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Wykaz Ważniejszych Oznaczeń

1. Wstęp
,,Ślubuję na honor polskiego robotnika postępowaniem swym nie przynieść ujmy
nazwisku, które się stało nazwą pierwszego pełnomorskiego statku zbudowanego w
polskich stoczniach, zawsze wzorowo wypełniać swoje obowiązki, rozwijać i
udoskonalać kwalifikacje zawodowe, utrzymywać w należytym stanie swoją sprawność
fizyczna i umysłową, pod każdym względem służyć przykładem swego życia i pracy oraz
stać niezłomnie na straży zdobyczy klasy robotniczej.”
Ślubowanie zostało wygłoszone przez Stanisława Sołdka 6 listopada 1948 r. w dniu
wodowania jednostki S.S. ,,Sołdek”. Od tego wydarzenia minęło już przeszło 66 lat.
Dzisiaj ,,Sołdek” jest symbolem zamierzchłych czasów. Wspomnieniem potęgi i chwały
polskiego przemysłu stoczniowego.
Opiekę merytoryczną nad statkiem sprawuje Dział Historii Budownictwa Okrętowego
natomiast za jego stan techniczny odpowiada Biuro Okrętowe Centralnego Muzeum
Morskiego. Eksploatacja statku - muzeum na wodzie, gdzie stale pozostaje on pod
wpływem zamiennych warunków meteorologicznych, wiąże się ze stopniowo
postępującą degradacją kadłuba i wyposażenia. Muzeum przeciwdziała temu,
przeprowadzając wymagane przeglądy i stosowane naprawy. Jednakże jednostka
wymaga generalnego remontu, przywracającego statek do dawnej świetności. A także
dostosowania oferty muzealnej ,,Sołdka” do współczesnych standardów oraz potrzeb i
oczekiwań zwiedzających.
Zadaniem pracy jest utworzenie projektu modernizacji i przebudowy wnętrza jednostki
S.S. ,,Sołdek” na potrzeby Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Projekt
zakłada utworzenie przejścia między ładownią nr 2 a ładownią nr 3 oraz adaptacje
ładowni nr 1 i 2, które pozostają stale wyłączone ze zwiedzania.

Zakres pracy obejmuje uzyskanie podstawowych informacji na temat jednostki oraz
stworzenie dokumentacji, etapów oraz formy wykonania projektu.
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Rozdział drugi pozwala na zapoznanie się z historią jednostki. Począwszy od momentu
podjęcia decyzji o zamówieniu serii rudowęglowców w 1948 roku. Przez budowę,
wodowanie i eksploatację. Do momentu przekształcenia jednostki na statek - muzeum.
Rozdział trzeci porusza tematy ogólne. Takie jak kwestie obecnego armatora jednostki.
Towarzystwa klasyfikacyjnego, pod którego podlega Sołdek. Instytucji związanych z
jednostką: Centralnego Muzeum Morskiego i Towarzystwo Przyjaciół Statku - Muzeum
,,Sołdek”. Jak również przepisów śródlądowych i bezpieczeństwa, jakie musi spełniać
jednostka oraz klasy, jaką otrzymała.
Rozdział czwarty przedstawia dokumentację techniczną udostępnioną przez armatora:
plan ogólny, zład poprzeczny, zład podłużny oraz ścianki i platformę pompowni w
ładowni nr II. Zawiera również rysunki opracowane na potrzeby projektu: przekroje
poszczególnych ładowni.
Rozdział piąty przybliża temat charakterystyki i stanu technicznego kadłuba. Odwołuje
się do typu statku, podstawowych danych oraz kształtu kadłuba. Ukazuje również
podział przestrzenny statku.
Rozdział szósty zawiera informacje na temat wyposażenia kadłuba i pomieszczeń
statku. Przedstawia podstawowe przeznaczenie okrętu handlowego, jakim jest przewóz
ładunku i ludzi, do czego dostosowywane są poszczególne przestrzenie w jego kadłubie
i nadbudówkach.
Rozdział siódmy pozwala na zapoznanie się z elementami siłowni: maszyną parowa i
kotłownią oraz mechanizmami pomocniczymi. Fakt, iż jednostka była napędzana
maszyna parowo - tłokową świadczy o jej muzealnej wartości.
Rozdział ósmy przedstawia poszczególne elementy konstrukcji kadłuba. Począwszy od
dna podwójnego przez burtę, pokład, grodzi i przegrody do nadbudówki oraz
pokładówki. Uwzględnia również wiązania kadłubowe jak również ogólną konstrukcje
kadłuba.
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Rozdział dziewiąty przedstawia polaczenia kadłubowe, jakie zostały zastosowane na
jednostce. ,,Sołdek” posiada nitowano – spawaną konstrukcje kadłuba.
Rozdział dziesiąty ukazuje typowy zakres remontu statku. Obecny stan techniczny oraz
przeglądy, jakie zostały zrealizowane.
Rozdział jedenasty bezpośrednio nawiązuje do projektu. Pokazuje plan i etapy
wykonania przejścia miedzy ładownia nr 2 a ładownią nr 3. Uwzględnia możliwość
wejścia do ładowni nr 1 i 2. Informuje o technologii wykonania przebudowy oraz
materiałach, z jakich jest wykonana konstrukcja kadłuba. Przedstawia wyniki obliczeń
wytrzymałościowych, poszczególnych fragmentów konstrukcji po wykonaniu otworów
przejściowych. Zawiera modele 3D ładowni nr 1 i 2 oraz kadłuba jednostki.
Rozdział dwunasty jest kontynuacją poprzedniej części projektu. Obejmuje wykonania
dokumentacji fotograficznej sal wystawowych w ładowni nr 3 i 4 oraz ładowni nr 1 i 2
pozostających dotychczas wyłączonych z ciągu zwiedzania. Informuje o stanie
technicznym ładowni nr 1 i 2 oraz balastu jednostki. Pokazuje fragmenty konstrukcji,
które

zostaną

poddane

przebudowie.

Przedstawia

projekt

zagospodarowania

przestrzennego ładowni nr 1 i 2. W ramach projektu zostały również wykonane modele
3D wizualizujące proponowany zakres zamian.

3

2. Historia Jednostki S.S Sołdek
Rozdział ten przedstawia historię pierwszego oddanego do eksploatacji statku
pełnomorskiego w historii polskiego przemysłu stoczniowego. Wyróżnione zostały
takie etapy jak: budowy, wodowanie, eksploatacja oraz nowa funkcja statku, jaką
otrzymał po zakończonej pracy - muzeum. Wybrano najważniejsze informacje i
wydarzenia dotyczące jednostki. Dzieje tego statku są niezwykle bogate i budzące
ciekawość. Nie sposób opisać pełną historię statku. Jest to nawet nie wykonalne ze
względu na wiek jednostki i informacje zachowane do dnia dzisiejszego. Zarówno te od
strony technicznej i technologicznej dotyczące samego etapu tworzenia i budowy jak
również te związane z przebiegiem zdarzeń w czasie eksploatacji są nie pełne, choć
faktów znanych jest bardzo wiele. Historia „Sołdka”, obszerna i tajemnicza wciąż jest
uzupełniana.
Na początku należy rozszyfrować nazwę rudowęglowca S.S. ,,Sołdek”. Skrót S.S.
oznacza Steam Ship, czyli Statek Parowy. Przed imionami statków często stawia się
odpowiednie kombinacje liter, będące skrótem charakteryzującym typ danej jednostki
pływającej. Oznaczenia te pozwalają łatwo rozróżnić statki o podobnej nazwie. Drugi
człon „Sołdek” jest nazwiskiem jednego z traserów pracujących przy budowie statku,
przodownika pracy.

Zdjęcie nr 1 ,,Sołdek”
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2.1 Budowa
….a Staszek Sołdek nie przewidywał
Że takie szczęście ma!
Po morzach świata będzie on pływał!
Niech żyje on i ja!

(piosenka stoczniowa 1948 rok)
W pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej w związku z dużym popytem
na węgiel pojawiły się problemy transportowe. Eksport tego towaru przez polskie porty
znacznie wzrastał. W tej sytuacji, z Londynu, z przedsiębiorstwa Gdynia - Ameryka
Linie Żeglugowe S.A napłynęło pierwsze zlecenie na budowę serii sześciu jednostek
morskich - rudowęglowców. Umowę została podpisana 5 maja 1946 roku przez
dyrektora GAL-u Mariusa Pliniusa i dyrektora naczelnego Zjednoczenia Stoczni
Polskich Henryka Umiastowskiego. W pierwszym etapie oprócz 6 statków parowych do
przewozu węgla i rudy o nośności 2540 DWT zaplanowano budowę 2 motorowców
drobnicowych po 88 DWT każdy, 4 holowników o mocy maszyn 400KM oraz 2
trampów o nośności 4500 DWT.
Budowę masowców prowadził mgr inż. Jerzy Doerffer w Stoczni Gdańskiej pod
ówczesną dyrekcją mgr inż. Wacława Czarnowskiego. Założono, że rudowęglowce
będą pływały po Bałtyku i Morzu Północnym jednak w późniejszym czasie wypływały
również na Atlantyk dostarczając ładunek do portów francuskich. Przystosowane
zostały do polskich warunków ekonomiczno-gospodarczych z przeznaczeniem wywozu
z Polski węgla a przywozu rudy żelaza. Połączenie tych dwóch ładunków węgiel-ruda
było bardzo korzystne ze względu na ekonomię jednak stwarzało dość duże problemy
techniczne.
Jednostki z serii liczącej potem 29 rudowęglowców zostały oznaczone stoczniowym
symbolem B-30. Przy ich budowie występowało wiele problemów i wbrew ocenom
budowy seryjnej cykl powstawania każdego następnego statku ulegał wydłużeniu a nie
skróceniu.
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Tabela nr 1 Rudowęglowce B-30 dla polskiego armatora i cykle ich budowy
W tabeli brakuje danych dotyczących statku nr 04 „1 Maj”, który po zakończeniu
budowy i odbyciu prób morskich został przekazany ZSRR.
Pierwszym z wybudowanych jednostek towarowych w Polsce był statek parowy
„Sołdek”. Traktowany był, jako jednostka prestiżowa, więc jego cykl budowy był
najkrótszy: trwał 567 dni.
Charakterystyka ogólna:
Długość całkowita 87m
Długość pomiędzy pionami 82,6 m
Wysokość boczna do pokładu szańcowego 7,1 m
Zanurzenie 5,38 m
Prędkość kontraktowa na próbach 11 węzłów (20,4 km/h)
Nośność 2540 t (DWT)

Historia projektowania prototypowego statku jest bardzo bogata i kryje wiele tajemnic.
„Sołdek” jest efektem ciężkiej, wielomiesięcznej pracy sztabu ludzi. Pierwszy projekt
ofertowy został podobno wykonany przez inż. Witolda Urbanowicza. Projekt wstępny
„Sołdka” opracowano pod kierownictwem mgr inż. Henryka Giełdzika, który został
powszechnie uznawany za autora. Natomiast wykonanie dokumentacji warsztatowej
zlecono francuskiej stoczni Augustin Normand z Hawru. Sam wybór wykonawcy tej
dokumentacji trwał prawie cały rok. Dodatkowo współpraca ta dostarczała trudności
„administracyjne” związane z częstymi wyjazdami zagranicznymi. Następnie Centralne
Biuro Konstrukcji Okrętowych, powołane w ramach Zjednoczenia Stoczni Polskich,
przetłumaczyło i dostosowało otrzymane rysunki robocze do naszych możliwości
materiałowych i wykonawczych. Wszystkie ważniejsze zagadnienia techniczne
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uzgadniano z przedstawicielem armatora, inspektorem technicznym, inż. Władysławem
Milewskim.
Projektowanie
Zjednoczenia

,,Sołdka”
Stoczni

zaangażowało

Polskich,

oprócz

Centralnego

konstruktorów
Biura

i

projektantów

Konstrukcji

Okrętowych,

Politechniki Gdańskiej i szeregu polskich przedsiębiorstw kooperujących ze stoczniami
w latach czterdziestych ubiegłego wieku, co najmniej trzy stocznie w Zachodniej
Europie. Budowę statku powierzono odbudowanej z grubsza z ruin Stoczni Gdańskiej.
Centralne Biuro Konstrukcji Okrętowych zostało powołane w 1946 roku, którego
zadaniem było zabezpieczenie pod względem dokumentacji technicznej programu
produkcji okrętowej stoczni zgrupowanych w Zjednoczeniu Stoczni Polskich. COBKO
zatrudniało początkowo zaledwie kilkunastu pracowników i było mniej liczne niż biuro
konstrukcyjne Stoczni Gdańskiej. To ostatnie zasiliło kadry CBKO w roku 1948, kiedy
znaczna część konstruktorów została przeniesiona służbowo ze stoczni do CBKO.
CBKO zaangażowane było w początkowym okresie w ograniczonym stopniu przy
budowanych w Polsce: min. rudowęglowców B-30, gdyż projekty tych jednostek
zamówione zostały w stoczniach zagranicznych.
W miarę wzrostu zakresu produkcji wypłynęły z coraz większym nasileniem potrzeby
bieżącego zaopatrywania warsztatów w dokumentację. Potrzeby te, których
zaspokojenie

wykraczało

poza

możliwości

CBKO,

wywołały

powstanie

przyzakładowych biur konstrukcyjnych.
Biura takie powołane zostały w poszczególnych stoczniach w 1952 roku. Z biegiem
czasu funkcje tych biur -początkowo ograniczone praktycznie do działalności rozdzielni
rysunków - poszerzały sie, w miarę narastania potencjału konstruktorskiego. Po kilku
latach istnienia biura konstrukcyjne stoczni zaczęły wykonywać adaptacje projektów
statków seryjnych według wymagań poszczególnych armatorów, a w dalszym etapie
projekty nowych typów statków.
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Centralne Biuro Konstrukcji Okrętowych, zostało w roku 1952 przemianowane na
Centralne Biuro Konstrukcji Okrętowych nr 1, a od roku 1965 występujące pod nazwą
Centralny

Ośrodek

Konstrukcyjno-Badawczy

Przemysłu

Okrętowego.

Poza

opracowaniem dokumentacji oraz wyposażenia statków morskich i innych jednostek
pływających CBKO nr 1 prowadzić miało również studia i prace naukowo-badawcze w
dziedzinie okrętownictwa.
Wracając do „Sołdka” należy wspomnieć, że choć budowa przebiegała sprawnie
należało rozwiązać wiele przeszkód wykonawczych i związanych z brakiem
odpowiedniego wyposażenia materiałowego. Prace przygotowawcze rozpoczęto w
połowie 1947 roku.
Dokumentacja z francuskiej stoczni dostarczała licznych problemów, o czym możemy
przeczytać w piśmie Stoczni Gdańskiej do Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych
z dnia 10 lutego 1948 roku. Uwagę zwrócono na liczne niejasności i pomyłki we
francuskiej dokumentacji.
Prace traserskie rozpoczęto 15 września 1947 roku. W traserni mistrza Karola Chwastka
wykryto kolejne błędy w liniach teoretycznych, które natychmiast zostały poprawione
m.in. przez jednego z traserów, przewodnika pracy i patrona: Stanisława Sołdka. Do
prac traserskich przywiązano największą wagę. Każdy źle zrobiony szablon, każda
najmniejsza pomyłka groziła złym wygięciem blach czy profili, a tym samym błędem w
kształcie kadłuba. Wręgi i gięcie profili na gorąco wykonano we wręgowni pod
nadzorem mistrza Tomasza Malika. Wygięcie odpowiednio profili dla konstrukcji
nitowanej tak by nadać im odpowiedni kształt i właściwy kąt nachylenia półki
przylegającej do poszycia nie było łatwym zadaniem
„Biuletyn Prasowy” nr 5 (z 3 kwietnia 1948 roku) Zjednoczenia Stoczni Polskich prace
przygotowawcze blach i wręgów opisuje następująco: „ Wręgownia- królestwo mistrza
Malika. Kątowniki podgrzewa się w palenisku, a następnie przymocowuje się do
podłogi hali i wygina według szablonu przy pomocy młotów pneumatycznych(…)
Blachy wyginane są na walcowni, gdzie nadawane są im fantastyczne kształty (…) Na
kadłubowni blachy cięte są palnikami według oznakowań i wskazówek traserów, wierci
się również otwory pod nity”.
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Zdjęcie nr 2 Prace na traserni
Blachy i profile zostały uprzednio obrobione w kadłubowni pod kierownictwem Feliksa
Ruca. W wydziale tym stawiano czoło problemom związanym z wyposażeniem,
większość narzędzi pochodziła z okresu wojennego i wymagały szczegółowych
przeglądów i remontów. Kadłubownia zajmowała się również prefabrykacją grodzi i
sekcji przestrzennych zbiorników szczytowych.
Zgodnie z projektem dziobnica i tylnica miały zostać odlane w dwóch częściach ze
staliwa, ale odlewnia w Elblągu w tamtych czasach nie miała możliwości odlewu tak
dużych elementów. Wprowadzono kolejną zmianę i wykonano te części statku, jako
spawane. Niezwykle zaangażowani stoczniowcy doskonale radzili sobie z trudnościami:
dziobnicę wyprofilowano z odpowiednio giętych blach a kształt tylnicy otrzymano
dzięki ręcznie obrabianej odkuwce.
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Zdjęcie nr 3 Tylnica spawana
„Sołdek” zyskał nitowano-spawaną konstrukcję kadłuba, przede wszystkim ze względu
na brak kadry spawaczy, którzy potrafiliby sprostać stawianym wymaganiom
towarzystwa klasyfikacyjnego Lloyd’s Register of Shipping. Jednak główną trudność
stwarzał brak urządzeń spawalniczych. Zapewnienie odpowiednio wykonanych prac
spawalniczych wymagało olbrzymiego wysiłku. Spawanie prowadził Antoni Szulc,
który w późniejszych latach został kierownikiem obecnej na Stoczni szkoły
spawalniczej.
Prace nitownicze i próby szczelności zbiorników nadzorował Jan Czubek. Pierwszy nit
zakuł ówczesny minister żeglugi Adam Rapacki. Obróbka blach kadłuba, wywiercenie
w nich tysięcy otworów o średnicy 19 i 22 mm i samo nitowanie było olbrzymim
wyzwaniem związanym z ciężką i mozolną pracą. Należało zachować szczególną
ostrożność i dokładność by po zamontowaniu wszystkie elementy do siebie pasowały.
Zakuto olbrzymią ilość nitów, dokładnie je zaklepano a styki blach uszczelniono,
ponieważ przy użytej grubości blach (16 mm) nie stosuje się przekładek
uszczelniających. Masa użytych nitów, około 300 tysięcy, to w przybliżeniu aż od 5-6%
masy całego kadłuba. Pokłady, zrębnice luków ładunkowych, grodzie, nadbudówka
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śródokręcia, komin, zrębnica zasobni węglowej, węzłówki oraz wsporniki zostały
zespawane elektrycznie.
Montaż statku na pochylni nadzorował Józef Tomaszewski. Podczas prac montażowych
ślusarze kadłubowi musieli wykazać się niezwykła uwagą, bo skurcze spawalnicze
mogły wpłynąć niekorzystnie na zgodność otworów w złączach nitowanych.
Kadłub zmontowano z około 900 t stali, w tym ok. 500 t sekcji spawanych.

Zdjęcie nr 4 ,,Sołdek” w budowie na pochylni
Położenie stępki na najnowocześniejszej wówczas pochylni półdokowej A-2 miało
miejsce 3 kwietnia 1948 roku, której pierwsze blachy poświęcił o. Ernest Łanucha z
zakonu kapucynów przy kościele św. Jakuba. Pokład główny w części rufowej i
środkowej został podniesiony tworząc pokład szańcowy. Obniżono również koszty
załadowania statku rozmieszczając, o odpowiedniej wielkości, luki ładunkowe tak by
statek był samotrymujący. Powstała jednostka o czterech ładowniach z sześcioma
grodziami wodoszczelnymi.
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Zdjęcie nr 5 Położenie stępki S.S. ,,Sołdek”
Kolejnym wyzwaniem z powodu braku odpowiedniego doświadczenia było
zwodowanie statku 6 listopada 1948 roku. Udało się i przystąpiono do przeprowadzania
prace wyposażeniowych. 24 Września 1949 roku o godzinie 9:55 „Sołdek” wyszedł na
swój pierwszy próbny rejs. Próby przebiegły pozytywnie jednak wykryto wiele usterek
w związku, z czym statek zdano dopiero 21 października a zgłoszenie wyjścia w
pierwszy rejs 22 października 1949 roku.
Wybudowanie takiej jednostki w latach powojennych to sukces i początek rozwoju
przemysłu okrętowego w Polsce. Trzeba pamiętać o tym, że po zakończeniu wojny dwa
porty

i

stocznie,

które

uzyskaliśmy

wraz

z

granicami,

były

zrujnowane

bombardowaniami i ostrzałami artyleryjskimi. Stopień zniszczenia oceniano na 80 %.
Działania wojenne przerwały zdobywanie pierwszych doświadczeń z budowania
statków pełnomorskich, jakie rozpoczęto w Stoczni Gdynia. Należało rozpocząć od
odgruzowania i odbudowy podstawowej infrastruktury.
Istniały obawy, że Stocznia Gdańsk, choć posiadająca podstawowe warunki to wciąż
słabo wyposażona i nieposiadająca jeszcze doświadczonej kadry nie poradzi sobie z
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budową takiej jednostki. Działanie stoczni i ich zaplecze kooperacyjne dopiero się
rozwijały. Brakowało wykształconych pracowników, energii, narzędzi oraz materiałów
w tym nawet stali. Brak odpowiednich urządzeń dźwigowych również utrudniał prace.
Udźwig kranów na pochylni wynosił tylko 16,5 t. Jednak wraz z postępem budowy
„Sołdka” rósł poziom Stoczni. Prace nabierały tempa wraz z przybywająca ilością
pracowników. Zanotowano, że w kwietni 1948 roku przerób dzienny stali wzrósł od 20
do 75t. „Dziennik Bałtycki” informował o wykonaniu normy wynoszącej od 126% do
183% w okresie kwiecień-czerwiec 1948 roku.
Z obecnego punktu widzenia poziom tego przemysłu był niski a jednak udało się
zbudować pierwszy polski statek pełnomorski „Sołdek” uznawany za symboliczny
początek powojennej historii przemysły stoczniowego.

Zdjęcie nr 6 Widok na znak wolnej burty
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2.2 Wodowanie
Uroczyste wodowanie „Sołdka” miało miejsce w sobotę 6 listopada 1948 roku. Uważa
się, że jest to najważniejszy moment – pierwsze zetknięcie się kadłuba z wodą, często
porównywany do narodzin dziecka.
Wydarzenie to było niezwykle ważnym momentem historycznym – pierwsze
wodowanie dużej jednostki w historii polskiego budownictwa okrętowego. Polska
udowodniła swoją zdolności do budowania jednostek dorównujących a nawet lepszych
od zagranicznych statków. Na uroczystościach było obecnych wiele ważnych
osobistości. Wodowanie połączono z chrztem, którego dokonała żona trasera, Helena
Sołdkowa. Stanisław Sołdek zwyciężył w rywalizacji o przewodnictwo pracy w traserni
Stoczni Gdańskiej i jego nazwiskiem nazwano statek. Podczas budowy pierwszej serii 6
rudowęglowców, Zjednoczenie Stoczni Polskich wraz z GAL-em zarządziłoby
wybudowane statki otrzymały nazwy od nazwisk przodujących pracowników Stoczni
Gdańskiej. Niestety zobowiązanie to nie zostało spełnione, tylko pierwszy i trzeci z
serii statek, „Brygada Makowskiego” otrzymał odpowiednia nazwę.
Tak opisał to wydarzenie „Dziennik Bałtycki: „Przybyły tłumy ludzi (…) na trybunę
wchodzi przewodnik pracy, traser Stoczni Gdańskiej Stanisław Sołdek i składa
ślubowanie (…) Na trybunie u dziobu stanęła pani Sołdkowa, żona przewodnika pracy,
trzymając w ręku butelkę wina (…) wybito ostatnie podpory, statek drgnął, zaczął z
wolna, lekko przyspieszając spływać ku morzu. Towarzyszyły temu okrzyki radości
zebranego tłumu. Orkiestra odegrała hymn narodowy (…) Stało się to o godzinie
13:25”.
Zwodowanie kadłuba „Sołdka” było w tamtym czasie dużym wyzwaniem. Choć nie
było to pierwsze wodowanie pełnomorskiego statku w Polsce w latach powojennych to
wciąż brakowało doświadczenia. Pierwsze takie wydarzenie miało miejsce ponad pół
roku wcześniej w Szczecinie. W Stoczni Gdańskiej nie było nikogo, kto by wcześniej
wodował morski statek z pochylni wzdłużnej. Zagadnienie było to znane od strony
teoretycznej jednak żaden z inżynierów okrętowych pracujących przy statku nie zetknął
się z tym w praktyce. Spuszczenie z pochylni do wody tak olbrzymiej masy, bo aż 940
ton stali i około 300 ton balastu, tak by statek zachował stateczność, było poważnym
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problemem. Udało się przeprowadzić poprawnie wszystkie obliczenia wraz ze
starannym przygotowaniem płóz i urządzeń na pochylni. Całą technologię wodowania
opracował inż. Jerzy Doerffer. Pracami ciesielskimi i przygotowaniem do wodowania
kierował mistrz Izydor Dobaj będący warszawskim stolarzem meblowym. Prace te
obejmowały wykonanie podbudowy statku na pochylni, ustawienie rusztowań
wewnętrznych i zewnętrznych oraz wyłożenie ładowni i pokładów drewnem.

Zdjęcie nr 7 Wodowanie
„Sołdek” został zbudowany na specjalnych blokach na pochylni półdokowej A-2,
pochylonej w stosunku 1:20, o nawierzchni betonowej. Pochylnia była znacznie dłuższa
(ponad 200 m) i szersza (32,5 m) niż „Sołdek”, dlatego statek odstawiono od środka
pochylni. Dno statku znajdowało się na wysokości 1,55 m nad pochylnią wzdłuż całej
długości kadłuba. Odblokowanie płóz a następnie płozy dolne ułożono wzdłuż całej
pochylni tuż po ukończeniu budowy i sprawdzeniu zbiorników dennych. Wszystko
musiało zostać dokładnie ułożone tak, aby tor był idealnie prosty. Płoży na odcinku
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rufowym rozstawiono o 50 mm szerzej niż w części dziobowej. Dodatkowo podparto je
w kierunku poprzecznym, dokładnie przymocowując do pochylni by uniknąć tzw.
zacięć. Następnie należało zastosować specjalne smarowanie.
Smary zagraniczne były niedostępne, ale i z tym problemem doskonale sobie
poradzono. Po wielu badaniach i doświadczeniach został ustalony skład smaru
pochodzenia krajowego. W pierwszej kolejności na płozach nakładano na gorąco
warstwę parafiny o grubości około 3 mm by w kolejnym kroku ułożyć około 6 mm
warstwy mieszaniny łoju z szarym mydłem. Dodatkowo, by zmniejszyć tarcie
początkowe nałożono na zimno warstwę 1mm wazeliny technicznej. Współczynnik
tarcia początkowego wciąż był za duży w związku z tym zwiększono pochylenie torów
1:18,6. W wyniku obliczeń poznano siłę początkową o wartości około 50 ton, która
miała pozwolić na samoistne ruszenie statku po wyjęciu bloków. I tak się stało.
Pamiętano również o tym by bezpiecznie wyjąć bloki. Dlatego zamontowano 2 zapory
hydrauliczne, które podtrzymywały kadłub na pochylni i pozwoliły na wodowanie w
wyznaczonym czasie. Taka zapora będąca jedynym zabezpieczeniem statku złożona
była ze specjalnej dźwigni podtrzymywanej staliwnym klinem a uruchamianej przez
prasę hydrauliczną. Górna płoza skuta stalową blachą opierała się o dźwignię
przenosząc siłę napędzającą „Sołdka”. Przewidziano także wpływ temperatury (mróz),
który mógłby zwiększyć współczynnik tarcia powodując zanik siły zsuwającej. Na
dziobie zamontowano dwie specjalne prasy hydrauliczne o łącznej sile 100 ton tak by w
razie zatrzymania kadłuba pchnęły go bezpiecznie z pochylni. Następnie przystąpiono
do zakładania płóz górnych-ślizgowych na około 75% długości statku, które również
wysmarowano wyżej opisywanym smarem. Wzdłuż całej długości płóz pomiędzy
balami drewnianym, uzupełniającymi wolną przestrzeń, położono rząd klinów
dębowych. Wykonano również odpowiednio silne kozły drewniane, które znalazły się
pod dziobem i rufą. To zabezpieczenie było konieczne ze względu na węższy rozstaw
płóz w tych obszarach. Na koniec wszystko zostało powiązane linami i zabezpieczone
by materiały mogły zostać użyte przy kolejnym wodowaniu.
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Zdjęcie nr 8 Wodowanie, widok od rufy

Zdjęcie nr 9 Wodowanie, widok od dziobu

6 listopada proces wodowania rozpoczęto od przeniesienia całego ciężaru kadłuba,
bloków kilowych i obłowych na płozy przez ich podklinowanie. Użyto specjalnych
urządzeń do podbijania klinów nazywanych babami. Baba ważąca około 50 kg składa
się z bloku żelaznego zsuwającego się w specjalnym korycie i wymaga aż 8 ludzi do
obsługi. Równocześnie po otwarciu zaworów śluzy pochylniowej, przez około dwie
godziny, zatapiano tylnią część pochylni. Stan wody w kanale był w tym czasie niski w
związku z tym użyto dźwigu pływającego (100t), który uniósł i odsunął bramę
zaporową niechcącą spłynąć. Zaraz po zalaniu usunięto śluzę wraz z wszystkimi
blokami kilowymi pozostawiając jedynie 4 bloki obłowe. Po uroczystościach bloki te
zabrano a za pomocą prasy hydraulicznej cofnięto klin podtrzymujący dźwignię
podpierającą płozy górne. Kadłub bez przeszkód samoczynnie ześlizgnął się z pochylni
i gdy cały znalazł się w wodzie zrzucono kotwice. „Sołdek” przy pomocy holowników
został odholowany do nabrzeża wyposażeniowego. Wodowanie naszego pierwszego
prototypowego statku zakończyło się sukcesem początkującym rozwój przemysłu
stoczniowego w Polsce.

17

Schemat nr 1 Technologia wodowania
We wspomnieniach Józefa Salamona starszego mechanika PHM czytamy: „W dzień
wodowania Sołdka, co jest oczywiste, panowała w stoczni podniosła atmosfera. Na
pochylni były stosowane przemówienia, później hymn państwowy i statek spłynął na
wodę basenu. Dla nas pracowników, dodatkowym i widocznym znakiem uroczystości
był sporych rozmiarów-, co doskonale pamiętam- kotlet schabowy na talerzu podczas
poczęstunku na oddziale, oraz ćwiartka lub pół litra wódki na dwie osoby.”

Zdjęcie nr 10 Tuż po wodowaniu
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2.3 Eksploatacja
„Sołdek” był własnością Żeglugi Polskiej S.A. w związku, z czym na kominie
umieszczono znak armatora (białą literę „Ż” na czerwonym tle) jednak w
rzeczywistości swój port macierzysty posiadał w Gdańsku a od 25 października 1949
roku do roku 1951 eksploatowany był przez Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe S.A.
W późniejszych latach został przekazany Polskiej Żegludze Morskiej w Szczecinie
uzyskując tym samym prócz nowego armatora nowy port macierzysty w Szczecinie.
Do dzisiejszego dnia nie można w pełni opisać historii eksploatacji, ponieważ pierwsze
dzienniki okrętowe zostały zgubione. W dodatku „karty rejsów” znajdujące się w
Szczecinie są niekompletne.
Zachowały się jedynie formularze rejsów od numeru 563 do 784. Wiemy jednak, że
„Sołdek” odbył aż 1479 rejsów. Wyliczona średnia roczna wynosi 48 rejsów. Według
materiałów prasowych statek osiągnął imponujące wyniki, ze względu na ilość
przewiezionego ładunku. W całym okresie eksploatacji było to aż 3,5 miliona ton
ładunku a nośność statku wynosi tylko 2540 DWT. Jednostka była oceniana, jako
najbardziej pracowita w naszej flocie. Osiągała doskonałe wyniki ekonomiczne
dostarczająca zysk armatorowi. W efekcie 30 kwietnia 1972 roku nadano „Sołdkowi”
Order Sztandaru Pracy pierwszej klasy.
Na początku rudowęglowiec dopływał do Belgii by dowieźć do Gandawy węgiel a do
Szczecina wracał tylko pod balastem. W późniejszym etapie pływał na liniach
bałtyckich pomiędzy Danią a Szwecją. Droga wyznaczana była polskim handlem
zagranicznym.
„Sołdek” mający szczególne znaczenie przez wiele lat był opisywany w gazetach
codziennych. Poświęcano mu uwagę przedstawiając najróżniejsze szczegóły związane z
eksploatacją. Dlatego materiały prasowe stanowią w dzisiejszych czasach doskonałe
źródło historyczne związane z życiem statku. Wiemy jednak, że pomimo wielu pochwał
jednostka nie była bez awaryjną.
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Zdjęcie nr 11 Wypływamy na szerokie wody
Już 24 września 1949 roku po oficjalnym zakończeniu budowy gdy Sołdek o godzinie
9:55 wyszedł na próby morskie napotkano pierwszą awarię. Tuż przed wyjściem
zapaliła się azbestowa izolacja na rurociągu maszynowi. Ponad to gaśnice znajdujące
się w tym przedziale okazały się puste. Zaraz po wyjściu na Zatokę załoga musiała
poradzić sobie z przeciekiem rurek, w dostarczonym przez Anglików kotle. Statek
stracił na jakiś czas napęd. Awarię udało się usunąć i podczas kontynuowanego rejsu
przy wykorzystaniu 90% mocy siłowni osiągnięto prędkość 9,9 węzła. Po odbytych
próbach armator zgłosił wiele usterek w związku z tym statek na miesiąc trafił z
powrotem do stoczni.
22 października 1949 roku o godzinie 21:30 wyruszono w pierwszy rejs eksploatacyjny.
Zadaniem statku było dotrzeć pod balastem do Szczecina a następnie z węglem do
Gandawy. Warunki atmosferyczne nie sprzyjały. Doszło do pęknięcia pokładu
głównego pomiędzy ładowniami oraz do awarii maszyny sterowej. Usterki szybko
naprawiono i następnego dnia, gdy statek wyszedł z portu w Szczecinie udało się
podnieść polską banderę. W parę godzin po rozpoczęciu transportu węgla zostały zalane
korytarz i kabiny marynarzy na dolnym pokładzie w nadbudówce rufy. Wodę trzeba
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było wylewać wiadrami, bo pompy zęzowe zatkane śmieciami nie chciały pracować.
Powodem było pęknięcie drewnianej podkładki pod łożyskiem trzonu steru. Ze względu
na propagandę nie zawrócono do partu macierzystego, mechanik gwarancyjny zarządził
zalanie podkładki cementem. Nie był to koniec problemów podczas pierwszego rejsu.
Trudności wystąpiły również w siłowni. Śmieci i odpadki zatykały siatki koszy ssących
pompy zęzowej, przez co jej zawory były unieruchomione. Kolejny padł grzybek
zaworu rozrządu pary pomiędzy cylindrami wysokiego i niskiego ciśnienia. Zepsuły się
wszystkie termometry na układzie pary dolotowej do maszyny, w dodatku telegraf
maszynowy musiała zastąpić rura głosowa. Dopuszczalna temperatura została
przekroczona dlatego rozgrzane nadmiernie trzony tłoków smarowano ręcznie przy
pomocy szczotek osadzonych na długich kijach. Wreszcie 30 października- z
opóźnieniem „Sołdek” dotarł do Gandawy. Przy odejściu od nabrzeża w kierunku
powrotnym okazało się, że statek na wskutek zawodnienia cylindrów ma problemy ze
zmianą kierunku obrotów. Katastrofy uniknięto, choć prawie zawadzono rufą o
nabrzeże. W czasie powrotu załoga wciąż miała ręce pełne roboty. Po wyjściu z Kanału
Kilońskiego powstała kolejna groźna awaria. Urwał się cylinder pompy skroplinowopowietrznej.
Historia awaryjności tego statku rozpoczęła się od uszkodzeń maszynowych, ale było
również sporo usterek kadłubowych. W czasie pierwszego rejsu oprócz pęknięcia
pokładu doszło do paru kolizji, wejść na mieliznę i uderzeń o nabrzeże.
1 stycznia 1953 roku „Sołdek” uderzył w fiński statek „Lapponia” stojący przy
nabrzeżu Starówka w porcie Szczecińskim. Izba Morska w Szczecinie za powód
wydarzenia uznała zbyt duża prędkość „Sołdka” podczas manewru zawracania w prawo
u wyjścia kanału Grodzkiego a Duńczyka.
Do kolejnego zderzenia, tym razem ze statkiem PŻM „Poznań”, doszło 20 stycznia
1960 roku.
W tym samym roku 20 lipca „Sołdek” zgubił kotwicę.
Natomiast 4 października 1962 roku poszycie dna statku i stępka przechyłowa z lewej
burty uległy uszkodzeniu. Powstał również przeciek do zbiornika prawo burtowego
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wody. Rudowęglowiec przeszedł przez kamienistą mieliznę u wejścia do portu w
Ronne.

Kolejnym nieprzyjaznym dla stanu statku wydarzeniem, w dniu 27 czerwca 1963 roku,
było zderzenie z holownikiem „Władysław”, a następnie wejście na mieliznę.
W lutym 1964 roku Izba Morska w Szczecinie znów rozpatrywała sprawę zderzenia, z
dnia 22 października 1963 roku. „Sołdek” pod balastem znalazł się po złej stronie toru
wodnego, przez co otarł się burtą o niemiecki statek „Bussard”. Odniesione uszkodzenia
naszego statku to wygięcie płyty poszycia burty w części rufowej poniżej pokładu
głównego oraz zerwanie główek kilku nitów.
Kolizje „Sołdka” z innym statkami były częste. Już 31 grudnia 1964 roku miała miejsce
kolejna z holownikiem „Łoś”, który to uderzył prawym obłem dziobu w lewą burtę
statku na wysokości drugiej ładowni. Powstało wgniecenie nadburcia i zgięcie 2
wsporników.

Zdjęcie nr 12 Naprawa nadburcia uszkodzonego w kolizji
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11 kwietnia 1965 roku znów otarto się o mieliznę tym razem w pobliżu portu Naestved.
Na szczęście badanie zęz i balastów nie wykazało przecieków.
Utknięcie na tej samej mieliźnie powtórzyło się dwa lata później 5 listopada 1967 roku.
Ponownie „Sołdek” uniknął poważnych awarii i po półtoragodzinnych zmaganiach
samodzielnie zszedł z mielizny. Jednak zagrożenie czyhało niedaleko pod mostem
zwodzonym Karrebaecksminde. Podmuch wiatru na lewą burtę pchnął statek
powodując uderzenie dziobową częścią prawej burty o dalbę. Na szczęście jedynym
śladem były otarcia i uszkodzenia farby.
Pęknięcia poszycia i zerwanie kawałka listwy odbojowej powstało, gdy wieczorem 24
listopada 1965 roku na torze Szczecin-Świnoujście, zderzono się z prawą burtą
szalandy.
Najpoważniejsze uszkodzenie kadłubowe miało miejsce w nocy z 16 na 17 września
1968 roku, w czasie transportu węgla do Danii. Panował sztorm, siła wiatru osiągała
9°B a woda zalewała pokład i ładownie docierając również do zęz maszynowni. Nie
można było odpompować wody nawet za pomocą dodatkowo zawieszonych pomp na
silniku pracujących, jako zęzowe. Odnalezienie przecieku było niezwykle trudne ze
względu na całkowite zalanie studzienek ssących i zęz. Woda dotarła do siłowni
osiągając poziom 3 metrów. Tak nagłaśniały sytuację gdańskie i szczecińskie gazety
zaznaczając możliwość zatonięcia „Sołdka” na Bałtyku w pobliży Arkony: „ S/S Sołdek
w niebezpieczeństwie. Przez pęknięte kingstony woda wdarła się do maszynowni. Cała
flotylla ratownicza asekuruje „seniora””.
Z obiegu chłodzenia skraplacza głównego maszyny parowej napędu głównego do
przedziału maszynowego dostała się woda morska. Co z kolei spowodowało
nieszczelność przewodu wody zaburtowej, prowadzącego z kingstonu do pompy
cyrkulacyjnej zasysającej wodę chłodzącą wprost zza burty. Dodatkowo z powodu
silnej pracy statku na fali pojawiły się nieszczelności w miejscu połączenia kołnierza
rurociągu wody chłodzącej ze skrzynią kingstonową.
O 10:00 rano kapitan nadał sygnał „SOS” a chwilę potem ogłoszono na jednostce alarm
szalupowy. Pomógł szwedzki prom „Skane”, który osłonił od fal „Sołdka” stając po
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nawietrznej stronie. Po osłonięciu i założeniu na obu burtach plastrów na kingstony po
zewnętrznej stronie poszycia- poziom wody przestał wzrastać. Holownik „Goliat”
dostarczył dwie o bardzo dużej wydajności pompy. Po uspokojeniu się pogody, gdy
możliwe było podanie holu, holownik „Rosomak” doprowadził statek do Świnoujścia.
Po niedoszłej katastrofie za główną przyczynę złej pracy pomp zęzowych uznano
zanieczyszczenie

dna

wewnętrznego

w

kotłowni.

Niestety

załoga

statku

charakteryzowała się niedbalstwem.

