
Marek Czerniak 
Przemysław Wilczyński 
Wojciech Więckiewicz 
Akademia Morska w Gdyni 

MANEWR  BOCZNEGO  PRZEMIESZCZENIA 
NA  PŁYNĄCYM  STATKU 

W artykule przedstawiono pomiary parametrów ruchu zbiornikowca nośności 22 000 t podczas 
manewru bocznego przemieszczenia w trakcie żeglugi stałym kursem. Manewr, roboczo nazwany 
„underway crabbing”, wykonany został przy współpracy dziobowego steru strumieniowego ze sterem 
zaśrubowym.  

Przy zwiększonych mocach dziobowych sterów strumieniowych w odniesieniu do dotychczas 
stosowanych mocy taki manewr stwarza mniejsze zagrożenie dla długich statków płynących po  
wąskich szlakach żeglugowych niż dotychczas stosowany manewr zejścia z kursu w sytuacjach koli-
zyjnych. 

WSTĘP 

Obecnie w trakcie manewrów statków w portach, zwłaszcza przy dochodzeniu 
i odchodzeniu od nabrzeży, stosowany jest często manewr bocznego przemiesz-
czenia, zwany potocznie crabbingiem. Ten manewr możliwy jest do realizacji na 
statkach mających dziobowy i rufowy ster strumieniowy. Wyposażenie statku  
w dziobowy ster strumieniowy nasuwa pytanie, czy jest możliwe wykonanie ma-
newru crabbingu również w trakcie płynięcia statku naprzód. To zagadnienie było 
przedmiotem analizy w Katedrze Eksploatacji Statku Akademii Morskiej  
w Gdyni w 2008 roku [8, 16]. W tym też roku nastąpiła możliwość praktycznego 
sprawdzenia parametrów manewru bocznego przemieszczenia na płynącym rze-
czywistym statku. 

1. ZAŁOŻENIA 

W wąskich szlakach żeglugowych (pogłębione podejścia do portów, kanały, 
żeglowne rzeki, podejścia do portów leżących w górze rzek) długie jednostki  
w sytuacjach konieczności zejścia z dotychczasowego toru pływania, zamiast ma-
newru zmiany kursu, mogłyby wykonywać manewr bocznego przemieszczenia 
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podczas płynięcia z zachowaniem niezmienionego kursu. Podczas manewru wymi-
jania innych jednostek idących kontrkursem statek wykonujący manewr bocznego 
przemieszczenia nie „odsłania” swojej burty statkowi idącemu z przeciwka, jak 
przy dotychczas stosowanym manewrze zmiany kursu rzeczywistego. Ponadto przy 
pływaniu po wąskich szlakach żeglugowych i po kanałach proponowany manewr 
stwarza mniejsze zagrożenie wyjścia jednostki poza tor lub uderzenia w brzeg ka-
nału. Tego typu problemy występują również podczas ruchu śródlądowych zesta-
wów pchanych po wąskich rzekach i kanałach [7]. Również podczas ruchu takich 
zestawów mógłby być wykonywany manewr bocznego przemieszczenia. 

2. WSTĘPNA ANALIZA 

Praca sterów strumieniowych w trakcie płynięcia statków, zwłaszcza umiesz-
czonych na dziobach statków, była tematem licznych badań eksperymentalnych  
i prac teoretycznych w latach 60.–80. XX wieku [1, 6, 15]. Od tych czasów po-
wszechny jest pogląd, że skuteczność pracy dziobowych sterów strumieniowych 
szybko maleje ze wzrostem prędkości postępowej statków [1, 3, 4, 9, 10, 12–14, 17].  

Obecnie najczęściej w podręcznikach i poradnikach zamieszczana jest infor-
macja, że przy prędkościach postępowych statków około 2 węzłów efektywność 
dziobowych sterów strumieniowych spada do około 50% efektywności pracy na 
niepłynącym naprzód statku, a przy prędkościach rzędu 5 węzłów praktycznie spa-
da ona do zera [2, 5, 6, 11].  

