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Politechniki Gdańskiei z dnia 13.04.2016r)
l.. ocena uzasadnienia podjęcia tematu rozprawy
organizacje międzynarodowe odpowiedzia|nę za bezpieczeństwo żeglugi na morzu, od
wielu lat opracowują i udoskona|ają kryteria oceny przetrwania kolizji statku na morzu.
obecnie obowiązujące przepisy opierają się na probabilistycznej koncepcji normowania
procz uwzględnienia w ocenie
bezpieczeństwa. Niezaleznie od metody, kaŻda
bezpieczenstwa zjawi sk ftzycznych wprowadza stał'ęwielkości' parametry oparte na ana|izie
przyczyn i skutków katastrof na morzu. Tę wielkości, współczynniki to powód do krytyki
przyjętych zasad,W odniesieniudo metody SOLAS 2009, do takich wielkościmiędzy innymi
który jest funkcją typu statku i długości
niezatapia|nościR
wymagany wskaznik
podziałowej.Do określenia prawdopodobieństwazupełnegoprzetrwania kolizji wskaŹnika
podziafu grodziowego A przyjmuje się szereg zdeterminowanych parametrów:
o
o

maksymalną znormalizowana dtugośÓuszkodzeni& J.a*,
punkt osobliwy na wykresie rozkładuprawdopodobieństwadługościuszkodzenia
Jkn,

o
o
.

wartośćprawdopodobieństwa w punkcie Jtn]Pk,'
współczynniki wagowe dla przyjętych stanów eksploatacji w określeniu
prawdopodobieństwa przetrwania kolizj i,
zasad określeniaprawdopodobieństwa przetrwania zatopienia przedziałulub grupy

przedziałów,
Mozna również przyjąó, ze stosowanie tych metod do nowych typów statków, mimo
spełnieniewymaganego kryterium nie musi zapewnić przetrwaniakolizji. Metoda SOLAS
2009, ma charakter nakazowy. Wykorzystywana jest w fazie projektowania statku.
Wymagany wskaznik bezpieczenstwa A, osiąga się poprzez przyjęcie odpowiedniej ilości i
rozmieszczęnie grodzi wodoszczelnych. Metoda nie uwzględnia zmiennych warunków
eksploatacji,wpływu stanumorza na wielkośćwskaŹnikaA.

W literaturze przedmiotu, po wprowadzeniu obowiązuj4cych zasad normowania
bezpieczeństwa pojawiają się
prace krytycznie ustosuŃowane do przyjętych i
obowiązującychzasad określeniaprawdopodobieństwaprzetrwania kolizji statku na morzu.
W ten obszar działalnościwpisuje się recenzowana praca doktorska mgr inŻ, P.
Szulczewskiego. Doktorant uwzględniając wady i za|ety obowi4zującej metody SOLAS
2009, sformułowałcel pracy:
Możliwe jest określeniezbioru parametrów dostępnych w dokumentacji projektowej,
które mają decydujący wpływ na zachowanie się statku w stanie uszkodzonym na fali.
Realizuj4c ten cel opracowałmetodykę poszukiwaniamożliwie najdokładniejszegoopisu
stanu statku uszkodzonego na wzburzonym morzu. W ocenie ryzykawypadku uwzględnia się
trzy elementy:
o prawdopodobieństwo wystąpienia zagroŻenia,
o czułośóobiektu na zagroŻenia- odpowiedŹ obiektu,
o