Zdjęcie nr 13 Holowniki odprowadzają statek do Świnoujścia
Podczas remontu „dla odnowienia klasy” w Stoczni Szczecińskiej, na który trafił
„Sołdek” w październiku 1968 roku, oczyszczono i przeprowadzono generalny remont
obydwu kotłów. Nie przeprowadzono jednak naprawy płomienic, co 28 sierpnia 1969
roku spowodowało wybrzuszenie jednej z nich oraz wygaszenie kotła. Podczas
inspekcji odnotowano wiele innych uszkodzeń, między innymi odpadnięcie płomienic.
W tej sytuacji statek został wycofany z eksploatacji. Przyczyną awarii była
nagromadzona nadmierna ilość kamienia kotłowego, mułu i oleju w górnej części
płomienic, które przez poprzednie działania i tak miały naruszoną strukturę materiału.
Statek znów trafił na remont tym razem do Stoczni Remontowej Parnica gdzie
wymieniono wszystkie płomienice obydwu kotłów.
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W „Tygodniku Morskim” z 1972 roku czytamy o uderzeniu w „Sołdka” francuskiego
samochodowca „Borodino”, który miał stanąć naprzeciw przy nabrzeżu w Kopenhadze.
Walczący z silnym wiatrem samochodowiec uderzył dziobem o żurawiki i szalupę
rudowęglowca, obdarł również z farby prawą burtę. Nie wiele brakowało a dziób
samochodowca uderzyłby w śródokręcie. Wówczas „Sołdek” mógłby zatonąć.
Zgięta mocnica burtowa przy narożniku pokładu dziobówki, ugięta półkluza, wyłamana
bariera, wygięta mocnica pokładu łodziowego, popękany cement w rynnie ściekowej,
wgnieciona nadbudówka i skrzydła mostka z lewej burty, zgięte i popękane w części
rufowej poszycie, połamana drewniana bariera, ześlizg tratwy na skrzydle mostka oraz
uszkodzenie łodzi ratunkowej lewej burty to efekt zderzenia z o wiele większym
masowcem- „Metalowcem” w porcie Świnoujście w dniu 8 września 1972 roku.
W następnych latach 1976 i 1977 opisywana jednostka dwukrotnie utknęła na tej samej
mieliźnie, na torze wodnym Szczecin-Świnoujście. Na szczęście oba te zdarzenia nie
dostarczyły kolejnych poważnych problemów.
Ponad to w 1977 roku by uniknąć uszkodzenia kabla podwodnego, o który zahaczyła
prawa kotwica w porcie Masnedo, została odcięta i zatopiona. Statek otrzymał nową
kotwice.

Zdjęcie nr 14 Kotwica patentowa w Halla w kluzie dziobowej ,,Sołdka”
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Lewą zaś stracił dwa lata później, 13 stycznia 1979 roku, w porcie Odense. Złamana
została jedna z łap kotwicy.
Niecały miesiąc później, 11 lutego 1979 roku, podczas rejsu nr 1386 transportując
węgiel ze Szczecina do Kopenhagi, statek znów utknął na mieliźnie na Kanale
Piastowskim w Świnoujściu.
Ucierpiało poszycie dna zewnętrznego w rejonie skrajnika dziobowego. Tym razem
PRS zezwolił na kontynuację pilnego rejsu bez wykonywania oględzin zewnętrznych i
remontu. Decyzja ta poparta była brakiem przecieków w skrajniku dziobowym oraz
zbiorniku balastowym. Dodatkowo temperatura wody i silne zalodzenie uniemożliwiały
nurkom dokonania oględzin.

Zdjęcie nr 15 ,,Sołdek” w Kanale Piastowskim
Dziobnica „Sołdka” nie uniknęła awarii. 13 Września 1979 roku jednostka dobijając do
nabrzeża Władysława IV w Świnoujściu uderzyła dziobem o brzeg. Nad linią wodną
powstało uszkodzenie na długości około 1,5 metra wraz z pęknięciem blachy dziobnicy
na długości około metra. Ucierpiały przylegające blachy poszycia. W dodatku w rejonie
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uszkodzeń usztywnienia konstrukcji uległy deformacji. W aktach PRS-u odnotowano,
że wiele elementów (węzłówki, wzdłużniki burtowe, wręgi) konstrukcji skrajnika
dziobowego było w znacznym stopniu skorodowane. W tej sytuacji do czasu wykonania
odpowiednich napraw zawieszono klasę lodową statku.

Zdjęcie nr 16 ,,Sołdek” po kolizji
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Jak się dowiadujemy, pierwszy z rudowęglowców już na początku eksploatacji
napotykał na wiele trudności, przede wszystkim tych związanych z awariami
maszynowymi.
W październiku 1950 roku zdecydowano się na skierowanie statku do Aberdeen gdzie
przeprowadzono remont gwarancyjny wciąż przeciekających kotłów. Dwa walczakowe
kotły

parowe

płomienicowo-rurkowe

systemu

Howden-Johnson

zostały

wyprodukowane w brytyjskiej firmie A.F. Craig & Co.Ltd. w Paisley. Zaraz po
przeprowadzonej naprawie, podczas prób, dennice tylnie od strony wodnej na obydwu
kotłach uległy wybrzuszeniu. Problem przeciekania kotłów zażegnano dopiero w 1960
roku, gdy zdecydowano się wyciąć nity a złącza płomienic z dennicą przednią
pospawać elektrycznie.
Znane są również szczegóły dotyczące poważnej awarii maszynowej powstałej podczas
sztormu na Bałtyku w 1951 roku.

Z orzeczenia Awaryjnego PRS z 17 listopada

wiadomo, że w drodze ze Sztokholmu do Lulei dnia 16 listopada o godzinie 21:20
została uszkodzona pompa cyrkulacyjna.
Statek dwa dni dryfował na północ kontynuując rejs i czekając na ponowne
uruchomienie maszyny napędowej. W drodze do Gdańska statek walczył ze stanem
morza określanym na 5-6 (zanotowana siła wiatru wynosiła od 6 do 8 stopni w skali
Beauforta). Pokłady i ładownie zostały zalane, sprzęgło uległo po raz kolejny awarii.
Urwane zostały dwa bolce sprzęgła oraz nurnika przy maszynie głównej. Dodatkowo
zaciął się zawór sztormowy mający odciąć dopływ pary do maszyny napędowej.
Jednostka po raz kolejny została zmuszona do dryfu. Całą naprzód ruszono dopiero po
dwóch dniach. Musiano dotrzeć jak najszybciej do Gdańska i po rozładunku dokonać
remontu w stoczni.
Zachowane dokumenty z podróży nr 45 z dnia 13 marca 1952 roku świadczą o jednej z
poważniejszych awarii napędu. Statek załadowany rudą aglomerowaną ponownie stawił
czoło sztormowi w drodze ze Szwecji do Gdańska. Na skutek urwanych bolców
krzyżulcowych w układzie niskiego ciśnienia i wybicia pokrywy cylindra, co z kolei
spowodowało połamanie panewek targańców przednich i wyłamania górnej części
bloku maszyny w układzie niskiego ciśnienia, zameldowano awarię maszyny głównej.
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Siłownia oraz szyb maszynowy wypełniły się parą i tylko dzięki szybkiej reakcji
mechanika wachtowego, który odciął dopływ pary do silnika, załoga maszynowa
uniknęła poważnych oparzeń. Sytuacja była krytyczna. Zrzucono kotwice, boczne
przechyły osiągały nawet 20 stopni, fale zalewały pokład i ładownie a stan morza
określano na 8. Ciężki ładunek rudy spowodował obniżenie środka ciężkości statku,
przez co jednostka mocno się kiwała. Na szczęście nie doszło do przesunięcia ładunku
na jedną z burt, wówczas sytuacja byłaby beznadziejna. Polskie Ratownictwo Okrętowe
podjęło akcję ratunkową. „Sołdka” po rozładowaniu w Szczecinie odholowano dalej do
Gdańskiej Stoczni Remontowej. Poważne uszkodzenie maszyny tłumaczono wodą,
która dostając się do cylindra spowodowała jego pęknięcie a w efekcie końcowym
zatrzymanie całej jednostki. Zaznaczono negatywny wpływ panujących warunków
atmosferycznych, choć komisja przeciwawaryjna PŻM dodatkowo zarzuciła załodze
popełnienie wielu błędów. Na miejsce zniszczonej zamontowano nową maszynę
wyprodukowaną w roku 1951, jako czternastą typu ML-8. „Sołdek” opuścił Stocznię
Remontową dopiero po nie całym roku, 1 listopada 1952 roku.
Dalsza eksploatacja wiązała się niestety z ciągłymi problemami. 2 Maja 1958 roku
odnotowano uszkodzenie agregatu prądotwórczego.
Brakuje szczegółowych danych dotyczących awarii płomienic kotła. Wiadomo jedynie,
że takie zdarzenie miało miejsce 2 września 1963 roku.
Znany jest również przypadek dostania się nakrętki pod cylinder pompy próżniowej,
który zakończył się pęknięciem korpusu łożyska wahaczy napędu pomp maszyny
głównej. Sytuacja ta powtórzyła się dwa lata później.
W dniach 17- 25 października 1975 roku dorobiono korpus łożyska w Gdyńskiej
Stoczni Remontowej. Nie zakończyło to jednak problemów korpusu łożyska, który
znów pękł w następnym rejsie z Gdańska do Nakskov.
Gdy „Sołdek” miał już 30 lat, 24 maja 1979 roku miała miejsce ostatnia z poważnych
awarii. Na statku doszło do urwania wału wirnikowego prądnicy agregatu
prądotwórczego nr 2. Po tym wydarzeniu wskaźnik zużycia urządzeń maszynowych
określono na 60,25 %. Rozważano wycofanie i likwidację jednostki. Orzeczenie PRS
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brzmiało jednak następująco: „Stan warunkowo-zadowalający, remont i dalsza
eksploatacja statku warunkowo możliwa”.
Wydarzyła się również sytuacja, w której to „Sołdek” przeprowadzał akcję ratunkową.
Jesienią 1966 roku podczas rejsu z Kopenhagi do Szczecina otrzymano informacje o
potrzebie przeprowadzenia akcji ratowniczej. Rudowęglowiec bezpiecznie odholował
unieruchomiony, przez awarię maszyny napędowej, statek „Odra” na redę Malmo.
W czasach eksploatacji „Sołdka” na morzu dokonano również takich zmian jak
pozbycie się w latach 60-tych bomów ładunkowych na pokładzie. Okazały się
niepotrzebne bo w każdym porcie, do którego statek przybijał, na nabrzeżach obecne
były urządzenia przeładunkowe. Pozostałe na pokładzie maszty pomocne służyły
jedynie do podtrzymywania rozpiętej pomiędzy nimi anteny radiowej oraz reflektorów
oświetlających pokład. Przy każdym maszcie pozostawiono tylko po jednej parowej
windzie ładunkowej, które wykorzystywano do otwierania luków zamykających
ładownie. Jednak podczas wielu napraw i remontów zapomniano o unowocześnianiu
jego wyglądu. Skupiano się na maszynach i urządzeniach nie zważając na wyposażenie
wnętrz czy zewnętrzny wygląd.

Zdjęcie nr 17 ,,Sołdek” w 1974 roku
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Wiadomo również o innej roli, jaką pełnił ten statek w latach eksploatacji. Holger
Munchaus Petersen, emerytowany pracownik Duńskiego Urzędu Celnego opisał
przemytnicze historie, jakie w tamtych czasach towarzyszyły statkom naszej floty.
Podczas swojej pracy w latach 60. i 70. kontrolował polskie rudowęglowce. Na
"Sołdku" stawiał pierwsze kroki w zawodzie.
"Przemyt był synonimem polskich statków. Nie tylko celnicy posiadali tę wiedzę, była
to również wiedza powszechna. Przede wszystkim istnieli baronowie przemytu, którzy
mieli stałych dostawców alkoholi wysokoprocentowych i papierosów. Dysponowali
także siecią ulicznych sprzedawców. Oprócz baronów była spora grupa ludzi, którzy
wiedzieli, że na nabrzeżu można kupić tanie papierosy, gdy do portu zawija polski
parowiec. Zlatywali się jak pszczoły do ula. (...) Istniało wiele możliwości ukrycia
papierosów i alkoholu na statku: na pokładzie, w masztach, w kajutach załogi...
Podobnie w kambuzie, łazienkach, magazynach itd. Maszynownia i zasobnia węglowa
były prawdziwym eldorado dla ludzi chcących ukryć towary przed celnikami.
Spędziłem mnóstwo czasu na poszukiwaniu nielegalnych towarów na polskich
parowcach, ale szczerze mówiąc nigdy nie trafiłem na nic większego niż drobny
przemyt. (...) Dzięki opalaniu statków węglem łatwo było utrzymać ciepło poniżej
pokładu, wszędzie szczodrze używano oleju i smarów. W tym wszystkim nasze
mundury zdawały się działać jak magnesy, a bladoniebieska koszula nylonowa pełniła
funkcję cieplarni powodując obfite pocenie. Nie będąc w stanie wynieść zbyt wielu
przemycanych dóbr na brzeg (ponieważ ich nie znajdowałem), zabierałem zawsze
mnóstwo pyłu węglowego i smarów, które z łatwością przenikały przez kombinezon,
mundur i bieliznę, przez co zawsze byłem cały czarny po takiej wizycie."
16 grudnia 1980 roku „Sołdek” odbył swój ostatni rejs do Danii. Wraz z całą 28osobową załogą dostarczył 2200 ton węgla energetycznego do portu Odensee.

30 grudnia 1980 roku po uroczystym opuszczeniu bandery pierwszy polski
rudowęglowiec został wycofany z eksploatacji. Dokładnie 31 lat i 65 dni pełnił służbę
w polskiej marynarce handlowej. Spośród wielu pełniących służbę udało się ustalić 48
nazwisk kapitanów. Podczas życia statku łącznie odnotowano 49 awarii w tym wiele
wynikających z niskich kwalifikacji załogi maszynowej. Na statkach parowych,
pływających na tzw. „szufli” pracowali raczej ludzie o średnim doświadczeniu i
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umiejętnościach. Zdolniejszych przyjmowano na coraz to nowocześniejsze jednostki o
dużo bardziej skomplikowanych urządzeniach okrętowych. Zapoznając się z losami
„Sołdka” można potwierdzić słuszność angielskiego powiedzenia: First Ship- lucky
ship. W czasie jego wieloletniej służby dochodziło do różnych wydarzeń, które dzielnie
znosił i przetrwał do dnia dzisiejszego. „Sołdka” ocalono od ze złomowania i gdy
Centralne Muzeum Morskie otrzymało go, jako zabytek polskiego przemysłu
okrętowego, nadano mu nową funkcję statku-muzeum. Statek ten ma szczególne
znaczenie w dziejach polskiego budownictwa okrętowego.
„Sołdek” rozpoczął nowy etap.
Węgiel, rudę, papierosy i alkohol zamienił na kulturotwórczą rolę. Gościł m.in. teatr i
film. Inicjatorem prezentacji sztuk teatralnych pod pokładem legendarnego statku był w
1992 r. Michał Juszczakiewicz, aktor, reżyser i twórca popularnego programu
telewizyjnego "Od przedszkola do Opola". Jego adaptację słynnej powieści Karola
Olgierda Borchardta "Znaczy kapitan" obejrzało na "Sołdku" 6800 widzów (125
przedstawień). Dwa lata później na morskiej scenie wystawiane były sztuki oparte na
utworach Josepha Conrada - "Jądro ciemności" i "Tajfun".
Statek również sam został bohaterem teatru. Zagrał m.in. w spektaklu telewizyjnym pt.
"O prawo głosu", opowiadającym o kulisach ucieczki Stanisława Mikołajczyka z kraju
okupowanego przez Sowietów. Jako rekwizyt pojawił się także w spektaklu "Na
pełnym morzu", jednoaktówce napisanej przez Sławomira Mrożka. "Sołdka" możemy
zobaczyć także w serialu "Za zamkniętymi drzwiami" zrealizowanym dla BBC przez
Laurence'a Reesa w 2007 roku.
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2.4 Muzeum „Sołdek”
Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku o profilu historyczno-technicznym zostało
utworzone w 1960 roku z siedzibą w posiadanym budynku Żurawia. Przez pierwsze
dziesięć lat pracowano przede wszystkim nad pozyskiwaniem zarówno kadry naukowej
i konserwatorskiej oraz nad eksponatami. W 1972 roku Muzeum Morskie uzyskało
status placówki centralnej wraz z pozostałościami spichlerzy na wyspie Ołowiance.
Rozpoczęto odbudowę zniszczonych spichlerzy- nowej siedziby- oraz rozpoczęto
pozyskiwać eksponaty z obszaru całego kraju. Wraz z upływem lat muzeum rozwijało
się prowadząc między innymi badania archeologiczne. Starano się również o coraz to
większe gabarytowo eksponaty. Spełniono wizję nowej siedziby znajdującej się tuż
obok fregaty.
W 1973 roku w czerwcowym numerze „Morze” pojawiła się informacja, że statek
„Sołdek” nie zostanie złomowany, lecz przekazany Muzeum Narodowemu w
Szczecinie. Planowano by stanął przy Wałach Chrobrego pełniąc funkcję symbolu
polskiej floty i przemysłu okrętowego. 31 Grudnia 1980 roku doszło do uroczystego
przekazania statku. „Sołdek” został ustawiony przy nabrzeżu Odry, opuszczono
banderę. Jednak brak przygotowania Szczecina do przyjęcia tak dużego statku
zmotywowało dyrektora Polskiej Żeglugi Morskiej by ponownie zaproponować
dyrektorowi CMM w Gdańsku przejęcie jednostki. W przeciwnym razie bez podjęcia
odpowiednich działań zły stan techniczny statku wciąż by się pogarszał. Otrzymano
zgodę Ministerstwa Kultury i Sztuki, uzgodniono szczegóły z Urzędem Morskim oraz
Kapitanatem Portu.
27 kwietnia 1981 roku „Sołdek” został przeholowany do Gdańska. Centralne Muzeum
Morskie

uratowało

statek

stając

równocześnie

przed

trudnym

zadaniem

przeprowadzenia niezbędnego remontu oraz adaptacji jednostki. Stojący statek w porcie
gdańskim podlega wszystkim obowiązującym przepisom, jakie nakłada Urząd Morski.
Dodatkowo „Sołdka” obowiązują przepisy Polskiego Rejestru Statków pomimo faktu,
że nie uczestniczy w żegludze.
6 czerwca statek został wprowadzony na dok w Gdańskiej Stoczni Remontowej by
sprawdzić stan techniczny podwodnej części kadłuba. Na szczęście okazało się, że
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jednostce nie grozi utrata pływalności. CMM wraz z profesorem Jerzym Doerfferem
(pracującym przy powstawaniu statku) utworzyło specjalny Komitet Opieki nad
„Sołdkiem”.
Rozpoczęto prace organizacyjno-techniczne.
Urząd Morski wymagał również skompletowania załogi mającej pełnić nieprzerwane
24-godzinne wachty. Został również opracowany program nadający „Sołdkowi” dwie
podstawowe funkcje. Pierwsza dotyczyła przeznaczenia muzealnego: okresowe
wystawy, udostępnianie zwiedzania statku, działalność oświatową jak również
organizowanie spotkań. Druga mówiła o funkcji statku-muzeum, jako pomnika
upamiętniającego rozwój i działalność polskiego przemysłu okrętowego. Zawarto
również umowę z Morskim Liceum Zawodowym w Nowym Porcie by uczniowie
odbywali na jednostce odpowiednie praktyki.

Zdjęcie nr 18 Remont generalny ,,Sołdka” po przekazaniu CMM
W pierwszych latach nie wiele działo się z „Sołdkiem”. Napotykano na wiele
problemów, również na sprzeciwy mówiące o braku sensu odbudowy rudowęglowca.
Pomimo walk o przyśpieszenie prac statek przez cały 1982 roku stał rdzewiejąc
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zacumowany przy nieuzbrojonym nabrzeżu w pobliżu gazowni na terenie Stoczni
Gdańskiej. W końcu w 1983 roku Gdańska Stocznia Remontowa podjęła się
przeprowadzenia remontu. Opracowana przez CMM koncepcja odbudowy trafiła do
Biura Projektowo-Technologicznego Morskich Stoczni Remontowych „Prorem”. Na
początku 1984 roku zakończono prace nad dokumentacją adaptacyjną i konstrukcyjną
remontu. W między czasie Studencka Spółdzielnia Pracy „Techo-Service” oczyściła
całkowicie kadłub z rdzy i śmieci, usuwając między innymi zgniłe deski podłóg.
Studenci wraz z uczniami Morskiego Liceum Zawodowego w Gdańsku pomalowali
zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną stronę kadłuba.
Ze statku wyniesiono ponad 20 ton obitej rdzy i około 15 ton odpadków i złomu.
Również poszczególne wydziały Stoczni Gdańskiej, pomimo odmowy przyjęcia
zlecenia na przeprowadzenie remontu, wykonały wiele niezbędnych prac.
W sierpniu 1984 roku „Sołdek” został przyjęty do Stoczni Remontowej gdzie
rozpoczęto

opracowywanie

niezbędnej

dokumentacji

technologicznej.

Remont

obejmował prace kadłubowe, rurarskie, elektryczne, stolarskie, pokładowe i malarskie.
Wykonano również remont klasowy statku by spełnić wytyczne PRS dotyczące
uzyskania orzeczenia technicznego o zdatności do pływania.
Określono warunki stateczności przygotowując plan zabalastowania statku. Do
uzyskania odpowiednich parametrów użyto płyt betonowych, które zostały ułożone w
ładowniach nr 1 i 2.
Do tej pory do celów muzealnych zaadaptowano dwie z czterech ładowni. Ładownia nr
3 i 4 zostały podzielone półpokładem na wysokości 3,5 metra od stępki wewnętrznej i
uzyskały funkcje sal wystawowych.

Uzyskane cztery sale, o wysokości około 3

metrów, otrzymały również odpowiednie oświetlenie, ogrzewanie i klimatyzację.
Przejścia pomiędzy ładowniami oraz wejście do pomieszczeń ładowni 4 zostały
umiejscowione

na

wysokości

półpokładów.

Zdecydowały

o

tym

względy

bezpieczeństwa na wypadek wdarcia się wody do kadłuba. Wspomniane wejście do
ładowni 4 prowadzi przez starą zasobnię węglową, do której prowadzą dwa przejścia z
nadbudówki rufowej. Również wejście do ładowni nr 3 poprowadzono z poziomu
pokładu głównego, od korytarza nadbudówki śródokręcia. Zbudowano wygodne schody
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sprowadzające zwiedzających z półpokładów na dno podwójne statku. Dodatkowo na
wysokości półpokładów w zasobni węglowej powstał pomost prowadzący do kotłowni i
siłowni. Została również wydzielona część drugiej ładowni by stworzyć pomieszczenie
dla nowej siłowni pomocniczej. Aby umożliwić mechanikowi dobry kontakt z
marynarzem, wejście do nowej siłowni wykonano w nadbudówce śródokręcia na
poziomie pokładu głównego.

Powstało również przejście pomiędzy siłownią

pomocniczą a ładownią prowadzące przez strugoszczelne drzwi osadzone w jednej ze
ścian. W ramach prac kadłubowych na rufie powstała sala wykładowa dla uczniów
Morskiego Liceum Zawodowego. Jednak to małe pomieszczenie zbudowano likwidując
kilka kabin marynarskich. Przeprowadzono również takie zmiany jak wstawienie
nowego kingstonu na pompę przeciwpożarową, nałożenie nowych protektorów
cynkowych oraz wymianę skorodowanych blach osłon i zrębnic lukowych. Nie
zapomniano o wyprostowaniu mocno naruszonej dziobnicy.
Prace maszynowe polegały przede wszystkim na oczyszczeniu i pomalowaniu
maszynowni

gdzie

zamontowano

brakujący

elektryczny

podgrzewacz

wody.

Odnowione zostały takie elementy jak: zęzy maszynowe, gretingi, schody, relingi,
ściany oraz sufity w obrębie kotłowni i siłowni. Wymieniono zardzewiałe płyty
podłogowe i przeprowadzono niezbędne drobne prace ślusarskie.
Pojawił się problem dokładnego określenia miejsca zamontowania agregatu
prądotwórczego. Wiadomo, że był to agregat prądu stałego o mocy 16 kW, napędzany
silnikiem wysokoprężnym firmy Skoda, ale bez znajomości jego umiejscowienia nie
możliwe było odtworzenie połączenia elektrycznego. W związku z tą sytuacją
zrezygnowano z montażu tego urządzenia w siłowni.
Ponad to nie zdecydowano się na uruchomienie kotłowni oraz siłowni, stanowią
„skansenowski” element zwiedzania.
„Sołdek” musiał otrzymać zastępczą siłownię-pomocniczą, która została wyposażona w
pompę przeciwpożarową, pompę zęzową, pompę i zbiornik fekaliów, sprężarkę
powietrza oraz centralę klimatyzacyjną ogrzewaną parą pobieraną z lądu. Wszystkie
wymienione urządzenia napędzane są energią elektryczną pobieraną z lądu. Dodatkowo
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z lądu za pomocą węży elastycznych dostarczana jest para grzejna, woda pitna i
sanitarna, woda do celów przeciwpożarowych.
Obecne na statku windy kotwiczna i cumownicza pracują zgodnie ze swoim
przeznaczeniem. Natomiast windy ładunkowe służą w chwili obecnej jedynie do
otwierania pokryw lukowych i podnoszenia ciężarów o masie do 1 tony. Wszystkie te
windy oraz napęd narzędzi pneumatycznych napędzane są sprężonym powietrzem
dostarczanym przez zamieszczoną w siłowni pomocniczą sprężarkę.
W ramach prac rurarskich by móc uruchomić nową siłownię poprowadzono nowe
instalacje wodne, parowe, powietrzne i sanitarne. To jeden z trudniejszych etapów, z
jakim zmierzono się adaptując „Sołdka” do nowej roli. Do zbudowania nowych
rurociągów wykorzystano część istniejących rur.
Ze względu na bezpieczeństwo nie zbędne było pozbycie się rurociągów parowych pod
ciśnieniem w obrębie ładowni 3 i 4, które pełniły teraz rolę sal wystawowych.
Pomieszczenia te ogrzewane są za pomocą elektrycznych szafek grzewczych oraz
gorącego powietrza trafiającego z centrali grzewczej znajdującej się obok siłowni
pomocniczej. Natomiast para, która trafia do centrali wędruje rurociągiem
poprowadzonym przez pokład wzdłuż zrębnic luków ładowni 3 i 4. Tuż obok, biegnący
równolegle znajduje się rurociąg wody pitnej i sanitarnej.
By móc uruchomić statek-muzeum należało przeprowadzić szeroki zakres prac
elektrycznych. Istniejące instalacje oświetleniowe i siłowniane zostały dokładnie
sprawdzone. Wymieniono zniszczone puszki rozgałęźne, przełączniki oraz gniazdka
wtykowe. Az 50 % istniejących kabli wymagało wymiany na nowe. W salach
wystawowych zamontowano oświetlenie jarzeniowe. Wszystkie lampy, reflektory i
światła znajdujące się na pokładach i masztach naprawiono. W dodatku na jednostce
założono oświetlenie galowe. Nie zapomniano o nowej baterii oświetlenia awaryjnego
oraz systemie alarmowym w starej siłowni, salach muzealnych, korytarzach
nadbudówek rufowej i śródokręcia. We wszystkich pomieszczeniach pojawiła się
instalacja sygnalizacyjna przeciwpożarowa. Centralna stacja alarmowa podarowana
przez Zakład Budowy Aparatury Okrętowej „Inco” w Sopocie, znajduje się w kabinie
wachtowego.

„Sołdek” został wyposażony również w takie unowocześnienia jak
37

telefony wewnętrzne, aparat podłączony z siecią miejską oraz instalację dla
radioodbiornika i telewizora w świetlicy, umieszczonej w nadbudówce śródokręcia.
Na pokładzie statku odtworzono cały istniejący we wcześniejszych latach takielunek
stały i ruchomy. Wyremontowano trapy z obu burt oraz zaopatrzono pokład w komplet
kół ratunkowych, niezbędny sprzęt przeciwpożarowy, pokrowce na szalupy,
nawiewniki, kompasy i telegrafy maszynowe. Zrekonstruowano osiem bomów
ładunkowych znajdujących się przy obu masztach bramowych. Niemożliwe jednak było
odtworzenie dwóch drewnianych szalup ratunkowych, łodzi roboczej oraz żurawików
wychylnych, na których były zawieszone. Nie istnieją żadne rysunki tego wyposażenia
a ich autor po wielu latach nie był wstanie ich odtworzyć. Obecnie na pokładzie
szalupowym znajdują się dwie łodzie z tworzywa sztucznego zawieszone na
żurawikach grawitacyjnych.
Kolejnym etapem remontu były prace stolarskie, które przeprowadzano tak by uzyskać
najbliższy oryginalnemu charakter wystroju i wyposażenia. Drewniana sterówka została
dokładnie oczyszczona ze olejnej farby. Następnie czyste drewno pomalowano
bezbarwnym lakierem by przywrócić mu dawny wygląd. Odnowiono wszystkie
oszalowania pomieszczeń. Wszystkie obecne meble na jednostce zostały naprawione i
tapicerowane. Zadbano nawet o nowe materace, firany i zasłony nad kojami. Pomimo
kompletowania wyposażenia odtworzenie takiego samego wyglądu po wielu latach
eksploatacji jest nie możliwe do zrealizowania w stu procentach.
Jak już wiemy cały statek został gruntownie odmalowany.

W oparciu o pamięć

stoczniowców i członków załogi, opisach zawartych w piśmie „Modelarz” oraz na
podstawie w prawdzie czarno-białych fotografii starano się odtworzyć kolorystykę
ścian, pokładów i kabin.
17 lipca 1985 roku odbyło się uroczyste otwarcie „Sołdka”, które miało niezwykłe
znaczenie. Ocalono i zachowano dla przyszłych pokoleń pierwszy pełnomorski statek
handlowy.
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Zdjęcie nr 19 Statek S.S. ,,Sołdek” holowany ze stoczni do nabrzeża CMM
Na początku pełnienia nowej funkcji, „Sołdka” można było zwiedzać przy nabrzeżu
Żeglugi Gdańskiej przy ul. Wartkiej. Zimą zaś odholowywano go do Stoczni Gdańskiej.
Ciągłe przemieszczanie się statku było niezwykle męczące dla obu stron zarówno CMM
jak i Stoczni.
W końcu w 1989 roku „Sołdka” ustawiono przy lewym brzegu Motławy, obok ujścia
Raduni, w samym sercu starego portu. By tego dokonać musiano pogłębić w tym
miejscu basen portowy stawiając dodatkowo specjalnie uzbrojone nabrzeże. Statekmuzeum cumując przy spichlerzu Oliwskim znacznie ożywia krajobraz starego portu.
Dodatkowo stał się dostępny dla turystów również poza sezonem letnim.
Zwiedzający statek oprócz zapoznania się z wystawą czasową oraz z tą związaną z
historią powstawania i eksploatacji „Sołdka” może zobaczyć m.in. siłownię, pokłady
sterowania jak i pomieszczenia dla złogi.
Przedstawianym celem CMM było i jest nadal uzyskanie takiego stanu, jaki miał
miejsce w 1949 roku podczas zdawania statku do eksploatacji. Jednak jak się
dowiadujemy na „Sołdku” wprowadzono wiele zmian a odtworzenie niektórych
elementów jest już niestety nie możliwe. Brakuje dawnych dokumentacji a na rynku nie
istnieją urządzenia okrętowe dawnego typu maszyn.
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W 2005 roku ponownie zaczęło działać Towarzystwo Przyjaciół Statku Muzeum
„Sołdek”, którego prezesem jest prof. dr hab. Bolesław Mazurkiewicz wraz z prezesem
honorowym prof. dr hab. Jerzym Doerfferem. Głównym celem stowarzyszenia są
działania umożliwiające zachowanie statku w odpowiedniej kondycji technicznej jak
również działania związane ze współpracą z organami administracji państwowej, praca
nad wzrostem świadomości społecznej czy poszukiwanie świadków i świadectw historii
budowy oraz służby morskiej S.S „Sołdek”.
Istnieje wiele sposobów na eksponowanie zabytkowych statków jednak w każdym
przypadku utrzymanie jednostki muzealnej wiąże się ze znacznymi nakładami
finansowymi. Dodatkowo zabezpieczanie jednostki przechowywanej na wodzie na
basenie otwartym jest jednym z bardziej kosztownych i uciążliwych sposobów. W
przypadku „Sołdka” cumującego na Motławie istnieje zagrożenie uszkodzenia przez
statki przepływające obok. Wystawiony jest na działanie czynników zewnętrznych takie
jak wiatr, mróz, porosty. Dno i burty atakowane przez korozję narażone są na zjawisko
elektrolizy. Ponad to ze względu na otoczenie basenu otwartego dla żeglugi obowiązują
przepisy mówiące o konieczności stałej wachty na statku.
Tak

jednostka

wciąż

podlega

wszystkim

Klasyfikacyjnego jak i Urzędu Morskiego.

przepisom

zarówno

Towarzystwa

„Sołdek” musi spełniać terminy

przeglądów, remontów i zejść na dokowania. Również w czasie kontroli istnieje wiele
zagrożeń dla naszej nitowanej jednostki. Częste kontrole grubości blach i każde kolejne
dokowanie

może

doprowadzić

do

rozszczelnienia

kadłuba

spowodowanego

koncentracją zmiennych naprężeń. Wprowadzanie na dok statku o konstrukcji, jaką
posiada „Sołdek” wiąże się z powstawaniem dodatkowych sił i naprężeń działających
na kadłub. Dokowanie należy przeprowadzać ze szczególną starannością. Podczas
remontu muzealnego przeprowadzono analizę rozkładu sił i naprężeń działających na
statek dla czterech wariantów ustawienia statku w doku.
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3. Wiadomości Ogólne
Statek jest największą ruchomą budowlą wykonaną przez człowieka dla potrzeb
komunikacyjnych. Budowo statku stanowi zagadnienie bardzo skomplikowane,
zarówno ze względu na złożoną budowę jego kadłuba, na który składa się wiele tysięcy
różnych elementów, jak też i ze względu na jego wyposażenie, które zapewnia mu
całkowitą samodzielność działania oraz bezpieczeństwo i możliwie dużą niezawodność
w eksploatacji, odbywającej się w bardzo trudnych warunkach morskich.
Jednostka musiała spełniać wymagania eksploatacyjne ustalone w umowie z armatorem
oraz konstrukcyjne, podyktowane przepisami instytucji klasyfikacyjnej, pod nadzorem
której statek będzie budowany i której klasę ma otrzymać.
Na przestrzeni lat Sołdek był własnością wielu armatorów, podlegał różnym
towarzystwom klasyfikacyjnym. Wynikało to z ciągłego rozwoju polskiego przemysłu
okrętowego. Postęp nadszedł wraz z wprowadzeniem nowych napędów, materiałów,
typów statków i nowych technologii. Sprzyjało temu również techniczne szkolnictwo
okrętowe różnych szczebli. Po zakończeniu ekploatacji Sołdek został obiektem
muzealnym, skupiającym wokół siebie wiele osób związanych z przemysłem
stoczniowym i żeglugą handlową.

Zdjęcie nr 1 ,,Sołdek”
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3.1 Armator
W rejestrze morskich statków handlowych Sądu Grodzkiego w Gdyni zapisano, że
portem macierzystym zbudowanej w Stoczni Gdańskiej jednostki jest Gdańsk.
Właścicielem natomiast przedsiębiorstwo Żegluga Polska S.A. i na kominie nosił jako
znak armatorski, dużą literę "Ż" na czerwonym tle. Statek eksploatowany był w
rzeczywistości przez armatora Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe S.A.. Po utworzeniu
w Szczecinie towarzystwa żeglugowego Polska Żegluga Morska w 1951 r., Sołdka
przekazano nowemu armatorowi i odtąd jego portem macierzystym stał się Szczecin. W
1981 roku nastąpiło oficjalne przekazanie statku przez PŻM Centralnemu Muzeum
Morskiemu.

Zdjęcie nr 2 ,,Sołdek” w gali flagowej

Zdjęcie nr 3 ,,Sołdek” na doku

Żegluga Polska (ŻP) powstała w roku 1926 było to polskie przedsiębiorstwo
armatorskie, działające w oparciu o kapitały państwowe. Pierwsze statki zakupione
zostały w styczniu 1927 roku we Francji. Obok statków handlowych w posiadaniu
armatora były też statki wycieczkowe. Rozwijający się handel z krajami Bliskiego
Wschodu spowodował, że w roku 1935 została uruchomiona linia lewantyńska.
Utworzono ją wspólnie ze szwedzkim armatorem Svenska Orient Linien, od którego
wydzierżawiono trzy drobnicowce skierowane na Morze Śródziemne. Do II wojny
światowej flota urosła do dwudziestu statków pełnomorskich, które oprócz żeglugi
przybrzeżnej i trampingu, obsługiwały dziesięć regularnych linii na wodach
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okołoeuropejskich. Jednocześnie, w roku 1932, utworzony został wydział holowniczo –
ratowniczy, który posiadał jednostki do obsługi technicznej i holowniki. Po wybuchu II
wojny światowej Żegluga Polska znalazł się pod zarządem Polish Steamship Agency, a
od roku 1941 Gdynia – Ameryka Linie Żeglugowe (GAL). Po wojnie w miejsce ŻP
powstało w 1951 roku przedsiębiorstwo państwowe Polska Żegluga Morska z siedzibą
w Szczecinie.

ŻP
1926 - 1951

Polskarob
1927 - 1972

Polbryt
1928 - 1951

PTTO
1930 - 1934

GAL
1934 - 1951
PLO
1951 - ...

PŻM
1951 - ...
Schemat nr 1 Najważniejsze przedsiębiorstwa armatorskie, działające w oparciu o
kapitały państwowe w Polsce
 Żegluga Polska (ŻP)
 Polsko-Skandynawskie Towarzystwo Transportowe (Polskarob)
 Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe (Polbryt)
 Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe (PTTO)
 Gdynia – Ameryka Linie Żeglugowe S.A. (GAL)
 Polska Żegluga Morska (PŻM)
 Polskie Linie Oceaniczne (PLO)
Gdynia – Ameryka Linie Żeglugowe S.A. (GAL) była to polsko – duńska spółka
akcyjna z siedzibą w Gdyni, utworzona w 1934 z PTTO. W końcu sierpniu 1939
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dysponowała 8 statkami. W okresie II wojny światowej działała w Wielkiej Brytanii,
powiększając flotę do 13 statków w maju 1945. W 1941 roku wszystkie
przedsiębiorstwa żeglugowe oparte na kapitale państwowym objęte zostały wspólną
administracją, która została powierzona spółce GAL. W 1946 zarząd przeniesiono do
kraju, w 1951 majątek firmy podzielono, efektem czego było powstanie dwóch
przedsiębiorstw: Polskiej Żeglugi Morskiej oraz Polskich Linii Oceanicznych. Do dnia
dzisiejszego funkcjonuje spółka przedstawicielska Gdynia America Shipping Lines
(London) Ltd.
Polska

Żegluga

Morska

(PŻM)

szczecińskie,

państwowe

przedsiębiorstwo

armatorskie. Powstała w 1951 roku, w wyniku likwidacji dwóch przedwojennych
armatorów Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe (GAL) oraz Żeglugi Polskiej (ŻP) i od
początku działalności skupiła się na trampingu. Na początku swego istnienia flota PŻM
liczyła 11 statków o łącznej nośności 27 000 DWT. Pierwszymi jednostkami armatora
były parowce zbudowane w 1926 roku we francuskiej stoczni Navals Francais w
Blainville. Pod zarząd armatora zostały też oddane cztery statki z serii B-30 m.in. SS
Sołdek. W pierwszych latach działalności PŻM wysłała swoje statki w relacjach
bliskiego i średniego zasięgu tj. w rejony Bałtyku, Morza Północnego i Śródziemnego.
Głównymi towarami były eksportowany węgiel, drewno i nawozy a importowanym do
kraju ruda żelaza. Były to w dużej większości przewozy w żegludze trampowej, lecz
armator od roku 1951 posiadał trzy regularne linie: Szczecin - Sztokholm, Szczecin Londyn - Rouen i Szczecin - Hamburg - Rotterdam - Antwerpia. Obecnie jest także
największym polskim armatorem i światowym liderem w przewozach płynnej siarki
drogą morską. PŻM specjalizuje się głównie w przewozach masowych, jednak posiada
także promy morskie, które obsługują połączenia Polski ze
Szwecją. PŻM posiada obecnie 75 jednostek pływających, są
to masowce (sześćdziesiąt siedem jednostek), siarkowce
(cztery jednostki) i cztery promy, o łącznej nośności ponad
2,5 mln DWT. Jako bezpośrednia (w prostej linii)
spadkobierczyni

tradycji

Żeglugi

Polskiej,

pierwszego

polskiego armatora z prawdziwego zdarzenia - PŻM to
najstarsze polskie przedsiębiorstwo armatorskie.
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Zdjęcie nr 4 Logo PŻM
3.2 Towarzystwo Klasyfikacyjne
Całością spraw klasyfikacyjnych jednostki S.S. Sołdek, począwszy od zatwierdzenia
dokumentacji, poprzez nadzór wykonawstwa i montażu oraz prób i odbiorów
zajmowało się angielskie towarzystwo klasyfikacyjne Lloyd's Register of Shipping.
Statek otrzymał najwyższą klasę +100A z wzmocnieniem przeciwlodowym. Przy
budowie

uwzględnione

zostały

wymagania

Międzynarodowej

Konwencji

o

Bezpieczeństwie na Morzu i Linii Ładunkowej z 1932 roku i Międzynarodowej
Konferencji Pracy z 1946 roku, dotyczącej pomieszczeń załogi. Uwzględniono też
wszystkie polskie przepisy pomiarowe i przepisy ,,British Factory Act Regulations”.
W tym okresie Polski Rejestr Statków nie istniał i nie brał udziału w historycznych
pierwszych przedsięwzięciach. W roku 1953 nadzór klasyfikacyjny przejmuje Morski
Rejestr ZSRR, a dopiero od roku 1957 jednostka zostaje objęta nadzorem Polskiego
Rejestru Statków.