Autorom artykułu nie są znane publikacje, w których prezentowana byłaby 
możliwość i celowość wykonania manewru bocznego przemieszczenia na płyną-
cym statku. Stosowanie tego typu manewru uwarunkowane jest wyposażeniem 
statku w dziobowy ster strumieniowy (dziobowe stery strumieniowe) o odpowied-
nio dużej mocy, by wytworzony przez ten ster (te stery) moment sterujący równo-
ważył moment powstający na wychylonej płetwie sterowej lub moment wytworzo-
ny przez dwie śruby pracujące w przeciwnych kierunkach bądź powstający na 
pędniku (pędnikach) typu Azipod. Analiza mocy dziobowego steru strumieniowe-
go (lub kilku sterów strumieniowych), wymaganej do wykonania manewru bocz-
nego przemieszczenia na dużym zbiornikowcu, wykazała konieczność instalowania 
sterów o mocach dwu- i trzykrotnie większych niż dotychczas instalowane [16].  

W latach 2008–2009 dwóch autorów tego artykułu zbadało doświadczalnie 
możliwość realizacji manewru bocznego przemieszczenia w trakcie płynięcia na 
zbiornikowcu wyposażonym w dziobowy ster strumieniowy. W dalszej części  
artykułu manewr bocznego przemieszczenia statku w trakcie jego płynięcia robo-
czo określa sie jako underway crabbing. 
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3. OPIS STATKU 

Możliwość wykonania manewru underway crabbing przetestowano na zbior-
nikowcu o nośności 22 000 ton. Dane statku przedstawione są w tabeli 1. 

Tabela 1 
Parametry eksploatacyjne zbiornikowca 

Parametr Symbol Wielkość Jednostka 
Długość całkowita LC 162,10 m 
Długość między pionami LPP 155,00 m 
Szerokość kadłuba B 22,00 m 
Zanurzenie dziobu, statek z ładunkiem TD 8,80 m 
Zanurzenie rufy, statek z ładunkiem TR 8,80 m 
Wyporność całkowita D 28710,00 t 
Nośność całkowita N 21867,00 t 
Współczynnik pełnotliwości kadłuba δ 0,7577 – 
Moc silnika napędowego, napęd jednośrubowy PD 7860,00 kW 
Prędkość eksploatacyjna v 14,50 w 
Moc dziobowego steru strumieniowego PSS 750,00 kW 

4. POMIARY 

  Na statku przeprowadzono dwie serie badań, w 2008 i w 2009 roku.  
W pierwszej serii badań, przeprowadzonych 24.04.2008 roku, statek zaczynał 

płynąć z małą prędkością postępową – 1,6 w z włączonym na pełną moc sterem 
strumieniowym, pracującym na lewą burtę i z włączonym autopilotem utrzymują-
cym stały kurs statku, według wskazań żyrokompasu. W trakcie badań stopniowo 
podwyższana była prędkość postępowa statku. Dla kilku wartości prędkości postę-
powej statku, w zakresie 1,6–6,5 w, wyznaczano kurs statku względem dna (za 
pomocą systemu GPS), uwzględniający jego przemieszczenia w bok wywołane 
pracą steru strumieniowego. Pomierzone parametry ruchu statku wyświetlane były 
na konsoli manewrowej na mostku nawigacyjnym i rejestrowane w pamięci pokła-
dowego komputera.  

W drugiej serii badań, przeprowadzonych 09.12.2009 roku, statek płynął z po-
czątkową prędkością postępową równą 3,4 w i z włączonym na pełną moc sterem 
strumieniowym, pracującym na lewą burtę. Początkowy kurs rzeczywisty statku 
(według żyrokompasu) wynosił 88,4°. Kurs statku nad dnem według GPS wynosił 
85°. W trakcie tej serii pomiarów prędkość postępowa statku naprzód rosła do 
9,3 w. Dla kilkudziesięciu wartości prędkości postępowej w przedziale 3,4–9,3 w 
sternik statku starał się utrzymać niezmieniony kurs kompasowy statku, a na ekra-
nie konsoli manewrowej wyświetlane były (rejestrowane przez pokładowy kompu-
ter): prędkość postępowa statku, prędkość boczna dziobu statku i prędkość boczna 
rufy statku. 
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5. WYNIKI 1. SERII BADAŃ 

Przykładowe wydruki parametrów ruchu statku w pierwszej serii badań poka-
zane są na rysunkach: 1 – dla początku manewru (prędkość postępowa statku 1,6 
w) i 2 – dla końca manewru (prędkość postępowa 6,5 w).  

