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ONLINESUBMIT A REPORT

Смерть. За задумом?

Нажаль, у цьому випуску FEEDBACK є 
кілька повідомлень про загибель людей. 

Вони нагадують, що не можна послаблювати 
пильність навіть на мить, бо наслідки можуть бути 
фатальними. Кожна смерть або серйозна травма 
на морі має наслідки далеко за межами самого 
судна, не в останню чергу для сім’ї та друзів, життя 
яких також безповоротно постраждало. Тому, будь 
ласка, будьте пильними та робіть усе можливе, щоб 
безпечно повертатися додому до своєї родини.

У цьому виданні проходить чимало тем, 
і багато з них будуть сумно знайомі нашим 
постійним читачам. Небезпека роботи на висоті 
добре відома, але нещасні та смертельні випадки 
трапляються часто, як ми висвітлюємо на 
наступних сторінках. Подібним чином, важливість 
забезпечення водонепроникності під час 
буксирування може здаватися очевидною, однак 
ми отримали два звіти, у яких небезпека була 
пропущена, і докази від регулюючого органу, що 
проблема досить поширена.

Буксири стають все більш потужними та 
технологічно складними, але є багато доказів того, 
що навчання у секторі буксирування не встигає 

за прогресом у технології. Чи настав час для 
національних морських органів уважніше розглянути 
підготовку буксирів і пов’язані з ними теми, включно 
з вимогами до капітанів суден із звільненням від 
лоцманської проводки щодо ознайомлення з 
можливостями та обмеженнями сучасних буксирів?

Поганий дизайн — ще одна особливість, яка 
з’являється в кількох наших звітах, але надто часто 
ми приймаємо те, що нам дають, і намагаємося 
виконати роботу якнайкраще в існуючих умовах, 
замість того, щоб вказувати на недоліки та 
вимагати, щоб із ними щось робили. 

Хороші компанії завжди раді відгукам від 
флоту, хоча деякі з наших звітів свідчать про те, 
що все ще є компанії, які не бажають слухати 
своїх екіпажів або витрачати гроші на безпеку. 
Це розчаровує, оскільки багато інших галузей 
визнають, що безпека та ефективність йдуть рука 
об руку. Безпечна компанія є більш ефективною 
та прибутковою компанією, і настав час більшій 
кількості операторів судноплавства це усвідомити.

Нарешті, у нас є деякі звіти, де офіцер, який, 
ймовірно, мав контролювати роботу, виконував 
роботу особисто. Усунення недогляду таким чином 
залишає очевидну прогалину. Чи є у вас достатньо 
робочої сили, щоб забезпечити належний нагляд на 
вашому судні?

До наступного разу, будьте обережні!

Adam Parnell 
Director (Maritime)

Please note all reports received by CHIRP are accepted in good faith. Whilst every effort is made to ensure the accuracy of any editorials, analyses 
and comments that are published in FEEDBACK, please remember that CHIRP does not possess any executive authority.
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Небезпека! Робота  
на висоті!
Початковий звіт
Наш звітувач надіслав нам це фото двох моряків, які 
працюють на крані на висоті, коли судно було на ходу в 
морі за поганих погодних умов. Здається, вони змащують 
троса на стрілі крану. Їх страхувальні стропа прикріплені 
до тих же тросів. Ніщо не зупинило б їх падіння на палубу, 
якби вони послизнулися і впали. 

Вони не надягли ані каски ні рятувальні жилети, 
незважаючи на те, що вони знаходяться близько до 
борту судна. Ця діяльність відбувалася на очах вахти 
містку, але їх ніхто не спитував і не зупиняв.

Коментар CHIRP
Хороша конструкція обладнання може усунути небезпеки 
під час експлуатації та обслуговування. У цьому випадку 
можна було спроектувати кран таким чином, щоб він 
опускався на палубу, щоб дозволити проводити технічне 
обслуговування, навіть не відправляючи когось нагору. 
Якщо це було неможливо, виробник міг додати ручки та 
точки з’єднання для прикріплення ременів безпеки, щоб 
екіпаж мав безпечний доступ.

Коли держава прапора та класифікаційне 
товариство інспектували судно, чи перевіряла будь-яка 
організація процедури технічного обслуговування, щоб 
переконатися, що вони безпечні? Навряд чи будь-який 
орган погодиться з тим, що відправка людей на висоту, 
балансуючи на засмальцьованих тросах, є безпечною 
системою роботи. 

Можливо це погана місцева практика? Якщо так, 
то, на жаль, це звичайна практика, яка зустрічається 
на багатьох суднах. CHIRP запитує, чому трос не 

можна витягнути на палубу та додати мастила під час 
перемотування тросу?

Моряки надягли нещільні пластикові бахіли – 
це звичайний (але у цьому випадку небезпечний) 
спосіб підтримувати чистоту свого взуття та уникати 
перенесення мастила з тросів на палубу. Проте жирні 
та незакріплені бахіли значно підвищують ймовірність 
посковзнутися та впасти, тому вам слід уважно оцінити 
ризики, якщо ви їх використовуєте.

Член екіпажу в білому комбінезоні, схоже, носить 
лише ремінь навколо талії, а не ремені, що покривають 
все тіло (full-body harness). Неправильний або погано 
підігнаний ремінь збільшує ризик внутрішніх травм під час 
раптової зупинки на кінці шнурка. 

Страхувальні блоки (fall arrestors) зменшують цей 
удар, але вам потрібно мати запас висоти 2-4 метри, 
щоб блок спрацював. Якщо немає достатньої відстані 
для падіння, користувач блоку чи ременю може 
вдаритися о палубу чи інші об’єкти на повній швидкості 
та отримати серйозні травми. На фотографії члени 
екіпажу, швидше за все, впадуть на стріли крана, перш 
ніж їхні ремені безпеки спрацюють. 

