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Η διαχείριση από τον Πλοίαρχο του Ρυθμού Φορτώσεως/
Εκφορτώσεως με τον Τερματικό Σταθμό όσον αφορά
τις Στατικές Κοπώσεις και την καταπόνηση του πλοίου

Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος

Ο

Οι πλάγιες (επί της ενδιάμεσης
εντός του κύτους κατά το διάμηκες.
φρακτής) δυνάμεις αλληλοεξουδετεΣε αυτή την περίπτωση υπάρχει
υπερφόρτιση και καταπόνηση της εγ- ρώνονται, αλλά το άθροισμα των
καθέτων δυνάμεων μεταφέρεται
κάρσιας φραστην φρακτή. Επίσης, οι θλιπτικές
κτής του
και εφελκυστικές τάσεις (υπό το
κύτους και του
εγκάρσιου κατα- βάρος του φορτίου και των δύο
κυτών) στα ελάσματα του καταστρώστρώματος στη
περιοχή. Η πλά- ματος και του πυθμένα, αντίστοιχα,
στην περιοχή της γειτονικής φρακτής,
για πίεση του
είναι πολύ ισχυρές.
φορτίου που
επενεργεί στην
(γ) Ασύμμετρη κατανομή του φορτίου
εγκάρσια
εντός του κύτους κατά το εγκάρσιο. Σε
φρακτή αυξάνει αυτή την περίπτωση δημιουργούνται
τις φορτίσεις
στρεπτικές φορτίσεις και συστροφή
Εικόνα 10 (α-γ)
της, οι οποίες
του λώρου των διαμήκων ενδυναμώΠηγή: ΙΑCS, (1997), “Bulk Carriers – Guidance and Information on Bulk
Cargo Loading and Discharging to Reduce the Likelihood of Overstressing μεταφέρονται
σεων και των δομικών στοιχείων του
the Hull Structure”
στο εγκάρσιο
πλοίου. Αυτός είναι, ίσως, ο σημαντικατάστρωμα
κότερος παράγοντας στην δημιουργία
προκαλώντας θλιπτικές τάσεις στην
ρηγμάτων (cracks) στις γωνίες των
Ασύμμετρη Κατανομή/ Φόρτωση
περιοχή.
στομίων των κυτών και προβλημάτων
Η ασύμμετρη κατανομή του φορτίου
εντός των κυτών (αλλά και του
(β) Ασύμμετρη κατανομή του φορτίου κατά την ευθυγράμμιση και ασφαλή
έρματος συνδυαστικά) έχει σημαντική κατά το διάμηκες σε γειτονικά κύτη.
στεγανοποίηση των καλυμμάτων
επίδραση στις φορτίσεις / καταπονήΣε αυτή την περίπτωση, επίσης,
τους. Σε περιπτώσεις υπερβολικά
σεις των δομικών στοιχείων του
υπάρχει
πλοίου τόσο γενικά όσο και τοπικά.
υπερφόρΗ ασύμμετρη κατανομή φορτίου είναι, τιση και
συνήθως, πρόβλημα που προκύπτει
καταπόκατά την φόρτωση φορτίων υψηλής
νηση των
πυκνότητας (όπως σιδηρομετάλγειτονιλευμα) και μπορεί να έχει μία από
κών εγΕικόνα 11 (α-γ)
τις παρακάτω τρεις μορφές:
κάρσιων Πηγή: ΙΑCS, (1997), “Bulk Carriers – Guidance and Information on Bulk Cargo Load(α) Ασύμμετρη κατανομή του φορτίου φρακτών. ing and Discharging to Reduce the Likelihood of Overstressing the Hull Structure”

