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Streszczenie: Masowce przeznaczone do przewozu rónego rodzaju adunków sypkich luzem nale
do kategorii statków towarowych. Wyróniaj si specyfik konstrukcji, a wzgldy ekonomiczne
powoduj, e statki tego typu obok zbiornikowców budowane s, jako statki bardzo due. Szereg
zatoni masowców w warunkach sztormowych spowodowao konieczno wdroenia specjalnych
rodków bezpieczestwa dla tego typu statków.
Sowa kluczowe: statki morskie, masowce, bezpieczestwo masowców

1. WPROWADZENIE
adunki masowe drog morsk przewoone s gównie statkami zaliczanymi do
kategorii masowców. Definicja masowca nie jest prosta i do koca uzgodniona. Uznaje si,
e masowiec oznacza statek, który zasadniczo przeznaczony jest do przewozu suchych
adunków masowych, wczajc statki do przewozu rudy. Statki takie budowane s, jako
jednopokadowce ze zbiornikami szczytowymi oraz obowymi i dnem podwójnym.
Obecnie mog by budowane, jako statki jedno lub dwu-poszyciowe [19].
Masowce budowane s zarówno, jako statki stosunkowo mae jak i bardzo due. Dziel
si na kilka kategorii. Podstawowe adunki jak np. wgiel, ruda i zboe s czsto
przewoone na due odlegoci. Wzgldy ekonomiczne wymuszaj budow statków
maksymalnych dla zaoonych tras i portów. Efektem tego jest budowa masowców
zaliczanych do najwikszych obok zbiornikowców statków na wiecie.
Ze wzgldu na konstrukcj oraz rodzaj przewoonego adunku, który moe si
upynnia lub przesypywa odnotowano szereg strat cakowitych tych statków w czasie
silnych sztormów. Tragedie morskie, gdzie zginy cae zaogi byy powodem podjcia
bada i dziaa przez Midzynarodow Organizacj Morsk w kierunku poprawy
bezpieczestwa tych statków. Wprowadzono szereg nowych rozwiza technicznych oraz
organizacyjnych, które maj zapobiega wystpowaniu katastrof morskich tych statków
w tym zwaszcza umoliwia ratunek osobom znajdujcym si na burcie.
Obecnie ze wzgldu na uwarunkowania ekonomiczne zwizane ze wiatowym
kryzysem, masowce wyróniaj si najniszym rednim wiekiem statków znajdujcych si
w eksploatacji.
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Dodatkowo podjte dziaania w zakresie poprawy bezpieczestwa, powoduje
zmniejszanie si w okresach dugoterminowych strat cakowitych statków oraz wypadków
ze skutkiem miertelnym.

