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Andrzej BANASZEK 

ANALIZA AWARYJNOŚCI TRZONÓW STEROWYCH  

NA PRZYKŁADZIE REMONTÓW URZĄDZEŃ STEROWYCH  

W SZCZECIŃSKIEJ STOCZNI REMONTOWEJ GRYFIA   

 

W artykule  przedstawiono analizę awaryjności trzonów sterowych , jednego z najważniejszych elementów urządzeń ste-

rowych na statkach morskich.. Analizę przeprowadzono n podstawie remontów urządzeń sterowych przeprowadzanych w 

Szczecińskiej Stoczni remontowej SSR Gryfia w latach 2002-2007. Przedstawiono rozwój historyczny konstrukcji urządzeń 

sterowych. Przeprowadzono klasyfikację najczęściej spotykanych rodzajów mechanizmów sterowych na statkach morskich. 

Przeanalizowano awaryjność poszczególnych rozwiązań sterów i trzonów sterowych. Pokazano technologie napraw trzonów 

sterowych w SSR Gryfia.  

 

WSTĘP 

Urządzenie sterowe na statku morskim stanowi jeden  z 
najważniejszych urządzeń pokładowych decydujących o 
bezpieczeństwie statku na morzu, zwłaszcza w przypadku 
niesprzyjających warunków pogodowych na morzu. Decyduje ono 
nie tylko o odpowiednim sterowaniu jednostką pływającą ale i o 
sposobie zachowania się statku  w czasie sztormu lub innych 
nadzwyczajnych warunków hydroklimatycznych. Niesprawne 
urządzenie sterowe , podobnie jak brak napędu statku może 
stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia statku i całej 
znajdującej się na jego pokładzie załogi i pasażerów. Dlatego 
urządzenia sterowe , ich konstrukcja , budowa, eksploatacja a także 
remonty pozostają pod szczególnym nadzorem instytucji 
klasyfikacyjnych w tym Lloyds Register of Shipping LRS, 
Germanisher Lloyd GL, Det Norske Veritas DnV, American Bureau 
of Shipping ABS czy naszego Polskiego rejestru Statków PRS i 
innych [1,2,3,4,5,6]. Jednym z ważniejszych elementów składowych 
mechanizmów sterowych oprócz płetwy sterowej jest trzon sterowy. 
Jest to jeden z najczęściej demontowanych w Szczecińskiej Stoczni  
Remontowej Gryfia elementów okrętowego mechanizmu sterowego 
celem naprawy lub dokonania niezbędnych przeglądów (patrz 
rys.1). Tematem niniejszego artykułu jest analiza statystyki 
awaryjności trzonów sterowych mechanizmów sterowych  statków 
morskich remontowanych w Szczecińskiej Stoczni Remontowej 
Gryfia w latach 2002-2007. 

1. HISTORIA ROZWOJU KONSTRUKCJI UKŁADÓW 
STEROWYCH NA PRZESTRZENI WIEKÓW 

Historia rozwoju konstrukcji układów sterowych była powiązana 
w ogóle z rozwojem konstrukcji jednostek pływających. Na początku 
sterowanie ruchem prymitywnych łodzi odbywało się z wykorzysta-
niem odpowiednio uformowanych wioseł czy tyczek uzbrojonych w 
elementy płetwowe. Taki stan rzeczy utrzymał się przez wiele wie-
ków . Nawet już dojrzałe konstrukcje okrętowe starożytnych Greków 
czy Rzymian posiadały do celów sterowych umocowane w części 
rufowej płetwowe wiosła, zamocowane bezpośrednio z obu stron 

statku (patrz rys.2.).  Jako pierwsze stery rozumiane stricto w na-
szym rozumieniu pojawiły się wraz z powstaniem Hanzy. Na stat-
kach handlowych Hanzy w tym słynnych Kogach zainstalowano w 
części rufowej podwodnej pierwsze stery płetwowe typu zawiaso-
wego  Do ich wychylania służyły drewniane trzony sterowe i rumple 
napędzane siła ludzkich mięśni. Powyższe rozwiązanie stanowiło 
historyczny postęp w dziedzinie sterowania ruchami statków. Ana-
logiczne rozwiązania są szeroko stosowane na dzisiejszych mniej-
szych jednostkach pływających w tym jachtach żaglowych i żaglo-
wo-motorowych, śródlądowych barkach pływających czy mniejszych 
jednostkach rybackich i przybrzeżnych. Jedyną różnicą może sta-
nowić wykorzystanie nowocześniejszych materiałów konstrukcyj-
nych czy mechanicznych maszyn sterowych umożliwiających zdal-
ne sterowanie wychyleniem płetwy sterowej. Dopiero w dzisiejszych 
czasach w innowacyjnych konstrukcjach stosuje się innego rodzaju  

 

 
Rys. 1. Trzon sterowy przygotowany w Szczecińskiej Stoczni Re-
montowej Gryfia do przeglądu  
Źródło: W.Stanisławski,  [5] 
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Urządzenia sterujące w tym stery strumieniowe, napędy azy-
mutalne, napędy typu Jet czy odrzutowego a także specjalistyczne 
jak układy napędowe Voith Schneidera, typu rotorowego  

2. RODZAJE ANALIZOWANYCH UKŁADÓW 
STEROWYCH 

W Szczecińskiej Stoczni Remontowej SSR Gryfia było remon-
towanych w latach 2000-2007 ogółem 920 statków przy czym re-
kordowym rokiem był 2000 rok ( 157 statków) a najgorszym 2006 
(jedynie 61 statków). Zmniejszone zamówienia w latach 2006t i 
2007 (86 jednostek) było rezultatem realizacji dużego projektu 
budowy przez SSR Gryfia kutrów patrolowych dla marynarki wojen-
nej Norwegii.  

