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Andrzej BANASZEK  

TECHNIKA ZAŁADUNKU NA STATEK ŁADUNKU WIELKOGABARYTOWEGO NA 

PRZYKŁADZIE OBSŁUGI SUWNICY VOEST ALPINE W PORCIE SZCZECIŃSKIM 

 

W artykule przedstawiono technikę załadunku i transportu ładunku wielkogabarytowego na przykładzie obsługi portowej 

suwnicy nabrzeżnej austriackiej firmy Voest Alpine, której załadunek na statek firmy Big-Lift m/s Happy Ranger przeprowa-

dzono w porcie szczecińskim w lutym 2005 rok.. Zaprezentowano historię powstania firmy Big Lift, wyspecjalizowanej w prze-

wozie drogą morską ładunków wielkogabarytowych. Opisano następnie dane techniczne suwnicy nabrzeżnej kontenerowej 

przeznaczonej do przewozu drogą morską do Australii. Przedstawiono technikę załadunku powyższej suwnicy na Lift m/s 

Happy Ranger w porcie szczecińskim.  

 

WSTĘP 

Załadunek i przewóz ładunków wielkogabarytowych na stat-
kach morskich stanowi znaczne wyzwanie dla inżynierów okrętow-
ców oraz pracowników portowych. Związane jest to przede wszyst-
kim z faktem, że ww. ładunki charakteryzują się dużymi wymiarami 
własnymi oraz masami co ma wpływ na położenie środka ciężkości 
zestawu statek – ładunek wielkogabarytowy. Opisywany ładunek 
jest z reguły mocowany bezpośrednio na pokładzie otwartym trans-
portującej jednostki pływającej. Wysokie położenie środka ciężkości 
ładunku ma negatywny wpływ na stateczność statku. [1][7][8]. 
Drobny błąd w ułożeniu ładunku na pokładzie statku moze skutko-
wać katastrofalnymi skutkami. Z tego powodu dla przeprowadzenia 
operacji załadunku i przygotowania statku do załadunku takiego 
ładunku niezbędne są specjalistyczne procedury oraz technologia. 
Tylko kilka firm na świecie specjalizuje się w transporcie drogą 
morską tego typu ładunków. Jedną z nich jest holenderska firma z 
Amsterdamu Big-Lift posiadająca wieloletnie doświadczenie w 
transportowaniu ładunków wielkogabarytowych . Operacja załadun-
ku musi odbywać się w warunkach tak zwanej statyki operacyjnej. 
Oznacza to, że warunki pogodowe w tym siła wiatru muszą być 
minimalne, aby nie zakłócić procesu załadunku. Często załadunek 
odbywa się przy mniej uczęszczanym kanale portowym, aby prze-
pływające większe jednostki pływające nie wzbudzały fali na akwe-
nie i nie przeszkadzały w operacji. Z racji ograniczonych możliwości 
technicznych okrętowej instalacji balastowej, czynnie wspomagają-
cej proces stabilizowania statku, operacje załadunku ładunków 
wielkogabarytowych odbywają się niezwykle powoli. Stąd operacja 
trwa zwyczajowo wiele godzin. W każdym momencie kontrolowane 
są wszelkie parametry statecznościowe, kąt przechyłu i przegłębie-
nia statku . Równolegle inżynier kierujący operacją załadunku 
wprowadza zmierzone dane do swojego systemu komputerowego 
celem bieżącej kontroli operacji załadunku. Jest to niezbędne gdyż 
czasami zdarzają się błędy ułożenia ładunku czy stopnia zabala-
stowania statku. Inżynier operacyjny może w takim przypadku 
wprowadzać na bieżąco odpowiednie korekty do opracowanej 
procedury załadunku celem pełnej kontroli na d bezpieczeństwem 

operacji i uniknięcia możliwości wystąpienia efektów dynamicznych 
w położeniu zestawu statek - ładunek na wodzie. W artykule przed-
stawiono technikę załadunku i transportu ładunku wielkogabaryto-
wego na przykładzie obsługi portowej suwnicy nabrzeżnej  austriac-
kiej firmy Voest Alpine, której załadunek na statek firmy Big-Lift m/s 
Happy Ranger przeprowadzono w porcie szczecińskim w lutym 
2005 roku.  