Lloyd's Register of Shipping (LR) (pol. Rejestr Lloyda)
jest to brytyjskie towarzystwo klasyfikacyjne z siedzibą w
Londynie; najstarsze i jedno z trzech największych w
świecie.
Zdjęcie nr 5 Logo LR
Wszystko zaczęło się w XVII wieku w Londynie, gdzie Edward Lloyd założył
kawiarnię, w której spotykali się kupcy, agenci ubezpieczeniowi oraz wszyscy ci,
którzy byli związani z żeglugą i handlem drogą morską. Edward Lloyd wpadł na
pomysł, że dzięki publikowaniu zasłyszanych nowości mógłby pomóc bywalcom
kawiarni w wymianie ważnych informacji. W roku 1760 założyli oni Register Society
(Towarzystwo Klasyfikacyjne), które w 1764 roku wydało swój pierwszy Rejestr
Statków (Register of Ships). Publikacja ta dawała, zarówno kupcom jak i agentom
ubezpieczeniowym, informacje o statkach, które wynajmowali i ubezpieczali. W 1834
Towarzystwo to zostało przemianowane na Lloyd’s Register of British and Foreign
Shipping (Rejestr Lloyda Statków Brytyjskich i Zagranicznych). W tym samym roku
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wyszły pierwsze Przepisy (Rules) dotyczące wymogów w zakresie budowy statków. W
pierwszym roku swojej działalności Lloyd’s Register of British and Foreign Shipping
zatrudniał 63 inspektorów, a do 1840 roku odbiorom klasyfikacyjnym na zgodność z
przepisami poddano 15 tys. statków. W roku 1852 otwarto w Kanadzie pierwsze
zagraniczne biuro, a za nim kolejne. W 1914 zmieniono nazwę na Lloyd’s Register of
Shipping. Z czasem rozszerzono zakres usług na inne sektory przemysłu, a obecna
nazwa Lloyd’s Register odpowiada szerokiemu zakresowi świadczonych usług.
Pierwsze biuro LR na ziemiach polskich zostało otworzone w 1885 roku, a od ponad
pięćdziesięciu lat nieprzerwanie jest obecne w Polsce.

Rosyjski Morski Rejestr Nawigacyjny (RS) to rosyjskie
towarzystwo klasyfikacyjne z siedzibą centrali w Sankt
Petersburgu. Powstałe w 1913 roku jako Rejestr Rosyjski, w
roku

1923

przemianowane

na

Rejestr

Związku

Socjalistycznych Republik Radzieckich, a po upadku Związku
Radzieckiego działa pod obecną nazwą.
Zdjęcie nr 6 Logo RS
RS ma uprawnienia do wystawiania dokumentów i świadectw międzynarodowych oraz
sprawuje nadzór klasyfikacyjny. Wydaje własną księgę rejestrową i przepisy. Od 1969
RS jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych
(IACS).
Polski Rejestr Statków (PRS) to polskie towarzystwo
klasyfikacyjne. Zamysł powołania polskiej instytucji
klasyfikacyjnej powstał w roku 1932, w reakcji na
trudności, jakie niemieckie instytucje czyniły polskiej
flocie śródlądowej, przede wszystkim przewożącej towary
pomiędzy portami Wolnego Miasta i Gdyni. Skutkiem
tych utrudnień były kłopoty z ubezpieczaniem polskich
barek i ładunków. Cztery lata później, w roku 1936
założony został Polski Rejestr Żeglugi Śródlądowej.
Zdjęcie nr 7 Logo PRS
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Przez pierwsze trzy lata, do przerwy w działalności z powodu wybuchu wojny, polska
instytucja klasyfikacyjna zajmowała się nadzorem wyłącznie nad barkami i statkami
towarowymi uprawiającymi żeglugę po polskich rzekach oraz przez Zatokę Gdańską.
Jedyne przepisy, jakie zostały opracowane i wydane w tym czasie, nosiły tytuł
„Klasyfikacja i budowa barek drewnianych i stalowych”.
Wznawiając działalność po wojnie, instytucja zmieniła nazwę na Polski Rejestr
Statków, co nie było zmianą jedynie formalną – określało jej nowe zadania w związku z
odzyskaniem przez Polskę 500 km wybrzeża morskiego.
Do roku 1950 PRS nadzorował jednostki żeglugi śródlądowej, przybrzeżnej i kutry
rybackie, przede wszystkim ich remonty, jako że w pierwszych latach powojennych tym
głównie zajmowały się polskie stocznie. W 1950 r. pod nadzór PRS trafiły pierwsze
statki pełnomorskie: budowane w Stoczni Gdańskiej rudowęglowce z serii 29 małych
masowców, drobnicowce o nośności 660 t, drobnicowce typu Lewant 4000 t,
supertrawlery rybackie oraz holowniki.
W tym samym czasie PRS rozpoczyna nadzory nad produkcją na potrzeby przemysłu
stoczniowego: stali okrętowych (od 1949 r.), wyposażenia i urządzeń okrętowych, m.in.
kotłów, maszyn parowych, turbin na parę odlotową, potem wysokoprężnych silników
spalinowych, a także prądnic małych i dużych mocy.
W miarę rozwoju krajowego przemysłu okrętowego, a co za tym idzie budową w
polskich stoczniach coraz większej liczby coraz bardziej skomplikowanych statków,
rośnie zakres i skala działania Polskiego Rejestru Statków. Niemniej aż do lat 1956-57,
tj. do podpisania umów o współpracy i wzajemnym zastępstwie pomiędzy PRS a Det
Norske Veritas i Rejestrem ZSRR, PRS sprawuje nadzór wyłącznie nad jednostkami
pływającymi pod biało-czerwoną banderą lub budowanymi w polskich stoczniach dla
polskich armatorów.
Stopniowemu wychodzeniu PRS w świat, jakie nastąpiło w wyniku podpisania
pierwszych umów, towarzyszą również zmiany jakościowe w działalności towarzystwa.
Rozszerzający się zakres działania, a także nawiązanie bliższej współpracy z mającymi
bogatsze doświadczenie towarzystwami klasyfikacyjnymi pozwalają PRS m.in. podjąć
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prace nad stworzeniem własnych przepisów budowy i klasyfikacji statków morskich.
Pierwsze części przepisów ukazują się już na początku lat sześćdziesiątych; odtąd
przepisy będą nieustannie modernizowane i rozwijane.
Działalność, którą prowadzi Polski Rejestr Statków, można podzielić na poniższe
zasadnicze grupy:
 Nadzory na zgodność z wymaganiami własnych przepisów klasyfikacji i budowy,
konwencji międzynarodowych oraz przepisów państwowych w odniesieniu do:
o statków morskich,
o statków śródlądowych, łodzi i jachtów,
o okrętów wojennych i innych obiektów o przeznaczeniu specjalnym dla
obronności i bezpieczeństwa państwa,
o konstrukcji stalowych, rurociągów i instalacji przemysłowych oraz obiektów
lądowych,
o kontenerów,
o materiałów i wyrobów,
o firm serwisowych i wytwórni.
 Certyfikacja wyrobów na zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej.
 Certyfikacja systemów zarządzania.
 Rzeczoznawstwo (ekspertyzy i doradztwo techniczne, analizy technicznofinansowe).
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3.3 Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
W 1981 roku Centralne Muzeum Morskie stało się posiadaczem prawdziwego statku
morskiego, który traktowany jako zabytek należało objąć stosowana opieką i udostępnić
do zwiedzania. Opracowano założenia do niezbędnego remontu rewaloryzacyjno –
adaptacyjnego i tym samym przekształcenia rudowęglowca w statek – muzeum.
Planowano że statek ten będzie pełnił dwie funkcje: muzealną, a więc wystawienniczą i
oświatową oraz symbol – pomnika polskiego przemysłu stoczniowego.
Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku to narodowa instytucja kultury, muzeum
przyjmujące za swoje posłannictwo ochronę dziedzictwa nautologicznego, poprzez
gromadzenie i zabezpieczanie zabytków związanych z
żeglugą, szkutnictwem, okrętownictwem, rybołówstwem
oraz upowszechniające wiedzę o nich, a także o morskiej
historii Polski i jej gospodarce.
Zdjęcie nr 8 Logo CMM
Muzeum realizuje swoją misję poprzez prace badawcze, konserwację zabytków,
organizację wystaw i uczestnictwo w stowarzyszeniach muzealniczych. Muzeum stara
się skupić wokół siebie ludzi, instytucje, urzędy i firmy związane z gospodarką morską,
tak aby móc przy ich wsparciu realizować swoje cele i wypełniać wyznaczoną misję.
Latem, 1989 roku przy nabrzeżu Ołowianki zacumował jako statek-muzeum S.S.
"Sołdek", pierwszy pełnomorski statek zbudowany w Stoczni Gdańskiej po II wojnie
światowej.
W Gdańsku zwiedzanie kompleksu muzealno - portowego, znajdującego się po obu
stronach rzeki Motławy, ułatwia kursujący z przystani spod Żurawia prom "Motława".
W 2013 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski zmienił
nazwę instytucji na Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Nowa nazwa obowiązuje
od 10 grudnia 2013.
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3.4 Towarzystwo Przyjaciół Statku - Muzeum "Sołdek"
Początkowy okres zagospodarowania statku Sołdek był dla Centralnego Muzeum
Morskiego bardzo trudny i przebiegał nie tylko pod znakiem przygotować do remontu
rewaloryzacyjnego – adaptacyjnego, ale i budowania struktury kadrowej, niezbędnej do
funkcjonowania tej jednostki pływającej jako muzeum. Następnie przystąpiono do
studiów nad koncepcją jego zagospodarowania. Tym samym pojawiły się nowe, dotąd
nieznane Muzeum problemy. W ich rozwiązaniu bardzo dużą role odgrywał Komitet
Obywatelski nad Sołdkiem (później przemianowanego na Towarzystwo Przyjaciół
Sołdka), któremu przewodniczył prof. Jerzy Doerffer. W skład tego Komitetu weszło
wiele osób związanych z przemysłem stoczniowym i żeglugą handlową.
Towarzystwo Przyjaciół Statku - Muzeum "Sołdek" powstało w 1984 roku po
przejęciu przez Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, wycofanego z eksploatacji,
przez Polską Żeglugę Morska w Szczecinie, rudowęglowca S.S. "Sołdek". Działalność
Towarzystwa, zawieszona po kilku latach, została reaktywowana w 2005 roku, po
uzyskaniu rejestracji w KRS. W dniu 18.10.2007 roku Towarzystwo uzyskało status
organizacji pożytku publicznego. Aktualnie Towarzystwo bardzo aktywnie uczestniczy
w działaniach mających na celu utrzymanie statku w dobrej kondycji i popularyzację
wiedzy na jego temat.
Podstawową misją Towarzystwa jest troska o zachowanie statku rudowęglowca S.S.
"Sołdek" dla przyszłych pokoleń, prowadzenie działalności edukacyjnej, a także
dokumentowanie historii statku i ludzi z nim związanych, historii, która jest znaczącą
częścią historii polskiego przemysłu okrętowego.
Najważniejsze działania prowadzone w ramach działalności statutowej Towarzystwa to:
utrzymanie w dobrym stanie technicznym statku, aby mógł spełniać w całej rozciągłości
swoją funkcję statku-muzeum. Dokumentowanie historii statku, tak dla potrzeb
naukowych,

jak

i

poznawczych.

Organizowanie

sympozjów

oraz

wystaw,

upowszechniających wiedzę o statku i dziejach polskiej gospodarki morskiej.
Podtrzymywanie narodowych tradycji morskich, edukacja młodzieży oraz pogłębianie
wiedzy morskiej w społeczeństwie.
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3.5 Przepisy Klasyfikacyjne
Klasa statku to zgodność konstrukcji, wykonania i stanu statku (kadłuba, urządzeń
maszynowych, instalacji, wyposażenia) z właściwymi wymaganiami Przepisów.
Nadanie, odnowienie lub przywrócenie klasy następuje w formie wydania Świadectwa
klasy i umieszczenia odpowiednich zapisów w Księdze rejestru. Sołdek jako jednostka
podlegająca PRS jest wpisany do Rejestr Statków Śródlądowych. Zawiera informacje o
statkach śródlądowych, klasyfikowanych przez PRS, według stanu na dzień 31 grudnia
2012 r. Nadanie klasy jednostce S.S. Sołdek odbyło się w grudniu 2009 roku. W tym
czasie pod nadzorem PRS odbyły się niezbędne przeglądy. Jednostka spełnia również
wymagania Przepisów dotyczących Ochrony Środowiska.
3.5.1 Bezpieczeństwo Techniczne Statku w Polskim Prawie
Zastanawiając się nad poziomem wymagań technicznego bezpieczeństwa, którym
powinien odpowiadać Sołdek jako statek muzealny, warto prześledzić w tym zakresie
polskie prawo. Dla statku cumującego na rzece Motławie mamy bowiem do czynienia z
przenikaniem się uregulowań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa morskiego
i bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej. Z historycznego punktu widzenia Sołdek jest
statkiem morskim, biorąc jednak pod uwagę obecne warunki eksploatacji, zasadne jest
mówienie - w przypadku wymagań dotyczących jego konstrukcji wyposażenia - że
wystarczającym standardem technicznym jest standard statków śródlądowych.
Pozostaje jeszcze kwestia jurysdykcji. Warto więc stwierdzić, że Sołdek cumuje już na
wodach morskich. Granica między tzw. wewnętrznymi wodami morskimi a
śródlądowymi wodami powierzchniowymi przebiega w odległości zaledwie 385
metrów na południe od miejsca cumowania Sołdka. Regulację w tym względzie
znajdujemy w Ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i adrn1nistracji morskiej oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23
grudnia 2002 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a
morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego (Dz. U. z dnia 31
grudnia 2002 r.). W załączniku do rozporządzenia znajdujemy, że granicę na rzece
Motławie, w starym i nowym korycie rzeki, wyznaczono po linii biegnącej wzdłuż
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północnej krawędzi mostu Zielonego oraz północnej krawędzi mostu Stągiewskiego w
miejscowości Gdańsk. Historyczny aspekt, jak i miejsce cumowania, przesądziły
najpewniej o zastosowaniu prawodawstwa odnoszącego się do bezpieczeństwa
morskiego.
Regulacje w tym zakresie ujmuje Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie
morskim. Ustawa reguluje sprawy bezpieczeństwa morskiego w zakresie budowy
statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia, kwalifikacji i składu załogi statku,
bezpieczeństwo uprawnienia żeglugi morskiej oraz ratowania życia na morzu. Przepisy
ustawy stosuje się do statków o polskiej przynależności, jak również do statków o
obecnej przynależności, znajdujących się na polskich morskich wodach wewnętrznych
lub

na

polskim

międzynarodowych,

morzu
których

terytorialnym,

uwzględniając

Rzeczpospolita Polska

jest

postanowienia
stroną.

Do

umów
statków

śródlądowych uprawniających żeglugę na wodach morskich przepisy ustawy stosuje się
w zakresie w niej określonym.
Ustawa stanowi, że statek może być używany w żegludze morskiej, jeżeli odpowiada
wymaganiom bezpieczeństwa w zakresie jego budowy, stałych urządzeń i wyposażenia,
określonym w przepisach międzynarodowych (konwencjach SOLAS, LL66, COLREG)
oraz przepisach ustawy. W celu zapewnienia spełnienia przez statek, wymagań, podlega
on inspekcjom przeprowadzonym przez organy inspekcyjne w zakresie, terminach i
trybie określonych w ustawie. Organami inspekcyjnymi, na mocy ustawy, są dyrektorzy
urzędów morskich, a za granicą również konsulowie. Inspekcja, o których mowa
powyżej, powinny być poprzedzone przeglądami statku, dokonywanymi przez
instytucję klasyfikacyjną sprawującą nadzór techniczny nad statkiem. Taki nadzór
techniczny instytucji klasyfikacyjnej sprawowany jest podczas budowy, odbudowy,
przebudowy i remontu statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia, a także podczas
eksploatacji statku. organ inspekcyjny na podstawie pozytywnych wyników inspekcji
wydaje dokumenty bezpieczeństwa statku. Regulacje dotyczące dokumentów określa
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 lipca 2005 roku w sprawie inspekcji i
dokumentów bezpieczeństwa statku. Znajdujemy w nim to, co nas najbardziej interesuje
w przypadku Sołdka, że ,,Statki inne niż wymienione w § 20 - 23 powinny posiadać
kartę bezpieczeństwa wystawioną na okres 5 lat, corocznie potwierdzaną”.
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Resumując, potwierdzeniem, że eksploatowanym jako statek - muzeum Sołdek spełnia
wymogi technicznego bezpieczeństwa, jest kartka bezpieczeństwa wystawiona przez
dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni na podstawie wyników pozytywnej inspekcji
poprzedzonej przeglądem instytucji klasyfikacyjnej. W przypadku Sołdka przeglądy
pod katem technicznego bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia przeprowadza
wyspecjalizowana niezależna instytucja Klasyfikacyjna, jaką jest Polski Rejestr
Statków, posiadająca na mocy ustawy o bezpieczeństwie morskim uznanie
Administracji Polskiej. Należy bowiem też mieć na uwadze, że zgodnie z
postanowieniami ustawy, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, kierujący
się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa statków oraz życia i osób na statkach, w
drodze rozporządzeń określa tryb uznawania instytucji klasyfikacyjnej do sprawowania
nadzoru technicznego nad statkiem, rodzaje i zakres przeglądów statku dokonywanych
przez instytucję klasyfikacyjną, a także może uznać za obowiązujące szczegółowe
przepisy techniczne w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia
wydawane przez polską instytucję klasyfikacyjną.

Zgodnie z przepisami klasyfikacyjnymi i przepisami technicznymi PRS, pozytywny
wynik przeglądu technicznego dokumentowany jest w drodze Świadectwa Klasy i
wpisu do Księgi Rejestru PRS. Utrzymanie tej klasy nakłada na właściciela obowiązek
dbania o stan techniczny statku na poziomie nie mniejszym aniżeli określonym
stosownymi przepisami PRS dla statków śródlądowych.

3.5.2 Klasa Statku

sK 3 D op

sK

- statek bez napędu mechanicznego

3

- rejon żeglugi 3 (żegluga na wodach, na których może występować fala o
wysokości (h1/10) do 0,6 m; do tego rejonu zalicza się porty morskie oraz
wszystkie akweny uznane na mocy odrębnych przepisów za śródlądowe drogi
wodne, a nienależące do rejonu 1 lub 2)

D

- statek uprawiający wyłącznie żeglugę krajową (na wodach państwa bandery)

Op

- znak obiektu pływającego, obiekt pływający spełnia odpowiednie wymagania
zawarte w Części II – Kadłub i IV – Stateczność i wolna burta
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3.5.3 Rejestr Statków Śródlądowych

Tabela nr 1 Rubryki Rejestru

Tabela nr 2 Fragment Rejestru Statków Śródlądowych
Objaśnienia Rubryk Rejestru:

Kolumna 1

Nazwa statku

- nazwa statku lub inny sposób jego oznaczenia przyjęty
przez armatora

Rodzaj statku

- określenie przeznaczenia statku

Nazwy poprzednie

- poprzednie nazwy statku podana w nawiasach, poprzedzone
słowem „ex”

Budowniczy

- nazwa stoczni, w której statek został zbudowany

Symbol i nr budowy

- określenie symbolu i numeru budowy statku nadanych
przez budowniczego

Numer rejestru PRS

- numer, zgodnie z którym statek jest zarejestrowany w
ewidencji Polskiego Rejestru Statków

Liczba pasażerów

- maksymalna liczba pasażerów

Materiał kadłuba

- podstawowy materiał, z którego wykonany jest kadłub

Rok bud./odb.

- rok zakończenia budowy / rok przebudowy, odbudowy

Kolumna 2

Armator

- nazwa lub nazwisko armatora (armatorów)

Adres armatora

- adres armatora; przy kilku armatorach podano adres osoby,
której nazwisko umieszczono na pierwszym miejscu
54

Bandera

- dla statków obcych, nazwa państwa, w którym statek jest
oficjalnie zarejestrowany

Port macierzysty

- port, w którym statek jest zarejestrowany

Kolumna 3

L [m]

- długość – długość kadłuba statku, bez odbojnic,
wsporników kotwic, płetwy sterowej

B [m]

- szerokość – największa szerokość kadłuba mierzona do
zewnętrznej powierzchni poszycia, bez odbojnic, kół
łopatkowych itp.

H [m]

- wysokość – wysokość kadłuba mierzona w
płaszczyźnie owręża od dolnej krawędzi stępki do górnej
krawędzi pokładu głównego

F [mm]

- minimalna wolna burta – odległość mierzona w
płaszczyźnie

owręża

od

wodnicy

maksymalnego

dopuszczalnego zanurzenia do górnej krawędzi pokładu
głównego
Nmax [t]

- minimalna wolna burta – odległość mierzona w
płaszczyźnie

owręża

od

wodnicy

maksymalnego

dopuszczalnego zanurzenia do górnej krawędzi pokładu
głównego

Kolumna 4

Lmax [m]

- największa długość – długość gabarytowa statku, z
uwzględnieniem takich części stałych statku, jak odbojnice,
wsporniki kotwic, płetwa sterowa

Bmax [m]

- największa szerokość – szerokość gabarytowa statku
mierzona w najszerszym miejscu, do zewnętrznych krawędzi
stałych części statku, takich jak odbojnice, osłony kół
łopatkowych

Tmax [m]

- największe zanurzenie – zanurzenie statku do wodnicy
maksymalnego dopuszczalnego zanurzenia, wynikające z
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wymagań Przepisów dotyczących wolnej burty, wysokości
bezpiecznej lub stateczności
hmax [m]

- maksymalna wysokość przelotowa – mierzona od wodnicy
statku pustego do najwyżej położonego punktu stałej
konstrukcji statku

hmin [m]

- minimalna wysokość przelotowa – mierzona od wodnicy
statku pustego do najwyżej położonego punktu stałej
konstrukcji statku po opuszczeniu sterówki, pokładówki lub
masztu

Kolumna 5
Wytwórca silnika

- nazwa wytwórcy silnika napędowego

Typ

- typ silnika napędowego

Moc [kW]

- moc znamionowa silnika napędowego

Numer fabryczny

- fabryczny numer silnika/silników

Prądnice [kW]

- liczba i moc prądnic

Pędniki

- liczba śrub napędowych (pędników)

Napięcie [V]

- liczba śrub napędowych (pędników)

Kolumna 6

Klasa statku

- symbol klasy statku zgodnie z 3.6, 3.7 i 3.8 części I –
„Zasady klasyfikacji 2004”, Przepisów klasyfikacji i budowy
statków śródlądowych,

Klasa urz. masz.

- symbol urządzeń maszynowych zgodnie z 3.6, 3.7 i 3.8
części I – „Zasady klasyfikacji 2004”, Przepisów klasyfikacji
i budowy statków śródlądowych,

Warunki stałe

- stałe ograniczenia lub rozszerzenia rejonu i warunków
żeglugi

Termin ważności klasy

- data (dzień, miesiąc i rok) ważności Świadectwa klasy lub
Orzeczenia technicznego o zdatności do pływania
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3.5.4 Znak Wolnej Burty
Znak wolnej burty (także Znak Plimsolla) oznaczenie składające się z: kręgu wolnej
burty oraz linii ładunkowych wskazujących największe dopuszczalne zanurzenie statku
w różnych okolicznościach i różnych porach roku, według zasad określonych w
konwencji o liniach ładunkowych, przyjętej w Londynie dnia 5 kwietnia 1966 r.

Zdjęcie nr 9 Znak wolnej burty
Statek może się maksymalnie zanurzyć do górnej krawędzi linii odpowiedniej dla
strefy, w której się znajduje. Podział świata na strefy i czas obowiązywania zimy i lata
w niektórych z tych stref został określony w załączniku do konwencji. Mniejsze
zanurzenie (większa wolna burta) zapewnia statkowi zapas pływalności i większą
wysokość pokładu oraz nadbudówek nad wodą, co zmniejsza szanse na jego
uszkodzenie i zatopienie w warunkach złej pogody, jaka jest bardziej prawdopodobna w
sezonach zimowych.
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Linie pokazujące maksymalne zanurzenie w wodzie słodkiej pozwalają na takie
załadowanie statku, stojącego w porcie o wodzie słodkiej, że po przejściu do wody
morskiej zanurzenie zmniejszy się (ze względu na większy ciężar właściwy wody
morskiej) do letniej (lub tropikalnej) linii zanurzenia.

Schemat nr 2 Oznaczenia wolnej burty
PR – Polski Rejestr Statków
TS - Tropikalna linia ład. dla wody słodkiej
S - Linia ładunkowa dla wody słodkiej
T - Tropikalna linia ładunkowa
L - Letnia linia ładunkowa
Z - Zimowa linia ładunkowa
ZAP - Zimowa linia ładunkowa dla Północnego Atlantyku
Jednostka S.S. ,,Sołdek” posiada znak wolnej burty dla trzeciego rejonu pływania.
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4. Dokumentacja Techniczna
Podstawą budowy kadłuba jest dokumentacja techniczna. Dokumentacja ta musi
spełniać wymagania eksploatacyjne ustalone w umowie z armatorem oraz
konstrukcyjne, podyktowane przepisami instytucji klasyfikacyjnej, pod nadzorem której
statek będzie budowany i której klasę ma otrzymać.

Dokumentacja techniczna statku jest opracowywana etapowo, w kilku fazach, od
założeń począwszy aż do projektu roboczego danej jednostki, w czasie których jest ona
coraz bardziej uszczegółowiana. W wymienionych wyżej fazach projektowania
znajduje swoje miejsce projekt konstrukcji kadłuba, zwany często ogólnie
dokumentacją kadłubową.
Kadłubowa dokumentacja klasyfikacyjna powinna stanowić dokument, na którego
podstawie instytucja klasyfikacyjna może stwierdzić, że przedstawiony do akceptacji
projekt konstrukcji kadłuba spełnia wszystkie wymagania ujęte w przepisach tej
instytucji. Do kadłubowej części projektu technicznego należy również projekt procesu
technologicznego.
Armator na potrzeby projektu udostępnił następujące rysunki:
 Plan Ogólny Kadłuba
 Zład Poprzeczny
 Zład Podłużny
 Ścianki i Platforma Pompowni w Ładowni nr II
Na podstawie udostępnionej dokumentacji zostały opracowane rysunki:
 Przekrojów Ładowni
W ramach realizacji projektu rysunki zostały przeniesione do programu AutoCad.
AutoCAD dzięki niezwykle wydajnym narzędziom do tworzenia dokumentacji
projektów 2D i 3D przyśpiesza proces projektowania od koncepcji po wykonanie.
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4.1 Plan Ogólny
Plan ogólny statku przedstawia rozmieszczenie pomieszczeń załogi i pasażerów,
usytuowanie urządzeń dźwignicowych, z podaniem ich specyfikacji technicznej i
zakresu pracy oraz rozmieszczenie wszystkich wyjść, dróg ewakuacyjnych,
wyposażenia awaryjnego, wyposażenia i urządzeń ratunkowych. Dokumentacja służy
również do pomierzania statku oraz określenia stateczności przed rozpoczęciem
budowy lub przebudowy statku.

Zdjęcie nr 1 Plan Ogólny
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Rysunek nr 1 Plan Ogólny
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4.2 Zład Poprzeczny
Jednym z najważniejszych rysunków klasyfikacyjnych jest zład poprzeczny. Na
rysunku tym jest przedstawiona na przekrojach wręgowych konstrukcja i wymiary
wiązań poprzecznych oraz przekroje i wymiary głównych wiązań wzdłużnych. Częścią
rysunku jest zamieszczony na nim obszerny opis, wyjaśniający szczegóły konstrukcji
nieuwidocznione na rysunku oraz obejmujący takie dane, jak: wymiary główne statku,
jego klasę, wskaźnik wyposażenia, a takie główne elementy wyposażenia.

Zdjęcie nr 2 Zład Poprzeczny
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Rysunek nr 2 Zład Poprzeczny
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4.3 Zład Podłużny
Drugim z rzędu co do znaczenia rysunkiem klasyfikacyjnym jest rysunek zładu
podłużnego. Na rysunku tym przedstawione są w odpowiednich rzutach wszystkie
wiązania wzdłużne statku oraz umiejscowienie i wymiary wiązań poprzecznych.

Zdjęcie nr 3 Zład Podłużny
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Rysunek nr 3 Zład Podłużny
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4.4 Ścianki i Platforma Pompowni w Ładowni nr 2
Rysunek przedstawia rozmieszczenie: wzdłużników podpokładowych, mocników
wzdłużnika, pokładników poszczególnych wręgów, usztywnień ścian, usztywnień
poziomych, usztywnień pod wzdłużnikami, węzłówek pokładnika, węzłówek
wzdłużnika, środników wzdłużnika, uszczelek, uszczelek platformy, płyt platformy oraz
płyt ścianek w ładni nr II.

Zdjęcie nr 4 Ścianki i Platforma Pompowni w Ładowni nr II
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Rysunek nr 4 Ścianki i Platforma Pompowni w Ładowni nr II
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4.5 Przekroje Ładowni
Rysunki pokazujące poszczególne przekroje wszystkich czterech ładowni. Rzuty
przedstawiają zarys kształtu kadłuba jednostki pływającej, pomieszczenia znajdujące się
w ładowniach, dno wewnętrzne, luki ładunkowe, międzypokłady i pokłady.
Uwzględniono również usztywnienia oraz balast. Przekroje przedstawiają trzy rzuty
kadłuba: rzut boczny, poprzeczny i poziomy. Rysunki zostały wykonana na potrzeby
wizualizacji 3D.

Kolorystyka zastosowana na rysunkach:

BALAST
DNO WEWNĘTRZNE
ZARYS
LUK ŁADUNKOWY
MIĘDZYPOKŁAD
POKŁAD
PS
TEKST
USZTYWNIENIA
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4.5.1 Ładownia nr 1

Rysunek nr 5 Przekrój ładowni nr 1
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4.5.2 Ładownia nr 2

Rysunek nr 6 Przekrój ładowni nr 2
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4.5.3 Ładownia nr 3

Rysunek nr 7 Przekrój ładowni nr 3
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4.5.4 Ładownia nr 4

Rysunek nr 8 Przekrój ładowni nr 4
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5. Charakterystyka Kadłuba
Kadłub statku jest bryłą o kształtach zewnętrznych zwężających się ku dziobowi i rufie
o charakterystycznym wydłużonym i opływowym kształcie.
Jak już wspomniano S.S. ,,Sołdek", był prototypową jednostką serii 29 rudowęglowców
typu B-30. Jednostki tego typu miały cztery ładownie. Wnętrze statku dzieliły grodzie
wodoszczelne na maszynownię i kotłownie wraz z zasobnią węglową oraz
poszczególne ładownie.

Do projektu B-30 wprowadzano liczne zmiany. W latach

1950-51 zmodyfikowano dokumentację warsztatową. W konsekwencji 7 kolejnych
jednostek budowanych już dla armatora radzieckiego miało usunięte balastowe
zbiorniki szczytowe celem zwiększenia pojemności ładowni z 3382 m3 do 3665 m3.
Dodatkowo zwiększono liczebność załogi z 28 do 38, powiększono zasobni węgla i
objętość

wody

zasilającej.

Dokumentacja

następnych

16

statków,

również

przeznaczonych na eksport do ZSRR, wykonana w latach 1952-53, wprowadziła
kolejne zmiany w konstrukcji jednostki B-30. Przede wszystkim zwiększono znacząco
zakres spawania konstrukcji kadłuba. Zmieniono rozplanowanie części rufowej statku,
zwiększono liczbę załogi do 45 osób oraz przewidziano dwuosobową kabinę szpitalną.
Zmiany w projekcie wprowadzono pod nadzorem Rejestru ZSRR.

Zdjęcie nr 1 ,,Sołdek”
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5.1 Typ Statku
Rudowęglowiec to rodzaj masowca, statek przystosowany do przewozu luzem zarówno
rudy (do 1/3 ładowności) jak i węgla (przy pełnych ładowniach).
Masowce to statki o pojedynczym pokładzie z dnem podwójnym. Charakteryzują się
zbiornikami szczytowymi i obłowimy. Posiadają pojedyncze lub podwójne poszycie
burt.

Przeznaczone

do

przewozu

luzem

suchych

ładunków

wysypywanych

bezpośrednio do ładowni. Często służą do przewozu ładunków półmasowych (breakbulk) czyli np. blach, szyn, papieru w rolach czy nawet kontenerów (masowcokontenerowce). Obecnie masowcami nazywamy statki do suchych ładunków masowych
i półmasowych. Jednak według naukowego podziału do masowców należałoby zaliczyć
również zbiornikowce ( statki do przewozu płynnych ładunków masowych). W
dawnych czasach zaliczano do nich również samochodowce.
Masowce ze względu na wielkość zostały podzielone na następujące klasy:
 coaster (do 10 000 DWT)
małe masowce do lokalnej żeglugi w obrębie jednego morza, kontynentu, często
przewozi ładunki półmasowe lub nietypową masówkę
 handysize (od 10 000 do 30 000 DWT)
najbardziej popularny i uniwersalny typ masowca.
 handymax (od 30 000 do 50 000 DWT)
równie popularny jak handysize
 supramax (od 50 000 do 59 000 DWT)
wykorzystywany przede wszystkim w czarterach
 panamax (od 60 000 do 65 000 DWT)
używany przede wszystkim do transportu węgla kamiennego, zbóż lub rud metali
 suezmax (od 65 000 do 150 000 DWT)
klasa ta wyodrębniła się po roku 1975 z chwilą modernizacji Kanału Sueskiego,
ładunki takie same jak panamax
 capesize (od 150 000 DWT)
przede wszystkim używane do przewozu rudy żelaza lub węgla kamiennego na
bardzo dalekie dystanse.
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Statek typu rudowęglowiec posiada przede wszystkim duże luki ładunkowe i
dodatkowo wzmocnione dno wewnętrzne. Węgiel jest względnie lekkim ładunkiem,
który równomiernie wypełnia ładownie. Ładunek ciężkiej i mało przestrzennej rudy
układa się stożkowo co może doprowadzić do obniżenia środka ciężkości statku i
zmniejszenia stateczności. Zbyt „sztywny” wówczas statek po przechyle na fali ma
tendencję do gwałtownego powrotu do pozycji pionowej. W celu zapobiegania takich
sytuacji stosuje się zbiorniki szczytowe znajdujące się pod pokładem.

Również

„Sołdek” uzyskał w górnych bocznych częściach ładowni specjalne balastowe zbiorniki
szczytowe. Podczas transportu rudy napełniane wodą morską by poprawić stateczność.
„Ruda zajmuje mała objętość ładowni i obniża środek ciężkości statku, sprawiając, że
przy proporcjach wymiarowych określonych dla ładunku węgla statek załadowany rudą
może wykazywać nadmierną stateczność początkową, co w warunkach wzburzonego
morza powoduje gwałtowne kołysania. Dlatego zastosowano szczytowe zbiorniki
balastowe, których zapełnienie pozwala uzyskać podwyższenie środka ciężkości, a więc
odpowiednio korzystną modyfikację warunków statecznościowych.”
Dodatkowo zachowano odpowiednie odległości zrębnic lukowych od grodzi i
szczytowych zbiorników balastowych. Dzięki zastosowaniu takiej konstrukcji
opisywany rudowęglowiec jest statkiem samotrymującym. Wnętrze podzielono
grodziami wodoszczelnymi na maszynownie, kotłownie, zasobnię węglową oraz cztery
ładownie.
Typ statku jaki przedstawia „Sołdek” jest skomplikowaną konstrukcją posiadającą dno
podwójne, które zwiększa bezpieczeństwo statku, rozciągające się od grodzi kolizyjnej
aż do grodzi rufowej, z pokładem głównym na całej długości wzniesionym w rufowej
połowie statku. W dnie podwójnym umieszczono zbiorniki wody słodkiej oraz zbiorniki
balastowe wody morskiej. Do tego, opisane wcześniej, zbiorniki szczytowe w trzech
ładowniach, biegnące tuż pod pokładem głównym wzdłuż burt. Natomiast pod
nadbudówką na śródokręciu znalazł się poprzeczny zbiornik podpokładowy. Zbiorniki
te służą również do zapewnienia statkowi właściwego przegłębienia w stanie
niezaładowanym lub częściowo załadowanym. Do balastowania statku służą takie
skrajniki dziobowy i rufowy oraz zbiorniki w dnie podwójnym.
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5.2 Podstawowe Dane

Schemat nr 1 Wymiary główne

L = 87,00 m
LW = 83,64 m
LPP = 82,60 m
B = 12,30 m
H = 5,80 m (wysokość do pokładu głównego)
H = 7,10 m (wysokość do pokładu szańcowego)
T = 5,38 m (zanurzenie eksploatacyjne)
T = 2,80 m (zanurzenie eksploatacyjne statku – muzeum)
D = 2540 t
v = 11 kn (20,4 km/h)
N = 1300 KM (960 kW)
P = 2,005 m3 (BRT)
z = 28 osób
L [m] – Długość Całkowita – pozioma odległość pomiędzy najbardziej wysuniętymi do
dziobu i rufy stałymi punktami kadłuba, mierzona w płaszczyźnie symetrii pomiędzy
prostymi prostopadłymi do wodnicy konstrukcyjnej statku.
LW [m] – Długość statku ( długość L ) – odległość mierzona w płaszczyźnie letniej
wodnicy ładunkowej od przedniej krawędzi dziobnicy do osi trzonu sterowego, lub 96%
całkowitej długości kadłuba mierzonej w płaszczyźnie letniej wodnicy ładunkowej,
zależnie od tego, która wartość jest większa.
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LPP [m] – Długość Między Pionami – odległość między pionem dziobowym a pionem
rufowym.
B [m] – Szerokość Statku ( szerokość B ) – największa szerokość statku, mierzona
pomiędzy zewnętrznymi krawędziami wręgów.
H [m] – Wysokość Boczna – pionowa odległość od płaszczyzny podstawowej do dolnej
krawędzi mocnicy pokładowej pokładu górnego, mierzona w płaszczyźnie owręża przy
burcie.
T [m] – Zanurzenie – pionowa odległość od płaszczyzny podstawowej do wodnicy
ładunkowej, mierzona w płaszczyźnie owręża.
D [t] – Wyporność Statku – wyrażona w tonach masa statku odpowiadająca masie wody
o objętości równej objętości zanurzonej części kadłuba statku. Jeżeli nie określono
inaczej, gęstość wody morskiej należy przyjąć jako równą 1,025 t/m3.
v [kn] – Prędkość Statku [węzły] – maksymalna prędkość eksploatacyjna statku przy
zanurzeniu T.
N [kW] – Moc Napędu – maksymalna ciągła moc napędu głównego.
P [m3] – Tonaż Rejestrowy Brutto (BRT) – dawna międzynarodowa jednostka
pojemności rejestrowej brutto statku. Pojemność brutto jest całkowitą pojemnością
statku, czyli obejmuje objętość kadłuba i nadbudówek. Na mocy konwencji z 1969
roku, od 1994 roku pojemność statków jest mierzona według innych reguł i podawana
w jednostkach bezwymiarowych.
z [osoba] – Liczba Załogi – ilość osób mogąca przebywać na pokładzie jednostki.
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5.3 Kształt Kadłuba
,,Sołdek” należy do tzw. typu szańcowców. Szańcowiec to statek posiadający pokład,
zwany szańcowym, który nad ładownią rufową podniesiony jest o pół wysokości (ok.
125 cm) w stosunku do pokładu nad pozostałymi ładowniami. Na ,,Sołdku" pokład
szańcowy zaczyna się od przedniej ściany nadbudówki na śródokręciu. Zwiększenie
pojemności rufowych ładowni ułatwia trymowanie statku. Dzięki zastosowaniu takiej
konstrukcji, a także odpowiednich odległości zrębnic lukowych od grodzi i
szczytowych zbiorników balastowych, ,,Sołdek” jest statkiem samotrymującym.
Przez obudowę otworów w pokładzie, które służyły do wstawiania w kadłub maszyny
parowej i kotła, powstały pokładówki zwane szybami - maszynowym i kotłowym. Gdy
śruba wyparła koło łopatkowe, zaszła potrzeba wykonania tunelu dla przeprowadzenia
linii walu. Spowodowało to zmniejszenie pojemności ładowni rufowej, co niekorzystnie
odbiło się na rozmieszczeniu ciężarów w poszczegó1nych ładowniach i przy
załadowaniu statku jednolitym ładunkiem powodowało jego przegłębienie no dziób.
Dla uniknięcia tego stanu podwyższono pokład w obrębie ładowni rufowych o 0,6 do
1,2 m, tworząc tzw. szaniec. W ten sposób powstał statek zwany szańcowcem.

