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1     WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1     Zakres zastosowania 

1.1.1     Część V – Ochrona przeciwpożarowa ma zastosowanie do konstrukcyjnej ochrony przeciwpoża-
rowej, instalacji gaśniczych, sygnalizacji pożarowej oraz sprzętu pożarniczego stosowanego na statkach 
morskich wymienionych w 1.1.1 z Części I – Zasady klasyfikacji. 

1.1.2     Wymagania podane w rozdziałach 1, 2, 3, 4, 5 i w rozdziale 7 są wymaganiami dla statku towa-
rowego: drobnicowiec uniwersalny, znak w symbolu klasy GENERAL CARGO SHIP oraz wymagania-
mi o charakterze podstawowym dla wszystkich innych typów statków otrzymujących znak dodatkowy 
w symbolu klasy, wymieniony w podrozdziale 3.4 z Części I – Zasady klasyfikacji. Statki otrzymujące 
znak dodatkowy w symbolu klasy dodatkowo powinny spełniać mające zastosowanie wymagania podane 
w rozdziale 6. 

1.1.3     Dla statków towarowych o pojemności brutto mniejszej niż 500, w miejsce niektórych wymagań 
zawartych w rozdziałach 1, 2, 3, 4 i 5 mają zastosowanie wymagania łagodniejsze, podane w podrozdzia-
le 6.21.  

1.1.4     Dopuszcza się zastosowanie na statku alternatywnych/nowatorskich konstrukcji lub rozwiązań 
zabezpieczenia przeciwpożarowego, odbiegających od rozwiązań wymaganych, określonych w niniejszej 
Części V, pod warunkiem że takie konstrukcje lub rozwiązania spełniają cele bezpieczeństwa pożarowe-
go i wymagania funkcjonalne, co podlega weryfikacji poprzez zatwierdzenie dokumentacji technicznej 
i przeprowadzenie odpowiednich badań lub prób.  

1.1.5     Na statkach podlegających Konwencji SOLAS, alternatywne/nowatorskie konstrukcje lub rozwią-
zania zabezpieczenia przeciwpożarowego, mogą być stosowane, pod warunkiem że: 

.1 przeprowadzona zostanie analiza inżynierska takiej konstrukcji/rozwiązania, zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w okólniku MSC/Circ.1002/Corr.1; 

.2 dokumentacja techniczna i analiza inżynierska takiej konstrukcji/rozwiązania zostanie zatwierdzona 
przez PRS; 

.3 jeżeli do analizy inżynierskiej wymagane będą badania/próby takiej konstrukcji/rozwiązania lub 
jej elementów, to zostaną one przeprowadzone pod nadzorem inspektora PRS; 

.4 PRS wystawi certyfikat potwierdzający, że taka konstrukcja/rozwiązanie zapewnia równoważny 
poziom bezpieczeństwa pożarowego w stosunku do rozwiązań wymaganych, określonych 
w Konwencji SOLAS, zgodnie z prawidłem II-2/17 Konwencji SOLAS.  

Kopie zatwierdzonej dokumentacji technicznej i analizy inżynierskiej oraz certyfikatu potwierdzają-
cego, że alternatywne/nowatorskie konstrukcje lub rozwiązania zabezpieczenia przeciwpożarowego są 
zgodne z wymaganiami Konwencji SOLAS, prawidło II-2/17, powinny być przechowywane na statku do 
celów przeprowadzanych kontroli. 

1.1.6     Na statkach podlegających Konwencji SOLAS obowiązywanie wymagań obligatoryjnych Kon-
wencji w odniesieniu do nowo budowanych statków regulowane jest datą (dzień/miesiąc/rok), która 
oznacza: 

.1 datę podpisania kontraktu na budowę statku; lub 

.2 w przypadku braku kontraktu na budowę statku – datę położenia stępki lub datę, w której statek 
znajduje się w podobnym stadium budowy; lub 

.3 datę dostarczenia statku (datę zakończenia przeglądów statku, przeprowadzonych w celu wysta-
wienia certyfikatów konwencyjnych, wpisaną do tych certyfikatów). 

1.2     Definicje  

Definicje z zakresu terminologii ogólnej stosowanej w Przepisach klasyfikacji i budowy statków mor-
skich (zwanych dalej Przepisami) podane są w Części I – Zasady klasyfikacji. W przypadku użycia 
w tekście niniejszej Części V definicji użytych w innych częściach Przepisów, podawane jest odwołanie 
do tych Części. 
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Dla potrzeb niniejszej Części V wprowadza się dodatkowo następujące definicje: 
. 1  A t r i a  –  pomieszczenia ogólnego użytku na statkach pasażerskich, znajdujące się w jednej 

głównej strefie pionowej i rozciągające się przez trzy lub więcej poziomów pokładów otwartych. 
. 2  B a l k o n  k a b i n y  m i e s z k a l n e j  – przestrzeń pokładu otwartego przewidziana wyłącznie 

do użytku mieszkańców pojedynczej kabiny i do której jest bezpośredni dostęp z takiej kabiny. 
. 3  C a ł k o w i t e  w y p e ł n i e n i e  –  wypełnienie całej objętości pomieszczenia środkiem gaśni-

czym (gazem obojętnym, pianą lekką, mgłą wodną, itp.), w celu stłumienia pożaru wewnątrz ca-
łej objętości pomieszczenia. 

. 4  C h e m i k a l i o w i e c  – w niniejszej Części V „chemikaliowiec” oznacza statek towarowy spe-
cjalnie przeznaczony lub przystosowany do przewozu luzem wszelkich palnych produktów cie-
kłych, wymienionych w rozdziale 17 z Kodeksu IBC. 

. 5  C e n t r u m  b e z p i e c z e ń s t w a  s t a t k u  – posterunek dowodzenia (w odniesieniu do wy-
magań dla statków pasażerskich) przeznaczony do zarządzania bezpieczeństwem w sytuacjach 
awaryjnych. Miejsca obsługi, sterowania oraz/lub monitorowania systemów bezpieczeństwa stat-
ku stanowią integralną część centrum bezpieczeństwa. 

.6 C e n t r a l n y  p o s t e r u n ek  d o w o d z e n i a  ( c e n t r u m d o w o d z e n i a )  – posterunek dowo-
dzenia (w odniesieniu do wymagań dla statków pasażerskich), w którym znajdują się elementy 
sterowania i wskaźniki dotyczące: 
.1 instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru; 
.2 automatycznych instalacji tryskaczowych; 
.3 sygnalizacji położenia drzwi pożarowych; 
.4 zamknięcia drzwi pożarowych; 
.5 sygnalizacji położenia drzwi wodoszczelnych; 
.6 zamknięcia drzwi wodoszczelnych; 
.7 wyłączania wentylatorów; 
.8 alarmów – ogólnego/pożarowego; 
.9 systemów łączności wewnętrznej, w tym telefony; oraz 
.10 mikrofony systemów powiadamiania. 

.7 C e n t r a l n y  p o s t e r u n e k  d o w o d z e n i a  s t a l e  o b s a d z o n y  w a c h t ą  – centralny 
posterunek dowodzenia (w odniesieniu do wymagań dla statków pasażerskich), który w sposób 
ciągły obsługiwany jest przez uprawnionego członka załogi. 

.8 C i e c z e  p a l n e  –  ciecze, mieszaniny cieczy lub zawiesiny (paliwa ciekłe, farby, lakiery itp.), 
które wydzielają pary o temperaturze zapłonu niższej niż 60 °C, określonej w zamkniętym na-
czyniu. 

.9 D o l n a  g r a n i c a  p a l n o ś c i / w y b u c h o w o ś c i  – minimalne stężenie składnika palnego 
w mieszaninie z powietrzem (lub innym środkiem utleniającym), poniżej którego mieszanina sta-
je się niezapalna lub powyżej którego możliwe jest samorzutne rozprzestrzenianie się płomienia 
w mieszaninie. 

.10 D r o g a  e w a k u a c j i  – wyznaczona trasa ewakuacji z pomieszczenia lub rejonu statku, pro-
wadząca bezpośrednio do miejsca opuszczania statku, odpowiednio oznakowana i oświetlona. 

.11 D y r e k t y w a  M E D  – Dyrektywa Rady 96/98/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie wy-
posażenia statków, wraz z poprawkami, która – w odniesieniu do ochrony przeciwpożarowej – 
ustala wymagania i zakres certyfikacji wyposażenia stosowanego na statkach podlegających 
Konwencji SOLAS 74/78, z poprawkami, podnoszących banderę państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej. 

.12 E w a k u a c j a  –  uporządkowane przemieszczanie się pasażerów i załogi do miejsca opuszcza-
nia statku lub innego miejsca na pokładzie otwartym, bezpiecznego w przypadku zagrożenia po-
żarem. 

.13 G a z o w i e c  –  w niniejszej Części V „gazowiec” oznacza statek towarowy specjalnie przezna-
czony lub przystosowany do przewozu luzem wszelkich gazów skroplonych lub innych produk-
tów palnych wymienionych w rozdziale 19 z Kodeksu IGC. 

.14 G ł ó w n a  p r z e g r o d a  p o ż a r o w a  – konstrukcja ogniotrwała (przegroda klasy A) stoso-
wana na statkach pasażerskich, ograniczająca główną strefę pionową lub poziomą. 
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.15 G ł ó w n e  s t r e f y  p i o n o w e  –  sektory (w odniesieniu do wymagań dla statków pasażer-
skich), na które kadłub, nadbudówki i pokładówki są podzielone za pomocą przegród klasy A, 
których średnia długość i szerokość na każdym pokładzie nie przekracza zasadniczo 40 m. 

.16 G ó r n a  g r a n i c a  p a l n o ś c i / w y b u c h o w o ś c i  –  maksymalne stężenie składnika palne-
go w mieszaninie z powietrzem (lub innym środkiem utleniającym), powyżej którego mieszanina 
przestaje być zapalna. 

.17 G r u p a  p o ż a r ó w  – określenie pożarów w zależności od rodzaju palącego się materiału i sposo-
bu jego spalania. Pożary dzielą się na następujące grupy: 
– grupa A – pożary materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, takich jak: drewno, 

papier, węgiel itp., których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli; 
– grupa B – pożary cieczy, takich jak: oleje napędowe, benzyna, alkohole itp. i materiałów stałych 

topiących się wskutek ciepła, takich jak: tłuszcz, smoła itp.; 
– grupa C – pożary gazów, takich jak: metan, acetylen, wodór itp.; 
– grupa D – pożary metali i stopów metali lekkich, takich jak: magnez, sód, aluminium itp.; 
– grupa F lub K – pożary olejów jadalnych i tłuszczów w urządzeniach kuchennych.  

.18 I n s t a l a c j e  g a ś n i c z e  – systemy aktywnej ochrony przeciwpożarowej, przeznaczone do po-
dawania czynnika gaśniczego do pomieszczeń/stref bronionych, związane konstrukcyjnie z kadłu-
bem statku, uruchamiane automatycznie lub ręcznie spoza pomieszczeń/stref bronionych. 

.19 I n s t a l a c j a  k u r t y n  w o d n y c h  –  instalacja przeznaczona do podawania rozpylonej wody 
na pionowe powierzchnie ścian lub szybów wyjściowych w celu zabezpieczenia przed skutkami 
pożaru. Instalacja służy również do wytwarzania wąskiego pasa przestrzeni wypełnionej kropelka-
mi wody (ściany wodnej) w celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się pożaru. Na statkach po-
żarniczych instalacja kurtyny wodnej przeznaczona jest do ochrony konstrukcji statku przed od-
działywaniem promieniowania cieplnego pochodzącego z pożaru zewnętrznego. Instalacja urucha-
miana jest ręcznie spoza pomieszczeń/rejonów, w których znajdują się kurtyny wodne. 

.20 I n s t a l a c j a  t r y s k a c z o w a  ( a u t o m a t y c z n a )  –  instalacja gaśniczo-wykrywcza, 
w której termoczułe elementy przy ustalonej wartości temperatury uruchamiają w sposób samo-
czynny podawanie rozpylonej wody przez tryskacze w miejscu wykrycia pożaru, powodując jed-
nocześnie włączenie w posterunku dowodzenia sygnalizacji alarmującej o zadziałaniu instalacji. 
Instalacja przeznaczona jest do gaszenia pożarów w pomieszczeniach mieszkalnych, służbowych 
lub posterunkach dowodzenia, w których mogą znajdować się ludzie.  

.21 I n s t a l a c j a  z r a s z a j ą c a  w o d n a  –  instalacja gaśnicza, uruchamiana ręcznie lub automa-
tycznie, w której rozpylona woda podawana jest przez dysze zraszające (zraszacze) zamontowane 
w pomieszczeniu bronionym lub w rejonie bronionego urządzenia. Instalacja przeznaczona jest 
do gaszenia pożarów w pomieszczeniach ładunkowych, przedziałach maszynowych, magazynach 
i innych, podobnych pomieszczeniach.  

.22 I n s t a l a c j e  s y g n a l i z a c j i  p o ż a r o w e j  – instalacje przeznaczone do wykrywania oznak 
pożaru, tj. dymu, wysokiej temperatury, płomieni itp. oraz instalacje ostrzegawcze, sygnalizujące 
zamiar uruchomienia instalacji gaśniczych. W zależności od przeznaczenia wyróżnia się następują-
ce rodzaje instalacji sygnalizacji pożarowej: 
– instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru – instalacja przeznaczona do wykrywania oznak 

pożaru i podająca, po uruchomieniu, sygnał alarmowy w posterunku dowodzenia lub innym po-
mieszczeniu obsadzonym wachtą; 

– instalacja sygnalizacji ostrzegawczej – instalacja przekazująca osobom znajdującym się w po-
mieszczeniu bronionym sygnały (świetlne i dźwiękowe) ostrzegające przed wpuszczeniem 
czynnika gaśniczego. 

.23 K l a p a  p r z e c i w p o ż a r o w a  – urządzenie instalowane w kanale wentylacyjnym, które pod-
czas normalnej eksploatacji pozostaje otwarte umożliwiając przepływ w kanale, a zamykane jest 
podczas pożaru zapobiegając przepływowi w kanale, w celu ograniczenia przedostawania się po-
żaru. Po zamknięciu, klapa powinna zapewniać zachowanie integralności odporności ogniowej 
przegrody, przez którą przechodzi kanał wentylacyjny. Z użyciem tej definicji wiążą się następu-
jące określenia: 

 



Ochrona przeciwpożarowa 8 

.1 klapa przeciwpożarowa automatyczna, jest to klapa, która zamyka się samoczynnie na sku-
tek oddziaływania czynników pożaru; 

.2 klapa przeciwpożarowa ręczna, jest to klapa przeznaczona do otwierania lub zamykania 
w przypadku pożaru ręcznie przez załogę bezpośrednio na klapie; 

.3 klapa przeciwpożarowa sterowana zdalnie, jest to klapa zamykana przez załogę poprzez ste-
rowanie umieszczone w pewnej odległości od tej klapy. 

.24 K l a p a  d y m o w a  – urządzenie instalowane w kanale wentylacyjnym, które podczas normal-
nej eksploatacji pozostaje otwarte umożliwiając przepływ w kanale, a zamykane jest podczas po-
żaru, przerywając przepływ w kanale, w celu ograniczenia przedostawania się dymu i gorących 
gazów. Klapa dymowa nie ma na celu przyczynienia się do zachowania integralności odporności 
ogniowej przegrody, przez którą przechodzi kanał wentylacyjny. Z użyciem tej definicji wiążą 
się określenia: klapa dymowa automatyczna, klapa dymowa ręczna i klapa dymowa sterowana 
zdalnie, zdefiniowane analogicznie, jak w podpunkcie .23.  

.25 S a m o c h o d o w i e c  – statek towarowy z wielopokładowymi pomieszczeniami ro-ro przezna-
czony do przewozu pustych samochodów osobowych i ciężarowych (z zatankowanym paliwem).  

.26 K o d e k s  IMSBC – Międzynarodowy morski kodeks stałych ładunków masowych, wraz z po-
prawkami. 

.27 K o d e k s  BCH – Kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemika-
lia luzem, wraz z poprawkami.   

.28 K o d e k s  F S S  – Międzynarodowy kodeks systemów bezpieczeństwa pożarowego, wraz z po-
prawkami. 

.29 K o d e k s  F T P  – Międzynarodowy kodeks stosowania procedur prób ogniowych, wraz z po-
prawkami. 

.30 K o d e k s  H S C  – Międzynarodowy kodeks jednostek szybkich, wraz z poprawkami. 

.31 K o d e k s  I B C  – Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących nie-
bezpieczne chemikalia luzem, wraz z poprawkami. 

.32 K o d e k s  I G C  – Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących skro-
plone gazy luzem, wraz z poprawkami. 

.33 K o d e k s  I M D G  – Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych, wraz z po-
prawkami1. 

.34 K o n s t r u k c y j n a  o c h r o n a  p r z e c i w p o ż a r o w a  – zespół biernych środków ochrony 
przeciwpożarowej, mających na celu: 
– zapobieganie powstawaniu pożarów; 
– ograniczenie/spowolnienie rozprzestrzeniania się pożaru i dymu na statku; 
– stworzenie odpowiednich warunków dla bezpiecznej ewakuacji pasażerów i załogi, a także 

zapewnienia dostępu podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. 
.35 K o n w e n c j a  S O L A S  – Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 

1974, z poprawkami. 
.36 Ł a d u n k i  n i e b e z p i e c z n e  –  ładunki stwarzające dodatkowe zagrożenie dla statku. Po-

dział ładunków na klasy podano w 2.10.1.9. 
Uwaga: Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych ładunków niebezpiecznych podane są w Kodeksie IMDG. 

.37 M a g a z y n y  – pomieszczenia takie, jak: 
– magazyny materiałów wybuchowych, przeznaczone do przechowywania materiałów mają-

cych właściwości wybuchowe, np. pirotechnicznych środków sygnałowych; 
– magazyny materiałów łatwopalnych, przeznaczone do przechowywania materiałów stałych 

łatwo zapalnych i cieczy palnych, takie jak: magazyny farb i cieczy palnych, sprężonych ga-
zów palnych itp.; 

– magazyny materiałów palnych, takie jak: magazyny bosmańskie, żaglowe, warsztaty ciesielskie, 
statkowe archiwa, przedziały bagażowe, pomieszczenia poczty, magazyny i składy celne, maga-
zyny odzieży ochronnej i bielizny, pomieszczenia pralni i suszarni, kioski i sklepy wolnocłowe; 

                                                      
1  Poprawki do Kodeksu IMDG, patrz rez. MSC.328(90). 
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– magazyny materiałów niepalnych, takie jak: magazyny części zapasowych, magazyny warszta-
tów mechanicznych i elektrotechnicznych, niebędące częścią przedziałów maszynowych itp. 

.38 M a t e r i a ł  ł a t w o z a p a l n y  – materiał stały, który może utworzyć wybuchową mieszaninę py-
łów oraz każdy inny palny materiał suchy, włóknisty lub inny, jak np. bawełna, tytoń, siarka itp. 

.39 M a t e r i a ł  n i e p a l n y  – taki materiał, który po podgrzaniu do temperatury 750 °C nie pali się, 
ani nie wydziela palnych par w ilości wystarczającej do ich samozapłonu, przy czym własności te 
powinny być potwierdzone badaniem zgodnie z Kodeksem FTP, Załącznik 1, Część 1. Każdy in-
ny materiał jest materiałem palnym. 

.40 M a t e r i a ł  r ó w n o w a ż n y  s t a l i  – materiał niepalny, który – ze względu na swoje własności 
lub właściwości pokrywającej go izolacji – poddany działaniu ognia, na końcu standardowej próby 
ogniowej ma cechy konstrukcyjne i odporność ogniową równoważną stali (np. stop aluminium lub ma-
teriał kompozytowy, pokryty izolacją). Materiał kompozytowy równoważny stali podlega badaniu, 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w okólniku MSC/Circ.732. 

.41 O b j ę t o ś ć  b r u t t o  p o m i e s z c z e n i a  – objętość pomieszczenia bez odejmowania objęto-
ści znajdujących się w pomieszczeniu urządzeń, mechanizmów, zbiorników wstawianych oraz 
wyposażenia. 

.42 O b j ę t o ś ć  n e t t o  p o m i e s z c z e n i a  – objętość pomieszczenia po odjęciu objętości znajdu-
jących się w pomieszczeniu urządzeń, mechanizmów, zbiorników wstawianych oraz wyposażenia. 

.43 O s o b y  o  o g r a n i c z o n y c h  m o ż l i w o ś c i a c h  p o r u s z a n i a  s i ę  – osoby mające 
szczególną trudność w korzystaniu z transportu publicznego, w tym osoby w podeszłym wieku, 
osoby niepełnosprawne, osoby z upośledzeniem zmysłów, osoby na wózkach inwalidzkich, ko-
biety ciężarne oraz osoby z małymi dziećmi. 

.44 O t w a r t e  p o m i e s z c z e n i a  r o - r o  – pomieszczenia ładunkowe ro-ro otwarte albo na obu 
końcach, albo mające otwór na jednym końcu, w których zapewniona jest odpowiednia wentyla-
cja naturalna, działająca skutecznie na całej ich długości poprzez stałe otwory rozmieszczone 
w poszyciu burtowym, w podłodze pomieszczenia lub w suficie, których całkowita powierzchnia 
stanowi co najmniej 10% całkowitej powierzchni bocznych ścian pomieszczenia.  

.45 O t w a r t e  p o m i e s z c z e n i a  s a m o c h o d o w e  – pomieszczenia samochodowe otwarte al-
bo na obu końcach, albo mające otwór na jednym końcu, w których zapewniona jest odpowiednia 
wentylacja naturalna, skutecznie działająca na całej ich długości poprzez stałe otwory rozmiesz-
czone w poszyciu burtowym, w podłodze pomieszczenia lub w suficie, których całkowita po-
wierzchnia stanowi co najmniej 10 % całkowitej powierzchni bocznych ścian pomieszczenia.  

.46 P i e r w s z e  p o k r y c i e  p o k ł a d u  –  pierwsza warstwa konstrukcji podłogi, nałożona bezpo-
średnio na powierzchnię poszycia pokładu, obejmująca wszelkie powłoki gruntu, zestawy malar-
skie przeciwkorozyjne lub kleje, niezbędne dla zapewnienia ochrony lub przyklejenia pokrycia 
do poszycia pokładu. Pozostałe warstwy konstrukcji podłogi są wykładzinami podłogowymi. 

.47 P o k ł a d  g r o d z i o w y  –  najwyżej położony pokład, do którego doprowadzone są poprzeczne 
grodzie wodoszczelne. 

.48 P o k ł a d  o t w a r t y  ( z e w n ę t r z n y )  –  pokład całkowicie wystawiony na działanie warun-
ków atmosferycznych od góry i co najmniej z dwóch stron. 

.49 P o m i e s z c z e n i a  k a t e g o r i i  s p e c j a l n e j  – wydzielone pomieszczenia ładunkowe 
przeznaczone do przewozu pojazdów samochodowych z zatankowanym paliwem, znajdujące się 
nad lub pod pokładem grodziowym, do których pojazdy te mogą wjeżdżać i wyjeżdżać, i do któ-
rych mają dostęp pasażerowie statku. Pomieszczenia kategorii specjalnej mogą znajdować się na 
więcej niż jednym pokładzie, pod warunkiem że całkowita wysokość w świetle dla poruszają-
cych się pojazdów nie przekracza 10 m. 

.50 P o m i e s z c z e n i a  ł a d u n k o w e  –  wszelkiego rodzaju pomieszczenia przeznaczone na ła-
dunki, w tym zbiorniki ładunkowe paliwa ciekłego, zbiorniki do przewozu innych ładunków cie-
kłych, jak też prowadzące do nich szyby. 
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.51 P o m i e s z c z e n i a  m i e s z k a l n e  – pomieszczenia takie, jak: ogólnego użytku, korytarze, 
toalety, kabiny mieszkalne, biura, szpitale, kina, pomieszczenia gier i zabaw, salony fryzjerskie, 
pentry nie wyposażone w urządzenia do gotowania2 oraz inne podobne pomieszczenia. 

.52 P o m i e s z c z e n i a  o g ó l n e g o  u ż y t k u  –  należą do grupy pomieszczeń mieszkalnych i są 
to takie pomieszczenia, jak: hole, jadalnie, pomieszczenia rekreacyjne oraz inne podobne, całko-
wicie wydzielone pomieszczenia. 

.53 P o m i e s z c z e n i a  p r z e m y s ł o w e  – pomieszczenia takie, jak oddziały produkcyjne, 
warsztaty, laboratoria itp., w których materiały łatwo zapalne (np. tłuszcze) lub ciecze palne są 
wytwarzane, obrabiane lub używane podczas procesu technologicznego. 

.54 P o m i e s z c z e n i a  r o - r o  –  pomieszczenia ładunkowe zwykle nie podzielone na przedziały, 
rozciągające się na znacznej części lub na całej długości statku, przeznaczone do przewozu po-
jazdów samochodowych z zatankowanym paliwem oraz/lub ładunków (opakowanych lub luzem, 
znajdujących się w wagonach kolejowych, na pojazdach samochodowych, podwoziach samo-
bieżnych i innych środkach transportu (np. w cysternach samochodowych lub kolejowych), przy-
czepach, kontenerach, na paletach, w zbiornikach zdejmowanych lub podobnych zestawach ła-
dunkowych lub w innych opakowaniach), które normalnie mogą być załadowywane i rozłado-
wywane poziomo. 

.55 P o m i e s z c z e n i a  s a m o c h o d o w e  – pomieszczenia ładunkowe przeznaczone do przewozu 
pojazdów samochodowych z zatankowanym paliwem3. 

.56 P o m i e s z c z e n i a  s ł u ż b o w e  – takie pomieszczenia, jak: kuchnie, pentry wyposażone 
w urządzenia do gotowania4, schowki, magazyny poczty i depozytu, inne magazyny, warsztaty 
niebędące częścią przedziałów maszynowych oraz inne podobne pomieszczenia i prowadzące do 
nich szyby. 

.57 P o m i e s z c z e n i a  z  u m e b l o w a n i e m  i  w y k o ń c z e n i e m  o  o g r a n i c z o n y m  
z a g r o ż e n i u  p o ż a r o w y m  –  pomieszczenia (w odniesieniu do wymagań dotyczących od-
porności ogniowej sąsiadujących pomieszczeń na statkach pasażerskich), w których znajdują się 
meble i wyposażenie o ograniczonym zagrożeniu pożarowym (takie jak kabiny mieszkalne, po-
mieszczenia ogólnego użytku, biura, czy inne rodzaje pomieszczeń mieszkalnych), w których: 
.1 meble skrzyniowe, takie jak: biurka, szafy ubraniowe, toaletki, sekretarzyki, kredensy kuchenne 

itp. wykonane są całkowicie z uznanych materiałów niepalnych, z tym że na powierzchniach ro-
boczych tych mebli mogą być użyte okleiny palne o grubości nie większej niż 2 mm; 

                                                      
2 W pentrach lub wydzielonych pentrach nie wyposażonych w urządzenia do gotowania mogą znajdować się następujące urzą-

dzenia: 
– tostery, kuchenki mikrofalowe, podgrzewacze indukcyjne oraz podobne urządzenia, każde z nich o mocy maksymalnej  

5  kW; 
– elektryczne płyty do gotowania i płyty gorące do utrzymywania ciepła przygotowanych potraw, każda z nich o maksymalnej 

 mocy 2 kW i temperaturze powierzchni nie przekraczającej 150 °C.  
W takich pentrach mogą znajdować się także ekspresy do kawy, zmywarki do naczyń i podgrzewacze wody, bez odkrytych gorą-
cych powierzchni, niezależnie od ich mocy elektrycznej. 
Jadalnie, w których znajdują się takie urządzenia, nie mogą być traktowane tak jak pentry. 

3  Jeśli pojazdy samochodowe z zatankowanym paliwem przewożone są w pomieszczeniach ładunkowych, które nie zostały 
specjalnie zaprojektowane jako pomieszczenia samochodowe, to takie pojazdy, zgodnie z Kodeksem IMDG, należy przypisać 
do kategorii 9 ładunków niebezpiecznych (UN 3166), a pojazdy te podczas przewozu powinny spełniać wymagania specjalne 
962 z rozdziału 3.3 Kodeksu IMDG, np. zbiorniki paliwa powinny zawierać nie więcej niż ¼ paliwa, lecz max 250 l, a potwier-
dzeniem spełnienia wymagań przewozu takich pojazdów powinien być wystawiony Dokument zgodności do przewozu ładun-
ków niebezpiecznych. Jeśli podczas przewozu pojazdów samochodowych spełnione są wymagania specjalne 961 z rozdziału 
3.3 Kodeksu IMDG, np. zbiorniki paliwa są opróżnione, to takie pojazdy nie są traktowane jako ładunki niebezpieczne.  

4  W głównych pentrach lub wydzielonych pentrach wyposażonych w urządzenia do gotowania mogą znajdować się następujące 
urządzenia: 
– tostery, kuchenki mikrofalowe, podgrzewacze indukcyjne oraz podobne urządzenia, każde z nich o mocy większej niż 5 kW; 
– elektryczne płyty do gotowania i płyty gorące do utrzymywania ciepła potraw, każda z nich o mocy maksymalnej 5 kW. 

W takich pentrach mogą znajdować się także ekspresy do kawy, zmywarki do naczyń i podgrzewacze wody, niezależnie 
od ich mocy elektrycznej. 

Pomieszczenia, w których znajdują się elektryczne płyty do gotowania lub płyty gorące do utrzymywania ciepła przygo-
towanych potraw o mocy większej niż 5 kW powinny być traktowane tak jak kuchnie. 
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.2 meble wolno stojące, takie jak: krzesła, kanapy, stoły itp. mają konstrukcję nośną wykonaną 
z materiałów niepalnych; 

.3 draperie, zasłony i inne zawieszane wyroby tekstylne mają odporność na rozprzestrzenianie się 
płomienia co najmniej taką, jak wyroby wełniane o masie powierzchniowej 0,8 kg/m2, przy 
czym własność ta powinna być potwierdzona badaniem zgodnie z Kodeksem FTP, Załącznik 1, 
Część 7; 

.4 wykładziny podłogowe mają własność wolnego rozprzestrzeniania płomienia; 

.5 odsłonięte powierzchnie ścian, oszalowań i sufitów mają własność wolnego rozprzestrze-
niania płomienia; 

.6 meble tapicerowane są odporne na zapalenie i rozprzestrzenianie się płomieni, przy czym 
własność ta powinna być potwierdzona badaniem zgodnie z Kodeksem FTP, Załącznik 1, 
Część 8; 

.7 składniki pościeli są odporne na zapalenie i rozprzestrzenianie się płomieni, przy czym własność 
ta powinna być potwierdzona badaniem zgodnie z Kodeksem FTP, Załącznik 1, Część 9. 

.58 P o m p o w n i e  ł a d u n k o w e  – pomieszczenia na zbiornikowcach, w których znajdują się 
pompy instalacji ładunkowych, resztkowych oraz instalacji mycia zbiorników ładunkowych su-
rową ropą naftową. 

.59 P o s t e r u n k i  d o w o d z e n i a  –  pomieszczenia, w których znajdują się statkowe urządzenia 
radiowe lub główne urządzenia nawigacyjne (takie jak: stanowisko sterowania statkiem5, kom-
pas, radar i autopilot), lub awaryjne źródła energii (w tym baterie akumulatorów elektrycznych 
zasilania awaryjnego6), jak również pomieszczenia, w których są zgrupowane urządzenia do re-
jestrowania powstania pożaru lub sterowania jego gaszeniem.  