 
Biorąc pod uwagę różnorodne typy statków, poszczególne typy 

sterów z trzonami sterowymi można podzielić na  następujące typy 
urządzeń sterowych: 
1. Ster podwieszony – trzon ze sprzęgłem kołnierzowym 
2. Ster podwieszony – trzon ze sprzęgłem stożkowym 
3. Ster pół- podwieszony– trzon ze sprzęgłem stożkowym 
4. Ster podwieszony– trzon ze sprzęgłem kołnierzowym, płetwa z 

dodatkową  płetwą pomocniczą sterowaną sworzniem w 
układzie krzyżakowym 

5. Ster podwieszony – trzon ze sprzęgłem stożkowym płetwa z 
dodatkową  płetwą pomocniczą sterowaną sworzniem w 
układzie krzyżakowym 

6. Ster pół-podwieszony – trzon ze sprzęgłem kołnierzowym 
7. Ster z osią 
8. Ster podparty 
9. Ster pół-podwieszony w systemie dwóch palców 

podtrzymujących płetwę steru 

10. Ster podwieszony – trzon ze sprzęgłem stożkowym, płetwa z 
dodatkową płetwą pomocniczą sterowaną cięgnami 

11. Dysza obrotowa z płetwą pomocniczą wspomagającą 
12. Inne, np. Układ ze wspawanym w płetwę trzonem sterowym 

 

 
Rys. 3.  Trzon sterowy typu kopytkowego ze sprzęgłem kołnierzo-
wym Źródło : A.Perepeczko [7] 

 

 
Rys. 2.  Urządzenie sterowe w postaci wioseł po obu burtach na starożytnej triarze greckiej z V wieku p.n.e. oraz w postaci steru za-

wiasowego na statku handlowym Hanzy 
                                                        Źródło: , E. Kosiarz,  [2] 
 UMS Baltic / Collins 
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W latach 200- 2007 do najczęściej reperowanych typów ukła-
dów sterowych nalazły rozwiązania nr 2, 4, 5 i 8 (patrz zestawienie 
na rys.4.). należy tutaj podkreślić że zdecydowanie najczęściej 
naprawianym układem sterowym był  ster podparty oraz ster pod-
wieszony– z  trzonem ze sprzęgłem kołnierzowym oraz płetwą z 
dodatkową  płetwą pomocniczą sterowaną sworzniem w układzie 

krzyżakowym.  Często spotykany był również układ steru podwie-
szonego z  trzonem ze sprzęgłem stożkowym.  

 
 
 

 
 

  

  

   

Rys. 4.  Typy najczęściej reperowanych układów sterowych w SSR Gryfia w latach 2000-2007 
Źródło: , W.Stanisławski  [11]    ,   
 UMS Baltic / Collins 

Line  
(1850 r.) 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

778 AUTOBUSY 12/2016 
 

3. ANALIZA AWARYJNOŚCI TRZONÓW STEROWYCH 

Na początku należy stwierdzić że zdecydowana większość 
Remontów  układów sterowych przeprowadzanych w Szczecińskiej 
Stoczni Remontowej Gryfia w latach 2000-2007 dotyczyła samych 
elementów mechanicznych układów sterowych a nie maszyn stero-
wych. (patrz rys.6.). Jest to zrozumiałe gdyż poziom niezawodności 
maszyn sterowych, szczególnie typu hydraulicznego (najczęściej 
spotykanych w rzeczywistości) charakteryzują się wysokim stop-
niem niezawodności. To stalowe elementy pracujące w zanurzeniu 
w wodzie morskiej narażone są na większe zużycie zwłaszcza w 
odniesieniu do problemów korozyjnych. Przy braku kontroli zabez-
pieczeń zynkowo-anodowych montowanych na płetwach sterowych 
często dochodzi do ich utraty, co ma wpływ na przyspieszoną koro-
zje wszystkich elementów zestawu sterowego zamontowanych w 

pobliżu utraconych zabezpieczeń przed korozją elektrochemiczną. 
Szczególnej uwadze w czasie przeglądów inspektorzy armatora 
oraz instytucji klasyfikacyjnych przykładają stanom trzonów stero-
wym oraz tulei trzonów sterowych.  Należy nadmienić że zdecydo-
wana większość remontowanych tulei trzonów sterowych wykonana 
jest z brązu (patrz rys.7). Ich najczęściej spotykanym defektem , 
eliminującym z dalszego użytkowania są pęknięcia typu zmęcze-
niowego. Pęknięcia są konsekwencją dużych nacisków występują-
cych w tulejach , będących wynikiem reakcji tulejach na duże warto-
ści generowanych w czasie eksploatacji momentów zginających 
pochodzących od naporu strumienia wody na płetwę sterową i 
przenoszonych przez trzon sterowy. Tuleje z materiałów syntetycz-
nych, tańsze i łatwiejsze w wykonaniu często nie zdają egzaminu z 
racji częstych problemów z korozją na płaszczyźnie styku opisywa-
nych tulei z kadłubem konstrukcji rufowej okrętu. Stąd często arma- 

