ograniczenie możliwości budowy częściowo
wyposażonych kadłubów statków rybackich dla Karstensens
Skibsværft A/S w polskich stoczniach, co dotknęło przede
wszystkim Stocznię Remontową Nauta. Współpracowała
ona z Karstensens Skibsværft A/S od momentu uruchomienia
Zakładu Nowych Budów w Gdańsku. Do chwili utworzenia
własnego oddziału duńskiej stoczni w Gdyni - Karstensens
zamówiła w Naucie 19 kadłubów. W lutym br. SR Nauta poinformowała o likwidacji Zakładu Nowych Budów w Gdańsku.
Wg rozeznania przeprowadzonego przez PortalMorski.
pl, na 259 statków rybackich przekazanych do eksploatacji
przez różne stocznie zagraniczne od 2000 roku do połowy
roku 2018 oraz znajdujących się wtedy w budowie lub zamówieniach, których kadłuby powstały w Polsce, aż 56 przeznaczonych było dla Karstensens Skibsværft A/S, co stanowi
około 21,7 proc. zleceń na takie konstrukcje ulokowanych
w naszym kraju.
Były one zamawiane w takich spółkach jak m.in.: Stal-Rem,
Safe, Odys, Nava, Nauta i/lub Nauta-Hull, Stocznia Marynarki
Wojennej w Gdyni, Crist, Cenal i Remontowa Shipbuilding.
Partner Stocznia z Polic pod Szczecinem, która nieco
wcześniej budowała częściowo wyposażone małe statki wielozadaniowe / mini-masowce (coastery) oraz cementowce dla
holenderskiej stoczni Bodewes, ostatnio zajęta była budową
częściowo wyposażonych kadłubów dużych barek rzecznych,
w tym - śródlądowych zbiornikowców, a także niewielkich
pogłębiarek.
W Szczecinie zwodowano 20 lipca br. kadłub pogłębiarki
Challenger 3 budowany przez stocznię Partner na zamówienie
stoczni holenderskiej. Wodowania dokonano 20 lipca w doku
pływającym nr 5 Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Statek,
po wydokowaniu, odholowano na przeprowadzenie dalszych
prac do nabrzeża Fant w Skolwinie.
Partner Stocznia Sp. z o.o. z Polic w swoim zakładzie
produkcyjnym na Skolwinie budowała ostatnio m.in. dwie
bliźniacze pogłębiarki dla stoczni Royal IHC za pośrednictwem
Neptune Shipyards BV (bezpośredniego zleceniodawcy budowy realizowanej przez policko-szczecińską firmę) - Challenger
2 i Challenger 3.
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Fot.: Elżbieta Kubowska

Pogłębiarka
Challenger 3
po wodowaniu.

Były to kadłuby w relatywnie wysokim stopniu wyposażenia
i gotowości technicznej. Zainstalowano na nich w Polsce, poza
niemałą częścią wyposażenia ogólno-okrętowego, także przynajmniej część specjalistycznego wyposażenia funkcjonalnego
(czyli pogłębiarskiego), np. żurawiki rury ssącej.
Budowane w Skolwinie pogłębiarki należą do typoszeregu
Easydredge w wersji 2700. Ich budowę rozpoczęto bez znanego ostatecznego nabywcy („na półkę”), czyli była to budowa
spekulacyjna i najprawdopodobniej nadal tak jest.
W chwili, gdy wodowano Challengera 3 - zwodowany
wcześniej Challenger 2 pozostawał przy nabrzeżu stoczni
Partner w Skolwinie.
Zwodowana w lipcu w Szczecinie pogłębiarka ma 81,75 m
długości całkowitej, 15,80 m szerokości konstrukcyjnej, 5,50 m
zanurzenia, 5,90 m wysokości bocznej, 2799 jednostek tonażu
pojemnościowego brutto i 882 - netto, nośność 4200 t i zasobnię
na urobek o pojemności 2700 m sześc.
Różne stocznie działające na terenie Stoczni Szczecińskiej
i Stoczni Południe (m.in. Finomar, PTS, Poltramp Yard) budują
przede wszystkim częściowo lub całkowicie wyposażone małe
jednostki połowowe oraz do obsługi morskich farm rybnych
- zarówno łodzie robocze (głównie małe katamarany), jak
i barki paszowe - na karmę dla ryb (głównie wyposażone pod klucz). Barki na karmę rybną (też w pełni wyposażone),
to także domena gdyńskiej, działającej w obrębie byłej Stoczni
Marynarki Wojennej, stoczni Stal Complex, której zdarzało się
w przeszłości budować także częściowo wyposażone małe
katamarany do obsługi farm rybnych.
Gdańska spółka Montex Shipyard (która część swojej działalności prowadzoną w Porcie Północnym przeniosła do hal i na
place przy nabrzeżu po upadłej kilka lat temu stoczni Maritim
Shipyard) w ostatnich latach zajęta była (i po części nadal
jest) m.in. budową częściowo wyposażonych dwustronnych
promów hybrydowych, bloków i sekcji na ekspedycyjne statki
wycieczkowe dla stoczni norweskiej (i ostatecznego odbiorcy armatora Hurtigruten) oraz na wielkie wycieczkowce budowane
przez MV Werften reprezentujące klasę „Global” (przeznaczone
przez zamawiającego - Dream Cruises - na rynek azjatycki).
Jednym z nowszych zleceń Montex Shipyard jest zamówienie od norweskiej stoczni Fitjar MV na częściowo wyposażony
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Pogłębiarka typu EasyDredge 27000 wizualizacja.
Rys.: IHC

statek dla norweskiego urzędu morskiego Kystverket, mający
służyć m.in. obsłudze znaków nawigacyjnych (stawiacz pław
i jednostka do obsługi latarni morskich) OV Hekkingen (GT
1050, 400 ton nośności, 46,60 m długości całkowitej).

Wielki wycieczkowiec klasy Global, którego sekcje
i bloki powstają także w Gdańsku, w stoczni Montex.
Rys.: MV Werften
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