ι ως άνω τρεις τρόποι φόρτωσης
απεικονίζονται παρακάτω, στην
Εικόνα 10 (α-γ) αντίστοιχα.
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ασύμμετρης κατανομής, μπορεί να
δημιουργηθεί ακόμη και παραμόρφωση του εγκαρσίου καταστρώματος
μεταξύ των ανοιγμάτων του στομίου
των κυτών (hatch openings).
Οι ως άνω τρεις μορφές ασύμμετρης
φόρτωσης/κατανομής απεικονίζονται
στην Εικόνα 11 (α-γ) αντίστοιχα. Και
στις τρεις περιπτώσεις, ο πυθμένας
του κύτους στην περιοχή και τα διπύθμενα υπερφορτίζονται
έντονα. Εάν αυτό συνδυαστεί και με
λανθασμένη υπερφόρτωση του
κύτους, τα αποτελέσματα μπορεί να
είναι καταστροφικά όπως στην
περίπτωση του “Trade Daring” βλέπε
παρακάτω).
Η σωστή διαχείριση του ζητήματος
από το Πλοίαρχο
Για να υπάρξει σωστή διαχείριση του
«ρυθμού» φόρτωσης από τον
πλοίαρχο, η κατανομή του φορτίου,
είτε εν συνόλω (σε συνδυασμό με
τις πιθανές υπολειπόμενες ποσότητες έρματος), είτε εν μέρει κατά τα
διάφορα στάδια της φόρτωσης
(σε συνδυασμό, φυσικά, με τις
ποσότητες έρματος επί του πλοίου
ανά στάδιο), θα πρέπει να είναι τέτοια
ώστε τα Shearing Forces & Bending
Moments του πλοίου, να μην
υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια σε καμία χρονική στιγμή
καθ’ όλη τη διάρκεια της φόρτωσης.
Οι τοπικές, επίσης, φορτίσεις/
καταπονήσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν και να προλαμβάνονται οι ασύμμετρες κατανομές φορτίου,
το οποίο θα πρέπει να στοιβάζεται
εντός του κύτους ομοιόμορφα,
συμμετρικά κατά το διάμηκες και,
εάν είναι πρακτικώς δυνατό, να
ισοσταθμίζεται (χαπιάρεται). Πέραν
των όσων έχουν αναφερθεί στις
προηγούμενες παραγράφους, αυτό
περιορίζει, επίσης, και τους
κινδύνους μετατόπισης (shifting)
του φορτίου κατά το ταξίδι σε αντίξοες

καιρικές συνθήκες.
Σωστή προετοιμασία
Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με σωστό
αρχικό σχεδιασμό και κατάρτιση Σχεδίου Φόρτωσης/Στοιβασίας (Loading
Plan) κατά τις απαιτήσεις του “Κώδικα
Πρακτικής για την Ασφαλή Φόρτωση
και Εκφόρτωση Φορτηγών Πλοίων
Φορτίου Χύδην (Κώδικας ΒLU)” και
σύμφωνα, πάντοτε, με τις κατασκευαστικές απαιτήσεις και περιορισμούς
που αναγράφονται στο Εγχειρίδιο
Φόρτωσης (Loading Manual) του
πλοίου, με υπολογισμό των Shearing
Forces και των Bending Moments σε
κάθε στάδιο και με συνεχή παρακολούθηση της φόρτωσης, ώστε να
ελέγχεται η τήρηση όλων των
προϋπολογισμένων τιμών βάση του
Σχεδίου Φόρτωσης (χρόνοι, ποσότητες

φορτίων, βυθίσματα & διαγωγή
πλοίου, μετρήσεις έρματος κλπ.).
Επίσης δεν θα πρέπει να αποκλείεται
ενδεχόμενη αναθεώρηση/ τροποποίηση του αρχικού Σχεδίου Φόρτωσης,
εάν προκύψει ανάγκη κατά την
πρόοδο της φόρτωσης, όπως επίσης
και διορθωτική/ βελτιωτική αλλαγή
μετά από τυχόν απόκλιση από το
αρχικό Σχέδιο.
● Η Σειρά (sequence)
Φόρτωσης. Οι παράμετροι της
σωστής σειράς φόρτωσης
Οι παράμετροι της σωστής σειράς

