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• Wydział  Oceanotechniki  i  Okretownictwa Politechniki Gdańskiej  - nauczyciel akademicki. 

• Specjalizacja – jachty żaglowe,  motorowe, łodzie , małe statki - projektowanie , eksploatacja,  bezpieczeństwo żeglugi. 

• Autor  ok . 180 publikacji naukowych w  w/w dziedzinie. 

• Twórca  6-ciu programów komputerowych z dziedziny aero i  hydrodynamiki  jachtów , stateczności, projektowania  żagli i pędników 
śrubowych . 

• Promotor  ponad 100 prac magisterskich i inżynierskich z dziedziny projektowania jachtów żaglowych i motorowych oraz ich eksploatacji. 

• Kierownik  projektów i  grantów badawczych w w/w dziedzinie,  krajowych , europejskich  oraz Coast Guardu USA .   

• Członek Komitetów Honorowych Międzynarodowych Konferencji Okrętowych. 

• Projektant i konstruktor wielu wyprawowych morskich jachtów żaglowych o długosci od 3,5–50 m  

• Konsultant  wielu stoczni i zakładów produkcyjnych.  Autor wielu ekspertyz technicznych.  

• Inspektor  Morskiego  Zespołu Technicznego   Polskiego Zwiazku Żeglarskiego  (ZNT PZŻ )  od 1976 r.  

• Nieetatowy inspektor  techniczny  Polskiego  Rejestru  Statków ( PRS )  w latach 1979 –  2000 r. 

• Członek  Rady  Technicznej  PRS    ( jachty ,łodzie, statki śródladowe)  1995  - 2000 r. 

• Specjalista Techniczny  PRS  w latach  1999 – 2010 r.  

• Koreferent  i autor Przepisów i Publikacji Technicznych – budowy i wyposażenia jachtów morskich i statków śródladowych  dla PRS i ZNT 
PZŹ. 

• Weryfikator  polskiej edycji Konwencji SOLAS  i  Kodeksu  HSC  z zakresie stateczności. 

• Autor poprawek do norm zharmonizowanych Dyrektywy RCD  i  kryteriów stateczności dla  Dyrektywy  2006/137/WE. 

• Mierniczy Międzynarodowych Formół Pomiarowych  jachtów żaglowych od 1972 r. : 

• Royal Oceanic Racing Club ( RORC), International  Offshore Rule ( IOR ), STA, 

• International  Measurement  System( IMS ),  MICRO CUP,  DHL 96.. 

• Członek Miedzynarodowych Komisji Technicznych regat w randze Żeglarskich Mistrzostw Świata w klasach morskich:  QTC,  ICL40,  
Micro Cup. 

• Morski Żeglarz Regatowy – posiadacz medali Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski:  2- złote , 1- śrebrny i 2 brązowe..  

• Patent Kapitana Jachtowego – od 1970 r , Patent Kapitana Motorowego. 

• Rzeczoznawca Stowarzyszenia  Mechaników Polskich  NOT – od 1979 r. 

• Rzeczoznawca Morskiego Zespołu  Nadzoru Technicznego PZŻ  od 2005r licencja nr 22. 

• Członek Komitetu Technicznego ( KT 230 ) Polskiego Konitetu Normalizacji ( PKN ) –zatwierdzajacy normy techniczne 
zharmonizowane z Dyrektywami  WE ( Wspólnoty Europejskiej),  ( Recreation Craft  Derective - RCD ) . 

• Dr inż. Jan Młynarczyk opracowywał OPINIE TECHNICZNE dotyczące spraw spornych zwiazanych z jachtami i był powoływany na 
biegłego w sądach w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu  i  Krakowie.  Reprezentuje MZT PZŻ  na rozprawach w IZBIE MORSKIEJ w 
Gdańsku. 



NADZÓR TECHNICZNY NAD JACHTAMI  



REJESTRY JACHTOWE 

Zakresy nadzoru: 

 

MZT PZŻ :  jachty żaglowe i motorowe  o długosci do Lc - 24 m 

wg. Przepisów, ograniczony do Lc = 15 m rozp. MT.BiGM. 