Schemat nr 2 ,,Sołdek”

Zdjęcie nr 2 ,,Sołdek”
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Kształty kadłuba i jego wymiary wiążą się zadaniami eksploatacyjnymi, do których
statek zostali przewidziany. Sprostanie tym zadaniom narzuca wielkość jednostki, jej
prędkość, stosunki wymiarowe, współczynniki pełnotliwości oraz zewnętrzne kształty
zakreślone obrysem krawędzi ograniczających. W kierunku wzdłużnym statek jest
ograniczony od dołu stępką, od góry linią pokładu, na końcach dziobnicą i obrysem
rufy.
Dziób wychylony jest stosowany powszechnie na statkach morskich. Cechuje go
następujące zalety:
- korzystniejszy oporowo kształt wodnicy pływania, bardziej dostosowany do
większych prędkości rozwijanych przez obecnie budowane statki
- mniejsza wrażliwość no uszkodzenie w wypadku zderzenia, kiedy to awarii uległo
jedynie górna część dziobu, łatwo do naprawienia nawet bez potrzeby wprowadzono
statku do doku
- większa powierzchnia pokładu dziobówki, pozwalająca na lepsze rozplanowanie
urządzeń kotwicznych i cumowniczych
- duża wyporność rezerwowa, zapobiegająca nadmiernemu zanurzaniu się dziobu, a tym
samym pozwalająca na zachowanie suchego pokładu dziobowego

Zdjęcie nr 3 ,,Sołdek” na doku (widok od dziobu)
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Schemat nr 3 Zarys dziobu

Rufa krążownicza, używana pierwotnie na okrętach wojennych, ze względu na swe
zalety była stosowana szeroko na wszystkich statkach towarowych i pasażerskich.
Zalety jej są następujące:
- wydłużenie wodnicy pływania, polepszające opływ wody w rejonie rufy
- uzyskanie większego pomieszczenia w koszu rufowym na umieszczenie maszyny
- niewytwarzanie hałasu przy uderzaniu o wodę w trakcie kołysania wzdłużnego

Zdjęcie nr 4 ,,Sołdek” na doku (widok od rufy)
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Schemat nr 4 Zarys rufy

5.4 Podział Przestrzenny Statku
Wnętrze każdego statku, podzielone jest na wiele przedziałów. Przedziałem nazywa się
część przestrzeni statku oddzieloną ścianami lub przegrodami od pozostałego wnętrza
statku i pełniącą określone funkcje. Sposób podziału wnętrza statku pod względem
funkcjonalnym nosi nazwy podziału przestrzennego.
Przedziały na statku służą do:
 przewożenia ładunku: na statku o pionowym załadunku są to ładownie i
międzypokłady
 przewożenia zapasów płynnych: paliwo, olej smarny, woda
 przewożenia zapasów stałych: magazyny
 utrzymania statku w ruchu: maszynownia na statku z napędem parowym lub
mechanicznym
 utrzymania sprawności technicznej: elektrownia
 kontroli i poprawy stanu bezpieczeństwa pływania i stateczności statku: zbiorniki
balastowe, zbiorniki systemów wyrównujących przechyły i przegłębienia, zbiorniki
systemów redukcji kołysania statku
 kontroli, nadzoru i łączności: mostek nawigacyjny, radiostacja, centrala manewrowakontrolna
 celów socjalnych: kabiny, kuchnia, mesy
 celów komunikacyjnych: korytarze, schodnie, windy
 celów ochronnych: puste przedziały ochronne między zbiornikami zwane
koferdamami, podwójne burty, skrajniki, dno podwójne
Statek dzieli się na trzy zasadnicze rejony: dziób (stanowi przednią część statku), rufę
(stanowi tylną część statku) oraz śródokręcie (stanowi środkową część statku). Każdy
statek jest zakończony dziobnicą oraz tylnicą, będącymi krańcowymi elementami
skrajnych rejonów statku. Przestrzenie tych rejonów, oddzielone od reszty kadłuba
grodziami wodoszczelnymi; noszą nazwę skrajników dziobowego i rufowego.
Przedziały statku pomiędzy skrajnikami służą do pomieszczenia siłowni, ładowni,
ewentualnie pasażerów, załogi, paliwa i innych zapasów. Ładownie statku mieszczą się
za dziobową grodzią zderzeniową w stronę rufy i oznaczane są numerami 1, 2 itd.,
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licząc od dziobu w stronę rufy. Ponieważ zasadniczym zadaniem statku towarowego
jest przewożenie ładunków, dlatego na ładownie przeznacza się zwykle najlepsze
pomieszczenia w środkowej części statku, w związku z czym siłownie mieszczą się na
rufie.

Schemat nr 5 Podział przestrzenny statku
PD – Pion Dziobowy – linia pionowa w płaszczyźnie symetrii statku przechodząca
przez punkt przecięcia letniej wodnicy ładunkowej z przednią krawędzią dziobnicy.
PR – Pion Rufowy – linia pionowa w płaszczyźnie symetrii statku, leżąca w odległości
L0 od pionu dziobowego, w kierunku rufy.
PP – Płaszczyzna Podstawowa – płaszczyzna pozioma przechodząca na owrężu przez
górną krawędź stępki płaskiej lub przez punkt styku wewnętrznej powierzchni poszycia
ze stępką belkową.
PS – Płaszczyzna Symetrii – płaszczyzna dzieląca bryłę na dwie równe części będące
wzajemnie swoimi odbiciami zwierciadlanymi.
PWK – Płaszczyzna Wodnicy Konstrukcyjnej – pozioma płaszczyzna przecinająca
kadłub jednostki pływającej, pokrywa się ona z powierzchnią spokojnej wody przy
zanurzeniu jednostki odpowiadającym przyjętemu w projekcie obciążeniu, przecięcie
płaszczyzny wodnicy konstrukcyjnej z bryłą kadłuba tworzy konstrukcyjną linie wodną.
– Płaszczyzna Owręża – płaszczyzna prostopadła do PP i PS leżąca w połowie
odległości między pionami PD i PR.
LPP – Długość Między Pionami
K – Punkt przecięcia płaszczyzny owręża, podstawowej i wodnicy konstrukcyjnej.
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6. Wyposażenie Kadłuba i Pomieszczeń Statku
Podstawowym przeznaczeniem okrętu handlowego jest przewóz ładunku i ludzi, do
czego dostosowywane są poszczególne przestrzenie w jego kadłubie i nadbudowach.
Dla ładunków przeznaczone są przestronne ładownie oraz międzypokładzia ładunkowe,
dostępne z górnego pokładu przez luki.
Natomiast, gdy mówi się o wnętrzach okrętowych to ma się na myśli:
 pomieszczenia mieszkalne i rozrywkowe (kabiny, sypialnie, jadalnie, salony itp.)
 pomieszczenia gospodarcze i specjalne- związane z obsługą załogi i pasażerów
(kuchnie, pralnie, szpitale)
 pomieszczenia służbowe-związane z prowadzeniem statku (kabina nawigacyjna,
sterownia, siłownia)
Rozplanowanie pomieszczeń należy do najistotniejszych problemów architektury
okrętowej.
W rozdziale tym oprócz przedstawienia rozplanowania pomieszczeń na „Sołdku”
wypisano najważniejsze maszyny i urządzenia znajdujące się na statku. Wskazano ich
lokalizację zaopatrując w krótką charakterystykę napisaną na podstawie wszystkich
dostępnych i zebranych informacji.
Po tak wielu latach eksploatacji zarówno odtworzenie jak i przedstawienie całego
wyposażenia pomieszczeń jest niemożliwe.
W załączniku przedstawiono dokumentację fotograficzną (z października 2013 roku)
dostępnych pomieszczeń na statku.
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6.1 Mechanizmy, Urządzenia i Instalacje
Większość mechanizmów i urządzeń, którymi wyposażono „Sołdka” zostały
wyprodukowane w Polsce.
Z importu pochodzą jedynie:
 telemotor sterowy ( hydrauliczny)
Napędzany kołem sterowym. Zamontowany w sterówce.
 cztery windy ładunkowe oraz winda cumownicza
Każda o udźwigu 5 ton. Zostały dostarczone przez UNRRA (United Nations Relief i
Rehabilitation Administration) z Ameryki. Montowane na statkach typu „Liberty”.
 pokrywy lukowe
Wykonane ze stali z zamknięciami typu Mac Gregor. Zakupione w Anglii.
 telegraf maszynowy
Mechanizmy pokładowe:
 parowa maszyna sterowa
Zaprojektowana przez zespół naukowców i konstruktorów z Politechniki Gdańskiej,
pod kierownictwem profesora Adolfa Polaka. Wykonana w Świętochłowicach przez
zakłady „Zgoda”.
 winda kotwiczna z napędem parowym
Zaprojektowana i przez Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych w Bytomiu a
wykonana przez Zakłady Mechaniczne w Elblągu.
 dwa maszty bramowe
Dodatkowo wyposażone w cztery bomy ładunkowe i obsługiwane przez dwie windy.
 żurawiki typu wychylnego oraz windy szalupowe
Zaprojektowane przez Jerzego Doerffera, wykonane w Stoczni Gdańskiej. W latach
1950 zamienione na żurawiki grawitacyjne.
 szalupy i łódź robocza
Zaprojektowane w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętowych. Wykonane z drewna
w Stoczni Północnej w Gdańsku. Obecnie na statku znajdują się łodzie plastikowe,
oryginalnych nie udało się odtworzyć. Dodatkowo zrezygnowano z łodzi roboczej.
 bębny linowe
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Sterówka:
 telemotor z kołem sterowym
 rura głosowa
Na skrzydłach mostku ustawiono dwa telegrafy maszynowe.
Prace wyposażeniowe, przeprowadzane przez Wydział Remontu Okrętów pod
kierownictwem Jana Kilanowskiego, przebiegały z licznymi problemami. Istniało
zagrożenie wprowadzania wody morskiej do zęz przy złym ustawieniu zaworów na
rurociągach. Błędnie zaprojektowana instalacja (połączenie zęzy bezpośrednio z
kingstonem wody zaburtowej) mogła zatopić statek. Nad właściwym ułożeniem
rurociągów czuwał inspektor Lloyd’s Register of Shipping. Niespodzianki pojawiły się
również przy instalacjach sanitarnych i wodnych. W niektórych miejscach rury
przechodziły przez środki kabin. Również przejścia grodziowe ustawiano w najmniej
oczekiwanych miejscach. Brak doświadczenia i błędne rysunki dostarczały wiele
trudności przy rurociągach maszynowych.
Zdarzało się wiele opóźnień, szczególnie tych związanych z montażem urządzeń
dostarczanych przez inne zakłady. Windy ładunkowe nie zostały na czas przywiezione z
Zakładów Mechanicznych w Elblągu. W dodatku winda prototypowa wykazała
poważny błąd konstrukcyjny. Miejsce zamówionych wind w „Zamechu” zajęły windy z
dostaw UNRRA.
Pomimo braku materiałów i odpowiednich urządzeń prace nad instalacjami
elektrycznymi, pod kierownictwem mgr inż. Sławomira Wyszkowskiego przebiegały
sprawnie.
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6.2 Rozmieszczenie Pomieszczeń Statku
6 – Maszynownia Pomocnicza
(Ładownia nr 2 część rufowa L.B.)
21 – Magazyn Sprzątaczek (Magazyn)
56 – Kotłownia
57 – Maszynownia
Skrajnik Dziobowy – oznacza pierwszy przedział kadłuba od
strony dziobu,

na

większych statkach jest

to

wtedy

pomieszczenie pomiędzy dziobnicą a pierwszą grodzią (zwaną
grodzią zderzeniową)
Skrajnik Rufowy – oznacza pierwszy przedział kadłuba od
strony rufy, na większych statkach jest to wtedy pomieszczenie
pomiędzy tylnicą lub pawężą a najbliższą grodzią

Rysunek nr 1 Dno Wewnętrzne
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1 – Sala wystawowa nr 1 (Ładownia nr 3)
2 – Sala wystawowa nr 2 (Ładownia nr 4)
4 – Pomieszczenia centrali wentylacyjnej
(Ładownia nr 2 część rufowa)
5 – Pomieszczenia baterii akumulatorów
(Ładownia nr 2 część rufowa)
22 – Magazyn podręczny wystawy (Magazyn)
23 – WC (WC)
24 – Umywalnia (WC i pomieszczenie sanitarne załogi)
25 – Przebieralnia załogi (Pomieszczenia sanitarne załogi)
26 – Prysznic (Suszarnia)
27 –Przebieralnia uczniów (Pomieszczenia sanitarne)
28 – Pomieszczenie nauczycieli (Kabina dwóch palaczy)
29 – Sala wykładowa (Kabina dwóch chłopców)
30 – Zejściówka do maszynowni
(Kabina dwóch marynarzy)
31 – Zejściówka do kotłowni i Sali wystawowej nr 2
(Zasobnia węgla)
33 – Magazyn (Chłodnia prowiantowa)
34 – Warsztat magazyn mechanika
(Warsztat magazyn mechanika)
38 – Magazyn (Magazyn prowiantowy)
53 – Kabina dwóch marynarzy
54 – Kabina dwóch marynarzy
Ładownia – część statku przeznaczona do przewozu ładunku
Szyb maszynowni i kotłowni – służą do wstawienia do
wnętrza kadłuba maszyn i mechanizmów oraz kotłów, służą
również do wentylacji tych przedziałów, w mniejszym stopniu
do ich oświetlenia oraz zejścia do siłowni i kotłowni, szyby
służą również do przeprowadzenia przewodów spalinowych do
komina

Rysunek nr 2 Międzypokład
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3 – Dyżurka wachtowego (Kabina radio - oficera)
7 – Świetlica (Świetlica)
8 – Kabina dwóch wachtowych (Kabina stewarda)
9 – Pentra (Biuro)
10 – WC (WC)
17 – Kabina mechanika (Kabina pierwszego mechanika)
18 – Pomieszczenie sprzątaczek
(Kabina drugiego mechanika)
19 – Prysznic i umywalnia sprzątaczek
(Prysznic i umywalnia)
20 – WC sprzątaczek (WC)
31 – Zejściówka do kotłowni i Sali wystawowej nr 2
(Zasobnia węgla)
32 – Zejściówka do Sali wystawowej nr 1 (Pentra)
35 – Magazyn bosmański (Magazyn bosmański)
36 – Magazyn sprzętu przeciwpożarowego (Lampiarnia)
37 – Farbiarnia (Farbiarnia)
39 – Przyłącze zasilania z lądu (WC)
43 – Messa oficerów
44 – Messa załogi
45 – Pentra
46 – Kabina rezerwowa
47 – Kabina kucharza
48 – Kabina smarownika
49 – Kabina dwóch chłopców
50 – Kabina trzeciego mechanika
51 – Kuchnia
52 – Umywalnia
53 – Kabina dwóch marynarzy
55 – Pomieszczenie maszyny sterowej
Luk – otwór w pokładzie umożliwiający dostęp do ładowni
statku, zwykle wyposażony w urządzenie zamykające, czyli
pokrywy lukowe
Rysunek nr 3 Pokład Szańcowy
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11 – Kabina kapitana – kustosza (Kabina kapitana)
12 – Kabina bosmana (Kabina trzeciego oficera)
13 – Kabina dwu osobowa rezerwowa
(Kabina drugiego oficera)
14 – Prysznic i umywalnia (Prysznic i umywalnia)
15 – WC (WC)
16 – Kabina rezerwowa (Kabina pierwszego oficera)
40 – Sterownia
41 – Kabina nawigacyjna
42 – Kabina radia

Rysunek nr 4 Pozostałe Pokłady
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6.3 Wyposażenie Części Mieszkalnej
Wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych wykonano z drewna. Dębowe i jesionowe
meble oraz boazerie wykonano pod okiem mistrza Tadeusza Stróżyka.

Zdjęcie nr 1 Kabina kapitana

Zdjęcie nr 2 Kabina pierwszego oficera
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Zdjęcie nr 3 Kabina drugiego oficera

Zdjęcie nr 4 Kabina trzeciego oficera
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Zdjęcie nr 5 Umywalnia mechaników na S.S. ,,Sołdek”

Zdjęcie nr 6 Kuchnia na S.S. ,,Sołdek”
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7. Siłownia Jednostki
Statek SS „Sołdek” został wyposażony w siłownię parową będącą zespołem maszyn i
urządzeń mających na celu wytwarzanie mocy mechanicznej. Proces przekształcania
energii odbywa się tu przez wykorzystanie wody i pary wodnej.
Siłownia okrętowa będąca podsystemem funkcjonalnym statku wodnego ma za zadanie
wytworzenie trzech rodzajów energii: mechanicznej (służącej do napędu statku),
elektrycznej (pokrywającej zapotrzebowanie jednostki na prąd elektryczny) oraz
cieplnej (niezbędnej do ogrzania pomieszczeń, ładunku, uzyskania wody użytkowej,
pary technologicznej).
Siłownia parowa przetwarza bezpośrednio energię chemiczną zawartą w paliwie na
energię mechaniczną. W przypadku omawianej jednostki paliwem jest węgiel
kamienny. W skład siłowni wchodzi wiele urządzeń m.in. kotły, pompy i wiele innych.
Bardzo ważną rolę w procesie wytwarzania energii mają również instalacje: wody
zasilającej, parowej, skroplinowej, smarowej czy wody zaburtowej (chłodzącej). Woda
zasilająca zostaje zamieniona w parę w kotłach, skąd dopływa do silnika, zamieniając
zawartą w sobie energię cieplną w mechaniczną, która dalej przekazywana jest na
pędnik. Tak w skrócie można opisać obieg siłowni parowej. Szczegóły dotyczące
maszyny parowej i urządzeń pomocniczych, znajdujących się w maszynowni „Sołdka”,
zostały przedstawione w tym rozdziale. Maszynownia jest przedziałem statku gdzie
zostały ustawione maszyny wytwarzające energię. Wraz z pomieszczeniem kotłowni
dostarczającym parę tworzy tzw. siłownię.
Siłownia główna obejmuje przedział maszyny parowej i kotłowni umieszczonych na
rufie statku.
W załączniku przedstawiono dokumentację fotograficzną, z października 2013 roku,
obecnego wyglądu siłowni na „Sołdku”.
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7.1 Maszyna Parowa
„Jest cicho. Lentzówka co przechył stuka łożyskami. Maszyna staroświecka, ale rześka
jak serce wieloryba. Sapie parą na wyrobionych już dławnicach, jakby oddechem zimą.
Łagodnie, to prędzej, to wolniej, grzechoczą klapowy nurników. Cały czas ciągną z zęzy
wodę. Pompa próżniowa z cicha dudni, jakby gdzieś za górą. Lśniące oliwą korbowody
co sekundę błyskają muskułami w odblasku kilku żarówek. Ruchy miękkie i płynne jak
nóg kolarzy ze stali.”
Kazimierz Dendura

Zdjęcie nr 1 Siłownia na S.S. ,,Sołdek”
Serce Sołdka to maszyna parowa typu ML8, która została zaprojektowana przez zespół
konstruktorów i naukowców z Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem profesora
Adolfa Polaka. Wykonanie maszyny zlecono „Hucie Zgoda” (Zakłady Budowy
Maszyn) znajdującej się w Świętochłowicach. Zamówienie złożono w zakładzie
oddalonym o wiele kilometrów od morza ze względu na doświadczenie i obecność
fachowców, potrafiących zbudować taką tłokową maszynę parową.
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Napęd statku był zapewniony przez nieokapturzony czterocylindrowy silnik parowy
typu Lentza o dwustopniowym rozprężaniu pary i rozrządzie zaworowym, pracujący
parą przegrzaną.

Schemat nr 1 Rysunek maszyny parowej ML8 wykonanej w ,,Zgodzie”

Dane techniczne:
 liczba cylindrów 4
 liczba stopni rozprężania pary 2
 ciśnienia pary dolotowej 14,5 kg/cm2 (1,45 MPa)
 temperatura pary dolotowej 325 °C (598 K)
 próżnia w skraplaczu 90÷92% (0,0-0,0008 MPa)
 jednostkowe zużycie pary 5 kg/1 KMeh (6,65 kg/ 1 kWh)
 moc efektywna 1300KMe (960 kW)
 prędkość obrotowa wału 125 obr/min
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Zdjęcie nr 2 Maszyna typu ML8 (nieokapturzona)
Para przegrzana zasilała silnik za pomocą zaworów systemu Lentz.
Maszyna ta składa się z dwóch bliźniaczych maszyn podwójnego rozprężania
zestawionych ze sobą tak, że oba cylindry wysokiego ciśnienia stały obok siebie, a oba
cylindry niskiego ciśnienia na zewnątrz. Każda para cylindrów posiada po trzy zawory
w górnej i dolnej części. Pierwsza para zaworów sterowała wlotem pary do cylindrów
wysokiego ciśnienia a druga wylotem pary z cylindrów niskiego ciśnienia. Zawory
przelotowe sterujące wylotem i wlotem pary zamontowano pomiędzy cylindrami. Upust
do podgrzewania wody zasilającej znajduje się między stopniami maszyny. Na silniku
zawieszono dwie nurnikowe pompy zęzowe, pompę skroplinowo-powietrzną typu
Edwardsa, skraplacz pary, dwie tłokowe pompy smarujące oraz filtr oleju smarującego.
Pompy te napędzane były od wału korbowego za pomocą targańców.
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Silnik zaopatrzono w stawidło typu Kluga, sterujące wał rozrządczy z krzywikami.
Obracanie wału korbowego było możliwe zarówno ręcznie jak i za pomocą obracarki
parowej. Rozstawienie korb w maszynach wynosi 180 stopni a w układach tłokowych
cylindrów 90 stopni. Dzięki takim ustawieniom możliwy był rozruch z dowolnego
położenia w czasie manewrów oraz równoważenie mas części obrotowych pozwalając
na równomierną pracę maszyny.
1 – nawiewnik
2 – obudowa cylindrów
3 – skraplacz główny
4 – kolumna
5 – układ korbowy
6 – stanowisko manewrowy
7 – linia wału
8 – podstawa maszyny

Schemat nr 2 Maszyna Główna
Wał korbowy wykonano, jako kuty w całości a jego łożyska były smarowane ręcznie za
pomocą lubrykantów. Koło ręczne umieszczone w połowie długości maszyny służyło
do sterowania. Natomiast rozrząd dopływającej pary do cylindra lub pod tłok
wykonywany był za pomocą zaworów typu Lentza. Krzywki znajdujące się na wale
stawidłowym umożliwiały regulację prędkości zamykania i otwierania zaworów.
(Wysokość garbu krzywek determinowała wielkość skoku zaworu.) Natomiast napęd
wału stawidłowego zapewniany był przez stawidło Kluga sterowane przez jeden
mimośród osadzony na wale korbowym. Mimośród funkcjonował zarówno dla biegu
Maszy naprzód jak i wstecz, a dodatkowo sterował układem dźwigni.
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Łożysko oporowe Mitchell miał za zadanie zrównoważyć opór wody na śrubę
napędową.
„Sołdek” otrzymał trójskrzydłową śrubę o średnicy 3600 mm. Przeniesienie napędu
odbywał się za pomocą wałów pośrednich i wału śrubowego o średnicy 290 mm.
Gabaryty maszyn ML8 (później ML8a):
 długość płyty fundamentowej 4050 mm
 największa długość – na wysokości cylindrów- 4500 mm
 wysokość całkowita 5100 mm
 średnia cylindra wysokiego ciśnienia 370 mm
 średnica cylindra niskiego ciśnienia 800 mm
 skok tłoka dla wszystkich układów 800 mm
 masa sucha maszyny 44 tony
Zmieniona wersja maszyny ML8a- charakteryzowała się większym stopniem
napełnienia cylindrów wysokiego ciśnienia, co zwiększało moc do około 960 kW przy
tej samej prędkości obrotowej oraz przy jednoczesnym niewielkim wzroście zużycia
pary.
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7.2 Kotłownia
Zamontowane

kotły

płomienicowo-rurkowe

systemu

Howden-Johnson

zostały

zakupione w Wielkiej Brytanii. Firma A.F. Craig & Co. Ltd w Paislej wykonała je pod
nadzorem Lloyd’s Register of Shipping. Kotły o numerach fabrycznych 22836
zainstalowano w czerwcu 1949 roku.
1 – dymnica
2 – osłona kotła
3 – komora zwrotna
4 – opłomki
5 – płomieniowki
6 – palenisko
7 – ruszt
8 – popielnik
9 – woda

Schemat nr 3 Przekrój kotła
Charakterystyka kotłów:
 powierzchnia ogrzewalna 145,28 m2
 wydajność 3600 kg pary na godzinę
 ciśnienie robocze 1,45 MPa
 temperatura pary na wylocie 325 °C
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7.3 Mechanizmy Pomocnicze
Mechanizmy pomocnicze znajdujące się w siłowni:
 pompa balastowo-zęzowa
Tłokowa, o układzie pionowym, dwucylindrowa typu „Duplex”, o bezpośrednim
napędzie parowym, mogła służyć również, jako przeciwpożarowa, zaprojektowana
przez Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych w Bytomiu, wykonana w
Gliwickiej Fabryce Pomp
 pompa cyrkulacyjna wody chłodzącej-skraplacz
Wirowa, napędzana jednocylindrową szybkobieżną tłokową maszyną parową typu
K-2, o wydajności 320m3/godz., wykonana przez Świdnicką Fabrykę Urządzeń
Przemysłowych,
 dwie pompy zasilające
Pionowe, tłokowe, typu „Duplex”, o bezpośrednim napędzie parowym, o wydajności
2x13m3/godz., wyprodukowana przez firmę Weir
 pompa hydroforowa
Napędzana elektrycznie, wyprodukowana w Warszawskiej Fabryce Pomp.
 inżektor parowy
Służący, jako zapasowe urządzenie zasilające.
 wentylator kotłowy
Odśrodkowy, nadmuchowy, napędzany jednocylindrową tłokową maszyną parowa
typu Howden F-3 o mocy 12 KM, zbudowany przez Świdnicką Fabrykę Urządzeń
Przemysłowych.
 dwa agregaty prądotwórcze
Każdy o mocy 20 kW, napędzany jednocylindrowym szybkoobrotowym silnikiem
parowym typu K-3 wyprodukowane przez Świdnicką Fabrykę oraz z generatorów
prądu stałego wykonanych w Zakładach Maszyn Elektrycznych M22 w Gdańsku.
 skrzynia cieplna
Zaprojektowana i wykonana w Stoczni Gdańskiej.
 dwa powierzchniowe podgrzewacze wody zasilającej
Wykonane w Fabryce Maszyn w Nysie.
 wyrzutnia popiołu typu Crompton
Zakupiona w Angli.
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 prądotwórczy agregat portowy (awaryjny)
mocy 16 kW, prądu stałego, napędzany silnikiem spalinowym, czterosuwowym,
wysokoprężnym firmy „Skoda”.
 skraplacz główny i skraplacz pomocniczy
Wykonane z Fabryce Maszyn w Nysie na podstawie opracowanej dokumentacji w
Stoczni Gdańskiej.
 parowa maszynka sterowa typu MS-120
Zaopatrzona w telemotor, wykonana w „Hucie Zgoda” Zakłady Budowy Maszyn w
Świętochłowicach.
Rurociągi zasilające znajdujące się w siłowni wykonano z miedzi pamiętając o
zamontowaniu zaworów bezpieczeństwa. Zadaniem skrzyni cieplnej była filtracja wody
zasilającej. Materiałami filtrującymi był koks i gąbki.
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8. Elementy Konstrukcyjne Kadłuba
Elementy konstrukcyjne kadłuba usystematyzowane w jeden układ - kadłub okrętu,
tworzą konstrukcję cienkościenną w kształcie skrzyni usztywnionej wiązaniami
poprzecznymi i wzdłużnymi oraz poprzedzielanej grodziami poprzecznymi na szereg
komór.
Kadłub statku musi spełniać szereg wymagań - zarówno, co do bezpieczeństwa żeglugi,
jak też i samej budowy, eksploatacji oraz późniejszych remontów. Niemniej ważnym
zagadnieniem pozostaje zabezpieczenie wytrzymałości kadłuba oraz wybór rozwiązań
konstrukcji kadłuba uwzględniający architekturę statku, jak również przesłanki
ekonomiczne wpływające na koszt jego budowy i eksploatacji. Inaczej mówiąc, tworząc
konstrukcję kadłuba należy wybrać optymalne rozwiania jego węzłów konstrukcyjnych,
określić wymiary poszczególnych węzłów i ich elementów oraz sposób rozmieszczenia
i łączenia tych elementów, biorąc pod uwagę wymagania instytucji klasyfikacyjnych
oraz dostępne materiały konstrukcyjne w postaci blach, kształtowników, jak również
warunki techniczne budowy statku w stoczni. Konstrukcja kadłuba jest, więc
kompromisem wszystkich tych, nieraz sprzecznych ze sobą wymagań i od projektanta
zależy, aby stanowiło ona pod każdym względem rozwiązanie optymalne.
Ponieważ w eksploatacji statku względy jego bezpieczeństwa odgrywają decydującą
rolę, a wytrzymałość kadłuba jest jednym z podstawowych czynników mających wpływ
no jego zapewnienie, dlatego też rozwiązaniom konstrukcyjnym poświęca się wiele
uwagi, by otrzymać konstrukcje całkowicie pewną, mogącą sprostać ciężkim warunkom
pracy statku no morzu.
Dobór elementów konstrukcyjnych dla danego kadłuba odbywa się według przepisów
klasyfikacyjnych oraz częściowo drogą obliczeń wytrzymałościowych. Ostateczny
dobór wymiarów wiązań jest ustalony przez konstruktora przy uwzględnieniu
wymogów eksploatacyjnych statku, gdyż projektowane wiązanie nie może stwarzać
utrudnienia w postaci niewłaściwie usytuowanych podpór, wysokich wzdłużników
burtowych czy też wręgów ramowych. Zastąpienie tych wiązań innym, wygodniejszym
układem jest zazwyczaj możliwe, dając w efekcie konstrukcję równoważną pod
względem wytrzymałościowym.
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8.1 Układ Wiązań Kadłuba
Kadłub statku, jako konstrukcjo złożona składa się szeregu wiązań, które można
podzielić na dwie zasadnicze grupy: wiązania wzdłużne i wiązania poprzeczne.
Jednostka S.S. Sołdek posiada układ wiązań poprzecznych.
Poprzeczny układ wiązań polega na wykonaniu wręgów płaszczyzny symetrii statku.
Sztywność ram wręgowych i ich umiejscowienie są zapewnione za pośrednictwem
wiązań wzdłużnych, które normalnie występują na każdym statku. Na statkach wiązania
poprzeczne stanowią: stępka płaska, stanowiąca część poszycia dennego, poszycie
denne i burtowe, dno wewnętrzne z wzdłużnikami oraz pokłady i międzypokłady z
wzdłużnikami, a także wręgi wzdłużne w dnie i pokładniki pokładu górnego. Jak
również wręgi poprzeczne, wręgi ramowe i grodzie oraz pokładniki, nadstępka z
wzdłużnikiem

dennym

i

denniki

stanowiące

część

ram

wręgowych.

Poza

wymienionymi głównymi wiązaniami występują na statku jeszcze inne elementy
konstrukcyjne o charakterze bądź miejscowym, bądź też ogólniejszym, jak: tylnica,
dziobnica, podpory, przegrody wzdłużne, zrębnice luków itp.
Układ ten jest najbardziej odpowiedni dla statków mniejszych, niemających
cylindrycznej wstawki na śródokręciu. Na statkach tych nie ma problemu
wytrzymałości wzdłużnej, ponieważ zastosowane no nich grubości poszycia i pokładu
ze względu na dodatek na korozję są aż nadto wystarczające dla zapewnienia
utrzymania naprężeń na stosunkowo niskim poziomie. Układ ma uczynić kadłub
odpornym na działanie sił zewnętrznych i powodowanych przez nie naprężeń
wewnętrznych.
Poprzeczny układ wręgów ma szereg niewątpliwych zalet, do których należą:
odporność na obciążenia działające w płaszczyźnie poprzecznej kadłuba, łatwość
wykonania i połączenia z innymi elementami kadłuba oraz korzyści eksploatacyjne
spowodowane brakiem wysokich wiązań w ładowniach statku. Cechą ujemną układu
poprzecznego wiązań jest natomiast zmniejszona odporność płyt poszycia dennego i
pokładu wytrzymałościowego no działanie obciążeń ściskających,. występujących przy
zginaniu kadłuba na fali.
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8.2 Ogólna Konstrukcja Kadłuba
1–

Bom ładunkowy

2–

Burta

3–

Dno podwójne

4–

Gródź wodoszczelna

5–

Kocioł

6–

Komin

7–

Luk ładunkowy nr 1

8–

Luk ładunkowy nr 2

9–

Luk ładunkowy nr 3

10 – Luk ładunkowy nr 4
11 – Luk zasobni węgla
12 – Ładownia nr 1
13 – Ładownia nr 2
14 – Ładownia nr 3
15 – Ładownia nr 4
16 – Maszt bramowy
17 – Maszyna główna
18 – Nadbudówka
19 – Nadburcie
20 – Pokład
21 – Pokrywy luku
22 – Poszycie
23 – Przegroda przeciwpyłowa
24 – Ster
25 – Stępka przechyłowa
26 – Szyb Kotłowni
27 – Szyb Maszynowni
28 – Śruba napędowa
29 – Trap
30 – Zbiornik balastowy
31 – Zbiornik poprzeczny
32 – Zbiornik szczytowy

Schemat nr 1 Przekrój statku
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8.3 Konstrukcja Ładowni
Ładownia to część statku przeznaczona do przewozu ładunku, w zależności od rodzaju
przewożonego ładunku dostosowane do potrzeb. Jednostka S.S Sołdek posiada cztery
ładownie. W każdej z nich znajdują się zbiorniki szczytowe. Umiejscowione są
bezpośrednio pod pokładem. Zapełnione pozwalają uzyskać podwyższenie środka
ciężkości, a więc odpowiednio korzystną modyfikację warunków statecznościowych. W
przypadku ładowni nr 1 i 2 ładownie są zakończone pokładem górnym, ładownie nr 3 i
4 pokładem szańcowym. Ułatwia to trymowanie statku.

Schemat nr 2 Przekrój ładowni
1 – Zrębnica luku

5 – Dno podwójne

2 – Zbiornik szczytowy

6 – Burta

3 – Pokład górny

7 – Gródź

4 – Nadburcie
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8.4 Dno Podwójne
Dno stanowi dolną zewnętrzną ścianę kadłuba. Dno podwójne zabezpiecza statek przed
zalaniem przestrzeni powyżej dna wewnętrznego w warunkach awaryjnych, gdy dojdzie
do zetknięcia dna statku z dnem akwenu lub zderzenia z innym obiektem pływającym.
Dzięki zastosowaniu dna podwójnego uzyskuje się gładką powierzchnię podłogi w
ładowniach statku. Zwiększa bezpieczeństwo statku zwiększając jego odporność na
zatonięcie w warunkach awaryjnych.
W dnie podwójnym powstaje użyteczna przestrzeń, w której są usytuowane zbiorniki
balastu wodnego, paliwa, wody pitnej, itp. Sołdek posiada dno płaskie, które jest
łatwiejsze do wykonania pod względem technologicznym i zapewnia większą objętość
zbiorników w dnie podwójnym. Dno podwójne, podobnie jak cały kadłub ma
poprzeczny układ wiązań.

Schemat nr 3 Przekrój Dna podwójnego
Znaczenie cyfrowych oznaczeń na tym rysunku:
1 – gródź poprzeczna

6 – poszycie dna wewnętrznego

2 – denny wzdłużnik środkowy

7 – wycięcie dla wręgu

3 – dennik szczelny

8 – pionowe usztywnienie dennika

4 – dennik pełny

9 – wzdłużniki boczne

5 – dennik otwarty
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–

poszycie

dna

zewnętrznego

Stępka płaska

jest

głównym

elementem

konstrukcji

dna,

a

jednocześnie kadłuba statku, ciągnie się nieprzerwanie
od dziobu do rufy w płaszczyźnie symetrii statku.
Denny wzdłużnik środkowy

głównym wiązarze dna, ma formę płyty pionowej, płyta
ta jest usztywniona przez węzłówki dokowe i płyty
denników pełnych, ciągnie się nieprzerwanie od dziobu
do rufy w płaszczyźnie symetrii statku.

Wzdłużniki boczne

pełnia funkcje dodatkowego podparcia denników i
wiązarów, rozciągają się w stronę dziobu i rufy statku
tak daleko, jak na to pozwala konstrukcja statku.

Denniki otwarte

poprzeczne usztywnienia dna, ich zadaniem jest
podpieranie blach poszycia dna wewnętrznego i dna
zewnętrznego.

Denniki pełne

główne poprzeczne usztywnienia dna, rozmieszczone,
co odstęp wręgowy, mają względnie dużą powierzchnię
przekroju, są one oparte na dennym wzdłużniku
środkowym.

Denniki szczelne

wymagane ze względów wytrzymałościowych, są
dennikami

pełnymi

zastosowanymi

na

końcach

zbiorników w dnie podwójnym.
Obło

jest to łagodne przejście dna w burtę statku.

Stępka

jest to wiązanie denne biegnące wzdłuż kadłuba

Podoblenie

jest to wznios dna w kierunku od płaszczyzny symetrii
do obła.

Tylnica

stanowi zakończenie tylnej części kadłuba i jest
przedłużeniem stępki w stronę rufy.

Dziobnica

stanowi zakończenie przedniej części kadłuba i jest
przedłużeniem stępki ku dziobowi. Dziobnica wiąże
poszycie obu burt statku.

Wzdłużniki obłowe

umieszczone na styku burty z dnem.
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8.5 Pokłady
Statek może mięć jeden lub więcej pokładów ciągłych oraz - w zależności od wielkości
statku i wymiarów średniówki - kilka pokładów w nadbudówce. Liczba pokładów
ciągłych na statku jest zależna od typu statku oraz od jego wielkości.
Pokłady mogą być oznaczone literami lub liczbami. Mogą też nosić nazwy związane z
ich funkcją
Pokłady projektowane są na wiele sposobów zapewniając wygodną i bezpieczną
żeglugę załodze. Powierzchnię pokładu pokrywa się antypoślizgową warstwą. Dookoła
pokładu często znajduje się nadburcie (falszburta) z relingami mające zapobiec
wypadnięciu za burtę. Do schodzenia pod pokład służą zejściówki oraz luki.

Schemat nr 4 Pokłady na jednostce S.S. ,,Sołdek”
Pokład główny

(górny) szczelne wiązanie w górnej części kadłuba,
stanowi jednocześnie pokrycie jego wewnętrznych
wiązań, podlega, więc obciążeniu lokalnemu od wody
przelewającej się po nim w warunkach sztormowych.

Pokład szańcowy

ciągnie się do śródokręcia aż do rufy statku,
podniesiony o pół wysokości w stosunku do pokładu
nad pozostałą częścią statku.

Pokład wytrzymałościowy

wiązania wzdłużne tego pokładu (pokład główny i
szańcowy) mają największy wpływ na wartość
wskaźnika

wytrzymałości

przekroju

kadłuba

wynikającą z kryterium wytrzymałości w warunkach
zginania ogólnego.
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Pokład grodziowy

jest to pokład, do którego doprowadzone są grodzie
wodoszczelne (pokład główny i szańcowy). Jest nim
zwykle

pokład

położony

powyżej

wodnicy

największego załadowania statku, przebiegający na
całej jego długości.
Międzypokład

pokład położony między głównym pokładem a dnem
statku.

Pokład łodziowy

pokład, na którym umieszczone są łodzie ratunkowe
wraz z towarzyszącymi urządzeniami.

Pokład dziobowy

część pokładu górnego znajdująca się na dziobie.

Pokład nadbudówki

(oficerski)pokład nakrywający nadbudówkę.

Pokład nawigacyjny

pokład, na którym znajduje się centralny punkt
kierowania statkiem.

Pokład namiarowy

najwyższy pokład na statku.

Pokład otwarty

jest to górny ciągły pokład zewnętrzny narażony na
uderzenia fal.

Międzypokładzie

jest

to

przestrzeń

położona

pomiędzy

dwoma

pokładami.
Wypukłość pokładu

jest to krzywizna pokładu w kierunku poprzecznym.

Wznios pokładu

jest to krzywizna pokładu w kierunku wzdłużnym.

Pokładniki

element pokładu jednostki pływającej, poprzeczne
wiązanie pomiędzy burtami, dające oparcie poszyciu
pokładu. Pokładnik wraz z dwoma wręgami i
dennikiem tworzy ramę wręgową.

Wzdłużniki pokładowe

na statkach mających otwory lukowe w pokładach,
niezależnie od ich układu wiązań, wzdłużne krawędzie
luków są pod pokładem podparte wzdłużnikami
pełniącymi rolę wiązarów, stanowią one przedłużenie
zrębnicy luku w stronę grodzi ograniczając przedział
ładunkowy.

Podpory pokładowe

służą do wzmocnienia wzdłużników pokładowych,
przyjmujących obciążenia pokładów, dwa rodzaje:
mocne i lekkie (w pomieszczeniach mieszkalnych).
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8.6 Burty
Burta jest to boczna zewnętrzna ściana kadłuba. Podstawową rolą burty jest
odizolowanie wnętrza statku od wody zaburtowej, zapewnienie kadłubowi dostatecznej
wytrzymałości na napór wody, przenoszenie nacisków z pokładu (lub pokładów) na
konstrukcję dna oraz powiązanie dna i pokładu w jedną strukturalną całość. Do
spełnienia tych zadań burta musi być szczelna, odporna na zginanie oraz powinna mieć
wystarczającą stateczność konstrukcyjną w odniesieniu do ściskania. Szczelność burty
zapewniają płaty poszycia o odpowiedniej grubości oraz dobrej, jakości spoiny lub nity
łączące poszczególne płaty. Otwory w poszyciu burt ograniczone są do liczby
niezbędnej dla funkcjonowania statku. Są one wyposażone w szczelnie i wytrzymałe
zamknięcia. W mocnicy burtowej oraz w tych częściach poszycia, gdzie występują duże
naprężenia, nie umieszcza się otworów. Wymaganą wytrzymałość oraz stateczność
konstrukcyjną burty uzyskuje się dzięki wiązaniom - usztywnieniom i wiązarom.
Ze względu na położenie może to być prawa lub lewa burta (w skrócie PB lub LB), przy
czym za podstawę określenia przyjęto kierunek od rufy ku dziobowi. Sołdek posiada
burtę pojedynczą.

Zdjęcie nr 1 Burta lewa
Wręg

Zdjęcie nr 2 Burta prawa
usztywnienia burty, kształt kadłuba jest zależny od
kształtu wręgów.