konsekwencje z wystąpieniem zagroŻenia.
Do oceny ryzyka Doktorant wprowadził zapis iloczynu macierzowego trzech wymienionych
tu wyżej elementów składowych' Prócz wprowadzenia oceny ryzyka, zasadnicze nowoŚci
zawarte w pracy to:
o uwzględnienie wpływu stanu morza nazachowaniu się statku uszkodzonego,
o uwzględnienie wpływu cieczy w zalewanym ptzedzia|e naptzetrwanie kolizji,
o wprowadzenie szerszego spektrum parametrów charakteryzujących statek a mające
wpływ na zachowanie się statkuw stanięuszkodzonym.
Przedstawiona metodyka umozliwia oszacowanie bezpieczeństwa w różnych etapach Życia
statku. Mętoda mimo ze oparta jest na zasadach ftzyki ruchu statku zawięra wiele
uproszczeń. Nie umniejsza to jednak znaczenia tej metody w rozwoju metod oceny
bezpieczenstwa statku uszkodzonego.
ogólna ocena pracy
Praca |iczy 125 stron w tym spis oznaczęn (skromny i niepełny),spis literatury (l52
pozycji), 3 zał'ączntki- listy programów w kodzie Matlab. Tręśćzawartajestna 101 stronach
i podzielona na 12 rozdział'ówz tym, Żę rozdział.ostatni zawiera podsumowanie' wnioski i
propozycjekierunków dalszych prac. Całość
pracy moŻnapodzielić na 4 części,
CzęśćI, to cztery pierwsze rozdziały. Pomijaj4c Wprowadzenie , częścta zawiera
ogólną ana|izę stanu wiedzy, historię rozwoju metod probabilistycznych w ocenie
bezpieczenstwa statku uszkodzonego. Autor koncentruje się na anal'izie metod zawartych w
rezolucji IMo ,Ą.265z roku 1973;konwencjęSOLAS
rezolucjachIMo, aw szczęgólności:
90; obecnie obowiązującą SoLAS 2009 i konwencję o liniach ładunkowych ICCL 66188'
Rozdział 3 tej części zawięra szczegółow4 ana|izę probabilistycznej metody zawartej w
SOLAS 2009. NiezaleŹnie od konwencji, Autor koncentruje się na anal'izię sposobu
|iczęnia częściowychskładników prawdopodobieństwaprzetrwania będących podstawą
określeniawartościwskaźnikabezpieczenstwaA. Analizuje wpływ takich parametrów jak:
2.

o

podziałowej,
wpływ długości

.

wymiarówuszkodzenia,

o

miejscawystąpieniauszkodzenia,

o

|iczby za|anychprzedział'ów wodoszczelnych (od l do 3),
o wpływ skorygowanej wysokościmetacentrycznejw stanie uszkodzonym.
Podrozdziały 2.5 i 2,6 zawierają szczegóŁową ana|izęi porównanie metod zawartych
w konwencji SoLAS
90 i SOLAS 2009. Skoncentrowano się w wykazaniu różnic w
określaniu wymaganego wskaŹnika bezpieczeństwa R i sposobu wyznaczania sktadników
będących podstawą określeniawskaznika A. W rozdzia!ę 3 przedstawiono krytyc znq ana|izę
stanu wiedzy i metod oceny bezpieczenstwa statku opartych na metodzie SOLAS ZOO9.
Przeprowadzona ana|iza pozwoliła na sformułowanię zasadniczych uwag w odniesieniu do
stosowanychmetod oceny prawdopodobieństwaprzetrwania statku w stanie uszkodzonym
(rozdział4):
. skomplikowana struktura zasad ob|iczaniawskaŹników,
. binama strukturaoceny - statek jest bezpieczny lub nie,
o
.
o

brak wpływu oceny okresu eksploatacji na wskaŹnikbezpieczeństwa,
funkcja ptzetrwaniabezpteczeństwa ,,s'' moze za|eŻecnie tylko od kształtu krzywej
ramion prostujących.
sposób wyboru stanów eksploatacyjnych i wag' przy okreŚlaniu globalnego
wskaŹnika,