 

Zatwierdza dokumentacje jachtów przed budową 

Prowadzi nadzór w czasie budowy jachtu  

Po próbach morskich  i zbadaniu statecznoći  wydaje  

Orzeczenie Zdolnosci Żeglugowej i  

Wykaz Wyposażenia  
 
. 

 
  

Zezpół Nadzoru Technicznego PZŻ ( ZNT PZŻ ) powstał w 1949 r. 

Obecnie  Morski Zespół Techniczny  PZZ ( MZT PZŻ ) 

Skupia najbardziej profesjonalna kadrę techniczną . 

W latach 1980- 1995 Inspektorzy  ZNT PZŻ  działali  równiezż  w 

ramach  PRS jako nieetatowi. 

Dokunentacje zatwierdzone  –  c a 110 typów  

Wydanych dokumentów  –  ca 12 tys.  

 

 

 

 

 

 

 

PRS: jachty żaglowe i motorowe  o długosci do Lc - 24 m  

Lodzie motorowe i jachty motorowe do  

Lc = 15 m w odległosci do 20 Mm od brzegu morskiego. 

 

Zespół d/s Jachtów PRS -1976 na polecenie MHZiGM 

1980 – przejmuje archiwa i inspektorów PZŻ ( nieetatowi ) 

1981-  powstaje Dział Jachtów PRS 

1988 – Inspektorat Jachtów 

1995– Inspektorat Jachtów i Łodzi 

2013 - Inspektorat Nadzoru  Statków Śródlądowych 

Jachtów i Łodzi. 

Zakresy nadzoru: 



DYREKTYWY  PARLAMENTU  EUROPEJSLIEGO  I  RADY EUROPY 
Rekreacyjne  Jednostki  Pływające ( Recreation  Craft  Directive  - RCD ) 

CERTYFIKACJA  

Dyrektyway Wspólnoty Europejskiej – akty prawne zobowiazujace  Państwa Członkowskic  WE do wprowadzenia określonych regulacji 

prawnych, służących osiągnięciu wskazanego w dyrektywie, pożądanego stanu rzeczy. 

DYREKTYWY  RCD : 

DYREKTYWA  94/25/WE – 16.06.1994   -  Rekreacyjne jednostki plywające o dlugości  kadluba 2,5 m  do 24 m. 

DYREKTYWA  2003/44/WE – 21.10.2005  -  Rekreacyjne jednostki plywające o dlugości  kadluba 2,5 m  do 24 m i 

skutery wodne oraz wymagania w zakresie ochrony środowiska - emisji spalin i poziomu halasu. 

DYREKTYWA  2013/53/WE – 20.11.2013  - Rekreacyjne jednostki plywające o dlugości kadluba 2,5 m  do 24 m i  

skutery wodne oraz wymagania w zakresie ochrony środowiska - emisji spalin i poziomu halasu. obowiązuje  od 18.01.2016  

        Znak   CE  ( Communaute Europeenne  -  the marking of conformity  ) jest elementem systemu bezpieczeństwa produktu . 

Potwierdza  że wyrób nim oznaczony spełnia wymagania dotyczacych go dyrektywy WE.   Znak   nanosi na wyrobie 

wytwórca po przeprowadzeniu procedury oceny zgodności. 

Wymogi techniczne zawarte są zawarte  w NORMACH  ZHARMONIZOWANYCH z dyrektywą RCD  wydanych  w POLSCE 

przez  Polski Komitet Normalizacyjny  ( PZN ). Aktualnie wydano 64 normy  dotyczace konstrukcji kadłuba , wyposażenia i 

eksploatacji.  Brak  jeszce norm odnoszacych się do  omasztowania i takielunku. 

 Procedurę zgodnosci przeprowadza jednostka notyfikowana w WE  na wniosek producenta  wydając  ŚWIADECTWO 

BADANIA TYPU  WE i RAPORT z BADAŃ. W Polsce  notyfikowaną jednostką jest PRS nr. 1463. 

Producent  na każdą jednostkę wydaje  DEKLARACJĘ  ZGODNOSCI  REKREACYJNEJ J EDNOSTKI  PŁYWAJACEJ  Z 

DYREKTYWĄ wg  przyjętego MODUŁU  OCENY  ZGODNOŚCI  oraz  nanosi na produkcie  numer  CIN  i TABLICZKĘ 

ZNAMIONOWĄ..   Producent  dokonuje wyboru procedury w zakresie MODUŁU  OCENY  ZGODNOŚCI . 