φόρτωσης
Η σειρά (sequence) φόρτωσης είναι
ένας παράγοντας ο οποίος συνδέεται
στενά με την κατανομή φορτίου. Κατ’
ουσίαν, η σειρά φόρτωσης καθορίζει
και την κατανομή φορτίου σε κάθε
στάδιο (“stage ή step”) φόρτωσης,
έως το πέρας της και την τελική στοιβασία του φορτίου. Η επιλογή της σειράς (και της εναλλαγής) με την οποία
θα πρέπει να φορτωθούν τα κύτη,
ο συνολικός αριθμός των σταδίων,
οι αντίστοιχες ποσότητες φορτίου
ανά κύτος ανά στάδιο φόρτωσης
(“pours”), καθώς και ο αριθμός των
“pours”ανά κύτος μέχρι την συνολική
φόρτωση του κύτους (ένα, δύο, ή τρία
“pours”), είναι συνάρτηση πολλών
παραμέτρων, μεταξύ των οποίων
και οι εξής:
(α) Τα χαρακτηριστικά του φορτίου:

συντελεστής στοιβασίας, γωνία
αναπαύσεως, ποσότητα και ιδιότητες
του φορτίου.
(β) Διαθεσιμότητα του φορτίου και πιθανές απαιτήσεις του terminal όσον
αφορά την σειρά φόρτωσης (ιδιαίτερα
σε διαφορετικές παρτίδες φορτίου).
(γ) Ο αριθμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορτωτικών μέσων (ένα,
δύο, τρεις κτλ. ταινιόδρομοι, σωλήνες, γερανοί ξηράς) του λιμένος.
(δ) Η ταχύτητα φόρτωσης, συνολικά
και ανά φορτωτικό μέσο.
(ε) Ενδεχόμενες απαιτήσεις του terminal για μετακίνηση/μεθόρμιση
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(shifting) του πλοίου.
(στ) Η ποσότητα φορτίου που παραμένει στο φορτωτικό μέσο (π.χ. στον ταινιόδρομο) μετά την εντολή για
διακοπή φόρτωσης, και η οποία θα
φορτωθεί στο πλοίο.

(ιβ) Η ταχύτητα και η επιθυμητή σειρά
αφερματισμού των δεξαμενών του
πλοίου. Αυτή η παράμετρος, με τις
ταχύτητες που επικρατούν σήμερα σε
ορισμένα terminals κατά την
φόρτωση σιδηρομεταλλεύματος,

(ζ) Οι μέγιστες επιτρεπόμενες φορτίσεις/καταπονήσεις (Shearing Forces
& Bending Moments) του πλοίου.
(η) Ο επιθυμητός ή ενδεικνυόμενος
αριθμός των “pours” φορτίου. Ασφαλώς, για την ελαχιστοποίηση του
κινδύνου τοπικής υπερφόρτωσης των
κυτών (ειδικά κατά τα αρχικά στάδια
της φόρτωσης), θα πρέπει να υπάρχει
όσο γίνεται μεγαλύτερος αριθμός μη
διαδοχικών “pours” για κάθε κύτος.
Αυτό, συνήθως, αποτελεί σημείο
προστριβής με τους εκπροσώπους
των terminals καθώς προϋποθέτει
περισσότερες κινήσεις των φορτωτικών τους μέσων.
(θ) Το βύθισμα (draught) απόπλου
του πλοίου, όπως και το βύθισμα κατά
τα αρχικά στάδια της φόρτωσης με
αναφορά στις στατικές κοπώσεις του
πλοίου, και σε συνδυασμό με το
βάθος (depth) των υδάτων (λαμβανομένων υπ’ όψιν και των ενδεχομένων παλιρροιακών αλλαγών).
(ι) Η ελευθερία άνωθεν των υπερκατασκευών του πλοίου (air-draught).
(ια) Η επιθυμητή διαγωγή του πλοίου
σε κάθε στάδιο αλλά και κατά το
πέρας της εκφόρτωσης.