 

 
Rys. 1. Typowy specjalistyczny statek do przewozu ładunków wiel-
kogabarytowych typu Happy R-type  firmy Big_Lift z załadowanymi 
na pokładzie otwartym wielkimi  zbiornikami stalowymi  
Żródło: Big Lift . com  [4] 

1. POWSTANIE FIRMY BIG LIFT. 

Zapotrzebowanie na specjalistyczny tra morski transport wiel-
kich gabarytowo ładunków istniał od zawsze. Jako pierwsza zawo-
dowo zajmowała się ww. tematem holenderska firma Spliethoffs 
Befreitigungskantoor z Amsterdamu [5,10,11]. Została ona założona 
w 1921 roku. Była na tym polu firmą pionierską. Wybuch wojny 
ograniczył tego typu przedsięwzięcia transportowe. Po wojnie nad-
miar tanich statków typu Victory oraz Liberty ,wybudowanych w  
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Stanach Zjednoczonych w latach 1942-1945 metodą „taśmo-
wą”, przeznaczonych do transportowania do Europy wojsk i ładun-
ków wojennych, doprowadził do sytuacji, że w przypadku koniecz-
ności przewiezienia większych gabarytowo ładunków, armatorzy 
decydowali się na przebudowywanie ładowni tych tanich statków 
pod kątem przewozu danego zamówionego ładunku wielkogabary-
towego. W ten sposób powstała firma holenderska Mammoet 
Transport. Wysokie profity za przewóz tego rodzaju ładunków do-
prowadziły do zwiększonego zainteresowania ze strony armatorów 
przewozami tego typu ładunków. Szczególnie dotyczyło to Holandii, 
gdzie znajdowało się kilka firm konkurujących ze sobą na tym polu. 
Celem wzmocnienia na tym rynku, firma Mammoet Transport powo-
łała w 1973 roku wyspecjalizowaną firmę w przewozach ładunków 
wielkogabarytowych Mammoet  Shipping, która następnie w 1984 
roku połączyła się ze swoimi konkurentami na polu „Heavy Lift” – 
firmami Project Carriers oraz Happy Buccaneers. Powstała firma 
posiadała już zdolności do podnoszenia takich ładunków jak 2x550 
t. Trzy lata później do firmy przystąpiła następna znana japońska 
firma przewozowa Mitsui OSK LInes tworząc po zjednoczeniu 
Mammoet Heavy Lift Partners (MHLP) z siedzibą w Amsterdamie. 
Rok później Firma Matka – Mammoet Transport tworzy spółkę Joint 
Venture w udziałami 50/50 z niemiecką firmą Hansa Line. W 1995 
następuje dalszy rozwój. Firma łączy się również jako spółka typu-
Joint Venture z udziałami 70/30 z drugim potentatem wspomnianym 
na początku firmą Spliethoffs Befreitigungskantoor z Amsterdamu. 
Rozwój firmy skutkuje wprowadzeniem do użytku w 1998 roku 
najbardziej znanych statków firmy Big-Lift – „Happy R-type” . W 
międzyczasie firma wsławia się w przeprowadzeniu spektakularne-
go podniesienia z dna morza arktycznego wraku atomowego okrętu 
podwodnego Rosji „Kursk” i przewiezienia go do doku znajdującego 
się w Murmańsku. W 1999 roku do Mammoet Heavy Lift Partners 
dołącza West African Shipping znany armator z Afryki Zachodniej. 
W 2000 roku formalny właściciel Mammoet Transport - firma Nor-
dlloyd sprzedaje ją do firmy Van Seumeren z Holandii. W ten spo-

sób tworzy się tworzy się Big Lift Shipping Company z siedzibą w 
Amsterdamie. W 2001 roku do Big Lift Shipping Partners Company 
dołacza następny potentat – firma Cosco Shipping Ltd, a w roku 
2013 firma RollDock. W chwili obecnej Big Lift Shipping Company 
jest częścią  Spliethoff Group. Posiada 15 specjalizowanych cięża-
rowców , wyposażonych we własny pokładowy sprzęt przeładunko-
wy w postaci ciężkich żurawi pokładowych. Z reguły są to dwa 
żurawie pokładowe zlokalizowane na pokładzie otwartym statku po 
jego prawej burcie.  
 

 
Rys. 3. Suwnica Voest Alpinie na nabrzeżu przed załadunkiem na 
ciężarowiec Happy Ranger firmy Big Lift Shipping  w porcie szcze-
cińskim.  
Źródło : K.Seluk [9] 

 
Umiejscowienie i rozstaw żurawi umożliwia ich współpracę w 

tandemie. Ta potężna I  wyspecjalizowana flota statków oraz  

 
Rys. 2.  Sylwetka statku Happy Ranger firmy Big-Lift przygotowanego do załadunku suwnicy Voest Alpinie w porcie szczecińskim 
Źródło: , opracowanie firmy Big-Lift [3] [4]   ,   
 UMS Baltic / Collins 

Line  
(1850 r.) 
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I Eksploatacja i testy 
 