Wzdłużniki burtowe

poprzeczne, pełnią rolę podparć dla wręgów.
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8.7 Grodzie i Przegrody
Grodzie poprzeczne dzielą wnętrze kadłuba statku na przedziały wodoszczelne oraz
lokalnie usztywnią kadłub, przenosząc znaczną część obciążeń wywołanych naporem
hydrostatycznym wody na burty statku. Przenoszą również obciążenia od nadbudowy i
ładunku z pokładów na dno oraz obciążenia poprzeczne wywołane parciem ładunku
masowego lub płynnego.
Podział statku na oddzielne przedziały pełni bardzo istotną rolę w zapewnieniu jego
niezatapialności w sytuacji częściowego zatopienia wnętrza. Grodzie nie dopuszczają
do swobodnego przemieszczania się wewnątrz statku wody napływającej przez
uszkodzone poszycie. By tę rolę mogły spełniać należycie, muszą być właściwie
rozlokowane wzdłuż statku oraz powinny mieć odpowiednią wytrzymałość.
Na wszystkich statkach znajdą się: gródź zderzeniowa – oddzielająca skrajnik dziobowy
od reszty statku, gródź rufowa - oddzielająca skrajnik rufowy oraz przedni a i tylnią
gródź maszynowni statku. Na statkach z maszynownią na a rufie jej tylna gródź jest
zarazem grodzią rufową Rozmieszczenie pozostałych grodzi poprzecznych regulowane
jest przepisami budowy statków.
Grodzie poprzeczne sięgają do pokładu wolnej burty a gródź zderzeniowa - do
najwyższego ciągłego pokładu lub do pokładu nadbudówki dziobowej. Jest grodzią
płaską z usztywnieniami pionowymi.

Schemat nr 5 Grodź poprzeczna na wręgu 85 (widok z boku)
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Gródź

sięga od pokładu głównego (grodziowego) do dna
statku i od burty do burty. W zależności od
usytuowania grodzi względem osi kadłuba wyróżnia się
grodzie

wodoszczelne

poprzeczne

lub

podłużne,

wzmacniają one szkielet jednostki pływającej oraz
przyczyniają się do zwiększenia jej niezatapialności,
projektowane są w taki sposób, aby ich wytrzymałość
sprostała naporowi wody wypełniającej całkowicie
przedział

wodoszczelny,

w

celu

zapewnienia

komunikacji pomiędzy sąsiadującymi przedziałami
wodoszczelnymi grodzie te wyposaża się w drzwi
wodoszczelne.
Gródź zbiorników

grodzie miedzy ładowniami i na ich skraju, znajdują się
stale pod obciążeniem od paliwa, wody balastowej lub
innych

cieczy

oraz

ładunku

przewożonego

w

lądowniach.
Przegroda

stanowi, podobnie jak gródź, ścianę poprzeczną
kadłuba, lecz wykonaną nie wodoszczelnie.

Wiązary

stosowane

w

celu

zmniejszenia

rozpiętości,

usztywnienia grodzi są podparte wiązarami o kierunku
prostopadłym do usztywnień, mają najczęściej przekrój
teowy i wykonane są poprzez przyspawanie do
środnika płaskownika stanowiącego mocnik.
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8.8 Nadbudówki i Pokładówki
Nadbudówki i pokładówki statku to budowle posadowione na pokładzie górnym.
Ściany i pokłady nadbudówek konstruuje się wg zasad obowiązujących przy
konstruowaniu burt i pokładów statku.
Ściany narażone na oddziaływanie ciśnień wody w warunkach sztormowych powinny
być odpowiednio wzmocnione. Dobrą praktyką jest takie rozplanowanie przestrzeni w
kadłubie statku, aby końcowe ściany znajdowały się w płaszczyznach grodzi
poprzecznych.
W przypadku pokładówek usytuowanych w środkowej części statku powszechnie
stosuje się zaokrąglone przejście ścian wzdłużnych w końcowe ściany poprzeczne.
Dzięki temu unika się nadmiernej koncentracji naprężeń. Pokład górny pod pokładówką
powinien być odpowiednio wzmocniony. Dobrze jest pod bocznymi ścianami
pokładówki usytuować wzdłużniki pokładowe a pod ścianami końcowymi – grodzie lub
pokładniki ramowe.
W nadbudówce rufowej oraz na bezpośrednio pod nią położonym międzypokładzie
znajdowały się jedno-, dwu- i trzyosobowe kabiny mieszkalne załogi maszynowej i
pokładowej. Były to kabiny mechaników, palaczy, kucharza, bosmana, marynarzy,
stewarda i asystenta maszynowego. Tam też znajdowały sie: kuchnia, mesy oficerska i
załogowa, pentry, umywalnie, WC, suszarnia i magazyny.
Nadbudówka na śródokręciu mieściła: na pierwszej kondygnacji (tj. na pokładzie
głównym) - świetlicę, kabiny radiooficera, pilota, ochmistrza oraz WC. Na drugiej
kondygnacji - kabiny oficerskie, apartament kapitana, umywalni. WC, korytarz tej
kondygnacji był połączony wewnętrznymi schodami ze świetlicą na pokładzie
głównym. Na trzeciej kondygnacji - sterownie, kabinę nawigacyjną i pomieszczenie
radiostacji. Na dachu sterowni znajduje się pokład namiarowy. Na tym pokładzie i w
sterowni są ustawione kolumienki z kompasami oraz anteny.
Nadbudówka dziobowa, tzw. bak, nie zawiera żadnych pomieszczeń mieszkalnych.
Zostały tam umieszczone magazyny farb, bosmański oraz lampiarnia.
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Zdjęcie nr 3 Pokład jednostki
Nadbudówka

jest to konstrukcja zamknięta na pokładzie otwartym sięgająca od
burty do burty lub odsunięta od burty na odległość nie większa niż
0,04 B. Zależnie od położenia może to być rufówka, średniówka
bądź dziobówka.

Pokładówka

jest to nadbudowa na pokładzie otwartym niesięgająca od burty do
burty, odsunięta chociażby od jednej z nich no odległość większa
niż 0,04 B.

Dziobówka

nadbudówka rozciągająca się od dziobu w kierunku owręża.

Rufówka

nadbudówka rozciągająca się od rufy w kierunku owręża.

Średniówka

nadbudówka leżąca częściowo lub w całości w środkowej części
statku, może się ona łączyć z dziobówką lub rufówką.
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8.9 Pozostały Elementy Konstrukcji Kadłuba

Zbiornik balastowy

na statkach zbiorniki balastowe znajdują się w dnie
podwójnym oraz ewentualnie w podwójnym poszyciu
burt, czasem też w innych miejscach, napełniane wodą
za pomocą pomp balastowych lub przez swobodny
przepływ (grawitacyjnie), pozwalają na uzyskanie
przez statek odpowiedniego zanurzenia, przegłębienia
(trymu)

lub

wyrównanie

niesymetrycznym

przechyłu

rozmieszczeniem

wywołanego
ładunku

lub

zapasów.
Nadburcie

stanowią zabezpieczenie załogi prze wypadnięciem za
burtę i z tego względu przepisy wymagają, by na
statkach morskich jego wysokość na pokładem była nie
mniejsza niż 1000 mmm, stanowi on również osłonę
przed zalewaniem pokładu otwartego przez fale,
posiadają furty wodne prze, które woda znajdująca się
na pokładzie może szybko spłynąć za burtę.

Stępka przechyłowa

konstrukcja o kształtach płaskich, zamontowana na
poszyciu prostopadle do obła, których zadaniem jest
łagodzenie przechyłów poprzecznych statku w ciężkich
warunkach

pogodowych,

długość

stępki

wynosi

zazwyczaj 1/3 długości statku.
Luk ładunkowy

stanowią otwory w pokładach statku, które służą do
załadunku lub rozładunku towaru, otwory ze względów
wytrzymałościowych i eksploatacyjnych obramowane
SA zrębnicami wzdłużnymi i poprzecznymi a od góry
zamykane pokrywami.

Konstrukcja burty

poszycie zewnętrzne wraz z usztywnieniami wiązarami
pomiędzy najwyższym pokładem sięgającym do burty
a górną krawędzią obła w przypadku dna pojedynczego
lub poszyciem dna wewnętrznego w przypadku dna
podwójnego.
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Zdjęcie nr 4 ,,Sołdek”

Konstrukcja grodzi

poszycie grodzi wzdłużnej lub poprzecznej wraz z
usztywnieniami i wiązarami.

Konstrukcja dna podwójnego

poszycie dna zewnętrznego i wewnętrznego wraz z
usztywnieniami

i

wiązarami

pomiędzy

tymi

poszyciami.
Konstrukcja Nadbudówki

poszycie pokładu i ścian nadbudówki (pokładówki)
wraz z usztywnieniami i wiązarami.

Konstrukcja pokładu

poszycie pokładu wraz z usztywnieniami i wiązarami.

Usztywnienia

ogólna nazwa wiązań podpierających bezpośrednio
płyty poszyć.
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Wiązania

ogólna nazwa takich elementów konstrukcji kadłuba
jak poszycia, usztywnienia poszyć i wiązary.

Wiązar zwykły

wiązar, dla

którego

znane są z

wystarczającą

dokładnością warunki zamocowania końców i który
dlatego może być rozpatrywany, jako izolowany z
układu związanych z nim wiązarów.
Wiązary

ogólna nazwa wiązań podpierających usztywnienia lub
układy usztywnień.
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9. Połączenia Kadłubowe
Brak odpowiedniej ilości urządzeń spawalniczych w okresie budowy jednostki zmusił
do zrezygnowania z całkowicie spawanej konstrukcji kadłuba i przyjęcia konstrukcji
mieszanej. S.S. Sołdek ma nitowano – spawaną konstrukcję kadłuba.
Kadłub statku do pokładu głównego ma konstrukcję nitowaną. Nitowano dno podwójne
i poszycie burty, z tym, że wszystkie poprzeczne styki blach były spawane, a w dnie
wewnętrznym również szwy wzdłużne. Spawano wszystkie pokłady, grodzie, zrębnice
ładowni, zrębnice zasobni węglowej, pokrywy lukowe, zbiorniki szczytowe,
nadbudówkę, maszty bramowe i bomy.
Połączenia nitowane i spawane są połączeniami konstrukcyjnymi nierozłącznymi. Są to
takie połączenia, w których podczas rozłączania następuje zniszczenie lub uszkodzenie
elementów łączonych lub łączników. Przy czym połączenia spawane ze względu na
sposób powiązania elementów to połączenia bezpośrednie (elementy są ze sobą
połączone

bez

elementów

pomocniczych)

a

(wykorzystuje się dodatkowe elementy - łączniki).

Zdjęcie nr 1 Fragment burty statku
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połączenia

nitowane

pośrednie

9.1 Połączenia Nitowane
Nitowanie jest to łączenie elementów za pomocą nitów. Wykonanie połączenia
nitowego polega na wycięciu stemplem lub wywierceniu otworów nitowych w
elementach łączonych, wstawieniu nitu w otwory i jego zamknięciu, tj. wykonaniu
drugiego łba.
W budowie kadłubów okrętowych stosuje się połączenia nitowane mocne i szczelne, te
ostatnie dzielą się na wodoszczelne i olejoszczelne. Różnica pomiędzy nimi
sprowadzona się prawie wyłącznie do podziałki nitowania, pod warunkiem
równorzędnej, jakości wykonania.
Wiązania okrętowe bywają przygotowywane do nitowania w różny sposób, zależnie od
potrzeby, wymagań zleceniodawcy bądź instytucji klasyfikacyjnej i możliwości
technicznych stoczni. Przygotowanie obejmuje obcinanie lub struganie krawędzi blach
oraz wykonanie otworów nitowanych. Sposób obcinania krawędzi blach współdecyduje
o rozplanowaniu nitów. Struganie krawędzi jest najkorzystniejsze.

9.1.1 Nit
Nit to element konstrukcyjny stosowany do tworzenia połączeń nierozłącznych
(nitowanie). Nit składa się z walcowego sworznia zwanego trzonem oraz łba
stanowiącego z trzonem jedną całość.

Schemat nr 1 Nit
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9.1.2 Kształty Nitów
Kształty i wymiary nitów okrętowych są znormalizowanie. Polskie budownictwo
okrętowe stosuje następujące nity:
 nit z główką przyporową stożkową, zwana również trapezową
 nit z główką przyporową stożkową i szyjką
 nit z główką przyporową kulista zwykłą
 nit z głową przyporowa soczewkową, zwana również wypuszczoną
 nit wkrętowy, zwany potocznie również śrubowym

Schemat nr 2 Rodzaje nitów
Dobór głowy przyporowej zależy od miejsca i od technologii nitowania. Zakuwki nitów
(głowy zamykające), zależnie od potrzeby, mogą być wykonane, jako kuliste albo
soczewkowe.

Schemat nr 3 Zakuwki nitów
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9.1.3 Technologia Wykonania
Nitowanie ma na celu wykonanie trwałego, mocnego i szczelnego połączenia.
Nitowanie może być wykonywane na zimno lub na gorąco, ręcznie bądź mechanicznie.
Istotę połączenia nitowego można przedstawić najprościej na przykładzie łączonych
blach. Nitowanie odbywa się następująco: do otworów łączonych części zakłada się nit,
którego łeb opiera się o przypór. Po oparciu łba nitu na przyporze nakłada się dociskacz
i mocnymi uderzeniami młotka w łeb dociskacza dociska się blachy nitowane do siebie.
Po zdjęciu dociskacza uderzeniami młotka kształtuje się zakuwkę i wykańcza ją
nagłówniakiem.

Schemat nr 4 Etapy wykonania połączenia nitowanego
Taka technologia wymaga wiercenia tysięcy otworów. Należało wbić tysiące nitów,
starannie je rozklepać. a styki blach uszczelnić. Wykonać to trzeba byto bardzo
starannie, gdyż przy grubościach blach 11-14 mm nie stosowano przekładek
uszczelniających. (Przy budowie kadłuba statku z blach stalowych 1-8 mm stosowano
przekładki uszczelniające z jutowego płótna nasączonego pokostem rozpuszczonym w
oleju, które wkładano między nitowane blachy). Można w przybliżeniu określić, że
masa nitów zastosowanych w budowie statku stanowiła 5 - 6% masy całego kadłuba.
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9.1.4 Łączenie Wzajemne Blach
Połączenia blach w konstrukcji kadłubów okrętowych dzieli się na styki i szwy.
Stykami nazywa się połączenia poszczególnych blach w pasach, szwami zaś połączenia
wzajemne pasów
Wśród połączeń nitowanych w odniesieniu zarówno do styków jak i szwów rozróżnia
się połączenia:
 zakładkowe
 jednołubkowe
 dwułubkowe

Schemat nr 5 Sposoby łączenia blach

9.1.5 Wady i Zalety
Złącze nitowe odznacza się wysokim napięciem wstępnym, znaczną podatnością i
stosunkowo niską temperaturą procesu technologicznego. W połączeniu tym nie
występują naprężenia własne, co umożliwia łączenie różnych materiałów.
Do wad zalicza się jego nierozłączność, osłabienie łączonych elementów przez
wiercenie otworu, trudności konstrukcyjne, trudności z uzyskaniem szczelności oraz
pracochłonność.
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10. Stan Techniczny
S.S. ,,Sołdek przechodzi regularne przeglądy w Gdańskiej Stoczni Remontowa S.A. jak
również podległa ciągłemu nadzorowi PRS.
Podstawowym celem przeglądu technicznego jest stwierdzenie, czy statek odpowiada
wymaganiom bezpieczeństwa żeglugi oraz określenie jego aktualnego stanu
technicznego w szczególności w zakresie:
 jakości elementów konstrukcyjnych
 grubości poszycia
 zachowania stateczności
 sprawności działania wszystkich niezbędnych urządzeń i instalacji
 bezpieczeństwa załogi i pasażerów

Obecny stan techniczny jest zadowalający i pozwala na taką eksploatację, do jakiej
statek jest przeznaczony.

Zdjęcie nr 1 ,,Sołdek”
123

10.1 Typowy Zakres Remontu Statku
Specyfika remontu statku muzealnego wynika z wieku statku oraz jego funkcji. Statek –
muzeum nie wymaga funkcjonowania wielu systemów okrętowych. W związku z tym
remont statku muzealnego możno podzielić na dwa obszary:
 remont wynikający z wymagań Towarzystwa Klasyfikacyjnego dla utrzymania
orzeczenia technicznego o zdatności do pływania,
 remont polegający na konserwacji i dbałości o te elementy wyposażenia statku, które
stanowią o jego muzealnej wartości.
Podstawowy

zakres

remontu

wynikający

z

wymagań

Towarzystwa

Klasyfikacyjnego:
Nadzór Towarzystwa Klasyfikacyjnego obejmuje:
 kontrole stanu kadłuba, pomiary grubości blach i elementów konstrukcji stalowej
 spawanie ubytków łbów nitów (odtworzenie)
 naprawę uszkodzonych miejsc na poszyciu kadłuba poprzez spawanie nakładek
 bieżącą wymiana anod cynkowych systemu katodowej ochrony przeciwkorozyjnej
 konserwacje kadłuba poprzez szlakowanie i malowanie natryskowe
 uzupełnianie wżerów i ubytków na poszyciu poprzez napawanie albo użycie
materiału, Thortex Metal Tech EG (Super Metal), który nakłada się na uszkodzone
miejsca i który uzupełnia rodzimy materiał danej części, wypełnia braki, zastąpi
materiał wytarty czy zużyty, może służyć również, jako warstwa ochronna
Wszelkie naprawy wykonuje się poprzez spawanie. Dotyczy to zarówno naprawy
uszkodzonych łbów nitów, jak i doraźnych interwencji w celu doszczelnienia kadłuba
poprzez spawanie nakładek. Tego typu interwencje zniekształcają oryginalny wygląd
kadłuba i jego wartość, jako statku muzealnego – nitowanego.
Innym wyjściem, aby zachować historyczny charakter kadłuba, jest usytuowanie statku
w specjalnie do tego przystosowanym suchym doku. Wówczas statek nie będzie
podlegał oddziaływaniu atmosferycznemu i procesy korozyjne zostaną spowolnione.
Starannie wykonana konserwacja kadłuba ma istotne znaczenie dla jego kondycji i
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decyduje o tym, iż statek ten ciągle pozostaje w bardzo dobrym stanie. Proces
konserwacji prowadzony jest w Gdańskiej Stoczni ,,Remontowa" S.A. z dużą
starannością i fachowością.

Zdjęcie nr 2 ,,Sołdek”
Remonty elementów wyposażenia statku decydujących o jego muzealnej wartości:
Statek – muzeum Sołdek jest bezustannie remontowany przez swoją załogę. Ze względu
na wiek oraz fakt, iż przebywa na wodzie, gdzie wystawiony jest na zmienne
oddziaływania atmosferyczne, wymaga ciągłej troski. Niezależnie od remontów
bieżących, wykorzystuje się pobyt w stoczni do bardziej intensywnych remontów
wyposażenia. Wykonywane są wówczas następujące prace:
 konserwacja i wymiana pokładów drewnianych
 utrzymanie w ruchu urządzeń cumowniczych: kluzy, wciągarki
 przeglądy i remonty wind ładunkowych
 przeglądy remonty bomów ładunkowych wraz z gniazdami
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 remonty pokryw lukowych i ich armatury, zbloczy i olinowania urządzeń
przeładunkowych, kotwic i łańcuchów, relingów. komina, świetlików. nawiewników
i wywiewników, szalup i łodzi ratunkowych, wyposażenia sterówki, siłowni i
pomieszczeń załogowych itd.
Niektóre z wymienionych urządzeń są ciągle sprawne.
Najważniejszym celem tych remontów jest zachowanie i odtwarzanie oryginalnego
wyglądu poszczególnych elementów wyposażenia. Jest to ważne ze względu na
utrzymanie ich muzealnego i historycznego charakteru.

Zdjęcie nr 3 ,,Sołdek”
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10.2 Stan Techniczny Statku 2003/2008
Stan techniczny kadłuba ocenić można na podstawie pomiarów grubości blach
wykonanych w 2003 roku i częściowo w 2007 r. (tam, gdzie był możliwy dostęp).
Według nich ubytki grubości wynosiły od 20% do 60%. Kadłub statku znajduje się
ciągle w dobrym stanie. Jest to rezultat właściwie prowadzonych prac konserwacyjno –
malarskich statku oraz dbałości i system katodowej ochrony przeciwkorozyjnej.
Weryfikacja tych pomiarów będzie możliwa dopiero, gdy statek znajdzie się na doku.
Otrzymane wówczas wyniki zostaną przedstawione Polskiemu Rejestrowi Statków,
który wspólnie z armatorem zdecyduje o sposobie naprawy. Z armatorskiego punktu
widzenia najlepsza byłaby wymiana blach, ale będzie to uzależnione od funduszy. Jest
to operacja kosztowna i trudna, gdyż należy liczyć się z rozszczelnieniami nitów i
sąsiednich blach, co może doprowadzić do reakcji łańcuchowej. Należy dodać, że
,,Sołdek”, jako niepływający statek - muzeum został decyzją PRS przeniesiony do
grupy statków śródlądowych, dla których minimalna dopuszczalna grubość blach
wynosi 6,3 mm. Stwierdzono ubytki grubości min. w grodziach, średnikach,
mocnikach, węzłówkach.
Powierzchnie zewnętrzne nadwodnej części kadłuba i nadbudówki po 1983 roku były
czyszczone i malowane jedynie w miejscach stwierdzanej korozji, co spowodowało, że
obecna powłoka malarska jest bardzo gruba, pęka i miejscowo odstaje, pod nią
natomiast jest korozja. To wymaga całkowitego oczyszczenia przez szlakowanie i
nałożenie nowych powłok malarskich po uprzednim naprawieniu.
Powierzchnie wewnętrzne ładowni nr 3 i 4 mają wiele warstw farby, pod którą
stwierdzono korozję. W ładowniach nr 1 i 2 powłoki malarskie odpadają płatami i
rozpoczyna się intensywna korozja. Pokrywy luków ładowni uległy korozji, szczególnie
w miejscach uszczelnień do tego stopnia, że by zapewnić ich szczelność, należy
wymienić niektóre elementy na nowe.
Remont trapu statkowego jest konieczny ze względu na bezpieczeństwo i estetyką.
Pokład pelengowy, skrzydła mostka i pokład oficerski wymagają gruntownego remontu,
ponieważ planki, co najmniej od 30 lat nie były wymieniane i niektóre z nich uległy
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zniszczeniu. Masa uszczelniająca popękała i nie spełnia swego zadana Woda dostaje się
pod planki, powodując korozje konstrukcji stalowych.
W siłowni pomocniczej znajdują się: kingston burtowy, skrzynia zaworowa, pompa
zęzowa, których stan techniczny ocenia się, jako zadawalający. Natomiast w siłowni
głównej znajdują się: kingston denny, kingston burtowy i skrzynia zaworowa. Nie
można obecnie stwierdzić, w jakim są stanie technicznym, ponieważ do 2003 r.
(dokowanie statku) nie były używane. Określenie ich stanu technicznego będzie
możliwe dopiero, gdy statek znajdzie się w doku.
Zalecany jest przegląd i remont rurociągów, zbiorników. Rurociągi i zbiorniki są
poddawane ciągłej kontroli. Wszelkie nieszczelności w miarę możliwości są usuwane
na bieżąco przez załogę. Zbiornik fekaliów wymaga remontu.
Przewidziano remont wciągarki kotwicznej i wciągarek ładunkowych. Wciągarki
ładunkowe obsługujące ładownie nr 3 i 4 zasilane były parą. Obecnie na statku nie ma
pary i dlatego należy je przystosować do zasilania sprężonym powietrzem.
Systematycznie jest wykonywany przegląd i remont instalacji elektrycznej. Instalację
elektryczną stanowią przewody aluminiowe i miedziane, które są w stanie
zadowalającym. W razie awarii przewody aluminiowe są wymieniane na miedziane.
Kolejnym zadaniem jest uszczelnienie i konserwacja świetlików maszynowni i
kotłowni. Świetliki maszynowni i kotłowni wymagają remontu, ponieważ są w bardzo
złym stanie.
Systematycznie wykonuje się przegląd i remont systemu przeciwpożarowego. System
przeciwpożarowy składa się z: rurociągu, pompy przeciwpożarowej, szafki sygnalizacji
przeciwpożarowej, gaśnic. Prawidłowe działanie tego sytemu zapewnia bezpieczeństwo
statku. Zauważone usterki usuwane są natychmiast.

Szalupy nie byty remontowane od 1983 r. Konieczne jest przeprowadzenie konserwacji
remontu celem zabezpieczenia przed dalszą degradacją.
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Remonty bieżące i konserwację załoga wykonuje w miarę możliwości we własnym
zakresie. Jednak jest on ograniczony ze względu na miejsce postoju statku oraz przepisy
o ochronie środowiska i BHP.

Zdjęcie nr 4 ,,Sołdek” holowany do nabrzeża przy CMM 2004 r.
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10.3 Stan Techniczny Statku 2009/2012
Gdańska Stocznia Remontowa miała zaszczyt wielokrotnie gościć w swoich progach
Sołdka – pierwszy statek zbudowany od podstaw w polskiej stoczni po II wojnie
światowej. Po raz pierwszy Sołdek odwiedził Stocznie Remontową na początku 1952
roku, kiedy to po dwóch latach eksploatacji awarii uległa maszyna parowa. Po raz
ostatni Sołdek zawitał do Remontowej na przełomie października i listopada 2011 roku,
celem przeprowadzenia przeglądu dokowego, który łączył się z koniecznością
dokończenia rozpoczętego w 2009 roku przeglądu technicznego dla nadania klasy
statku.
W 2011 Statek - muzeum został przeholowany do stoczni pod koniec października,
gdzie po zadokowaniu rozpoczął się kolejny etap konserwacji (ostatnia miała miejsce w
zeszłym roku) historycznej jednostki. Główne prace obejmują m.in. wymianę
elementów wręgów i pokładników pokładu głównego oraz naprawę elementów
wzmocnienia poszycia burtowego. Remontowi poddane będą także pokrywy ładowni, a
prace konserwatorsko-malarskie obejmą także ładownię nr 1 i nr 2 oraz zbiorniki
balastowe 1, 2a, 2b. Wszystkie remontowane powierzchnie zostaną zabezpieczone
powłokami malarskimi o odpowiedniej trwałości.
W 2010 po umieszczeniu statku w doku zmyto hydromonitorem z zewnątrz podwodną i
nadwodną część kadłuba, następnie odtłuszczono, przesz lakowano, flekowano i w ten
sposób przygotowano powierzchnie kadłuba do malowania. Na tak przygotowane
powierzchnie położono farbę podkładową konserwacyjną i nawierzchniową. Podwodną
część kadłuba pomalowano farbą nawierzchniową czarną i białą.
Dokonano około 5000 pomiarów grubości blach, poszycia, konstrukcji kadłuba oraz
grodzi i pokładów. Według tych pomiarów stan techniczny kadłuba odpowiada
wymaganiom przepisów PRS dla statków śródlądowych.
Kadłub Sołdka został poddany szczegółowym oględzinom przeprowadzonym przez
inspektorów PRS oraz ultradźwiękowym pomiarom grubości dla stwierdzenia
faktycznego poziomu ubytków korozyjnych. Raport z pomiarów jest istotny dla
podejmowania dalszych decyzji, co do zakresu niezbędnego remontu i konserwacji
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stalowego kadłuba statku. Licząc 180 stron Raport nr 53/NEWTECH/2010/PRS,
wykonany przez autoryzowaną firmę NEWTECH, zawiera wyniki pomiarów grubości
praktycznie wszystkich istotnych elementów konstrukcyjnych.
W wyniku analizy raportu można stwierdzić, że stan techniczny kadłuba odpowiada, z
nielicznymi wyjątkami, przepisowym standardom PRS dla obiektów pływających po
wodach śródlądowych. Wyniki pomiarów grubości poszycia zewnętrznego wykazują
ubytki w większości nieprzekraczającej 10%. Miejscowo przekraczają one 20%, ale ich
wielkość mieści się w dopuszczalnych granicach (40 %). Najgorsza sytuacja ma miejsce
w przypadku owrężenia poszycia skrajnika dziobowego oraz wręgów w ładowni nr 1.
W wielu miejscach raportowane są grubości poniżej 5 mm.
Mając na uwadze zarówno techniczne bezpieczeństwo statku, jak i pozostałe aspekty, o
których była mowa na wstępie założeń, a także uwzględniając ekonomiczną stronę
przedsięwzięcia, przeprowadzono poniższy zakres remontu podczas przeglądu
pośredniego kadłuba statku:
W odniesieniu do ładowni nr 1 dokonano tylko niezbędnych miejscowych napraw
owrężenia poszycia burtowego w rejonie ładowni, usuwając miejscowe skorodowania,
ubytki lub uszkodzenia wręgów i innych elementów zładu. Na podstawie
przeprowadzonej na statku inspekcji PRS, należało liczyć się z wyminą elementów o
masie łącznej nie mniejszej niż 1000 kg. Dokładny zakres remontu ustalono na
podstawie oględzin po oczyszczeniu konstrukcji z rdzy i starej powłoki malarskiej.
Decydujące zdanie, co do zakresu niezbędnego remontu miał inspektor PRS. Kryterium
dopuszczalnego zużycia środników wręgów, międzywręgów oraz grubości pozostałych
elementów zładu określono się poprzez minimalną grubość pozostającego rodzimego
materiału na poziomie 4,5 mm. Po wykonaniu napraw, wszystkie powierzchnie
konstrukcji stalowej w ładowni zakonserwować powłokami malarskimi i stosownej
trwałości.
W odniesieniu do skrajnika dziobowego przeprowadzono wymianę środników
wszystkich wręgów burtowych wraz z pozostałymi elementami zładu (węzłówkami)
łączącymi wręgi z dennikami, wzdłużnikami i pokładnikami. Wymiana obejmowała
obcięcie przekorodowanych istniejących środników (wraz z łebkami) w odległości
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około 15 – 20 mm od poszycia zewnętrznego i zastąpienie ich nowymi płaskownikami
łebkowymi o profilu 140 x 7. Przeprowadzono wymianę pokładników pokładu
głównego

w

rejonie

skrajnika

dziobowego.

Wymiana

obejmowała

odcięcie

przekorodowanych istniejących pokładników od poszycia pokładu i zastąpienie ich
nowymi kątownikami nierównoramiennymi o profilu 100x75x8. W odniesieniu do
miedzy wręgów skrajnika dziobowego dokonano tylko niezbędnych miejscowych
napraw, usuwając widoczne uszkodzenia. Przeprowadzono wymianę poszycia grodzi
zderzeniowej w rejonie wykazującym znaczny ubytek korozyjny, w zakresie
określonym w raporcie z pomiarów grubości. Grubość nowej blachy 6 - 7 mm.
Dokładny zakres remontu w odniesieniu do innych elementów zładu ustalono na
podstawie oględzin, po oczyszczeniu konstrukcji wewnętrznej skrajnika z rdzy i starej
powłoki malarskiej. Decydujące zdanie, co do zakresu niezbędnego remontu miał
inspektor PRS. Kryterium dopuszczalnego zużycia niewskazanych powyżej elementów
zładu określa się poprzez minimalną grubość pozostającego rodzimego materiału na
poziomie 4,5 mm. Po wykonaniu napraw wszystkie powierzchnie konstrukcji stalowej
w skrajniku dziobowym zakonserwować powłokami malarskimi o stosownej trwałości.
Do prac przewidzianych podczas pobytu w stoczni dołączono ładownię nr 2, prace
polegały na oczyszczeniu konstrukcji ze starej farby i rdzy, naprawie owręża poszycia
burtowego, zakonserwowaniu i pomalowaniu. Wymienione prace były niezbędne dla
zahamowania postępującej degradacji statku.
Pracami konserwacyjno - malarskimi objęto również:


Nadbudówkę rufową



Komin oraz rury nawiewu i wyciągu powietrza



Nadbudówkę dziobową



Maszynę sterową



Maszty i bomby



Nadburcie zewnętrzne i wewnętrzne

W trakcie omawianego remontu wymieniono zużyte protektory cynkowe oraz
uszczelniono 304 nity poprzez obstawanie. W zbiorniku fekaliów wybrano osady,
oczyszczano wewnątrz i z zewnątrz, przyspawano wstawkę z blachy stalowej,
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zakonserwowano

i

pomalowano

powierzchnię

wewnętrzną

i

zewnętrzną.

Wyremontowano też dach sterówki.
Poddane one zostały oczyszczeniu poprzez zmycie hydromonitorem, odtłuszczeniu,
przesz lakowaniu, flekowaniu i szorstkowaniu. Na tak przygotowane powierzchnie
położono farbę pokładową i farbę nawierzchniową odpowiedniego koloru. Nadbudówkę
rufową (część górną i dziobowa) oraz maszynę sterową pomalowano farbą białą, komin
rury nawiewu powietrza i dolną cześć nadbudówki rufowej pomalowano farbą czarną,
maszty i bomy – brązową (orzech), nadburcie wewnętrzne farbą, z zewnętrzne – czarną.
Pokrywy lukowe ładowni nr 1,3,4 próbowano uszczelnić poprzez przyklejenie pasów z
blachy ocynkowanej na ich stykach. Uzyskany rezultat był niezadawalający, ponieważ
w dalszym ciągu notowano przecieki. W takiej sytuacji wszystkie pokrywy przykryto
tymczasowo plandekami do chwili ich wyremontowano.
Wykonana

została

konserwacja

i

malowanie

pomieszczeń

sterówki,

kabiny

nawigacyjnej oraz kabiny radio znajdującej się na mostku, pięć toalet na rufie oraz
części korytarza na rufie z lewej burty. Przeprowadzono remont podłogi w korytarzu
nadbudówki dziobowej oraz w korytarzu na prawej burcie na rufie, polegający na
usunięciu wykładziny i starej zniszczonej wylewki, wzmocnieniu konstrukcji podłogi
wstawkami z blachy stalowej oraz zakonserwowaniu całości, wykonaniu nowych
wylewek oraz położeniu wykładziny.
W ramach prac hydraulicznych usunięto liczne przecieki z instalacji wody sanitarnej w
pomieszczeniach na rufie i w nadbudówce dziobowej, naprawiono dławnice zaworu i
korpus zaworu w instalacji wody zaburtowej przy kingstonie oraz usunięto przeciek
przy pompie fekaliów. Wykonane prace ciesielskie objęły wymianę planek na mostku i
w sterówce. Z kolei prace elektryczne polegają na sukcesywnej wymianie oprawek
oświetleniowych

na

oprawki

umożliwiające

zainstalowanie

żarówek

energooszczędnych.
Nawet najlepsza powłoka malarska nie jest w stanie w stanie całkowicie zabezpieczyć
kadłuba statku przed zjawiskiem korozyjnym, jakie zachodzą w wyniku oddziaływania
środowiska morskiego. Dodatkowo, w trakcie eksploatacji statku wykonana powłoka
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malarska ulega uszkodzeniu w wyniku odkształcania się konstrukcji. Dlatego też w
uzupełnieniu ochrony powłoką malarską często stosuje się ochronę elektrochemiczną,
możliwa do zastosowania w środowiskach elektrolitycznych, a takim środowiskiem jest
woda morska. Powierzchnie wewnątrz kadłuba statku chronione są w zasadzie tylko
przez powłokę malarską, z wyjątkiem zbiorników balastowych.

Zdjęcie nr 5 ,,Sołdek” w Gdańskiej Stoczni Remontowej 2010 r.
Na Sołdku nie wszystkie przedziały posiadają obecnie właściwą powłokę malarska
chroniącą przed korozją. W szczególności dotyczy to przedziału skrajnika dziobowego i
ładowni nr 1. Obserwowane jest zjawisko daleko posuniętej korozji i co za tym idzie
ubytków materiału rodzimego. Zachodzi potrzeba ponownego ich położenia, stosując z
uwagi na pełnioną dzisiaj funkcję typowe powłoki dla przedziałów suchych. Celem
ograniczenia zakresu wymiany stali, jest powiązane z koniecznością zapewnienia
pozostającym elementom właściwej i trwałej powłoki konserwacyjnej. Jednocześnie
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należy mieć na uwadze zminimalizowanie skutków ubocznych

czyszczenia

powierzchni, wyrażających się np. zniszczeniem łbów nitów, co może mieć miejsca
przy czyszczeniu strumieniowo – ściernym do wysokiego stopnia oczyszczenia
podłoża.
Po dokonaniu oględzin celem upewnienia się, że po zrzuceniu korozji i starej powłoki
malarskiej istnieje lub nie zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych niezbędnych prac
kadłubowych, położona zostanie grunt czasowej ochrony. Po zakończeniu remontu i
niezbędnym doczyszczaniu powierzchni oraz uzupełnieniu powłoki antykorozyjnej,
położone zostaną kolejne warstwy powłoki malarskiej typu epoksydowego
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10.4 Przeglądy 2009/2012
Przeprowadzone przeglądy od czasu ostatniego nadania klasy:

12-2009

- NN

- nadanie klasy

11-2010

- OCC - przegląd doraźny

11-2010

- PDO - przegląd podwodnej części kadłuba

12-2011

- OCC - przegląd doraźny

12-2011

- PDO - przegląd podwodnej części kadłuba

12-2012

- PK

- przegląd pośredni

12-2012

- OŚŚ

- ochrona środowiska śródlądowego

Przeglądy doraźne są przeprowadzane w razie zgłoszenia statku lub poszczególnych
jego mechanizmów, urządzeń, instalacji i elementów wyposażenia do przeglądu we
wszystkich innych przypadkach niż przeglądy zasadnicze i okresowe lub wynikające z
nadzoru stałego. Przegląd doraźny może być dokonany na zlecenie armatora lub
ubezpieczyciela albo może być spowodowany kontrolnym działaniem PRS lub
administracji. Zakres przeglądów doraźnych i sposób ich przeprowadzenia ustala PRS
zależnie od celu przeglądu oraz wieku i technicznego stanu statku. Przeprowadzenie
przeglądu wynikającego z działań kontrolnych może być warunkiem utrzymania klasy.
Zakres przeglądu doraźnego każdorazowo ustala PRS uwzględniając rodzaj statku, jego
wiek, stan techniczny i okres, na jaki ważność klasy ma być przedłużona. Termin
przeglądu dla odnowienia klasy nie może być przesunięty o więcej niż 12 miesięcy.
Przegląd podwodnej części kadłuba, wymagany dla statków obejmuje: oględziny
ogólne poszycia zewnętrznego wraz ze stępką, dziobnicą, tylnicą, wspornikami wałów
napędowych, oględziny ogólne płetwy steru, pomiar luzu w łożyskach zestawu
sterowego. Dodatkowo: pomiary grubości poszycia w zakresie określonym przez
inspektora PRS, w zależności od technicznego stanu kadłuba, oględziny skrzyń
zaworów dennych i burtowych wraz z zaworami oraz korków spustowych, oględziny
układu zawieszenia płetwy steru. Dopuszcza się odstąpienie od oględzin układu w
stanie całkowicie rozmontowanym, jeżeli oględziny częściowe i pomiary luzów wykażą
dobry stan zawieszenia płetwy steru. Do przeglądu dla odnowienia klasy mogą być
zaliczone przeglądy podwodnej części kadłuba i/lub wału śrubowego dokonane w
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wymaganym dla tego przeglądu zakresie nie wcześniej niż odpowiednio 12 miesięcy
dla kadłuba i 6 miesięcy dla wału śrubowego przed danym przeglądem. W takim
przypadku termin następnych przeglądów wyznacza się licząc od daty odnowienia
klasy. PRS może skrócić okres między terminami oględzin podwodnej części kadłuba
lub wałów śrubowych, jak również okres między oględzinami, pomiarami lub próbami
poszczególnych urządzeń, instalacji i wyposażenia, jeżeli okaże się to konieczne ze
względu na ich stan techniczny lub warunki żeglugowe.
Przegląd pośredni to przegląd przeprowadzany po 2,5 roku, licząc od daty
nadania/odnowienia klasy. Przegląd pośredni dotyczy statków niepodlegających
przeglądom rocznym. W uzasadnionych przypadkach PRS może ustalić prowadzenie
przeglądów dla odnowienia klasy w cyklu 4-letnim i odpowiednio przeprowadzać
przegląd pośredni po 2 latach od odnowienia klasy. Przegląd pośredni powinien być
przeprowadzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed i nie później niż 6 miesięcy po
należnym terminie przeglądu. Przegląd pośredni statków, którym nadano klasę na 5 lat,
nie wymaga wynurzania statku. W uzasadnionych przypadkach, PRS może ustalić
prowadzenie przeglądów dla odnowienia klasy w cyklu 4-letnim i odpowiednio
przeprowadzać przegląd pośredni po 2 latach od odnowienia klasy. Zakres przeglądu
Pośredniego dla utrzymania klasy: przegląd kadłuba i jego wyposażenia przegląd
urządzeń maszynowych przegląd w zakresie ochrony przeciwpożarowej przegląd
urządzeń elektrycznych i automatyki.
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11. Projekt Przebudowy Fragmentu Konstrukcji
,,Sołdek" jest pierwszym statkiem stalowym pełnomorskim zbudowanym w Polsce. Jest
też jednym z dwóch zachowanych na świecie statków pełnomorskich napędzanych
maszyną parowo – tłokową.
Pomimo iż statek ten nie jest wykorzystywany do celów żeglugowych, w praktyce musi
spełniać przepisy dotyczące bezpieczeństwa, ponieważ znajduje się na wodzie. Kartę
bezpieczeństwa wydaje Urząd Morski na podstawie Orzeczenia Technicznego o
Zdatności do Pływania wydanego przez Polski Rejestr Statków. Statek musi więc
posiadać aktualną informację stateczności, podlega ponadto okresowym przeglądom
technicznym: na wodzie coroczne celem potwierdzenia klasy oraz w stanie
wynurzonym co 5 lat celem odnowienia klasy. Jest to podstawowy powód, dla którego
statek musi przechodzić cykliczne remonty w doku. Niezależnie od remontów
dokowych (stoczniowych), statek cały czas podlega remontom bieżącym, które
zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo i estetykę statku, tym samym spełnianie roli
muzeum.
W przypadku Sołdka istotny jest również fakt, że jego kadłub ma unikalna już dzisiaj
nitowano – spawana konstrukcję, z przewagą węzłów nitowanych. To właśnie stanowi o
jego wysokich walorach jako obiektu muzealnego. Tym samym, jakakolwiek ingerencja
w rozwiązania konstrukcyjne statku, dla zachowaniem daleko idącej ostrożności, aby
nie doszło do naruszenia wspomnianych walorów. Działania podejmowane w tym
zakresie powinny być prowadzone z uwzględnieniem szeregu zagadnień, a w
szczególności wynikających z technologii budowy Sołdka, użytych do jego budowy
materiałów, stosowanych technik, możliwości ich odtworzenia itp. Pierwszorzędną
sprawą, mając na uwadze aspekt ekonomiczny, jest zachowanie charakteru konstrukcji
nitowanej, wobec zaniechania przed laty stosowania do łączenia elementów stalowych
techniki nitowania i zastąpienia jej spawaniem.
Projekt zakłada adaptacje na potrzeby muzealne ładowni nr 1 i 2, które pozostają stale
wyłączone ze zwiedzania.
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11.1 Plan Przebudowy
Ładownia nr 2 pozostaje dotychczas wyłączona z ciągu zwiedzania ze względu na
trudny dostęp, normy bezpieczeństwa i zły stan zachowania. Projekt zakłada utworzenie
przejścia między ładownią nr 2 i 3.
W tym celu powinno się wykonać szereg prac. Aby umożliwić swobodny dostęp do
ładowni nr 2 należy dostosować konstrukcje statku w tym wykonać otwory przejściowe.
Usunąć i zabezpieczyć obecną klatkę schodową na wysokości między pokładu gdyż
utrudnia swobodne poruszanie się między ładowniami. Wśród najważniejszych zadań
należy wymienić również prace remontowe i konserwatorskie mające na celu:
przywrócenie dawanej sylwetki statku. Zapewnienia bezpieczeństwa i zagwarantowanie
spełnienia norm ewakuacyjnych i pożarniczych. Prowadzenie działalności przez cały
rok, w tym zwłaszcza odrestaurowanie instalacji grzewczej, która zapewni większy
komfort podczas pobytu w miesiącach zimowych. Podniesienie sztandaru oferowanych
usług.
W ramach projektu został stworzony Model 3D fragmentu przebudowanej konstrukcji.
Umożliwia to podgląd zmian jakie zaszły w konstrukcji na potrzeby projektu.