 

•   

•   

 



CERTYFIKACJA  

      KATEGORIE PROJEKTYOWE REKREACYJNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJACYCH 

   
  Kategoria   projektowa 

    
     Siła  wiatru w skali Beauforta 

 
  Znaczaca wysokość fali  H1/3 

          

A - oceaniczna        powyżej 8o               powyżej 4 m 

B - pełnomorska     do 8o włącznie              do 4 m włącznie 

C - przybrzeżna     do 6o włącznie            do 2 m włącznie 

D – wody osłonięte     do 4o włącznie         do 0.3 m włącznie 



CERTYFIKACJA 

       Siła Wiatru: 

       A   >  8 st B 

B < = 8 st B 

       C < = 6 st B 

D < = 4 st B 

KATEGORIE PROJEKTOWE 
              wg RCD 



CERTYFIKACJA 

                               Moduły oceny zgodnosci - Producent  dokonuje wyboru procedury 

 

 

Wybór modułu oceny zgodnosci w zalezności od kategori projektowej  

i długości kadłuba jachtu 

Tabele : J Ludwig 



CERTYFIKACJA 

– CIN - Craft Identification Number  ( numer  identyfikacyjny  jednostki ). 

• Norma - PN-EN ISO 10087: 2007  „Małe statki – Identyfikacja jednostki pływającej – System kodowania”. 

•                CIN składa  się z 14 kolejnych znaków:    PL-AZMR3Z22H561 
            kod kraju   kod producenta   numer seryjny jed.   miesiąc produkcji   rok produkcji   rok model 
 

                                                                           TABICZKA ZNAMIONOWA 
•       Norma   -   PN-EN ISO 14945: 2006  „Małe statki – Identyfikacja jednostki pływającej – System kodowania”. 

 
 
 
 
 
 

•                      
 
 
 

•                                            INSTRUKCJA DLA WŁASCICIELA  

•                                         Norma   -   PN-EN ISO 10240: 2006  „Małe statki – Instrukcja dla własciciela” 

•                                     SYMBOLE  GRAFICZNE 
                                                              Norma   -   PN-EN ISO 11192: 2006  „Małe statki –Symbole graficzne” 

 



CERTYFIKACJA 

KATEGORIA  PROJEKTOWA   A B C D 

 STIX  < = 32 23 14 5 

Normy  dotyczace statecznosci jachtów: 

 
 
 

PN-EN ISO 12217-1  - Jednostki nieżaglowe o długości kadłuba wiekszej lub równej 6m 
PN-EN ISO 12217-2 – Jednostki żaglowe o długości kadłuba wiekszej lub równej 6m 
PN-EN ISO 12217-3 -  Łodzie oo długości kadłuba mniejszej niż6m 
 

Małe statki – Ocena stateczności i pływalnosci oraz podział na kategorie  

Ocena własciwosci morskich jachtów żaglowych - PN-EN ISO 12217-2  
                                    Wyliczenie współczynnika STIX 
Parametry geometryczne jachtu : długość kadłuba i linii wodnej,szerokość kadłuba i 
wodnicy, masa jachtu, nosnośc maksymalna, kąty zalewania kokpitu i wnetrza, 
objetości kokpitów i wnęk, położenie i powierzchnie otworów, krzywa ramion 
statecznosci statycznej jachtu w zakresie katów przechyłu od 0 – 180 st. Odległość 
środka pow, ożaglowania od środka pow. bocznego oporu hydrodynamicznego jachtu, 

      Wyliczona wartość STIX decyduje jaką kategorię może jacht    
otrzymać  po spełnieniu wymogów  reszty norm zharmonizowanych 



CERTYFIKACJA 



ADMINISTRACJA   MORSKA 

    URZĘDY MORSKIE  

Rozporządzenie  Ministera Tansportu , Budownictwa i Gospodarki Mororskiej  
          Poz. 326  z 27 marca 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania zeglugi przez jachty morskie 

          Urząd  Morski  w Gdyni              Urząd  Morski  w  Słupsku               Urząd  Morski w Szczecinie 