 

   

12/2016 AUTOBUSY 793 
 

 wysoko kwalifikowana załoga firmy w tym biuro projektowe I 
obliczeniowe sprawia, że w chwili obecnej Big Lift Shipping Compa-
ny jest niekwestionowanym liderem światowym w przewozach 
wielkogabarytowych ładunków na morzach i oceanach całego świa-
ta. Firma w chwili obecnej wprowadza do swojej floty nową genera-
cję specjalizowanych statków do przewozu ładunków wielkogabary-
towych – „Happy S-type”. Pierwszym jej reprezentantem jest nowo-
czesny m/s Happy Sun. Jego wyposażenie umożliwia podniesienie 
jeszcze stopnia bezpieczeństwa przy przewozach ciężkich wielko-
gabarytowych ładunków drogą morską zwłaszcza gdy warunki 
żeglugowe ulegają gwałtownemu pogorszeniu. 

2. DANE TECNICZNE SUWNICY FIRMY VOEST ALPINE 
ORAZ STATKU M/S HAPPY RANGER 

Suwnica austriackiej firmy Voest Alpine charakteryzuje się 
znacznymi masami oraz wymiarami gabarytowymi [2]. Została ona 
wykonana przez firmę Stalkon ze Szczecina. Masa całkowita suwni-
cy wyniosła netto 750 ton. Dla transportu drogą morską i przepro-
wadzenia przeładunku w porcie szczecińskim nieodzowne było 
zamontowanie dodatkowych wzmocnień konstrukcyjnych. Ich łącz-
na dodatkowa masa wyniosła 50 ton. Przeznaczona była do trans-
portu zboża i węgla.   Jej długość wyniosła 64,334 m, szerokość 
42,159 m a wysokość , co miało istotne znaczenie dla położenia 
środka ciężkości aż 43,529 metry. Suwnica ze względu na swoje 
znaczne wymiary gabarytowe montowana była na nabrzeżu w 
Policach oraz częściowo w Hucie Szczecin. Całość była kompleto-
wana scalana i wyposażana na wybrzeżu Słowackim w porcie 
Drobnica Port Szczecin. O stopniu skomplikowania całości niech 
świadczy fakt że łączna długość kabli elektrycznych zamontowa-
nych na konstrukcji suwnicy wyniosła 27 km . Prace montażowe 
przebiegały w trudnych warunkach atmosferycznych w czasie mro-
zu i śniegu co miało wpływ na czas wykonywania prac montażo-

wych. Szczególnie trudności przysporzyły firmom montażowym 
montowanie delikatnych elementów elektroniki wrażliwych na niskie 
temperatury otoczenia oraz wilgoć. Do transportu suwnicy wyzna-
czono statek firmy Big Lift Klasy R, Happy Ranger, wydzierżawiony 
do tego celu przez spółkę – agenta firmę Posejdon nad F.J.  Statek 
m/s Happy Ranger to typowy ciężarowiec firmy Big Lift o długości 
całkowitej LOA=138,0 m , długości pomiędzy pionami LPP=127,9 
m, szerokości konstrukcyjnej B=22,8 m. Zanurzenie jednostki pły-
wającej do wodnicy letniej T=9,5 m. Powyższe wymiary umożliwiły 
uzyskanie nośności przy wodnicy letniej w  wodzie morskiej 15,634 t 
oraz tonażu brutto 

 

 
Rys. 5. Suwnica Voest Alpinie na nabrzeżu po załadunku na cięża-
rowiec Happy Ranger .  
Źródło : K.Seluk [9] 

 
Rys. 4  Sylwetka statku Happy Ranger firmy Big-Lift  w trakcie załadunku suwnicy Voest Alpinie w porcie szczecińskim 
Źródło: , opracowanie firmy Big-Lift [3]  [4]  ,   
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GT 10,990 t. W celu przeładowywania ładunków o dużej masie 
własnej statek posiada zamontowane na pokładzie głównym dwa 
żurawie o udźwigu SWL po 400 ton każdy. Silnik główny jednostki 
stanowi Wartsilia typu (L46B o mocy 8,775 kW, co umożliwia uzy-
skanie prędkości kontraktowej 16,4 węzła przy zanurzeniu T=7.0m. 
Jednostka posiada zainstalowany na dziobie  ster strumieniowy o 
mocy 850 kW. Celem zwiększenia uniwersalności jednostki statek 
posiada Klasę Lodową Szwedzką Końcową 1A, oraz jest przysto-
sowany do żeglugi po Wielkich Jeziorach (Woda słodka). Wymiary 
luków statku to 91,0x17,7 morza międzypokładu 87,5x17,6 m z 
pontonami przenoszonymi przy pomocy żurawi pokładowych. 
Umożliwia to przyjmowanie na pokład jednostki kontenerów w ilości 
: w ładowni 346 TEU ( 160 FEU) oraz na pokładzie 695 TEU (275 
FEU).  