Pomieszczenia, w których znajdują się zgrupowane urządzenia do rejestrowania powstania 
pożaru lub sterowania jego gaszeniem, np. stacje gaśnicze z butlami CO2, należy także traktować 
jako „Pożarowe stanowiska dowodzenia”. 

.60 P o t e n c j a l n e  ź r ó d ł a  z a p ł o n u  –  źródła mające wystarczającą energię do spowodowa-
nia zapłonu. Należą do nich: powierzchnie o wysokiej temperaturze, iskry lub płomienie z nie-
właściwie połączonych kołnierzy lub złączy, wyładowania elektryczne pochodzące z ładunków 
zgromadzonych w polu elektrostatycznym lub uszkodzeń styczników elektrycznych. Takimi źró-
dłami zapłonu mogą być np. przewody spalinowe silników, przecieki z połączeń paleniska kotła 
i wyposażenie elektryczne w pomieszczeniu przygotowania paliwa.  

.61 P o w i e r z c h n i e  g o r ą c e  – powierzchnie o temperaturze niższej niż 220 oC, do których na-
leżą zewnętrzne powierzchnie instalacji parowych pod ciśnieniem niższym niż 2,3 MPa, instala-
cje oleju grzewczego, przewody spalinowe, kotły opalane paliwem ciekłym i kotły utylizacyjne.  

.62 P o w i e r z c h n i e  g r z e w c z e  – powierzchnie, po drugiej stronie których znajduje się źródło 
wysokiej temperatury.  

.63 P o w i e r z c h n i e  o  w y s o k i e j  t e m p e r a t u r z e  – powierzchnie o temperaturze wyższej niż 
220 oC.  

.64 P r z e d z i a ł y  m a s z y n o w e  – wszystkie przedziały maszynowe kategorii A oraz inne po-
mieszczenia, w których znajdują się urządzenia napędowe, kotły, zespoły paliwowe, silniki pa-
rowe i spalinowe, prądnice i większe urządzenia elektryczne, stacje bunkrowania paliwa, urzą-
dzenia chłodnicze, stabilizacyjne, wentylacyjne i klimatyzacyjne, agregaty hydrauliczne7 oraz 
inne podobne pomieszczenia, jak również szyby prowadzące do tych pomieszczeń. 

.65 P r z e d z i a ł y  m a s z y n o w e  k a t e g o r i i  A  – pomieszczenia i prowadzące do nich szyby, 
w których znajdują się: 

                                                      
5  Pomieszczenie maszyny sterowej, w którym znajduje się awaryjne stanowisko sterowania statkiem, nie jest uważane za poste-

runek dowodzenia. 
6  Są to baterie akumulatorów, niezależnie od ich pojemności, przeznaczone do zasilania energią zanim nastąpi start awaryjnego 

agregatu prądotwórczego w sytuacji „black-out”, lub używane jako rezerwowe źródło energii radiotelegrafu, lub przeznaczo-
ne do startu agregatu awaryjnego, lub traktowane jako awaryjne źródła energii, wymagane w rozdziale 9 z Części 9 – Instala-
cje elektryczne i systemy sterowania. 

7  Zgodnie z punktem 1.10.11 z Części VI – Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze, agregaty hydrauliczne o mocy 
większej niż 50 kW i o ciśnieniu roboczym wyższym niż 10,0 MPa powinny być umieszczane w specjalnie przeznaczonym 
pomieszczeniu. 
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.1 silniki spalinowe napędu głównego statku; 

.2 silniki spalinowe słuŜące do innych celów niŜ napęd główny statku, jeśli ich łączna moc jest 
nie mniejsza niŜ 375 kW; 

.3 kotły opalane paliwem ciekłym lub zespoły paliwowe; 

.4 wytwornice gazu obojętnego, spalarki śmieci itp. urządzenia.  
.66 P r z e g r o d y  k l a s y  A  – konstrukcje ogniotrwałe utworzone przez grodzie, ściany lub pokła-

dy, które spełniają następujące kryteria: 
.1 są wykonane ze stali lub materiału równowaŜnego stali; 
.2 są dostatecznie usztywnione; 
.3 są izolowane uznanymi materiałami niepalnymi8, 9 w taki sposób, Ŝeby średnia temperatura 

na stronie nie wystawionej na działanie ognia nie wzrosła więcej niŜ o 140 °C ponad tempe-
raturę początkową, a w Ŝadnym punkcie, włączając w to wszystkie połączenia, temperatura 
maksymalna nie wzrosła więcej niŜ o 180 °C ponad temperaturę początkową, przez okres co 
najmniej: 
klasa A-60 – 60 min; 
klasa A-30 – 30 min; 
klasa A-15 – 15 min; 
klasa A-0 – 0 min; 

.4 są wykonane tak, aby zachowywały ognio- i dymoszczelność do końca jednogodzinnej stan-
dardowej próby ogniowej; 

.5 prototyp konstrukcji ściany lub pokładu tworzącej przegrodę klasy A przeszedł z wynikiem 
pozytywnym badanie zgodnie z wymaganiami Kodeksu FTP, Załącznik 1, Część 3. 

.67 P r z e g r o d y  k l a s y  B  – konstrukcje opóźniające poŜar utworzone przez ściany, pokłady, su-
fity lub oszalowania, które spełniają następujące kryteria: 
.1  są wykonane z uznanych materiałów niepalnych10, a wszystkie materiały uŜyte do ich kon-

strukcji i zamocowania są niepalne, z takim wyjątkiem Ŝe na ich powierzchni dopuszcza się 
stosowanie powłok malarskich lub oklein mających własność wolnego rozprzestrzeniania 
płomienia; 

.2  są izolowane w taki sposób, Ŝeby średnia temperatura na stronie nie wystawionej na działa-
nie ognia nie wzrosła o więcej niŜ 140 °C ponad temperaturę początkową, a w Ŝadnym 
punkcie, włączając w to wszystkie połączenia, temperatura maksymalna nie wzrosła o więcej 
niŜ 225 °C ponad temperaturę początkową, przez okres co najmniej: 
klasa B-15 – 15 min; 
klasa B-0 – 0 min, 

.3 są wykonane tak, aby zachowywały ognioszczelność podczas 30-minutowej standardowej 
próby ogniowej; 

.4 prototyp konstrukcji tworzącej przegrodę klasy B przeszedł z wynikiem pozytywnym bada-
nie zgodnie z wymaganiami Kodeksu FTP, Załącznik 1, Część 3.  

.68 P r z e g r o d y  k l a s y  C  – konstrukcje wykonane z uznanych materiałów niepalnych11, przy 
czym nie jest wymagane spełnienie ograniczeń dotyczących przenikania przez nie dymu i ognia 
oraz wzrostu temperatury. Dozwolone są zewnętrzne okleiny palne, pod warunkiem Ŝe spełniają 
mające zastosowanie wymagania określone w niniejszej Części V. 

.69 Re j on  b e zp iec zn y  w  ko n te kśc i e  ka tas t ro f y  p oŜaro we j  – kaŜdy rejon w aspekcie 
moŜliwości ulokowania w nim osób (w odniesieniu do wymagań dla duŜych statków pasaŜer-
skich), który nie zostanie zalany, a który znajduje się poza główną strefą (strefami) pionową ob-
jętą poŜarem, taki, w którym moŜna bezpiecznie ulokować wszystkie osoby znajdujące się na 
statku w celu zapewnienia im ochrony przed zagroŜeniem dla Ŝycia lub zdrowia oraz zapewnie-
nia podstawowych warunków do przetrwania katastrofy. 

                                                      
8  Kleje uŜywane w konstrukcjach przegród nie muszą być niepalne, jednak powinny mieć własność wolnego rozprzestrzenia 

płomienia. 
9  Wykonywanie konstrukcji przegród na statku – patrz punkt 2.2.1.1.1. 
10  Tak jak przypis  8 
11 Tak jak przypis 8 



Wymagania ogólne 13

.70 R e j o n  ł a d u n k o w y  – część statku (w odniesieniu do wymagań dla zbiornikowców), w któ-
rej znajdują się ładownie, zbiorniki ładunkowe, zbiorniki resztkowe i pompownie ładunkowe, 
a która obejmuje inne pompownie, koferdamy, zbiorniki balastowe i przedziały puste przyległe 
do zbiorników ładunkowych, a także obszar pokładu otwartego rozciągający się na całej długości 
i szerokości statku nad ww. przedziałami12. 

.71 S a u n a  – pomieszczenie gorące, o normalnie panującej temperaturze w zakresie od 80 do 120° C, 
w którym ciepło wydzielane jest przez powierzchnie gorące (np. piece elektryczne). Pomieszcze-
nie gorące może obejmować pomieszczenie, w którym znajduje się piec oraz sąsiadujące z nim 
łazienki. 

.72 S p r z ę t  p o ż a r n i c z y  – przenośny lub przewoźny sprzęt służący do gaszenia pożarów, pro-
wadzenia akcji ratowniczej oraz ochrony osobistej, taki jak: węże pożarnicze, prądownice, gaśni-
ce przenośne i przewoźne, przenośne zestawy pianowe, aparaty oddechowe i wyposażenie stra-
żackie. 

.73 S t a n d a r d o w a  p r ó b a  o g n i o w a  – badanie, w odniesieniu do konstrukcji pożarowych, 
w którym wzorce odpowiednich ścian lub pokładów poddawane są w piecu badawczym działaniu 
temperatur odpowiadających w przybliżeniu krzywej przyrostu temperatury w czasie, zgodnie 
z metodą badawczą określoną w Kodeksie FTP, Załącznik 1, Część 3. 

.74 S t a t e k  k o m b i n o w a n y  – statek przeznaczony do przemiennego przewozu produktów ole-
jowych i ładunków masowych luzem. 

.75 S t a t e k  p a s a ż e r s k i  – statek przeznaczony do przewozu więcej niż 12 pasażerów. 

.76 S t a t e k  p a s a ż e r s k i  r o - r o  – statek pasażerski z pomieszczeniami ro-ro lub pomieszcze-
niami kategorii specjalnej. 

.77 S t a t e k  t o w a r o w y  – statek przeznaczony do przewozu ładunków, który nie jest statkiem pa-
sażerskim. 

.78 S u f i t y  c i ą g ł e  k l a s y  B ,  o s z a l o w a n i a  c i ą g ł e  k l a s y  B  – sufity lub oszalowania 
klasy B, które są zakończone na przegrodach klasy A lub B. 

.79 T e m p e r a t u r a  z a p ł o n u  – temperatura, podana w stopniach Celsjusza, określona za pomo-
cą uznanego aparatu do wyznaczania temperatury zapłonu (próba w zamkniętym naczyniu), 
w której produkt wytworzy palne pary w ilości wystarczającej do powstania zapłonu od efektyw-
nego źródła zapłonu, w określonych warunkach badania. 

.80 U r z ą d z e n i a  d o  o b s ł u g i  śm i g ł o w c a  – pojęcie, które obejmuje lądowisko/rejon lądo-
wania śmigłowca, urządzenia do tankowania paliwa oraz wyposażenie hangaru. 

.81 W o l n e  r o z p r z e s t r z e n i a n i e  p ł o m i e n i a  – oznacza, w odniesieniu do materiałów sto-
sowanych w konstrukcyjnej ochronie przeciwpożarowej, że powierzchnia określona w ten sposób 
wystarczająco ogranicza rozprzestrzenianie się płomieni ognia, co powinno być potwierdzone 
badaniem zgodnie z Kodeksem FTP, Załącznik 1, Część 5. 

.82 Z a m k n i ę t e  p o m i e s z c z e n i a  r o - r o  – pomieszczenia ładunkowe ro-ro, które nie są ani 
otwartymi pomieszczeniami ro-ro, ani pokładami otwartymi (zewnętrznymi). 

.83 Z a m k n i ę t e  p o m i e s z c z e n i a  s a m o c h o d o w e  – pomieszczenia samochodowe, które 
nie są ani otwartymi pomieszczeniami samochodowymi, ani pokładami otwartymi (zewnętrznymi). 

.84 Z b i o r n i k  r e s z t k o w y  – zbiornik (w odniesieniu do wymagań dla zbiornikowców) przezna-
czony do gromadzenia resztek oraz popłuczyn pochodzących ze zbiorników ładunkowych na 
zbiornikowcach. 

.85 Z b i o r n i k o w i e c  – w niniejszej Części V „zbiornikowiec” oznacza statek towarowy specjal-
nie przeznaczony lub przystosowany do przewozu luzem palnych ładunków ciekłych. 

.86 Z e s p ó ł  p a l i w o w y  – urządzenie wykorzystywane do przygotowania i dostarczania paliwa 
ciekłego, podgrzewanego lub nie, stosowanego do zasilania kotłów (w tym wytwornic gazu obo-
jętnego) oraz do silników spalinowych (w tym turbin gazowych), pracujące pod ciśnieniem wyż-
szym niż 0,18 MPa 13. 

                                                      
12 Interpretacje dotyczące określenia rejonu ładunkowego, w odniesieniu do przedziałów pustych i zbiorników balastowych 

chroniących zbiorniki paliwa statkowego, zostały podane w okólniku MSC.1/Circ.1239, dla prawideł II-2/3.6 i II-2/4.5.1.1 
Konwencji SOLAS.  

13 Pompy transportowe paliwa nie są traktowane jak zespoły paliwowe.  
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1.3     Zakres nadzoru 

1.3.1     Zasady ogólne dotyczące postępowania klasyfikacyjnego, nadzoru nad budową i przeprowadza-
nia przeglądów w zakresie dotyczącym konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej, instalacji gaśniczych 
oraz instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru podane są w Części I – Zasady klasyfikacji. 

1.3.2     Nadzorowi podczas budowy lub przebudowy statku podlegają: konstrukcje przeciwpożarowe, 
instalacje gaśnicze oraz instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru, inne systemy i rozwiązania z zakre-
su ochrony przeciwpożarowej, których dokumentacja jest przedmiotem rozpatrzenia i zatwierdzenia, 
a także urządzenia i instalacje stwarzające zagrożenie pożarowe. 

1.3.3     W odniesieniu do statków o pojemności brutto 500 lub większej oraz wszystkich statków pasażer-
skich uprawiających żeglugę międzynarodową (podlegających wymaganiom Konwencji SOLAS 74/78, 
z poprawkami), a podnoszących banderę państwa członkowskiego Unii Europejskiej, następujące elementy 
wyposażenia/urządzenia stosowane w ochronie przeciwpożarowej podlegają certyfikacji na zgodność z Dy-
rektywą Rady 96/98/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie wyposażenia morskiego statków, wraz z po-
prawkami, zwanej również Dyrektywą MED: 

.1 konstrukcje przegród pożarowych klasy A i B;  

.2 drzwi pożarowe; 

.3 elementy układów sterowania drzwi pożarowych;  

.4 okna i iluminatory klasy A i B; 

.5 materiały niepalne; 

.6 pierwsze pokrycia pokładów; 

.7 materiały wolno rozprzestrzeniające płomień, stosowane na wykończenia powierzchni ścian, sufi-
tów oraz podłóg: laminaty dekoracyjne, zestawy lakierowe, pokrycia podłóg, a także pokrycia 
izolacji rurociągów, kleje stosowane w konstrukcjach przegród klasy A, B i C oraz pokrycia ka-
nałów (wentylacyjnych) z materiałów palnych; 

.8 draperie, zasłony oraz inne zawieszane materiały tekstylne i folie (stosowane na statkach pasa-
żerskich) 14; 

.9 meble tapicerowane (stosowane na statkach pasażerskich) 15; 

.10 składniki pościeli (stosowane na statkach pasażerskich) 16; 

.11 klapy przeciwpożarowe (wentylacyjne); 

.12 przejścia przez przegrody klasy A: kabli elektrycznych, rurociągów, kanałów wentylacyjnych, 
szybów itp.; 

.13 przejścia przez przegrody klasy B: kabli elektrycznych, rurociągów, kanałów wentylacyjnych, 
szybów itp.; 

.14 materiały inne niż stal, stosowane w instalacjach paliwa lub oleju: rury, złącza, zawory i łączniki 
elastyczne; 

.15 tryskacze automatycznych instalacji tryskaczowych;  

.16 tryskacze wysokociśnieniowych równoważnych instalacji tryskaczowych; 

.17 dysze stałych instalacji zraszających wodnych oraz wysokociśnieniowych równoważnych insta-
lacji zraszających z wodnym czynnikiem gaśniczym dla przedziałów maszynowych i pompowni 
ładunkowych; 

.18 dysze wysokociśnieniowych równoważnych instalacji zraszających z wodnym czynnikiem gaśni-
czym dla pomieszczeń ro-ro i pomieszczeń kategorii specjalnej; 

.19 stałe lokalne instalacje zraszające z wodnym czynnikiem gaśniczym dla przedziałów maszyno-
wych kategorii A (dysze, próba skuteczności gaśniczej instalacji); 

.20 dysze instalacji gaśniczej urządzenia kuchennego do gotowania w głębokim tłuszczu (typu auto-
matycznego lub ręcznego);  

                                                      
14 Certyfikaty nie są wymagane dla wyrobów stosowanych w pomieszczeniach klasyfikowanych jako kategoria (7) – kabiny 

z umeblowaniem i wykończeniem innym niż o ograniczonym zagrożeniu pożarowym oraz kategoria (8) – pomieszczenia 
ogólnego użytku z umeblowaniem i wykończeniem innym niż o ograniczonym zagrożeniu pożarowym. 

15 Tak jak przypis 14. 
16 Tak jak przypis 14. 
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.21 dysze stałych instalacji zraszających wodnych dla balkonów kabin mieszkalnych (stosowanych 
na statkach pasażerskich);  

.22 elementy równoważnych stałych gazowych instalacji gaśniczych do obrony przedziałów maszy-
nowych i pompowni ładunkowych (czynnik gaśniczy, zawory główne i dysze wylotowe); 

.23 instalacje gaśnicze aerozolowe dla przedziałów maszynowych, równoważne do stałych gazowych 
instalacji gaśniczych; 

.24 elementy stałej pokładowej instalacji pianowej na pianę średnią (stosowaną na zbiornikowcach); 

.25 elementy stałej instalacji gaśniczej pianowej na pianę ciężką, stosowanej w przedziałach maszy-
nowych oraz stałej pokładowej instalacji pianowej stosowanej na zbiornikowcach; 

.26 środki pianotwórcze dla stałych instalacji gaśniczych pianowych na pianę lekką dla przedziałów 
maszynowych i pompowni ładunkowych; 

.27 środki pianotwórcze dla stałej instalacji gaśniczej pianowej do stosowania na chemikaliowcach; 

.28 instalacje pianowe wykorzystujące powietrze z wnętrza pomieszczenia do obrony przedziałów 
maszynowych i pompowni ładunkowych;  

.29 urządzenia zapobiegające przedostawaniu się płomieni do zbiorników ładunkowych na zbiorni-
kowcach; 

.30 stałe urządzenia do pomiaru zawartości tlenu i wykrywania gazów palnych (stosowane na zbior-
nikowcach); 

.31 przenośne przyrządy do pomiaru stężenia tlenu i wykrywania gazów palnych (stosowane na 
zbiornikowcach); 

.32 elementy instalacji gazu obojętnego (stosowane na zbiornikowcach); 

.33 elementy systemów oświetlenia dolnego dróg ewakuacji (stosowane na statkach pasażerskich); 

.34 węże pożarnicze (klasyczne) i węże pożarnicze (ze zwijadłem); 

.35 prądownice wodne uniwersalne (na prąd zwarty i rozproszony);  

.36 gaśnice przenośne i przewoźne oraz agregaty gaśnicze; 

.37 przenośny sprzęt gaśniczy dla łodzi ratunkowych i łodzi ratowniczych;  

.38 wyposażenie strażackie: osobiste ubranie ochronne; 

.39 wyposażenie strażackie: buty; 

.40 wyposażenie strażackie: rękawice; 

.41 wyposażenie strażackie: hełm; 

.42 wyposażenie strażackie: linka bezpieczeństwa; 

.43 niezależne aparaty oddechowe na sprężone powietrze; 

.44 aparaty oddechowe zasilane powietrzem do stosowania z hełmem lub maską przeciwdymową; 

.45 ucieczkowe aparaty oddechowe; 

.46 elementy stałych instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru stosowanych w pomieszczeniach miesz-
kalnych i służbowych, posterunkach dowodzenia, przedziałach maszynowych i bezwachtowych prze-
działach maszynowych (urządzenia sterujące i sygnalizacyjne, instalacje elektryczne i elektroniczne, 
urządzenia zasilające, czujki wykrywcze: dymu, ciepła i płomienia, oraz ręczne przyciski pożarowe, 
izolatory zwarcia, urządzenia wejścia/wyjścia, kable); 

.47 urządzenia alarmowe (instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru). 

.48 instalacje gaśnicze proszkowe (do stosowania na gazowcach) 

.49 elementy systemów wykrywania dymu metodą próbkowania powietrza (urządzenia sterujące 
i sygnalizacyjne, instalacje elektryczne i elektroniczne, urządzenia zasilające, końcówki poboru 
powietrza); 

.50 konstrukcje przegród pożarowych klasy C; 

.51 stały system wykrywania gazów węglowodorowych;  

.52 systemy kierowania ewakuacją alternatywne do systemów oświetlenia dolnego (stosowane na 
statkach pasażerskich). 

.53 instalacja gaśnicza pianowa dla lądowiska śmigłowca. 
Potwierdzeniem spełnienia wymagań dyrektywy jest świadectwo zgodności z wymaganiami Dyrek-

tywy MED, wystawiane przez jednostkę notyfikowaną (znak na świadectwie: koło sterowe). 

1.3.4     W odniesieniu do statków o pojemności brutto mniejszej niż 500 i statków pasażerskich odbywa-
jących podróże krajowe, a także dla statków podnoszących banderę państwa niebędącego członkiem Unii 
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Europejskiej, elementy wyposażenia/urządzenia stosowane w ochronie przeciwpożarowej wymienione 
w 1.3.3 powinny być typu uznanego przez PRS (powinno mieć Świadectwo uznania typu wyrobu, wyda-
ne przez PRS). 

Zamiast Świadectwa uznania typu wyrobu dla ww. wyposażenia akceptowane jest świadectwo zgod-
ności z wymaganiami Dyrektywy MED. 

1.3.5     Następujące konstrukcje/elementy wyposażenia/materiały stosowane w ochronie przeciwpożarowej, 
nie ujęte w 1.3.3, powinny być typu uznanego przez PRS: 

.1 elementy instalacji na ditlenek węgla (CO2): butle z zaworem, zawory kierunkowe (z urządze-
niem wyzwalającym), zawory zwrotne, łączniki elastyczne, urządzenia tzw. zwłoki czasowej, dy-
sze wylotowe; 

.2 elementy instalacji gaśniczych dla magazynków farb i cieczy palnych; 

.3 elementy stałych instalacji gaśniczych dla kanału wyciągowego znad pieca kuchennego; 

.4 elementy instalacji gazu ciekłego dla potrzeb gospodarczych; 

.5 dysze instalacji zraszających wodnych obsługiwanych ręcznie; 

.6 elektryczne lampy bezpieczeństwa; 

.7 chemiczne ubrania ochronne;  

.8 przenośne zestawy pianowe; 

.9 urządzenia rozruchowe awaryjnych zespołów prądotwórczych (dla niskich temperatur);  

.10 system sterowania drzwi pożarowych z napędem mechanicznym;  

.11 złącza elastyczne instalacji gaśniczych; 

.12 środek pianotwórczy stosowany w instalacjach gaśniczych na pianę ciężką oraz w pokładowych 
instalacjach pianowych; 

.13 środek pianotwórczy stosowany w przenośnych zestawach pianowych; 

.14 zawory hydrantowe;  

.15 system oświetlenia dolnego dróg ewakuacji; 

.16 automatyczna instalacja tryskaczowa; 

.17 wysokociśnieniowa równoważna instalacja tryskaczowa (na mgłę wodną);  

.18 instalacja zraszająca wodna dla pomieszczeń ro-ro, pomieszczeń kategorii specjalnej i pomiesz-
czeń samochodowych;  

.19 wysokociśnieniowa równoważna instalacja zraszająca z wodnym czynnikiem gaśniczym dla po-
mieszczeń ro-ro i pomieszczeń kategorii specjalnej i pomieszczeń samochodowych;  

.20 instalacja zraszająca wodna dla przedziałów maszynowych i pompowni ładunkowych;  

.21 wysokociśnieniowa równoważna instalacja zraszająca z wodnym czynnikiem gaśniczym dla 
przedziałów maszynowych i pompowni ładunkowych;  

.22 stała lokalna instalacja zraszająca z wodnym czynnikiem gaśniczym dla przedziałów maszyno-
wych kategorii A;  

.23 instalacja zraszająca wodna i instalacja z wodnym czynnikiem gaśniczym dla balkonów kabin 
mieszkalnych;  

.24 stała gazowa równoważna instalacja gaśnicza dla przedziałów maszynowych i pompowni ładun-
kowych;  

.25 instalacja gaśnicza pianowa na pianę lekką (wraz z generatorami piany lekkiej);  

.26 instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru; 

.27 instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru dla balkonów kabin mieszkalnych; 

.28 system wykrywania dymu metodą próbkowania powietrza;  

.29 rury (elementy rur) z tworzyw sztucznych dla instalacji gaśniczych; 

.30 przewoźne monitory wodne do stosowania na kontenerowcach do przewozu kontenerów w 5 
i więcej warstwach na pokładzie otwartym17. 

1.3.6     PRS może wyrazić zgodę na jednorazowe dopuszczenie danej konstrukcji pożarowej, materiału, 
wyrobu lub instalacji, dla którego wymagane jest uznanie typu wyrobu, do montażu na określonym stat-
ku, wystawiając świadectwo odbioru/metrykę – po przeprowadzeniu odbioru i prób, zgodnie z wcześniej 
uzgodnionym programem odbioru i prób. 
                                                      
17  Monitory będą wymagane na statkach zbudowanych 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie. 
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1.3.7     Pompy pożarowe, pompy wody zasilającej instalacji zraszających, pompy wody zasilającej 
i środka pianotwórczego instalacji gaśniczych pianowych podlegają u producenta odbiorowi i próbom 
działania pod nadzorem inspektora PRS. 

1.3.8     Zbiorniki i butle ciśnieniowe instalacji gaśniczych gazowych, a także kolektor CO2 podlegają 
u  producenta odbiorowi i próbom ciśnieniowym pod nadzorem inspektora PRS. 

1.3.9     Podczas eksploatacji statku, instalacje gaśnicze i urządzenia stosowane w ochronie przeciwpoża-
rowej oraz urządzenia i wyposażenie stwarzające dodatkowe zagrożenie pożarowe podlegają okresowym 
przeglądom technicznym i atestacji, zgodnie z Publikacją Nr 29/I – Wytyczne dotyczące przeglądów 
okresowych instalacji i urządzeń stosowanych w ochronie przeciwpożarowej na statkach. 

1.3.10     Przeglądy, konserwacje i naprawy stałych instalacji gaśniczych, sprzętu pożarniczego (gaśnice 
i przenośne zestawy pianowe), aparatów oddechowych oraz systemów oświetlenia dolnego dróg ewaku-
acji oraz badania laboratoryjne środków pianotwórczych mogą być przeprowadzane wyłącznie przez 
stacje serwisowe uznane przez PRS. 

1.3.11     Stacje serwisowe ubiegające się o uznanie PRS powinny spełniać wymagania podane w Publi-
kacji Nr 51/P – Zasady uznawania firm serwisowych. 

1.3.12     Naprawy stałych instalacji gaśniczych na statkach podlegają odbiorowi przez inspektora PRS, 
zgodnie z okólnikiem MSC/Circ.1070.  

1.3.13     Na wszystkich statkach nowe instalowanie materiałów zawierających azbest18 jest zabronione. 
Do celów weryfikacji, że nowe instalowanie materiałów zawierających azbest na statku nie miało 

miejsca, wymagane jest przedstawienie, wraz z dokumentacją klasyfikacyjną obejmującą materiały izo-
lacyjne i elementy konstrukcyjne z izolacją oraz sprzęt przeciwpożarowy wymieniony w 2.1.2.1.1 
i 5.1.1.9, deklaracji stwierdzającej, że materiały i sprzęt są wolne od azbestu, dla: 
– statków budowanych w dniu 1 lipca 2012 r. lub po tej dacie; 
– statków przebudowywanych (data kontraktu na przebudowę lub w przypadku braku kontraktu – data 

dla której możliwa jest identyfikacja przebudowy) w dniu 1 lipca 2012 r. lub po tej dacie.  

1.4     Dokumentacja techniczna ochrony przeciwpożarowej 

1.4.1     Dokumentacja klasyfikacyjna 

Przed rozpoczęciem budowy statku należy dostarczyć do Centrali PRS, do rozpatrzenia i zatwierdze-
nia, następującą dokumentację: 

A. Konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa: 

.1 plan konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej, z podaniem przyjętej metody zabezpieczenia po-
żarowego, nazw i kategorii zagrożenia pożarowego pomieszczeń, obejmujący: 
– rozmieszczenie przegród pożarowych klasy A, B i C z uwzględnieniem zamknięć otworów 

w tych przegrodach; 
– rozmieszczenie przegród przeciwciągowych; 
– szczegóły konstrukcyjne przegród; 
– oznaczenie dróg ewakuacji; 
– rozwiązania typowych przejść rurociągów, kabli i kanałów wentylacyjnych przez przegrody 

pożarowe; 
.2 plan drzwi wraz ze sterowaniem drzwi pożarowych; 
.3 plan okien i iluminatorów; 
.4 plan izolacji pomieszczeń; 
.5 plan pokryć pokładów; 

                                                      
18  Nowe instalowanie materiałów zawierających azbest oznacza nowe fizyczne instalowanie/ montowanie na statku. Każdy mate-

riał zakupiony przed 1 stycznia 2011 r., przechowywany w magazynie statkowym/stoczniowym w trakcie budowy/przebudowy 
statku, nie może być dopuszczony do instalowania po 1 stycznia 2011 r. jako części konstrukcyjne/elementy robocze statku. 
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.6 plan wyposażenia pomieszczeń statku, obejmujący: 
– oszalowania ścian i sufitów; 
– wyłożenia podłóg; 
– wykaz mebli tapicerowanych, tekstyliów zawieszanych i składników pościeli (wymagany dla 

statków pasażerskich); 
.7 plan konserwacji i malowania; 
.8 obliczenia obciążenia ogniowego (całkowitej ilości materiałów palnych zastosowanych w po-

mieszczeniach mieszkalnych, służbowych i w posterunkach dowodzenia); 
.9 plan wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń z rozmieszczeniem kanałów wentylacyjnych, wlotów 

i wylotów powietrza oraz klap przeciwpożarowych; 
.10 plan dróg ewakuacji i obliczenia czasu ewakuacji (wymagane wyłącznie dla statków pasażer-

skich); 
.11 plan oświetlenia dolnego i oznakowania dróg ewakuacji (wymagany dla statków pasażerskich); 
.12 analiza przebiegu ewakuacji (wymagana dla statków pasażerskich ro-ro); 
.13 rozplanowanie centrum bezpieczeństwa (wymagane dla statków pasażerskich); 
.14 dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań dla dużych statków pasażerskich w kontek-

ście katastrof pożarowych; 
.15 wykaz wymaganych certyfikatów dla zastosowanych materiałów/elementów/ konstrukcji przegród 

pożarowych. 