2. MASOWCE NA TLE FLOTY WIATOWEJ
wiatowa flota statków handlowych sucych do przewozu adunków i ludzi moe by
charakteryzowana w wielu aspektach. Charakterystyka ogólna floty wiatowej w duej
mierze zaley od przyjetych kryteriów w zakresie uwzgldniania statków morskich
stosunkowo niewielkich. Zazwyczaj jako minimalne wielkoci ustala si warto
pojemnoci brutto na poziomie 100 lub 500. Pojemno brutto (Gross Tonnage - GT) jest
to miara cakowitej wielkoci statku, a wic cakowitej jego bryy cznie
z nadbudówkami, mierzc po wewntrznej powierzchni poszycia stalowego lub po
powierzchni zewntrznej statku zbudowanego z innego materiau. Pojemno brutto statku
wyraana jest wzorem. Jest to wielko niemianowana, która dobrze oddaje wielko
statku bez wzgldu na jego rodzaj konstrukcji i przeznaczenie [3]. W niniejszym
opracowaniu przyjto przedstawia tylko dane o statkach, których pojemno brutto jest
wiksza od 500.
W roku 2012 cakowita liczba statków na wiecie o pojemnoci brutto powyej 500
wynosia 50 788. Na rys.1 przedstawiono podzia procentowy na poszczególne typy
statków z zaokrgleniem do penego procenta. Liczba masowców wynosia 9235, co
stanowi 18,2 %. [2].
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Rys. 1. Liczba statków floty wiatowej o pojemnoci brutto wikszej od 500 w podziale na typy
w ujciu procentowym. Stan na pocztku 2012 [2]
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Na rys. 2 przedstawiono zestawienie tych samych statków w ujciu reprezentowanej
pojemnoci brutto, która sumarycznie zamyka si liczb 1 000 532. Najwiksze statki
reprezentowane s w grupach masowców, zbiornikowców i kontenerowców, które to
grupy sumarycznie stanowi ponad 77% floty wiatowej mierzonej tym parametrem.
Masowce reprezentujce pojemno brutto 333 970 floty wiatowej s liderem tej
klasyfikacji. [2].
Liczba statków w eksploatacji zaley w duej mierze od trendów w zakresie
determinacji budowy nowych statków mierzonej portfelem zamówie oraz tendencji
przekazywania statków na zom. Trendy te s pochodn koniunktury w wiatowym handlu
morskim, która wynika bezporednio ze stanu wiatowej gospodarki. W okresach
koniunktury, portfele zamówie rosn przy niechci armatorów do zomowania statków
wynikajcej z wysokich stawek frachtowych i adunków wystpujcych na rynku
przewozów. W okresach dekoniunktury obserwowane tendencje s odwrotne.
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Rys. 2. Wielko floty wiatowej mierzona pojemnoci brutto w ujciu procentowym.
Stan na pocztku 2012 roku [Opracowanie wasne na podstawie 2].

Z trendów dotyczcych portfela zamówie i zomowania wynika parametr
charakteryzujcy jako floty mierzonej wiekiem statków. Na rys. 3 przedstawiono
tendencj dotyczc redniego wieku floty wiatowej w rozbiciu na trzy podstawowe typy
w odniesieniu do stanu caej floty. Wyjtkowo korzystnie sytuacja ukada si dla
masowców, które w roku 2012 uzyskay ten wspóczynnik lepszy ni kontenerowce
uwaane za najbardziej dynamicznie rozwijajc si grup statków. Tendencja ta
potwierdzona jest portfelem zamówie przedstawionym na rys.4, gdzie masowce s
zdecydowanym liderem. Korzystna statystyka dla masowców dotyczy równie liczby
zomowa tego typu statków. redni wiek masowców po osigniciu maksimum w roku
2009 zmieni do gwatownie tendencj osigajc historyczne minimum w roku 2012.
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Rys. 3. redni wiek floty wiatowej [Opracowanie wasne na podstawie 13]
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Rys. 4. Zamówienia statków w podziale na typy statków. Stan na sierpie 2012
[Opracowanie wasne na podstawie 12]
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3. KLASYFIKACJA WIATOWEJ FLOTY MASOWCÓW
Klasyfikacja masowców historycznie prowadzona jest na grupy w zalenoci od ich
nonoci, która dobrze oddaje moliwoci transportowe tego typu statku. Nono statku
(DWT) jest to wielko masy adunku, bunkru, zapasów i ludzi, jak statek moe przyj
do dopuszczalnej linii zanurzenia. Charakteryzuje moliwo zaadowania na statek
wszystkich ciarów. Wyróni naley nono konstrukcyjn, która jest wartoci sta
podawan dla zanurzenia konstrukcyjnego, oraz nono aktualn, której wielko wynika
z biecego zanurzenia. Podawana jest w metrycznych tonach masy lub tonach
angielskich. Wielko ta dobrze charakteryzuje statki do przewozu adunków masowych.
[3].
Podstawowa klasyfikacja jest przedstawiona w Tabeli 1. Oprócz nonoci, czasami
statki te charakteryzowane s dodatkowymi parametrami jak np. dugo cakowita,
szeroko oraz maksymalne zanurzenie. W ten sposób wyróniana jest na przykad
wielko masowca pozwalajcego zawin do portu Kamsar, jako Kamsarmax.
Tabela 1
Klasyfikacja masowców [5,18]
Masowiec