3. TECHNIKA ZAŁADUNKU SUWNICY 

Załadunek uprzednio scalonej i wyposażone suwnicy przepro-
wadzono na nabrzeżu Słowackim w Porcie Szczecińskim na terenie 
spółki Drobnica Port Szczecin [6]. Statek Big Lift m/s Happy Ranger 
został przycumowany do nabrzeża prawą burta celem wykorzysta-
nia okrętowych ciężkich żurawi pokładowych. Rufa statku wystawała 
na odległość ok. 50 m poza zarys nabrzeża celem jak najlepszego 
dopasowania położenia statku względem suwnicy. Niełatwym za-
gadnieniem konstrukcyjnym było wyznaczenie miejsca zaczepienia 
lin żurawi pokładowych do konstrukcji suwnicy. W tym celu kon-
struktorzy z austriackiej firmy Voest Alpinie dokonali obliczeń wy-
trzymałościowych po których zostały wyznaczone punkty wytrzyma-
łościowe zaczepienia nosiwa żurawi i odpowiednio wzmocnione w 
celach technologicznych. Całość operacji załadunku suwnicy n 
pokład m/s Happy Ranger została zaprojektowana i przetestowana 
w komputerach przy użyciu specjalistycznego oprogramowania 
przed podjęciem prac w porcie szczecińskim przez biuro oblicze-
niowe firmy Big Lift Shipping w Amsterdamie. Szczególnej uwadze 

poświecono obliczenia momentu stopniowego obciążania linami 
żurawi pokładowych konstrukcji suwnicy, operacji jednoczesnego 
balastowania statku przy wykorzystaniu okrętowej instalacji bala-
stowej celem  stabilizacji położenia statku przy stopniowym podno-
szeniu ładunku. Symulacje procesu podnoszenia suwnicy przepro-
wadzone w biurze amsterdamskim firmy musiały przejść proces 
weryfikacji na miejscu w porcie szczecińskim. Do najważniejszych 
niewiadomych mających istotny wpływ na przebieg operacji podno-
szenia ładunku przy wykorzystaniu własnych okrętowych ciężkich 
żurawi pokładowych było wyznaczenie rzeczywistego a nie zakła-
danego do celów obliczeniowych położenia środka ciężkości suwni-
cy. W tym celu przez okres trzech pierwszych dni przeprowadzano 
próby podnoszenia suwnicy z wykorzystaniem dwóch okrętowych 
40 tonowych żurawi pokładowych przy jednoczesnym pomiarze kąta 
przechyłu statku i jego trymu. Pozwoliło to na wyznaczenie położe-
nie środka ciężkości suwnicy i dostosowanie procedury załadunku 
suwnicy do rzeczywistych wartości ciężarowych ładunku. Równo-
cześnie specjaliści ustalali wysokość istniejących na drodze statku 
wysokonapięciowych linii energetycznych pod którymi statek z 
ładunkiem wielkogabarytowym miał przepływać. Dokonywano rów-
nież pomiarów wilgotności powietrza gdyż przy trudnych warunkach 
pogodowych gdy odległość suwnicy byłaby zbyt mała w stosunku do 
wysokonapięciowej linii energetycznej mogłoby dojść do zjawiska 
Przepięcia i  porażenia statku  z suwnicą energią elektryczną. PO 
wyznaczeniu położenia rzeczywistego środka ciężkości suwnicy i 
skorygowaniu programu komputerowego a także parametrów za-
wiesi linowych przystąpiono do operacji załadunku suwnicy. Po-
szczególne fazy załadunku przedstawiono na rys. 2, 4 i 6. W czasie 
operacji wstrzymano ruch w pobliżu nabrzeża Słowackiego na 
którym odbywała się cała operacja załadunku. Operacja posada-
wiania na pokładzie m/s Happy Ranger  trwała kilkanaście godzin. 
Była przeprowadzana przy jednoczesnym weryfikowaniu aktualnych 
parametrów przechyłu jednostki z zakładanymi w programie kompu-
terowym. Każdorazowo proces równoważenia statku operowanym 

 
Rys. 6  Sylwetka statku Happy Ranger firmy Big-Lift  gotowego do podróży morskiej z  załadowaną na pokładzie  suwnicą Voest Alpinie  
w porcie szczecińskim 
Źródło: , opracowanie firmy Big-Lift [3] [4]   ,   
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wodnym balastem wymagał  kontroli zarówno położenia suwnicy 
względem nabrzeża jak i pokładu statku. Operacja załadunku skoń-
czyła się sukcesem – patrz Rys.6 i Rys.5. a statek wyszedł w rejs 
do portu Kwikana w Australii 22 lutego 2005 roku. Należy tu podkre-
ślić że opisana operacja załadunku suwnicy firmy Voest Alpinie 
należała do największych tego typu przeładunków przeprowadzo-
nych w historii Portu Szczecin. 