B. Czynna ochrona przeciwpożarowa: 

.1 plan instalacji wodnohydrantowej wraz z obliczeniami doboru pomp pożarowych, obliczeniami 
hydraulicznymi wymaganego ciśnienia na zaworach hydrantowych, obejmujący rozmieszczenie 
pomp, rurociągów i zaworów hydrantowych; 

.2 plan automatycznej instalacji tryskaczowej lub wysokociśnieniowej równoważnej instalacji try-
skaczowej (wymagany dla statków pasażerskich) wraz z obliczeniami zapotrzebowania wody, 
wymaganego ciśnienia na tryskaczach, obejmujący schemat działania instalacji z sygnalizacją 
alarmową, rysunek zbiornika hydroforowego, rozmieszczenie pomp, zbiornika, rurociągów, za-
worów sekcyjnych i tryskaczy, z podziałem na sekcje rurociągów; 

.3 plan instalacji zraszającej wodnej lub wysokociśnieniowej równoważnej instalacji zraszającej dla 
pomieszczeń ro-ro/ kategorii specjalnej (wymagany dla statków ro-ro), plan instalacji zraszającej 
wodnej do ochrony rejonu ładunkowego i ścian nadbudówek (wymagany dla gazowców), wraz 
z obliczeniami doboru pomp, obliczeniami hydraulicznymi wymaganego ciśnienia na dyszach 
zraszających, obejmujący rozmieszczenie pomp, rurociągów i dysz, z podziałem na sekcje ruro-
ciągów; 

.4 plan instalacji zraszającej wodnej lub wysokociśnieniowej równoważnej instalacji zraszającej dla 
przedziałów maszynowych i pompowni ładunkowych, wraz z obliczeniami doboru pomp, obli-
czeniami hydraulicznymi wymaganego ciśnienia na dyszach zraszających, obejmujący rozmiesz-
czenie pomp, rurociągów i dysz, z podziałem na sekcje rurociągów; 

.5 plan lokalnej instalacji zraszającej wodnej dla przedziałów maszynowych kategorii A, wraz z ob-
liczeniami zapotrzebowania wody, obliczeniami hydraulicznymi wymaganego ciśnienia na dy-
szach zraszających, obejmujący schemat działania instalacji z sygnalizacją alarmową, rozmiesz-
czenie pomp, rurociągów i dysz, z podziałem na sekcje rurociągów; 

.6 plan lokalnej instalacji zraszającej wodnej dla kotłów oleju grzewczego opalanych gazami spali-
nowymi wraz z obliczeniami zapotrzebowania wody, obejmujący schemat działania instalacji z sy-
gnalizacją alarmową, rozmieszczenie rurociągów, armatury i dysz oraz ścieków do odprowadzenia 
wody; 

.7 plan instalacji kurtyn wodnych wraz z obliczeniami zapotrzebowania wody, obejmujący roz-
mieszczenie rurociągów, zaworów i dysz; 

.8 plan instalacji gaśniczej do gaszenia pożaru wewnątrz kanału wentylacji wyciągowej znad pieca 
kuchennego oraz instalacji gaśniczej urządzenia kuchennego do gotowania w głębokim tłuszczu; 

.9 plan instalacji gaśniczej pianowej wraz z obliczeniami wymaganej ilości środka pianotwórczego, 
obliczeniami hydraulicznymi doboru średnic rurociągów, obejmujący schemat działania instala-
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cji, rozmieszczenie rurociągów i urządzeń, takich jak: zbiorniki środka pianotwórczego, dozow-
niki, działka pianowe i wytwornice piany; 

.10 plan instalacji na ditlenek węgla lub równoważnej gazowej instalacji gaśniczej wraz z obliczeniami 
wymaganej ilości czynnika gaśniczego, doboru średnic rurociągów i dysz, obejmujący schemat 
działania instalacji z sygnalizacją ostrzegawczą, rozplanowanie stacji gaśniczej, urządzenie uru-
chamiające, rozmieszczenie rurociągów i dysz, instrukcja obsługi instalacji; 

.11 plan instalacji proszkowej wraz z obliczeniami ilości czynnika gaśniczego i gazu napędowego, 
obejmujący schemat działania instalacji, rozmieszczenie stacji gaśniczych, pożarowych stano-
wisk dowodzenia, rurociągów i armatury (wymagany dla chemikaliowców i gazowców); 

.12 plan instalacji gazu obojętnego (wymagany dla zbiornikowców, chemikaliowców i gazowców), 
wraz z obliczeniami doboru urządzeń, obejmujący: schemat działania z rozwiązaniami konstruk-
cyjnymi urządzeń i elementów instalacji, rozmieszczenie urządzeń i elementów instalacji, ruro-
ciągów doprowadzających gaz do zbiorników i koferdamów, specyfikacje materiałów, a także 
schematy elektryczne sterowania i monitorowania parametrów gazu, automatyki i sygnalizacji 
alarmowej; 

.13 plan instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru wraz ze schematami obwodów elektrycznych, 
z podziałem na sekcje, obejmujący rozmieszczenie centralki sygnalizacji pożarowej, powtarza-
czy alarmu, czujek i ręcznych przycisków pożarowych; 

.14 plan systemu wykrywania dymu metodą próbkowania powietrza, obejmujący rozmieszczenie cen-
tralki sygnalizacji dymu, powtarzaczy alarmu, rurociągów i końcówek poboru powietrza oraz sche-
maty obwodów elektrycznych; 

.15 plan systemu wykrywania gazów węglowodorowych w przedziałach kadłuba zbiornikowca, plan 
układu ciągłego monitoringu stężenia węglowodorów gazowych/gazów palnych w pompowniach 
ładunkowych (wymagane dla zbiornikowców i chemikaliowców), obejmujący rozmieszczenie 
centralki pomiaru i analizy gazu, rurociągów i końcówek próbkowania powietrza oraz schematy ob-
wodów elektrycznych; 

.16 plan systemu wykrywania gazów (wymagany dla gazowców), obejmujący rozmieszczenie cen-
tralki pomiaru i analizy gazu, rurociągów i końcówek próbkowania powietrza, oraz schematy obwo-
dów elektrycznych; 

.17 plan rozmieszczenia sprzętu pożarniczego, tj. gaśnic przenośnych i przewoźnych, przenośnych 
zestawów pianowych, wyposażenia strażackiego i ucieczkowych aparatów oddechowych oraz 
przenośnych przyrządów do pomiaru stężenia gazów palnych oraz stężenia tlenu; 

.18 plan instalacji gaśniczej magazynu farb lub cieczy palnych; 

.19 wykaz wymaganych certyfikatów dla zastosowanych elementów/urządzeń/ wyposażenia/sprzętu 
pożarniczego. 

C. Urządzenia i wyposażenie stwarzające dodatkowe zagrożenie pożarowe: 

.1 plan urządzenia do obsługi śmigłowca, instalacje gaśnicze i wyposażenie lądowiska dla śmi-
głowca; 

.2 plan zbiorników i stacji paliwa o temperaturze zapłonu niższej niż 43 °C; 

.3 plan instalacji z gazami technicznymi do spawania; 

.4 plan instalacji gazu płynnego do celów gospodarczych. 
Dokumentacja klasyfikacyjna powinna zawierać specyfikacje materiałowe, wykazy urządzeń i elementów 

instalacji oraz wszystkie niezbędne informacje pozwalające ocenić, że konstrukcje/urządzenia/instalacje speł-
niają wymagania Przepisów PRS. 

Dla statków otrzymujących dodatkowy znak w symbolu klasy, PRS może wymagać dodatkowej do-
kumentacji dotyczącej konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej, czynnej ochrony przeciwpożarowej 
lub urządzeń i wyposażenia stwarzającego zagrożenie pożarowe na statku.  

Dla statków przebudowywanych rozpatrzeniu i zatwierdzeniu podlega ww. dokumentacja w zakresie 
dotyczącym przebudowy. 
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1.4.2     Plan ochrony przeciwpożarowej 

1.4.2.1     Na statkach towarowych o pojemności brutto 150 i większej oraz na wszystkich statkach upra-
wiających żeglugę międzynarodową powinien znajdować się Plan ochrony przeciwpożarowej, opraco-
wany na bazie planu ogólnego statku, pokazujący: 

.1 rozmieszczenie przegród pożarowych klasy A i B, oraz drzwi pożarowych w tych przegrodach;  

.2 posterunki dowodzenia/centrum bezpieczeństwa i pożarowe stanowiska dowodzenia; 

.3 główne i pomocnicze drogi ewakuacji (schody, drabiny, drzwi i włazy) oraz kierunki ewakuacji 
ze wszystkich rejonów i pomieszczeń statku na pokład otwarty, do miejsc wsiadania do łodzi 
i tratw ratunkowych; 

.4 pomieszczenia/rejony statku chronione przez instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru (z wyróż-
nieniem rodzaju stosowanych czujek wykrywczych pożaru: dymowe, ciepła lub płomieniowe) 
i systemy wykrywania gazu węglowodorowego oraz pokazujący rozmieszczenie ręcznych przyci-
sków pożarowych, przycisków alarmu ogólnego, centralki sygnalizacji pożarowej/ powtarzaczy 
alarmu i centralki wykrywania gazu węglowodorowego; 

.5 pomieszczenia/rejony statku bronione przez stałe instalacje gaśnicze (z wyróżnieniem rodzaju 
stosowanego czynnika gaśniczego: CO2, gazowe, pianowe, proszkowe, wodne, tryskaczowe lub 
na mgłę wodną) oraz pokazujący rozmieszczenie urządzeń instalacji, takich jak: zbiorniki/butle 
z czynnikiem gaśniczym, kanały wylotowe dla instalacji piany lekkiej, działka (wodne, pianowe 
i proszkowe), a także zawory odcinające sekcyjne, zawory oddzielające w instalacjach wodnohy-
drantowych i pianowych, zawory hydrantowe, przyłącza wody z lądu oraz miejsca zdalnego ste-
rowania dla tych instalacji; 

.6 rozmieszczenie sprzętu pożarniczego: gaśnic przenośnych i przewoźnych (z wyróżnieniem ro-
dzaju czynnika gaśniczego), przenośnych zestawów pianowych, węży pożarniczych (wodnych, 
pianowych i proszkowych) z prądownicą, prądownic mgłowych, zestawów wyposażenia strażac-
kiego, toporków strażackich oraz ucieczkowych aparatów oddechowych, a także chemicznych 
ubrań ochronnych i dodatkowych aparatów oddechowych, wymaganych podczas przewozu ła-
dunków niebezpiecznych; 

.7 rozmieszczenie zamknięć otworów wentylacyjnych (wlotowych lub wylotowych) pomieszczeń, 
rozmieszczenie klap przeciwpożarowych w kanałach wentylacyjnych, miejsca zdalnego wyłączania 
wentylatorów, zdalnego sterowania zamknięć otworów wentylacyjnych pomieszczeń, zdalnego ste-
rowania klap przeciwpożarowych w kanałach wentylacyjnych (z wyróżnieniem rodzaju obsługiwa-
nych pomieszczeń: pomieszczenia mieszkalne, przedziały maszynowe i pomieszczenia ładunko-
we), a także wentylatory obsługujące każdą strefę pożarową z zestawieniem ich numerów identyfi-
kacyjnych; 

.8 zbiorniki paliwa i oleju smarowego znajdujące się poza dnem podwójnym, miejsca zdalnego za-
mykania zaworów odcinających tych zbiorników oraz miejsca zdalnego wyłączania pomp paliwa 
i oleju smarowego; 

.9 główne i awaryjne pompy pożarowe, miejsca zdalnego sterowania główną i awaryjną pompą po-
żarową, miejsca zdalnego sterowania zaworów pomp pożarowych oraz miejsca zdalnego stero-
wania głównej i awaryjnej pompy zęzowej; 

.10 awaryjne źródło energii elektrycznej (zespół prądotwórczy lub baterię akumulatorów) oraz awa-
ryjną rozdzielnicę elektryczną;  

.11 miejsce zdalnego sterowania drzwi wodoszczelnych, drzwi pożarowych oraz świetlików szybu 
maszynowego; 

.12 urządzenia instalacji gazu obojętnego na zbiornikowcach; 

.13 usytuowanie pojemników z Planem ochrony przeciwpożarowej dla lądowej straży pożarnej; 

.14 miejsca zbiórek załogi i pasażerów (dotyczy statków pasażerskich); 

.15 wykaz i rozmieszczenie ponumerowanych otworów (drzwi, włazów, wlotów wentylacji), które 
należy zamknąć przed wpuszczeniem czynnika gaśniczego do pomieszczeń bronionych instalacją 
gaśniczą całkowitego wypełnienia.  

.16 urządzenia/sprężarki do ładowania butli aparatów oddechowych. 
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Na Planie powinien być umieszczony profil statku, z oznaczonymi poziomami pokładów, pokazujący 
rozmieszczenie głównych pionowych i poziomych przegród pożarowych oraz głównych i pomocniczych 
dróg ewakuacji.  

Na Planie, w tabeli zestawieniowej, powinna być podana liczba wymaganego sprzętu pożarniczego 
i innych policzalnych urządzeń stosowanych w ochronie przeciwpożarowej. 

Na Planie powinno być zachowane wolne miejsce na zapisywanie wprowadzanych przyszłych zmian 
i modernizacji statku. 

1.4.2.2     Symbole graficzne użyte na Planie ochrony przeciwpożarowej powinny być zgodne z symbo-
lami podanymi w rezolucji A.952(23), natomiast wszystkie napisy powinny być wykonane w języku 
urzędowym państwa bandery statku. Na Planach przeznaczonych dla statków uprawiających żeglugę 
międzynarodową, napisy dodatkowo powinny być w języku angielskim.  

Na planach ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych dla statków istniejących zbudowanych przed 
1 stycznia 2004 r., mogą być stosowane symbole graficzne podane w rezolucji A.654(16).  

1.4.2.3     Plan ochrony przeciwpożarowej powinien być wywieszony na statku w widocznych miejscach, 
w holach, mesie, a także powinien być dostępny na mostku nawigacyjnym i w posterunku dowodzenia.  

1.4.2.4     Alternatywnie, Plan ochrony przeciwpożarowej może być wykonany w postaci broszury – 
wówczas broszura ta powinna znajdować się w łatwo dostępnym miejscu na statku i dodatkowo, po jed-
nym egzemplarzu, powinna być w posiadaniu każdego oficera statku.   

1.4.2.5     Duplikat Planu ochrony przeciwpożarowej, przeznaczony dla lądowej straży pożarnej do wyko-
rzystania podczas pożaru statku w porcie, powinien znajdować się w pojemniku umieszczonym na ze-
wnątrz, przy wejściu do nadbudówki z każdej burty statku. Pojemnik powinien być szczelny, pomalowany 
na kolor czerwony i oznaczony zgodnie z wytycznymi zawartymi w okólniku MSC/Circ.451. 

Miejsce usytuowania każdego pojemnika z Planem powinno być oznaczone tabliczką z symbolem 
używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej.  

1.4.2.6     Plan ochrony przeciwpożarowej powinien być aktualizowany, a wszelkie uzupełnienia powin-
ny być wnoszone na bieżąco przez oficera odpowiedzialnego za ochronę przeciwpożarową statku.  

1.4.2.7     Plan ochrony przeciwpożarowej powinien być zatwierdzony przez Administrację morską pań-
stwa bandery statku lub przez PRS, z upoważnienia Administracji państwa bandery statku. 

1.4.2.8     Plan ochrony przeciwpożarowej powinien być oznaczony numerem identyfikacyjnym statku 
wg przyjętego przez IMO systemu numeracji statków, zgodnie z Konwencją SOLAS, prawidło XI-1/3. 

1.4.3     Dokumentacja eksploatacyjna 

1.4.3.1     Na statkach towarowych o pojemności brutto 500 i większej oraz na statkach pasażerskich 
powinna znajdować się następująca dokumentacja: 

.1 Plan utrzymania i konserwacji urządzeń ochrony przeciwpożarowej; 

.2 Podręcznik szkoleń pożarowych; 

.3 Książka bezpieczeństwa pożarowego. 
Dokumentacja powinna być oznaczona numerem identyfikacyjnym IMO statku. 

1.4.3.2     Plan utrzymania i konserwacji powinien zawierać informacje dotyczące przeprowadzania przez 
załogę statku konserwacji, prób i przeglądów instalacji gaśniczych, urządzeń i wyposażenia przeciwpożaro-
wego, w zakresie obejmującym: 

.1 instalacje gaśnicze wodnohydrantowe, pompy pożarowe i zawory hydrantowe, łącznie z wężami 
pożarniczymi, prądownicami i łącznikami międzynarodowymi; 

.2 wszystkie inne stałe instalacje gaśnicze; 

.3 instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz sygnalizację ostrzegawczą; 

.4 automatyczne instalacje tryskaczowe; 
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.5 systemy wentylacji z klapami przeciwpożarowymi i dymowymi, wentylatorami i ich sterowa-
niem; 

.6 awaryjne odcięcie zasilania paliwem; 

.7 drzwi pożarowe, łącznie z ich sterowaniem; 

.8 systemy alarmu ogólnego; 

.9 ucieczkowe aparaty oddechowe; 

.10 gaśnice, łącznie z gaśnicami zapasowymi; oraz 

.11 wyposażenie strażackie. 
Plan utrzymania i konserwacji może być opracowany w wersji komputerowej. 
Dla statków pasażerskich Plan utrzymania i konserwacji powinien dodatkowo obejmować system 

oświetlenia dolnego dróg ewakuacji i system powiadamiania. 
Dla zbiornikowców Plan utrzymania i konserwacji powinien dodatkowo obejmować instalację gazu 

obojętnego, pokładową instalację pianową, wyposażenie przeciwpożarowe pompowni ładunkowej, sys-
tem wykrywania gazu węglowodorowego i przyrządy do wykrywania gazów palnych. 

Na statkach otrzymujących dodatkowy znak w symbolu klasy Plan powinien również uwzględniać spe-
cjalistyczne wyposażenie przeciwpożarowe, które jest wymagane ze względu na przeznaczenie statku. 

Plan utrzymania i konserwacji powinien uwzględniać wytyczne zawarte w okólniku MSC/Circ.1432. 

1.4.3.3     Podręcznik szkoleń pożarowych powinien zawierać instrukcje i informacje dotyczące postępo-
wania w przypadku powstania pożaru oraz przeprowadzania szkoleń i ćwiczeń pożarowych, w następu-
jącym zakresie: 

.1 ogólne zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego i środki ostrożności dotyczące zagrożeń wy-
nikających z palenia tytoniu, korzystania z urządzeń elektrycznych i używania cieczy palnych 
oraz innych podobnych zagrożeń spotykanych na statku;  

.2 ogólne instrukcje dotyczące działań przeciwpożarowych, w tym procedury powiadamiania o po-
żarze i użycia ręcznych przycisków pożarowych; 

.3 procedury postępowania i zakres obowiązków przydzielonych poszczególnym członkom załogi; 

.4 sposób zorganizowania członków załogi w drużyny pożarowe, odpowiedzialne za prowadzenie 
akcji ratowniczo-gaśniczej; 

.5 znaczenie alarmów statkowych;  

.6 działanie instalacji i wyposażenia przeciwpożarowego oraz ich obsługa; 

.7 działanie drzwi pożarowych oraz ich obsługa; 

.8 działanie klap przeciwpożarowych i dymowych oraz ich obsługa; 

.9 systemy i wyposażenie do ewakuacji. 
Podręcznik szkoleń pożarowych powinien być opracowany w języku roboczym obowiązującym na 

statku i powinien znajdować się w każdej mesie załogowej i sali rekreacyjnej lub w każdej kabinie zało-
gowej.  

Podręcznik szkoleń pożarowych może być opracowany w formie audiowizualnej. 

1.4.3.4     Książka bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać informacje i instrukcje niezbędne dla 
bezpiecznej obsługi statku i właściwego postępowania podczas operacji przeładunkowych.   

Książka bezpieczeństwa pożarowego powinna określać zakres obowiązków i odpowiedzialności 
członków załogi za bezpieczeństwo pożarowe podczas załadunku, rozładunku i podróży statku.  

W Książce bezpieczeństwa pożarowego powinny być objaśnione środki bezpieczeństwa pożarowego 
dotyczące postępowania z różnym rodzajem przewożonego ładunku, np. ładunkiem kontenerowym, 
drobnicowym itp.  

W przypadku statków przewożących towary niebezpieczne i palne ładunki masowe, Książka bezpie-
czeństwa pożarowego powinna ponadto zawierać odniesienia do stosownych instrukcji dotyczących prze-
ciwpożarowego i awaryjnego postępowania z ładunkiem, zawartych odpowiednio w Kodeksie IMSBC, 
Kodeksie IBC, Kodeksie IGC oraz Kodeksie IMDG.  

Książka bezpieczeństwa pożarowego powinna znajdować się w każdej mesie załogowej i pomieszczeniu 
rekreacyjnym lub w każdej kabinie załogowej. 

Książka bezpieczeństwa pożarowego powinna być napisana w języku roboczym obowiązującym na 
statku. 
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Książka bezpieczeństwa pożarowego może być połączona z Podręcznikiem szkoleń pożarowych.  
Na zbiornikowcach Książka bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać wymagania dotyczące zapo-

biegania powstaniu pożaru w rejonie ładunkowym, uwzględniające zagrożenie zapłonu gazów palnych lub 
palnych par przewożonego ładunku oraz procedury przedmuchiwania i odgazowywania zbiorników ładun-
kowych. 
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2     ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE STATKÓW TOWAROWYCH 

2.1     Konstrukcja statku 

2.1.1     Materiały na kadłub, nadbudówki, grodzie konstrukcyjne, pokłady i pokładówki 

Kadłub, nadbudówki, grodzie konstrukcyjne, pokłady i pokładówki oraz zbiorniki paliwa powinny być 
stalowe lub wykonane z materiału równoważnego stali.  

W celu stosowania definicji „materiał równoważny stali”, podanej w 1.2.40, czas poddania materiału 
działaniu ognia podczas standardowej próby ogniowej powinien odpowiadać kryteriom czasowym doty-
czącym odporności i izolacyjności, podanym w tabelach określających wymaganą klasę odporności ognio-
wej przegród pożarowych. Na przykład, gdy zezwala się, aby przegrody – takie jak pokłady lub ściany 
czołowe i boczne pokładówek – miały odporność ogniową B-0, czas poddania działaniu ognia powinien 
wynosić pół godziny.  

2.1.2     Materiały stosowane do wyposażenia pomieszczeń 

2.1.2.1     Wymagania dotyczące stosowania materiałów niepalnych 

2.1.2.1.1     Materiały izolacyjne i elementy konstrukcji 

Materiały izolacyjne ścian, podłóg i sufitów pomieszczeń statku oraz rurociągów i kanałów wentyla-
cyjnych przechodzących przez pomieszczenia powinny być niepalne. Wyjątek stanowią materiały stoso-
wane w pomieszczeniach ładunkowych, magazynach poczty, pomieszczeniach bagażowych i chłodzo-
nych przedziałach pomieszczeń służbowych. 

Pokrycia paroszczelne izolacji oraz kleje stosowane wraz z izolacją, a także izolacja rurociągów instalacji 
chłodzących (rurociągów chłodniczych oraz rurociągów wody chłodzącej systemów klimatyzacji) nie muszą 
być wykonane z materiałów niepalnych, lecz ich ilość powinna być ograniczona do niezbędnego minimum, 
a zewnętrzne powierzchnie powinny mieć własność wolnego rozprzestrzeniania płomieni. 

W pomieszczeniach, w których mogą znajdować się produkty ropopochodne, pokrycia powierzchni 
izolacji powinny być nieprzenikalne dla tych produktów i ich par. Izolacja przeciwpożarowa w takich 
pomieszczeniach może być pokryta blachą metalową (nie perforowaną) lub zalaminowaną matą z włók-
na szklanego, dokładnie uszczelnioną na połączeniach. 

Jako materiały izolacyjne oraz elementy konstrukcyjne z izolacją nie mogą być stosowane materiały 
zawierające azbest, patrz okólnik MSC.1/Circ.1374. 

Materiały izolacyjne oraz elementy konstrukcyjne z izolacją, takie jak: panele sufitowe i podłogowe, 
płyty ścienne, drzwi pożarowe itp., powinny być dostarczane przez stocznię, zakład remontowy lub pro-
ducenta wyrobów z deklaracją stwierdzającą, że są wolne od azbestu, przy uwzględnieniu Załącznika 8 
do Wytycznych do opracowania inwentaryzacji materiałów niebezpiecznych (rezolucja MEPC.197(62)). 

2.1.2.1.2     Sufity i oszalowania 

Wszystkie oszalowania ścian, sufity, przegrody przeciwciągowe oraz ich zamocowania powinny być wyko-
nane z materiałów niepalnych, w następujących przestrzeniach: 

.1 w pomieszczeniach mieszkalnych, służbowych i w posterunkach dowodzenia na statkach, dla 
których przyjęto metodę IC ochrony przeciwpożarowej, określoną w 2.2.3.1; oraz 

.2 w korytarzach i obudowanych klatkach schodowych obsługujących pomieszczenia mieszkalne, 
służbowe i posterunki dowodzenia na statkach, dla których przyjęto metodę IIC lub IIIC ochrony 
przeciwpożarowej, określoną w 2.2.3.1. 

2.1.2.2     Wymagania dotyczące stosowania materiałów palnych 

2.1.2.2.1     Wymagania ogólne 

Niepalne ściany, sufity i oszalowania montowane w pomieszczeniach mieszkalnych, służbowych 
i w posterunkach dowodzenia mogą być pokryte materiałami palnymi, takimi jak: okładziny, listwy, 
elementy dekoracyjne i okleiny, pod warunkiem że takie pomieszczenia otoczone są niepalnymi ściana-
mi, sufitami i oszalowaniami, spełniając wymagania podane w 2.1.2.2.2 do 2.1.2.2.4. 
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2.1.2.2.2     Maksymalne ciepło spalania materiałów 

Materiały palne zastosowane na pokrycia ścian, sufitów i oszalowań, określone w 2.1.2.2.1 i 6.1.1.2.2, 
powinny mieć ciepło spalania Q nieprzekraczające 45 MJ/m2 powierzchni dla zastosowanej grubości. Wy-
maganie to nie ma zastosowania do powierzchni mebli zamocowanych na stałe do oszalowań lub ścian. 

Ciepło spalania materiałów należy określać wg wzoru: 
 qsQQ g= , [MJ/m2] 

gdzie: 
Q – ciepło spalania dla zastosowanej grubości materiału, [MJ/m2]; 
Qg – jednostkowe ciepło spalania materiału, określane według normy PN-EN ISO 1716: Badania 

reakcji na ogień wyrobów – Określanie ciepła spalania brutto (wartości kalorycznej), [MJ/kg]; 
q – gęstość materiału, [kg/m3]; 
s – grubość materiału, [m]. 

Materiały użyte na pokrycia ścian, sufitów i oszalowań powinny mieć świadectwo badania wystawio-
ne przez uznane laboratorium, potwierdzające ich jednostkowe ciepło spalania. 

2.1.2.2.3     Całkowita objętość materiałów palnych na pokrycia powierzchni 

Tam, gdzie zgodnie z 2.1.2.2.1 na pokrycia ścian, sufitów i oszalowań zastosowano materiały palne, 
ich objętość powinna być ograniczona następująco: 

.1 całkowita objętość palnych okładzin, listew ozdobnych, elementów dekoracji i oklein w pomiesz-
czeniach mieszkalnych i służbowych nie może przekraczać objętości równoważnej okleinie o gru-
bości 2,5 mm pokrywającej łączną powierzchnię oszalowań ścian i sufitów. Meble zamocowa-
ne na stałe do oszalowań, ścian lub pokładów nie muszą być włączone do obliczeń całkowitej ob-
jętości materiałów palnych; 

.2 w przypadku statków wyposażonych w automatyczną instalację tryskaczową spełniającą wymagania 
podane w 3.3, wyżej wymieniona objętość może obejmować pewne materiały palne użyte do monta-
żu przegród klasy C. 

2.1.2.2.4     Materiały na powierzchnie zewnętrzne w pomieszczeniach 

Materiały używane na pokrycia następujących powierzchni powinny mieć własność wolnego rozprze-
strzeniania płomienia, potwierdzoną badaniem zgodnie z Kodeksem FTP, Załącznik 1, Część 5: 

.1 zewnętrznych powierzchni w korytarzach i obudowanych klatkach schodowych; 

.2 zewnętrznych powierzchni sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych i służbowych (z wyjątkiem 
saun) oraz w posterunkach dowodzenia; 

.3 powierzchni i podłoży w ukrytych i niedostępnych przestrzeniach znajdujących się w pomiesz-
czeniach mieszkalnych i służbowych oraz w posterunkach dowodzenia.  

Na statkach innych niż pasażerskie, pokrycia zewnętrznych powierzchni ścian w kabinach mieszkal-
nych, pomieszczeniach służbowych, pomieszczeniach ogólnego użytku i w posterunkach dowodzenia nie 
muszą mieć własności wolnego rozprzestrzeniania płomienia. 

2.1.2.2.5     Farby, lakiery i inne materiały wykończeniowe 

Farby, lakiery i inne materiały wykończeniowe użyte na odkrytych powierzchniach19 wewnątrz po-
mieszczeń mieszkalnych, służbowych, w posterunkach dowodzenia oraz w obudowanych klatkach scho-
dowych nie mogą wydzielać nadmiernych ilości dymu i substancji toksycznych, co powinno być po-
twierdzone badaniem zgodnie z Kodeksem FTP, Załącznik 1, Część 2. 

2.1.2.2.6     Pierwsze pokrycia pokładów 

Pierwsze pokrycia pokładów stosowane wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, służbowych oraz po-
sterunków dowodzenia powinny być wykonane z uznanego materiału, który w podwyższonych tempera-
turach nie zapala się łatwo, nie powoduje nadmiernego wzrostu zadymienia, nie wydziela substancji 
toksycznych lub nie stwarza zagrożenia wybuchem, co powinno być potwierdzone badaniem zgodnie 
z Kodeksem FTP, Załącznik 1, Część 6. 
                                                      
19 Do tych powierzchni należą powierzchnie ścian, pokładów, pokryć podłóg, oszalowań ścian i sufitów. Wymagania tego 

punktu nie mają zastosowania do rur plastykowych, kabli elektrycznych i mebli. 
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2.1.2.2.7    Maksymalna całkowita masa materiałów palnych w pomieszczeniach 

Zaleca się, zgodnie z wytycznymi podanymi w okólniku MSC/Circ.1003, aby całkowita masa mate-
riałów palnych znajdujących się w pomieszczeniach mieszkalnych, służbowych i w posterunkach dowo-
dzenia (bez uwzględniania wykładzin podłogowych), takich jak: izolacja kabli, rurociągi z tworzyw 
sztucznych, okleiny i inne materiały przeznaczone do wykończenia powierzchni, a także z uwzględnie-
niem palnych materiałów użytych do wykonania wyposażenia, takiego jak: meble, składniki pościeli 
i urządzenia elektryczne, przypadająca na 1 m2 powierzchni podłogi pomieszczenia nie przekraczała 
następujących wartości: 
– 5 kg/m2 – dla korytarzy, klatek schodowych i posterunków dowodzenia; 
– 35 kg/m2 – dla pomieszczeń mieszkalnych; 
– 45 kg/m2 – dla pomieszczeń służbowych otoczonych przegrodami klasy A.  