Dokumentacja techniczna projektu obejmuje:


przekrój przebudowy



widok dna



widok międzypokładu



widok pokładu



widok na wręgu 89 w ładowni nr 2



widok na wręgu 85 w ładowni nr 2



widok na wręgu 85 w ładowni nr 3



widok na wręgu 84 w ładowni nr 3



widok na wręgu 83 w ładowni nr 3

Zarówno dokumentacja jak i model zostały utworzone w programie AutoCAD.
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Rysunek nr 1 Przekrój przebudowy
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Rysunek nr 2 Widok dna
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Rysunek nr 3 Widok międzypokładu
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Rysunek nr 4 Widok pokładu
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Rysunek nr 5 Widok na wręgu 89 w ładowni nr 2

Rysunek nr 6 Widok na wręgu 85 w ładowni nr 2
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Rysunek nr 7 Widok na wręgu 85 w ładowni nr 3

Rysunek nr 8 Widok na wręgu 84 w ładowni nr 3
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Rysunek nr 9 Widok na wręgu 83 w ładowni nr 3

Rysunek nr 10 Model 3D
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Rysunek nr 11 Model 3D

Rysunek nr 12 Model 3D
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Rysunek nr 13 Model 3D

Rysunek nr 14 Model 3D
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11.2 Plan Zwiedzania Statku – Muzeum
Plan zwiedzania uwzględnia możliwość zwiedzania ładowni nr 1 i 2. Jak również
pokazuje szczegółowe przejście między ładownią nr 2 i 3. Zwiedzając ładownie nr 2
będzie również możliwość zobaczenia pomieszczenia maszynowni pomocniczej.

Schemat nr 1 Ogólny plan zwiedzania
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Oznaczenia na ogólnym planie zwiedzania:
A – Pokład Nawigacyjny
B – Pokład Łodziowy
C – Pokład Oficerski
D – Pokład Dziobówki
E – Pokład Szańcowy
F – Międzypokład
G – Dno Podwójne
1 – trap
2 – ładownia nr 2
3 – ładownia nr 1
4 – ładowania nr 3
5 – ładownia nr 4
6 – zasobnia węglowa
7 – kotłownia
8 – maszynownia
9 – szyb kotłowni
10 – szyb maszynowni
11 – kuchnia
12 – maszyna sterowa
13 – stanowisko sterowe
14 – kabina kapitana
15 – kabina radiooficera
16 – kabina trzeciego oficera
17 – kabina pierwszego oficera
18 – sterownia
19 – kabina nawigacyjna
20 – radiostacja
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Schemat nr 2 Szczegółowy plan zwiedzania
Oznaczenia na szczegółowym planie zwiedzania:
F – Międzypokład
G – Dno Podwójne
2 – ładownia nr 2
4 – ładowania nr 3
a – pomieszczenie centrali wentylacyjnej
b – pomieszczenie baterii akumulatorów
c – pomieszczenie maszynowni pomocniczej
d – klatka schodowa
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11.3 Materiał Kadłubowy
W dzisiejszym budownictwie okrętowym, aby przeciwdziałać zjawisku kruchego
pękania, wypracowano kilka podstawowych zachowań. Obejmują one zarówno zasady
doboru stali na wiązania kadłuba statku, jak i procesy spawania. Dzisiaj kadłuby mogą
być budowane tylko z tzw. stali okrętowej i to odpowiedni dobranej w zależności od
rodzaju wiązań, grubości elementu konstrukcyjnego, poziomu naprężeń (granicy
plastyczności stali) i temperatury otoczenia, w której konstrukcja ma pracować.
Stal o podwyższonej wytrzymałości została użyta podczas przebudowy statku na
muzeum. Oznacza to ze pomieszczenia centrali wentylacyjnej, baterii akumulatorów,
maszynowni pomocniczej, klatki schodowe oraz magazyny w ładowni nr 3 zostały
wykonane z stali okrętowej.
Umownie jako stale o podwyższonej wytrzymałości uważane są obecnie w
okrętownictwie materiały o granicy plastyczności powyżej 265 MPa, a nie
przekraczające 400 MPa. Stale o granicy plastyczności poniżej tego przedziału
zaliczane są do stali o zwykłej wytrzymałości, natomiast powyżej tego przedziału
zaliczane są do stali o wysokiej wytrzymałości. Początkowo wprowadzono do budowy
kadłubów stale o Re min. = 295 MPa, a następnie o coraz wyższej granicy plastyczności
aż do 390 MPa. Jednakże na podstawie wieloletnich doświadczeń stworzył się
optymalny podział stali o podwyższonej wytrzymałości, zawierający trzy klasy
wytrzymałościowe: Re min. = 315 MPa, Re min. = 355 MPa i Re min. = 390 MPa. Te
trzy klasy stali okazały się całkowicie wystarczające do budowy wszystkich typów i
wielkości statków handlowych i rybackich.
Unifikacja tych stali została dokonana w latach siedemdziesiątych i od tej pory zostały
one wprowadzone do przepisów wszystkich towarzystw klasyfikacyjnych. Własności
mechaniczne, skład chemiczny zunifikowanych stali o podwyższonej wytrzymałości
zawarte są w tabeli nr 1 i 2. Każda klasa wytrzymałościowa stali dzieli się w
odróżnieniu od stali zwykłej wytrzymałości na cztery odmiany plastyczności A, D, E i
F, różniące się między sobą stanem dostawy oraz odpornością na kruche pękanie na
podstawie próby udarności, a ściślej: temperaturą przeprowadzania próby udarności
przy założonym kryterium 31 J dla stali o Re min. = 315 MPa, 34 J dla stali o Re min. =
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355 MPa i 41J dla stali o Re min. = 390 MPa na próbkach pobranych wzdłuż kierunku
walcowania. Jakkolwiek w tabeli nr 1 zawarte są także wymagania dla próbek
pobranych w poprzek kierunku walcowania, to podobnie jak dla stali o zwykłej
wytrzymałości odnoszą się one do specjalnych zastosowań.

Granica
Plastyczności
Kategoria
Stali

Wytrzymałość
na Rozciąganie

Próba Udarności

Wydłużenie

Średnia Energia [J] min.

Rm
[MPa]

A5
[%]
min.

Temperatura
Próby
[ 0C ]

Próbki
Wzdłużne (L)

Próbki
Poprzeczne (T)

315

440-590

22

0
20
40

31
31
31

22
22
22

AH 36
DH 36
EH 36

355

490-620

21

0
20
40

34
34
34

24
24
24

AH 40
DH 40
EH 40

390

510-650

20

0
20
40

41
41
41

27
27
27

Re
[MPa]
min.

AH 32
DH 32
EH 32

Tabela nr 1 Własności mechaniczne stali kadłubowych o zwykłej wytrzymałości

Kategoria Stali

AH32

DH32

Sposób Odtleniania

EH32

AH36

DH36

EH36

W pełni uspokojona, drobnoziarnista
Skład chemiczny (analiza wytopowa) [%]

Cmaks.
Mn
Simaks.
Pmaks.
Smaks.
Almin.(rozpuszczone w kwasach)
Nb
V
Timaks.
Cumaks.
Crmaks.
Nimaks.
Momaks.

0,18
0,90-1,60
0,50
0,040
0,040
0,015
0,02-0,05 *
0,05-0,10 *
0,02
0,35
0,20
0,40
0,08

*- łączna zawartość tych pierwiastków nie może przekraczać wartości 0,12

Tabela nr 2 Skład chemiczny stali kadłubowych o zwykłej wytrzymałości
Spawalność stali o podwyższonej wytrzymałości kontrolowana jest za pomocą
równoważnika węgla Ce zaproponowanego przez MIS (Międzynarodowego Instytutu
Spawalnictwa) dla stali węglowo-manganowych. Dopuszczalna wartość równoważnika
Ce gwarantująca jeszcze dobrą spawalność tego typu stali określana jest powszechnie
na 0,45%. Zunifikowane przez IACS stale o zwykłej i podwyższonej wytrzymałości
zostały wprowadzone do przepisów poszczególnych Towarzystw Klasyfikacyjnych pod
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różnymi symbolami oraz znalazły odzwierciedlenie w wielu normach krajowych i
międzynarodowych.
Stale PW zawdzięczają zwiększone własności wytrzymałościowe składnikom
mikrostopowym, obróbce cieplnej, a nawet specjalnej technologii walcowania.
Najprostszym sposobem wzrostu wytrzymałości stali jest zwiększenie zawartości
węgla, podstawowego składnika wzmacniającego stal. Jednakże ze względu na
negatywny wpływ na spawalność tego pierwiastka znaleziono inne sposoby wpływające
na wzrost wytrzymałości stali. Wzrost ten można uzyskać następującymi środkami:
umocnienie ferrytu poprzez dodatki stopowe wchodzące do roztworu stałego żelaza (np.
mangan), rozdrobnienie ziaren ferrytu za pomocą obróbki cieplnej (normalizowanie)
lub walcowanie cieplno - mechaniczne, umocnienie ferrytu oraz rozdrobnienie ziaren za
pomocą mikrowydzieleń węglików, azotków lub węglikoazotków takich pierwiastków
jak Al, Nb, V, Ti.
Najtańszy sposób podwyższania własności wytrzymałościowych polega na zwiększeniu
zawartości manganu, którego wpływ na spawalność jest kilkakrotnie niższy niż węgla.
Dzięki temu przy podwyższonej zawartości manganu można nawet w wielu
przypadkach obniżyć zawartość węgla przy zachowaniu podwyższonej Re i Rm w
stosunku do stali węglowych o zwykłej wytrzymałości. Mangan w tych stalach wchodzi
do roztworu stałego żelaza i silnie umacnia ferryt powodując wzrost wytrzymałości
stali. Jednakże zawartość manganu w stalach PW została także ograniczona do 1,6%
głównie celem zapewnienia dobrej spawalności. Z tego względu stale o podwyższonej
zawartości manganu mają zwykle granicę plastyczności do 315 MPa, wobec czego
stanowią klasę stali kadłubowych A32, D32 i E32. Do uzyskania stali klasy Re min. =
355 MPa sam mangan już na ogół nie wystarcza i aby podwyższyć wytrzymałość do tej
wielkości, należy stosować dodatkowo niewielkie ilości takich pierwiastków jak niob,
wanad, tytan i aluminium. Stąd stale zawierające te pierwiastki noszą nazwę
mikrostopowych. Pierwiastki te tworzą trudno rozpuszczalne związki z węglem i
azotem umacniające ferryt (z wyjątkiem Al, które tworzy wyłącznie azotki) oraz
powodujące rozdrobnienie ziarna, co ma znaczny wpływ na zwiększenie własności
wytrzymałościowych. Dodatki mikrostopowe pozwalają na uzyskanie stali o Re = 355
MPa a nawet 390 MPa.
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Największą popularność zyskały sobie stale mikrostopowe z zawartością niobu (zwykle
do 0,05% Nb) i obecnie większość stali kadłubowych o podwyższonej wytrzymałości z
Re min. równą 355 MPa lub 390 MPa wytwarzane są z dodatkiem tego pierwiastka.
Przewaga stali mikrostopowych z dodatkiem niobu nad innymi stalami tego typu
stosowanymi do budowy kadłubów tkwi w tym, że charakteryzują się one najlepszymi
relacjami własności wytrzymałościowych i ciągliwości z zapewnieniem dobrej
spawalności. Co prawda stale mikrostopowe z dodatkiem tytanu uważane są jako
zupełnie nie wrażliwe na cykle cieplne przy spawaniu nawet wysokimi energiami
liniowymi (do 120 KJ/cm) i charakteryzują się wysokim poziomem udarności w strefie
wpływu ciepła (SWC). Jednakże ze względu na skomplikowany proces ich wytwarzania
są one drogie i mało rozpowszechnione. Stale z wanadem są z reguły bardziej wrażliwe
na proces spawania, który powoduje znaczne obniżenie ciągliwości w SWC (strefa
wpływu ciepła). Zjawisko to tłumaczy sie większą zawartością wanadu niezbędną do
uzyskania wymaganych własności wytrzymałościowych (do 0,1%), co jednocześnie
sprzyja zwiększeniu ilości kruchych węglikoazotków wpływających na pogorszenie
ciągliwości materiału. Normalizowanie zwykle poprawia ciągliwość stali wanadowych,
ale jest ona z reguły niższa niż stali z niobem.
Największym

osiągnięciem

techniki

walcowniczej

są

stale

o

podwyższonej

wytrzymałości po walcowaniu cieplno - mechanicznym. Proces ten umożliwia
wyprodukowanie stali o granicy plastyczności do 390 MPa bez żadnych dodatków
stopowych przy składzie chemicznym charakterystycznym dla stali zwykłej
wytrzymałości.
Rodzaj materiału rodzimego istniejących elementów konstrukcji różni się od obecnie
stosowanych stali kadłubowych. W celu zapoznania się z składem chemicznym
przeprowadzono

poglądową

analizę

losowo

wybranego

elementu

istniejącej

konstrukcji. Wynika z niego, ze w stosunku do dzisiejszych wymagań dotyczących
składu chemicznego wyrobów hutniczych stosowanych na konstrukcje okrętowe,
obserwowane jest:


bardzo wysoka zawartość fosforu, wskazującą na skłonności stali do kruchego

pękania oraz pęknięć gorących podczas spawania


bardzo niska zawartość krzemu, wskazująca, że mamy do czynienia ze stalą

nieuspokojoną (w dzisiejszym budownictwie okrętowym niedopuszczalną)
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Zdjęcie nr 1 Raport analizy chemicznej istniejącej konstrukcji
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11.4 Technologia Wykonania Przebudowy
Ingerencja w konstrukcję statku wymaga przyjęcia szczególnej procedury postępowania
i nietypowych rozwiązań w związku z koniecznością zachowania unikatowych walorów
konstrukcji nitowano - spawanej kadłuba.
Zmiany konstrukcyjne obejmą pomieszczenia pomiędzy ładownią nr 2 i 3, dla
bezpieczeństwa statku przejścia z jednej ładowni do drugiej umieszczono na poziomie
międzypokładu.

Etapy wykonania przebudowy:
1. Zmiany konstrukcyjne
2. Otwory przejściowe
3. Schody
4. Relingi

11.4.1 Zmiany konstrukcyjne
Istniejąca konstrukcja jest przyspawana do poszycia kadłuba jak również do grodzi
wodoszczelnej.

Mowa

tutaj

o

pomieszczeniu

centrali

wentylacyjnej,

baterii

akumulatorów, maszynowni pomocniczej, klatki schodowe oraz magazynów w ładowni
nr 3 jak również zbiorniku znajdującym się pod nadbudówką na śródokręciu. Fakt, iż
poszycie kadłuba, gródź wodoszczelna oraz usztywnienia zostały połączone nitami
utrudnia przeprowadzanie zmian. Dlatego wszelkie prace konstrukcyjne należy
wykonać z szczególną ostrożnością.
Wprowadzanie zbyt dużej ilości ciepła w związku z odcinaniem konstrukcji, a następnie
jej spawaniem, będzie prowadziło do rozszczelnienia złącza nitowanego. W tej sytuacji
przyjmuje się że do odcinania elementów konstrukcji zostanie przeprowadzone przy
użyciu narzędzi pneumatycznych – pil z tarczami do cięcia metalu.
Spawanie nowych elementów konstrukcji zostanie ograniczone do minimum. Spawanie
zostanie wykonane z minimalna energią liniową (ilością wprowadzanego ciepła), przy
zastosowaniu elektrod zasadowych z gatunku ESAB EB 150 o średnicach 2,5 i 3,25 mm
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oraz z możliwie najmniejszymi parametrami (prądem). Spawanie powinno być
prowadzone na możliwie krótkim odcinku, z maksymalną szerokością ściegu nie
większą niż 2,5x średnicy użytej elektrody, przy unikaniu możliwego lokalnego
nagrzania elementów łączonych powyżej 80 – 100 oC. Prace spawalnicze będą
wykonywane spoiną pachwinowa jednostronną. Brzegi elementów spawanych należy
przygotować zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją i metodami uznanymi przez PRS.
Przygotowane do spawania brzegi należy oczyścić z oleju, zgorzeliny, rdzy, farb i
produktów tworzących się na powierzchni blachy w temperaturach ujemnych, jak śnieg,
szron, lód itp. Można spawać elementy pokryte farbą gruntową, jeśli farba ta uznana
została przez PRS, zgodnie z wymaganiami Publikacji Nr 22/P - Badanie wpływu na
spawalność nie usuwanych farb gruntowych, za nie mającą znacznego wpływu na
jakość połączeń spawanych. Spawanie konstrukcji należy wykonywać w takiej
kolejności, aby nie powstawały nadmierne naprężenia i trwałe odkształcenia.
W razie konieczności prostowania blach najkorzystniejsze będzie prostowanie metodą
podgrzewania z jednoczesnym chłodzeniem wodnym może być stosowane po
uzgodnieniu z PRS technologii prostowania i potwierdzeniu kwalifikacji personelu.
Sposób nagrzewania i intensywność chłodzenia oraz maksymalna temperatura
nagrzania powinny być ustalone w zależności od własności materiału i jego grubości.
Obróbka cieplna po spawaniu wymagana jest w przypadkach konieczności usunięcia
pozostających naprężeń. Rodzaj obróbki cieplnej należy ustalić w zależności od
własności materiału i każdorazowo uzgodnić z PRS.
Każde połączenie spawane podlega ocenie. Najczęściej stosowanym kryterium oceny
jakości połączeń spawanych jest wytrzymałość spoiny i materiału wokół niej. Główne
czynniki wpływające na jakość połączenia to metoda spawania, ilość i koncentracja
dostarczanej energii, łączone materiały, materiał elektrody lub topnika, geometria i
projekt połączenia, związki między wyżej wymienionymi czynnikami. Przy
sprawdzaniu jakości spawów metodami niszczącymi i nieniszczącymi, brane są pod
uwagę również następujące czynniki: widoczne defekty spoiny, akceptowalny poziom
naprężeń rezydualnych i zniekształceń, właściwości strefy wpływu ciepła. Przepisy i
normy odnośnie spawalnictwa określają szczegółowe wytyczne dla spawacza i osoby
oceniającej jakość połączenia.
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Tabela nr 3 Specyfikacja elektrody ESAB EB 150
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11.4.2 Otwory przejściowe
W ramach projektu zostanie utworzone sześć otworów które zapewnią swobodne
przejście między ładownią nr 2 i 3. Dwa otwory zostaną wycięte w grodzi
wodoszczelnej i cztery w konstrukcji znajdującej się w ładowni nr 2.

Rysunek nr 15 Wymiary otworów
W przypadku otworów w konstrukcji w ładowni nr 2 nie przewidziano zamknięć
otworów. Zgodnie z wymogami PRS w grodzi wodoszczelnej należy stosować drzwi
otwierane i zamykane z obu stron grodzi. Wytrzymałość drzwi powinna być równa
wytrzymałości grodzi. Liczba drzwi w grodziach wodoszczelnych poniżej pokładu
wolnej burty powinna być ograniczona do minimum wynikającego z założeń
konstrukcyjnych i względów bezpieczeństwa podczas eksploatacji statku.
Drzwi, które ze względu na spełniane funkcje muszą pozostawać otwarte przez dłuższy
czas, powinny odpowiadać następującym wymaganiom:


powinno być możliwe zamknięcie ich bezpośrednio z obu stron grodzi i z łatwo

dostępnego miejsca powyżej pokładu grodziowego


po zdalnym zamknięciu powinno być możliwe ponowne ich otwarcie i

bezpieczne zamknięcie; w szczególności zamykania nie może utrudniać wykładzina lub
listwa przypodłogowa
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czas zdalnego zamykania drzwi nie może być krótszy niż 30 sekund, ani dłuższy

niż 60 sekund


podczas zamykania przy drzwiach powinien uruchamiać się automatyczny alarm

dźwiękowy


należy zapewnić funkcjonowanie mechanizmu drzwi i alarmu niezależne od

zasilania ogólnego na statku, a w miejscu zdalnego sterowania należy zainstalować
urządzenie wskazujące, czy drzwi są otwarte, czy zamknięte
W związku z tym iż statek podlega przepisom statków śródlądowych należy uzgodnić z
PRS potrzebę wykonania drzwi wodoszczelnych oraz warunki jakie musza spełniać.
W ramach projektu zostały zaproponowane drzwi okrętowe wodoszczelne z centralnym
zamknięciem firmy MEBLOMOR o wymiarach 600x1700. Drzwi posiadają certyfikat
PRS.

Zdjęcie nr 2 Drzwi okrętowe wodoszczelne z centralnym zamknięciem
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Zdjęcie nr 3 Drzwi okrętowe wodoszczelne z centralnym zamknięciem str. 1
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Zdjęcie nr 4 Drzwi okrętowe wodoszczelne z centralnym zamknięciem str. 2
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Zdjęcie nr 5 Drzwi okrętowe wodoszczelne z centralnym zamknięciem str. 3
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Zdjęcie nr 6 Drzwi okrętowe wodoszczelne z centralnym zamknięciem str. 4
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11.4.3 Schody
Aby umożliwić zwiedzanie ładowni nr 1 i 2 należy zamontować schody z
międzypokładu na dno w ładowni nr 2.
Schody powinny być bezpieczne, trwale zamocowane i powinny spełniać następujące
wymagania:
 szerokość schodów powinna wynosić co najmniej 0,6 m
 głębokość stopnia powinna wynosić co najmniej 0,15 m, a zalecane jest, aby
wynosiła co najmniej 0,26 m
 powierzchnia stopni powinna być antypoślizgowa
 wolna szerokość między poręczami powinna wynosić co najmniej 0,6 m
 schody o więcej niż trzech stopniach powinny posiadać co najmniej jeden
 uchwyt lub poręcz
Konstrukcja schodów musi być zgodna z obowiązującą normą EN-PN 790. Projekt
schodów został wykonany na podstawie standardów firmy ULSTEIN POLAND: ST-U04-109, ST-U-04-110, ST-U-04-111, ST-U-04-118.

Podstawowe dane:
Kąt nachylenia schodów – 45o
Wysokość między stopniami – 220 mm
Głębokość stopnia – 250 mm
Pionowa odległość między górną krawędzią najniższego stopnia a podłogą – 198,5 mm
Pionowa odległość między górną tylną krawędzią najwyższego stopnia a przednią
krawędzią górnego podestu – 0 mm
Szerokość schodów miedzy pobocznicami – 900 mm
Szerokość schodów miedzy barierkami lub poręczami – 950 mm
Odległość miedzy poręcza a elementami stałymi – 1000 mm
Wysokość przejścia nad schodami – 2100 mm
Liczba stopni – 11
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Rysunek nr 16 Schody, widok od przodu

Rysunek nr 17 Schody, widok z boku
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Rysunek nr 18 Schody, widok z góry
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Zdjęcie nr 7 PN-EN-790_2004P
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Zdjęcie nr 8 PN-EN-790_2004P
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Zdjęcie nr 9 PN-EN-790_2004P
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Zdjęcie nr 10
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Zdjęcie nr 11
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Zdjęcie nr 12
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Zdjęcie nr 13 ST-U-04-118
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11.4.4 Relingi
Relingi zostaną postawione w ładowni nr 2 na wysokości międzypokładu.
Zabezpieczając w ten sposób wejście do ładowni.
Wysokość nadburcia lub relingu powinna być nie mniejsza niż 1 m nad pokładem.
Jeżeli jednak taka wysokość mogłaby przeszkadzać w normalnej pracy na statku, to
można przyjąć wysokość mniejszą – pod warunkiem że PRS zaakceptuje środki
przedsięwzięte dla ochrony ludzi. Odstęp między stojakami relingu nie powinien
przekraczać 1,5 m.
Poręcze nadburcia oraz sam reling powinny mieć w zasadzie sztywną konstrukcję, tylko
w przypadkach szczególnych można stosować zamiast barierek stalowe liny, ale
wyłącznie w odcinkach o ograniczonej długości. Liny te należy napiąć za pomocą
ściągaczy.
Projekt relingów został wykonany na podstawie standardów firmy ULSTEIN
POLAND: ST-U-04-101, ST-U-04-103. Odstępy miedzy stojakami relingu będą
wynosiły 0,5 m lub 1 m.

Rysunek nr 19 Relingi, widok od przodu
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Rysunek nr 20 Relingi, widok z boku
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Rysunek nr 21 Relingi, widok z góry
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Zdjęcie nr 14
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Zdjęcie nr 15
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11.5 Wytrzymałość Konstrukcji Przebudowy
W ramach obliczeń zostaną policzone naprężenia, odkształcenia i utrata stateczności
elementów konstrukcji po wykonaniu w nich otworów przejściowych.
W pierwszej kolejności należy policzyć wartość siły działającej na element konstrukcji
wg Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Śródlądowych – Część II, Kadłub.
Wartość falowej siły poprzecznej:
Qw = k1 ∙ k 2 ∙ A2 ∙ h ∙ δ ∙ B ∙ L [kN]

(10.5-1)

k1 – bezwymiarowy współczynnik zależny od rejonu żeglugi
k2 – bezwymiarowy współczynnik zależny od zanurzenia T statku
A2 – bezwymiarowe współczynniki o wartościach zależnych od rejonu żeglugi i
długości L statku, dla pośrednich wartości L wartości A2 należy wyznaczać przez
interpolację liniową
h – wysokość fali, zależna od rejonu żeglugi
δ – współczynnik pełnotliwości kadłuba
B – szerokość statku
L – długość statku
W przypadku Sołdka przyjmujemy trzeci rejon żeglugi.

k1 = 0,60
k2 = 0,071
A2 = 0,27
h = 0,6 m
δ = 0,696
B = 12,30 m
L = 83,64 m
Qw = 4,94 ≈ 5 [kN]
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Wartość siły na 85 i 89 wręgu:
Qw (x) = Qw ∙ k Q (x) [kN]

(10.5-2)

x – współrzędna wzdłuż kadłuba statku (x = 0 na pionie rufowym)
Qw – falowa siła poprzeczna
kQ (x) – bezwymiarowy współczynnik, odczytujemy z wykresu

Schemat nr 3 Wartość współczynnika kQ (x)
x1 = 49,809 m (dla wręgu 85)

x2 = 52,189 m (dla wręgu 89)

Qw = 5 kN

Qw = 5 kN

L = 83,64 m

L = 83,64 m

x1/L = 0,596

x2/L = 0,624

kQ1 (x) = 1

kQ2 (x) = 1

Qw1 (x) = 5 [kN]

Qw2 (x) = 5 [kN]

Obliczenia będą wykonywane za pomocą programów Femap i NX/Nastran. Niektóre
składniki modelu będą powiązane z możliwościami i ograniczeniami tych programów.
Jednostka siły to N, a długości: mm. Podczas wykonywania obliczeń program FEMAP
nie zgłosił żadnych ostrzeżeń, ani błędów. Nie posiadamy informacji o granicy
plastyczności wykorzystanych materiałów dlatego nie można sprawdzić założenia o
liniowo sprężystej pracy materiału.
Analizowany fragment konstrukcji jest częścią konstrukcji ładowni nr 2 i grodzi
wodoszczelnej.
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11.5.1 Odkształcenia
Konstrukcja kadłuba statku najczęściej jest wewnętrznie statycznie niewyznaczalna (a
jeśli

analizujemy

jej

fragment,

to

również

bywa

zewnętrznie

statycznie

niewyznaczalna). Oznacza to, ze siły wewnętrzne mogą być (i najczęściej są) zależne od
sztywności konstrukcji. Wynika z tego, ze chcąc uzyskać poprawny rozkład naprężeń,
należy odwzorować konstrukcje w zakresie:
 sztywności
 wytrzymałości
Model wytrzymałościowy wymaga odwzorowania:
 konstrukcji: topologii (geometrii), materiału, charakterystyk geometrycznych
 obciążenia
 warunków brzegowych
Wynikają one ze sformułowania problemu, rysunków konstrukcyjnych i sposobu pracy
obciążonej konstrukcji.
Analizowana konstrukcja jest płaska i obciążenie leży w jej płaszczyźnie, wiec może
być rozpatrywana jako tarcza. Może zostać zamodelowana elementami tarczowymi
(membranowymi) lub powłokowymi.
Model będzie budowany „dwuetapowo”: najpierw model geometryczny (punkty, linie,
powierzchnie), a potem będzie automatycznie generowany model wytrzymałościowy
(węzły, elementy). Taka technikę stosuje sie współcześnie do budowy modeli
belkowych, powłokowych i bryłowych.
Założenia:
 obliczenia przeprowadzono w zakresie liniowo - sprężystym
 nie pominięto usztywnień pionowych ponieważ mają wpływ na konstrukcję
 nie zrealizowano warunku prostoliniowości krawędzi prostopadłej do przyłożonego
obciążenia
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11.5.1.1 Wręg 89
W przypadku wręgu 89 obliczeniom będą podlegać dwie płyty z otworami
przejściowymi oraz teowniki i płaskowniki.

Rysunek nr 22 Model konstrukcji

Rysunek nr 23 Warunki brzegowe i obciążenia
Warunki brzegowe są takie jak na rysunku nr 23, a dodatkowo na całym konturze
przesunięcia prostopadłe do płaszczyzny wzdłużnika równe zero; ten dodatkowy
warunek odwzorowuje współprace z płatami prostopadłymi i eliminuje ruch konstrukcji
jako ciała sztywnego. Obciążenia to siła przyłożona do linii, tak jak na rysunku nr 23.
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Rysunek nr 24 Model konstrukcji w programie Femap
Liczby umieszczone przy elementach oznaczają numery własności (Property),
szczegółowo opisane w tabeli poniżej.
Własności elementów:

Materiały
Opis

Oznaczenie

Wartość

Materiał 1 - Steel
Moduł Younga

E

2,06ˑ105

Liczba
Poissona

v

0.3

Wydruk:
Material 1 - Steel
Type ISOTROPIC
Density 7.8
STIFFNESS E 206000.

Nu 0.3

Tabela nr 4

Własności
Opis

Oznaczenie

Wartość

1 - Teownik
Typ

Plate

Materiał
Grubość

1
T

10

Wydruk:
Property 1 - T_400_100_10
Type BEAM
Material 1
SHAPE - T Section
Height 410.
Width, Top 100.
Thick, Top 10.
Thickness 10.

Tabela nr 5

Własności
Opis

Oznaczenie

Wartość

2 - Plate
Typ

Plate

Materiał
Grubość

1
T

Wydruk:
Property 2 - Plate_5
Type PLATE
Material 1
Thickness 5.

5

Tabela nr 6

185

Własności
Opis

Oznaczenie

Wartość

3 – Flat bar
Typ

Plate

Materiał

1

Grubość

T

Wydruk:
Property 3 - FB_100_10
Type BEAM
Material 1
SHAPE - Rectangular Bar
Height 400.

Width 10.

10

Tabela nr 7

Kontrola danych:

Wydruk:
Model Extents
X
0.
8150.

Tabela nr 8

Wyniki:
Forma deformacji i przesunięcia na kierunku x, [mm]:

Rysunek nr 25
Kolor jasno niebieski – konstrukcja przed deformacją.
Siatka barw – konstrukcja zdeformowana.
Przesunięcie Ux w węźle nr 2340 wynosi: 0.0582 mm.
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Y
0.
3300.

Z
-81.5
81.5

Naprężenia normalne σx, [MPa]:

Rysunek nr 26
Wektor σx jest równoległy do osi x globalnego układu współrzędnych.
Naprężenia normalne σy, [MPa]:

Rysunek nr 27
Wektor σy jest równoległy do osi y globalnego układu współrzędnych.
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Naprężenia zredukowane σHMH, [MPa]:

Rysunek nr 28
Wybrane naprężenia zredukowane σHMH uśrednione na obszarze elementu, [MPa]:

Rysunek nr 29
Ocena poprawności danych i rozwiązania:
Zakres współrzędnych węzłów:

Wartości odczytane:
Współrzędna X [m]

Współrzędna Y [m]

Współrzędna Z [m]

X = (0.0; 8.15)

Y = (0.0; 3.3)

Z = (-0.0815; 0.0815)

Tabela nr 9
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Wniosek: Zakres jest zgodny z rysunkiem, ponieważ współrzędna z powinna być równa
0.0, ale w takim przypadku program Femap wykazuje pewien niewielki zakres,
symetryczny wokół wartości zero.
Własności konstrukcji:

Wartości:

Długość elementów belkowych [mm]:

Powierzchnia blach [mm2]:

Odczytane:

27 950.

24 884 329

Obliczone:

27 950

24 855 000

Tabela nr 10
Wniosek: Wyniki są zgodne.
Zmiana długości:
Wartość odczytana:

Δl = 0.0582 mm

Wartość oszacowana(bez uwzględniania otworów):

Δl = 0.0119 mm

Wniosek: Wartości są zgodne, wartość odczytana jest większa niż oszacowana.

Parametr Epsilon:
Odczytany parametr ε = 5.7690875E-13
Wniosek: Układ został rozwiązany poprawnie, spełnienie warunku |𝜀| < 10−8
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11.5.1.2 Wręg 85
W przypadku wręgu 85 obliczeniom będą podlegać fragment płyty z otworem
przejściowymi oraz teowniki.

Rysunek nr 30 Model konstrukcji

Rysunek nr 31 Warunki brzegowe i obciążenia
Warunki brzegowe są takie jak na rysunku nr 31, a dodatkowo na całym konturze
przesunięcia prostopadłe do płaszczyzny wzdłużnika równe zero; ten dodatkowy
warunek odwzorowuje współprace z płatami prostopadłymi i eliminuje ruch konstrukcji
jako ciała sztywnego. Obciążenia to siła przyłożona do linii, tak jak na rysunku nr 31.
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Rysunek nr 32 Model konstrukcji w programie Femap
Liczby umieszczone przy elementach oznaczają numery własności (Property),
szczegółowo opisane w tabeli poniżej.
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Własności elementów:

Materiały
Opis

Oznaczenie

Wartość

Materiał 1 - Steel
Moduł Younga

E

2,06ˑ105

Liczba
Poissona

v

0.3

Wydruk:
Material 1 - Steel
Type ISOTROPIC
Density 7.8
STIFFNESS E 206000.

Nu 0.3

Tabela nr 11

Własności
Opis

Oznaczenie

Wartość

2 - Plate
Typ

Plate

Materiał
Grubość

1
T

Wydruk:
Property 2 - Plate_10
Type PLATE
Material 1
Thickness 10

10

Tabela nr 12

Kontrola danych:
Wydruk:
Model Extents
X
640.
1900.
Total Volume (All Elements)

Y
-100.
2000.
=

Z
-21.
21.
16406646.

Tabela nr 13
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Wyniki:
Forma deformacji i przesunięcia na kierunku x, [mm]:

Rysunek nr 33
Kolor jasno niebieski – konstrukcja przed deformacją.
Siatka barw – konstrukcja zdeformowana.
Przesunięcie Ux w węźle nr 202 wynosi: 0.106 m
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Naprężenia normalne σx, [MPa]:

Rysunek nr 34
Wektor σx jest równoległy do osi x globalnego układu współrzędnych.
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Naprężenia normalne σy, [MPa]:

Rysunek nr 35
Wektor σy jest równoległy do osi y globalnego układu współrzędnych.
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Naprężenia zredukowane σHMH, [MPa]:

Rysunek nr 36
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Naprężenia normalne σx uśrednione na obszarze elementu, [MPa]:

Rysunek nr 37
Wektor σx jest równoległy do osi x globalnego układu współrzędnych.
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Naprężenia zredukowane σHMH uśrednione na obszarze elementu, [MPa]:

Rysunek nr 38
Ocena poprawności danych i rozwiązania:
Zakres współrzędnych węzłów:

Wartości odczytane:
Współrzędna X [m]

Współrzędna Y [m]

Współrzędna Z [m]

X = (0.0; 1.26)

Y = (-.1; 2.0)

Z = (-0.021; 0.021)

Tabela nr 14
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Wniosek: Zakres jest zgodny z rysunkiem, ponieważ współrzędna z powinna być równa
0.0, ale w takim przypadku program Femap wykazuje pewien niewielki zakres,
symetryczny wokół wartości zero.
Objętość konstrukcji:
Objętość obliczona:

16 309 087

mm3

Odczytana:

16 406 646

mm3

Wniosek: Wartości są zgodne.
Średnie naprężenia σX w polu bez otworu:
Wartość odczytana:

σX = 0.34 MPa oraz 3.35 MPa

Wartość oszacowana:

σX = 0.24 MPa

Wniosek: Wartości są zgodne. Wartość odczytana jest większa niż oszacowana,
szczególnie jeśli chodzi o wynik drugi. Na tak nie równomierne rozłożenie naprężeń ma
znaczący wpływ położenie otworu.

Zmiana długości:
Wartość odczytana:

Δl = 0.00146 mm

Wartość oszacowana(bez uwzględniania otworów):

Δl = 0.10600 mm

Wniosek: Wartości są zgodne, wartość odczytana większa niż oszacowana. Wyraźnie
widać, iż położenie oraz wielkość otworu znacznie wpływa na wydłużenie.

Parametr Epsilon:
Odczytany parametr ε = 6.8682229E-14
Wniosek: Układ został rozwiązany poprawnie, spełnienie warunku |𝜀| < 10−8
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11.5.2 Utrata Stateczności
Utrata stateczności przejawia sie w nagłej zmianie kształtu konstrukcji pod wpływem
naprężeń ściskających. Przemieszczenia wynikające ze zmiany kształtu występują na
kierunku prostopadłym do działających naprężeń ściskających.
Wynika z tego, ze naprężenia działające w osi belki czy w płaszczyźnie obojętnej płyty,
a wiec przed utrata stateczności wywołujące tylko rozciąganie, ściskanie i ścinanie, po
utracie stateczności prowadza do zginania belki czy płyty.
Budując model należy wiec odwzorować:
 osiowy/tarczowy stan naprężenia w konstrukcji
 sztywność giętna konstrukcji
Oznacza to, ze nie można używać do modelowania zjawiska utraty stateczności
elementów typu pręt czy tarcza (membrana), bo nie posiadają sztywności giętnej, a
elementy typu belka i płyta (powłoka).
Analityczne obliczenia stateczności prostych układów konstrukcyjnych (belki, płyty)
pozwalają na określenie tzw. siły krytycznej (Eulerowskiej), która informuje, jaka
maksymalna siłę można przyłożyć do danej konstrukcji, w określonym jej punkcie i na
zadanym kierunku; z siła krytyczna jest związana forma utraty stateczności.
Założenia:
 obliczenia przeprowadzono w zakresie liniowo - sprężystym
 nie pominięto usztywnień pionowych ponieważ mają wpływ na konstrukcję
 nie zrealizowano warunku prostoliniowości krawędzi prostopadłej do przyłożonego
obciążenia
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11.5.2.1 Wręg 89
W przypadku wręgu 89 obliczeniom będą podlegać dwie płyty z otworami
przejściowymi oraz teowniki i płaskowniki.

Rysunek nr 39 Model konstrukcji

Rysunek nr 40 Warunki brzegowe i obciążenia
Warunki brzegowe są takie jak na rysunku nr 40. Obciążenia to siła przyłożona do linii,
jak na rysunku nr 40.
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Rysunek nr 41 Model konstrukcji w programie Femap
Liczby umieszczone przy elementach oznaczają numery własności (Property),
szczegółowo opisane w tabeli poniżej.
Własności elementów:

Materiały
Opis

Oznaczenie

Wartość

Materiał 1 - Steel
Moduł Younga

E

2,06ˑ105

Liczba
Poissona

v

0.3

Wydruk:
Material 1 - Steel
Type ISOTROPIC
Density 7.8
STIFFNESS E 206000.