Нерухоме висіння в ремені обмежує кровообіг і може 
спричинити труднощі з диханням (це часто називають 
«травмою підвішування»), якщо вас не врятують протягом 
15 хвилин. Якщо вас відправили працювати на висоті з 
ременем, переконайтеся, що є план порятунку. План 
порятунку — це заздалегідь спланована процедура 
безпечного вилучення людини, яка висить на висоті 
в поясі. Це також слід регулярно практикувати, щоб 
переконатися, що це можна зробити безпечно та швидко.

Якщо ваше судно використовує ремені безпеки для 
роботи на висоті, переконайтеся, що є план порятунку 
(Rescue from Height Plan).

CHIRP запитує, чому це завдання не можна було 
відкласти, поки погода не покращиться, і цікавиться, 
чи є це показником того, що графік судна був надто 
насиченим, щоб забезпечити належне та безпечне 
виконання технічного обслуговування.

Фактори, що стосуються цього звіту 
Оповіщення – Можливо, наш звітувач надіслав це 
нам, оскільки не вважав, що може попередити капітана 
або OOW. Якби ви побачили, що це сталося на борту 
вашого судна, чи до вас прислухалися б, чи це звичайна 
практика? Розкажіть нам про свій досвід.

Командна робота – Чому вахта на містку не втрутилася? 
Усі вони є частиною однієї команди.

Нагляд/Місцеві практики – Чи стався цей інцидент 
через відсутність нагляду, чи балансування на тросах було 
прийнятною місцевою практикою?

Можливість – Чи правильно люди навчені носити ремені 
безпеки? Чи є у судна план порятунку? Вас відправляють 
на роботу на висоті, коли немає плану порятунку? Що 
відбувається на вашому судні?

Тиск – Чи був неналежний тиск на офіцерів і екіпаж, 
пов’язаний з часовими рамками, щоб забезпечити 
роботу судна за розкладом? Чи прибуток ставиться вище 
безпеки? Якщо так, то чому? Ймовірно, це завдання не 
є критичним у часі, і його можна було відкласти, поки 
погодні умови не стануть більш відповідними.
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Летальний випадок – 
Утоплення
Початковий звіт
Балкер, який стояв на якорі, навантажував палубний 
лісовий вантаж. Під час закріплення матрос (OS) впав за 
борт у воду. Інший член екіпажу кинувся на допомогу, 
але безуспішно, і, незважаючи на інтенсивні кількаденні 
пошуки, жертву так і не знайшли.

Що стало причиною падіння OS у воду встановити не 
вдалося, оскільки свідків не було. OS був недосвідченим, 
однак навчання або інструктажу про ризики, пов›язані 
з роботою з лісовим вантажем, проведено не було. На 
ньому був комбінезон, рукавички, каска і шиповане взуття. 
Проте у судновому керівництві СУБ не згадувалося 
про оснащення страхувальними тросами або ременями 
безпеки при роботі з лісом, а також від екіпажу не 
вимагалося носити жилети або рятувальні засоби.

Коментар CHIRP
У цьому звіті піднімається кілька організаційних питань 
безпеки. У СУБ компанії не було нічого про роботу 
на висоті з лісовим вантажем, а також не надавалося 
ніяких вказівок щодо монтажу страхувальних тросів або 
необхідності ременів безпеки. Натягувати рятувальні 
ліні поверх деревини було б непрактично, оскільки це 
завадило б навантаженню або розвантаженню лісу 
краном, але треба було розглянути альтернативні 
варіанти. Оперативне керівництво на борту було у 
курсі відсутності досвіду у матроса, проте не провело 
інструктаж з техніки безпеки і не призначило цій людині 
«партнера» або доглядача для забезпечення безпеки. 

Чи була безпека порушена через низьку культуру 
безпеки на борту або через те, що інакше без порушень 
операційна програма компанії не могла бути виконана? 

У аналогічному попередньому звіті (M1979, див. 
FEEDBACK, видання 67) CHIRP посилається на Кодекс 

ІМО для суден, що перевозять палубні лісові вантажі 
(TDC Code), і звертає увагу читача на розділ A2.22, в 
якому говориться, що 

«Під час роботи з вантажем має бути передбачене 
кріплення ременів безпеки. (TDC Code)»

Робота з кріплення деревини небезпечна і вимагає 
досвіду та підготовки для забезпечення безпеки. Середня 
висота укладеного штабеля деревини коливається від 5 
до 8 метрів над рівнем головної палуби; падіння за борт 
або на палубу може стати летальним.

Фактори, що стосуються цього звіту
Можливості – Ця робота була поза можливостями 
члена екіпажу, оскільки він не мав досвіду виконання цієї 
роботи. Чи враховує ваша компанія досвід, необхідний 
для роботи на лісовозах; чи комплектується екіпаж 
таким чином, щоб була можливість передавати досвід? 
Чи проводить ваша компанія практичні трейнінги для 
офіцерів і членів екіпажу, щоб вони розуміли небезпеки, 
пов›язані з перевезенням палубних лісових вантажів?

Ситуаційна обізнаність – Увага до свого положення 
на колодах має вирішальне значення для забезпечення 
належної ситуаційної обізнаності. Потрібні постійні 
перевірки. Через втому про це можна забути.

Командна робота – Критичний компонент для успішної 
операції кріплення. Команда, яка працює з деревиною, 
повинна працювати як єдине ціле і доглядати один за одним.