o

ograniczona baza danych statystycznych będ4cychpodstaw4 określeniaparametrów
prawdopodobieństwastanów awaryjnych.
W tej części rozprawy Doktorant przeprowadził szczegółową analiza i ocenę mętod
określenia prawdopodobieństwa przetrwania kolizji.
Przedstawione wnioski, uwagi
stanowią wartość dodaną w obszarze zagadnień rwiązanych z bezpieczeństwem statku
w stanie uszkodzonym. Jeśli moŻna mieć zastrzęŻeniado tej części rozprary, to brak
szczegóŁowejinformacji w oparciu o jakie obliczenia,jakie rodzaje statków' wymiary tych
statków uwzględniono w formułowaniu oceny metod ob|iczania wymaganego wskaźnika
podziaługrodziowegoA '
CzęśćII to dwa krotkie rozdziały(5,6) w których Autor formułujecel pracy, metodykę
osiągnięciacelu' Nadrzędne cele pracy to:
. określeniewpływu stanu morza na przettwanie awarii,
o określenieszeregu dodatkowych parametrów projektowyoh w ocenie ryzyka
przetrwania.
Autor zakł.adakompromis pomiędzy stosowaniem metod opartych na podstawowych
prawach ftzyki a metodami statystycznymi w określeniustanu awaryjnego statku na morzu.
Model oparty będzie o trzy elementy:zagroŻenie'odpowiedŹobiektu,konsekwencje.
CzęśćIII rozprawy(rozdziały 7,8 i 9) moŻna uznaÓ za najważniejsze części
rozpfawy. Autor przedstawia propozycję alternatywnejmetody oceny ryzyka wypadku statku
w stanie uszkodzonym. Formułuje podstawowe pojęcia ryzyka, metodę oceny ryzyka i
Wkaz czynników które wywołują stmzagroŻenia. Podaje parametry techniczne decydujące
o odpowiedzi _ czułościobiektu na występujące zagroŻenia.Przyjęto, Że zachowanie obiektu
w wyniku występującego zagroŻeniaza|eŻyod
o charakterystykihydrostatycznejistatecznościowej,
o stanu załadowania,
o

podziaŁu przestrzennego statku,

.

położenieuszkodzenia,

o

geometrli przedziałuuszkodzonego.

.

danych statystycznych odnośnietypu awarii' rodzajuwypadku.
Wybór jest wynikiem własnychdoświadczeńiana|izydostępnychpublikacji.
Rozdział.8. Przedstawia model ftzyczny, wykorzystany do określeniazachowania się statku
na fali. Model zawiera Szereg uproszczei. których przyjęcie uwarunkowane jest szybkością
obl iczęń. Podstawowe załoŻeniaupraszczające to :
o pod powierzchniąwody uwzględniasięjedynie ciśnienięhydrostatyczne,
o metodajest ograniczonado kształtówkadłubao duzym współczynniku pełnotliwości
.

i dużychstosunkach wymiarów głównych(LlB i LlT),
ruchy statku które decydują o bezpieczeństwie to kiwanie i nurzanie' oraz kołysanie i
kołysanieburtowe sprzężonejako jeden oscylacyjny ruch względem osi o-x,

.