 

 
Rys. 1. Manewr underway crabbing: prędkość 1,6 w, ster strumieniowy 100% mocy LB. 

Widok ekranu konsoli manewrowej. Pierwsza seria badań 
 

 
Rys. 2. Manewr underway crabbing: prędkość 6,5 w, ster strumieniowy 100% mocy LB. 

Widok ekranu konsoli manewrowej. Pierwsza seria badań 
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Na podstawie zarejestrowanych parametrów ruchu statku dla różnych prędko-
ści postępowych w zakresie 1,6–6,5 w wyznaczono trajektorię wypadkowego ru-
chu statku z bocznym znosem. Przedstawiono ją na rysunku 3. Zaznaczono na nim 
początkowy kurs kompasowy statku (według żyrokompasu), kursy kompasowe  
w kolejnych etapach oraz trajektorię rzeczywistego ruchu statku (według wskazań 
systemu GPS).  

Kąt przemieszczenia statku (kąt znosu) – ψ wyznaczono jako różnicę między 
kompasowym kursem statku a jego kursem nad dnem wyznaczonym na podstawie 
wskazań systemu GPS. Na podstawie kąta znosu ψ i prędkości postępowej statku v 
wyznaczono prędkość poprzecznego znosu statku  vY (tab. 2, rys. 4). 
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Rys. 3. Trajektoria ruchu statku podczas manewru underway crabbing: linia podwójna 

częściowo zaczerniona – rzeczywista trajektoria statku pod wpływem dryfu.  
Pierwsza seria badań; 1 – prędkość postępowa statku v = 1,6 w, 2 – v = 2,0 w,  

3 – v = 4,0 w, 4 – v = 4,3 w, 5 – v = 5,2 w, 6 – v = 6,1 w, 7 – v = 6,5 w 
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Rys. 4. Prędkość porzeczna statku vy (v) i kąt całkowitego znosu statku ψ (v) w funkcji 

prędkości postępowej statku podczas manewru underway crabbing. Pierwsza seria badań 

Tabela 2 
Parametry ruchu statku przy manewrze underway crabbing. 

Pomiary 29.04.2008 r. Pierwsza seria badań 

Czas 
Prędkość 

postępowa 
statku 

Kąt znosu 
statku 

Prędkość 
bocznego 

przemieszczenia
t [s] v [w] Ψ [stopnie] vY [w] 

0 1,6 15,3 0,440 
160 2,0 14,4 0,513 
226 3,0 8,5 0,488 
240 3,2 8,7 0,490 
300 4,1 5,6 0,402 
306 4,2 5,7 0,420 
314 4,3 5,6 0,421 
368 5,0 4,6 0,402 
379 5,2 4,6 0,420 
443 6,0 3,6 0,377 

4561 6,1 2,4 0,255 
550 6,5 3,8 0,400 

6. WYNIKI 2. SERII BADAŃ 

W drugiej serii badań manewru underway crabbing rejestrowane były para-
metry ruchu statku wyświetlane na ekranie konsoli manewrowej, w tym: prędkość 
postępowa statku, prędkość poprzeczna dziobu i prędkość poprzeczna rufy statku. 
Przykładowe dane z konsoli manewrowej statku pokazano na rysunkach 5 (v = 
= 4,18 w) i 6 (v = 7,59 w). 

Wyniki tej serii badań: prędkości postępowe i prędkości poprzeczne dziobu  
i rufy statku oraz obliczony kąt całkowitego znosu statku przy manewrze underway 
crabbing przedstawiono w tabeli 3. 
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Rys. 5. Ekran konsoli manewrowej. Parametry manewru underway crabbing 

dla prędkości postępowej statku 4,18 w. Druga seria badań 
 

 
Rys. 6. Ekran konsoli manewrowej. Parametry manewru underway crabbing dla prędkości 

postępowej statku 7,59 w. Druga seria badań 
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Tabela 3 
Parametry ruchu statku przy manewrze underway crabbing. 