2.1.2.3     Pojemniki na odpady i śmieci 

Pojemniki na śmieci powinny być wykonane z materiałów niepalnych, powinny być zamykane i nie 
mogą mieć otworów.  

Dopuszcza się stosowanie pojemników na śmieci wykonanych z materiałów palnych: w kuchniach, 
pentrach, barach, w pomieszczeniach do gromadzenia lub obróbki śmieci oraz w pomieszczeniach spala-
rek, pod warunkiem że pojemniki te są przeznaczone wyłącznie do przechowywania śmieci i odpadów 
mokrych, butelek szklanych oraz metalowych puszek, i są odpowiednio oznakowane. 

2.1.3     Konstrukcje ze stopów aluminium 

W przypadku, gdy jakakolwiek część konstrukcji wykonana jest ze stopu aluminium, należy spełnić 
następujące wymagania: 

.1 izolacja wykonanych ze stopu aluminium komponentów przegród klasy A lub B, z wyjątkiem kon-
strukcji, które nie przenoszą obciążeń20, powinna być taka, aby temperatura rdzenia konstrukcji 
poddanej działaniu ognia w standardowej próbie ogniowej w żadnym miejscu nie przekroczyła 
temperatury otoczenia o więcej niż 200 °C; 

.2 należy zwrócić szczególną uwagę na izolację wykonanych ze stopu aluminium kolumn, podpór 
i innych elementów konstrukcji wymaganych do podparcia stanowisk łodzi i tratw ratunkowych, 
miejsc wsiadania do nich i miejsc, z których opuszczane są na wodę, oraz na izolację przegród 
klasy A i B, aby zapewnić, że: 
.1 w przypadku elementów podpierających miejsca usytuowania łodzi i tratw ratunkowych oraz 

przegród klasy A, dopuszczalny przyrost temperatury podany w podpunkcie .1 nie nastąpi 
wcześniej niż po upływie jednej godziny; oraz 

.2 w przypadku elementów wymaganych do podparcia przegród klasy B, dopuszczalny przy-
rost temperatury podany w podpunkcie .1 nie nastąpi wcześniej niż po upływie pół godziny. 

2.1.4     Przedziały maszynowe kategorii A 

2.1.4.1     Wymagania ogólne 

                                                      
20  Konstrukcjami, które przenoszą obciążenia są pokłady lub ścianki z usztywnieniami, pilersy, podpory oraz inne elementy 

konstrukcyjne, których usunięcie wpłynęłoby na zmniejszenie wytrzymałości konstrukcyjnej statku. 
Jeśli pokład aluminiowy poddawany jest badaniu wraz z izolacją zamontowaną od dołu, wyniki badania mają zastosowa-

nie do pokładów, które od góry są odkryte. Pokłady aluminiowe mogą być stosowane bez pokryć pokładowych (od góry), 
pod warunkiem że nie były badane z takimi pokryciami w celu zweryfikowania, że temperatura aluminium podczas badania 
nie przekroczy 200 oC. Jednak w wyjątkowych przypadkach, pierwsze pokrycia pokładu uznanego typu (nie stosowane na 
pokładzie podczas przeprowadzania badania – standardowej próby ogniowej) mogą być zastosowane jako spełniające niniej-
sze wymaganie. 

Jeśli pomieszczenia kategorii (1) do (10) – wg 6.1.4 oraz od (1) do (5) i (10) – wg 6.1.5 znajdują się nad pokładem alumi-
niowym, pokład nie musi być izolowany od góry, pod warunkiem że zabezpieczony jest uznanego typu pierwszym pokryciem 
pokładu. 
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2.1.4.1.1     Przedziały maszynowe kategorii A powinny być otoczone grodziami i pokładami stalowymi 
klasy A o odporności ogniowej wymaganej dla przegród pożarowych w zależności od kategorii sąsiadu-
jących pomieszczeń.  

2.1.4.1.2     Szyb przedziału maszynowego kategorii A wraz z jego szczytem i kominem powinien być wy-
konany jako konstrukcja stalowa o odporności ogniowej jaka wymagana jest dla takiego przedziału maszy-
nowego. 

2.1.4.1.3     Płyty podłogowe normalnie używanych przejść komunikacyjnych w przedziałach maszyno-
wych kategorii A powinny być stalowe. 

2.1.4.1.4     Materiały stosowane na podłogi, oszalowania ścian, sufitów lub pokładów w przedziałach 
maszynowych i w centralach manewrowo-kontrolnych powinny być niepalne. W miejscach, gdzie jest 
możliwość wnikania par ropopochodnych w strukturę materiałów izolacyjnych, takie materiały izolacyj-
ne powinny być pokryte odpowiednią powłoką ochronną.  

2.1.4.1.5     Jeśli kotły opalane paliwem ciekłym są usytuowane w przedziale maszynowym na międzypo-
kładzie i pomieszczenie kotła nie jest oddzielone szczelnymi przegrodami klasy A, to na międzypokładzie 
powinna być zamontowana szczelna zrębnica stalowa otaczająca kocioł, o wysokości co najmniej 0,2 m. 

2.1.4.1.6     W celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w przedziałach maszynowych, podczas 
projektowania, wykonywania oraz konserwacji instalacji maszynowych i wyposażenia, należy stosować 
wytyczne podane w okólniku MSC.1/Circ.1321.  

2.1.4.2     Zabezpieczenie otworów w przegrodach otaczających przedziały maszynowe kategorii A 

2.1.4.2.1     Liczba świetlików, drzwi, wywietrzników, otworów w kominach umożliwiających wentyla-
cję wyciągową oraz innych otworów do przedziałów maszynowych powinna być ograniczona do mini-
mum odpowiadającego potrzebom wentylacji oraz właściwej i bezpiecznej eksploatacji statku. 

2.1.4.2.2     Świetliki w szybach maszynowych powinny być stalowe i nie mogą zawierać szklanych pa-
neli. 

2.1.4.2.3     W ścianach otaczających przedział maszynowy nie należy stosować okien szklanych. Jednak 
okna szklane mogą być stosowane w ścianach pomieszczenia centrali manewrowo-kontrolnej znajdują-
cego się wewnątrz przedziału maszynowego. 

2.1.4.2.4     Drzwi montowane w przegrodach otaczających przedziały maszynowe kategorii A powinny 
być gazoszczelne i typu samozamykającego. 

2.1.4.3     Urządzenia sterujące w przedziałach maszynowych kategorii A 

2.1.4.3.1     Należy zastosować urządzenia sterujące: 
.1 otwieraniem i zamykaniem świetlików, zamykaniem otworów w kominach, które normalnie 

umożliwiają działanie wentylacji wyciągowej oraz zamykaniem wywietrzników; 
.2 wyłączaniem wentylatorów systemu wentylacji przedziału maszynowego; 
.3 wyłączaniem wentylatorów nawiewowych i wyciągowych, zatrzymywaniem pomp transportowych 

paliwa, pomp zespołów paliwowych, pomp oleju smarowego, pomp obiegowych oleju grzewczego 
i wirówek paliwa; 

.4 zamykaniem zaworów rurociągów paliwa zbiorników zapasowych, osadowych lub rozchodo-
wych, umieszczonych w przedziale maszynowym nad dnem podwójnym;  

.5 zamykaniem drzwi z napędem mechanicznym lub mechanizmem zwalniania drzwi innych niż 
drzwi wodoszczelne z napędem mechanicznym. 

2.1.4.3.2     Urządzenia sterujące wymagane powyżej powinny być usytuowane na zewnątrz przedziałów 
maszynowych, w takich miejscach, że jest mało prawdopodobne, aby zostały odcięte przez pożar powstały 
w obsługiwanych przez nie pomieszczeniach lub objęte gorącymi gazami pochodzącymi z takiego pożaru. 
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2.1.4.3.3     Miejsca usytuowania urządzeń sterujących w przedziałach maszynowych kategorii A powin-
ny być oznaczone odpowiednią tabliczką z symbolem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

2.1.4.4     Pomieszczenia wentylatorów obsługujących przedziały maszynowe kategorii A  
z silnikami spalinowymi 

2.1.4.4.1     Pomieszczenie wentylatorów obsługujących wyłącznie przedział maszynowy lub pomiesz-
czenia o innym przeznaczeniu obejmujące przedział maszynowy może być traktowane tak jak przedział 
maszynowy o małym lub zerowym zagrożeniu pożarowym. W takim przypadku: 

.1 przegrody pionowe i poziome pomiędzy pomieszczeniem wentylatorów a szybem przedziału maszy-
nowego powinny mieć odporność ogniową klasy A-0; 

.2 przejścia kanałów wentylacyjnych powinny spełniać wymagania podane w 11.2.6 z Części VI – 
Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze; 

.3 kanały obsługujące przedział maszynowy powinny być prowadzone bezpośrednio do właściwego 
wentylatora/wentylatorów oraz od wentylatora do żaluzji; 

.4 zamknięcia kanałów wentylacyjnych biegnących do/z przedziału maszynowego powinny być do-
stępne spoza przedziału maszynowego. W takim przypadku sterowania zamknięć kanałów wenty-
lacyjnych przedziału maszynowego (tj. klap przeciwpożarowych montowanych zgodnie z wyma-
ganiem podanym w 11.2.6.2 z Części VI – Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze) mogą 
znajdować się wewnątrz pomieszczenia wentylatorów.  

2.1.4.4.2     Pomieszczenie wentylatorów obsługujących wyłącznie przedział maszynowy może być trak-
towane tak jak część przedziału maszynowego. W takim przypadku: 

.1 wymagania dotyczące odporności ogniowej przegród poziomych pomiędzy pomieszczeniem 
wentylatorów a przedziałem maszynowym nie mają zastosowania; 

.2 zamknięcia kanałów wentylacyjnych biegnących do/z przedziału maszynowego powinny być do-
stępne spoza przedziału maszynowego. W takim przypadku sterowania zamknięć kanałów wenty-
lacyjnych przedziału maszynowego (tj. klap przeciwpożarowych montowanych zgodnie z wyma-
ganiem podanym w 11.2.6.2 z Części VI – Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze) powin-
ny znajdować się poza pomieszczeniem wentylatorów. 

2.1.4.4.3     W obydwu ww. przypadkach, dla jakiegokolwiek pomieszczenia lub pomieszczeń przyle-
głych do pomieszczenia wentylatorów, odporność ogniowa przegród oddzielających sąsiadujące po-
mieszczenia powinna spełniać odpowiednio wymagania podane w 2.2.2. 

2.1.5     Magazyny farb i cieczy palnych 

Magazyny farb i cieczy palnych należy klasyfikować jako pomieszczenia kategorii (9) – pomieszcze-
nia służbowe o dużym zagrożeniu pożarowym. Ściany i pokłady otaczające takie magazyny powinny być 
stalowe klasy A, o odporności ogniowej wymaganej dla przegród pożarowych w zależności od kategorii 
sąsiadujących pomieszczeń.  

Wyjścia z magazynów powinny prowadzić bezpośrednio na pokład otwarty lub przez wyłącznie do 
tego celu przeznaczony korytarz i schody.  

2.1.6     Warsztaty spawalnicze  

Warsztaty spawalnicze usytuowane poza przedziałami maszynowymi należy klasyfikować jako po-
mieszczenia kategorii (9) – pomieszczenia służbowe o dużym zagrożeniu pożarowym. Takie warsztaty 
powinny być otoczone ścianami i pokładami stalowymi klasy A, o odporności ogniowej wymaganej dla 
przegród pożarowych w zależności od kategorii sąsiadujących pomieszczeń. 

Wyjście z warsztatu powinno prowadzić bezpośrednio na pokład otwarty. 
Warsztaty usytuowane wewnątrz przedziałów maszynowych powinny być oddalone o co najmniej 

5 m od zbiorników paliwa i oleju oraz od miejsc obróbki paliwa (np. wirówek) i powinny być wygrodzone 
przegrodami klasy A-0, z tym że pokład w obrębie warsztatu powinien być konstrukcją klasy A-60. 

2.1.7     Sauny 
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Konstrukcja i rozwiązanie saun powinny spełnić wymagania podane w 6.1.1.7. Ściany oddzielające 
saunę od pomieszczeń innych niż te znajdujące się wewnątrz wygrodzenia otaczającego saunę i od po-
mieszczeń kategorii (5), (7) i (10), określonych w 2.2.2.2, powinny mieć odporność ogniową klasy A-60.  

2.1.8     Pomieszczenia kuchenne 

2.1.8.1     Ściany i pokłady otaczające pomieszczenia kuchenne powinny być klasy A, o odporności 
ogniowej wymaganej dla pomieszczeń służbowych o dużym zagrożeniu pożarowym, zgodnie z tabelami 
podanymi w podrozdziale 2.2.2, w zależności od kategorii sąsiadujących pomieszczeń. Drzwi wejściowe 
powinny być samozamykające. 

2.1.8.2     Podłogi, oszalowania ścian i sufity podwieszane powinny być wykonane z materiałów niepal-
nych.  

2.2     Przegrody pożarowe 

2.2.1     Konstrukcja przegród 

2.2.1.1     Przegrody klasy A, B i C 

2.2.1.1.1     Konstrukcja wykonywanych na statku przegród pionowych i poziomych klasy A, pod wzglę-
dem zastosowania materiałów izolacyjnych, sposobu mocowania tych materiałów do grodzi lub pokładu 
oraz rozmieszczenia elementów mocujących, powinna być zgodna z udokumentowanym raportem z prób 
ogniowych przeprowadzonych w ramach procedury uznania typu danej przegrody. Raport z prób ognio-
wych powinien zawierać informacje podane w załączniku do okólnika MSC.1/Circ.1435. 

2.2.1.1.2     Przegroda pożarowa składająca się z niepalnego rdzenia pokrytego palną okleiną może być 
uznana za przegrodę klasy B lub C po przeprowadzeniu następujących badań: 

.1 niepalności rdzenia, zgodnie z Kodeksem FTP, Załącznik 1, Część 1; 

.2 dymotwórczości i toksyczności produktów spalania okleiny, zgodnie z Kodeksem FTP, Załącznik 
1, Część 2; 

.3 palności powierzchniowej okleiny, zgodnie z Kodeksem FTP, Załącznik 1, Część 5. 
W celu uznania takiej przegrody za przegrodę klasy B należy dodatkowo przeprowadzić badanie wy-

magane dla przegród klasy B, określone w Kodeksie FTP, Załącznik 1, Część 3. 

2.2.1.1.3     Konstrukcje typu lekkiego, tzw. plaster miodu, wykonane ze stali lub z materiału równoważ-
nego stali, mogą być zastosowane jako nieprzenoszące obciążeń wewnętrzne przegrody klasy A w po-
mieszczeniach mieszkalnych i służbowych, o ile przejdą pomyślnie próby ogniowe zgodnie z Kodeksem 
FTP, Załącznik 1, Część 3. 

2.2.1.2     Przegrody przeciwciągowe 

2.2.1.2.1     Przegrody przeciwciągowe są to szczelne bariery mające na celu niedopuszczenie do roz-
przestrzeniania się dymu i ognia, a także niedopuszczenie do podsycania pożaru dopływem powietrza 
w przestrzeniach powietrznych poza oszalowaniem sufitów i ścian, normalnie niewidocznych podczas 
obsługi statku. 

2.2.1.2.2     W pomieszczeniach mieszkalnych i służbowych, w posterunkach dowodzenia i w koryta-
rzach, przegrody przeciwciągowe w poziomych przestrzeniach powietrznych powinny być rozmieszczo-
ne w odstępach nie większych niż 14 m. 

2.2.1.2.3     W przestrzeniach pionowych takie przegrody przeciwciągowe, w obrębie klatek schodowych 
i szybów wind, powinny być montowane na poziomie każdego pokładu. 

2.2.1.2.4     Do wykonania przegród przeciwciągowych może być zastosowana jedna z następujących 
konstrukcji: 

.1 przedłużenie przegrody klasy B lub C, sufitu lub oszalowania; 
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.2 płyta stalowa o grubości nie mniejszej niż 1 mm, usztywniona, częściowo przyspawana do kon-
strukcji statku i końców profili grodzi lub przymocowana mechanicznie do sufitów lub oszalo-
wań; 

.3 niepalna płyta, przymocowana mechanicznie do konstrukcji statku, ścian, sufitów lub oszalowań; 

.4 niepalna izolacyjna wełna mineralna o grubości nie mniejszej niż 20 mm, pokryta z każdej strony 
sztywną metalową kratą, przy czym z jednej strony krata jest przymocowana do konstrukcji stat-
ku, lub z jednej strony wełna mineralna pokryta jest sztywną metalową kratą, a z drugiej strony 
niepalną tkaniną (tkanina szklana). 

Mogą być zaakceptowane konstrukcje równoważne.  

2.2.1.2.5     Tam, gdzie zastosowano sufity ciągłe, przegrody przeciwciągowe powinny być montowane 
w jednej płaszczyźnie ze ścianami pomieszczeń. 

2.2.1.2.6     Przegrody przeciwciągowe nie są wymagane w pomieszczeniach ogólnego użytku z otwartymi 
sufitami (sufity perforowane), jeżeli łączna powierzchnia otworów wynosi co najmniej 40% całkowitej po-
wierzchni sufitu, rozwiązanych w ten sposób, że pożar powstały poza sufitem będzie widoczny i może być 
łatwo ugaszony. 

2.2.2     Odporność ogniowa przegród pionowych i poziomych  

2.2.2.1     Minimalna klasa odporności ogniowej przegród pionowych (ścian, grodzi) oddzielających 
przyległe pomieszczenia powinna być zgodna z tabelą 2.2.2-1, natomiast przegród poziomych (pokła-
dów) – zgodna z tabelą 2.2.2-2. 

2.2.2.2     Przy posługiwaniu się tabelami należy kierować się następującymi zasadami: 
.1 jeśli dla określenia klasy odporności ogniowej danej przegrody pomiędzy dwoma pomieszcze-

niami podano w tabelach tylko jedną wartość, to należy ją stosować do wszystkich przypadków; 
.2 kreska oznacza, że nie stawia się specjalnych wymagań co do materiału oraz odporności ognio-

wej danej przegrody; 
.3 w celu określenia właściwej klasy odporności ogniowej przegród oddzielających przyległe po-

mieszczenia przewidziano podział pomieszczeń na kategorie w zależności od stopnia zagrożenia 
pożarowego. W przypadkach wątpliwych odnośnie zakwalifikowania pomieszczenia do jednej 
z podanych kategorii, takie pomieszczenie należy zaliczyć do kategorii, dla której określono 
wyższe wymagania dotyczące ograniczających je przegród. Oznaczenie kategorii należy trakto-
wać raczej jako określenie przeznaczenia danego pomieszczenia, niż ściśle obowiązujący po-
dział; 

.4 małe, obudowane przestrzenie wewnątrz pomieszczenia, mające mniej niż 30% powierzchni 
otworów kontaktowych z takim pomieszczeniem, powinny być traktowane jako oddzielne po-
mieszczenia. Klasa odporności ogniowej ścian i pokładów otaczających takie małe przestrzenie 
powinna być zgodna z wartościami podanymi w tabelach 2.2.2-1 i 2.2.2-2. 

Pomieszczenia statku zostały podzielone na 11 kategorii w zależności od stopnia zagrożenia pożaro-
wego: 
(1) Posterunki dowodzenia: 

– pomieszczenia, w których znajdują się awaryjne źródła energii i oświetlenia (pomieszczenia 
z baterią akumulatorów, pomieszczenia awaryjnych zespołów prądotwórczych); 

– sterówki i kabiny nawigacyjne, pomieszczenia z nadajnikiem radaru;  
– pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia radiowe statku; 
– pożarowe stanowiska dowodzenia; 
– centrale manewrowo-kontrolne mechanizmów napędu głównego, jeżeli są usytuowane poza 

przedziałem maszynowym; 
– pomieszczenia uruchamiania sygnalizacji ogólnego alarmu pożarowego.  

(2) Korytarze – korytarze i hole. 
(3) Pomieszczenia mieszkalne – patrz definicje podane w 1.2.51, z wyłączeniem korytarzy. 
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(4) Klatki schodowe – wewnętrzne schody otoczone ścianami, windy, całkowicie wydzielone szyby 
ewakuacyjne i schody ruchome (z wyjątkiem znajdujących się wyłącznie w obrębie przedziałów ma-
szynowych) wraz z ich obudową. Schody otoczone ścianami tylko na jednym pokładzie należy uwa-
żać za część pomieszczenia, od którego nie są oddzielone drzwiami pożarowymi. 

(5) Pomieszczenia służbowe o małym zagrożeniu pożarowym: 
– schowki i magazynki o powierzchni podłogi mniejszej niż 4 m2, nieprzeznaczone do przecho-

wywania cieczy palnych oraz suszarnie i pralnie; 
– oznakowane pomieszczenia z rozdzielnicami elektrycznymi o powierzchni podłogi mniejszej 

niż 4 m2;  
– komory chłodni prowiantowych, izolowane materiałami niepalnymi. 

(6) Przedziały maszynowe kategorii A – patrz definicje podane w 1.2.65. 
(7) Inne przedziały maszynowe: 

– przedziały maszynowe zdefiniowane w 1.2.64, z wyjątkiem przedziałów maszynowych katego-
rii A; 

– pomieszczenia z wyposażeniem elektrycznym (np. centrale telefoniczne, pomieszczenia central 
klimatyzacyjnych). 

(8) Pomieszczenia ładunkowe – wszystkie pomieszczenia przeznaczone na ładunki (w tym zbiorniki 
ładunkowe produktów olejowych), jak również prowadzące do nich szyby i luki. 

(9) Pomieszczenia służbowe o dużym zagrożeniu pożarowym – kuchnie, pentry wyposażone w urzą-
dzenia do gotowania, magazyny farb, schowki i magazynki o powierzchni podłogi 4 m2 i większej, 
magazyny do przechowywania cieczy palnych, sauny, warsztaty niestanowiące części przedziałów 
maszynowych, pomieszczenia do gromadzenia i obróbki śmieci oraz komory chłodni prowianto-
wych, izolowane materiałami palnymi. 

(10) Pokłady otwarte: 
– przestrzenie na pokładach otwartych oraz obudowane promenady poza miejscami wsiadania do ło-

dzi i tratw ratunkowych oraz ich opuszczania. Obudowane promenady nie mogą stwarzać zagroże-
nia pożarowego, co oznacza, że stosowanie mebli powinno być ograniczone do mebli pokłado-
wych. Dodatkowo, takie przestrzenie powinny mieć wentylację naturalną przez stałe otwory;  

– wolne przestrzenie (przestrzenie na zewnątrz nadbudówek i pokładówek). 
(11) Pomieszczenia ro-ro i pomieszczenia samochodowe – pomieszczenia zdefiniowane w 1.2.54 

i 1.2.55. 

Tabela 2.2.2-1 
Odporność ogniowa przegród pionowych oddzielających przyległe pomieszczenia 

Pomieszczenie (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Posterunki dowodzenia  (1) A-0e) A-0 A-60 A-0 A-15 A-60 A-15 A-60 A-60 * A-60 
Korytarze i hole  (2)  C B-0 B-0 

A-0c)
B-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30 

Pomieszczenia mieszkalne  (3)   Ca),b) B-0 
A-0c)

B-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30 

Klatki schodowe  (4)    B-0 
A-0c)

B-0 
A-0c)

A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30 

Pomieszczenia służbowe  
o małym zagrożeniu 
pożarowym  (5) 

    C A-60 A-0 A-0 A-0 * A-0 

Przedziały maszynowe  
kategorii A  (6) 

     * A-0 A-0g) A-60 * A-60f)

Inne przedziały  
maszynowe  (7) 

      A-0d) A-0 A-0 * A-0 

Pomieszczenia ładunkowe - 
ładownie klasyczne  (8) 

       * A-0 * A-0 

Pomieszczenia służbowe  
o dużym zagrożeniu  

        A-0d) * A-30 
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pożarowym  (9) 
Pokłady otwarte  (10)          –  A-0 
Pomieszczenia ro-ro  
i samochodowe  (11) 

          A-30h)

Tabela 2.2.2-2 
Odporność ogniowa pokładów oddzielających przyległe pomieszczenia 

Pomieszczenie od góry 
Pomieszczenie od dołu    

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Posterunki dowodzenia   (1) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * A-60 
Korytarze i hole  (2) A-0 * * A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30 
Pomieszczenia mieszkalne (3) A-60 A-0 * A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30 
Klatki schodowe  (4) A-0 A-0 A-0 * A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30 
Pomieszczenia służbowe 
o małym zagrożeniu 
pożarowym  (5) 

A-15 A-0 A-0 A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * A-0 

Przedziały maszynowe  
kategorii A  (6) 

A-60 A-60 A-60 A-60 A-60 * A-60i) A-30 A-60 * A-60 

Inne przedziały maszynowe  (7) A-15 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 * A-0 A-0 * A-0 
Pomieszczenia ładunkowe 
 – ładownie klasyczne  (8) 

A-60 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 * A-0 * A-0 

Pomieszczenia służbowe 
o dużym zagrożeniu  
pożarowym  (9) 

A-60 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-0 A-0d) * A-30 

Pokłady otwarte  (10) * * * * * * * * * –  A-0h)

Pomieszczenia ro-ro  
i samochodowe  (11) 

A-60 A-30 A-30 A-30 A-0 A-60 A-0 A-0 A-30 A-0h) A-30h)

Uwagi do tabel 2.2.2-1 i 2.2.2-2: 
a)  Przy zastosowaniu metod IIC i IIIC ochrony przeciwpożarowej nie stawia się specjalnych wymagań dla przegród. 
b) Przy zastosowaniu metody IIIC pomiędzy pomieszczeniami lub grupami pomieszczeń o powierzchni podłogi 50 m2 i więk-

szej należy stosować przegrody klasy B-0. 
c) W celu uściślenia klasy przegrody – patrz 2.2.3 i 2.2.4. 
d)  Jeżeli pomieszczenia należą do tej samej kategorii, to przegrody wymagane są tylko wówczas, gdy pomieszczenia przyległe 

przeznaczone są do różnych celów, np. dla kategorii (9) kuchnia przyległa do innej kuchni nie wymaga przegrody, natomiast 
kuchnia przyległa do magazynu farb wymaga przegrody klasy A-0. 

e) Przegrody oddzielające między sobą sterówkę, kabinę nawigacyjną i kabinę radiową mogą być klasy B-0. 
f) Przegroda klasy A-0 może być zastosowana tylko wówczas, gdy nie przewiduje się przewozu ładunków niebezpiecznych 

lub jeśli towary takie są składowane w odległości co najmniej 3 m od przegrody, mierząc poziomo. 
g) Dla pomieszczeń ładunkowych przeznaczonych do przewozu ładunków niebezpiecznych mają zastosowanie wymagania 

podane w 2.10.  
h) Obowiązuje od 1 lipca 2014 r. 
i) Dla przedziałów maszynowych kategorii (7) o małym zagrożeniu pożarowym zezwala się na zastosowanie przegrody klasy 

A-0. Dla ustalenia takich przedziałów maszynowych – patrz określenia podane w 6.1.4.2(10). 
* Oznacza, że przegroda powinna być wykonana ze stali lub materiału równoważnego stali, lecz nie musi być klasy A. Jednak 

jeśli pokład, z wyjątkiem pokładu otwartego, przebijany jest w celu przeprowadzenia kabli, rur lub kanałów wentylacyjnych, 
to takie przejścia powinny być wykonane jako szczelne, żeby nie dopuścić do przenikania ognia i dymu. Przegrody między 
posterunkami dowodzenia (pomieszczeniami awaryjnych zespołów prądotwórczych) a otwartymi pokładami mogą mieć 
otwory wlotów powietrza bez zamknięć, chyba że w pomieszczeniu zastosowano stałą gazową instalację gaśniczą. 

2.2.2.3     Sufity ciągłe lub oszalowania klasy B w połączeniu z odpowiednimi pokładami lub ścianami mogą 
być zaakceptowane jako przyczyniające się, w całości lub w części, do osiągnięcia wymaganej odporności 
ogniowej przegrody. 

2.2.2.4     Ściany zewnętrzne nadbudówek i pokładówek, co do których w 2.1.1 wymaga się, aby były 
wykonane ze stali lub materiału równoważnego stali, mogą być wyposażone w okna i iluminatory inne 
niż klasy A, pod warunkiem że w tej części Przepisów nie ma wymagań, aby miały one odporność 
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ogniową klasy A. Podobnie takie ściany mogą być wyposażone w drzwi inne niż klasy A, wykonane 
z materiałów uznanego typu innych niż stal. 

2.2.2.5     Dopuszcza się możliwość zastąpienia konstrukcji przegrody pożarowej o klasie odporności 
ogniowej wymaganej przepisami, konstrukcją przegrody o wyższej klasie odporności – w ramach tej 
samej grupy, np. klasa B-15 może zastąpić klasę B-0, klasa A-15 może zastąpić klasę A-0, itp. 

2.2.3     Ściany w rejonie pomieszczeń mieszkalnych, służbowych i posterunków dowodzenia 

2.2.3.1     W pomieszczeniach mieszkalnych, służbowych oraz w posterunkach dowodzenia należy przyjąć 
jeden z następujących wariantów ochrony przeciwpożarowej: 

. 1  m e t o d a  I C  –  wszystkie wewnętrzne ściany działowe są wykonane jako przegrody klasy B 
lub C, przy czym w pomieszczeniach mieszkalnych i służbowych nie wymaga się montowania 
automatycznej instalacji tryskaczowej oraz instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru, z wyjąt-
kiem zastosowania czujek wykrywczych dymu w korytarzach, klatkach schodowych i drogach 
ewakuacji, zgodnie z 2.4.1.1.1; 

. 2  m e t o d a  I I C  –  wszystkie pomieszczenia, w których możliwe jest powstanie pożaru, są wy-
posażone w automatyczną instalację tryskaczową, zgodnie z 2.4.1.1.2, przy czym nie stawia się 
wymagań co do klasy odporności ogniowej wewnętrznych ścianek działowych; 

. 3  m e t o d a  I I I C  –  wszystkie pomieszczenia, w których możliwe jest powstanie pożaru, są wypo-
sażone w instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru, zgodnie z 2.4.1.1.3, przy czym nie stawia się 
wymagań co do klasy odporności ogniowej wewnętrznych ścianek działowych, pod warunkiem że 
powierzchnia pomieszczeń mieszkalnych lub pomieszczeń wygrodzonych przegrodami klasy A 
lub B nie przekracza 50 m2. Dla pomieszczeń ogólnego użytku powierzchnia ta może być zwięk-
szona do 75 m2.  

2.2.3.2     Wymagania dotyczące stosowania materiałów niepalnych do konstrukcji i izolacji ścian otacza-
jących przedziały maszynowe, posterunki dowodzenia, pomieszczenia służbowe itp. oraz wymagania 
dotyczące ochrony klatek schodowych i korytarzy powinny być wspólne dla wszystkich trzech metod 
przedstawionych w 2.2.3.1. 