falowanie ma charakterfalowania regularnego,o stałymkierunku i okresie.
Podstawą modelu ftzycznegojest ogólne równanie dynamiki ruchu statku zuwzg|ędnieniem 6
stopni swobody. Współczynniki statyczne układu równań za|eŻą od
parametrów
hydrostatycznychkadłuba(wzory 26 do 29). Brak tu opisu uiytych symboli. Można się
jedynie domyślaćco oznacza np. Zy1\A,
Z\,1, obliczanie współczynnikow tłumieniai masy
wody towarzyszącej oparto o zalecenia ITTC (metoda Ikeady i Kawahary). Szczegóły tej
ostatniej metody (szereg wzorów strukturalnych) przedstawiono w rozdzial'ę l0 rozprawy.
Model zaHada nięza|ęinę okręśleniesił działającychna statek od falowania i oddziaływanie
wody za|ewającej dany przedział..
Siły dynamiczne od wody w zalanym przedziale
uwzględnia się jako oddziaływanie statyczne.
Pomija się wpływ działania wiatru na
zachowaniesię statkuuszkodzonego.
Rozdział' 9 zawięra
współczynników dynamicznych i statycznych,
wkaz
niezbędnych do określenia zachowania się statku uszkodzonego na fa|i, oraz parametry
geometrycznestatku i falowania które uwzględnia się przy obliczaniu współczynników.
Podany został.schemat obliczeń, parametry statku dla ktorego wykonane będą obliczenia
sprawdzające przyjętą metodą oceny ryzyka statku uszkodzonego. Nasuwa się tu pytanie:
Jaki jest cel zastąpienierzeczywistej geometriikształtukadłubazbiornikowca ,,SzczecinII''
geometriąkształtu z serii 60?
Część IV' to trzy ostatnie rozdziały. Rozdział. 10 zawtera omówienie zasad obliczania
współczynników tłumienia i mas towarzyszących. obliczenia oparte są na przywoływanej
juŻmetodzieKawahary i lkedy. obie metody to metody typowo inżynierskie.Przedstawione
w pracy postacie tych wzorów (np. 45, 46) są trudne do interpretacji. Zastosowane
oznaczenia nie są porównywa|ne z przyjętymi symbolami w podstawowym równaniu
dynamiki ruchu statku (wzór 25). Podano zasady określeniawpływu dynamiki zal'ęwania
przedziału (sloshingu) na wyniki obliczeń ruchu statku na fali. Przyjęto bardzo bezpieczne
załoŻenie,zeuwzg|ędnia się jedynie maksymaln4 wartośćsiły dynamicznej, której działaniu
przeciwstawiasię moment prostujący.
P lozdział' 11. to uszczegółowienie danych wejściowych do określenia ryzyka
przetrwania uszkodzonego statku, przy zał.oŻonymuszkodzeniu dla zadanych warunków

stanu morza' Przyjęto bardzo prosty stan statku po zalaniu. ZaLaniu ulega jeden przedział
z|oka|izowany w obszarze śródokręcia.Długośćuszkodzenia wynosi 74,5m. Za|anie nie
zmienia przegłębieniai odciętej środkacięikości. Stan morza, który jest podstawąokreślenia
zaistnienia prawdopodobieństwa
zagtoŻenia
wypadkiem
W ocenie ryzyka,
charakteryzowany jest przez prawdopodobieństwo wystąpienia fali o określonejwysokościi
okresie.
Doktorant przedstawia wybrane wyniki obliczeń zachowania się statku
przy
uwzględnieniu wpływu zalewanego przedziału(rys 51 do 61). Wyniki przedstawionesą w
formie wykreślnej.Przedstawiają amplitudy kęta kołysania statku w czasie do 100s dla
roinych przyjętych parametrów falowania. Kryterium oceny zaistnienianiebezpieczeństwato
wystąpienie amplitudy kąta przechyłu przekraczającego kąt zalewania pokładu, lub kąt
za|ewania pierwszego otwartego otworu wodoszczelnego. Krytyczne wartości kątów
przechyłuprzedstawiono w tab|, |2 - |4. Z porównania wyników w tabeli 12 i 13 moŻna
przyjąć,zał.oŻenie,
Ze uproszczony model oddziaływaniasloshingu w formie maksymalnego
momentu wywracającego do pewnego zakresu parametrów morza nie wptywa na wyniki
obliczeń (H5 :1-3m, Tn:4-7s). Wyniki obliczeń były podstaw4do określeniaryzykazgodnie
zzaleŻnością23. Poziom ryzyka,,R'' dla analizowanegoprzykładuprzedstawia wzor 49,
Wektor pionowy macierzy to prawdopodobieństwo wyst4pienia fali o określonejwysokościi
okresie' Wektor liniowy (przyjmuj4cy wartości0 lub 1), określamozliwośó wystąpienia
ryzyka nie przetrwaniakolizji. Ustala się na podstawieobliczeń amplitudy kątów kołysania
statku (Tabl. 13 i 14) rozprawy. ocena ryzyka odnosi się do: utraty iycia, zagroŻenia
środowiska' utraty ładunku, utraty statku. W przytoczonym przykładzie wszystkie te
zagroŻeniawystępująztym samym prawdopodobieństwem.Brak tu jasnych kryteriów oceny
Doktorant wprowadza trzy poziomy ryzyka: ryzyko
załoionego poziomu ryzyka.
49' Autor
akceptowane,nie akceptowane' katastrofa'Procz stopnia ryzyka wg. za|eŻności
definiuje prawdopodobieństwo Ro przetrwania kolizji jako macierz (wzor 55). Wartość
wektoraR6 zależyod:
o prawdopodobieństwawystąpieniafalowania o określonejwysokości,
o SUmY prawdopodobieństwkolizji (zderzenie statków, uderzenie o dno drogi
wodnej) w catym okresie eksploatacjistatku(25lat),
Doktorant jako jedną z moŻ|iwościproponuje przyjęcie akceptowanego poziomu
ryzyka w oparciu o kryteria: kosztów budowy, eksploatacji, kosztów ubezpieczen' przy
zał.oŻęniu1% prawdopodobieństwautraty statku w całym okresie ,,Życia,,. Taki poziom
ryzyka określarównanie 56.
W zakonczeniu tego rozdziału przedstawiono wyniki obliczeń prawdopodobieństwa
przetrwania przy za|aniu przedziału w analizowanym przypadku wg SoLAS 2009. Suma
wartościprzetrwania prawdopodobieństwad|a trzech stanów eksploatacyjnychA wyniosła
(rys. 63) A =0,0239. Brak tu komentarza w odniesieniu do przedstawionych na rysunku
wyników obliczeń.
Wyniki obliczeń przedstawione w tym rozdziale wskazują na trudnościw ocenie
bezpieczeństwa statku uszkodzonego. Przyjęte kryteria maj4 w duŻym stopniu charakter
jakościowya nie ilościowy.
ostatni 12 rozdział to podsumowanie i wnioski końcowę. Doktorant podkreślaże
obecniestosowanemetody posiadaj4szeregwad z ktorych najistotniejszeto:.