Pomiary 09.12.2009 r. Druga seria badań 

Czas 
Prędkość 

postępowa
statku 

Prędkość 
porzeczna

dziobu 

Prędkość 
poprzeczna

rufy 

Kąt znosu 
statku 

t [s] v [w] vYD [w] vYR [w] Ψ [stopnie]
0 3,39 -0,2 -0,16 3,4 

40 3,2 -0,20 0,09 3,0 
80 3,18 -0,31 -0,35 5,7 

120 3,39 -0,32 -0,09 5,0 
160 3,37 -0,43 -0,55 7,5 
200 4,07 -0,50 -0,61 9,2 
240 4,18 -0,38 -0,31 7,0 
283 4,18 -0,45 -0,55 6,2 
321 4,78 -047 -0,51 5,7 
360 4,98 -0,41 -0,44 4,7 
401 4,98 -0,42 -0,39 4,6 
440 5,28 -0,45 -0,39 4,8 
480 5,59 -0,40 -0,38 4,1 
520 6,08 -0,43 -0,43 4,1 
560 6,48 -0,46 -0,49 4,1 
600 7.08 -0,49 -0,49 4,0 
640 7,59 -0,39 -0,35 2,9 
680 7,88 -0,54 -0,52 3,9 
720 9,09 -0,48 -0,49 3,1 
740 9,29 -0,49 -0,52 3,0 

WNIOSKI 

 Na podstawie przeprowadzonych pomiarów manewru bocznego przemiesz-
czenia zbiornikowca o nośności 22 000 t podczas jego pływania można wniosko-
wać, że tego typu manewr jest możliwy do przeprowadzenia na współczesnych 
statkach, z tym że uzyskane kąty całkowitego znosu statku (jego bocznego prze-
mieszczenia bez zmiany kursu) są niewielkie. Wynika to z relatywnie niewielkiej 
mocy dziobowych sterów strumieniowych zainstalowanych na statkach. W dzisiej-
szych czasach manewr underway crabbing wobec niewielkich możliwych do uzy-
skania kątów znosu nie jest manewrem konkurencyjnym dla dotąd stosowanych 
manewrów zmiany kursu w sytuacjach konieczności zejścia z drogi innym jednost-
kom.  
 Natomiast w nie tak odległej przyszłości może ten manewr stać się manewrem 
skuteczniejszym od dotychczas stosowanych manewrów antykolizyjnych. Nastąpi 
to wtedy gdy znacząco wzrośnie zastosowanie pędników typu Pod i Azipod na 
różnych typach statków, zwłaszcza na dużych jednostkach transportowych. Wy-
mienione typy pędników zasilane są energią elektryczną dostarczaną do silników 
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elektrycznych wbudowanych w gondole pędników. W czasie gdy statki z takimi 
pędnikami będą poruszać się z prędkościami manewrowymi (znacznie niższymi 
niż prędkości eksploatacyjne), na takich jednostkach będą występowały nadwyżki 
energii elektrycznej, które można będzie kierować do zainstalowanych na tych 
statkach dziobowych sterów strumieniowych o dużych mocach. 
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UNDERWAY CRABBING ON THE STEADY COURSE SHIP’S SAILING 

Summary 

The results of the research into the ship’s movement parameters is presented in the paper.  
The test performed in the course of the study comprised underway crabbing maneuver of 26 000 DWT 
tanker. The maneuver consists in side shift of the vessel while maintaining the steady course.  
The investigated maneuver was carried out with the simultaneous use of ship’s bow thruster and  
a rudder generating the side components of the total thrust. 

It is revealed that there is a prospect to apply the crabbing maneuver, which may be particularly 
important when sailing on river and in narrow channels. However, it requires an increase in power of 
bow thrusters built up on board. The expected benefit of an application of crabbing maneuver instead 
maneuver contemporary ship’s course changes, is an decrease in risk of navigation. 
 
 