 

 
Rys. 7. Siostrzany w stosunku do opisywanego w artykule m/s 
Happy Ranger ciężarowiec klasy  R-type  m/s Happy River   z zała-
dowanymi na pokładzie otwartym wielkimi  żurawiami portowymi do 
przeładunku ładunków sypkich i zboża  
Żródło: Big Lift . com  [4] 

PODSUMOWANIE 

Transport drogą morską  ładunków wielkogabarytowych na 
statkach morskich stanowi dobry i opłacalny interes dal firm zaan-
gażowanych w takie przedsięwzięcie. Jednak załadunek na statek 
takiego typu ładunków stanowi znaczne wyzwanie inżynierski dla 
specjalistów okrętowców oraz pracowników portowych. Związane 
jest to przede wszystkim z faktem, że ww. ładunki charakteryzują 
się dużymi wymiarami własnymi oraz masami co ma wpływ na 
położenie środka ciężkości zestawu statek – ładunek wielkogabary-
towy. Wysokie położenie środka ciężkości ładunku ma negatywny 
wpływ na stateczność statku i stanowi znaczne zagrożenie dla 
całego statku, zwłaszcza w trakcie samej operacji załadunku ale i w 
czasie podróży morskiej. Każdy błąd w ułożeniu ładunku na pokła-
dzie statku może skutkować przewróceniem się statku na wodzie i 
katastrofą dla armatora ale i dla obsługi portowej i załogi statku. 
Jedną z nielicznych firm na świecie specjalizujących się w tego typu 
przewozach ciężkich ładunków wielkogabarytowych jest holender-
ska firma Big-Lift Shipping z Amsterdamu. Posiada ona  wieloletnie 
doświadczenie i wysokokwalifikowaną kadrę inżynierską. Potrafiącą 
opracować niezbędne procedury i technologii załadunków w oparciu 
o wcześniejsze obliczenia symulacyjno-komputerowe z wykorzysta-
niem specjalistycznego oprzyrządowania komputerowego w biurze 
obliczeniowym firmy. W lutym 2005 roku przeprowadzono w porcie 
szczecińskim skomplikowaną operację załadunku na pokład statku 
ciężarowego firmy Big Lift m/s Happy Ranger 750 tonowej wielko-
gabarytowej suwnicy austriackiej firmy Voest Alpine, przeznaczonej 
do przewiezienia drogą morska do portu Kwinana zlokalizowanego 
w Australii. Operacja załadunku odbywała się w trudnych warun-
kach zimowych . W każdym momencie kontrolowane były przez 
specjalistów z firmy Big Lift Shipping wszelkie parametry stateczno-
ściowe, kąt przechyłu i przegłębienia statku. Po kilkunastu godzi-
nach całą operacja zakończyła się sukcesem. Jednym z najtrudniej-

szych problemów stojących przed załogą i inżynierami nadzorują-
cymi operację załadunku suwnicy było wyznaczenie rzeczywistego 
położenia suwnicy przy uwzględnieniu również technologicznych 
wzmocnień konstrukcyjnych niezbędnych do przeprowadzenia 
opisywanej operacji.  Opisana w artykule operacja załadunku suw-
nicy na specjalistyczny statek firmy Big Lift Shipping stanowiła jedno 
z największych tego typu operacji portowych w historii portu Szcze-
cin. 
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Technika załadunku  na statek ładunku wiekogabarytowego  
na przykładzie obsługi suwnicy Voest Alpine w porcie szcze-

cińskim  

In the paper Has been presented the loading and Sea 

transport technology of heavy and big  dimensions cargoes 

on example of harbour gantry crane service made by Voest 

Alpine austria company on deck of Big-Lift carrier m/s 

Happy Ranger in Szczecin Harbour in February 2005 

executed.  The history of Big Lift Company which are spe-

cialized in transport of Heavy big dimensions cargoes by sea 

was described. The technical data of gantry crane to 

transport to Australia was shown. The technology of loading 

and transport above mentioned crane on Big Lift carrier m/s 

Happy Ranger in Szczecin Harbour was presented.  
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