Nu 0.3

Tabela nr 15

Własności
Opis

Oznaczenie

Wartość

1 - Teownik
Typ

Plate

Materiał

1

Grubość

T

10

Wydruk:
Property 1 - T_400_100_10
Type BEAM
Material 1
SHAPE - T Section
Height 410.
Width, Top 100.
Thick, Top 10.
Thickness 10.

Tabela nr 16

Własności
Opis

Oznaczenie

Wartość

2 - Plate
Typ

Plate

Materiał

1

Grubość

T

Wydruk:
Property 2 - Plate_5
Type PLATE
Material 1
Thickness 5.

5

Tabela nr 17
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Własności
Opis

Oznaczenie

Wartość

3 – Flat bar
Typ

Plate

Materiał

1

Grubość

T

Wydruk:
Property 3 - FB_100_10
Type BEAM
Material 1
SHAPE - Rectangular Bar
Height 400.

Width 10.

10

Tabela nr 18

Kontrola danych:

Wydruk:
Model Extents
X
0.
8150.

Tabela nr 19

Wyniki:
Forma deformacji i przesunięcia na kierunku z, [mm]:
Mnożnik obciążenia α1 = 37,06816

Rysunek nr 42
Kolor jasno niebieski – konstrukcja przed deformacją.
Siatka barw – konstrukcja zdeformowana.

203

Y
0.
3300.

Z
-136
136

Obciążenie / Naprężenia krytyczne:

Opis

Oznaczenie

Wartość

Jednostka

Naprężenia nominalne

σn

0.30303

MPa

Mnożnik obciążenia

α1

37.06816

-

σMES,

11.23

MPa

σkr

11.23

MPa

Naprężenia krytyczne

Tabela nr 20
Ocena poprawności danych i rozwiązania:
Zakres współrzędnych węzłów:

Wartości odczytane:
Współrzędna X [m]

Współrzędna Y [m]

Współrzędna Z [m]

X = (0.0; 8.15)

Y = (0.0; 3.30)

Z = (-0.0815; 0.0815)

Tabela nr 21
Wniosek: Zakres jest zgodny z rysunkiem, ponieważ współrzędna z powinna być równa
0.0, ale w takim przypadku program Femap wykazuje pewien niewielki zakres,
symetryczny wokół wartości zero.
Właściwości konstrukcji:

Wartości:

Długość elementów belkowych[mm]:

Powierzchnia blach[mm2]:

Odczytane:

27 950.

24 884 329

Obliczone:

27 950

24 855 000

Tabela nr 22
Wniosek: Wartości są zgodne.
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Ocena odporności konstrukcji na utratę stateczności:
Po wykonaniu obliczeń dla modelu otrzymano:
Współczynnik α dla modelu:
α1 = 37.06816
Maksymalna siła:
maxQW

= QW ˑ α1 = 37.06816 ˑ 5 kN = 185,3 kN

Ściskające naprężenie nominalne:
σQ = αmin ˑ σx(avg) = 37.06816 ˑ 0.03873 MPa = 1.436 MPa
Wnioski: Wzdłużnik przeniesie obciążenie robocze QW, nie straci on stateczność.
Konstrukcja może, nie tracąc stateczności, przenieść siłę maksymalna równą 185.3 kN,
równoważną ściskającemu naprężeniu nominalnemu wynoszącemu 1.436 MPa, ale
tylko wówczas gdy w każdym punkcie konstrukcji spełniona jest zależność σred < Re.
Ocena

poprawności

modelu

powłokowego

w

porównaniu

z

obliczeniami

szacunkowymi:
Dla modelu σE < σMES,a , dla modelu MES płyty z otworem uzyskano wyższą wartość
naprężeń krytycznych niż ze wzoru dla płyty bez otworu.
Ocena poprawności uzyskanych wyników w stosunku do „pełnego – oryginalnego”
problemu (jeśli zostały przyjęte założenia upraszczające):
W modelach MES została pominięta sztywność skrętna usztywnień, więc uzyskane
wyniki są oszacowaniami „od dołu”.

Parametr Epsilon:
Odczytany parametr ε = 2.6022695E-13
Wniosek: Układ został rozwiązany poprawnie, spełnienie warunku |𝜀| < 10−8
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11.5.2.2 Wręg 85
W przypadku wręgu 85 obliczeniom będą podlegać fragment płyty z otworem
przejściowymi oraz teowniki.

Rysunek nr 43 Model konstrukcji

Rysunek nr 44 Warunki brzegowe i obciążenia
Warunki brzegowe są takie jak na rysunku nr 40. Obciążenia to siła przyłożona do linii,
jak na rysunku nr 40.
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Rysunek nr 45 Model konstrukcji w programie Femap
Liczby umieszczone przy elementach oznaczają numery własności (Property),
szczegółowo opisane w tabeli poniżej.
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Własności elementów:

Materiały
Opis

Oznaczenie

Wartość

Materiał 1 - Steel
Moduł Younga

E

2,06ˑ105

Liczba
Poissona

v

0.3

Wydruk:
Material 1 - Steel
Type ISOTROPIC
Density 7.8
STIFFNESS E 206000.

Nu 0.3

Tabela nr 23

Własności
Opis

Oznaczenie

Wartość

2 - Plate
Typ

Plate

Materiał
Grubość

1
T

Wydruk:
Property 2 - Plate_10
Type PLATE
Material 1
Thickness 10

10

Tabela nr 24

Kontrola danych:
Wydruk:
Model Extents

X
640.
1900.

Total Volume (All Elements)

Y
-100.
2000.
=

Z
-21.
21.
16406646.

Tabela nr 25
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Wyniki:
Forma deformacji i przesunięcia na kierunku z, [mm]:
Mnożnik obciążenia α1 = 42.67052

Rysunek nr 46
Kolor jasno niebieski – konstrukcja przed deformacją.
Siatka barw – konstrukcja zdeformowana.
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Obciążenie / Naprężenia krytyczne:

Opis

Oznaczenie

Wartość

Jednostka

Naprężenia nominalne

σn

0.24

MPa

Mnożnik obciążenia

α

42.67052

-

σMES

10.16

MPa

σkr

10.16

MPa

mb

1

σE

21.69

MPa

Opis

Symbol

Jednostka

Model

mnożnik obciążenia

α

naprężenia krytyczne

σMES

MPa

10.16

naprężenia szacunkowe

σE

MPa

21.69

Naprężenia krytyczne

Naprężenia szacunkowe

Tabela nr 26
Zestawienie wyników:

42.67052

Tabela nr 27
Ocena poprawności danych i rozwiązania:
Zakres współrzędnych węzłów:

Wartości odczytane:
Współrzędna X [m]

Współrzędna Y [m]

Współrzędna Z [m]

X = (0.0; 1.26)

Y = (-.1; 2.0)

Z = (-0.021; 0.021)

Tabela nr 28
Wniosek: Zakres jest zgodny z rysunkiem, ponieważ współrzędna z powinna być równa
0.0, ale w takim przypadku program Femap wykazuje pewien niewielki zakres,
symetryczny wokół wartości zero.
Objętość konstrukcji:
Objętość obliczona: 16 309 087 mm3

Odczytana: 16 406 646

Wniosek: Wartości są zgodne.
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mm3

Średnie naprężenia σX w polu bez otworu”
Wartość odczytana:

σX = 0.34 MPa oraz 3.35 MPa

Wartość oszacowana:

σX = 0.24 MPa

Wniosek: Wartości są zgodne.
Ocena odporności konstrukcji na utratę stateczności”
Współczynnik α dla modelu:

α = 42.67052

Maksymalna siła:

maxQW = QW ˑ α = 42.67052ˑ 5kN = 213.4 kN

Ściskające naprężenie nominalne:

σQ = α ˑ σx(avg) = 42.67052 ˑ 3.35 MPa = 142.9 MPa

Wnioski: Wzdłużnik przeniesie obciążenie robocze QW, nie straci on stateczność.
Konstrukcja może, nie tracąc stateczności, przenieść siłę maksymalna równą 213.4 kN,
równoważną ściskającemu naprężeniu nominalnemu wynoszącemu 3.35 MPa, ale tylko
wówczas gdy w każdym punkcie konstrukcji spełniona jest zależność σred < Re.
Ocena

poprawności

modelu

powłokowego

w

porównaniu

z

obliczeniami

szacunkowymi:
Dla modelu σE < σMES , dla modelu MES płyty z otworem uzyskano wyższą wartość
naprężeń krytycznych niż ze wzoru dla płyty bez otworu.

Parametr Epsilon:
Odczytany parametr ε = 6.8682229E-14
Wniosek: Układ został rozwiązany poprawnie, spełnienie warunku |𝜀| < 10−8
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11.5.3 Posumowanie
W obliczeniach na wręgu 89 przyjęliśmy falową siłę poprzeczna równą 5 kN, dla
konstrukcji, która będzie modyfikowana poprzez dodanie dwóch otworów. Wyniki
wykazują, iż ta część konstrukcji spełnia wymagania PRS-u z dużym naddatkiem. W
związku z tymi wynikami nie było potrzeby obliczeń dla wręgu 85. Jednakże, aby
upewnić się, co do wyników oraz potwierdzić, iż lokalnie płyta z otworem nie
odkształci się oraz nie utraci stateczności wykonano obliczenia tylko dla jednego pola
płytowego na wręgu 85. Obciążenie podano te same w obu przypadkach, co powoduje,
iż dla pojedynczego pola płytowego stan naprężeń był zawyżony. Jednakże nawet w
takim wypadku wartości naprężeń wskazują, iż modyfikowana gródź nie podda się
odkształceniom oraz nie utraci stateczności.
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11.6 Modele 3D
W ramach projektu zostały wykonane:
 model ładowni nr 1
 model ładowni nr 2
 skan kadłuba
 model kadłub
11.6.1 Modele Ładowni nr 1 i 2
Przekroje ładowni jak i sam model zostały wykonane w programie AutoCad.

Program

AutoCad

jest

jednym

z

popularniejszych

w

świecie

programów

komputerowych wspomagających proces projektowanie obiektów technicznych w
zakresie kształtowania ich modeli geometrycznych oraz wykonywania zapisów
graficznych tych modeli. Za pomocą programu tworzy sie w sposób numeryczny w
pamięci komputera obiekty dwu i trójwymiarowe z równoczesna ich wizualizacja na
ekranie monitora. Wizualizacja polega na przedstawianiu odpowiednich rzutów obiektu,
które są konstruowane indywidualnie przez operatora programu lub generowane
automatycznie przez program na podstawie utworzonego uprzednio modelu
numerycznego obiektu. Zastosowanie odpowiednich procedur programu AutoCad
pozwala dostosować uzyskiwany zapis graficzny do wszelkich wymagań stawianych
rysunkom technicznym tj. uzupełnić go o wymiarowanie, przedstawienia symboliczne,
opisy tekstowe itp. Niewątpliwa zaleta programu AutoCad jest fakt, że współpracuje on
z szeregiem programów, używanych podczas pracy przy projektowaniu właściwości
funkcjonalnych, materiałowych, wytrzymałościowych i technologicznych rozważanych
obiektów.
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Rysunek nr 47 Model 3D Ładowni nr 1 i 2

Rysunek nr 48 Model 3D Ładowni nr 1 i 2
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Rysunek nr 49 Model 3D Ładowni nr 1

Rysunek nr 50 Model 3D Ładowni nr 1
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Rysunek nr 51 Model 3D Ładowni nr 1

Rysunek nr 52 Model 3D Ładowni nr 1
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Rysunek nr 53 Model 3D Ładowni nr 2

Rysunek nr 54 Model 3D Ładowni nr 2
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Rysunek nr 55 Model 3D Ładowni nr 2

Rysunek nr 56 Model 3D Ładowni nr 2
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11.6.2 Model Kadłuba
Nie ma możliwości zeskanowania rzeczywistego kadłuba jednostki. Dlatego w ramach
kompromisu zeskanowano model Sołdka znajdujący się w CMM. Użyto do tego
skanera FARO ScanArm a następnie do obróbki programu Geomagic Studio.
FARO ScanArm, tzn. połączenie ramienia pomiarowego FARO z lekką głowicą
skanującą to idealne rozwiązanie pomiarowe. Unikatowy jest fakt możliwości pracy z
ramieniem zarówno w modusie dotykowym jak i skanującym bez konieczności (de-)
montażu głowicy.
ScanArm to idealne narzędzie do rozwoju produktów, inspekcji i kontroli jakości.
Oferuje takie możliwości, jak porównywanie chmury punktów z danymi CAD, szybkie
tworzenie prototypów, inżynieria odwrotna oraz trójwymiarowe modelowanie
powierzchni o dowolnym kształcie.
Dokładność to ±35 µm, szybkość skanowania do 45.120 punktów na sekundę.

Zdjęcie nr 16 FARO ScanArm
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Geomagic Studio automatycznie wytwarza dokładny obiekt cyfrowy z fizycznego
modelu. Numer jeden na świecie wśród oprogramowań do zautomatyzowanej inżynierii
odwrotnej, Geomagic Studio może być również wykorzystywany w takich dziedzinach
jak masowa i jednostkowa produkcja urządzeń na zamówienie oraz automatyczne
odtwarzanie obiektów.

Geomagic Studio gwarantuje:
 wysoką jakość dopasowania modelu poligonowego i NURBS
 dziesięciokrotny wzrost produktywności względem tradycyjnego oprogramowania
CAD podczas przetwarzania złożonych lub bezkształtnych obiektów
 zautomatyzowane opcje oraz płynność pracy umożliwiające skrócenie czasu
szkolenia i pozwalające na ominięcie czasochłonnych zadań
 integrację pomiędzy najpopularniejszymi skanerami trójwymiarowymi i programami
CAD/CAM
 możliwość pracy jako autonomiczna aplikacja do szybkiej produkcji lub jako
dopełnienie oprogramowania CAD
 algorytmy dokładnego dopasowania powierzchni i krzywizn certyfikowane przez
PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt)

Funkcje oprogramowania:
 błyskawiczne porównanie danych z skaningu z modelem CAD lub średnim modelem
z kilku skanów
 wizualizacja odchyleń na modelu w standardowej lub zdefiniowanej przez
użytkownika palecie kolorów
 natychmiastowa analiza wymiarów 2D i 3D, analiza figur geometrycznych,
wielkości, dopasowania, grubości ścian i krawędzi
 możliwość określenia położenia łopat turbin, analizę zewnętrznej i wewnętrznej
geometrii łopat, analizę skręcenia i wielu innych (wymaga modułu Blade)
 tworzenia w różnych standardach oraz zdefiniowanych przez użytkownika, raportów
wraz z modelami podglądowymi 3D PDF
 wsparcie dla szerokiej gammy skanerów, tabletów i urządzeń sondowych
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Rysunek nr 57 Model Kadłuba

Rysunek nr 58 Model Kadłuba
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Rysunek nr 59 Model Kadłuba

Rysunek nr 60 Model Kadłuba
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12. Projekt Zagospodarowania Przestrzennego Ładowni
Jednostka S.S. Sołdek pełniąca obecnie swoją nową rolę - eksponatu muzealnego - nie
została przekształcona tak by w pełni prezentować swoje wnętrze. Dwie z czterech
ładowni zostały wyłączone z użytku. Zaadaptowano jedynie ładownię nr 3 i 4, które
podzielone półpokładem na wysokości 3,5 metra od stępki wewnętrznej, pełnią funkcje
sal wystawowych. W przeciwieństwie do wielu pomieszczeń znajdujących się na statku,
w zasadzie tylko ładownia nr 1 i 2 wciąż pozostały niedostępne dla zwiedzających.
Zagospodarowanie przestrzenne, czyli innymi słowy przystawanie przestrzeni ładowni
do nowych funkcji nie jest prostym zadaniem. Podstawowym problem jest odnalezienie
rozwiązania by stworzyć odpowiedni dostęp do ładowni. Zejście – bezpieczne i
wygodne, spełniające wszystkie stawiane wymagania przez przepisy i normy. Dopiero
kolejnym etapem jest budowanie przestrzeni- wyglądu w surowym, niesymetrycznym
wnętrzu stalowym. Również materiały do budowy wnętrz muszą spełniać odpowiednie
wymagania.
Podstawowe właściwości materiałów stosowanych we wnętrzach okrętowych to:
ognioodporność co najmniej taka, by zatrzymać przenoszenie się ognia, pomimo że
same ściany mogą się zwęglić (wszystkie stosowane lakiery, farby i materiały
włókiennicze powinny opóźniać przenoszenie się ognia). Właściwości izolacyjne,
zdolność ochrony od zimna oraz tłumienia dźwięków. Możliwie najmniejszy ciężar.
Odporność na korozję. Elastyczność i odporność na działanie drgań i ciepła. Łatwość
czyszczenia i dezynfekcji.
Jak wiadomo tylko niektóre z materiałów mogą odpowiadać równocześnie wszystkim
wymienionym wymaganiom.
Rozplanowanie pomieszczeń należy do najistotniejszych problemów architektury
okrętu. Jednak również praca architekta nad projektowaniem pomieszczeń okrętowych
jest wymagającym zadaniem. Projektant zajmujący się tą formą przestrzenna powinien
posiadać odpowiednie wyszkolenie i w pełni zdawać sobie sprawę ze specyfiki
okrętowej. Musi odpowiednio rozwiązać równanie oraz ustalić związki pomiędzy
techniką i sztuką.
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12.1 Dokumentacja Fotograficzna Sale Wystawowe w Ładowni nr 3 i 4
Na zamieszczonych zdjęciach można zobaczyć jak obecnie wyglądają zaadaptowane
ładownie na cztery sale wystawowe. Szczegółowe informację dotyczące adaptacji tych
wnętrz zawarte zostały w rozdziale drugim.

Zdjęcie nr 1 Ładownia nr 3 (cześć znajdująca się nad międzypokładem)

Zdjęcie nr 2 Ładownia nr 3 (cześć znajdująca się nad międzypokładem)
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Zdjęcie nr 3 Ładownia nr 3 (instalacja)

Zdjęcie nr 4 Ładownia nr 3 (instalacja)
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Zdjęcie nr 5 Ładownia nr 3 (schody)

Zdjęcie nr 6 Ładownia nr 3 (schody)
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Zdjęcie nr 7 Ładownia nr 3 (widok na usztywnienia międzypokładu)

Zdjęcie nr 8 Ładownia nr 3 (instalacja)
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Zdjęcie nr 9 Ładownia nr 4 (cześć znajdująca się nad międzypokładem)

Zdjęcie nr 10 Ładownia nr 3 i 4 (cześć znajdująca się nad międzypokładem)
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Zdjęcie nr 11 Ładownia nr 4 (cześć znajdująca się pod międzypokładem)

Zdjęcie nr 12 Ładownia nr 4 (cześć znajdująca się pod międzypokładem)
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Zdjęcie nr 13 Ładownia nr 4 (cześć znajdująca się pod międzypokładem)

Zdjęcie nr 14 Ładownia nr 4 (cześć znajdująca się pod międzypokładem)
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Zdjęcie nr 15 Ładownia nr 4 (cześć znajdująca się pod międzypokładem)

Zdjęcie nr 16 Ładownia nr 4 (cześć znajdująca się pod międzypokładem)
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12.2. Stan Techniczny Ładownia nr 1 i 2
Ładownia nr 1 i ładownia nr 2 rozmieszczone są kolejno w części dziobowej statku.

Schemat nr 1 Położenia Ładowni nr 1 i 2
Podczas pobytu Sołdka w doku Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. Józefa
Piłsudzkiego w październiku 2010 roku przeprowadzono pomiar grubości blach
poszycia, konstrukcji kadłuba oraz grodzi i pokładów. Stan techniczny kadłuba
odpowiadał stawianym wymaganiom przez przepisy Polskiego Rejestru Statków dla
statków śródlądowych. Wyniki wskazały, że ubytki ni przekraczają granic
dopuszczalnych tj. -40%. Jednak zdecydowanie gorszą kondycję wykazały wręgi
ładowni nr 1. Założono by podczas najbliższego przeglądu pośredniego przeprowadzić
remont.
Zakres planowanych prac w ładowni nr 1 i 2:
 oczyszczenie konstrukcji z pozostałości powłoki malarskiej i rdzy
(obecność rdzy na elementach konstrukcji widoczne na każdym zdjęciu
zamieszczonym w rozdziale poniżej)
 naprawa owręża poszycia burtowego
 zakonserwowanie i pomalowanie wszystkich powierzchni konstrukcji stalowej nie
dopuszczając do dalszej degradacji

Zdjęcie nr 1 Stan owręża poszycia skrajnika dziobowego i wręg ładowni nr 1
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Jak już wspomniano statek przebudowano na statek muzeum w 1984 roku w Gdańskiej
Stoczni Remontowa. Oprócz przebudowy wykonano remont klasowy statku w celu
spełnienia wytycznych PRS, dotyczących uzyskania orzeczenia technicznego o
zdatności do pływania. Dodatkowo określono warunki stateczności. Przeprowadzono
przegląd kadłuba wraz z pomiarami grubości poszycia oraz konserwacje kadłuba.
Opracowane dane o stateczności określiły plan zabalastowania statku. Balast to
dodatkowy element lub ładunek, którego podstawową cechą jest znaczny ciężar. Aby
uzyskać wymagane parametry statecznościowe, użyto płyt betonowych w ładowniach
nr 1 i nr 2. Niestety od 31 lat dno pod płytami ulega korozji. Od czasu ich włożenia nie
było konserwowane.

Schemat nr 2 Plan balastu
Aktualny stan techniczny ładowni nr 1 i nr 2 można prześledzić na zdjęciach
wykonanych w październiku 2013 roku.
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12.3 Dokumentacja Fotograficzna Stanu Technicznego Ładowni nr 1 i 2
Dokumentacja fotograficzna została wykonana w październiku 2013 roku by pokazać
ogólny stan techniczny ładowni nr 1 i 2. Na fotografiach widoczne jest ułożenie płyt
betonowych (Ładownia nr 1-zdjęcia nr: 3, 4,12,14,16, Ładownia nr 2-zdjęcia nr:
1,5,10,11), deformacja elementów konstrukcyjnych (ładownia nr 1: zdjęcia nr
3,10,11,12,13,15,17, Ładownia nr 2-zdjęcia nr: 1,2,4,7,9,11) oraz obecność korozji
(Ładownia nr 1-zjęcia nr: 2,3,6,7,8,15, Ładownia nr 2-zdjęcia nr: 3,12,13,16).
Dokumentacja ta ma również pokazać zestawienie obecnego wyglądu obu ładowni z
wizualizacją wyglądu po przeprowadzonych zmianach. Dodatkowo zamieszczono
fotografie obecnego zejścia do ładowni nr 1 i 2, przebiegającego bezpośrednio przez
kabinę wachtowego.
12.3.1 Ładownia nr 1

Zdjęcie nr 1
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Zdjęcie nr 2
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Zdjęcie nr 3
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Zdjęcie nr 4
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Zdjęcie nr 5
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Zdjęcie nr 6

Zdjęcie nr 7
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Zdjęcie nr 8
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Zdjęcie nr 9
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Zdjęcie nr 10

242

Zdjęcie nr 11
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Zdjęcie nr 12
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Zdjęcie nr 13
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Zdjęcie nr 14

Zdjęcie nr 15
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Zdjęcie nr 16
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Zdjęcie nr 17
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12.3.2 Ładownia nr 2

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2
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Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4
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Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6
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Zdjęcie nr 7

Zdjęcie nr 8
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Zdjęcie nr 9
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Zdjęcie nr 10
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Zdjęcie nr 11
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Zdjęcie nr 12
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Zdjęcie nr 13

Zdjęcie nr 14
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Zdjęcie nr 15
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Zdjęcie nr 16
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12.3.3 Zejście

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2
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Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4
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Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6
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Zdjęcie nr 7

Zdjęcie nr 8
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Zdjęcie nr 9

Zdjęcie nr 10
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12.4 Dokumentacja Fotograficzna Przejście Między Ładownią nr 2 a 3
Dokumentacja fotograficzna została wykonana w październiku 2013 roku. Na
rysunkach od nr 1 do nr 4 pokazano umiejscowienie otworów przejściowych w
konstrukcji ładowni nr 2 i grodzi na wręgu 85. Na fotografiach od nr 1 do nr 24
pokazana została obecna konstrukcja która w ramach projektu ulegnie przebudowie.

Rysunek nr 1

Rysunek nr 2
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Rysunek nr 3

Rysunek nr 4
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Zdjęcie nr 1 Widok od Ładowni nr 3

Zdjęcie nr 2 Widok od Ładowni nr 3
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Zdjęcie nr 3 Widok od Ładowni nr 3

Zdjęcie nr 4 Widok od Ładowni nr 3
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Zdjęcie nr 5 Widok od Ładowni nr 3

Zdjęcie nr 6 Widok od Ładowni nr 3
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Zdjęcie nr 7 Widok od Ładowni nr 3

Zdjęcie nr 8 Widok od Ładowni nr 2
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Zdjęcie nr 9 Widok od Ładowni nr 2

Zdjęcie nr 10 Widok od Ładowni nr 2
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Zdjęcie nr 11 Klatka Schodowa

Zdjęcie nr 12 Klatka Schodowa
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Zdjęcie nr 13 Klatka Schodowa

Zdjęcie nr 14 Klatka Schodowa
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Zdjęcie nr 15 Klatka Schodowa

Zdjęcie nr 16 Pomieszczenie Centrali Wentylacyjnej
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Zdjęcie nr 17 Pomieszczenie Centrali Wentylacyjnej

Zdjęcie nr 18 Pomieszczenie Centrali Wentylacyjnej
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Zdjęcie nr 19 Pomieszczenie Centrali Wentylacyjnej

Zdjęcie nr 20 Pomieszczenie Centrali Wentylacyjnej
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Zdjęcie nr 21 Pomieszczenie Centrali Wentylacyjnej

Zdjęcie nr 22 Pomieszczenie Centrali Wentylacyjnej
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Zdjęcie nr 23 Pomieszczenie Centrali Wentylacyjnej
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12.5 Projekt Zagospodarowania Przestrzeni Ładowni nr 1 i 2
By przedstawić zainteresowanym całą przestrzeń „Sołdka” należy dwie pozostałe
ładownie odpowiednio zagospodarować. Myślą przewodnią proponowanego projektu
jest komfort i prostota przy jednoczesnym odzwierciedleniu charakteru pierwszego
rudowęglowca, zbudowanego w powojennej Polsce. Koncepcja opiera się na uzyskaniu
harmonii

z

kształtami

indywidualnych.

zewnętrznymi

„Sołdka”

przy wydobyciu

jego

cech

Założeniem niewątpliwie stało się ukazanie zwiedzającym

odpowiednich cech okrętowości zestawionych we współczesnym wnętrzu, które jednak
będzie pamiętało o latach powstania tego statku. Pomysłem na funkcję ładowni nr 2 jest
utworzenie w jej przestrzeni sali konferencyjnej. Natomiast ładownia nr 1 ma pełnić
rolę wystawową.
Należy pamiętać, że choć „Sołdek” jest eksponatem muzealnym to stojąc w porcie
gdańskim podlega wszystkim obowiązującym przepisom, jakie nakłada Urząd Morski.
Dodatkowo obowiązują go przepisy Polskiego Rejestru Statków pomimo faktu, że nie
uczestniczy w żegludze. Musi spełniać terminy przeglądów, remontów i zejść na
dokowania. Ponad to obowiązujące przepisy międzynarodowe i krajowe szczegółowo
regulują wiele zagadnień związanych z projektowaniem i budową wszelkich
pomieszczeń. Międzynarodowa Konwencja o Bezpieczeństwie Życia na Morzu,
Konwencja SOLAS (Safety of Life AT Sea Convention), reguluje zagadnienia związane
z budową i wyposażeniem okrętu. W Polsce urzędowi, któremu podlega jednostka s.s
Sołdek, oceniającemu stopień bezpieczeństwa i egzekwującemu między innymi
wymagania konwencji SOLAS jest Gdański Urząd Morski.
Towarzystwo Klasyfikacyjne (Polski Rejestr Statków) ma przede wszystkim na
względzie

bezpieczeństwo

konstrukcyjne

i

niezawodność

statku.

Zatwierdza

dokumentację projektową zarówno nowo powstającego statku, jak i przebudowywanego
lub remontowanego. Prowadzi bieżący nadzór w czasie wykonywanych prac.
Przed przystąpieniem do aranżacji wnętrz wyżej wymienianych ładowni należy
pamiętać o przeprowadzeniu niezbędnych działań umożliwiających otwarcie kolejnych
pomieszczeń. Które z kolei będą następnymi po wykonaniu odpowiednich prac
kadłubowych, maszynowych, konserwacyjno -malarskich. Wszystkie wspomniane
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czynność muszą być zgodnie z obowiązującymi „Sołdka” przepisami. Natomiast prace,
które należy wykonać w rejonie ładowni nr 1 i 2 to m.in.:
 usunięcie płyt betonowych ułożonych na dnie obu ładowni
 oczyszczenie i odpowiednia konserwacja powierzchni, które przez ostatnie 31 lat
niszczały pod przykryciem płyt
 stworzenie odpowiedniego zejścia do ładowni nr 1 i 2 (wykonanie otworów i
schodów)
 doprowadzenie ogrzewania i klimatyzacji
 wykonanie odpowiedniego oświetlenia
 ułożenie drewnianej podłogi
Dostosowanie ładowni nr 1 i 2 na potrzeby muzealne, poza samą aranżacją, wiąże się z
szeregiem prac remontowych i wyposażeniowych. Pomieszczenia ładowni mogą być
ogrzewane, w taki sam sposób jak ładownie nr 3 i 4, za pomocą szafek grzewczych oraz
gorącego powietrza trafiającego z centrali grzewczej. Konieczne będzie poprowadzenie
odpowiednich

instalacji.

Nie

wolno

zapomnieć

o

instalacji

sygnalizacji

przeciwpożarowej. Tu również nie jest konieczne tworzenie nowej stacji alarmowej,
należy jedynie podpiąć się do istniejącej centrali, znajdującej się w kabinie
wachtowego.
W przygotowanym opracowaniu głównych założeń nie wyszczególniono problemu
instalacji, jej maskowania czy prowadzenia. Widoczne na ścianach odpowiednie
okablowanie czy orurowanie biegnące wzdłuż pomieszczenia doda mu jedynie
charakteru. W architekturze przemysłowej można zauważyć, że wyprowadzone
instalacje na zewnątrz ścian są stałym ich elementem. I choć przy budowie statku
wszystkie instalacje zostają obudowane, niewidoczne w pomieszczeniach dla ludzi to w
przypadku „Sołdka” z pewnością nie zostanie to odebrane negatywnie. Ponad to jednym
z głównych założeń jest pozostawienie odkrytej konstrukcji burt.
Spełnienie wszystkich wspomnianych wymagań będzie łatwiejsze niż w czasie
pierwszej adaptacji wnętrz „Sołdka”. Przede wszystkim ze względu na zdecydowanie
mniejszą kubaturę ładowni nr 1 i 2, w porównaniu z 3 i 4, oraz z możliwością
wykorzystania istniejącej infrastruktury na statku. Największą przeszkodą jest usunięcie
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płyt betonowych, co skutkowałoby koniecznością uzyskania odpowiedniej stateczności
„Sołdka” w inny sposób. Możliwe jest pozostawienie tego balastu i przykrycie go
odpowiednim ułożeniem podłogi. Jednak zniszczenia, które powstały pod płytami przez
ostatnie 31 lat mogą być fatalne w skutkach dla całej jednostki.
Po przeprowadzonym dokowaniu, pracach kadłubowych (pomiarze grubości blach,
wymianie wymagających tego elementów konstrukcyjnych, wymianie protektorów
cynkowych i wielu innych) oraz planowanych pracach adaptacyjnych konieczne będzie
przeprowadzenie próby przechyłów. Celem jest uzyskanie dokumentacji świadczącej o
stateczności i bezpieczeństwie zwiedzających.
12.5.1 Aranżacja Wnętrz
Przestrzenie ładowni nr 1 i 2 zdecydowanie różnią się od przestrzeni nr 3 i 4. Po
połączeniu obu ładowni i podzieleniu ich odpowiednim międzypokładem uzyskano aż 4
sale wystawowe. Ładownia nr 1 i 2 zdecydowanie odbiegają kształtem i rozmiarem od
zaadaptowanych. Dlatego pomysłem na ich aranżacje jest odmienna funkcja: sali
konferencyjnej w ładowni nr 2 i małej sali wystawowej (zaplecza sali konferencyjnej),
do której będzie można jedynie zajrzeć przez wykonane otwory, ładowni nr 1. Oba
pomieszczenia mają ukazywać zabytkowy charakter statku nawiązując wystrojem do
pierwotnego w odwołaniu do współczesności.
Podłoga.
Propozycja wykonania podłogi opiera się na wykorzystaniu paneli drewnianych:
dębowych lub jesionowych. Takich właśnie rodzajów drzewa użyto do wykonania
mebli i boazerii przy wyposażaniu pomieszczeń mieszkalnych na „Sołdku”. Warto do
nich powrócić.

Drewniana podłoga kontrastująca z surowym wnętrzem ładowni

pozwoli zwiedzającemu na odczucie ciepła i przytulności. Dodatkowo wprowadzi
odpowiednią atmosferę elegancji, pożądanej w sali konferencyjnej.

Drewno jest

najstarszym materiałem stosowanym do budowy pomieszczeń. Nie zostało jeszcze
całkowicie zastąpione przez tworzywa sztuczne. Propozycja zastosowania opisanej
wyżej podłogi widoczna na każdej z wizualizacji przedstawionej w rozdziale
następnym.
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Ściany.
Ściany, czyli burty statku, by być spójne z wyglądem sal wystawowych znajdujących
się w ładowniach 3 i 4, powinny pozostać w formie obecnej. Odsłonięte wręgi,
konstrukcja kadłuba, wymagają jedynie odpowiedniej konserwacji i pomalowania.
Pokazanie tych strukturalnych elementów statku wpłynie korzystnie na wygląd
pomieszczenia. Odmalowane na kolor szary, będący zbliżonym odcieniem naturalnego
koloru stali, zostaną potraktowane, jako najważniejsze elementy akcentu plastycznego.
Akcentami plastycznymi nazywa się różnorodne dzieła sztuk pięknych oraz rzemiosł
artystycznych. Wręgi „Sołdka”, stworzone w traserni w 1947 roku, z pewnością
zasługują na poświęcenie im szczególnej uwagi ze względu na trud i rzemiosło ich
wykonania.

Pozostawione w obecnej kondycji, nierówne i pogięte, uwiarygodnią

zwiedzającym wiek statku. Wpłyną na ich wyobraźnie ucząc i przybliżając specyfikę
konstrukcji okrętu.

Sufit.
Sufit, czyli widoczny spód międzypokładu, również potrzebuje jedynie renowacji.
Wnętrze powinno być ciągłe, w związku z tym odsłonięte elementy konstrukcyjne,
odpowiednio wyeksponowane światłem, nadadzą żądaną atmosferę i wyraz.
Proponowany wygląd ścian i sufitu widoczny na każdej z wizualizacji przedstawionej w
rozdziale następnym.
Oświetlenie.
Oświetlenie sztuczne w projektowanym wnętrzu jest jednym z najważniejszych
składników. Ładownia ze względów na swoje okrętowe przeznaczenie nie posiada
otworów okiennych, dlatego wprowadzane oświetlenie ma za zadanie odmienić to
ciemne, przytłaczające pomieszczenie. Potrzebne jest wprowadzenie imitacji światła
słonecznego, które można uzyskać stosując w jednej osłonie barwę kremową i złotą.
Propozycją na oprawę jest forma dużych przemysłowych lamp zawieszonych pod
sufitem. Zastosowanie lamp typowych dla wnętrz stoczniowych dodatkowo zwróci
uwagę na miejsce budowy Sołdka. Formy industrialne są obecnie bardzo modne, co
przypadnie do gustu zwiedzającym. Równocześnie pozwolą na uzyskanie pełnego
oświetlenia ładowni.
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Dodatkowe ciepłe oświetlenie (zamontowane na wybranych wręgach, usztywnieniach i
węzłówkach) wzbogaci odbiór koloru i plastyki tych elementów. Celem jest by
konstrukcja sprawiała wrażenie jakby była sama źródłem tego światła. W ten sposób
zostaną podkreślone różnice w zasadniczych kryteriach architektury okrętowej a
lądowej. Ponad to powstanie złudzenie, które powiększy optycznie pomieszczenia
ładowni.
Wymienione wyżej elementy powinny zostać zastosowane w obu ładowniach. Dobrane
tak by zapewnić bezpieczeństwo i zagwarantowanie spełnienia norm.
Proponowane oświetlenie nie jest dokładnie pokazane na wizualizacjach ze względu na
możliwości programu Keyshot, w którym zostały wykonane. Program ten został
skonstruowany tak by odzwierciedlać wprowadzony model możliwie najrealniej.
Ładownie nie posiadają otworów okiennych w związku z tym by móc ukazać
projektowane wnętrze należało otworzyć model by dopuścić do wnętrza światło. Z tego
powodu widoczny sufit jest w całości rozświetlony. W przeciwnym razie moglibyśmy
oglądać jedynie zaciemnione obrazy.
Ładownia nr 1.
Mała sala wystawowa, zaplecze sali konferencyjnej (wizualizacje nr 1,2,3,4,7). Taką
funkcję przewidziano dla tej ładowni. Przejście pomiędzy ładowniami może być
otwierane lub zamykane kratami w zależności od potrzeb (wizualizacja nr 5,6).
Przestrzeń ta nie pomieści wielu eksponatów, ale z pewnością sama w sobie będzie
stanowić ciekawy dodatek do ładowni nr 2. Podczas większych wydarzeń
organizowanych w sali konferencyjnej, doskonale sprawdzi się, jako kulisy. W niej
można zorganizować poczęstunek dla gości lub stworzyć mała galerię dotyczącą tematu
spotkania. Jest również odpowiednim miejscem na ustawienie pojedynczego eksponatu,
pozwalając zwiedzającym skupić się tylko na nim.
Ładownia nr 2.
Różnice pomiędzy adaptowanymi ładowniami przewidziane są w umeblowaniu, które
pojawi się jedynie w sali konferencyjnej (sala konferencyjna-wizualizacje nr 1-10).
Zaproponowane meble zostały wybrane na podstawie ich funkcjonalność, niskich
kosztów oraz łatwości w przestawianiu i reorganizacji pomieszczenia. Jednocześnie
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mają zbudować nastrój współczesnego wnętrza pamiętającego o zabytkowej
przestrzeni. Tak ukształtowane otoczenie ma przyciągnąć publiczność dając jej za
razem wrażenie zaciekawienia i wypoczynku. Zastosowane materiały w raczej
naturalnych i charakterystycznych dla nich kolorach oraz fakturach nie pozwolą na
opatrzenie się czy znudzenie.
Dla ładowni 2 zaproponowano również drugą funkcję, wygląd. Umożliwiające w prosty
sposób rozstawienie prostych krzeseł dla dużo liczniejszej widowni niż w pierwszej
propozycji. Krzesła można składować w ładowni nr 1. Taka aranżacja pozwoli na
organizację większych wydarzeń dla zainteresowanych. ( Ładownia nr 2- wizualizacje
od 1 do 9.
W ładowni nr 2, by sprowadzić z pokładu głównego zwiedzających, zaprojektowano
schody. Schodnie sprowadzono w możliwie wygodny sposób stosując się do
obowiązujących przepisów Polskiego Rejestru Statków (Statki Śródlądowe, Część IIIWyposażenie Kadłubowe, Rozdział 10-Pomieszczenia załogowe, przejścia, urządzenia
do wchodzenia.) oraz normy PN-EN-790 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (Statki
żeglugi śródlądowej. Schody o kącie nachylenia od 45° do 60°. Wymagania, typy.)
Zaprojektowane schody są dobrze widoczne na wizualizacji przedstawionej poniżej
oraz na wizualizacjach nr 8 i 9- ładownia nr 2.

Rysunek nr 1
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Rysunek nr 2
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Rysunek nr 3
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Rysunek nr 4
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12.5.2 Modernizacja
Jedną z ważniejszych zadań muzeum jest funkcja edukacyjna a w zasadzie kulturalnonaukowa i wychowawcza, w związku z tym nie wystarczy zaprosić jedynie do
ciekawego wnętrza. By powiększyć grono odbiorców należy zaoferować zwiedzającym
atrakcyjne spędzanie czasu. Potencjał przestrzeni na jednostce S.S. ,,Sołdek” jest
ogromy i można ją wykorzystać na wiele sposobów. Oprócz wystaw stałych i
czasowych umieszczanych w ładowniach 3 i 4, można wystosować zaproszenie na
rozmaite debaty, spotkania, pokazy filmów czy sympozja do nowej sali konferencyjnej,
w której przewidziane jest również zamontowanie odpowiedniego rzutnika i ekranu.
Należy zwiększyć zainteresowanie samym statkiem, poszerzając wystawę dotyczącą
samego Sołdka. Wielu z pośród Gdańszczan nie zna jego historii. Przechodzą obojętnie
Długim Pobrzeżem. Nie wiedzą, dlaczego właśnie ten zabytkowy kadłub znajduje się na
Motławie. Należy opowiedzieć im zarówno o historii jego budowy, eksploatacji jak
również zaznaczyć, z jakich powodów znajduję się pod opieką muzeum. Warto
wspomnieć o różnicach w wyposażeniu i stanie technicznym. Wyjaśnić zwiedzającym
zasadę działania serca- maszyny parowej- „Sołdka”.
By pozyskać dodatkową publiczność warto podjąć działaniami temat Stoczni
Gdańskiej, który jest godnym poświęceniu uwagi. Jest problemem obecnym,
dostrzeganym i bolesnym ze względu na znikanie tej zabytkowej infrastruktury. Nie
chodzi tu o podjęcie kwestii politycznych, ale o edukację i przestudiowanie równie
bogatej historii terenów tej Stoczni. To właśnie na jej pochylni zbudowano „Sołdka”
równocześnie odbudowując centrum przemysłu stoczniowego w Polsce. Ukazując
zmiany, jakie zaszły w czasie lat na tych terenach zwiększy świadomość mieszkańców
Gdańska w jak wyjątkowym mieście żyją, jakich wyjątkowych miejsc nie znają. Temat
ten budzi wiele emocji zarówno w branży okrętowej, ale również wśród architektów,
urbanistów i wielu innych mieszkańców miasta. Poruszenie go i umożliwienie
odpowiednim inicjatywom na spotkania we wnętrzu „Sołdka” pozwoli mieszkańcom
pozyskać bardzo adekwatną przestrzeń na tego typu spotkania. Dodatkowo wystawa i
organizacja wydarzeń na temat Stoczni Gdańskiej była by również znakomitą
kontynuacją obecnej wystawy „21.Dekalog Solidarności”. (Dla ukazania problemu na
końcu rozdziału zamieszczono zdjęcia obecnego wyglądu miejsca budowy „Sołdka”)
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Warto otworzyć wnętrze „Sołdka” na miasto i jego mieszkańców, zapraszając ich na do
podjęcia obecnych problemów Gdańska. Tworząc w ten sposób nieodłączne skojarzenia
miasta Gdańsk z jednostką S.S. Sołdek.
Podjęcie współpracy z trójmiejskimi artystami wniosłoby życie i dodatkową reklamę
dla statku.