PODSUMOWANIE  

• CERTYFIKACJA  której celem jest uzyskanie znaku CE upoważniajacego do sprzedaży jednostki pływajacej do celów 

rekreacyjnych  prowadzona przez jednostki notyfikowane  WE  w zakresie modułu  oceny zgodności  typu  Aa  dla jachtów 

do 12 m długości  dla wszystkich kategorii projektowych  polega na wydaniu   RAPORTU  Z  BADAŃ  przez jednostkę 

notyfikowanaą po przebadaniu prototypu tylko w zakresie  trzech norm zharmonizowanych z dyrektywą  a mianowicie:  

          Stateczność i wolna burta ,    Wyporność i pływalność,       Emisja hałasu. 

• Konstrukcji kadłuba , takiekunkui omasztowania, wyposażenia , siłowni i systemów jachtowych  nikt nie sprawdza a 

producent wydaje Deklarację Zgodnosci na kolejne jednostki  nawet na kategorię A i B które  nie spełniaja podstawowych 

wymogów bezpieczeństwa. Ten stan rzeczy powoduje groźne wypadki morskie  z których niektóre  rozpotrywane są przez 

Izbę Morską. 

• Rozporządzenia  , Obwieszczenia i  Zarządzenia  wydawane przez odnośne Ministerstwa  i podległe in Urzędy w zakresie 

regulacji uprawiania żegłrstwa są niespólne i wykazuja brak wiedzy  merytorycznej. 

• W polskich aktach  prawnych jachty określane sa następujacymi  nazwami:  

• -   statki sportowe  ( ustawa o bezpieczeństwie morskim ) 

• -   jachty morskie  ( Rozp. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi , MT,B i GM ) 

• -   statki sportowe i turystyczne  ( ustawa o kulturze fizycznej ) 

• -   małe statki sportowe , jachty  ( zarzadzenia urzędów morskich ) 

• -   statki  przeznaczone  wyłącznie do uprawiania  sportu  i rekreacji ( ustawa o rzegludze śródlądowej ) 

• -   statki morskie  przeznaczone  wyłacznie do  uprawiania sportu i rekreacji  ( KODEKS MORSKI) 

• -   jachty żaglowe i motorowe ( rozporządzenie w sprawie uprawiania żeglarstwa ) 

• -   jachty i łodzie turystyczne ( PRS )  

• -   jachty morskie  - rekreacyjne, komercyjne   (PZŻ )   

• -   rekreacyjne jednostki pływajace  ( Rozp. RM wdrażajace dyrektywę  94/25/ WE ) 

         -   małe statki  ( norny zharmonizowane z dyrektywami  RCD )                         

                                                                                                                                                                                       na podstawie  opr  J. Ludwiga  (PRS ) 



PODSUMOWANIE  c.d. 

• Konsultacje publiczne skierowywane są do instytucji niekompetentnych w tej dziedzinie jak np: Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Zawodowych,  NSZZ „Solidarność”,  Forum Związków Zawodowych, Konfederacja 
Lewiatan,  Związek Pracodawców Business Centre Club itp a  narzucane krótkie terminy powodują że praktycznie 
nie istnieją . 

• Przyklady -  nieznajomości  nomenklatury Dyr. 2003/44/WE- opracowanie Ministerstwa  (jedna z edycji ) to nazwy 
kategorii projektowych:   A  - Oceaniczna,    B - Morska,    C - Zatokowa,    D - Płytkowodna.  

• Aktualne rejony  pływania ustalone przez administrację morską nie są zgodne z Dyrektywą RCD  i poprzednimi  
rejonami instytucji  nadzorczych   PRS  i  PZŻ. 

• Kilkudziesięcioletnie starania w zakresie  koordynacji  nadzoru  i dokunentacji  jachtów skierowane do 
Administracli Morskiej  nie przyniosły żadnych  rezultatów  powodując wzrost biurokracji  której towarzyszy 
znaczny spadek bezpieczeństwa , co doprowadza   do zwiekszającej się liczby niebezpiecznych wypadków 
morskich  wynikajacych  z całkowitego zniesienie jakiegokolwiek   nadzoru t echnicznego nad jachtami osób 
prywatnych .  