Культура – Чи наявні у вашій СУБ інформація та 
процедури для балкерів, що перевозять ліс? Чи надає 
компанія інформацію, достатню для перевезення лісу, 
особливо якщо це не є типовим вантажем? Чи активно 
менеджер з морських перевезень взаємодіє з капітаном 
для надання консультацій щодо вимог безпеки при 
перевезенні лісу?

M1908

Летальний випадок – 
Падіння з висоти
[Примітка: CHIRP отримала цей звіт від компанії, яка 
була рада поділитися своїм досвідом. CHIRP поважає 
їх прозорість і прихильність безпеці та вітає звіти інших 
організацій, які дотримуються схожих поглядів.]

Початковий звіт
Трьом членам екіпажу було доручено замінити трос 
грейфера вантажного крана, розміщеного на головній 
палубі в спеціально відведеному місці. Погода була 
гарною, і для роботи на висоті були вжиті запобіжні 
заходи, включаючи отримання допуску на виконання 
робіт (Permit to Work).

Роботу почали вранці і завершили ввечері. Спочатку 
спустилися два моряки. Потім старший член екіпажу 
відстебнув ремені безпеки, готуючись до спуску. Нажаль, 
він втратив рівновагу і впав приблизно з висоти 5 метрів 
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на перила платформи і ще з висоти 1 метру на палубу. Він 
отримав травму голови і був доставлений до суднового 
лазарету. Капітан звернувся за медичною допомогою 
по радіо, але член екіпажу помер від отриманих травм 
приблизно через годину після нещасного випадку.

Враховуючи форму, розмір і положення, грейфер 
був ненадійною опорою для рук і ніг, хоча далі було 
зроблено висновок, що член екіпажу, ймовірно, оцінив 
ризик як прийнятний і контрольований. Обладнання для 
запобігання падінню на судні не було ідеальним для 
вертикальних переміщень, тому більш доречним було б 
використання такого обладнання, як подвійний строп з 
амортизатором (double-legged energy-absorbing lanyard). 
Обладнанням було передбачено, що для підйому або 
спуску потрібно відстебнути ремінь безпеки.

Суднові процедури СУБ не торкалися небезпек, 
пов›язаних з підйомом/сходом з точки виконання робіт 
на висоті, і не вдалося визначити, чи був оцінений ризик 
підйому і спуску з грейфера.

Коментар CHIRP
Робота була тривалою і вимагала постійної концентрації, 
що може викликати втому. Коли ми закінчуємо роботу, 
особливо складну, наш мозок виділяє дофамін, який 
викликає позитивні емоції, але також може вплинути 
на прийняття рішень, в тому числі при оцінці ризиків. 
Разом ці фактори, можливо, зробили б спуск найбільш 
небезпечним етапом роботи.

У такому випадку корисний план управління втомою: 
якщо завдання можна розбити на більш дрібні етапи і 
забезпечити необхідні перерви на відпочинок або ротацію 
екіпажу, то можна зберегти концентрацію і захистити 
процес прийняття рішень.

Компанія припустила, що було б доречніше 
використовувати страхувальні ремені з подвійним стропом 
з амортизатором (double-legged energy-absorbing harness). 
CHIRP з цим погоджується, тому що при підйомі, спуску 
або подоланні перешкод страхувальні ремені з одинарним 
стропом (single-leg harness) треба відстебнути, що нівелює 
усі переваги. І в цьому випадку страхувальний блок не 
допоміг би, тому що член екіпажу вдарився б об поручень 
або палубу до того, як він спрацював би.

Чи розглядався варіант розміщення поручнів або 
інших заходів забезпечення безпеки доступу і роботи 
на стадії проектування? Якщо ні, то чому? Деякі судна 

мають розкладні тимчасові риштування, які можна 
швидко встановити навколо обладнання. Вони займають 
мінімальний простір на палубі і відносно дешеві.

Фактори, що стосуються цього звіту
Командна робота – Підтримка має вирішальне значення 
під час роботи з високим ризиком, яка є тривалою і 
фізично виснажливою. Чи характерно це для вашого 
судна або вашої компанії? Чи відчуваєте ви підтримку з 
боку своїх колег або дієте поодинці, і кожен займається 
своєю справою?

Оповіщення – Якщо ви бачите, що продуктивність 
іншого члена команди падає через втому, чи зможете ви 
вказати на це і зробити невелику перерву?

Втома – Робота почалася рано вранці і закінчилася 
ввечері. Тривалі завдання мають бути розділені 
регулярними перервами, і, при необхідності, робота 
повинна бути розбита на більш дрібні завдання, 
розподілені на кілька днів. Треба також звертати увагу на 
ознаки втоми у членів команди. План управління втомою 
має враховувати ці фактори.

Відповідність призначенню (обладнання) – CHIRP 
рекомендує, щоб ремені безпеки мали два страхувальні 
стропи, щоб принаймні один з них завжди можна було 
під›єднати при підйомі або спуску. Для тих, хто носить 
ремені, оснащені лише одним стропом, підйом або спуск 
– найнебезпечніший етап.

M1893

Відмова головного 
двигуна виявляє 
проблеми у технічному 
обслуговуванні
Початковий звіт
Судно наближалося до причалу для виконання 
вантажних операцій з судна на судно (STS). Коли вони 
наблизилися до причалу, лоцман дав команду збільшити 
оберти з малого на середній хід. Головний двигун не 
відреагував належним чином, і розслідування показало, 
що 1-й циліндр мав дуже низьку температуру вихлопних 
газів. Функцію вповільнення головного двигуна було 
відключено, але проблема залишилась і швартування 
було скасовано. Судно вирушило на найближчу якірну 
стоянку для більш детального огляду і ремонту.