2.2.3.3     Wszystkie ściany, od których wymaga się, aby były przegrodami klasy B, powinny rozciągać 
się od pokładu do pokładu i do poszycia burty lub do innych ścian ograniczających. Jeżeli z obu stron 
przegrody zastosowano sufity ciągłe lub oszalowanie ciągłe klasy B, to w takim przypadku przegroda 
może kończyć się na takich sufitach lub oszalowaniach. 

2.2.3.4     Przy zastosowaniu danego wariantu ochrony przeciwpożarowej przegrody, które nie muszą być 
klasy A lub B, powinny być: 

.1 dla metody IC – co najmniej klasy C;  

.2 dla metody IIC – dowolne, z wyjątkiem określonych w tabeli 2.2.2-1 jako klasy C; 

.3 dla metody IIIC – dowolne, pod warunkiem że powierzchnia jednego pomieszczenia lub grupy po-
mieszczeń mieszkalnych wygrodzonych przegrodami klasy A lub B nie przekracza 50 m2 (z wyjąt-
kiem przypadków, gdy zgodnie z tabelą 2.2.2-1 wymagane są przegrody klasy C). Dla pomieszczeń 
ogólnego użytku powierzchnia ta może być zwiększona do 75 m2. 

2.2.3.5     Interpretacje dotyczące użycia materiałów do wykonania konstrukcji ścian w pomieszczeniach 
mieszkalnych na statkach towarowych zostały podane w okólniku MSC/Circ.1120, dla prawideł II-2/5.3 
i II-2/6.2 Konwencji SOLAS, patrz Załącznik, tabele Metoda IC i Metoda IIC – IIIC. 

2.2.4     Ściany otaczające klatki schodowe i szyby wind w pomieszczeniach mieszkalnych,  
służbowych i w posterunkach dowodzenia 

2.2.4.1     Schody przechodzące tylko przez jeden pokład powinny być obudowane co najmniej na jednym 
z poziomów ścianami klasy B-0, z samozamykającymi drzwiami. Windy przechodzące tylko przez jeden 
pokład powinny być obudowane szybem klasy A-0, ze stalowymi drzwiami klasy A-0 na obydwu pozio-
mach. 
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Wyciągi pionowe kuchenne należy traktować tak jak windy. 

2.2.4.2     Schody i szyby wind przechodzące przez więcej niż jeden pokład powinny być obudowane 
ścianami o konstrukcji co najmniej klasy A-0, z samozamykającymi drzwiami co najmniej klasy A-0 na 
każdym pokładzie21.  

2.2.4.3     Na statkach z pomieszczeniami mieszkalnymi dla nie więcej niż 12 osób, gdzie schody prze-
chodzą przez więcej niż jeden pokład i gdzie znajdują się dwie drogi ewakuacji bezpośrednio na pokład 
otwarty z każdego poziomu mieszkalnego, obudowy klatek schodowych i szybów wind mogą być, za-
miast konstrukcjami klasy A-0, konstrukcjami klasy B-0.  

2.2.5     Zamknięcia otworów w przegrodach pożarowych, przejścia przez przegrody pożarowe  
i zabezpieczenie przed przewodzeniem ciepła 

2.2.5.1     Wszystkie otwory w przegrodach pożarowych powinny być wyposażone w zamknięcia o odpor-
ności ogniowej nie mniejszej niż wymagana odporność ogniowa przegrody, w której są zamontowane. 

2.2.5.2     Przejścia rurociągów, kanałów wentylacyjnych i kabli przez przegrody klasy A podlegają ba-
daniom zgodnie z wymaganiami Kodeksu FTP, Załącznik 1, Część 3. 

Badania nie są wymagane dla rurociągów stalowych, jeśli przejścia są stalowe lub wykonane z materia-
łu równoważnego stali, o grubości 3 mm lub większej oraz o długości nie mniejszej niż 0,9 m, montowane 
tak, aby z każdej strony przegrody odległość końca przejścia od przegrody była nie mniejsza niż 0,45 m, 
bez otworów. Przejścia takie powinny być na długości co najmniej 0,45 m, licząc od powierzchni przegro-
dy, odpowiednio izolowane izolacją tej samej klasy, co przegroda. 

Podobnie dla stalowych kanałów wentylacyjnych próby nie są wymagane, jeśli stalowe tuleje przejść 
wykonane są zgodnie z wymaganiami podanymi w 11.2 z Części VI – Urządzenia maszynowe i urządze-
nia chłodnicze, są łączone bezpośrednio z kanałami wentylacyjnymi przy pomocy nitów skręcanych śru-
bami kołnierzy lub przez spawanie oraz odpowiednio izolowane na długości co najmniej 0,45 m, licząc od 
powierzchni przegrody, izolacją tej samej klasy, co przegroda. 

Wymaganie to ma również zastosowanie do zewnętrznych ścian i pokładów nadbudówek i pokładówek, 
dla których wymaga się, aby miały konstrukcję klasy A-60. 

2.2.5.3     Przejścia rurociągów przez przegrody klasy B podlegają próbom ogniowym, przewidzianym 
dla przegrody, w której mają być montowane. 

Próby nie są wymagane dla rurociągów stalowych lub miedzianych oraz dla rurociągów innych niż 
stalowe lub miedziane, jeśli przejścia wykonane są w formie stalowej tulei o grubości ścianki nie mniej-
szej niż 1,8 mm oraz o długości nie mniejszej niż 0,9 m – dla rur o średnicy 150 mm i większej oraz nie 
mniejszej niż 0,6 m – dla rur o średnicy mniejszej niż 150 mm (montowane w połowie swojej długości). 
Jeśli rurociąg nie jest połączony z tuleją, lecz jest przez nią przeprowadzony, to prześwit pomiędzy rurą 
a tuleją nie powinien przekraczać 2,5 mm, chyba że zostanie uszczelniony przy pomocy materiału nie-
palnego lub innego odpowiedniego materiału. 

Przejścia w przegrodach klasy B dla przeprowadzenia kabli elektrycznych, kanałów wentylacyjnych 
i innych podobnych przewodów dla zainstalowania końcówek wentylacyjnych, elementów oświetlenia 
itp. powinny być obudowane stalową tuleją i wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w 11.2.9 
z Części VI – Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze. 

2.2.5.4     Nieizolowane rurociągi metalowe przechodzące przez przegrody klasy A i B powinny być 
wykonane z materiału o temperaturze topnienia wyższej niż 950 °C – dla przegród klasy A-0 oraz wyż-
szej niż 850 °C – dla klasy B-0. 

2.2.5.5     Przejścia przez przegrody pożarowe klasy A i B rurociągów i kanałów wentylacyjnych powinny 
spełniać wymagania podane w punktach, odpowiednio, 1.16.11.5 oraz 11.2 z Części VI – Urządzenia ma-

                                                      
21  Interpretacje dotyczące wykonania klatek schodowych na statkach towarowych zostały podane w okólniku MSC/Circ.1120, 

dla prawidła II-2/9.2.3.4.1 Konwencji SOLAS, patrz Załącznik, rys. 1, 2.1 i 2.2. 
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szynowe i urządzenia chłodnicze, natomiast przejścia kabli – wymagania podane w podrozdziale 16.8.6 
z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania. 

2.2.5.6     W celu niedopuszczenia do przewodzenia ciepła przez metalowe pokłady lub ściany, izolacja 
pokładów lub ścian traktowanych jako przegrody pożarowe klasy A powinna, w przypadku konstrukcji 
stalowych lub aluminiowych, rozciągać się poza krawędź przebicia, przecięcia lub krawędź końcową 
wymaganych przegród pożarowych, na odległość co najmniej 0,45 m. 22 

Jeśli pomieszczenie podzielone jest pokładem lub przegrodą klasy A z izolacją o różnej wartości, izo-
lacja o wartości wyższej powinna rozciągać się na pokładzie lub ścianie z izolacją o wartości niższej, na 
długości co najmniej 0,45 m. 

2.2.6     Drzwi i okna w przegrodach pożarowych 

2.2.6.1     Odporność ogniowa drzwi powinna być równoważna odporności przegrody, w której są one 
zamontowane, co powinno być potwierdzone badaniem zgodnie z wymaganiami Kodeksu FTP, Załącznik 
1, Część 3. Drzwi pożarowe oraz ich ościeżnice w przegrodach klasy A powinny być stalowe lub wykona-
ne z materiału równoważnego stali. Drzwi w przegrodach klasy B powinny być niepalne.  

Drzwi uznane jako klasy A bez progu stanowiącego część ościeżnicy powinny być montowane w taki 
sposób, aby szczelina pod drzwiami nie przekraczała 12 mm, a próg z materiału niepalnego powinien 
być zamontowany pod drzwiami tak, aby wykładzina podłogowa nie znajdowała się pod zamkniętymi 
drzwiami. 

Drzwi uznane jako klasy B bez progu stanowiącego część ościeżnicy powinny być montowane w taki spo-
sób, aby szczelina pod drzwiami nie przekraczała 25 mm. 

Na statkach, na których zastosowano wariant ochrony przeciwpożarowej określony w 2.2.3.1 jako 
metoda IC, drzwi oddzielające kabiny mieszkalne od wewnętrznych pomieszczeń sanitarnych, takich jak 
np. prysznice, mogą być wykonane z materiałów palnych. 

Jeśli przegrody o wymaganej klasie odporności ogniowej zostały zastąpione przegrodami o klasie 
wyższej, to wystarczy żeby drzwi w takich przegrodach miały odporność ogniową zgodną z wymaganą 
klasą przegrody. 

2.2.6.2     Drzwi samozamykających nie wolno wyposażać w zaczepy lub inne blokady mechaniczne przy-
trzymujące drzwi w pozycji otwartej. Jednak można zastosować przytrzymujące zaczepy zdalnie zwalnia-
ne, których zwolnienie nastąpi samoczynnie w przypadku uszkodzenia systemu zdalnego zwalniania lub 
zaniku napięcia. 

2.2.6.3     W ścianach korytarzy dopuszcza się otwory wentylacyjne w drzwiach i pod drzwiami kabin 
mieszkalnych i pomieszczeń ogólnego użytku. Otwory te mogą być umieszczone także w drzwiach klasy B 
prowadzących do toalet, biur, pentr, schowków i magazynów. Otwory te mogą być umieszczone tylko 
w dolnej połowie drzwi. Całkowita powierzchnia takich otworów w świetle nie może przekraczać 0,05 m2. 

Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie niepalnego kanału wentylacyjnego, poprowadzonego mię-
dzy kabiną a korytarzem, umieszczonego pod blokiem sanitarnym, jeśli powierzchnia przekroju po-
przecznego tego kanału nie przekracza 0,05 m2. Otwory wentylacyjne, z wyjątkiem znajdujących się pod 
drzwiami, powinny być zabezpieczone kratką wykonaną z materiału niepalnego. 

2.2.6.4     Drzwi wodoszczelne, traktowane jako drzwi pożarowe, nie muszą być izolowane. 

2.2.6.5     Drzwi montowane w przegrodach pożarowych (w tym drzwi samozamykające i drzwi z auto-
matycznym zamknięciem) powinny być tak wykonane, aby zapewniona była możliwość ich ręcznego 
otwarcia z każdej strony przegrody, przez jedną osobę. 

                                                      
22  Interpretacje dotyczące stosowania izolacji w celu niedopuszczenia do przewodzenia ciepła zostały podane w okólniku 

MSC/Circ.1120, dla prawidła II-2/9.3.4 Konwencji SOLAS, patrz szczegóły wykonania – Załącznik, rys. 1 i 2.  Można zaak-
ceptować szczegóły alternatywne, pod warunkiem że skuteczność takich rozwiązań zostanie zweryfikowana na podstawie 
badań przeprowadzonych w taki sam sposób, jak te określone w Kodeksie FTP. W przypadku gdy dolna część izolacji musi 
zostać ścięta dla celów odwodnienia, konstrukcja powinna być wykonana zgodnie z rys. 3, podanym w Załączniku do ww. 
okólnika. 
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2.2.6.6     Okna i iluminatory w zewnętrznych konstrukcjach statku oraz w nadbudówkach i pokładów-
kach powinny spełniać wymagania podane w podrozdziale 7.2 z Części III – Wyposażenie kadłubowe. 

2.3     Drogi ewakuacji 

2.3.1     Wymagania ogólne 

2.3.1.1     Drogi ewakuacji powinny zapewniać osobom znajdującym się na statku opuszczenie pomiesz-
czeń oraz bezpieczne i szybkie dostanie się na pokład, z którego wsiada się do łodzi i tratw ratunkowych. 
Pokład ten powinien być dostępny z innych pokładów otwartych, do których prowadzą drogi ewakuacji. 

2.3.1.2     Drogi ewakuacji są trasami przeznaczonymi do ewakuacji, a także do dojścia do pomieszczeń. 
Zamknięcia drzwi powinny być tak rozwiązane, aby nie utrudniały osiągnięcia tych dwóch celów i aby 
drzwi na drodze ewakuacji mogły być otwierane z obydwu stron. Drzwi znajdujące się wzdłuż drogi 
ewakuacji, które wymagają użycia klucza w celu ich otwarcia podczas poruszania się w kierunku ewaku-
acji, nie mogą być stosowane. 

2.3.1.3     Ze wszystkich pomieszczeń lub grup pomieszczeń, jeśli w innych miejscach tej części Przepi-
sów nie podano inaczej, powinny być utworzone co najmniej 2 oddalone od siebie i gotowe do użycia 
drogi ewakuacji. 

2.3.1.4     Windy osobowe nie mogą być uznane za jedną z wymaganych dróg ewakuacji. 

2.3.1.5     Włazy pokładowe stanowiące drogi ewakuacji, w celu ułatwienia szybkiego i bezpiecznego 
dojścia na pokład, z którego wsiada się do łodzi i tratw ratunkowych, powinny spełniać następujące wy-
magania: 

.1 urządzenia zabezpieczające pokrywę włazu powinny zapewniać możliwość jej otwierania z oby-
dwu stron; 

.2 maksymalna siła niezbędna do otwarcia pokrywy włazu nie może przekraczać 150 N; oraz 

.3 dopuszcza się zastosowanie, po stronie zawiasów, sprężynowego mechanizmu wyrównawczego, 
przeciwwagi lub innych odpowiednich urządzeń, w celu zmniejszenia siły niezbędnej do otwarcia 
pokrywy włazu. 

2.3.1.6     Kabina windy powinna zapewniać bezpieczną ewakuację, także w sytuacjach awaryjnych. 
W celu umożliwienia ewakuacji osób znajdujących się w kabinie windy w przypadku awarii systemu 
zasilania i zatrzymania się windy między poziomami wyjściowymi, kabina windy w suficie powinna 
mieć właz ewakuacyjny, o wymiarach w świetle co najmniej 0,5 x 0,5 m. Właz powinien mieć możli-
wość otwarcia z zewnątrz, przy użyciu specjalnego klucza, umieszczonego w pobliżu włazu. W szybie 
windy powinna znajdować się drabina stalowa, umożliwiająca wyjście osób przez właz ewakuacyjny na 
najbliższy podest wyjściowy. 

2.3.1.7     Drogi ewakuacji, we wszystkich przedziałach maszynowych, pompowniach ładunkowych, 
pomieszczeniach ładunkowych i służbowych, w których normalnie pracuje załoga, lub do których załoga 
ma dostęp, oraz w pomieszczeniach ogólnego użytku, w korytarzach, klatkach schodowych oraz na po-
kładach otwartych, prowadzące do miejsc zbiórki, a także wyjścia i wyjścia awaryjne z pomieszczeń, 
powinny być oznaczone znakami z odpowiednimi symbolami podanymi w rezolucji A.760(18). Znaki 
z takimi symbolami powinny być umieszczone na wysokości wzroku dorosłej osoby.  

Znaki te powinny być wykonane albo z materiału fotoluminescencyjnego, albo z innego materiału i od-
powiednio oświetlone instalacją elektryczną zasilaną z awaryjnego źródła energii.  

2.3.1.8     Drogi ewakuacji powinny być wyposażone w oświetlenie zasilane z podstawowego i awaryj-
nego źródła zasilania energii elektrycznej, patrz rozdział 6 z Części VIII – Instalacje elektryczne i syste-
my sterowania.  

2.3.2     Drogi ewakuacji z pomieszczeń mieszkalnych, służbowych i z posterunków dowodzenia  

2.3.2.1     Wymagania ogólne 
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2.3.2.1.1     Schody i drabiny na statku powinny być tak rozplanowane, aby zapewniona była gotowa do 
użycia droga ewakuacji z pomieszczeń mieszkalnych dla pasażerów i załogi oraz z pomieszczeń, w któ-
rych normalnie zatrudniona jest załoga, na pokład, z którego wsiada się do łodzi i tratw ratunkowych. 

2.3.2.1.2     Na wszystkich poziomach mieszkalnych należy utworzyć co najmniej 2 oddalone od siebie 
drogi ewakuacji z każdego wydzielonego pomieszczenia lub grupy pomieszczeń.  

Za wydzielone pomieszczenie należy uważać pomieszczenie, w którym normalnie może przebywać 
załoga, znajdujące się wewnątrz innego pomieszczenia, np. palarnia usytuowana w pomieszczeniu ogól-
nego użytku. Wówczas z takiego pomieszczeniu ogólnego użytku powinny być 2 drogi ewakuacji. 

Kabiny mieszkalne składające się z więcej niż jednego pomieszczenia nie muszą mieć więcej niż jed-
ną drogę ewakuacji.  

2.3.2.1.3     Jeśli w podrozdziale 2.3 nie podano inaczej, rozwiązania w formie korytarzy, holi lub części 
korytarzy, z których możliwa jest tylko jedna droga ewakuacji, są zabronione. 

Znajdujące się w rejonie pomieszczeń służbowych ślepe korytarze, które są niezbędne do praktycznej 
obsługi statku, takie jak stacje bunkrowania paliwa i  poprzeczne korytarze dla zaopatrzenia statku, są 
dozwolone, pod warunkiem że takie korytarze są oddzielone od rejonów pomieszczeń mieszkalnych dla 
załogi oraz są niedostępne z rejonu pomieszczeń mieszkalnych dla pasażerów. Również część korytarza, 
która ma głębokość nie przekraczającą jego szerokości, i która uważana jest za wnękę lub miejscowe 
rozszerzenie, jest dozwolona. 

2.3.2.1.4     Wszystkie schody w pomieszczeniach mieszkalnych i służbowych oraz w posterunkach do-
wodzenia powinny mieć szkielet stalowy lub wykonany z innego materiału równoważnego stali.  

2.3.2.1.5     Z pomieszczenia radiostacji, z którego nie ma bezpośredniego wyjścia na pokład otwarty, należy 
zapewnić dwie drogi ewakuacji. Jedną z nich może stanowić iluminator lub okno o wystarczających wymia-
rach, pozwalających na ewakuację. 

2.3.2.1.6     Drzwi znajdujące się na drogach ewakuacji powinny otwierać się w kierunku ewakuacji, 
z wyjątkiem takim że: 

.1 drzwi indywidualnych kabin mogą otwierać się do środka kabin w celu uniknięcia uderzenia osób 
znajdujących się w korytarzu, kiedy drzwi są otwierane; 

.2 drzwi w pionowych szybach ewakuacyjnych mogą otwierać się na zewnątrz szybu w celu umożli-
wienia używania szybu zarówno do ewakuacji, jak i do dojścia. 

2.3.2.2     Ewakuacja z pomieszczeń znajdujących się poniżej najniższego pokładu otwartego 

Poniżej najniższego pokładu otwartego główną drogę ewakuacji powinna stanowić klatka schodowa, 
a pomocniczą drogą ewakuacji może być szyb lub klatka schodowa.  

2.3.2.3     Ewakuacja z pomieszczeń znajdujących się powyżej najniższego pokładu otwartego 

Powyżej najniższego pokładu otwartego drogami ewakuacji powinny być klatki schodowe lub drzwi 
prowadzące na pokład otwarty, albo ich kombinacje. 

2.3.2.4     Ślepe korytarze23 

Zabrania się tworzenia ślepych korytarzy o długości przekraczającej 7 m. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się pozostawienie ślepego korytarza w pomieszczeniach 

znajdujących się powyżej najniższego pokładu otwartego, pod warunkiem że na „ślepym” końcu takiego 
korytarza drogę ewakuacji stanowi stalowa drabina prowadząca na pokład wyższy zapewniający ewaku-
ację. Takie rozwiązanie jest akceptowane tylko wówczas, gdy 2 drogi ewakuacji, zgodne z 2.3.2.3, są utwo-
rzone na drugim końcu takiego korytarza. Okno wychodzące na pokład otwarty nie jest akceptowane jako 
rozwiązanie stanowiące drogę ewakuacji.  

2.3.2.5     Szerokość i ciągłość tras ewakuacji 

                                                      
23  Ślepy korytarz – oznacza korytarz lub jego część, z którego jest tylko jedna droga ewakuacji. 
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Klatki schodowe i korytarze używane jako drogi ewakuacji powinny mieć szerokość w świetle nie 
mniejszą niż 0,7 m i powinny mieć poręcz z jednej strony. Klatki schodowe i korytarze o szerokości 
w świetle 1,8 m lub większej powinny mieć poręcze z obu stron. 

Szerokość w świetle jest odległością między poręczą a ścianą po drugiej stronie lub między poręcza-
mi. Kąt pochylenia schodów zasadniczo powinien wynosić 45°. W uzasadnionych przypadkach dopusz-
cza się zwiększenie tego kąta do 50°, a w przedziałach maszynowych i małych pomieszczeniach do 60°. 

Otwory drzwiowe, które stanowią drogę dostępu do klatki schodowej, powinny mieć taką samą szerokość 
co klatka schodowa. 

2.3.2.6     Odstępstwo od wymagania dwóch dróg ewakuacji 

Wyjątkowo, po uzgodnieniu z PRS, można zrezygnować z jednej z dróg ewakuacji z pomieszczeń za-
łogowych, do których wchodzi się sporadycznie, jeśli wymagana droga ewakuacji jest niezależna od 
drzwi wodoszczelnych. 

2.3.2.7     Rozmieszczenie ucieczkowych aparatów oddechowych 

Na wszystkich statkach o pojemności brutto 500 lub większej, uprawiających żeglugę międzynaro-
dową, na drogach ewakuacji – w łatwo dostępnych miejscach – w rejonie pomieszczeń mieszkalnych 
należy umieścić co najmniej 2 ucieczkowe aparaty oddechowe, spełniające wymagania podane w 5.1.5. 

2.3.3     Drogi ewakuacji z przedziałów maszynowych  

2.3.3.1     Ewakuacja z przedziałów maszynowych kategorii A 

Z każdego przedziału maszynowego kategorii A należy utworzyć dwie drogi ewakuacji, które powin-
ny stanowić, albo: 

.1 dwa ciągi stalowych schodów lub drabin24, rozmieszczonych możliwie jak najdalej od siebie, 
prowadzących do drzwi w górnej części przedziału maszynowego, skąd zapewniony jest dostęp 
do pokładu otwartego. Jeden ciąg schodów lub drabin powinien mieć ciągłą osłonę, o odporności 
ogniowej wymaganej w 2.2.2 dla klatek schodowych, kategoria (4), poczynając od dolnej części 
przedziału maszynowego, aż do bezpiecznego miejsca na zewnątrz tego przedziału. Drzwi w tej 
osłonie powinny być typu samozamykającego, o tej samej odporności ogniowej, co osłona.  
Drabina lub schody powinny być zamocowane w taki sposób, żeby ciepło, w przypadku pożaru 
w przedziale maszynowym, nie mogło przenikać przez nieizolowane miejsca zamocowania dra-
biny lub schodów. Osłona powinna zapewniać przejście o wymiarach co najmniej 0,8 x 0,8 m, przy 
czym drabina może znajdować się w świetle tego przejścia. Wewnątrz osłony powinno znajdo-
wać się oświetlenie awaryjne; albo 

.2 jeden ciąg stalowych schodów lub drabin prowadzących do drzwi w górnej części przedziału ma-
szynowego, skąd zapewniony jest dostęp do pokładu otwartego i dodatkowo stalowe drzwi 
otwierane z każdej strony, umieszczone w dolnej części przedziału, w miejscu oddalonym od 
ciągu schodów lub drabin. Drzwi powinny zapewniać dostęp do bezpiecznej drogi ewakuacji 
z dolnej części przedziału na otwarty pokład. 

2.3.3.2     Odstępstwo od wymagania dwóch dróg ewakuacji 
Na statkach o pojemności brutto mniejszej niż 1000 można zrezygnować z jednej drogi ewakuacji 

wymaganej w 2.3.3.1, zwracając szczególną uwagę na wymiary i rozplanowanie górnej części przedziału 
maszynowego. 

Na statkach o pojemności brutto mniejszej niż 1000 droga ewakuacji z przedziału maszynowego ka-
tegorii A nie musi spełniać wymagań dla ciągłej osłony od ognia, podanych w 2.3.3.1.1. 

Jeśli w pomieszczeniu maszyny sterowej znajduje się stanowisko awaryjnego sterowania, to z po-
mieszczenia tego należy zapewnić drugą drogę ewakuacji, chyba że jest z niego bezpośrednie wyjście na 
pokład otwarty. 

                                                      
24   Drabiny wykonane ze stalowych elastycznych lin są nie do zaakceptowania. 
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2.3.3.3     Ewakuacja z przedziałów maszynowych innych niż kategorii A 

Z przedziałów maszynowych innych niż kategorii A należy utworzyć dwie drogi ewakuacji, z takim 
wyjątkiem, że można zaakceptować jedną drogę ewakuacji dla przedziałów, do których wchodzi się spo-
radycznie oraz w których z żadnego miejsca odległość do drzwi nie przekracza 5 m. 

2.3.3.4     Pochyłe drabiny i schody 

Wszystkie pochyłe drabiny/schody montowane zgodnie z 2.3.3.1 z otwartymi stopniami w przedzia-
łach maszynowych będące częścią lub stanowiące dostęp do dróg ewakuacji, lecz nieumieszczone 
w ciągłej osłonie od ognia, powinny być stalowe. Takie drabiny/schody powinny być wyposażone w 
stalowe osłony przymocowane od dołu, tak, aby zapewniały uciekającym osobom ochronę przed ciepłem i 
ogniem oddziaływującym od dołu. 

2.3.3.5     Ewakuacja z maszynowych central manewrowo-kontrolnych (CMK) znajdujących się  
w przedziałach maszynowych kategorii A25 

Należy utworzyć dwie drogi ewakuacji z centrali manewrowo-kontrolnej znajdującej się w przedziale 
maszynowym. Co najmniej jedna z tych dróg ewakuacji powinna prowadzić do bezpiecznego miejsca 
znajdującego się poza takim przedziałem maszynowym.  

2.3.3.6     Ewakuacja z głównych warsztatów znajdujących się w przedziałach maszynowych  
kategorii A 26 

Należy utworzyć dwie drogi ewakuacji z głównego warsztatu znajdującego się w przedziale maszyno-
wym. Co najmniej jedna z dróg ewakuacji powinna prowadzić do bezpiecznego miejsca znajdującego się 
poza takim przedziałem maszynowym. 

2.3.3.7     Rozmieszczenie ucieczkowych aparatów oddechowych 

Na wszystkich statkach o pojemności brutto 500 lub większej, uprawiających żeglugę międzynarodową, 
w przedziałach maszynowych kategorii A, w miejscach dobrze widocznych, należy umieścić ucieczkowe 
aparaty oddechowe, spełniające wymagania określone w 5.1.5. Liczba aparatów powinna być następująca: 

.1 w przedziałach maszynowych kategorii A, w których znajdują się silniki spalinowe napędu 
głównego: 
– 2 szt. w przedziałach mających jeden poziom, umieszczone na drogach ewakuacji, w pobliżu 

drabin lub schodów ewakuacyjnych. W przedziałach mających więcej niż jeden poziom, nie 
uwzględniając szybu maszynowego, dodatkowo 1 szt. na każdym poziomie platformy lub po-
kładu, umieszczona w pobliżu drabin lub schodów ewakuacyjnych;  

– 1 szt. w pomieszczeniu CMK, jeśli CMK jest oddzielnym pomieszczeniem należącym do 
przedziału maszynowego; 

– 1 szt. w rejonie warsztatów będących oddzielnymi pomieszczeniami należącymi do przedzia-
łu maszynowego. Aparat powinien być umieszczony na zewnątrz w pobliżu drzwi wyjścio-
wych z warsztatów. Aparat nie jest wymagany, jeśli z rejonu warsztatów istnieje bezpośred-
nia droga ewakuacji. 
W zależności od wielkości i rozplanowania przedziału maszynowego mogą być wymagane 

dodatkowe aparaty; 
.2 w przedziałach maszynowych kategorii A, innych niż te w których znajdują się silniki spalinowe 

napędu głównego: 
– 1 szt. na każdym poziomie platformy lub pokładu, w pobliżu drabiny lub schodów ewaku-

acyjnych. Aparat nie jest wymagany, jeżeli przedział maszynowy ma tylko jeden poziom 
i zapewniona jest bezpośrednia droga ewakuacji. 

                                                      
25 Wymaganie ma zastosowanie do statków podlegających Konwencji SOLAS, zbudowanych 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie. 
26  Wymaganie ma zastosowanie do statków podlegających Konwencji SOLAS, zbudowanych 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie. 
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2.4      Zabezpieczenie przeciwpożarowe pomieszczeń mieszkalnych, służbowych i posterunków  
dowodzenia 

2.4.1     Stałe instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz instalacje gaśnicze  

2.4.1.1     Na statkach towarowych pomieszczenia mieszkalne i służbowe powinny być wyposażone w stałą 
instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru, spełniającą wymagania podane w 4.1 oraz/lub w automatyczną 
instalację tryskaczową, spełniającą wymagania podane w 3.3, w zależności od przyjętej metody ochrony prze-
ciwpożarowej, określonej w 2.2.3.1, następująco 

.1 na statkach, na których zastosowano metodę IC, we wszystkich korytarzach, klatkach schodowych 
i drogach ewakuacji, znajdujących się w obszarze pomieszczeń mieszkalnych i służbowych należy 
zamontować stałą instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru, umożliwiającą wykrywanie dymu; 

.2 na statkach, na których zastosowano metodę IIC, w pomieszczeniach mieszkalnych, kuchniach 
i innych pomieszczeniach służbowych, z wyjątkiem pomieszczeń, które nie przedstawiają istotnego 
zagrożenia pożarowego, takich jak przedziały puste, pomieszczenia sanitarne itp., należy zamon-
tować automatyczną instalację tryskaczową. Dodatkowo należy zamontować stałą instalację wy-
krywania i sygnalizacji pożaru, umożliwiającą wykrywanie dymu we wszystkich korytarzach, klat-
kach schodowych i drogach ewakuacji, znajdujących się w rejonie pomieszczeń mieszkalnych. 

.3 na statkach, na których zastosowano metodę IIIC, we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych 
i służbowych, z wyjątkiem pomieszczeń, które nie przedstawiają istotnego zagrożenia pożarowego, 
takich jak przedziały puste, pomieszczenia sanitarne itp., należy zamontować stałą instalację wy-
krywania i sygnalizacji pożaru. Dodatkowo stała instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru po-
winna umożliwiać wykrywanie dymu we wszystkich korytarzach, klatkach schodowych i drogach 
ewakuacji, znajdujących się w rejonie pomieszczeń mieszkalnych. 

Pomieszczenia służbowe znajdujące się poza rejonem mieszkalnym nie muszą być wyposażone 
w stałą instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru. 