• Zniesienie nadzoru technicznego nad jachtami do 15 m długości przyczyniło do rezygnacji z działalności czynnej 
wielu specjalistów w PRS jak i w ZNT PZŻ 

• W ubiegłym roku utoneły  dwa jachty z polska   załogą a parę uległo awarii  - były przypadki śmiertelne. 

 

        Z ostatniej chwili: 

• „Po serii spotkań z przedstawicielami tej formy wypoczynku i sugestii płynących z tego 
środowiska wynika, iż jest potrzeba zmian obowiązujących przepisów, które są zbyt restrykcyjne i 
hamują rozwój tej branży – wyjaśnia szef resortu Marek Gróbarczyk.” 

 

• „O polskim jachcie, który dryfował na Atlantyku zrobiło się głośno pod koniec grudnia 2015 roku, 
kiedy to media donosiły o pomocy, której polskiej załodze udzielał statek wycieczkowy Breamer. 
Pechową jednostką była s/y Nicolett – Delphia 46CC płynąca z Wysp Kanaryjskich, która przez 
561 mil dryfowała po oceanie. „ 

                                                                                                                    NEWSLETTER MORSKI portalu www.gospodarkamorska.pl 

 



Fenomena pogodowe 
 

Prędkość wiatru nad poziomem morza 
Prędkość wiatru, nawet najbardziej jednostajnego, 
charakteryzuje się dodatnim gradientem prędkości   

wraz z wysokością nad poziomem morza  
 

 

GUST – jest to lokalny wzrost prędkości wiatru średnio rzędu 
1,4 Vo (gdzie Vo – prędkość wiatru niezakłóconego), któremu 
towarzyszy jednocześnie zmiana kierunku. Model teoretyczny 
szkwału  uzyskuje  się  przez poprzez nałożenie się dwóch 
funkcji prędkości wiatru niezakłóconego               V0 = f(t)   
 i  zakłócenia opisanego funkcją 
 v (t) == va sin(t),   gdzie va  - amplituda zakłócenia.  
Schemat tworzenia się tego zjawiska  prezentuje rys..  

         

  

 

 

. Model teoretyczny szkwału 

  

Wind shear or  
wind gradient  

http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_gradient


Sguall – nagły, gwałtowny wzrost prędkości 
wiatru któremu zazwyczaj towarzyszą obfite 
opady  deszczu lub śniegu  , grzmoty , 
wyładowania atmosferyczne.  
Zjawisko występuje nieprzerwanie w ciagu   
paru minut,  prędkość wiatru wzrasta 
parokrotnie i przekracza 100 km/ h. 
 

Taki układ chmur  ( shelf cloud ) zwiastuje  
nadchodzący squall. Wał burzowy wyznacza linię 
burzy z wyładowaniami atmosferycznymi i silnym 
strumieniem prądu wznoszącego. Zjawisko  
występuje z huraganami i cyklonami   na linii frontu 
atmosferycznego  z  silnymi opadami lub burzą 
gradową i błyskawicami . 

 

  

 

  

 

Waterspout   jest intensywnym  pionowym 
wirem zasysającym wodę w kierunku 
chmury  w kształcie komina . 

Waterspout   ma następujące fazy :  
- ciemna plamka na powierzchni  wody 
- spiralny pierścień sprayu wodnego 
- rozwój skondensowanych cząsteczek      
wody w kształcie komina 
-- rozpad. 

 
Tornado gwałtownie obracajaca się  masa 
powietrza tworząca kolumnę pomiędzy ziemią a 
chmurą typu cumulonimbus. Dolna część tornada 
jest otoczona chmurą pyłu wytworzona 
gwałtownym wiatrem na powierzchni. 
 

Biały szkwał jest to nagły silny podmuch wiatru nad 
morzem któremu nie towarzyszą czarne kłębiaste 
chmury będące zwiastunem szkwału. Nazwa  odnosi 
się do tworzenia się białego dywanu wodnego od 
rozpryskiwanych fal. Rzadko występuje nad morzem 
najczęściej w rejonie wielkich jezior amerykańskich.  