είναι πάρα πολύ σημαντική και άκρως
καθοριστική όσον αφορά την χρονική
περίοδο φόρτωσης του πλοίου.
(ιγ) Ενδεχόμενες άλλες ενέργειες,
όπως π.χ. παραλαβή καυσίμων
(bunkering).
(ιδ) Πιθανοί περιορισμοί από την Αρχή
Λιμένος, π.χ. για τον αφερματισμό, την
παραλαβή καυσίμων κ.α.
Μελέτη των στατικών κοπώσεων σε
όλα τα στάδια
Όσον αφορά τις στατικές κοπώσεις το
πλοίου, ο πλοίαρχος, συμβουλευόμενος το Εγχειρίδιο Φόρτωσης και το
Loadicator, θα πρέπει να καταρτίσει
το Σχέδιο Φόρτωσης το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν όλους τους
κατασκευαστικούς και λειτουργικούς
περιορισμούς, τόσο κατά το πέρας της
φόρτωσης, όσο και σε κάθε στάδιο
κατά την φόρτωση. Η λανθασμένη
επιλογή και εναλλαγή των κυτών (sequence) κατά την διάρκεια της φόρτωσης, χωρίς σωστό διαμοιρασμό της
συνολικής ποσότητας φορτίου κάθε
κύτους σε “pours” (κατά κανόνα, τουλάχιστον δύο) και η έλλειψη
συγχρονισμού με τον αφερματισμό,

μπορεί να αποβούν καταστροφικά.
Συγκερασμός όλων των παραμέτρων
& 1 διπλωματικοί συμβιβασμοί
Ο πλοίαρχος θα πρέπει να καταρτίσει
το Σχέδιο Φόρτωσης συνδυάζοντας με
ασφάλεια όλες τις ανωτέρω παραμέτρους. Ο συγκερασμός όλων των
ανωτέρω παραμέτρων είναι, αρκετές
φορές, πολύ δύσκολος. Και όταν, ορισμένες φορές, σ’ αυτόν υπεισέρχονται
και άλλου είδους επιχειρησιακές/ εμπορικές παράμετροι (όπως π.χ. πίεση
για την αλλαγή του Σχεδίου Φόρτωσης
(ή και της συνολικής φόρτωσης) κατά
τις απαιτήσεις και ανάγκες του terminal, των φορτωτών, των στοιβαδόρων, των ναυλωτών, των αρμοδίων
αρχών κλπ.), ο συγκερασμός μπορεί
να οδηγήσει σε οριακές τιμές των
δεδομένων ασφαλείας του πλοίου, σε
πιθανές διαμάχες, προστριβές,
καθυστερήσεις και, ενδεχομένως, σε
αδιεξόδους διπλωματικούς συμβιβασμούς. Ίσως αυτό είναι το σημείο
όπου παρατηρούνται οι περισσότερες
προστριβές με τα terminals. Συμβιβασμός της ασφάλειας του πλοίου δεν
επιτρέπεται και, ως εκ τούτου, ο
πλοίαρχος δεν θα πρέπει να έχει
καμία αμφιβολία περί των ενεργειών
του, όταν του ασκούνται πιέσεις που
δεν συνάδουν με την αξιωματική
αρχή που ορίζει ότι “Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΑΤΙΣΧΥΕΙ έναντι όλων των άλλων
παραγόντων”
(“SAFETY IS PARAMOUNT”).
Ένα κριτήριο καλής ναυτικής τέχνης
Θα μπορούσε να πει κανείς, ότι η
διαδικασία φόρτωσης του πλοίου με
τέλεια εκπλήρωση όλων των
παραμέτρων και ικανοποίηση όλων
των ενδιαφερομένων πλευρών αποτελεί, ίσως, μέρος της ‘καλής ναυτικής τέχνης’ και εμπορικής ευελιξίας
που θα πρέπει να διακρίνει έναν
ικανό και οπλισμένο με γνώση
πλοίαρχο.

Συνέχεια στο επόμενο τεύχος
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