Випускний клапан 1-го циліндра потребував заміни. 
На борту було три запасні, але жоден з них не можна 
було встановити одразу, і кожен потребував капітального 
ремонту перед використанням. Капітальний ремонт 
призвів до 12-годинної затримки, перш ніж судно змогло 
повернутися в експлуатацію.

Знятий випускний клапан обслуговувався лише 
4700 годин. Періодичність технічного обслуговування 
цього обладнання становить 16 000 годин, що свідчить 
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про те, що попереднє обслуговування не було виконано 
належним чином і не було перевірене старшим механіком. 
Це підштовхнуло компанію розпочати для усього флоту 
перевірку критично важливих запасних частин, щоб 
переконатися, що вони готові до використання.

Коментар CHIRP
Лоцман прийняв правильне рішення перервати 
запланований маневр в обмежених водах, оскільки у 
нього не було впевненості у стані головного двигуна. На 
щастя, інцидент стався в районі, де були доступні буксири 
та берегова допомога.

Відмова випускного клапана так скоро після 
попереднього технічного обслуговування може свідчити 
про низькі технічні стандарти. Це може бути результатом 
недостатньої підготовки, нагляду або часу для належного 
обслуговування запасних частин. Це також може бути 
результатом неправильного вибору при закупівлі: дешеві і 
неякісні деталі можуть прослужити менше, ніж очікувалося. 

Запасні частини, визначені критично важливими, 
мають бути в достатньо хорошому стані, щоб за 
необхідності їх можна було використовувати. Жодна з 
трьох наявних запасних частин не була у прийнятному 
стані, що можна списати на невдачу, або ж це свідчило 
про те, що вони були вказані як критично важливі лише 
для цілей документування, інспекцій та аудитів. У компанії 
були певні хвилювання, та вони призначили перевірку 
запасних частин для усього флоту.

Фактори, що стосуються цього звіту 
Надмірна впевненість – У випускного клапана, що 
вийшов з ладу, залишалося близько 70% ресурсу. За 
умови належного обслуговування, він не повинен 
був відмовити, що вказує на недостатню увагу до 
обслуговування критично важливих запасних частин і 
підтримки технічних стандартів. 

Можливості – Чи перевіряє старший офіцер критично 
важливе обладнання, що пройшло обслуговування, 
перед їх повторним встановленням, чи це залишається на 
розсуд молодших механіків? Якщо ви молодший механік, 
чи отримуєте ви необхідну підтримку при обслуговуванні 
критично важливого обладнання? Чи знаєте ви, яке 
обладнання на вашому судні є критично важливим?

Місцеві практики – Завжди слід дотримуватися інструкцій 
виробника щодо технічного обслуговування. Переймати 
від інших практики з технічного обслуговування, які не 
відповідають вимогам виробника, небезпечно.

M2036 

Порушення правил TSS 
Початковий звіт
Незабаром після настання опівночі танкер з лоцманом 
на борту наближався до системи розподілу руху суден 
(traffic separation scheme, TSS). Осадка судна становила 
20 метрів. Танкер збирався увійти у міжнародно визнаний 
глибоководний шлях. 

Капітан контейнеровоза з осадкою 14 м, що 
наближався до тієї ж TSS, повідомив танкеру, що обидва 

судна прибудуть до входу глибоководної смуги одночасно, 
і попросив танкер надати йому більше простору.  

Лоцман танкера поінформував контейнеровоз, що 
танкер слідує по глибоководному шляху, і дав інструкцію 
контейнеровозу змінити смугу руху на східнішу від 
глибоководної та не здійснювати обгін у цьому місці. 

Замість того, щоб використати альтернативну смугу 
TSS східніше, контейнеровоз увійшов у південнішу 
смугу TSS проти потоку, що було чітко зазначено на 
картах. Контейнеровоз викликав кілька зустрічних суден 
з проханням змінити курс праворуч, щоб забезпечити 
безпечне проходження. 

Незабаром після цього берегова охорона запитала 
контейнеровоз, що він робить на зустрічній смузі. 

Коментар CHIRP
Будь-яке з суден могло знизити швидкість, щоб уникнути 
небезпечного зближення при вході у глибоководну смугу 
TSS. Малоймовірно, що затримка в кілька хвилин на цьому 
етапі істотно вплинула б на час прибуття до наступного 
порту. Контейнеровоз міг би безпечно рухатися по 
альтернативній смузі, але проігнорував пораду лоцмана і 
увійшов у південнішу смугу проти потоку руку. 

CHIRP не вдалося встановити, чи стандартні 
процедури контейнеровоза дають OOW право змінювати 
швидкість (тобто сповільнювати хід) або навігаційний 
маршрут, але у такому випадку варто викликати капітана. 
Уповільнення могло б дати простір для того, щоб 
уникнути небезпечного зближення, і виграти більше часу 
для оцінки ситуації. CHIRP заохочує вахтових офіцерів 
думати з точки зору «часу», а також «простору». 

При наближенні до завантаженої зони, такої як 
вхід до системи розподілу руху, рекомендується за 
можливості підготувати план дій у надзвичайних 
ситуаціях і визначити час або точку, до якої ви маєте 
прийняти рішення. У цьому випадку у контейнеровоза 
був вибір з двох смуг руху, і, коли стало очевидно, що 
танкер використовує глибоководний маршрут, він міг 
обрати альтернативний східніший маршрут. 

Дії контейнеровоза були небезпечними і суперечили 
міжнародним правилам щодо схем поділу руху; хороша 
морська практика вимагає, щоб судна використовували 
правильну смугу руху, рухалися в загальному напрямку 
потоку цієї смуги і не заважали суднам, які обмежені 
своєю осадкою і маневреністю.