.
o

selektywnastrukturaprzepisów'
brak moiliwości porównania momentuprostującegoZ momentamiprzechylającymi,

o

minimalny zbiór parametrów statku,które mog4 wpływaó naprzerwanie kolizji.
Swoją metodę uwaŻa za jedną z moiliwych do wykorzystania w projektowaniu i
eksploatacji. Dalszy rozwoj to mniejszy stopień uproszczen w rozwiązywaniu różniczkowych
równań dynamiki statku.
3.

Uwagi kryĘczne
Najistotniejsze uwagi zawarto w ocenie ogólnej pracy. Uzupełniając już, ptzytoczone,
na|eŻy zutrócic uwagę na szereg mniej istotnych braków w tej rozprawie. Można mieć
zastrzeŻenia do układu formalnego pracy. Dla przejrzystości wzory do określenia
współczynnikow tłumienia i masy wody towarzyszącej (Ikeda, Kawahara), powinny być
omówione w rozdziale 8, a nie 10. W obliczeniach Doktorant wykorzysĘe komercyjny
system Matlab, nie podaje jednak szczegołow dotyczących sposobu rozwiązan równań. Do
mniej istotnychuwag krytycznych, utrudniaj4cychjednak czytanie pracy to:
o brak pełnego spisu oznaczen, szczegolnie odnosi się to do strukturalnychwzorów
Ikedy i Kawahary,
o stosowanietych samych symboli do oznaczeniaróznych wartościnp. R jako ryzyko i
jako wskaźnikniezatapialności
wg SoLAS'
o

.