2.4.1.2     W rejonie pomieszczeń mieszkalnych, służbowych i posterunków dowodzenia powinny znaj-
dować się ręczne przyciski pożarowe, zgodnie z wymaganiami podanymi w 4.1.2.  

2.4.2     Instalacja wentylacyjna i system oddymiania w posterunkach dowodzenia 

Posterunki dowodzenia znajdujące się poza przedziałami maszynowymi powinny być wyposażone 
w instalację wentylacyjną nawiewową i system oddymiania, spełniającą wymagania podane w podroz-
dziale 11.11 z Części VI – Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze, umożliwiające w razie pożaru 
normalną pracę znajdujących się tam urządzeń i kontynuowanie dowodzenia statkiem. 

2.4.3     Gaśnice przenośne 

2.4.3.1     W pomieszczeniach ogólnego użytku jedna gaśnica powinna przypadać na 250 m2 lub pozosta-
łą część powierzchni pokładu takich pomieszczeń. 

2.4.3.2     W korytarzach odległość do gaśnicy nie powinna przekraczać 25 m, na każdym pokładzie 
i w każdej głównej strefie pionowej. 

2.4.3.3     W szpitalu powinna znajdować się co najmniej jedna gaśnica. 

2.4.3.4     W suszarniach i pentrach z urządzeniami do gotowania powinna znajdować się co najmniej 
jedna gaśnica.  

2.4.3.5     W posterunkach dowodzenia (innych niż sterówka) powinna znajdować się co najmniej jedna 
gaśnica. 

2.4.3.6     W sterówce o powierzchni podłogi 50 m2 lub większej powinny znajdować się co najmniej 
2 gaśnice, natomiast jedna – jeśli powierzchnia podłogi jest mniejsza niż 50 m2 oraz dodatkowo jedna – 
w kabinie nawigacyjnej. 

Jeśli sterówka sąsiaduje z kabiną nawigacyjną i ma drzwi wejściowe z bezpośrednim dostępem do 
kabiny nawigacyjnej, to dodatkowa gaśnica w kabinie nawigacyjnej nie jest wymagana. 
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2.4.3.7     Schowki i magazynki (o powierzchni podłogi 4 m2 i większej), pomieszczenia poczty i bagażu, 
warsztaty (niestanowiące części przedziału maszynowego) powinny być wyposażone w jedną gaśnicę. 

2.4.3.8     Na statkach o pojemności brutto 1000 lub większej, w pomieszczeniach mieszkalnych, służ-
bowych i posterunkach dowodzenia powinno znajdować się co najmniej 5 gaśnic przenośnych. 

2.5     Zabezpieczenie przeciwpożarowe przedziałów maszynowych 

2.5.1     Przedziały maszynowe, w których znajdują się kotły opalane paliwem ciekłym lub zespoły 
paliwowe  

2.5.1.1     Stałe instalacje gaśnicze całkowitego wypełnienia 

Na statkach towarowych o pojemności brutto 150 lub większej, przedziały maszynowe kategorii A, 
w których znajdują się kotły opalane paliwem ciekłym lub zespoły paliwowe powinny być wyposażone 
w jedną z następujących stałych instalacji gaśniczych całkowitego wypełnienia:  

.1 gazową, na ditlenek węgla, spełniającą wymagania podane w 3.6.4; 

.2 na pianę lekką, spełniającą wymagania podane w 3.5.3; 

.3 zraszającą wodną lub wysokociśnieniową równoważną instalację zraszającą z wodnym czynni-
kiem gaśniczym, zgodną z 3.4.4. 

Alternatywnie może być zastosowana gazowa równoważna instalacja gaśnicza, wymieniona w 3.7.1 lub 
instalacja gaśnicza aerozolowa, wymieniona w 3.7.2.  

W przypadku gdy przedział maszynowy i przedział, w którym znajdują się kotły nie są całkowicie 
oddzielone ścianką stalową lub jeżeli paliwo może przedostać się z jednego przedziału do drugiego, oby-
dwa te przedziały należy traktować jako jedno pomieszczenie. 

2.5.1.2     Przenośny sprzęt pożarniczy 

W każdym przedziale maszynowym, w którym znajdują się kotły opalane paliwem ciekłym, należy 
umieścić następujący przenośny sprzęt pożarniczy: 

.1 na statkach o pojemności brutto 500 lub większej, agregat gaśniczy pianowy o pojemności co 
najmniej 135 l lub równoważny27, z wężem na zwijadle umożliwiającym podanie środka gaśni-
czego do każdego miejsca w tym przedziale. Dla przedziałów maszynowych z kotłami o mocy 
mniejszej niż 175 kW, przeznaczonymi wyłącznie do ogrzewania pomieszczeń, agregat taki nie 
jest wymagany; 

.2 na wszystkich statkach co najmniej 2 gaśnice przenośne – umieszczone w rejonie palenisk ko-
tłowych oraz w każdym pomieszczeniu, w którym prowadzone są rurociągi instalacji paliwa cie-
kłego; 

.3 na statkach o pojemności brutto 500 lub większej, przenośny zestaw pianowy, spełniający wy-
magania podane w 5.1.3. Zestaw ten może być umieszczony w przedziale maszynowym lub na 
zewnątrz, przy wejściu do tego przedziału; 

.4 na statkach o pojemności brutto 500 lub większej, pojemnik z piaskiem, trocinami nasyconymi sodą 
lub innym materiałem suchym równoważnym, o pojemności 0,1 m3 – umieszczony w rejonie pale-
nisk kotłowych. Obok pojemnika powinna znajdować się szufla do rozprowadzania piasku. Zamiast 
pojemnika z piaskiem można zastosować jedną gaśnicę przenośną – proszkową 6 kg.  

2.5.2     Przedziały maszynowe kategorii A, w których znajdują się silniki spalinowe 

2.5.2.1     Stałe instalacje gaśnicze całkowitego wypełnienia 

Na statkach o pojemności brutto 150 lub większej, przedziały maszynowe kategorii A, w których 
znajdują się silniki spalinowe należy wyposażyć w stałą instalację gaśniczą całkowitego wypełnienia, 
wymaganą w 2.5.1.1.  

                                                      
27  Gaśnica przewoźna proszkowa o pojemności 50 kg lub gaśnica przewoźna CO2 o pojemności 45 kg uważane są jako równo-

ważne. 
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2.5.2.2     Przenośny sprzęt pożarniczy 

W każdym przedziale maszynowym kategorii A, w którym znajdują się silniki spalinowe należy 
umieścić następujący przenośny sprzęt pożarniczy: 

.1 na statkach o pojemności brutto 500 lub większej, gaśnicę przewoźną pianową o pojemności 45 l 
lub równoważną28, umożliwiającą podanie środka gaśniczego na każdą część ciśnieniowej insta-
lacji paliwa, smarowania silników, przekładnię oraz inne miejsca zagrożone pożarem. Na stat-
kach towarowych gaśnica ta może być umieszczona poza przedziałem maszynowym, w pobliżu 
wejścia do tego przedziału; 

.2 na wszystkich statkach gaśnice przenośne, rozmieszczone w taki sposób, aby z żadnego miejsca 
w przedziale maszynowym odległość do gaśnicy nie była większa niż 10 m, przy czym w każ-
dym takim przedziale powinny znajdować się co najmniej 2 takie gaśnice;  

.3 na statkach o pojemności brutto 500 lub większej, przenośny zestaw pianowy, spełniający wy-
magania podane w 5.1.3. Zestaw ten może być umieszczony w przedziale maszynowym lub na 
zewnątrz, przy wejściu do tego przedziału.  

Dodatkowo, na statkach o pojemności brutto 500 lub większej, w przedziałach maszynowych katego-
rii A powinny znajdować się gaśnice przenośne, rozmieszczone następująco: 

.4 w centrali manewrowo-kontrolnej – co najmniej jedna gaśnica, dodatkowo jedna, jeśli w centrali 
znajduje się główna rozdzielnica elektryczna; 

.5 w pobliżu każdej głównej rozdzielnicy elektrycznej – 2 gaśnice; 

.6 w każdym wydzielonym warsztacie – co najmniej jedna gaśnica; 

.7 w zamkniętych pomieszczeniach, w których znajdują się wytwornice gazu obojętnego opalane 
paliwem ciekłym – 2 gaśnice.  

2.5.3     Przedziały maszynowe, w których znajdują się turbiny parowe lub osłonięte maszyny parowe 

2.5.3.1     Stałe instalacje gaśnicze całkowitego wypełnienia 

Jeśli takie pomieszczenia są traktowane jako okresowo bezwachtowe, patrz 6.16.3.1. 

2.5.3.2     Przenośny sprzęt pożarniczy 

W każdym takim przedziale maszynowym należy umieścić następujący przenośny sprzęt pożarniczy: 
.1 na statkach o pojemności brutto 500 lub większej, gaśnice przewoźne pianowe o pojemności 45 l 

lub równoważne, w wystarczającej liczbie, aby pianę lub inny środek gaśniczy można było podać 
na każdą część ciśnieniowej instalacji smarowania turbiny lub maszyny parowej, każdą część 
osłony smarowania pod ciśnieniem turbiny, maszyny parowej lub przekładni oraz inne miejsca 
zagrożone pożarem. Gaśnic przewoźnych można nie stosować w przypadku zapewnienia równo-
rzędnej ochrony przy pomocy stałej instalacji gaśniczej, zamontowanej w przedziale maszyno-
wym, wymaganej w 2.5.1.1; 

.2 na wszystkich statkach gaśnice przenośne, rozmieszczone w taki sposób, aby z żadnego miejsca 
w przedziale maszynowym odległość do gaśnicy nie była większa niż 10 m, przy czym w każ-
dym takim przedziale powinny znajdować się co najmniej 2 gaśnice. 

2.5.4     Inne przedziały maszynowe 

W każdym przedziale maszynowym, innym niż wymieniony w 2.5.1, 2.5.2 i 2.5.3 (zdefiniowanym 
w 1.2.64), w którym istnieje zagrożenie pożarowe, powinna znajdować się co najmniej jedna gaśnica 
przenośna lub inne urządzenie gaśnicze. 

2.5.5     Pomieszczenia wirówek 

2.5.5.1     Wydzielone pomieszczenie wirówek podgrzanego paliwa powinny być wyposażone w: 
.1 niezależną wentylację mechaniczną, patrz 11.3.4 z Część VI – Urządzenia maszynowe i urządze-

nia chłodnicze; 
                                                      
28  Gaśnica przewoźna proszkowa o pojemności 25 kg lub gaśnica przewoźna CO2 o pojemności 20 kg uważane są jako równo-

ważne. 
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.2 instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru, spełniającą wymagania podane w 4.1; oraz  

.3 stałą instalację gaśniczą, uruchamianą ze stanowiska znajdującego się poza tym pomieszczeniem. 
Instalacja ta może stanowić część instalacji gaśniczej całkowitego wypełnienia, ale wówczas po-
winna mieć możliwość niezależnego działania. 

2.5.5.2     Przyciski wyłączania wentylacji i zamknięcia otworów wentylacyjnych pomieszczenia 
wirówek powinny znajdować się na stanowiskach uruchamiania instalacji gaśniczej.  

2.5.5.3     Wirówki podgrzanego paliwa, które nie znajdują się w wydzielonym pomieszczeniu powinny 
być chronione stałą lokalną instalacją zraszającą z wodnym czynnikiem gaśniczym (patrz 2.5.8), uru-
chamianą automatycznie lub ręcznie z miejsca sterowania maszynownią lub z innego odpowiedniego 
miejsca. Jeśli zastosowano instalację automatyczną, to należy również zapewnić możliwość ręcznego 
uruchamiania takiej instalacji. 

2.5.5.4     W pomieszczeniu wirówek powinna znajdować się co najmniej jedna gaśnica przenośna. 

2.5.6     Tłumiki głównych i pomocniczych silników spalinowych  

2.5.6.1     Do gaszenia pożaru tłumików głównych i pomocniczych silników spalinowych, kotłów na 
gazy spalinowe, rurociągów spalinowych kotłów parowych i spalarek śmieci oraz regeneratorów gazo-
wej instalacji turbinowej, zaleca się zastosowanie lokalnej instalacji gaśniczej na ditlenek węgla, spełnia-
jącej wymagania podane w 3.6.6, niezależnej od stałej instalacji gaśniczej całkowitego wypełnienia, 
wymaganej w 2.5.1.1. 

2.5.6.2     Dla silników typu wodzikowego, przestrzenie podtłokowe cylindrów z kolektorem przedmu-
chowym powinny być podłączone do lokalnej instalacji gaśniczej CO2, uznanego typu, wymienionej 
w 3.6.6, lub instalacji gaśniczej równoważnej, zgodnie z zaleceniami producenta silnika (patrz 2.1.6 z Czę-
ści VII – Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe). Lokalna instalacja gaśnicza powinna być 
całkowicie oddzielona od stałej instalacji gaśniczej wymaganej dla przedziału maszynowego. 

2.5.7     Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru 

2.5.7.1     Na statkach o pojemności brutto 500 lub większej, stała instalacja wykrywania i sygnalizacji 
pożaru z czujkami i ręcznymi przyciskami pożarowymi, spełniająca wymagania podane w 6.16.2, po-
winna być zamontowana w przedziałach maszynowych kategorii A: 

.1 okresowo bezwachtowych, patrz 6.16.2.1;  

.2 działających w układzie automatyki, gdzie: 
– zamiast ciągłej obsady wachtowej maszynowni zatwierdzono zastosowanie automatycznych 

i zdalnie sterowanych instalacji i wyposażenia; 
–  napęd główny i związane z nim mechanizmy, łącznie z głównymi źródłami zasilania energią 

elektryczną, mają różny stopień automatyki lub zdalnego sterowania i są w sposób ciągły 
nadzorowane przez załogę z centrali manewrowo-kontrolnej; 

.3 w zamkniętych pomieszczeniach, w których znajdują się spalarki śmieci. 
W przedziałach maszynowych innych niż kategorii A, czujki pożarowe powinny być zainstalowane, 

jeśli w tych przedziałach stosowane są materiały palne/paliwo ciekłe w ilościach stwarzających zagroże-
nie pożarowe. 

2.5.7.2     Na statkach towarowych o pojemności brutto mniejszej niż 500, we wszystkich przedziałach 
maszynowych kategorii A powinna być zamontowana instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru, speł-
niająca mające zastosowanie wymagania podane w 6.16.2 – patrz 6.21.3.  

2.5.7.3     Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru z czujkami pożarowymi powinna być zamontowa-
na w pomieszczeniu z awaryjnym agregatem prądotwórczym oraz w pomieszczeniu z agregatem prądo-
twórczym portowym.  
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2.5.8     Stała lokalna instalacja gaśnicza 

Na statkach towarowych o pojemności brutto 2000 lub większej, przedziały maszynowe kategorii A o ob-
jętości większej niż 500 m3, oprócz stałej instalacji gaśniczej całkowitego wypełnienia, wymaganej w 2.5.1.1, 
powinny być dodatkowo wyposażone w stałą lokalną instalację zraszającą z wodnym czynnikiem gaśniczym, 
spełniającą wymagania podane w 3.4.6 lub instalację równoważną, uznanego typu.  

2.5.9     Urządzenia do usuwania dymu z przedziałów maszynowych 

W przedziałach maszynowych kategorii A oraz, o ile jest to niezbędne, w innych przedziałach maszy-
nowych powinny znajdować się urządzenia zapewniające usuwanie dymu, w przypadku powstania pożaru, 
zgodnie z wymaganiem podanym w 11.3.7 z Części VI – Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze.  

2.5.10     Wykrywanie mgły olejowej w przedziałach maszynowych 

Zaleca się instalowanie w przedziałach maszynowych kategorii A, w miejscach potencjalnych prze-
cieków paliwa/oleju, czujek wykrywczych atmosferycznej mgły olejowej, zgodnie z okólnikiem MSC/ 
Circ.1086. System wykrywania mgły olejowej podlega zatwierdzeniu przez PRS. 

2.6     Zabezpieczenie przeciwpożarowe pomieszczeń ładunkowych  

2.6.1     Pomieszczenia dla ładunków drobnicowych i masowych 

2.6.1.1     Na statkach towarowych o pojemności brutto 2000 lub większej, pomieszczenia ładunkowe, 
z wyjątkiem pomieszczeń ro-ro i pomieszczeń samochodowych (dla których mają zastosowanie inne 
wymagania), powinny być wyposażone w stałą instalację gaśniczą na ditlenek węgla, spełniającą wyma-
gania podane w 3.6.4 lub gazową instalację gaśniczą, która zapewnia równoważną ochronę.  

2.6.1.2     Statek towarowy może zostać zwolniony przez Administrację państwa bandery z konieczności 
wyposażenia pomieszczeń ładunkowych w stałą gazową instalację gaśniczą, wymaganą w 2.6.1.1 i 2.6.2, 
jeżeli statek ten: 

.1 został zbudowany i przeznaczony wyłącznie do przewozu rudy, węgla, ziarna, drewna surowego, 
ładunków niepalnych lub ładunków stwarzających małe zagrożenie pożarowe; oraz 

.2 został wyposażony w stalowe pokrywy luków ładunkowych i skuteczne urządzenia do zamyka-
nia wszystkich otworów wentylacyjnych oraz innych otworów prowadzących do pomieszczeń 
ładunkowych. 

2.6.1.3     Wykaz stałych ładunków masowych przewożonych luzem, dla których statek może zostać 
zwolniony z konieczności wyposażenia pomieszczeń ładunkowych w stałą gazową instalację gaśniczą, 
został podany w załączniku do okólnika MSC.1/Circ.1395, Tabela 1. 

Do tych ładunków należą również materiały niepalne wymienione w punkcie 1 Załącznika 2 do Ko-
deksu FTP, takie jak wyroby ze szkła, betonu, naturalnych materiałów ceramicznych, kamienia, cegły, 
metalu, itp. 

2.6.2     Pomieszczenia dla ładunków niebezpiecznych 

2.6.2.1     Na statkach towarowych o pojemności brutto 500 lub większej, przewożących ładunki niebez-
pieczne na pokładzie lub w jakichkolwiek pomieszczeniach ładunkowych, każde pomieszczenie ładun-
kowe powinno być wyposażone w stałą instalację gaśniczą na ditlenek węgla, spełniającą wymagania 
podane w 3.6.4 lub gazową instalację gaśniczą, która zapewnia równoważną ochronę przewożonym ła-
dunkom, patrz 2.10.1.4. 

Do celów chłodzenia samonagrzewających się ładunków może być użyta zamontowana w pomieszcze-
niu ładunkowym stała instalacja gaśnicza na ditlenek węgla lub instalacja gazowa równoważna. Natomiast 
do tych celów nie mogą być używane stałe gazowe instalacje gaśnicze lub instalacje zobojętniania zamon-
towane na statku, a przeznaczone do obrony innych pomieszczeń niż pomieszczenia ładunkowe29. 

                                                      
29   W pewnych szczególnych przypadkach przewozu stałych ładunków masowych samonagrzewających się, wymienionych 

w załączniku 1 do Kodeksu IMSBC, takich jak: FISHMEAL (FISHSCRAP) STABILIZED UN 2216, SEED CAKE, conta-

 



Zabezpieczenie przeciwpożarowe statków towarowych 45

2.6.2.2     W przypadku stałych masowych ładunków niebezpiecznych przewożonych luzem, dla których 
gazowa instalacja gaśnicza jest nieskuteczna, należy zastosować inną instalację gaśniczą zapewniającą 
równorzędną obronę. Może to być instalacja zraszająca wodna, spełniająca wymagania podane w 3.4, 
o intensywności podawania wody wynoszącej co najmniej 5 l/min na m2 powierzchni podłogi pomiesz-
czenia ładunkowego. Instalacja ta może być zasilana własną pompą lub może pobierać wodę z instalacji 
wodnohydrantowej, pod warunkiem spełnienia wymagań podanych w 2.10.3.2.3, dotyczących zasilania 
wodą. 

Jako rozwiązanie wystarczające do przewozu ładunków, dla których gazowa instalacja gaśnicza jest 
nieskuteczna, można zaakceptować podawanie 4 prądów gaśniczych wody, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w 2.10.3.2. 

2.6.2.3     Wykaz stałych masowych ładunków niebezpiecznych przewożonych luzem, dla których gazo-
wa instalacja gaśnicza jest nieskuteczna, a dla których należy zastosować instalację gaśniczą zapewniają-
cą równorzędną obronę – patrz załącznik do okólnika MSC.1/Circ.1395, Tabela 2. 

2.6.3     Pomieszczenia samochodowe 

Na statkach towarowych o pojemności brutto 500 lub większej, pomieszczenia samochodowe, patrz 
definicja podana w 1.2.55, powinny być zabezpieczone zgodnie z wymaganiami podanymi w 6.2.2. 

2.7     Zabezpieczenie przeciwpożarowe pomieszczeń kuchennych 

2.7.1     Kanały wentylacji wyciągowej znad pieca kuchennego 

2.7.1.1     Na statkach towarowych o pojemności brutto 500 lub większej, kanały wentylacji wyciągowej 
znad pieca kuchennego, przechodzące przez pomieszczenia mieszkalne lub pomieszczenia w których 
znajdują się materiały palne, powinny być stalowe, o grubości 3 do 5 mm, w zależności od powierzchni 
przekroju oraz powinny spełniać mające zastosowanie wymagania dla kanałów wentylacyjnych określo-
ne w rozdziale 11 z Części VI – Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze. Ponadto, każdy kanał 
powinien być wyposażony w: 

.1 łapacz tłuszczu, z łatwo wymienialnym wkładem zatrzymującym tłuszcz; 

.2 klapę przeciwpożarową automatyczną i sterowaną zdalnie30 umieszczoną w dolnym końcu kana-
łu, w miejscu połączenia kanału z okapem kuchennym oraz dodatkowo klapę przeciwpożarową 
sterowaną zdalnie, umieszczoną w górnym końcu kanału, w pobliżu wylotu kanału; 

.3 stałą instalację gaśniczą do gaszenia pożaru wewnątrz kanału31.  

2.7.1.2     Należy zapewnić możliwość wyłączania wentylatorów wyciągowych i nawiewowych, z miej-
sca znajdującego się w pomieszczeniu kuchennym. 

2.7.1.3     Klapy przeciwpożarowe nie muszą być poddawane próbie ogniowej, jednak powinny być sta-
lowe i powinny zapewniać zatrzymywanie ciągu powietrza. 

2.7.1.4     Kanał wentylacji wyciągowej znad pieca kuchennego, biegnący w pomieszczeniach mieszkal-
nych lub w pomieszczeniach z materiałami palnymi, powinien mieć izolację o odporności ogniowej takiej, 
jaka wymagana jest dla pomieszczenia kuchennego. Jeśli kanał przylega do ściany takiego pomieszczenia, 

                                                                                                                                                                          
ining vegetable oil UN 1386 oraz SEED CAKE UN 2217, jeśli pomimo działającej wentylacji temperatura ładunku przekro-
czy 55 oC i nadal wzrasta, taki stan uważa się za sytuację awaryjną, dla której wentylacja powinna być wyłączona, a w celu 
chłodzenia powinna być użyta wymagana w pomieszczeniu ładunkowym stała instalacja gaśnicza CO2 lub równoważna in-
stalacja gazowa. Nie mogą być używane do tego celu stałe gazowe instalacje gaśnicze lub instalacje gazu obojętnego zamon-
towane na statku do ochrony pomieszczeń innych niż pomieszczenia ładunkowe. 

30  Wymaganie dotyczące wyposażenia kanału w klapy przeciwpożarowe automatyczne i sterowane zdalnie ma zastosowanie do 
statków podlegających Konwencji SOLAS, zbudowanych 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie. 

31   Patrz Publikacja ISO 15371:2009, Statki i technologie morskie – Instalacje gaśnicze dla ochrony wyposażenia kuchennego 
do gotowania. 
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to izolacja powinna pokrywać powierzchnię ściany wzdłuż kanału na całej jego szerokości oraz w odległo-
ści co najmniej 0,45 m od obydwu krawędzi kanału32. 

2.7.2     Urządzenia kuchenne do gotowania w głębokim tłuszczu 

Urządzenia te, montowane w zamkniętych pomieszczeniach lub na pokładach otwartych, powinny 
mieć następujące wyposażenie: 

.1 automatyczną lub ręczną instalację gaśniczą, z czynnikiem gaśniczym odpowiednim do gaszenia 
palącego się tłuszczu, podlegającą próbom zgodnie z normą ISO 15371:2009; 

.2 podstawowy i zapasowy termostat z alarmem ostrzegającym obsługę w przypadku uszkodzenia 
jednego z termostatów; 

.3 układ automatycznego odcięcia zasilania elektrycznego po uruchomieniu instalacji gaśniczej; 

.4 sygnalizację alarmową wskazującą w pomieszczeniu kuchennym, gdzie zainstalowano urządze-
nie, że nastąpiło uruchomienie instalacji gaśniczej; oraz 

.5 sterowanie do ręcznego uruchamiania instalacji gaśniczej, wyraźnie oznakowane. 

2.7.3     Gaśnice przenośne 

W pomieszczeniu kuchennym powinna znajdować się co najmniej jedna gaśnica przeznaczona do ga-
szenia pożarów grupy B oraz, jeśli pomieszczenie wyposażone jest w urządzenie kuchenne do gotowania 
w głębokim tłuszczu, dodatkowo jedna gaśnica – do pożarów grupy F lub K.  

2.8     Zabezpieczenie przeciwpożarowe magazynów farb i cieczy palnych 

2.8.1     Magazyny te powinny znajdować się z dala od pomieszczeń mieszkalnych, wejście do magazynu 
powinno być z pokładu otwartego. 

2.8.2     Na statkach towarowych o pojemności brutto 500 lub większej, magazyny te powinny być wyposażo-
ne w jedną z niżej wymienionych stałych instalacji gaśniczych: 

.1 na ditlenek węgla, przy czym ilość CO2 należy obliczać zgodnie z 3.6.4.1.1, przyjmując współczynnik 
wypełnienia ϕ  = 0,4; 

.2 proszkową, przy wymaganej ilości proszku co najmniej 0,5 kg/m3 objętości pomieszczenia; 

.3 zraszającą wodną lub tryskaczową, o intensywności podawania wody co najmniej 5 l/min na m2 
powierzchni podłogi. Instalacja ta może być zasilana z instalacji wodnohydrantowej; 

.4 inną instalację gaśniczą, dającą równorzędną ochronę.  
W każdym przypadku instalacja powinna być uruchamiana spoza magazynu. 
Dodatkowo, magazyny te powinny być wyposażone w jedną gaśnicę przenośną. 

2.8.3     W magazynkach o powierzchni podłogi mniejszej niż 4 m2, z których nie ma dostępu do po-
mieszczeń mieszkalnych, zamiast stałej instalacji gaśniczej można zastosować gaśnicę śniegową, takiej 
wielkości, że ilość CO2 będzie nie mniejsza niż ilość obliczona zgodnie z 2.8.2.1. Magazynek powinien 
mieć otwór, który umożliwi podawanie czynnika z gaśnicy bez wchodzenia do pomieszczenia. Gaśnica 
powinna być przechowywana w pobliżu takiego otworu. 

Zamiast gaśnicy można zastosować otwór lub końcówkę do podłączenia węża pożarniczego, umożli-
wiające podanie do magazynku wody bezpośrednio z instalacji wodnohydrantowej. 

2.9     Zabezpieczenie przeciwpożarowe pomieszczeń do gromadzenia i obróbki śmieci  

2.9.1     Na statkach o pojemności brutto 2000 lub większej, pomieszczenia do gromadzenia i obróbki 
śmieci powinny być wyposażone w instalację zraszającą wodną, spełniającą wymagania podane w 3.4. 
Instalacja zraszająca wodna może być zasilana z instalacji wodnohydrantowej lub z instalacji hydroforo-
wej wody słodkiej.  

Jeśli na statku przewidziano automatyczną instalację tryskaczową, pomieszczenia te mogą być bro-
nione przez tę instalację. 

                                                      
32  Przykłady izolacji kanału wentylacyjnego zostały podane w okólniku MSC.1/Circ.1276, interpretacje prawideł II-2/9.7.2.1, 

II-2/9.7.2.2 i II-2/9.7.5.2.1 Konwencji SOLAS. 
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2.9.2     Na statkach o pojemności brutto 500 lub większej, pomieszczenia spalarek śmieci usytuowane 
poza przedziałem maszynowym powinny być wyposażone w instalację wykrywania i sygnalizacji poża-
ru, spełniającą wymagania podane w 4.1 oraz w jedną z instalacji gaśniczych wymaganych dla obrony 
przedziałów maszynowych kategorii A, wymienionych w 2.5.1.1. 

2.9.3     W pomieszczeniu spalarek śmieci powinna znajdować się co najmniej jedna gaśnica przenośna. 

2.10     Wymagania dodatkowe dla statków przewożących ładunki niebezpieczne 

2.10.1     Wymagania ogólne 

2.10.1.1     Statki przewożące ładunki niebezpieczne – klasyfikacja ładunków niebezpiecznych, patrz 
definicje podane w 2.10.1.9 – dodatkowo powinny spełniać wymagania niniejszego podrozdziału oraz, 
odpowiednio, Kodeksu IMDG lub Kodeksu IMSBC, wraz z poprawkami. 

2.10.1.2     Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań jest Dokument zgodności (dla statków przewożących 
ładunki niebezpieczne),  wystawiany zgodnie z załącznikiem 1 podanym w okólniku MSC.1/Circ.1266, po 
zakończeniu z wynikiem pozytywnym przeglądu statku. 

2.10.1.3     Wymagania niniejszego podrozdziału nie mają zastosowania w przypadku przewozu ładunków 
w ograniczonych ilościach oraz w ilościach dopuszczalnych, jak określono dla danej klasy ładunku w roz-
działach 3.4 i 3.5 z Kodeksu IMDG. 

2.10.1.4     Na statkach o pojemności brutto 500 lub większej, przewożących ładunki niebezpieczne na 
pokładzie lub w pomieszczeniach ładunkowych, każde pomieszczenie ładunkowe powinno być wyposa-
żone w stałą gazową instalację gaśniczą – patrz 2.6.2.1. 

2.10.1.5     Statki towarowe o pojemności brutto mniejszej niż 500 powinny spełniać wymagania niniej-
szego podrozdziału, przy czym, po zaakceptowaniu przez PRS, niektóre z wymagań mogą zostać zmniej-
szone, a takie zmniejszenie wymagań powinno być zapisane w Załączniku do Dokumentu zgodności. 

2.10.1.6     Statki przewożące ładunki niebezpieczne powinny być wyposażone dodatkowo w 3 węże 
pożarnicze wraz z prądownicą, umieszczone na pokładzie otwartym.  

2.10.1.7     Wszystkie statki przewożące ładunki niebezpieczne na pokładzie otwartym, w otwartych po-
mieszczeniach ro-ro lub w otwartych pomieszczeniach samochodowych, dodatkowo powinny być wypo-
sażone w 2 gaśnice proszkowe 6-kilogramowe lub równoważne, umieszczone w pobliżu przewożonych 
ładunków.  