CHIRP звернулись до DPA контейнеровоза, щоб 
дізнатись їх версію подій, і вони люб’язно надали CHIRP звіт 
про своє розслідування, включаючи повний навігаційний 
аудит. Встановлено, що не були дотримані ні навігаційні 
процедури, ні постійно діючі накази капітана, які включали 
виклик капітана і додаткове інформування VTS про те, що 
судно мало намір вийти на зустрічну смугу руху.

У звіті йшлося про неправильне управління судном та 
неналежну ідентифікацію небезпек і ризиків через погану 
ситуаційну обізнаність, тому компанія запровадила 
додаткове навчання для підвищення навігаційної 
компетентності всього флоту. Воно включало підготовку 
з управління ресурсами містка (Bridge Resource 
Management) для усіх нових офіцерів і періодичну 
перепідготовку штурманів. Також була збільшена частота 
інспекцій капітанами портів з приділенням додаткової 
уваги навігаційним процедурам та їх виконанню. Цей 
інцидент був доведений до відома флоту, і капітанам 
було доручено обговорити його зі своїми командами.
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CHIRP хоче похвалити компанію за відмінну реакцію 
та подальші дії, спрямовані на забезпечення того, щоб 
безпека судноплавства залишалася головним пріоритетом.

Фактори, що стосуються цього звіту 
Тиск – Цей інцидент трапився через відчутний дефіцит 
часу. Уповільнення ходу одного з суден таким чином, щоб 
вони прибули до каналу в різний час, не спричинило б 
істотної затримки. Уповільнення виграє додатковий час на 
обмірковування ситуації. Думати про «час», а не тільки про 
«простір» − відмінний навик, який потрібно розвивати. 

Ситуаційна обізнаність – Навантаження і відволікання є 
головними факторами, які викликають втрату ситуаційної 
обізнаності. Присутність капітана на містку дозволила 
б команді набути додатковий досвід і розподілила б 
інформаційне навантаження. Уповільнення руху судна 
дасть більше часу для оцінки ризиків і значно поліпшить 
ситуаційну обізнаність. Скільки палубних офіцерів 
вважають себе уповноваженими сповільнити хід судна? 
Чи ви серед них?

Оповіщення – Ні команда містка танкера, ні жодне з суден 
на зустрічній смузі не попередили контейнеровоз про те, 
що він знаходиться на неправильній смузі розподілу руху, 
і лише втручання контрольної станції берегової охорони 
приблизно через 15 хвилин довело це до їх відома. 

M1909

Зіткнення 
пасажирського порома 
з буксиром призвело до 
загибелі людей
Початковий звіт
Буксир був задіяний для надання допомоги 
пасажирському порому типу ро-ро у швартуванні при 
сильному вітрі. У капітана порома було свідоцтво про 
звільнення від обов›язкової лоцманської проводки, тому 
лоцмана на борту не було. Буксир маневрував біля лівого 
борту порома і намагався під›єднати буксирний трос, 
коли його корма зіткнулася з носовим бульбом порома, 
де він застряг, нахилився на лівий борт, внаслідок чого 
почала поступати вода. Це призвело до перекидання 
буксира і втрати 2 членів екіпажу.

Буксир маневрував поруч з носом порома, щоб 
під›єднати трос. Однак, як тільки він вийшов з «безпечної 
зони», гідродинамічна взаємодія між корпусами суден 
потягнула буксир до носового бульбу порома.

Швидкість порома відносно води була занадто 
високою для безпечного під›єднання буксирного 
тросу. Висока швидкість означала, що «безпечна 
зона» знаходилася далі від корпусу порома, і буксиру 
доводилося використовувати більшість доступної 
потужності двигуна, щоб відповідати швидкості 
судна, залишаючи мінімальний запас потужності для 
маневрування.

Капітан порома, незважаючи на звільнення від 
лоцманського проведення, не проходив додаткової 
підготовки з надання допомоги буксиру, яка зазвичай 
запитувалася при несприятливих і складних погодних 
умовах.

Вода стала надходити через відчинені двері і 
вентиляційний канал машинного відділення, коли буксир 
розвернувся бортом і накренився. Це призвело до 
затоплення, яке ще більше знизило остійність і зрештою 
спричинило перекидання.

Екіпаж буксира не зміг закрити вентиляційний канал 
машинного відділення під час операції, оскільки він мав 
був бути відкритим для подачі повітря до двигунів.

Буксир не відповідав вимогам щодо остійності, а це 
означало, що він був схильний до надмірного крену під 
час експлуатації і швидкого затоплення.

Коментар CHIRP
Закріплення тросу між буксиром і судном треба 
здійснювати на якомога меншій швидкості, наскільки 
це практично можливо в заданих обставинах, щоб 
забезпечити достатню маневреність буксиру і уникнути 
його виходу з «безпечної зони», де ймовірність активної 
взаємодії менша.

Капітани суден (особливо за наявності звільнення 
від лоцманського проведення) і капітани буксирів повинні 
досконально знати теоретичні та практичні аспекти 
безпечної експлуатації буксира/судна.

Діаграма надана капітаном Хенком Хенсеном 
– «Експлуатація буксирів в порту: Практичне 
керівництво».
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Буксири повинні відповідати передбаченій меті, 
мати достатню потужність і маневреність для виконання 
визначених завдань і завжди відповідати вимогам 
остійності. Затоплення швидко зменшить запас остійності 
і стане суттєвою причиною перекидання. Під час 
критичних операцій або операцій з високим рівнем ризику 
всі двері та інші отвори, окрім необхідних, повинні бути 
щільно закриті.