Powstał niedawno projekt

„Dźwięki

Stoczni”, który doskonale

prezentowałby się w zabytkowym rudowęglowcu. Czynny udział w kulturalnym życiu
Gdańska z pewnością pozwoliłby na dotarcie do różnych grup wiekowych.
Kolejnym z pomysłów na ożywienie jest nawiązanie współpracy ze studentami i
Politechniką Gdańską. Podczas studiów na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa
wielu ze studentów, choć to absurdalne, nie ma styczności z rzeczywistym statkiem.
Wycieczka na jednostkę S.S. ,,Sołdek” powinna być jednym z obowiązkowych
punktów edukacji zarówno wydziału WOiO jak i Mechanicznego czy Akademii Sztuk
Pięknych. W nowo zaprojektowanej sali mogą odbywać się wykłady podejmujące wiele
zagadnień technicznych. W miejskim kalendarzu kulturalnym można odnaleźć wiele
wydarzeń związanych z dziedziną architektury i sztuki, natomiast tych z branży
okrętowej zdecydowanie brakuje.
Przedstawione wyżej pomysły to jedynie parę z możliwych do wykonania by ożywić
życie „Sołdka”. Statek ten zasługuje na tchnienie w niego życia, sprawienie wrażenia
ciągłego ruchu i pracy.

Zdjęcie nr 1
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Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3
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12.6 Model 3D Wizualizacja Proponowanego Zakresu Zmian
Model 3D został utworzony za pomocą programów: AutoCad oraz GoogleSketchUp.
Natomiast wizualizację stworzono w programie Keyshot. Przedstawiany model 3D
ładowni nr 1 i 2 pozwala prześledzić wprowadzone zmiany konstrukcyjne (otwory,
schody) oraz poznać kubaturę pomieszczeń. Poniższe wizualizacje obrazują
przewidywany zakres zmian.
12.6.1 Model Ładowni nr 1

Rysunek nr 1

Rysunek nr 2
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Rysunek nr 3

Rysunek nr 4

Rysunek nr 5
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Rysunek nr 6
12.6.2 Model Ładowni nr 2

Rysunek nr 1

Rysunek nr 2
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Rysunek nr 3

Rysunek nr 4

Rysunek nr 5
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Rysunek nr 6

Rysunek nr 7

Rysunek nr 8
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Rysunek nr 9
12.6.3 Model Ładowni nr 1 i 2

Rysunek nr 1
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12.6.4 Wizualizacja Ładowni nr 1 – Sala Wystawowa

Rysunek nr 1
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Rysunek nr 2
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Rysunek nr 3
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Rysunek nr 4
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Rysunek nr 5
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Rysunek nr 6
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Rysunek nr 7
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12.6.5 Wizualizacja Ładowni nr 2

Rysunek nr 1
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Rysunek nr 2
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Rysunek nr 3
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Rysunek nr 4
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Rysunek nr 5
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Rysunek nr 6
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Rysunek nr 7
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Rysunek nr 8
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Rysunek nr 9
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12.6.6 Wizualizacja Ładowni nr 2 – Sala Konferencyjna

Rysunek nr 1
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Rysunek nr 2
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Rysunek nr 3
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Rysunek nr 4
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Rysunek nr 5
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Rysunek nr 6
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Rysunek nr 7
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Rysunek nr 8
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Rysunek nr 9
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Rysunek nr 10
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13. Podsumowanie
W wyniku niniejszej pracy powstał projekt modernizacji i przebudowy wnętrza
jednostki S.S. ,,Sołdek”.
Pierwszy etap pracy polegał na zapoznaniu się z podstawowymi informacjami
dotyczącymi S.S. ,,Sołdek”. Dzięki temu mogłyśmy w pełni zrozumieć historię tej
jednostki. Zapoznać się z obecnym armatorem, towarzystwem klasyfikacyjnym oraz
przepisami, jakie musi spełniać statek.
Drugim etapem było utworzenie dokumentacji technicznej: planu ogólnego, zładu
poprzecznego i podłużnego oraz ścianek i platformy pompowni w ładowni nr 2. Na
podstawie otrzymanej dokumentacji z Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Rysunki zostały wykonane w programie AutoCad. Następnie wykonałyśmy przekroje
poszczególnych ładowni, niezbędnych w dalszej części projektu.
Trzecim etapem było zapoznanie się z charakterystyka oraz wyposażeniem kadłuba i
pomieszczeń statku. Omówiłyśmy również siłownię jednostki i podstawowe elementy
statku. Poruszyłyśmy kwestię łączenia blach, usztywnień i pozostałych elementów
konstrukcyjnych.
Czwarty etap podejmował temat stanu technicznego jednostki. Informacje uzyskane w
trakcie pracy pozwoliły na wybranie najlepszej możliwości wykonania przebudowy pod
względem technologicznym opisanej w kolejnym rozdziale.
Piąty etap poruszał temat utworzenia przejścia miedzy ładownią nr 2 a 3. Dotyczyło to
jedynie

kwestii

konstrukcyjnej.

Wykonałyśmy

plan

przebudowy

oraz

zaktualizowałyśmy plan zwiedzania statku. Opisałyśmy materiał kadłubowy, z jakiego
wykonano poszczególne fragmenty konstrukcji. Zaproponowałyśmy technologie
wykonania zmian, jak również schodów, relingom oraz drzwi wodoszczelnych. Aby
przekonać się, co do wytrzymałości konstrukcji po wykonaniu otworów przejściowych
wykonałyśmy obliczenia w programie Femap. Pokazały one, iż bez obaw można
dokonać zmian konstrukcyjnych. W ramach projektu wykonano również modele 3D
ładowni

nr

1

i

2

oraz

fragmentu
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przebudowy

w

programie

AutoCad.

Przeprowadziłyśmy również skanowanie modelu statku skanerem Faro ScanArm.
Następnie dokonałyśmy obróbki uzyskanych skanów w programie Geomagic Studio.
Ostatnim etapem pracy było zagospodarowanie przestrzenne ładowni nr 1 i 2.
Wykonałyśmy dokumentację fotograficzną sal wystawowych w ładowni nr 3 i 4. W
ramach projektu pokazałyśmy za zdjęciach obecny stan ładowni nr 1 i 2. Ukazałyśmy
konstrukcje, która ulegnie zmianie podczas przebudowy.

Zaproponowałyśmy

zagospodarowanie przestrzenne ładowni nr i 2. Wykonałyśmy również model 3D, który
został utworzony za pomocą programów: AutoCad oraz GoogleSketchUp. Natomiast
wizualizację stworzono w programie Keyshot. Proponowany zakres zmian widoczny na
wizualizacjach dotyczy ładowni nr 1 i 2 (w dwóch wariantach).

324

Spis Rysunków wg. Rozdziałów

Dokumentacja Techniczna
Źródło: Agnieszka Czaja, Karina Krukowska
Rysunek nr 1 Plan Ogólny
Rysunek nr 2 Zład Poprzeczny
Rysunek nr 3 Zład Podłużny
Rysunek nr 4 Ścianki i Platforma Pompowni w Ładowni nr II
Rysunek nr 5 Przekrój ładowni nr 1
Rysunek nr 6 Przekrój ładowni nr 2
Rysunek nr 7 Przekrój ładowni nr 3
Rysunek nr 8 Przekrój ładowni nr 4
Wyposażenie Kadłuba i Pomieszczeń Statku
Źródło: Agnieszka Czaja, Karina Krukowska
Rysunek nr 1 Dno Wewnętrzne
Rysunek nr 2 Międzypokład
Rysunek nr 3 Pokład Szańcowy
Rysunek nr 4 Pozostałe Pokłady

Projekt Przebudowy Fragmentu Konstrukcji
Źródło: Agnieszka Czaja
Rysunek nr 1 Przekrój przebudowy
Rysunek nr 2 Widok dna
Rysunek nr 3 Widok międzypokładu
Rysunek nr 4 Widok pokładu
Rysunek nr 5 Widok na wręgu 89 w ładowni nr 2
Spis Rysunków wg. Rozdziałów

Rysunek nr 6 Widok na wręgu 85 w ładowni nr 2
Rysunek nr 7 Widok na wręgu 85 w ładowni nr 3
Rysunek nr 8 Widok na wręgu 84 w ładowni nr 3
Rysunek nr 9 Widok na wręgu 83 w ładowni nr 3
Rysunek nr 10 Model 3D
Rysunek nr 11 Model 3D
Rysunek nr 12 Model 3D
Rysunek nr 13 Model 3D
Rysunek nr 14 Model 3D
Rysunek nr 15 Wymiary otworów
Rysunek nr 16 Schody, widok od przodu
Rysunek nr 17 Schody, widok z boku
Rysunek nr 18 Schody, widok z góry
Rysunek nr 19 Relingi, widok od przodu
Rysunek nr 20 Relingi, widok z boku
Rysunek nr 21 Relingi, widok z góry
Rysunek nr 22 Model konstrukcji
Rysunek nr 23 Warunki brzegowe i obciążenia
Rysunek nr 24 Model konstrukcji w programie Femap
Rysunek nr 25
Rysunek nr 26
Rysunek nr 27
Rysunek nr 28
Rysunek nr 29
Rysunek nr 30 Model konstrukcji
Rysunek nr 31 Warunki brzegowe i obciążenia
Rysunek nr 32 Model konstrukcji w programie Femap
Rysunek nr 33
Rysunek nr 34
Rysunek nr 35
Rysunek nr 36
Rysunek nr 37
Rysunek nr 38
Rysunek nr 39 Model konstrukcji
Spis Rysunków wg. Rozdziałów

Rysunek nr 40 Warunki brzegowe i obciążenia
Rysunek nr 41 Model konstrukcji w programie Femap
Rysunek nr 42
Rysunek nr 43 Model konstrukcji
Rysunek nr 44 Warunki brzegowe i obciążenia
Rysunek nr 45 Model konstrukcji w programie Femap
Rysunek nr 46
Rysunek nr 47 Model 3D Ładowni nr 1 i 2
Rysunek nr 48 Model 3D Ładowni nr 1 i 2
Rysunek nr 49 Model 3D Ładowni nr 1
Rysunek nr 50 Model 3D Ładowni nr 1
Rysunek nr 51 Model 3D Ładowni nr 1
Rysunek nr 52 Model 3D Ładowni nr 1
Rysunek nr 53 Model 3D Ładowni nr 2
Rysunek nr 54 Model 3D Ładowni nr 2
Rysunek nr 55 Model 3D Ładowni nr 2
Rysunek nr 56 Model 3D Ładowni nr 2
Rysunek nr 57 Model Kadłuba
Rysunek nr 58 Model Kadłuba
Rysunek nr 59 Model Kadłuba
Rysunek nr 60 Model Kadłuba
Projekt Zagospodarowania Przestrzennego Ładowni
Źródło: Karina Krukowska
Dokumentacja Fotograficzna Przejście Między Ładownią nr 2 a 3

Rysunek nr 1
Rysunek nr 2
Rysunek nr 3
Rysunek nr 4

Spis Rysunków wg. Rozdziałów

Projekt zagospodarowania przestrzeni ładowni nr 1 i 2
Aranżacja Wnętrz

Rysunek nr 1
Rysunek nr 2
Rysunek nr 3
Rysunek nr 4

Model 3D Wizualizacja Proponowanego Zakresu Zmian
Model Ładowni nr 1

Rysunek nr 1
Rysunek nr 2
Rysunek nr 3
Rysunek nr 4
Rysunek nr 4
Rysunek nr 5
Rysunek nr 6
Model Ładowni nr 2

Rysunek nr 1
Rysunek nr 2
Rysunek nr 3
Rysunek nr 4
Rysunek nr 4
Rysunek nr 5
Rysunek nr 6
Rysunek nr 7
Rysunek nr 8
Rysunek nr 9

Spis Rysunków wg. Rozdziałów

Model Ładowni nr 1 i 2

Rysunek nr 1
Wizualizacja Ładowni nr 1 – Sala Wystawowa

Rysunek nr 1
Rysunek nr 2
Rysunek nr 3
Rysunek nr 4
Rysunek nr 4
Rysunek nr 5
Rysunek nr 6
Rysunek nr 7
Wizualizacja Ładowni nr 2

Rysunek nr 1
Rysunek nr 2
Rysunek nr 3
Rysunek nr 4
Rysunek nr 4
Rysunek nr 5
Rysunek nr 6
Rysunek nr 7
Rysunek nr 8
Rysunek nr 9
Wizualizacja Ładowni nr 2 – Sala Konferencyjna

Rysunek nr 1
Rysunek nr 2
Rysunek nr 3
Rysunek nr 4
Spis Rysunków wg. Rozdziałów

Rysunek nr 4
Rysunek nr 5
Rysunek nr 6
Rysunek nr 7
Rysunek nr 8
Rysunek nr 9
Rysunek nr 10

Spis Rysunków wg. Rozdziałów

Spis Schematów wg. Rozdziałów
Historia Jednostki S.S. ,,Sołdek”
 Schemat nr 1 Technologia wodowania
Źródło: 25 lat statku-muzeum ,,Sołdek”. Sympozjum w Centralnym Muzeum
Morskim w Gdańsku 6 listopada 2006 roku. Studia i materiały Centralnego Muzeum
Morskiego w Gdańsku. Gdańsk 2008.
Wiadomości Ogólne
 Schemat nr 1 Najważniejsze przedsiębiorstwa armatorskie, działające w oparciu o
kapitały państwowe w Polsce
Źródło: Agnieszka Czaja
 Schemat nr 2 Oznaczenia wolnej burty
Źródło: Wikipedia [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013]. Dostępny w Internecie:
<http://www.pl.wikipedia.org>
Charakterystyka Kadłuba
 Schemat nr 1 Wymiary główne
Źródło: Agnieszka Czaja
 Schemat nr 2 ,,Sołdek”
Źródło: ,,Sołdek” klejnot wśród muzealnych statków handlowych. Seminarium w
Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku 27 kwietnia 2011 roku. Studia i materiały
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Gdańsk 2012.
 Schemat nr 3 Zarys dziobu
Źródło: Wakuła W.: Konstrukcja kadłuba okrętu. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk
1975.
 Schemat nr 4 Zarys rufy
Źródło: Wakuła W.: Konstrukcja kadłuba okrętu. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk
1975.

Spis Schematów wg. Rozdziałów

 Schemat nr 5 Podział przestrzenny statku
Źródło: Dudziak J.: Teoria okrętu. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1988.
Siłownia Jednostki
 Schemat nr 1 Rysunek maszyny parowej ML8 wykonanej w ,,Zgodzie”
Źródło: Zaczęło się od ,,Sołdka”. Sympozjum w Centralnym Muzeum Morskim w
Gdańsku 6 listopada 2008 roku. Studia i materiały Centralnego Muzeum Morskiego
w Gdańsku. Gdańsk 2009.
 Schemat nr 2 Maszyna Główna
Źródło: Sienicki I.: Statek – Muzeum ,,Sołdek”. CMM, Gdańsk 2009.
 Schemat nr 3 Przekrój kotła
Źródło: Sienicki I.: Statek – Muzeum ,,Sołdek”. CMM, Gdańsk 2009.
Elementy Konstrukcyjne Kadłuba
 Schemat nr 1 Przekrój statku
Źródło: Sienicki I.: Statek – Muzeum ,,Sołdek”. CMM, Gdańsk 2009.
 Schemat nr 1 Przekrój ładowni
Źródło: Sienicki I.: Statek – Muzeum ,,Sołdek”. CMM, Gdańsk 2009.
 Schemat nr 3 Przekrój Dna podwójnego
Źródło: Bogdaniuk M.: Konstrukcja Okrętów. Politechnika Gdańska, Gdańsk 2009.
 Schemat nr 4 Pokłady na jednostce S.S. ,,Sołdek”
Źródło: Agnieszka Czaja
 Schemat nr 5 Grodź poprzeczna na wręgu 85 (widok z boku)
Źródło: Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
Połączenia Kadłubowe
 Schemat nr 1 Nit
Źródło: Podstawy Konstrukcji Maszyn [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013].
Dostępny w Internecie: <http://www.wm.pollub.pl>

Spis Schematów wg. Rozdziałów

 Schemat nr 2 Rodzaje nitów
Źródło: Podstawy Konstrukcji Maszyn [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013].
Dostępny w Internecie: <http://www.wm.pollub.pl>
 Schemat nr 3 Zakuwki nitów
Źródło: Potyrała A.: Konstrukcja Kadłuba Okrętowego. Wydawnictwo Morskie,
Gdynia 1967.
 Schemat nr 4 Etapy wykonania połączenia nitowanego
Źródło: Podstawy Konstrukcji Maszyn [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013].
Dostępny w Internecie: <http://www.wm.pollub.pl>
 Schemat nr 5 Sposoby łączenia blach
Źródło: Potyrała A.: Konstrukcja Kadłuba Okrętowego. Wydawnictwo Morskie,
Gdynia 1967.

Projekt Przebudowy Fragmentu Konstrukcji
 Schemat nr 1 Ogólny plan zwiedzania
Źródło: Agnieszka Czaja
 Schemat nr 2 Szczegółowy plan zwiedzania
Źródło: Agnieszka Czaja
 Schemat nr 3 Wartość współczynnika kQ (x)
Przepisy klasyfikacji i budowy statków śródlądowych: Część II, Kadłub 2005
[Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013]. Dostępny w Internecie: <http://www.prs.pl>
Projekt Zagospodarowania Przestrzennego Ładowni
 Schemat nr 1
Źródło: Agnieszka Czaja, Karina Krukowska
 Schemat nr 2
Źródło: 25 lat statku-muzeum ,,Sołdek”. Sympozjum w Centralnym Muzeum
Morskim w Gdańsku 6 listopada 2006 roku. Studia i materiały Centralnego Muzeum
Morskiego w Gdańsku. Gdańsk 2008.

Spis Schematów wg. Rozdziałów

Spis Tabel wg. Rozdziałów
Historia Jednostki S.S. ,,Sołdek”
 Tabela nr 1 Rudowęglowce B-30 dla polskiego armatora i cykle ich budowy
Źródło: ,,Sołdek” pod biało - czerwoną banderą. Sympozjum w Centralnym Muzeum
Morskim w Gdańsku 26 października 2009 roku. Studia i materiały Centralnego
Muzeum Morskiego w Gdańsku. Gdańsk 2011.
Wiadomości Ogólne
 Tabela nr 1 – Rubryki Rejestru
Źródło: Rejestr Statków Śródlądowych 2013 [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013].
Dostępny w Internecie: <http://www.prs.pl>
 Tabela nr 2 – Fragment Rejestru Statków Śródlądowych
Źródło: Rejestr Statków Śródlądowych 2013 [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013].
Dostępny w Internecie: <http://www.prs.pl>

Projekt Przebudowy Fragmentu Konstrukcji
 Tabela nr 1 Własności mechaniczne stali kadłubowych o zwykłej wytrzymałości
Źródło: Bugłacki H.: Stale Kadłubowe
 Tabela nr 2 Skład chemiczny stali kadłubowych o zwykłej wytrzymałości
Źródło: Bugłacki H.: Stale Kadłubowe
 Tabela nr 3 Specyfikacja elektrody ESAB EB 150
Źródło: ESAB [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013]. Dostępny w Internecie: <
http://www.esab.pl>
 Tabela nr 4
Źródło: Femap
 Tabela nr 5
Źródło: Femap
 Tabela nr 6
Źródło: Femap
Spis Tabel wg. Rozdziałów

 Tabela nr 7
Źródło: Femap
 Tabela nr 8
Źródło: Femap
 Tabela nr 9
Źródło: Femap
 Tabela nr 10
Źródło: Femap
 Tabela nr 11
Źródło: Femap
 Tabela nr 12
Źródło: Femap
 Tabela nr 13
Źródło: Femap
 Tabela nr 14
Źródło: Femap
 Tabela nr 15
Źródło: Femap
 Tabela nr 16
Źródło: Femap
 Tabela nr 17
Źródło: Femap
 Tabela nr 18
Źródło: Femap
 Tabela nr 19
Źródło: Femap
 Tabela nr 20
Źródło: Femap
 Tabela nr 21
Źródło: Femap
 Tabela nr 22
Źródło: Femap

Spis Tabel wg. Rozdziałów

 Tabela nr 23
Źródło: Femap
 Tabela nr 24
Źródło: Femap
 Tabela nr 25
Źródło: Femap
 Tabela nr 26
Źródło: Femap
 Tabela nr 27
Źródło: Femap
 Tabela nr 28
Źródło: Femap

Spis Tabel wg. Rozdziałów

Spis Zdjęć wg. Rozdziałów
Historia Jednostki S.S. ,,Sołdek”
 Zdjęcie nr 1 ,,Sołdek”
Źródło: Flickr [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013]. Dostępny w Internecie:
<http://www.flickr.com>
 Zdjęcie nr 2 Prace na traserni
Źródło: ,,Sołdek” klejnot wśród muzealnych statków handlowych. Seminarium w
Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku 27 kwietnia 2011 roku. Studia i materiały
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Gdańsk 2012.
 Zdjęcie nr 3 Tylnica spawana
Źródło: Zaczęło się od ,,Sołdka”. Sympozjum w Centralnym Muzeum Morskim w
Gdańsku 6 listopada 2008 roku. Studia i materiały Centralnego Muzeum Morskiego
w Gdańsku. Gdańsk 2009.
 Zdjęcie nr 4 ,,Sołdek” w budowie na pochylni
Źródło: ,,Sołdek” klejnot wśród muzealnych statków handlowych. Seminarium w
Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku 27 kwietnia 2011 roku. Studia i materiały
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Gdańsk 2012.
 Zdjęcie nr 5 Położenie stępki S.S. ,,Sołdek”
Źródło: Zaczęło się od ,,Sołdka”. Sympozjum w Centralnym Muzeum Morskim w
Gdańsku 6 listopada 2008 roku. Studia i materiały Centralnego Muzeum Morskiego
w Gdańsku. Gdańsk 2009.
 Zdjęcie nr 6 Widok na znak wolnej burty
Źródło: ,,Sołdek” pod biało - czerwoną banderą. Sympozjum w Centralnym Muzeum
Morskim w Gdańsku 26 października 2009 roku. Studia i materiały Centralnego
Muzeum Morskiego w Gdańsku. Gdańsk 2011.
 Zdjęcie nr 7 Wodowanie
Źródło: ,,Sołdek” klejnot wśród muzealnych statków handlowych. Seminarium w
Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku 27 kwietnia 2011 roku. Studia i materiały
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Gdańsk 2012.

Spis Zdjęć wg. Rozdziałów

 Zdjęcie nr 8 Wodowaniem, widok od rufy
Źródło: 25 lat statku-muzeum ,,Sołdek”. Sympozjum w Centralnym Muzeum
Morskim w Gdańsku 6 listopada 2006 roku. Studia i materiały Centralnego Muzeum
Morskiego w Gdańsku. Gdańsk 2008.
 Zdjęcie nr 9 Wodowanie, widok od dziobu
Źródło: 25 lat statku-muzeum ,,Sołdek”. Sympozjum w Centralnym Muzeum
Morskim w Gdańsku 6 listopada 2006 roku. Studia i materiały Centralnego Muzeum
Morskiego w Gdańsku. Gdańsk 2008.
 Zdjęcie nr 10 Tuż po wodowaniu
Źródło: ,,Sołdek” klejnot wśród muzealnych statków handlowych. Seminarium w
Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku 27 kwietnia 2011 roku. Studia i materiały
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Gdańsk 2012.
 Zdjęcie nr 11 Wypływamy na szerokie wody
Źródło: ,,Sołdek” klejnot wśród muzealnych statków handlowych. Seminarium w
Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku 27 kwietnia 2011 roku. Studia i materiały
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Gdańsk 2012.
 Zdjęcie nr 12 Naprawa nadburcia uszkodzonego w kolizji
Źródło: ,,Sołdek” pod biało - czerwoną banderą. Sympozjum w Centralnym Muzeum
Morskim w Gdańsku 26 października 2009 roku. Studia i materiały Centralnego
Muzeum Morskiego w Gdańsku. Gdańsk 2011.
 Zdjęcie nr 13 Holowniki odprowadzają statek do Świnoujścia
Źródło: ,,Sołdek” pod biało - czerwoną banderą. Sympozjum w Centralnym Muzeum
Morskim w Gdańsku 26 października 2009 roku. Studia i materiały Centralnego
Muzeum Morskiego w Gdańsku. Gdańsk 2011.
 Zdjęcie nr 14 Kotwica patentowa w Halla w kluzie dziobowej ,,Sołdka”
Źródło: ,,Sołdek” pod biało - czerwoną banderą. Sympozjum w Centralnym Muzeum
Morskim w Gdańsku 26 października 2009 roku. Studia i materiały Centralnego
Muzeum Morskiego w Gdańsku. Gdańsk 2011.
 Zdjęcie nr 15 ,,Sołdek” w Kanale Piastowskim
Źródło: ,,Sołdek” pod biało - czerwoną banderą. Sympozjum w Centralnym Muzeum
Morskim w Gdańsku 26 października 2009 roku. Studia i materiały Centralnego
Muzeum Morskiego w Gdańsku. Gdańsk 2011.

Spis Zdjęć wg. Rozdziałów

 Zdjęcie nr 16 ,,Sołdek” po kolizji
Źródło: ,,Sołdek” pod biało - czerwoną banderą. Sympozjum w Centralnym Muzeum
Morskim w Gdańsku 26 października 2009 roku. Studia i materiały Centralnego
Muzeum Morskiego w Gdańsku. Gdańsk 2011.
 Zdjęcie nr 17 ,,Sołdek” w 1974 roku
Źródło: ,,Sołdek” pod biało - czerwoną banderą. Sympozjum w Centralnym Muzeum
Morskim w Gdańsku 26 października 2009 roku. Studia i materiały Centralnego
Muzeum Morskiego w Gdańsku. Gdańsk 2011.
 Zdjęcie nr 18 Remont generalny ,,Sołdka” po przekazaniu CMM
Źródło: ,,Sołdek” pod biało - czerwoną banderą. Sympozjum w Centralnym Muzeum
Morskim w Gdańsku 26 października 2009 roku. Studia i materiały Centralnego
Muzeum Morskiego w Gdańsku. Gdańsk 2011.
 Zdjęcie nr 19 Statek S.S. ,,Sołdek” holowany ze stoczni do nabrzeża CMM
Źródło: ,,Sołdek” klejnot wśród muzealnych statków handlowych. Seminarium w
Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku 27 kwietnia 2011 roku. Studia i materiały
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Gdańsk 2012.
Wiadomości Ogólne
 Zdjęcie nr 1 ,,Sołdek: w 1989 r.
Źródło: Adam Fleks [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013]. Dostępny w Internecie:
< http://adamfleks.blogspot.com>
 Zdjęcie nr 2 ,,Sołdek” w gali flagowej
Źródło: Sienicki I.: Statek – Muzeum ,,Sołdek”. CMM, Gdańsk 2009.
 Zdjęcie nr 3 ,,Sołdek” na doku
Źródło: Sienicki I.: Statek – Muzeum ,,Sołdek”. CMM, Gdańsk 2009.
 Zdjęcie nr 4 Logo Polskiej Żeglugi Morskiej
Źródło: Polska Żegluga Morska [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013]. Dostępny w
Internecie: <http://www.polsteam.com>
 Zdjęcie nr 5 Logo Lloyd's Register of Shipping
Źródło: Lloyd's Register of Shipping [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013].
Dostępny w Internecie: <http://www.lr.org.pl>

Spis Zdjęć wg. Rozdziałów

 Zdjęcie nr 6 Logo Rosyjskiego Morskiego Rejestru Nawigacyjnego
Źródło: Rosyjski Morski Rejestr Nawigacyjny [Online]. [Dostęp: 10 Listopada
2013]. Dostępny w Internecie: <http://www.rs-class.org/ru>
 Zdjęcie nr 7 Logo Polskiego Rejestru Statków
Źródło: Polski Rejestr Statków [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013]. Dostępny w
Internecie: <http://www.prs.pl>
 Zdjęcie nr 8 Logo Centralnego Muzeum Morskie w Gdańsku
Źródło: Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku [Online]. [Dostęp: 10 Listopada
2013]. Dostępny w Internecie: <http://www.cmm.pl>
 Zdjęcie nr 9 Znak wolnej burty
Źródło: Flickr [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013]. Dostępny w Internecie:
<http://www.flickr.com>

Dokumentacja Techniczna
 Zdjęcie nr 1 Plan Ogólny
Źródło: Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
 Zdjęcie nr 2 Zład Poprzeczny
Źródło: Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
 Zdjęcie nr 3 Zład Podłużny
Źródło: Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
 Zdjęcie nr 4 Ścianki i Platforma Pompowni w Ładowni nr II
Źródło: Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
Charakterystyka Kadłuba
 Zdjęcie nr 1 ,,Sołdek”
Źródło: 25 lat statku-muzeum ,,Sołdek”. Sympozjum w Centralnym Muzeum
Morskim w Gdańsku 6 listopada 2006 roku. Studia i materiały Centralnego Muzeum
Morskiego w Gdańsku. Gdańsk 2008.
 Zdjęcie nr 2 ,,Sołdek”
Źródło: Sienicki I.: Statek – Muzeum ,,Sołdek”. CMM, Gdańsk 2009.

Spis Zdjęć wg. Rozdziałów

 Zdjęcie nr 3 ,,Sołdek” na doku (widok od dziobu)
Źródło: Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku [Online]. [Dostęp: 10 Listopada
2013]. Dostępny w Internecie: <http://www.cmm.pl>
 Zdjęcie nr 4 ,,Sołdek” na doku (widok od rufy)
Źródło: Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku [Online]. [Dostęp: 10 Listopada
2013]. Dostępny w Internecie: <http://www.cmm.pl>
Wyposażenie Kadłuba i Pomieszczeń Statku
 Zdjęcie nr 1 Kabina kapitana
Źródło: Sienicki I.: Statek – Muzeum ,,Sołdek”. CMM, Gdańsk 2009.
 Zdjęcie nr 2 Kabina pierwszego oficera
Źródło: Sienicki I.: Statek – Muzeum ,,Sołdek”. CMM, Gdańsk 2009.
 Zdjęcie nr 3 Kabina drugiego oficera
Źródło: Sienicki I.: Statek – Muzeum ,,Sołdek”. CMM, Gdańsk 2009.
 Zdjęcie nr 4 Kabina trzeciego oficera
Źródło: Sienicki I.: Statek – Muzeum ,,Sołdek”. CMM, Gdańsk 2009.
 Zdjęcie nr 5 Umywalnia mechaników na S.S. ,,Sołdek”
Źródło: Sienicki I.: Statek – Muzeum ,,Sołdek”. CMM, Gdańsk 2009.
 Zdjęcie nr 6 Kuchnia na S.S. ,,Sołdek”
Źródło: Sienicki I.: Statek – Muzeum ,,Sołdek”. CMM, Gdańsk 2009.
Siłownia Jednostki
 Zdjęcie nr 1 Siłownia na S.S. ,,Sołdek”
Źródło: Sienicki I.: Statek – Muzeum ,,Sołdek”. CMM, Gdańsk 2009.
 Zdjęcie nr 2 Maszyna typu ML8 (nieokapturzona)
Źródło: Zaczęło się od ,,Sołdka”. Sympozjum w Centralnym Muzeum Morskim w
Gdańsku 6 listopada 2008 roku. Studia i materiały Centralnego Muzeum Morskiego
w Gdańsku. Gdańsk 2009.

Spis Zdjęć wg. Rozdziałów

Elementy Konstrukcyjne Kadłuba
 Zdjęcie nr 1 Burta lewa
Źródło: Instsbrowse [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013]. Dostępny w Internecie:
<http://www.instabrowse.it>
 Zdjęcie nr 2 Burta prawa
Źródło: Instsbrowse [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013]. Dostępny w Internecie:
<http://www.instabrowse.it>
 Zdjęcie nr 3 Pokład jednostki
Źródło: Commons Wikimedia [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013]. Dostępny w
Internecie: <http://commons.wikimedia.org>
 Zdjęcie nr 4 ,,Sołdek”
Źródło: Flickr [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013]. Dostępny w Internecie:
<http://www.flickr.com>
Połączenia Kadłubowe
 Zdjęcie nr 1 Fragment burty statku
Źródło: Garnek [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013]. Dostępny w Internecie:
<http://www.garnek.pl>

Stan Techniczny
 Zdjęcie nr 1 ,,Sołdek”
Źródło: Towarzystwo Przyjaciół Statku – Muzeum ,,Sołdek" [Online]. [Dostęp: 10
Listopada 2013]. Dostępny w Internecie: <http://www.tps-msoldek.cmm.pl>
 Zdjęcie nr 2 ,,Sołdek”
Źródło: Instsbrowse [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013]. Dostępny w Internecie:
<http://www.instabrowse.it>
 Zdjęcie nr 3 ,,Sołdek”
Źródło: Instsbrowse [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013]. Dostępny w Internecie:
<http://www.instabrowse.it>

Spis Zdjęć wg. Rozdziałów

 Zdjęcie nr 4 ,,Sołdek” holowany do nabrzeża przy CMM 2004 r.
Źródło: MarmMuCommerce [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013]. Dostępny w
Internecie: <http://www.marmucommerce.com>
 Zdjęcie nr 5 ,,Sołdek” w Gdańskiej Stoczni Remontowej 2010 r.
Źródło: Towarzystwo Przyjaciół Statku – Muzeum ,,Sołdek" [Online]. [Dostęp: 10
Listopada 2013]. Dostępny w Internecie: <http://www.tps-msoldek.cmm.pl>

Projekt Przebudowy Fragmentu Konstrukcji
 Zdjęcie nr 1 Raport analizy chemicznej istniejącej konstrukcji
Źródło: ,,Sołdek” klejnot wśród muzealnych statków handlowych. Seminarium w
Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku 27 kwietnia 2011 roku. Studia i materiały
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Gdańsk 2012.
 Zdjęcie nr 2 Drzwi okrętowe wodoszczelne z centralnym zamknięciem
Źródło: Meblomor [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013]. Dostępny w Internecie:
<http://www.meblomor.pl>
 Zdjęcie nr 3 Drzwi okrętowe wodoszczelne z centralnym zamknięciem str. 1
Źródło: Meblomor [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013]. Dostępny w Internecie:
<http://www.meblomor.pl>
 Zdjęcie nr 4 Drzwi okrętowe wodoszczelne z centralnym zamknięciem str. 2
Źródło: Meblomor [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013]. Dostępny w Internecie:
<http://www.meblomor.pl>
 Zdjęcie nr 5 Drzwi okrętowe wodoszczelne z centralnym zamknięciem str. 3
Źródło: Meblomor [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013]. Dostępny w Internecie:
<http://www.meblomor.pl>
 Zdjęcie nr 6 Drzwi okrętowe wodoszczelne z centralnym zamknięciem str. 4
Źródło: Meblomor [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013]. Dostępny w Internecie:
<http://www.meblomor.pl>
 Zdjęcie nr 7 PN-EN-790_2004P
Źródło: Norma PN-EN-790_2004P
 Zdjęcie nr 7 PN-EN-790_2004P
Źródło: Norma PN-EN-790_2004P

Spis Zdjęć wg. Rozdziałów

 Zdjęcie nr 8 PN-EN-790_2004P
Źródło: Norma PN-EN-790_2004P
 Zdjęcie nr 9 PN-EN-790_2004P
Źródło: Norma PN-EN-790_2004P
 Zdjęcie nr 10 ST-U-04-109
Źródło: Ulstein Poland
 Zdjęcie nr 11 ST-U-04-110
Źródło: Ulstein Poland
 Zdjęcie nr 12 ST-U-04-111
Źródło: Ulstein Poland
 Zdjęcie nr 13 ST-U-04-118
Źródło: Ulstein Poland
 Zdjęcie nr 14 ST-U-04-101
Źródło: Ulstein Poland
 Zdjęcie nr 15 ST-U-04-103
Źródło: Ulstein Poland
 Zdjęcie nr 16 FARO ScanArm
Źródło: Faro [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013]. Dostępny w Internecie:
<http://www.faro.com>
Projekt Zagospodarowania Przestrzennego Ładowni
Dokumentacja Fotograficzna Sale Wystawowe w Ładowni nr 3 i 4
 Zdjęcie nr 1 Ładownia nr 3 (cześć znajdująca się nad międzypokładem)
 Zdjęcie nr 2 Ładownia nr 3 (cześć znajdująca się nad międzypokładem)
 Zdjęcie nr 3 Ładownia nr 3 (instalacja)
 Zdjęcie nr 4 Ładownia nr 3 (instalacja)
 Zdjęcie nr 5 Ładownia nr 3 (schody)
 Zdjęcie nr 6 Ładownia nr 3 (schody)
 Zdjęcie nr 7 Ładownia nr 3 (widok na usztywnienia międzypokładu)
 Zdjęcie nr 8 Ładownia nr 3 (instalacja)
 Zdjęcie nr 9 Ładownia nr 4 (cześć znajdująca się nad międzypokładem)
Spis Zdjęć wg. Rozdziałów

 Zdjęcie nr 10 Ładownia nr 3 i 4 (cześć znajdująca się nad międzypokładem)
 Zdjęcie nr 11 Ładownia nr 4 (cześć znajdująca się pod międzypokładem)
 Zdjęcie nr 12 Ładownia nr 4 (cześć znajdująca się pod międzypokładem)
 Zdjęcie nr 13 Ładownia nr 4 (cześć znajdująca się pod międzypokładem)
 Zdjęcie nr 14 Ładownia nr 4 (cześć znajdująca się pod międzypokładem)
 Zdjęcie nr 15 Ładownia nr 4 (cześć znajdująca się pod międzypokładem)
 Zdjęcie nr 16 Ładownia nr 4 (cześć znajdująca się pod międzypokładem)
Źródło: Karina Krukowska
Stan Techniczny Ładownia nr 1 i 2
 Zdjęcie nr 1 Stan owręża poszycia skrajnika dziobowego i wręg ładowni nr 1
Źródło: ,,Sołdek” klejnot wśród muzealnych statków handlowych. Seminarium w
Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku 27 kwietnia 2011 roku. Studia i materiały
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eksploatacji. W: Sołdek klejnot wśród muzealnych statków handlowych. Seminarium
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Oficyna Wydawnicza Miniatura, Gdynia 2010.
 Pietraszek R., Pospieszyński R.: Początki polskiej gospodarki morskiej. W: Morskie
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Gdańsku 6 listopada 2006 roku. Studia i materiały Centralnego Muzeum Morskiego
w Gdańsku. Gdańsk 2008.
 AutoCad. Źródło: AutoCad [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013]. Dostępny w
Internecie: <http://www.autodesk.pl>
 Bugłacki H.: Stale Kadłubowe
 ESAB [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013]. Dostępny w Internecie: <
http://www.esab.pl>
 Faro

[Online].

[Dostęp:

10

Listopada

2013].

Dostępny

w

Internecie:

<http://www.faro.com>
 Meblomor [Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013]. Dostępny w Internecie:
<http://www.meblomor.pl>
 Norma PN-EN-790_2004P
 Przepisy klasyfikacji i budowy statków śródlądowych: Część II, Kadłub 2005
[Online]. [Dostęp: 10 Listopada 2013]. Dostępny w Internecie: <http://www.prs.pl>
 Sienicki I.: Statek – Muzeum ,,Sołdek”. CMM, Gdańsk 2009.
 Ulstein Poland
Spis Literatury wg. Rozdziałów

 Zaczęło się od ,,Sołdka”. Sympozjum w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku
6 listopada 2008 roku. Studia i materiały Centralnego Muzeum Morskiego w
Gdańsku. Gdańsk 2009.
Projekt Zagospodarowania Przestrzennego Ładowni
 ,,Sołdek” klejnot wśród muzealnych statków handlowych. Seminarium w
Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku 27 kwietnia 2011 roku. Studia i materiały
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Gdańsk 2012.
 Lerch A.: Architektura statków i okrętów, projektowanie i konstrukcja. Akademia
Sztuk Pięknych, Gdańsk 2010.
 Urbanowicz W.J.: Architektura okrętów. Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1965.
 Zaczęło się od ,,Sołdka”. Sympozjum w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku
6 listopada 2008 roku. Studia i materiały Centralnego Muzeum Morskiego w
Gdańsku. Gdańsk 2009.

Spis Literatury wg. Rozdziałów