2.10.1.8     W celu weryfikacji dostosowania konstrukcji i wyposażenia statku do przewozu zadeklaro-
wanych ładunków niebezpiecznych na zgodność z wymaganiami niniejszego podrozdziału, należy 
przedstawić do zatwierdzenia następującą dokumentację techniczną: 

.1 instalacja wodnohydrantowa (obejmująca obliczenia wymaganej ilości wody i rozmieszczenie 
zaworów hydrantowych); 

.2 instalacja zraszająca wodna/zatapiania pomieszczenia ładunkowego; 

.3 instalacja elektryczna w pomieszczeniach ładunkowych (szczegóły wykonania/certyfikaty ele-
mentów elektrycznych, do stosowania w strefach niebezpiecznych); 

.4 instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru; 

.5 systemy wentylacji; 

.6 instalacja zęzowa; 

.7 konstrukcja przegród oddzielających pomieszczenia ładunkowe od przedziału maszynowego ka-
tegorii A; 

.8 plan rozmieszczenia sprzętu pożarniczego/Plan ochrony przeciwpożarowej.  

2.10.1.9     Do celów niniejszego podrozdziału stosuje się podział ładunków niebezpiecznych na klasy 
i grupy, zgodnie Kodeksem IMDG i Kodeksem IMSBC, dla których mają zastosowanie następujące definicje: 
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ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE PRZEWOŻONE W OPAKOWANIACH 

Podział na klasy: 

Klasa 1 – materiały wybuchowe 

Klasa 1 obejmuje:  
.1 substancje wybuchowe (substancje, które same nie są wybuchowe, lecz które mogą tworzyć ga-

zową atmosferę wybuchową, pary lub pył nie należą do klasy 1), z wyjątkiem tych, które są zbyt 
niebezpieczne do transportu lub dla których dominujące zagrożenie jest odpowiednie do zagro-
żenia innych klas; 

.2 artykuły wybuchowe, z wyjątkiem urządzeń zawierających substancje wybuchowe w takich ilo-
ściach lub takiego charakteru, że ich niezamierzony lub przypadkowy zapłon, lub zapłon podczas 
transportu, nie spowoduje żadnych skutków na zewnątrz urządzenia, albo poprzez rozrzut, ogień, 
dym, ciepło, albo głośny hałas;  

.3 substancje i artykuły niewymienione w .1 i .2, które zostały wyprodukowane w celu spowodo-
wania rzeczywistego wybuchu lub efektów pirotechnicznych. 
Transport substancji wybuchowych, które są nadmiernie wrażliwe lub tak reaktywne, że ulegają 
samorzutnej reakcji, jest zabroniony. 
Podklasa 1.1: substancje i artykuły, które stwarzają zagrożenie wybuchem masowym. Wybuch 
masowy oznacza wybuch, który natychmiast ogarnia cały rzeczywisty ładunek. 
Podklasa 1.2: substancje i artykuły, które stwarzają zagrożenie powstania rozrzutu, lecz nie za-
grożenie wybuchem masowym. 
Podklasa 1.3: substancje i artykuły, które stwarzają zagrożenie powstania pożaru oraz, albo 
stwarzają niskie zagrożenie wywołania podmuchu, albo niskie zagrożenie powstania rozrzutu, 
lub które stwarzają obydwa zagrożenia, lecz nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym. 
Podklasa 1.4: substancje i artykuły, które nie stwarzają znaczącego zagrożenia. 
Podklasa 1.5: mało wrażliwe substancje i artykuły, które stwarzają zagrożenie wybuchem ma-
sowym. 
Podklasa 1.6: wyjątkowo niewrażliwe artykuły, które nie stwarzają zagrożenia wybuchem ma-
sowym. 
Podklasa 1.4S:  
Podklasa 1.4 w grupie zgodności S: Substancje i artykuły tak opakowane lub zaprojektowane, 
że jakikolwiek stanowiący zagrożenie wpływ wynikający z przypadkowego działania ograniczy 
się do wnętrza opakowania, chyba że opakowanie ulegnie zniszczeniu przez pożar, w takim przy-
padku wszystkie skutki podmuchu lub rozrzutu zostaną ograniczone do zasięgu, który nie wpłynie 
znacząco na powstrzymanie lub uniemożliwienie gaszenia pożaru, lub działania ratownicze w bez-
pośrednim sąsiedztwie opakowania. 

Klasa 2 – gazy 

Klasa 2.1:  gazy palne 
Klasa 2.1:  gazy palne nietoksyczne 
Klasa 2.2:  gazy niepalne i nietoksyczne 
Klasa 2.3:  gazy toksyczne 
Klasa 2.3 palne : gazy toksyczne palne 
Klasa 2.3 niepalne: gazy toksyczne niepalne 

Klasa 3 – ciecze palne 

Klasa 3: FP < 23 oC: ciecze palne o temperaturze zapłonu (w zamkniętym naczyniu) mniejszej niż 23  oC  

Klasa 3: 23 oC ≤FP ≤ 60 oC: ciecze palne o temperaturze zapłonu (w zamkniętym naczyniu) między 
23 oC a 60 oC 
Klasa 3: ciekłe materiały wybuchowe odczulone 
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Klasa 4 –  ciała stałe palne; substancje zdolne do samozapłonu; substancje, które w kontakcie 
z wodą wydzielają palne gazy  

Klasa 4.1: ciała stałe palne, substancje samoreaktywne i stałe materiały wybuchowe odczulone  
Ciała stałe, które pod wpływem warunków napotkanych podczas transportu stają się łatwo zapalne 
lub które w wyniku tarcia mogą spowodować lub przyczynić się do spowodowania pożaru; substancje 
samoreaktywne (ciała stałe i ciecze), które są zdolne do ulegania gwałtownej reakcji egzotermicznej; 
stałe materiały wybuchowe odczulone, które mogą eksplodować jeśli nie są wystarczająco rozcień-
czone.  
Klasa 4.2: substancje zdolne do samozapłonu 
Substancje (ciała stałe i ciecze), które są zdolne do samonagrzewania się w normalnych warunkach 
napotkanych podczas transportu lub rozgrzewające się w kontakcie z powietrzem, i zdolne wtedy do 
zapalenia się. 
Klasa 4.3: substancje, które w kontakcie z wodą wydzielają palne gazy 
Substancje (ciała stałe i ciecze), które poprzez wzajemne oddziaływanie z wodą są podatne na samo-
zapłon lub są zdolne do wydzielania gazów palnych w niebezpiecznych ilościach. 

Klasa 4.3 ciecze: 
Ciecze, które w kontakcie z wodą wydzielają palne gazy. 

Klasa 4.3 ciała stałe: 
Ciała stałe, które w kontakcie z wodą, wydzielają palne gazy. 

Klasa 5 – substancje utleniające i nadtlenki organiczne 

Klasa 5.1: substancje utleniające  
Substancje, które chociaż same niekoniecznie są palne, jednak poprzez wydzielanie tlenu mogą spo-
wodować lub przyczynić się do zapalenia innych materiałów oraz przedmioty zawierające takie sub-
stancje. 

Klasa 5.2: nadtlenki organiczne 
Substancje organiczne, które mają jedno wiązanie tlen-tlen i które mogą być uważane za pochodne 
nadtlenku wodoru, gdzie jeden lub obydwa atomy wodoru mogą być zastąpione przez organiczne 
rodniki. Nadtlenki organiczne są substancjami niestabilnymi termicznie, które mogą ulegać egzoter-
micznemu samoprzyspieszającemu rozkładowi. Dodatkowo mogą mieć jedną lub więcej z następują-
cych własności: 
• zdolność do wybuchowego rozkładu; 
• gwałtowne spalanie; 
• wrażliwość na uderzenie lub tarcie; 
• niebezpieczne reakcje z innymi substancjami; 
• spowodowanie uszkodzeń oczu.  

Klasa 6 – substancje toksyczne i zakaźne 

Klasa 6.1:  substancje toksyczne 
Substancje zdolne do spowodowania śmierci lub poważnych obrażeń, albo które poprzez połknięcie, 
wdychanie lub kontakt ze skórą mogą zaszkodzić zdrowiu.   

Klasa 6.1: FP < 23 oC: substancje toksyczne o temperaturze zapłonu mniejszej niż 23 oC  

Klasa 6.1: 23oC ≤ FP ≤ 60 oC: substancje toksyczne o temperaturze zapłonu między 23 oC a 60 oC 

Klasa 6.1 ciecze: ciecze toksyczne o temperaturze zapłonu większej niż 60 oC 

Klasa 6.1: ciała stałe toksyczne 
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Klasa 6.2: substancje zakaźne 
Substancje znane lub podejrzewane, że zawierają patogeny. Patogeny są definiowane jako mikroor-
ganizmy (włączając bakterie, wirusy, riketsje, pasożyty, grzyby) lub inne czynniki, takie jak priony, 
które mogą wywoływać choroby u ludzi i zwierząt. 

Klasa 7: materiały promieniotwórcze 
Materiały zawierające pierwiastki promieniotwórcze, dla których aktywność objętościowa i całkowita 
aktywność w przesyłce przekracza wartości podane w Kodeksie IMDG.  

Klasa 8: substancje żrące  
Substancje, które poprzez chemiczne oddziaływanie mogą spowodować znaczne uszkodzenia w kon-
takcie z żywymi tkankami lub w przypadku wycieku mogą istotnie wpłynąć na uszkodzenie, a nawet 
zniszczenie innych ładunków lub środków transportu. 

Klasa 8 ciecze: FP < 23 oC – ciecze żrące o temperaturze zapłonu mniejszej niż 23 oC  

Klasa 8 ciecze: 23 oC ≤ FP ≤ 60 oC – ciecze żrące o temperaturze zapłonu między 23 oC a 60 oC 

Klasa 8 ciecze: ciecze żrące o temperaturze zapłonu większej niż 60 oC 

Klasa 8 ciała stałe: ciała stałe żrące  

Klasa 9: inne substancje niebezpieczne i przedmioty 
Substancje niebezpieczne i przedmioty, które podczas transportu stwarzają zagrożenia inne niż poda-
ne dla pozostałych klas. 

STAŁE MASOWE ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE PRZEWOŻONE LUZEM 

Podział na grupy: 
Grupa A – ładunki, które mogą przechodzić w stan ciekły, jeśli przewożone są przy zawartości wilgoci 

większej niż wartość dopuszczalna podczas transportu. 
Grupa B – ładunki powodujące zagrożenia chemiczne, które mogą stwarzać niebezpieczne sytuacje na 

statku.  
Grupa C – ładunki, które ani nie mogą przechodzić w stan ciekły (Grupa A), ani nie powodują zagroże-

nia chemicznego (Grupa B). 

Podział na klasy: 

Klasa 4.1: ciała stałe palne 
Ciała stałe palne i ciała stałe, które mogą spowodować pożar poprzez tarcie. 

Klasa 4.2: substancje zdolne do samozapłonu 
Materiały inne niż piroforyczne (samozapalne), które w kontakcie z powietrzem bez dostarczania 
energii są zdolne do samoogrzania.   

Klasa 4.3: substancje, które w kontakcie z wodą wydzielają palne gazy 
Ciała stałe, które poprzez wzajemne oddziaływanie z wodą, są podatne na samozapłon lub są zdolne 
do wydzielania gazów palnych w niebezpiecznych ilościach.  

Klasa 5.1: substancje utleniające  
Materiały, które chociaż same niekoniecznie są palne, poprzez wydzielanie tlenu mogą spowodować lub 
przyczynić się do zapalenia innych materiałów. 

Klasa 6.1:  substancje toksyczne 
Materiały zdolne do spowodowania śmierci lub poważnych obrażeń, albo które przez połknięcie, 
wdychanie lub kontakt ze skórą mogą zaszkodzić zdrowiu. 
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Klasa 8: substancje żrące  
Materiały, które poprzez chemiczne oddziaływanie mogą spowodować znaczne uszkodzenia w kon-
takcie z żywymi tkankami lub w przypadku wycieku, mogą istotnie wpłynąć na uszkodzenie, a nawet 
zniszczenie innych ładunków lub środków transportu. 

Klasa 9: inne substancje niebezpieczne i przedmioty 
Materiały i przedmioty, które podczas transportu stwarzają zagrożenie inne niż podane dla pozosta-
łych klas. 

Klasa MHB: materiały niebezpieczne tylko jako przewożone luzem 
Materiały, które podczas przewozu luzem mogą spowodować chemiczne zagrożenie inne niż materia-
ły klasyfikowane jako ładunki niebezpieczne w Kodeksie IMDG. 

2.10.2     Zestawienie wymagań w odniesieniu do klasy przewożonych ładunków niebezpiecznych  

2.10.2.1     Jeśli nie określono inaczej, wymagania podane w niniejszym podrozdziale 2.10 mają zasto-
sowanie do ładunków niebezpiecznych przewożonych zarówno w pomieszczeniach ładunkowych, jak 
i na pokładzie otwartym.  

2.10.2.2     W tabelach 2.10.2-1 i 2.10.2-2 zestawiono wymagania podane w podrozdziałach 2.10.3 do 
2.10.12, które mają zastosowanie do następujących typów statków i pomieszczeń ładunkowych: 

.1 statków i pomieszczeń ładunkowych nie zaprojektowanych specjalnie do przewozu kontenerów, 
lecz przeznaczonych do przewozu ładunków niebezpiecznych w formie opakowanej, w tym ła-
dunków w kontenerach i zbiornikach przenośnych; 

.2 kontenerowców i pomieszczeń ładunkowych, przeznaczonych do przewozu ładunków niebez-
piecznych w kontenerach i zbiornikach przenośnych33; 

.3 pojazdowców oraz pomieszczeń ro-ro, pomieszczeń kategorii specjalnej i pomieszczeń samocho-
dowych, przeznaczonych do przewozu ładunków niebezpiecznych; 

.4 statków i pomieszczeń ładunkowych, przeznaczonych do przewozu luzem stałych niebezpiecz-
nych ładunków masowych; 

.5 statków i pomieszczeń ładunkowych, przeznaczonych do przewozu ładunków niebezpiecznych 
w barkach luzem (na barkowcach), innych niż ciecze i gazy.  

2.10.2.3     W tabeli 2.10.2-2 zestawiono wymagania podane w podrozdziałach 2.10.3 do 2.10.10 w od-
niesieniu do poszczególnych klas stałych ładunków niebezpiecznych przewożonych luzem. 

2.10.2.4     W tabelach 2.10.2-1, 2.10.2-2 i 2.10.2-3 zestawiono wymagania podane w podrozdziałach 2.10.3 
do 2.10.12 w odniesieniu do poszczególnych klas ładunków niebezpiecznych przewożonych w opakowa-
niach. 

                                                      
33   Pomieszczenie ładunkowe uważa się za przeznaczone do przewozu kontenerów, jeżeli jest wyposażone w prowadnice do 

mocowania kontenerów. 
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Tabela 2.10.2-1  
Zastosowanie wymagań w zależności od sposobu przewozu ładunków niebezpiecznych  

na statkach i w pomieszczeniach ładunkowych 
Znak “X” oznacza, że dane wymaganie odnosi się do wszystkich klas ładunków niebezpiecznych, jakie podano w odpowied-
nim wierszu tabeli 2.10.2-3, z wyłączeniem tego, co podano w uwagach pod tabelą. 

.1 .2 .3 .4 .5                                 Punkt 
                             2.10.2.2 
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2.10.4 – X X X X X4
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2.10.8.2 X X X X X – 
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Uwagi: 

1 Dla ładunków niebezpiecznych należących do klasy 4 i 5.1 ładunki stałe, wymaganie nie ma zastosowania przy przewożeniu 
tych ładunków w zamkniętych kontenerach uniwersalnych. Dla ładunków należących do klas 2, 3, 6.1 i 8, gdy przewożone 
są w zamkniętych kontenerach uniwersalnych, ilość wymian powietrza może być zmniejszona do nie mniej niż 2 wymian na 
godzinę. Dla klas 4 i 5.1 ciecze, gdy przewożone są w zamkniętych kontenerach uniwersalnych, ilość wymian powietrza 
może być zmniejszona do nie mniej niż 2 wymian na godzinę. Dla celów niniejszego wymagania zbiornik przenośny trak-
towany jest jako zamknięty kontener uniwersalny. 

2 Ma zastosowanie tylko do pokładów. 
3 Ma zastosowanie tylko do zamkniętych pomieszczeń ro-ro, których nie można uszczelnić. 
4 Jeżeli barki są gazoszczelne lub są przystosowane do podłączenia kanału wentylacyjnego odprowadzającego gazy palne 

w bezpieczne miejsce, poza ładownię barkowca, niniejsze wymagania mogą zostać złagodzone lub PRS może zezwolić na 
odstąpienie od ich przestrzegania. 

5 Pomieszczenia kategorii specjalnej, gdy przewożone są w nich ładunki niebezpieczne, należy traktować tak, jak zamknięte 
pomieszczenia ro-ro. 

                                                      
∗  Pomieszczenia ro-ro całkowicie otwarte od góry i na obu końcach mogą być traktowane tak jak pokłady otwarte. 
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6 Ze względu na stopień zagrożenia, jakie stwarzają przewożone luzem ładunki tej klasy, oprócz spełnienia wymagań wymie-
nionych w niniejszej tabeli, należy dodatkowo szczególną uwagę zwrócić na konstrukcję i wyposażenie kadłuba. 

Uwagi: 

7 Dotyczy wyłącznie makuchów zawierających rozpuszczalne ekstrakty oraz saletry amonowej i nawozów na bazie saletry 
amonowej. 

8 Dotyczy wyłącznie saletry amonowej i nawozów na bazie saletry amonowej. Jednak stopień ochrony zgodny ze standardami 
określonymi w Publikacji IEC 60079, dotyczącej urządzeń elektrycznych do stosowania w środowisku gazów wybucho-
wych, jest wystarczający. 

9 Wymagane są tylko odpowiednie siatki druciane. 

Tabela 2.10.2-2 
Zastosowanie wymagań do różnych klas ładunków niebezpiecznych dla statków lub pomieszczeń 

ładunkowych do przewozu stałych niebezpiecznych ładunków masowych luzem 

Klasa ładunku  4.1 4.2 4.36 5.1 6.1 8 9 

Podrozdział        

2.10.3.1 X X – X – – X 

2.10.3.2 X X – X – – X 

2.10.4 X X7 X X8 – – X8

2.10.6.1 – X7 X – – – – 

2.10.6.2 X9 X7 X X7,9 – – X7,9

2.10.6.3 X X X X X X X 

2.10.8 X X X X X X X 

2.10.10 X X X X7 – – X10

10 Wystarczające są wymagania Kodeksu IMSBC. 
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Tabela 2.10.2-3 
Zastosowanie wymagań do różnych klas ładunków niebezpiecznych przewożonych w opakowaniach 

Klasa 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

2.10.3.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2.10.3.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X – 

2.10.3.3 X – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

2.10.3.4 X – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

2.10.4 X – X – X – X – – – X18 – – – X – – – X – – – X17

2.10.5 X X X X – X X X X X X X X – X X X X X X X X – 

2.10.6.1 – – X – – X X – X11 X11 X X X11 – X X – X11 X X – – X11

2.10.6.2 – – X – – – X – – – – – – – X – – – X – – – X17

2.10.7 – – – – – – X – – – – – – – X X X – X X19 X19 – – 

2.10.8 – – X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X14

2.10.9 – – – – – – X X X X X X X – X X – – X X – – – 

2.10.10 X12 – X X X X X X X X X X X13 X X X – – X X – – – 

2.10.11 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2.10.12.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2.10.12.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Uwagi: 

11 Jeżeli wentylacja mechaniczna pomieszczenia ładunkowego wymagana jest przez Kodeks IMDG. 
12 We wszystkich przypadkach należy składować w odległości 3 m (w poziomie) od przegród będących granicami przedziału 

maszynowego. 
13 Patrz Kodeks IMDG. 
14 Odpowiednio do przewożonych towarów. 
15 FP oznacza temperaturę zapłonu. 
16 Zgodnie z Kodeksem IMDG umieszczanie ładunków niebezpiecznych klasy 5.2 pod pokładem lub w zamkniętych po-

mieszczeniach ro-ro jest zabronione. 
17 Ma zastosowanie wyłącznie do ładunków niebezpiecznych wydzielających palne opary, wymienionych w Kodeksie IMDG. 
18 Ma zastosowanie wyłącznie do ładunków niebezpiecznych o temperaturze zapłonu niższej niż 23 oC, wymienionych w Ko-

deksie IMDG. 
19 Ma zastosowanie wyłącznie do ładunków niebezpiecznych, stwarzających dodatkowo zagrożenie właściwe dla klasy 6.1. 
20 Zgodnie z postanowieniami Kodeksu IMDG, umieszczanie ładunków niebezpiecznych podklasy 2.3, stwarzających dodat-

kowo zagrożenie właściwe dla podklasy 2.1, pod pokładem lub w zamkniętych pomieszczeniach ro-ro jest zabronione. 
21 Zgodnie z postanowieniami Kodeksu IMDG, umieszczanie ładunków niebezpiecznych klasy 4.3 o temperaturze zapłonu 

niższej niż 23 oC pod pokładem lub w zamkniętych pomieszczeniach ro-ro jest zabronione. 

2.10.3     Zasilanie wodą instalacji wodnohydrantowej 

2.10.3.1     Dostępność wody 

Należy zapewnić natychmiastową dostępność wody z instalacji wodnohydrantowej przy wymaganym 
ciśnieniu albo poprzez stałe utrzymywanie instalacji pod ciśnieniem i automatyczny start pompy poża-
rowej, albo za pomocą zdalnego uruchamiania pompy pożarowej z mostka nawigacyjnego.  

2.10.3.2     Wydajność wody i rozmieszczenie zaworów hydrantowych 

2.10.3.2.1     Woda powinna być dostarczana z wydajnością wystarczającą do zasilania 4 prądownic 
o wymiarach dysz i przy wymaganym ciśnieniu zgodnie z 3.2. Woda z taką wydajnością może być po-
dawana przez urządzenie równoważne, spełniające wymagania PRS. 

2.10.3.2.2     Liczba i rozmieszczenie zaworów hydrantowych na pokładzie otwartym powinny być takie, 
aby 4 prądy gaśnicze wody, nie pochodzące z tego samego zaworu hydrantowego, mogły osiągnąć każdą 
część pomieszczenia ładunkowego, gdy jest ono puste. Dwa prądy gaśnicze wody powinny być podawa-
ne przy pomocy pojedynczego węża, natomiast dwa pozostałe mogą być podawane przy pomocy dwóch 
połączonych ze sobą węży. W pomieszczeniach ro-ro wszystkie 4 prądy gaśnicze wody, każdy podawa-
ny z pojedynczego węża, powinny osiągnąć każdą część pomieszczenia.  

2.10.3.2.3     Na kontenerowcach z otwartymi pomieszczeniami ładunkowymi instalacja zraszająca wod-
na, spełniająca wymagania podane w 3.4.8, może być traktowana jako równoważne zabezpieczenie wy-
magane podczas przewozu ładunków niebezpiecznych.  

Wydajność wody wymagana do celów gaśniczych w największym pomieszczeniu ładunkowym po-
winna umożliwiać jednoczesne użycie instalacji zraszającej i podawanie 4 prądów gaśniczych z prądow-
nic wodnych.  

2.10.3.3     Chłodzenie pomieszczenia ładunkowego wodą 

2.10.3.3.1     Pomieszczenie ładunkowe wyznaczone do przewozu ładunków niebezpiecznych klasy 1, 
znajdujące się pod pokładem, powinno mieć zapewnione skuteczne chłodzenie wodą, z intensywnością 
nie mniejszą niż 5 l/min na m2 poziomej powierzchni pomieszczenia albo przez zastosowanie stałej insta-
lacji zraszającej wodnej z dyszami przelotowymi, albo przez zatapianie pomieszczenia wodą.  

Instalacja może być zasilana przez pompy pożarowe instalacji wodnohydrantowej. Woda może być 
rozprowadzona nad powierzchnią pomieszczenia ładunkowego poprzez stałe rurociągi i dysze z otworem 
przelotowym, które mogą być podzielone na sekcje i mogą być zintegrowane z pokrywami luków. Przy-
łącza instalacji mogą być wykonane przy pomocy węży elastycznych i zaworów szybko otwierających. 
Dodatkowe zawory hydrantowe powinny być zamontowane na pokładzie do celów zasilania wodą tej 
instalacji. 
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2.10.3.3.2     W małych pomieszczeniach ładunkowych i na małych powierzchniach dużych pomieszczeń 
ładunkowych, po uzgodnieniu z PRS, do chłodzenia wodą mogą być użyte węże pożarnicze z prądowni-
cą podłączone do zaworów hydrantowych. 

2.10.3.3.3     W każdym przypadku, w celu niedopuszczenia do powstawania swobodnej powierzchni 
wody, należy zastosować instalację odwadniającą. Instalacja odwadniająca powinna być zdolna do: 

.1 usunięcia ilości wody odpowiadającej co najmniej 125 % całkowitej wydajności pomp instalacji 
zraszającej wodnej i ilości wody podawanej do pomieszczenia przez wymaganą liczbę węży po-
żarniczych; 

.2 zawory instalacji odwadniającej powinny być sterowane spoza pomieszczenia bronionego, 
z miejsca znajdującego się w pobliżu urządzeń sterowania instalacją gaśniczą; 

.3 studzienki zęzowe powinny mieć wystarczającą pojemność i powinny być umieszczone przy 
burcie, w odstępach nie większych niż 40 m, w każdym przedziale wodoszczelnym.  

Jeżeli wymaganie powyższe nie jest możliwe do spełnienia, należy uwzględnić niekorzystny wpływ 
na stateczność dodatkowego obciążenia i swobodnych powierzchni wody oraz przedstawić obliczenia 
potwierdzające, że statek po zalaniu pomieszczenia ładunkowego wodą będzie odpowiadał wymaganiom 
Części IV – Stateczność i niezatapialność. 

2.10.3.3.4     Całkowita wymagana wydajność dostarczanej wody powinna spełniać wymagania podane 
w 2.10.3.2 i 2.10.3.3, jeśli mają zastosowanie, i powinna być obliczana przy jednoczesnym zapotrzebo-
waniu wody dla największego wyznaczonego pomieszczenia ładunkowego. 

Wymagania dotyczące wydajności dostarczanej wody, podane w 2.10.3.2, powinny być spełnione 
przy wykorzystaniu całkowitej wydajności głównych pomp pożarowych, bez awaryjnej pompy pożaro-
wej, nawet gdy taka pompa została zamontowana. Jeśli w celu spełnienia wymagań podanych w 2.10.3.3 
zastosowano instalację zraszającą wodną, to pompa instalacji zraszającej powinna być także uwzględ-
niona w obliczaniach całkowitej wydajności dostarczanej wody. 

2.10.3.4     Chłodzenie pomieszczenia ładunkowego innym czynnikiem  

Do celów chłodzenia, zamiast zraszania lub zatapiania wodą, można zastosować rozwiązanie polega-
jące na wypełnieniu wyznaczonego pomieszczenia ładunkowego znajdującego się pod pokładem innym 
odpowiednim czynnikiem34. 

2.10.4     Źródła zapłonu 

2.10.4.1     W zamkniętych pomieszczeniach ładunkowych oraz w zamkniętych i otwartych pomieszcze-
niach ro-ro nie mogą być instalowane urządzenia i instalacje elektryczne, chyba że jest to niezbędne dla 
celów eksploatacyjnych.  

2.10.4.2     Jeżeli w takich pomieszczeniach zamontowano urządzenia elektryczne, to powinny one mieć 
certyfikat potwierdzający, że są typu bezpiecznego do stosowania w atmosferze niebezpiecznej, na od-
działywanie której mogą być narażone35, lub instalacja elektryczna powinna być całkowicie odizolowana 
(np. przez usunięcie z instalacji złączy innych niż bezpieczniki).  

2.10.4.3     Przejścia kabli przez pokłady i grodzie powinny być uszczelnione w sposób zapewniający 
gazoszczelność. Kable przechodzące przez pomieszczenia ładunkowe i znajdujące się wewnątrz tych 
pomieszczeń powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym. 

2.10.4.4     Nie zezwala się na instalowanie żadnych innych urządzeń, które mogłyby stanowić potencjal-
ne źródło zapłonu palnych oparów.  

                                                      
34  Dopuszcza się zastosowanie instalacji gaśniczej na pianę lekką, spełniającej wymagania podane w 3.5.3, pod warunkiem że 

przewożone ładunki, zgodnie z Kodeksem IMDG, nie będą reagować w sposób niebezpieczny w kontakcie z wodą. 
35  Urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania Publikacji IEC 60092, Część 506. 
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2.10.5     Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru 

2.10.5.1     Pomieszczenia ro-ro powinny być wyposażone w instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru, 
spełniającą wymagania podane w 4.1. Wszystkie inne pomieszczenia ładunkowe powinny być wyposażone 
w instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru albo w system wykrywania dymu metodą próbkowania po-
wietrza, spełniające wymagania podane w 4.1 lub 4.2. W przypadku zastosowania systemu wykrywania 
dymu metodą próbkowania powietrza należy zwrócić uwagę na to, aby nie doszło do przenikania gazów 
toksycznych lub łatwopalnych do sąsiednich pomieszczeń, w których mogą znajdować się ludzie. 

2.10.5.2     Jeśli pomieszczenie ładunkowe lub pokład otwarty przeznaczone są do przewozu ładunków 
klasy 1, to zaleca się aby sąsiednie pomieszczenia ładunkowe, z wyjątkiem otwartych pomieszczeń ro-ro, 
wyposażone były w instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru albo w system wykrywania dymu meto-
dą próbkowania powietrza, spełniające wymagania podane w 4.1 lub 4.2.  

2.10.6     Wentylacja 

2.10.6.1     Wentylacja mechaniczna (6 wymian powietrza na godzinę) 

2.10.6.1.1     Zamknięte pomieszczenia ładunkowe36 powinny być wyposażone w instalację wentylacyjną 
mechaniczną. Instalacja ta powinna zapewniać co najmniej 6 wymian powietrza na godzinę w pustym po-
mieszczeniu ładunkowym oraz usuwanie gazów i oparów, odpowiednio z górnych lub dolnych części po-
mieszczenia. 

2.10.6.1.2     Usuwanie gazów i oparów z górnych lub dolnych części pomieszczenia ładunkowego jest 
spełnione, gdy kanały wentylacyjne są tak rozwiązane, że średnio 1/3 objętości powietrza jest usuwana 
z górnej, a 2/3 z dolnej części pomieszczenia. Wloty i wyloty powietrza powinny być oddalone od siebie 
tak, aby zapewniona była możliwie najbardziej efektywna cyrkulacja powietrza. Nie zezwala się na łącze-
nie kanałów wentylacyjnych pomieszczeń ładunkowych z innymi pomieszczeniami.  

W pomieszczeniach ładunkowych do przewozu stałych niebezpiecznych ładunków masowych luzem, 
kanały wentylacyjne powinny być tak rozwiązane, aby przestrzeń nad ładunkiem mogła być skutecznie 
wentylowana i aby zapewniona była wymiana powietrza w całej wewnętrznej przestrzeni ładunkowej.  

2.10.6.1.3     Na kontenerowcach z otwartymi pomieszczeniami ładunkowymi wymagana jest wentylacja 
mechaniczna z kanałami wentylacyjnymi tylko dla dolnej części ładowni. Wydajność wentylatorów po-
winna zapewniać co najmniej 2 wymiany powietrza na godzinę, w odniesieniu do objętości pustego po-
mieszczenia ładunkowego poniżej pokładu otwartego. 