Капітани буксирів мають добре розумітися на 
елементах остійності буксира. Вони повинні знати про 
обмеження і наслідки недбалої практики керування 
буксиром, яка не відповідає вимогам до остійності у 
нормальних умовах.

Остійність буксира не є статичною, а може швидко 
змінюватися під впливом сил, що діють на буксирний 
трос, і динамічної взаємодії між буксиром і буксированим 
судном. Ці мінливі сили можуть негативно вплинути на 
остійність буксира, якщо вони не будуть належним чином 
контролюватися. У даному випадку, підтвердженому 
цим трагічним звітом, все завершилось перекиданням 
буксира, яке призвело до людських жертв.

Буксири повинні відповідати 
передбаченій меті, бути 
укомплектованими належно 
підготовленим екіпажем, 
мати достатню потужність і 
маневреність для виконання 
визначених завдань.

Фактори, що стосуються цього звіту
Можливості – Чи розумієте ви ризики для вашого 
буксира при виконанні операції поблизу судна, яке 
вимагає буксирування? Які перевірки ви виконуєте, перш 
ніж почати закріплювати буксирний трос? Чи попросили 
би ви судно знизити швидкість перед наближенням? Див. 
«Експлуатація буксирів в порту: Практичне керівництво» 
(автор: капітан Хенк Хенсен). 

Чи організовує ваша компанія необхідну теоретичну 
і практичну підготовку з остійності для капітанів буксирів і 
помічників капітана?

Місцеві практики – Чи є вимоги до взаємодії капітана (з 
правом плавання без лоцманської проводки) з буксирами 
однаковими в усіх портах? Чи встановлює Міжнародна 
асоціація морських лоцманів (International Maritime 
Pilots› Association, IMPA) критерії до капітанів з правом 
плавання без лоцманської проводки та їх підготовки? Чи 
повинен порт вимагати доказів, що капітан зі звільненням 
від лоцманської проводки має навички для роботи з 
буксиром?

Тиск – Чи вплинула наявність у капітана свідоцтва про 
звільнення від обов›язкової лоцманської проводки на 
рішення не брати лоцмана?

Оповіщення – Як капітан зі звільненням від обов›язкової 
лоцманської проводки у порту, чи звернулися би ви за 
допомогою до досвідченого лоцмана?

M1895

Травми: множинні опіки 
екіпажу у машинному 
відділенні 
Команда машинного відділення отримала опіки від 
паливного насоса допоміжного котла.

Категорія ризику/Ступінь серйозності: Висока (2 
випадки тимчасової втрати працездатності (Lost Workday 
Case, LWC), 1 випадок обмеження працездатності 
(Restricted Workday case, RWC), 1 випадок надання першої 
допомоги (First aid case, FAC)).

Доповідач розповів нам, що старший механік проводив 
щоденний мітинг о 8 ранку, щоб обговорити план 
роботи з другим механіком і іншими членами машинної 
команди та екіпажу. Також обговорювали огляд і 
технічне обслуговування фільтра паливного насоса 
допоміжного котла №1. Був проведений інструктаж, 
присвячений заходам безпеки і небезпекам, пов›язаним 
з технічним обслуговуванням.

Робота почалася після обіду, приблизно о 13:40. 
Другий механік збирався зняти кришку фільтра насоса, 
коли гаряче паливо і гази раптово вирвалися назовні.

Другий механік, два мотористи і один кадет-механік, 
призначені виконувати цю роботу, отримали опіки 
обличчя, шкіри, шиї і рук від гарячих бризок.

Усім постраждалим членам екіпажу була надана 
перша допомога, і вони були негайно доставлені у 
місцеву лікарню для подальшого лікування і медичного 
обстеження. Другий механік і моторист залишились у 
лікарні, а кадет та інший моторист повернулися на судно. 
Зрештою, через 11 днів другий механік і моторист були 
репатрійовані.

Місяцем раніше тим самим другим механіком у 
супроводі іншого механіка була запланована і виконана 
аналогічна робота з іншим паливним насосом.

На момент отримання травми основну роботу 
виконував другий механік. Не було окремого 
призначеного наглядача. Як зазначено у допуску на 
проведення робіт (Permit to Work, PtW), наглядачем під 
час цієї роботи мав бути другий механік.

Згідно зі свідченнями свідків під час інциденту 
насос був переведений на ручне управління і перебував 
у положенні «стоп». Насос був ізольований шляхом 
закриття впускного і випускного клапанів. Тоді тиск 
подачі системи становив 1,5 бар. Механік приступив до 
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відгвинчування болтів кришки фільтра, не скинувши тиск з 
встановленого крана для спуску повітря.

За коментарем старшого механіка відразу після 
інциденту були перевірені випускний і впускний клапани. 
Обидва манометри, один після нагнітального клапана, а 
інший після всмоктувального клапана, працювали справно.

Перед початком був проведений аналіз небезпеки 
робіт і видані допуски на проведення робіт з напірним 
трубопроводом. З огляду наданих доказів було зазначено, 
що труби під тиском розглядалися як зазначено в 
дозволах на виконання робіт і формі аналізу ризиків. 

Усі чотири члени команди машинного відділення 
отримали засоби індивідуального захисту та ознайомилися 
з процедурами СУБ компанії. Постраждалі члени екіпажу не 
порушували режим роботи/відпочинку, і в зоні проведення 
робіт не виконувалося жодних інших завдань.