  

 
Rys. 5.  Analiza pęknięć trzonów sterowych oraz tuleji trzonu sterowego metodą magnetyczno-proszkową  
Źródło: , W.Stanisławski,  [11]    ,    
 

 
Rys. 6.  Porównanie ilościowe  napraw mechanicznych elementów układów sterowych i maszyn sterowych w Szczecińskiej Stoczni Re-
montowej Gryfia w latach 2000-2007” 
Źródło: , W.Stanisławski,  [11] 
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torzy preferują droższe rozwiązania z brązu jako bardziej niezawod-
ne. Jak widaż z kolei na rys.8. trzony sterowe są często naprawia-
ne. Porównując z wykresem Rys.6 ilości naprawianych zestawów 
sterowych np. w roku 2005 na 55 naprawianych elementów zesta-
wów sterowych aż w 26 przypadkach powyższa naprawa dotyczył 
trzonów sterowych. Ważnym wnioskiem jest generalnie malejącą 
wraz z latami ilość remontowanych trzonów sterowych. Jednym z 
najczęściej spotykanych defektów trzonów sterowych było ich pęka-
nie o charakterze zmęczeniowym, które były wykrywane metodą 
proszkowo-magnetyczną oraz prześwietleń RTG. Powyższe przy-
kładowe defekty zobrazowano na fotografii przykładowego trzonu 
sterowego na Rys.5. 

4. TECHNOLOGIA NAPRAW TRZONÓW STEROWYCH  
W SZCZECIŃSKIEJ STOCZNI REMONTOWEJ GRYFIA 

Przy stwierdzonych uszkodzeniach trzonów sterowych z reguły 
wymienia się element sprzęgła trzonu spawając nowy element. 
Kołnierzowy (patrz rys.9). Ważnym elementem jest szlifowanie 
powstałych spawów pachwinowych z podtoczeniem o ściśle okre-
ślonym promieniu r. Ma to na względzie rozładowanie generowa-
nych w tych miejscach naprężeń i uniknięcia zjawisk związanych z 
efektem karbu mechanicznego i pękania zmęczeniowego w danym 
miejscu. 
 

 
Rys. 7.  Porównanie ilościowe  napraw tulei trzonów sterowych  w Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia w latach 2000-2007” 
Źródło: , W.Stanisławski,  [11]    ,    
 

 

 

Rys. 8.  Porównanie ilościowe  napraw samych trzonów sterowych  w Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia w latach 2000-2007” 
Źródło: , W.Stanisławski,  [11]     
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Rodzaj I wielkość spawu każdorazowo jest określana przez 
technologów stoczniowych I akceptowana przez inspektorów insty-
tucji klasyfikacyjnej nadzorującej naprawę. Regeneracja z kolei 
powierzchni czopów trzonów sterowych jest wykonywana w Stoczni 
Remontowej Gryfia na drodze osadzania spasowanych odpowied-
nio tulei –patrz rys.9.  

PODSUMOWANIE 

Zestaw sterowy na statku morskim to jedno z  najważniejszych 
urządzeń pokładowych decydujących o stopniu bezpieczeństwa 
całego statku na morzu. Niesprawne urządzenie sterowe może 
stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia statku i całej znajdują-
cej się na jego pokładzie załogi i pasażerów. Dlatego remonty opi-
sywanych urządzeń pozostają pod szczególnym nadzorem instytucji 
klasyfikacyjnych. Jednym z ważniejszych elementów składowych 
mechanizmów sterowych oprócz płetwy sterowej jest trzon sterowy.  
Jest to jeden z najczęściej demontowanych celem naprawy i prze-
glądu w Szczecińskiej Stoczni  Remontowej Gryfia elementów 
okrętowego mechanizmu sterowego 
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Analisis of Sterring Rod damages on example of maintenance 
of steering devices in repair shipyard gryfia   

The analysis of starring rods damaged problem, one of 

the most important elements of steering devices has been 

presented in the paper. The analysis was executed on the 

base of maintenance operations made in Szczecin Repair 

Shipyard Gryfia in 2002-2007 years.  The history of the ships 

sterringdevices constructions was shown. The classification 

of different kinds of steering devices used on sea vessels was 

made. The analysis damages of different solutions of steering 

devices and steering rods was presented. Technology of 

steering rods maintenance used  in Szczecin Repair Shipyard 

Gryfia was desriebed.   
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Rys. 9. Technika regeneracji i napraw trzonów sterowych  w Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia w latach 2000-2007” 
Źródło: , SSR Gryfia,  [10]     
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