 

White squall 
 

Squall 
 

Squall 
 

Waterspout 
 Tornado 

 

Fenomena  

pogodowe 

From Wikipedia, the free encyclopedia 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rainbow1_-_NOAA.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rainbow1_-_NOAA.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:DangerousShelfCloud.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:DangerousShelfCloud.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Trombe.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dszpics1.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dszpics1.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:White_Squall.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:White_Squall.jpg


Microburst 
From Wikipedia, the free encyclopedia 

 Microburst  jest to pionowo spadający 

strumień powietrza  który uderzając w ziemię 

rozchodzi się we wszystkich kierunkach. 

Kierunek wiatru jest przeciwny niż w Tornado 

lecz wywołuje podobne zniszczenia. 

Microburst może występować jako wet 

microbursts  ( mokry ) i dry microbursts 

 ( suchy ). Posiada trzy cykle istnienia ; - 

pęknięcie chmury ( downburst ),  

- koncentracja powietrza ( outburst )    

- tworzenie poduszki  powietrzna nad wodą 

(cushion stages ).  

Zjawisko bardzo niebezpieczne dla samolotów z 
powodu  wysokich wartości pionowego i 
poziomego gradientu predkości powietrza 
Zazwyczaj trwa parę sekund. Prędkość powietrza 
może osiagać 270 km/h ( 168 węzłów, 75 m/s). 

 

Dry microburst występuje gdy deszcz 

spada poniżej podstawy chmury lub miesza 

się z suchym powietrzem i następuje 

wyparowywanie kropelek wody  które 

ochładza powietrze. Zimne powietrze 

schodzi w dół  przyśpieszając w kierunku 

wody pod wpływem sił grawitacyjnych. 

Uderzając o powierzchnie rozchodzi się we 

wszystkich kierunkach jako microburst.  

Górny wiatr rozchodzący się  z małą 

krzywizną lub bez ma nazwę straight-line 

winds. W otoczeniu występuje wigotność na 

średnim poziomie, w obszarze pod chmurą 

irelatywnia niska.  

Wet microburst jest spadkiem 

powietrza ze znacznymi opadami na 

powierzchnię bardziej garącą od 

otoczenia. Przyśpieszenie 

spadających cząsteczek  bardziej 
zależy od ich oporu. Znaczącą rolę w 
formowaniu zjawiska odgrywają 

topniejące cząstki lodu, grad w 

odległości mniejszej niż kilometr od 

gruntu co znacznie utrudnia jego 

przewidywanie i ewentualne 

ostrzeżenie o zagrożeniu. 
 

Proces tworzenia się  microburstu.  

 

Fenomena  

pogodowe 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Microburstnasa.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Drymicroburst.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wetmicroburst.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wetmicroburst.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Microburstcrosssection.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Microburst_-_NOAA.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Microburst_-_NOAA.jpg


Fenomena Hydrodynamiczne 

Fale  załamujące się mają wiele 
form. Wysokość fali i jej prędkość 
rozchodzenia zależy od czasu trwania 
sztormu,wielkości obszaru  wodnego  
i ukształtowania dna. 
 

  Oddziaływanie prądu powierzchnioweg fali na 
jacht  

„Broach to”, co można dowolnie 

tłumaczyć na polski jako „wypaść z 
wiatru”, nie posiada odpowiednika 
w nazwie polskiej. Na „broaching 
to” będą podatne bardziej te 
jednostki, które mają mały masowy 
promień bezwładności względem 
osi  poprzecznej jachtu rx , 
              gdzie: rx = Iyy/ M  

Tworzenie się fali załamującej 

Broching  

Najbardziej niebezpieczna dla jachtów jest fala nadążająca i 
baksztagowa, a szczególnie gdy jej długość jest zbliżona do długości 
jachtu. Wypór jachtu cyklicznie się przemieszcza ze zmianą 
konfifguracji fali względem kadłuba wytwarzając cykliczne kołysanie o 
okresie  kołysań zblizony m do kołysań własnych czego efektem  jest 

rezonas parametryczny  wywołujacy wzrostu amplitudy przechylów.  
 

Żegługa na fali nadązającej i baksztagowej 

Surf - riding 
Jazda półślizgowa  z dużym 
przyspieszeniem na skłonie fali 
powoduje niestabilnośc kursową 

 Instrukcja żegługi na fali 
baksztagowei i nadążajacej 
IMO- SLE47/5/1/Add.3   

Kierunki fal 

IMO- SLE47/5/1/Add.3 



Fenomena Hydrodynamiczne 

Innym zjawiskiem  hydrodynamicznym które wpływa na 
stateczność jachtu  jest jego konfiguracja w stosunku do 
fali morskiej lub fali własnej. Wyróżnia się dwa 
charakterystyczne układy: 
Hogging – wygięcie, gdy jacht znajduje się na wierzchołku 
fali,  
sagging  –  wgięcie, gdy jacht znajduje się w dolinie 

 

Wygięcie i wgięcie na fali  Sagging  - Hogging 

 Krzywe ramio stateczności  
statycznej  i dynamicznej 
jachtu Volvo 60 dla róznych 
stanów załadowania  
w  dolinie i na grzbiecie fali 



Kryteria stateczności 
Krzywa ramion statecznosci statycznej Krzywe ramion statecznosci 

statycznej w ujeciu 2D i 3D 

D =   X kN 
ZG = Y kN 

D =   X kN 
ZG = Y kN 

D =   X kN 
ZG = Y kN 



  

Przebieg krzywych momentów prostujących 

współczesnych jachtów żaglowych  Lc=10 m 

( 33 stopy) i Lc=12 m (40 stóp)  
(Dane Jachting World 5/99, B. Deakin 

) 

Kryteria stateczności Obciażenie kadłuba od żagli 



Kryteria stateczności 

Dr inż.  Jan Młynarczyk 

Propozycja autorska  do Publikacji 29/P PRS  

Stateczność jednostek żaglowych 

o długości klasyfikacyjnej powyżej 24m  



    Velocity and Stability Prediction Program - VSPP 



HYDRODYNAMICZNE   FENOMENA 

Ocean Wave  

freak wave 
rogue wave 
huge wave 
giant wave 
monster wave 
cross sea Sagging/ hogging ,  Broaching to,  Surf-riding , Porposing , Spin out , 

Parametric  rolling, Bow steering, Chine tipping ( Chine walking ),  
Slamming ,  Whipping, Surging  



KAZUISTYKA 

Jacht  Lc = 10 m  
 Kategoria projektowa B 

 



    KAZUISTYKA 

Jacht    Lc = ca 15 m    
Kategoria projektowa A 

Jacht   Lc = ca 9,5 m    
Kategoria projektowa B 



(Fot. Archiwum) 

2009-09-20 17:07  

Na Morzu Bałtyckim trwa akcja ratunkowa po 
zatonięciu małej łodzi z wędkarzami. Do tej pory 
uratowano 8 osób. Trwają poszukiwania jednej osoby.  

S/y Down North: 

Szkuner sztakslowy 
Długość:    23m 
Szerokość:    4,36m 
Zanurzenie:    1,65m 
Ilość koi:    12 
Powi.ożaglowania:    160
m2  

Akcja ratunkowa na Bałtyku. 
Z tonącego kutra 
ewakuowano 16 wędkarzy   

10 mil od brzegu koło Darłowa zatonęła łódź 
motorowa, która wypłynęła w dziewiczy rejs. Utonęła 
żona właściciela łodzi; kobieta nie zdążyła wydostać się 
spod pokładu.  

 Zatonoł 20 mil od Świnoujścia zatonął jacht Down North. 

Jedna osoba zginęła. 

Tragiczny początek wyprawy na Grenlandię  2015.  

newsletter@gospodarkamorska.pl 

 
 s/y CONCORDIA 
Długość:     57,30 m 
Szerokość:   9,44 m 
Zanurzenie:  4,00 m 
Ilość koi:      66 

Powi. ożagl.:   993 m2   
 

Zatonał  17.02. 2010 , 200 Mm od Sao Paulo 

Spektakularne Wypadki Morskie ostatnich lat 

http://www.gospodarkamorska.pl/MW,Sluzby-Morskie/zatonal-jacht-na-baltyku---jedna-osoba-zginela.html
/apps/pbcs.dll/misc?url=/templates/zoom.pbs&Site=GS&Date=20090911&Category=REGION&ArtNo=35495126&Ref=AR
/apps/pbcs.dll/misc?url=/templates/zoom.pbs&Site=GP&Date=20090922&Category=POMORZE&ArtNo=824069248&Ref=AR