Коментар CHIRP
Неконтрольоване скидання тиску є частим фактором у 
багатьох звітах, отриманих CHIRP. Робота з системами 
накопичення енергії (тепло, тиск, потенціал, напруження 
і т. д.) завжди вимагає додаткової обережності, тому 
CHIRP рекомендує використовувати письмові чек-листи, 
щоб запевнитися, що тиск був скинутий (як наприклад, у 
цьому випадку), переконавшись, що запобіжний клапан 
був відкритий перед початком роботи.

Відволікання або забудькуватість могли стати 
одними з причин інциденту, особливо враховуючи, що 
проміжок часу між ранковим інструктажем і роботою в 
другій половині дня становив майже 6 годин. За цей час 
фізичний стан системи міг змінитися, і, крім того, команда 
могла забути важливу інформацію, наприклад, чи був 
скинутий тиск. Система допусків до виконання робіт − це 
незалежний аудит, що дає чітке уявлення про безпечні 
умови роботи. Підписавши допуск, а потім особисто 
приступивши до виконання робіт, другий механік підірвав 
важливий контрольно-наглядовий аспект допуску. CHIRP 
припускає, що у тому випадку, якщо другий механік є 
єдиним кваліфікованим фахівцем для виконання роботи, 
аналізувати допуск перед підписанням має інший механік. 
Це, однак, залежить від готовності другого механіка бути 
притягнутим до відповідальності! Місяцем раніше робота 
була виконана двома кваліфікованими офіцерами. Кадети 
недостатньо кваліфіковані і все ще проходять підготовку. 
У допуску і аналізі ризиків мав бути вказаний досвід, 
необхідний для виконання роботи.

Хоча тиск 1,5 бар може здатися невисоким, 
враховуючи, що це не коротка труба, його було б 
достатньо, щоб випустити значну кількість рідини при 
скиданні тиску. Температура рідини вказує, що часу для 
охолодження після ізоляції труби було недостатньо. 
Чи означає це, що команда працювала в умовах 
обмеженого часу?

Цільові інструктажі є корисним інструментом 
управління безпекою, але вони мають проводитися 
в середовищі, де кожен зможе усвідомити ситуацію 
і відреагувати відповідним чином. Інструктаж був 
проведений вранці, та повторно порядок робіт не 
обговорювався.

Фактори, що стосуються цього звіту
Комунікація – Комунікація виявилася вкрай 
неефективною. У допуску до виконання робіт і аналізі 
ризиків, обговорюваних вранці під час інструктажу, 

відзначався тиск в системі. Але, навіть враховуючи, що 
роботи виконувалися 5 годин по тому, це не спонукнуло 
до вжиття необхідних дій. Якби вас призначили на 
цю роботу, чи хотіли б ви повторно ознайомитися з 
вимогами аналізу ризиків і допуску?

Можливості – Аналогічна робота була виконана місяцем 
раніше із залученням ще одного механіка, і, імовірно, двох 
офіцерів було достатньо. Але на цей раз у роботах був 
задіяний лише один механік. Чи стала ця нестача досвіду 
однією з причин інциденту? 

Культура – У допуску вказується наглядач, який несе 
відповідальність за роботу, але у даному випадку 
наглядачем і виконавцем була одна людина. Чому 
старший механік під час інструктажу не призначив іншого 
механіка? Чи було це рішення поставлено під сумнів? 
Якщо другий механік погодився бути наглядачем, чому 
він особисто виконував цю роботу, ігноруючи важливий 
бар’єр безпеки?

Оскільки робота здійснюється за допуском,  
якщо вимоги, спрямовані на забезпечення звітності  
та відповідальності, не виконуються, то робота має  
бути зупинена.

M1910

Затоплення буксира
Буксирне судно перебувало на ходу, коли його кормові 
відсіки почало затоплювати. Три члени екіпажу, що 
перебували на борту, спробували відкачати воду, але 
марно і тому були вимушені покинути судно. Їх врятували, а 
буксирне судно пізніше затонуло недалеко від берега. Про 
постраждалих не повідомлялось. Пізніше судно вдалося 
підняли з дна, але воно зазнало повної конструктивної 
загибелі. Внаслідок затоплення на поверхні води 
утворилася плівка залишків нафтопродуктів.

Розслідування встановило, що ймовірною причиною 
затоплення буксирного судна стали нещільно закриті 
або відкриті люки у кормовій частині палуби. У результаті 
кормові відсіки судна були затоплені водою з палуби, що 
призвело до подальшого затоплення інших відсіків через 
отвори у водонепроникних переділках. Затопленню судна 
сприяла відсутність у власника практичної програми 
інспекції і обслуговування корпусу.  

Орган, що проводив розслідування, зазначив, що за 
останні п›ять років ними було нараховано п›ять нещасних 
випадків з буксирами, верхні палуби і люки яких були у 
неналежному стані, що призвело до заповнення відсіків 
водою і подальшого затоплення.

Для захисту суден і навколишнього середовища 
рекомендованою морською практикою для власників є 
регулярний нагляд, інспекції і обслуговування корпусів, в 
тому числі між поставленнями у док, незалежно від вимог 
до інспекцій.

Ефективні програми обслуговування та інспекції 
корпусу повинні забезпечувати попередження 
потенційного зношення сталі, виявляти недоліки корпусу 
і порушення водонепроникності, а також забезпечувати 
оперативне реагування на корозійні процеси.  
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Коментар CHIRP
Серед ряду інцидентів із затопленням буксирів 
поширеною причиною були відкриті двері верхньої 
палуби. Хоча це може полегшити доступ до 
внутрішніх відсіків, водночас ставиться під загрозу 
водонепроникність буксира, що є неправильною і 
небезпечною місцевою практикою. Під час буксирування 
водонепроникні двері мають бути закриті, особливо в 
умовах поганої погоди.