.
o

w spisie oznaczendef,rniowanyjest parametroG (pionowa odległość
środkacięzkości
od aktualnej wodnicy pływania. ' w szeregu wzorach (np. 32, 33) występuje ten
symbol z kreską na gotze,Czy to są te samewielkoŚci?.
we wzotze (33) oG definiowanejest jako połoięnie środkaciężkościstatku.Należy
więc rozumieó, że jest to wysokość środka ciężkościIiczona od płaszczyzny
podstawowej,
w tekście spotyka się wykresy bardzo złej jakości (rys 27,41), bez opisu osi lub
przedstawianychkrzywych (23,24,42),
rys. 63 przedstawia szkicowo za|ane przedziały dla trzech róinych stanów
eksploatacyjnych(różneZanurzęnia).Z rysunku wynika Żęzanurzeniasą stałe'

o

duŻaczęśćwykazu spisu literaturynie zawiera pełnejinformacji bibliograficznej.
Wymienione tu niedociągnięcianie umniejszają wartościmerytorycznej przedstawionej
do oceny pracy.
4, Wniosek końcowy.
Mimo zawartych w poprzednich punktach recenzji uwag krytycznych, a takie
dyskusyjnychto uwazam, Że cel pracy zostałprzedstawionyw sposób jasny i konsękwentnię
zręa|izowany. Doktorant wykazaŁ dobrą znajomośćzagadnien związanych z problemem
ocęny obowiązujących przepisow związanych Z noffnowaniem bezpieczeństwa statków w
stanie uszkodzonym. Przeprowadził szczegółową ana|izęobecnie stosowanych metod oceny
bezpieczeństwa, wskazując na ich wady i za|ety' opracował swoją własnąmetodę oceny
bezpieczetlstwa statku w stanię uszkodzonym Z oceną ryzyka zatopienta statku. Umiejętnie
wykorzystałmetody numerycznedo oceny wpływudynamicznegooddziaływaniazalewanego
pr zedziałuna bezpieczeństwo statku uszkodzonego.

Zazasadnicze osiągnięci w tej pracy uwazam:
o przeprowadzenie wnikliwej unlizy obecnie stosowanych probabilistycznych
metod oceny bezpieczenstwa statku w stanie uszkodzonym,
o opracowanie swojej własnej metody oceny przetrwania statku uszkodzonego z
o

oceną ryzyka zatopienia przy uwzg|ędnieniuoddziaływania stanu morza,
szerokiego wykazu parametrów chrakteryzujących statek, jego stan załadowania
na ocenę ryzykazatopienia statku w wyniku awarii.

.

sposobu oceny wpływu sloshingu zalewanego przedziałaha zachowanie się statku
uszkodzonego.
Doktorant wykazał dobrą znajomośćwiedzy z zaŁ'tęsu hydromechaniki okrętowej,
obl iczeń numeryczny ch, z obszaru zagadnienlegi slacyjnych'
Wymienione wyŻej osiągnięcia zawartę w recenzowanej rozprawie upoważniają do
stwierdzenia, że Doktorant jest przygotowany aby prowadzić samodzielnie badania naukowe.
Jego doświadczętia i nabyte umiejętności w ocęnie stopnia ryzyka zwi4zane są z
zagadnieniami bezpieczeństwa w fazie projektowania i eksploatacji statków. Wpisują się
więc w obszar dyscypliny Budowa i Eksploatacja Maszyn
Stwierdzam Zatem,Że zgodnie z ustaw4 z dnia |4 marca 2003 roku o Stopniach Naukowych
i Tytule Naukowym otaz o Stopniach i Tytule w Zakresie Sztuki i w Rozporządzeniu
Ministra Nauki i SzkolnictwaWyiszego z dnia 1 września2011r. przedstawionado recenzji
ptaca odpowiada wymaganiom' jakie wynikają z art, 13, pkt. 2 ustawy. W związku z tym
pzedstawiona do ocenv rozprawa możestanowić podstawe dopuszczenia do publicznei
obronv i po pozytywnvm przebiegu obronv nadania mgr inż. Piotrowi Szulczewskiemu
stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscvplinie Budowa i Eksploatacia
Maszvn.