No no

DWT

Dugo

cakowita [m]

Mini

< 10.000

100-130

Handysize

10.000 – 35.000

130-150

Handymax

35.000 – 55.000

150-200

Panamamax

55.000 – 80.000

200-230

Capesize

80.000 – 200.000

230-270

VLBC

> 200.000

>270

Na rys. 5 przedstawiono wzrost liczby masowców od pocztku XXI wieku. Od stanu
nieco powyej 5000 w roku 2000 jednostek do liczby 9235 jednostek w roku 2011. Wzrost
zosta spowodowany gównie dobr koniunktur ekonomiczn i zapotrzebowaniem na
przewóz duych partii adunkowych zwaszcza do Chin, Korei Poudniowej i Japonii.
wiatowy kryzys ekonomiczny zapocztkowany w roku 2008 paradoksalnie w grupie
masowców zaowocowa znacznym odmodzeniem floty. Pomimo rezygnacji armatorów
z budowy nowych jednostek, duy portfel zamówie w latach poprzednich spowodowa
dostawy w latach kryzysu. Z kolei brak adunków na rynkach wiatowych przyspieszy
zomowanie zwaszcza tego typu jednostek.
W grupie masowców najwiksza pojemno brutto ulokowana jest w grupie statków
redniej wielkoci od 25 000 do 60 000. Nastpnie dominuj statki mae w przedziale 500
do 25 000. Stosunkowo najmniejsza pojemno brutto reprezentowana jest w grupie
masowców najwikszych. Jest to swoisty paradoks. Wynika on jednak z faktu, e tego typu
jednostki maj ograniczone zastosowanie i czsto ich budowa jest podyktowana
planowanym zatrudnieniem na okrelonej trasie. Zaamanie takiego rynku skutkuje czsto
mniejsz moliwoci pozyskania innego dobrego kontraktu, co moe skutkowa brakiem
zatrudnienia.
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Rys. 5. Stan floty masowców w poszczególnych latach dla jednostek o pojemnoci brutto
wikszej od 500 [Opracowanie wasne na podstawie 11]

4. WYPADKI MASOWCÓW
Masowce tak jak kady rodek transportu naraone s na wypadki. Jednak oprócz
klasycznych wypadków nawigacyjnych typu kolizja, mielizna, poar, którym ulegaj
wszystkie statki morskie, masowce w przeszoci ulegay wypadkom charakterystycznym
dla tego typu statków. Zaliczy do nich mona:
x Wtargnicie wody w warunkach sztormowych poprzez uszkodzone
odpowietrzniki, wazy i klapy adowni. Scenariusz ten uwzgldnia
wypenienie wod w pierwszej kolejnoci przedziaów dziobowych [14],
x Wtargnicie wody w warunkach sztormowych poprzez uszkodzone
poszycie zewntrzne. Scenariusz ten uwzgldnia wypenienie wod
w pierwszej kolejnoci przedziaów rodkowych [17],
x Uszkodzenia strukturalne typu pknicie poszycia, które moe skutkowa
przeamaniem kaduba [16],
x Upynnienie, przesypanie si adunku, które moe skutkowa w warunkach
sztormowych zatoniciem statku [7,9].
Obecnie na morzu po wprowadzeniu obowizku instalacji rejestratorów danych podróy
czyli popularnych „czarnych skrzynek” (VDR) moliwoci dochodze powypadkowych
maj znacznie wiksze szanse dociekania prawdy [19]. W poprzednich latach



Stan wiatowej floty masowców

207

spektakularne zatonicia masowców w sztormach, gdzie zaginy cae zaogi nie zawsze
umoliwiay przeprowadzenie skutecznego dochodzenia. Wyjtkiem jest katastrowa m/v
Derbyshire z roku 1980, gdzie zginy 44 osoby i w dochodzenia powypadkowe
zaangaowano bardzo due siy i rodki odnajdujc szcztki kaduba statku na gbokoci
okoo 4200 metrów, co pomogo ustali przyczyny tragedii i odtworzy scenariusz
katastrofy. W wielu innych przypadkach jak na przykad tragedii m/v Leros Strenght
z roku 1997 u wybrzey Norwegii, gdzie zgina caa polska zaoga w liczbie dwudziestu
osób dochodzenie byo jedynie poszlakowe i opierao si na dostpnych danych oraz
zeznaniach byych czonków zaogi [14,15].
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Rys. 6. rednioroczna liczba utraconych istnie ludzkich i strat cakowitych w grupie masowców
na wiecie w poszczególnych dekadach [Opracowanie wasne na podstawie 20]

Na rys. 6 przedstawiono tendencj redniorocznych strat cakowitych zaóg i statków
w rozbiciu na poszczególne dekady. Wynika z niej, e pomimo wzrostu liczby masowców
w analizowanym okresie, wypadkowo mierzona stratami ludzi i statków zmniejszya si
rednio ponad dwukrotnie w stratach statków i o okoo 40 procent w stratach ludzi.
Przyczyn jest niewtpliwie wiele. Oprócz tendencji zwizanej z odmadzaniem floty
masowców, budowaniem coraz powszechniej masowców dwu-poszyciowych naley
zwróci uwag na zmian Konwencji SOLAS w zakresie dodatkowych rodków
bezpieczestwa dla masowców (Rozdzia XII). Wprowadzono alarmy wtargnicia wody,
gdy dochodzenia powypadkowe wykazay, i w warunkach sztormowych kapitanowie
tych jednostek nie mieli informacji o zalaniu poszczególnych przedziaów wod, co
uniemoliwiao prawidow ocen sytuacji statku. Dla masowców starszych ni 15 lat
wprowadzono zakaz pozostawiania adowni pustych przy zaadunku adunków o duej
gstoci, (co jest dopuszczone w informacji o statecznoci dla kapitana). Ponadto w roku
1998 wdroono na masowcach Kodeks zarzdzania bezpieczestwem oraz zmasowano
kontrole pastwa portu (Port State Control -PSC), które czsto skupiaj si na kontroli
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statków starszych w tym masowców w celu eliminacji statków sub-standardowych.
Dodatkowymi, ale równie wanymi elementami jest podnoszenie standardów szkolenia
marynarzy poprzez wprowadzanie w ycie zmian do Konwencji STCW (poprawki
z Manili obowizuj od 01.01.2012) oraz wprowadzenie wyszych standardów w zakresie
ratowania ycia ludzkiego na morzu przejawiajcymi si koniecznoci wyposaania
statków towarowych w indywidualne kombinezony ratunkowe dla kadego czonka zaogi,
a masowców w szalupy ratunkowe typu zrzutowego.
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Rys. 7. Bezwzgldna liczba strat cakowitych masowców w zalenoci od przyczyny w roku 2011
i dekadzie 2002-2011 [opracowanie wasne na podstawie 20]

Na rys. 7 przedstawiono bezwzgldn liczb strat masowców w roku 2011
i dziesicioleciu 2002-2011 w rozbiciu na przyczyn zatonicia. Charakterystyczne
wypadki morskie dla masowców powodowane s przez problemy z adunkiem,
wtargniciem wody oraz uszkodzeniami strukturalnymi. W roku 2011 s to zdarzenia
incydentalne, natomiast w caym analizowanym dziesicioleciu wystpuje problem
z wtargniciem wody, gdzie zarejestrowano 11 strat. Najwiksze straty ponoszone s
w kategorii masowców najmniejszych (handy) dla statków stosunkowo starych (20-24 lata)
i bardzo starych (wiek powyej 25 lat). Przyjmujc, e masowce typu handy stanowi
okoo 40% pojemnoci brutto, a liczba statków stosunkowo starych i bardzo starych
stanowi okoo 36% cakowitej liczby masowców - przedstawione wnioski s jednoznaczne
[20].
Tendencja strat cakowitych masowców w odniesieniu do ich liczby cakowitej
i pojemnoci brutto potwierdza wczeniej sformuowane wnioski dotyczce tendencji
spadkowej zarówno w odniesieniu do liczby strat jak i pojemnoci brutto w stosunku do
stanu floty masowców. Jednak jest to uproszczony wniosek pokazujcy tylko jedn stron
medalu. Ostatnie analizy zatoni masowców wskazuj na wzrost przyczyn start
cakowitych masowców poprzez upynnianie adunku w tym gównie rud niklu [7].
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5. PODSUMOWANIE
Masowce stanowi wyróniajc si grup statków towarowych. Dotyczy to zarówno
ich liczby, wielkoci oraz specyfiki bezpieczestwa w zakresie ich konstrukcji, zagroenia
ze strony przewoonego adunku oraz wymaganego wyposaenia.
W zakresie liczby eksploatowanych statków na wiecie masowce plasuj si na drugim
miejscu ustpujc jedynie zbiornikowcom. W roku 2012 na wiecie byo 9235 masowców,
co stanowio 18,2% floty wiatowej. Jednoczenie reprezentowana w tej grupie wielko
mierzona pojemnoci brutto wynosia 333 970, co stanowio okoo 33% stanu floty
wiatowej. Oznacza to, e statystycznie ten typ statków dominuje w sensie wielkoci
mierzonej pojemnoci brutto.
Ponadto ten typ statków w stosunku do wiatowej floty wyrónia si korzystnie
parametrem okrelanym, jako „redni wiek”. W roku 2012 redni wiek masowców by
niewiele wyszy od 12 lat, co spowodowao, e masowce wyprzedziy w tej klasyfikacji
najbardziej dynamicznie rozwijajc si flot kontenerowców. Jest to wynik niezwykego
oywienia w zakresie zamówie, gdzie masowce zostay w 2012 roku liderem floty
wiatowej w tych zestawieniach z równoczesnym krachem na rynku przewozów, co
w konsekwencji dao w tej grupie najwicej decyzji armatorów o zomowaniu statków.
Wypadkowo w grupie masowców systematycznie maleje. Podjte dziaania
w zakresie poprawy bezpieczestwa masowców zaowocoway zmniejszeniem si strat
cakowitych w tej grupie statków oraz zmniejszeniem liczby utraconych istnie ludzkich.
Dodatkowo na t statystyk wpyw miay równie inne dziaania jak ju wymienione
zomowanie statków starych i w efekcie zmniejszenie redniego wieku tej grupy statków
oraz dziaania morskiej spoecznoci midzynarodowej w zakresie zmiany wymaga
bezpieczestwa masowców ujte w Konwencji SOLAS. Zewntrznymi przyczynami
oddziaywujcymi na bezpieczestwo na morzu maj równie dziaania ogólne w zakresie
poprawy bezpieczestwa jak na przykad zmasowanie kontroli pastwa portu w tym
skupienie si na statkach starszych i grupie masowców, wpyw stosowania Kodeksu
zarzdzania bezpieczestwem oraz pozytywny wpyw zastosowania standardów szkolenia
zawartych w Konwencji STCW.
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WORLD FLEET OF BULK CARRIERS
Summary: Bulk carriers, intended for the carriage of all kinds of bulk cargoes in bulk fall into the category
of cargo ships. Stand out specificities of structure, and economic considerations mean that vessels of this type
are built oil tankers next, as a very large ships. A series of sinkings of bulk carriers in heavy seas caused the
need for the implementation of special safety measures for this type of ships.
Keywords: vessels, bulk carrier, bulk carrier safety