Цей звіт ще раз підтверджує необхідність розуміння 
характеристик остійності експлуатованого буксира. 

Фактори, що стосуються цього звіту
Місцеві практики – Власники і оператори буксирів 
повинні домагатися, щоб під час буксирування двері 
верхньої палуби зачинялися. Підготовка грає ключову 
роль і має проводитися визнаним органом для 
забезпечення погодженості. Навіть якщо у вашій компанії 
передавались передові практики, курси перепідготовки 
все одно повинні бути частиною культури безпеки 
компанії, щоб гарантувати їх дотримання.

Можливості – Буксирні компанії повинні оцінювати 
навички і готовність працівників до надзвичайних 
ситуацій у рамках критеріїв працевлаштування. МКУБ 
вимагає оцінки усіх виявлених ризиків. Коли ви в останній 
раз переглядали оцінку ризиків для буксирних операцій?

Культура – Яка система підготовки у вашій компанії? 
Чи передаються знання і досвід між співробітниками 
неформальним шляхом або надаються у рамках 
визнаних навчальних курсів, що проводяться трейнінг-
провайдерами?

M1900

Травма (випадок з 
наданням медичної 
допомоги) 
Початковий звіт
Поки судно перебувало на якірній стоянці, старший 
механік проводив ремонтні роботи на палубі бака, а саме 
нарощував зварюванням кипову планку правого борту. 
Фотографії надані нижче. 

У процесі йому в око потрапив металевий фрагмент. 
Три дні по тому травмований старший механік 
повідомив про інцидент капітану та поскаржився на 
біль в оці і подразнення. На щастя, судно знаходилося 
поблизу порту, і його негайно передали на берег для 

надання медичної допомоги. Окуліст видалив осколок, і 
старший механік зміг повернутися на борт до виконання 
своїх обов›язків.

Інцидент трапився вдень і в звичайний робочий  
час, а старший механік отримав достатньо відпочинку 
перед початком робіт. Робота виконувалась згідно з 
планом, були отримані відповідні допуски, і проведений 
аналіз ризиків.

На морі переважав слабкий вітер та помірна хитавиця. 
Однак, згідно зі звітами судна, під час робіт виникли 
раптові пориви і висхідні потоки вітру.

Із заяви старшого механіка відомо, що він був у 
захисних окулярах, коли приступив до роботи. Однак, 
оскільки робота проводилася в обмеженому просторі, 
пізніше захисні окуляри були зняті.

Коментар CHIRP
Бак особливо вразливий до впливу висхідних потоків 
вітру, тому захисні окуляри не можна знімати до 
завершення роботи.

Загальновідомо, що багато видів захисту очей 
можуть пітніти, погіршуючи тим самим бачення 
працівника. Іноді неякісні захисні окуляри можуть  
погано прилягати, що робить їх незручними, тому  
може виникнути непереборна спокуса їх зняти. Якщо 
таке сталося, припиніть роботу, очистіть або поправте 
захисні окуляри, але ніколи не знімайте їх під час 
виконання роботи.

У людини лише одна пара очей, тому необхідно 
докласти усіх зусиль, аби захистити їх. 

Розповсюджена думка – Вони мені не потрібні; це 
займе лише секунду; проблеми немає, все буде добре; 
окуляри незручні; я скористаюся сонцезахисними 
окулярами. Знайомо?

Фактори, що стосуються цього звіту
Ситуаційна обізнаність – Умови у місці проведення 
робіт можуть ускладнюватися висхідними потоками 
повітря, які можуть бути небезпечними через частинки, 
що летять під час шліфування і зварювання. Незважаючи 
на те, що на початку робіт вітер може бути слабким або 
взагалі відсутнім, це може швидко змінитися, якщо судно, 
наприклад, змінить курс. 

Шліфувальний інструмент також може представляти 
серйозну небезпеку і завжди має бути оснащений 
захисним пристроєм; шліфувальний диск, як 
зазначено у звіті, не мав захисної кришки і тому не мав 
використовуватися.

Оповіщення – Роботу мав виконувати старший 
механік, і з цим не сперечались. Чи була культура 
компанії достатньо сильною і розвиненою, щоб 
заперечити/ попередити старшого механіка про те,  
що використовувати шліфувальний диск було 
небезпечно, а також про те, що завжди слід вдягати 
захисні окуляри, щоб запобігти потраплянню осколків в 
очі і обличчя?

Надмірна впевненість (переоцінювання власних 
здібностей) – Старші механіки зазвичай є досвідченими 
офіцерами. Чи могла надмірна впевненість стати 
причиною травми? Старший механік повідомив, що у 
нього болить око, через три дні. Пізнє звернення до 
офтальмолога часто може мати серйозні наслідки.



MFB 68  |  Summer  2022www.chirpmaritime.org

11

WE ARE GRATEFUL TO THE SPONSORS OF THE CHIRP MARITIME PROGRAMME. THEY ARE:

One Kingdom Street, Paddington Central, London W2 6BD, UK 
www.chirpmaritime.org | reports@chirp.co.uk | +44 (0) 1252 378947

Design: Phil McAllister Design Ltd | Printed in the UK by The Print Consultancy



We’ve made some changes!

Simplicity saves lives, so 
we’ve made it easier to 
submit reports and read 
our safety newsletters 
via our updated website 
and new app

Find out more…

• Visit our new website!
• Download our app!
• Follow us on social media!

Android:

You can report on the go using our 
App, scan the QR codes to download

www.chirp.co.uk

YOU REPORT IT WE HELP SORT IT

Apple:


