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SUSZA I NIEDO"YWIENIE

Badania z!bów zmar"ych dostarczy"y 
informacji o klimacie w staro#ytnym 
Egipcie – pisze Krzysztof Kowalski

! rp.pl/nauka

TECHNIKA | Dobiegaj! ko"ca przygotowania do podniesienia wraku ogromnego statku pasa#erskiego „Costa Concordia”.

KRZYSZTOF KOWALSKI

Jest to gigantyczny kad!ub 
d!ugo"ci 291 m i szeroko"ci 
35,5 m. Koszt budowy statku, 
zwodowanego we wrze"niu 
2005 roku, wyniós! 467 mln 
euro. Do katastrofy w!oskiego 
wycieczkowca dosz!o 13 stycz-
nia 2012 roku w pobli#u wy-
sepki Isola del Giglio na Morzu 
$ródziemnym. Na pok!adzie 
znajdowa!o si% 3206 pasa#e-
rów i 1023 cz!onków za!ogi. 
$mier& ponios!y 32 osoby. O 
spowodowanie katastrofy i 
ucieczk% z pok!adu podczas 
ewakuacji oskar#ony jest kapi-
tan Francesco Schettino.

Wy#cig z morzem

W!oski armator Carnival 
Corporation & plc zleci! pod-
niesienie wraku konsorcjum 
z!o#onego z ameryka'skiego 
Titan Salvage i w!oskiego Mi-
coperi. 

W to przedsi%wzi%cie zaan-
ga#owanych jest tak#e kilkuna-
stu specjalistów z polskiej, 
gda'skiej spó!ki NED-Project. 
Mi%dzy innymi czuwaj( oni 
nad monta#em instalacji, do 

których mocowane s( zbiorni-
ki wyporno"ciowe, które maj( 
unie"& wrak. Polski in#ynier 
kontroluje jako"& spawania, 
zleca wykonywanie niezb%d-
nych bada' i oblicze' wytrzy-
ma!o"ciowych.

Wrak „Costa Concordii” le#y 
na burcie, na g!%boko"ci 25 m, 
na kraw%dzi lokalnej g!%bi. 
Gdyby si% w ni( osun(!, na 
g!%boko"& 60 m – niestety, taka 
mo#liwo"& istnieje – jego wy-
dobycie prawdopodobnie 
by!oby niemo#liwe. Wrak ko-
losa wa#y 44 612 ton. 

Dlatego prowadzone prace 
s( swoistym wy"cigiem z cza-
sem, wiatrem i falami. Je"li 
operacja si% powiedzie, zosta-
nie on odholowany do jednego 
z w!oskich portów, a potem do 
stoczni, których nazw jeszcze 
nie podano. Przygotowania 
logistyczne do podniesienia 
wraku rozpocz%to w maju 
2012 roku, prace przy wraku 
ruszy!y w listopadzie. Ogó!em 
w to przedsi%wzi%cie zaanga-
#owane s( 474 osoby.

Cementowanie g$%bi

Pierwszy etap polega! na 
zakotwiczeniu wraku i ustabi-

lizowaniu go, aby nie opad! 
g!%biej. Pos!u#y!y do tego 
cztery bloki kotwicowe 
umieszczone na dnie mi%dzy 
"rodkow( cz%"ci( statku a wy-
brze#em. Równolegle zainsta-
lowano 12 podpór, filarów 
przeznaczonych do tego, aby w 
odpowiednim momencie (na-
dejdzie on w czwartym etapie) 
utrzymywa& kad!ub w pozycji 
wyprostowanej. Liny umoco-
wane do górnych cz%"ci tych 
podpór zosta!y przeci(gni%te 
pod kad!ubem i zamocowane 
na statku z drugiej strony. 

W drugim etapie przygoto-
wano sztuczne dno, na którym 
wrak spocznie, gdy zostanie 
d)wigni%ty z burty i wyprosto-
wany. Zosta!o ono zbudowane 
z sze"ciu po!(czonych plat-
form stalowych. Odby!o si% to 
przy wykorzystaniu statku 
„Pioneer”, który dostarczy! 
niezb%dnych elementów; na 
jego pok!adzie, w bezpo"red-
nim s(siedztwie wraku, 
sztuczne dno by!o spawane. 
Przed opuszczeniem ich do 
wody w dnie wywiercono 
otwory do ich zamocowania. 
Wiercenie rozpocz%to w grud-
niu 2012 roku.

Gdy trwa!y te prace, równo-
cze"nie wype!niano 400 wor-

kami z cementem przestrze' 
mi%dzy dwoma skalistymi 
ostrogami, na których spoczy-
wa statek. Chodzi!o o to, aby je 
wzmocni& – musia!y stanowi& 
stabilne pod!o#e wytrzymuj(-
ce ci%#ar le#(cego na burcie 
kolosa.

Uwaga na kad$ub

Trzeci etap to umocowanie 
za pomoc( spawów do lewej 
burty statku 15 zbiorników 
wyporno"ciowych – ogrom-
nych stalowych skrzy'. Za-
pewni( one statkowi p!ywal-
no"& i umo#liwi( odholowanie 
go do stoczni. Wed!ug planu 
operacja ta mia!a by& zako'-
czona latem, ale na razie 
przymocowane s( tylko cztery 
zbiorniki. Dlatego specjali"ci 
szacuj(, #e zaawansowanie 
ca!ego projektu wynosi obec-
nie ok. 70 proc. 

Czwarty etap – g!ówny, a za-
razem bardzo delikatny – to 
przekr%cenie statku wzd!u# osi 
pod!u#nej, wyprostowanie go, 
ustawianie w pozycji natural-
nej, czyli dnem do do!u. Opera-
cja ta zostanie przeprowadzona 
za pomoc( lin przymocowa-
nych do górnych cz%"ci zbior-

ników wyporno"ciowych oraz 
do podwodnych platform i do 
12 podpór (filarów) ustawio-
nych wcze"niej, w pierwszym 
etapie. Trudno"& tej operacji 
polega na tym, aby doprowa-
dzaj(c do zmiany pozycji stat-
ku, jednocze"nie nie zdeformo-
wa& kad!uba ani pok!adów. 

Pi(ty etap to mocowanie 
zbiorników wyporno"ciowych 
do prawej burty.

W szóstym etapie statek 
zostanie podniesiony. System 
pomp hydraulicznych umo#li-
wi stopniowe usuwanie wody 
ze zbiorników na obu burtach 
statku. Z ich pomoc( b%dzie 
si% unosi! na wodzie. Przy 
sprzyjaj(cej pogodzie holow-
niki b%d( w stanie odprowa-
dzi& tak zabezpieczony statek 
do stoczni. 

Dro&ej ni& drogo

W momencie przyst%powa-
nia do tego przedsi%wzi%cia 
ca!kowity koszt podniesienia 
„Costa Concordii” szacowano 
na mniej wi%cej 400 milionów 
euro, obecnie koszt ten pod-
niesiono o 100 milionów. 

Ogromny wp!yw na to maj( 
warunki pogodowe, wielu 

prac po prostu nie mo#na 
wykonywa& przy rozfalowa-
nym morzu. Tak#e z tego po-
wodu nie zostanie dotrzyma-
ny pierwotny termin uko'cze-
nia operacji – mia! to by& 
wrzesie' 2013 roku, ale 
opó)nienie mo#e si%gn(& 
dwóch miesi%cy. 

– Poza tym wcale nie mamy 
pewno"ci, czy wszystko to 
ostatecznie sko'czy si%  po-
my"lnie. Nie wykluczam, #e ta 
najbardziej skomplikowana 
technicznie morska operacja, 
jakiej wcze"niej nie przepro-
wadzono nigdzie na "wiecie, 
zako'czy si% fiaskiem. Wów-
czas mo#e si% okaza& koniecz-
ne poci%cie statku na mniejsze 
fragmenty – wyja"nia Franco 
Gabrielli, szef w!oskiej Obrony 
Cywilnej i jednocze"nie komi-
sarz specjalny do spraw „Costy 
Concordii”. 

Wraku maj( serdecznie do-
sy& mieszka'cy i w!adze wy-
sepki Isola del Giglio. Jest on 
ponur( atrakcj( turystyczn(, 
która wprawdzie przyci(ga 
wielu W!ochów i cudzoziem-
ców, ale w sumie wp!ywa nie-
korzystnie na miejscow( tury-
styk%, ruch statków wyciecz-
kowych i jachtów w pobli#u 
wraku jest wstrzymany.  *

D!wiganie kolosa z dna
>WYZWANIE DLA IN!YNIERÓW. NAJWI"KSZA OPERACJA PODWODNA