2.10.6.1.4     Jeśli wymagana jest wentylacja mechaniczna działająca w sposób ciągły, to wentyla-
tor/wentylatory powinny być podłączone na stałe. Dopuszcza się zastosowanie wentylatorów przeno-
śnych, które będą podłączone na stałe na czas załadunku i podróży statku. 

Do przewozu ładunków wymagających wentylacji działającej w sposób ciągły37 nie zabrania się sto-
sowania głowic wentylacyjnych z zamknięciami wymaganymi dla celów ochrony przeciwpożarowej. 
Jednak otwory wylotowe takich głowic wentylacyjnych powinny znajdować się na wysokości minimal-
nej od pokładu, zgodnie z Konwencją o liniach ładunkowych (ICLL), prawidło 19.3, takiej jaka wymaga-
na jest dla otworów bez zamknięć.  

                                                      
36  Jeśli przyległe pomieszczenia nie są oddzielone od zamkniętych pomieszczeń ładunkowych gazoszczelnymi ścianami lub pokła-

dami, to pomieszczenia te powinny być traktowane jako część zamkniętych pomieszczeń ładunkowych i wymagania dotyczące 
wentylacji w odniesieniu do tych pomieszczeń mają takie samo zastosowanie jak dla zamkniętych pomieszczeń ładunkowych. 

37  Zgodnie z Kodeksem IMSBC, wentylacja mechaniczna działająca w sposób ciągły wymagana jest w pomieszczeniach ładun-
kowych podczas przewozu następujących ładunków masowych: 
ALUMINIUM FERROSILICON POWDER UN 1395; 
ALUMINIUM SILICON POWDER, UNCOATED UN 1398; 
ALUMINIUM SMELTING BY-PRODUCTS or ALUMINIUM REMELTING BY-PRODUCTS UN 3170; 
FERROPHOSPHORUS (including BRIQUETTES); 
FERROSILICON (25% ≤ Silicon ≤ 30% or ≥ 90% Silicon); 
FERROSILICON UN 1408 (30% ≤ Silicon < 90%); 
ZINK ASHES UN 1435. 
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2.10.6.1.5     Jeśli Kodeks IMSBC wymaga 2 wentylatorów na ładownię, to dopuszcza się zastosowanie 
wspólnej instalacji wentylacyjnej z podłączonymi 2 wentylatorami. 

2.10.6.2     Wentylatory nieiskrzące 

2.10.6.2.1     Wentylatory powinny być tak wykonane, aby wykluczona była możliwość zapłonu palnych 
mieszanin gazu z powietrzem. 

Wentylatory wyciągowe powinny być typu nieiskrzącego i powinny spełniać wymagania podane 
w podrozdziale 5.3.2 z Części VII – Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe. 

2.10.6.2.2     Na otworach wentylacyjnych, wlotowych i wylotowych, powinny być zamontowane odpowied-
nie osłony z siatki drucianej o rozmiarze oczek nie przekraczającym 13 mm, zapobiegające dostawaniu się 
ciał obcych do obudowy wentylatora. 

2.10.6.2.3     Wyloty wentylacji powinny być umieszczane w bezpiecznej odległości od potencjalnych 
źródeł zapłonu. Wymaga się, aby promień kuli wewnątrz której zabrania się umieszczania źródeł zapło-
nu, wynosił co najmniej 3 m.  

2.10.6.3     Wentylacja naturalna (przewóz stałych niebezpiecznych ładunków masowych luzem) 

W zamkniętych pomieszczeniach ładunkowych przeznaczonych do przewozu stałych niebezpiecz-
nych ładunków masowych luzem, jeżeli nie jest wymagana wentylacja mechaniczna, należy przewidzieć 
wentylację naturalną, z zamknięciami głowic wentylacyjnych. 

2.10.7     Instalacja zęzowa 

2.10.7.1     Instalacja zęzowa powinna być tak zaprojektowana, aby nie dopuścić do przypadkowego 
pompowania cieczy palnych lub toksycznych przez rurociągi lub pompy znajdujące się w przedziale 
maszynowym. Jeżeli ciecze palne lub toksyczne przewożone są w dużych ilościach, to należy zastoso-
wać dodatkową instalację zęzową dla pomieszczenia ładunkowego. 

Instalacja zęzowa otwartych pomieszczeń ładunkowych na kontenerowcach powinna być niezależna 
od instalacji zęzowej przedziału maszynowego. Pompa zęzowa tej instalacji powinna być umieszczona 
poza przedziałem maszynowym. 

2.10.7.2     Dodatkowa instalacja zęzowa pomieszczeń ładunkowych, stosowana oprócz instalacji obsłu-
giwanej przez pompy znajdujące się w przedziale maszynowym, powinna mieć wydajność co najmniej 
10 m3/h dla każdego obsługiwanego pomieszczenia ładunkowego. Jeśli dodatkowa instalacja zęzowa jest 
wspólna i obsługuje więcej niż 2 pomieszczenia ładunkowe, to jej wydajność nie musi być większa niż 
25 m3/h. Dodatkowa instalacja zęzowa nie musi być projektowana z nadmiarem. 

Dodatkowa instalacja musi zapewniać usuwanie przecieków przewożonych cieczy palnych lub tok-
sycznych ze wszystkich studzienek zęzowych znajdujących się w pomieszczeniu ładunkowym. 

Pompy i rurociągi obsługujące tą instalację nie mogą być instalowane w przedziałach maszynowych.  
Jeśli w instalacji zęzowej zastosowano eżektory wodne, to na ich stronie ssącej powinny znajdować 

się zawory zwrotne.  

2.10.7.3     Rurociągi zęzowe z pomieszczeń ładunkowych powinny być oddzielone od przedziałów ma-
szynowych za pomocą albo kołnierza zaślepiającego przestawnego, albo zaworu odcinającego, który powi-
nien być usytuowany poza przedziałem maszynowym, przy wyjściu z tego przedziału, bezpośrednio na grodzi 
maszynowej. Zawór powinien mieć możliwość zablokowania w pozycji zamkniętej. 

Obok zaworu lub w miejscu jego zdalnego sterowania należy umieścić tabliczkę informacyjną z napi-
sem: PODCZAS PRZEWOZU ŁADUNKÓW NIEBEZPIECZNYCH W POMIESZCZENIU ŁADUN-
KOWYM NR .... ZAWÓR UTRZYMYWAĆ W POZYCJI ZAMKNIĘTEJ. 
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2.10.7.4     Wydzielone pomieszczenie usytuowane poza przedziałami maszynowymi38, w którym znaj-
dują się pompy zęzowe obsługujące pomieszczenie ładunkowe przeznaczone do przewozu cieczy pal-
nych lub toksycznych, powinno być wyposażone w oddzielną wentylacje mechaniczną, zapewniającą co 
najmniej 6 wymian powietrza na godzinę. Jeśli takie pomieszczenie ma wejście z innego wydzielonego 
pomieszczenia, to drzwi powinny być typu samozamykającego. 

2.10.7.5     Jeśli instalacja zęzowa pomieszczeń ładunkowych rozwiązana jest jako odwadnianie grawita-
cyjne, ścieki powinny być odprowadzane albo bezpośrednio za burtę, albo do zamkniętego zbiornika 
ściekowego, umieszczonego poza przedziałami maszynowymi. Zbiornik powinien być wyposażony 
w rurociąg odpowietrzający wyprowadzony w bezpieczne miejsce na pokładzie otwartym. 

Zezwala się, aby odwodnienia z pomieszczenia ładunkowego były doprowadzone do studzienek zę-
zowych znajdujących się w pomieszczeniu usytuowanym poniżej tylko wtedy, gdy to pomieszczenie 
spełnia takie same wymagania co pomieszczenie ładunkowe znajdujące się wyżej.  

2.10.8     Środki ochrony osobistej 

2.10.8.1     Na statku powinny znajdować się 4 komplety chemicznych ubrań ochronnych, dodatkowych 
do wymaganych dla wyposażenia strażackiego. Chemiczne ubranie ochronne powinno zakrywać całą 
powierzchnię skóry, tak aby żadna część ciała nie pozostawała odkryta.  

Chemiczne ubranie ochronne przeznaczone jest wyłącznie do użycia w sytuacjach awaryjnych.  
Chemiczne ubrania ochronne powinny być dobrane biorąc pod uwagę zagrożenia związane z przewo-

żonymi ładunkami (chemikaliami) i normatywy opracowane przez IMO, zgodnie z klasą ładunku i sta-
nem fizycznym. 

W przypadku transportu stałych ładunków masowych przewożonych luzem, odpowiednie chemiczne 
ubrania ochronne powinny spełniać wymagania podane w Kodeksie IMSBC w wykazach dla poszczegól-
nych substancji. 

W przypadku ładunków przewożonych w opakowaniach, chemiczne ubrania ochronne powinny speł-
niać wymagania podane w procedurach awaryjnych (EmS) dla poszczególnych substancji, ujętych 
w Suplemencie do Kodeksu IMDG. 

2.10.8.2     Na statku powinny znajdować się co najmniej 2 dodatkowe niezależne aparaty oddechowe, 
spełniające wymagania podane w 5.1.4.  

Do każdego aparatu należy przewidzieć 2 kompletne butle zapasowe, dodatkowe do wymaganych dla 
wyposażenia strażackiego. Na statkach wyposażonych w sprężarkę, przeznaczoną do ładowania butli 
sprężonego powietrza aparatów oddechowych, z filtrem zapewniającym odpowiednią czystość powie-
trza, do każdego wymaganego aparatu oddechowego wystarczająca jest jedna butla zapasowa. 

2.10.9     Gaśnice przenośne 

Dla pomieszczeń ładunkowych należy przewidzieć gaśnice przenośne zawierające co najmniej 12 kg 
proszku lub gaśnice równoważne (np. 2 gaśnice 6 kg proszkowe), umieszczone przy wejściu do tych po-
mieszczeń. Gaśnice te należy traktować jako dodatkowe do wymaganych w innych miejscach Przepisów. 

2.10.10     Izolacja przegród przedziału maszynowego 

2.10.10.1     Grodzie stanowiące przegrody pomiędzy pomieszczeniami ładunkowymi i przedziałami 
maszynowymi kategorii A powinny mieć odporność ogniową klasy A-60, chyba że ładunki niebezpiecz-
ne będą składowane w odległości poziomej co najmniej 3 m od takich grodzi. Inne przegrody (np. pokła-
dy) pomiędzy takimi pomieszczeniami powinny również mieć odporność ogniową klasy A-60. 

2.10.10.2     W przypadku gdy zamknięte lub półzamknięte pomieszczenie ładunkowe jest usytuowane czę-
ściowo nad przedziałem maszynowym, a pokład nad tym przedziałem maszynowym nie ma izolacji klasy 
A-60, ładunki niebezpieczne nie mogą być przewożone w całym takim pomieszczeniu ładunkowym. Jeśli 
nad przedziałem maszynowym jest pokład otwarty, który nie ma izolacji klasy A-60, to ładunki niebez-
pieczne nie mogą być przewożone na części tego pokładu znajdującej się nad przedziałem maszynowym. 
                                                      
38  Wyposażenie elektryczne w tym pomieszczeniu powinno być zgodne z IEC Publication 60092 i powinno spełnić wymagania 

podane w Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania. 
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2.10.11     Instalacja zraszająca wodna w pomieszczeniach ro-ro 

2.10.11.1     Każde otwarte pomieszczenie ro-ro, nad którym znajduje się pokład oraz każde pomieszcze-
nie uważane za zamknięte pomieszczenie ro-ro, którego nie można uszczelnić, powinno być wyposażone 
w stałą instalację zraszającą wodną, spełniającą wymagania podane w 3.4.2 lub wysokociśnieniową rów-
noważną instalację zraszającą z wodnym czynnikiem gaśniczym, wymienioną w 3.4.3. Instalacja ta po-
winna być sterowana ręcznie oraz powinna zapewniać ochronę każdej części pokładu oraz platformy 
samochodowej. 

2.10.11.2     W celu niedopuszczenia do powstania w pomieszczeniu ładunkowym swobodnych powierzch-
ni wody, należy zastosować instalację odwadniającą, spełniającą wymagania podane w 2.10.3.3.3.  

2.10.12     Oddzielenie pomieszczeń ro-ro 

2.10.12.1     Sąsiadujące ze sobą zamknięte i otwarte pomieszczenia ro-ro powinny być oddzielone. Od-
dzielenie powinno być takie, aby do minimum ograniczona była możliwość przenikania niebezpiecznych 
oparów i cieczy między tymi pomieszczeniami. Pomieszczenia nie muszą być oddzielone, jeśli zamknię-
te pomieszczenie ro-ro zostało uznane za zamknięte na całej swej długości. 

2.10.12.2     Zamknięte pomieszczenie ro-ro powinno być oddzielone od sąsiadującego pokładu otwarte-
go. Oddzielenie powinno być takie, aby do minimum ograniczona była możliwość przenikania niebez-
piecznych oparów i cieczy między tymi przestrzeniami. Oddzielenia można nie stosować, jeśli zamknięte 
pomieszczenia ro-ro spełniają wymagania dla ładunków niebezpiecznych przewożonych na sąsiednich 
pokładach otwartych. 
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3     INSTALACJE GAŚNICZE I INSTALACJE GAZU OBOJĘTNEGO 

Instalacje gaśnicze przeznaczone są do gaszenia pożaru powstałego wewnątrz pomieszczeń statku lub 
na pokładzie otwartym. 

Instalacje gazu obojętnego przeznaczone są do wytwarzania i utrzymywania atmosfery obojętnej 
w zbiornikach ładunkowych i przedziałach kadłuba na zbiornikowcach.  

3.1     Wymagania ogólne  

3.1.1     Instalacje gaśnicze i instalacje gazów obojętnych powinny być tak wykonane, aby w czasie nor-
malnej eksploatacji statku były zdolne do natychmiastowego użycia i zapewniały niezawodność działa-
nia w warunkach pracy określonych w podrozdziale 1.6 z Części VI – Urządzenia maszynowe i urządze-
nia chłodnicze. 

3.1.2     Zbiorniki ciśnieniowe i butle do przechowywania czynnika gaśniczego, stosowane w instalacjach 
gaśniczych i instalacjach gazów obojętnych powinny spełniać wymagania norm krajowych / międzyna-
rodowych stosowanych w okrętownictwie, a także mające zastosowanie wymagania dla zbiorników ci-
śnieniowych, podane w rozdziale 12 z Części VII – Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe. 

3.1.3     Pompy inne niż pompy pożarowe instalacji wodnohydrantowej, niezbędne do zasilania wodą instalacji 
gaśniczych wymaganych w tej części Przepisów, ich źródła zasilania oraz urządzenia sterujące, powinny znaj-
dować się na zewnątrz pomieszczeń bronionych przez takie instalacje oraz powinny być tak usytuowane, aby 
pożar w pomieszczeniach bronionych nie spowodował unieruchomienia takiej instalacji.  

3.1.4     Nie zezwala się na stosowanie w instalacjach gaśniczych czynników, które same z siebie lub 
w przewidywanych warunkach zastosowania wydzielają substancje toksyczne w ilościach zagrażających 
ludziom lub środowisku. 

3.1.5     W instalacjach gaśniczych i instalacjach gazów obojętnych należy stosować rurociągi metalowe 
o odpowiedniej minimalnej temperaturze topnienia, wymaganej dla danej instalacji. Rurociągi stalowe, 
oprócz wykonanych ze stali nierdzewnej, należy zabezpieczyć przed korozją, przy czym zaleca się sto-
sować obustronne ocynkowanie. 

3.1.6     Dopuszcza się zastosowanie rurociągów z tworzyw sztucznych w następujących instalacjach 
gaśniczych:  
– wodnohydrantowych; 
– zraszających wodnych; 
– pianowych; 
– tryskaczowych, 
prowadzonych w pomieszczeniach/rejonach statku, jeśli rury przeszły badania/ próby ogniowe zgodnie 
z Publikacją Nr 53/P (rezolucja A.753(18) i rezolucja MSC.313(88)) oraz mając na uwadze ich usytu-
owanie, jak podano w tabeli 4.1.3 z tej Publikacji. 

3.1.7     Rurociągi instalacji gaśniczych i instalacji gazów obojętnych powinny spełniać wymagania 
podane w podrozdziale 1.16 z Części VI – Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze następująco: 
– materiał rur – wymagania podane w 1.16.2; 
– grubość ścianek rur – wymagania podane w 1.16.3; 
– złącza rurociągów – wymagania podane w 1.16.4; 
– promienie gięcia rur – wymagania podane w 1.16.5; 
– zabezpieczenie przed korozją – wymagania podane w 1.16.7; 
– izolacja rurociągów – wymagania podane w 1.16.8; 
– prowadzenie i przejścia rurociągów – wymagania podane w 1.16.11; 
– złącza elastyczne i kompensatory – wymagania podane w 1.16.12. 

3.1.8     Rurociągi instalacji gaśniczych wodnych stale wypełnionych wodą, prowadzone na zewnątrz 
pomieszczeń statku lub w pomieszczeniach nieogrzewanych, powinny być tak wykonane lub zabezpie-
czone, aby uniemożliwione było ich zamarznięcie w warunkach występowania temperatur ujemnych.  
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3.2     Instalacja wodnohydrantowa 

Wszystkie statki z własnym napędem powinny być wyposażone w instalację wodnohydrantową, speł-
niającą wymagania niniejszego podrozdziału. 

3.2.1     Liczba, wydajność i ciśnienie pomp pożarowych 

3.2.1.1     Dla wszystkich statków innych niż pasażerskie, liczba głównych pomp pożarowych oraz ci-
śnienie wody podawanej równocześnie przez te pompy i przez dwie wymagane prądownice, z wydajno-
ścią określoną w 3.2.1.5, mierzone przy dowolnym zaworze hydrantowym, powinny być co najmniej 
równe wartościom podanym w tabeli 3.2.1.1. Dla statków pasażerskich – patrz 6.1.16.2. 

Tabela 3.2.1.1 

Statki inne niż pasażerskie,  
o pojemności brutto 

Liczba pomp Ciśnienie minimalne na zaworach  
hydrantowych, [MPa] 

< 500 
1 

(plus pompa przenośna wyma-
gana na statkach towarowych) 

* 

500 ≤ poj. brutto <6000 2 0,25 
≥ 6000 2 0,27 

* Na statkach o pojemności brutto 150 lub większej pompa powinna zapewniać ciśnienie umożliwiające podanie, przez sto-
sowane na statku prądownice, prądu gaśniczego wody o zasięgu co najmniej 12 m. Na statkach o pojemności brutto mniej-
szej niż 150 – zasięg prądu gaśniczego wody może być odpowiednio mniejszy. 

3.2.1.2     Na żadnym zaworze hydrantowym ciśnienie wody nie może przekroczyć wartości pozwalającej na 
zachowanie kontroli nad wężem pożarniczym podczas jego obsługi przez jedną osobę, co podlega sprawdze-
niu podczas odbioru instalacji. 

3.2.1.3     Każdy statek towarowy o pojemności brutto 500 lub większej powinien być dodatkowo wypo-
sażony w awaryjną pompę pożarową, spełniającą wymagania podane w 3.2.4. 

3.2.1.4     Awaryjnej pompy pożarowej można nie instalować, jeżeli główne pompy pożarowe, ich zawo-
ry denne/burtowe poboru wody oraz źródła ich napędu znajdują się w dwóch różnych pomieszczeniach, 
wygrodzonych przegrodami co najmniej klasy A-0, tak rozmieszczonych na statku, że pożar powstały 
w jednym z tych pomieszczeń nie spowoduje wyłączenia z pracy obydwu pomp pożarowych. W takim 
przypadku jedna z głównych pomp pożarowych powinna spełniać wymagania dla awaryjnej pompy po-
żarowej, podane w 3.2.4. 

Rozwiązanie, w którym pomieszczenie jednej z pomp sąsiaduje z pomieszczeniem drugiej pompy 
więcej niż jedną wspólną ścianą lub więcej niż jednym wspólnym pokładem, wymaga zastosowania awa-
ryjnej pompy pożarowej. 

3.2.1.5     Na statkach towarowych łączna wydajność głównych pomp pożarowych (bez awaryjnej pompy 
pożarowej), przy ciśnieniu nie niższym od podanego w tabeli 3.2.1.1, powinna wynosić nie mniej niż 4/3 
wydajności każdej z wymaganych pomp zęzowych, określonej zgodnie z punktem 6.1.3 z Części VI – 
Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze. 

Na statkach innych niż kontenerowce do przewozu kontenerów w 5 i więcej warstwach na pokładzie 
otwartym, wyposażonych w przewoźne monitory wodne39, jak podano w 6.8.3.2, łączna wydajność 
głównych pomp pożarowych nie musi przekraczać 180 m3/h, jeżeli równoczesna praca innych instalacji 
zasilanych przez pompy pożarowe nie wymaga zwiększenia wydajności tych pomp. 

3.2.1.6     Na statku, dla którego wymaga się, aby był wyposażony w więcej niż jedną pompę pożarową, 
każda z wymaganych pomp pożarowych, z wyjątkiem awaryjnej pompy pożarowej, powinna mieć wy-
dajność nie mniejszą niż 80% łącznej wymaganej wydajności, podzielonej przez minimalną liczbę wy-
maganych pomp pożarowych, lecz nie mniejszą niż 25 m3/h. Każda taka pompa pożarowa powinna mieć 

                                                      
39   Przewoźne monitory wodne będą wymagane na statkach zbudowanych 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie. 
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wydajność umożliwiającą podawanie co najmniej 2 prądów gaśniczych wody – patrz założenia do obli-
czeń wydajności podane w 3.2.4.2.2. Pompy pożarowe powinny być zdolne do zasilania instalacji wod-
nohydrantowej zgodnie z obowiązującymi warunkami. 

Jeżeli zainstalowano większą liczbę pomp niż wymagane minimum, to każda dodatkowa pompa po-
winna mieć wydajność co najmniej 25 m3/h i powinna być zdolna do podawania co najmniej 2 prądów 
gaśniczych wody. 

3.2.1.7     Jeżeli na statku zastosowano inne instalacje gaśnicze zasilane wodą z pomp pożarowych, to 
wydajność pomp pożarowych powinna być wystarczająca do zapewnienia co najmniej 50% wydajności 
instalacji wodnohydrantowej, określonej w 3.2.1.5 i równoległej pracy jednej z pozostałych instalacji, 
zużywającej największą ilość wody. Na statkach towarowych wydajność pompy pożarowej przy jedno-
czesnym zasilaniu innej instalacji gaśniczej powinna być wystarczająca do podawania co najmniej 
2 prądów gaśniczych wody przez stosowane na statku prądownice o największej średnicy dysz.  

3.2.1.8     Miejsce usytuowania każdej z głównych pomp pożarowych i awaryjnej pompy pożarowej po-
winno być oznaczone odpowiednią tabliczką z symbolem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

3.2.2     Dostępność zasilania wodą 

3.2.2.1     Na statkach towarowych o pojemności brutto 500 lub większej należy zapewnić możliwość 
zdalnego uruchamiania jednej z głównych pomp pożarowych z pożarowego stanowiska dowodzenia, 
znajdującego się poza przedziałem maszynowym lub z posterunku dowodzenia. W miejscu zdalnego 
uruchamiania pompy powinien znajdować się manometr wskazujący ciśnienie wody w instalacji lub inny 
wskaźnik (np. lampka elektryczna) sygnalizujący pracę pompy. 

Miejsce zdalnego sterowania uruchamiania pompy pożarowej powinno być oznaczone tabliczką 
z symbolem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

W przypadku instalacji stale wypełnionej wodą pod ciśnieniem, z automatycznym startem pompy, 
zdalne uruchamianie pompy nie jest wymagane. 

Na statkach z bezwachtową pracą maszynowni i na statkach z jednoosobową obsługą maszynowni 
powinny być spełnione wymagania podane w 6.16.1. 

3.2.2.2     Dla instalacji wodnohydrantowych z rurociągami suchymi (nie wypełnionymi wodą), czas od 
momentu uruchomienia pompy do pojawienia się wody w najbardziej oddalonym zaworze hydranto-
wym, znajdującym się w rejonie pomieszczeń mieszkalnych, nie powinien przekraczać 1 min. Dla zawo-
rów znajdujących się w rejonie ładunkowym czas ten może być odpowiednio dłuższy. Czas ten podlega 
sprawdzeniu podczas odbioru instalacji wodnohydrantowej na statku.  

3.2.3     Wymagania dotyczące pomp pożarowych 

3.2.3.1     Pompy pożarowe powinny być pompami z niezależnym napędem. Na statkach o pojemności 
brutto mniejszej niż 1000 jedna z wymaganych pomp pożarowych może być napędzana od silnika głów-
nego.  

3.2.3.2     Pompy pożarowe mogą być stosowane do innych celów, pod warunkiem że na statku znajdują 
się co najmniej 2 pompy pożarowe z niezależnym napędem i jedna z nich będzie stale gotowa do na-
tychmiastowego użycia dla zasilania instalacji wodnohydrantowej. 

3.2.3.3     Pompy sanitarne, balastowe, zęzowe lub pompy ogólnego użytku mogą być traktowane jako 
główne pompy pożarowe, pod warunkiem że ich wydajność i ciśnienie odpowiadają wartościom wyma-
ganym dla pomp pożarowych oraz że nie są wykorzystywane do pompowania paliwa ciekłego lub oleju. 

3.2.3.4     Na statkach towarowych, na których w przedziale maszynowym zainstalowano inne pompy, 
takie jak pompy ogólnego użytku, zęzowe, balastowe itp., dodatkowo należy zapewnić możliwość zasi-
lania wodą instalacji wodnohydrantowej przez co najmniej jedną z tych pomp, mającą wydajność nie 
mniejszą niż 25 m3/h i zapewniającą ciśnienie podane w 3.2.1.1. 
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Jednak nie wymaga się dobierania pompy o wydajności i charakterystykach ciśnienia innych niż 
optymalne podczas pracy zgodnie z jej przeznaczeniem, a jedynie podłączenia jej do instalacji wodnohy-
drantowej, pod warunkiem że zapewniona jest wymagana liczba i wydajność zainstalowanych pomp 
pożarowych. 

3.2.3.5     Każda z pomp pożarowych z napędem elektrycznym powinna mieć przycisk do uruchamiania 
znajdujący się w pobliżu pompy, w łatwo dostępnym miejscu. Miejsce usytuowania przycisku do uru-
chamiania pompy pożarowej powinno być oznaczone odpowiednią tabliczką z symbolem używanym na 
Planie ochrony przeciwpożarowej. Zabezpieczenie silników elektrycznych powinno spełniać wymagania 
podane w 8.3.3 z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania. 

3.2.3.6     Pompy, które mogą wytworzyć ciśnienie wyższe od ciśnienia obliczeniowego instalacji, należy 
wyposażyć w zawory upustowe. Zawory te powinny być usytuowane i nastawione tak, żeby nie dopuścić 
do nadmiernego wzrostu ciśnienia w żadnej części instalacji. 

3.2.3.7     Pompy pożarowe oraz ich zawory denne/burtowe poboru wody powinny być umieszczone 
poniżej najniższej wodnicy ładunkowej statku, zapewniając pobór wody we wszystkich możliwych wa-
runkach zanurzenia, przechyłu i przegłębienia statku. Jeśli jest to niemożliwe do wykonania, pompy po-
winny być typu samozasysającego. 

3.2.3.8     Co najmniej jedna z pomp pożarowych znajdująca się w przedziale maszynowym powinna być 
zasilana z dwóch skrzyń dennych/burtowych poboru wody. 

3.2.3.9     Pompy pożarowe znajdujące się poza przedziałem maszynowym powinny mieć zawory den-
ne/burtowe poboru wody w pomieszczeniu, w którym się znajdują.  

3.2.3.10     Pompy pożarowe i ich źródła napędu nie mogą być umieszczane przed grodzią kolizyjną.  

3.2.3.11     Każda pompa pożarowa powinna być wyposażona w zawory odcinające po stronie ssącej 
i tłoczącej, a także manometr. W przypadku zastosowania pomp wirowych, po stronie tłoczącej należy 
zamontować zawory zwrotne uniemożliwiające cofnięcie się strumienia wody.  

3.2.3.12     Na zaworach dennych/burtowych poboru wody oraz zaworach odcinających pomp pożaro-
wych powinna znajdować się tabliczka z napisem: ZAWÓR STALE OTWARTY. 

3.2.4     Stała awaryjna pompa pożarowa 

3.2.4.1     Wymagania ogólne 

3.2.4.1.1     Awaryjna pompa pożarowa powinna być stałą pompą z niezależnym napędem, którym może 
być silnik spalinowy lub silnik elektryczny zasilany z awaryjnego źródła zasilania. 

3.2.4.1.2     Awaryjna pompa pożarowa, jej zawór denny/burtowy poboru wody, rurociągi ssące i tłoczą-
ce wraz z zaworami oddzielającymi rurociągi, powinny być umieszczone poza przedziałami maszyno-
wymi, w których znajdują się główne pompy pożarowe i/lub ich źródła napędu. 

Jeśli takie rozwiązanie jest niewykonalne, zawór denny/burtowy poboru wody może być umieszczony 
w przedziale maszynowym, pod warunkiem że zawór ten jest zdalnie sterowany z miejsca znajdującego 
się w tym samym przedziale co awaryjna pompa pożarowa, a rurociąg ssący jest tak krótki, jak to tylko 
możliwe. 

3.2.4.1.3     Krótkie odcinki rurociągów ssących i tłoczących awaryjnej pompy pożarowej mogą przecho-
dzić przez ww. przedział maszynowy, pod warunkiem że na całej długości będą otoczone solidną stalową 
obudową lub będą izolowane izolacją o standardzie klasy A-60. Rurociągi te muszą mieć znaczną gru-
bość, nie mniejszą niż 11 mm i – oprócz połączenia kołnierzowego z zaworem dennym/ burtowym – 
muszą być całkowicie spawane. 

3.2.4.1.4     W przypadku gdy rurociąg ssący lub tłoczący przechodzący przez przedziały maszynowe 
otoczony jest stalową obudową lub jest izolowany izolacją o standardzie klasy A-60, nie jest konieczne 
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obudowanie lub izolowanie skrzyń zaworów dennych/burtowych, zaworów dennych/burtowych poboru 
wody oraz odcinków rurociągów dystansowych. W tym przypadku rurociąg tłoczący oznacza rurociąg 
między awaryjną pompą pożarową a zaworem oddzielającym. Sposób izolowania rurociągów do stan-
dardu klasy A-60 polega na pokryciu, szczelnie, odcinka rurociągu materiałem izolacyjnym, który został 
uznany jako część przegrody klasy A-60, zgodnie z wymaganiami Kodeksu FTP. 

3.2.4.1.5     Jeśli zawór denny/burtowy poboru wody znajduje się w przedziale maszynowym, zawór ten nie 
może być typu „normalnie zamknięty”. Jeśli zawór denny/burtowy znajduje się w przedziale maszynowym 
i nie jest typu „normalnie otwarty”, należy zapewnić możliwość jego niezawodnego otwarcia w przypadku 
pożaru, np. rurociągi sterujące, urządzenie uruchamiające oraz/lub kable elektryczne powinny mieć odpor-
ność ogniową równoważną standardowi izolacji A-60. 

3.2.4.1.6     W przypadku gdy główne pompy pożarowe znajdują się w pomieszczeniach poza przedzia-
łami maszynowymi, a rurociąg ssący lub tłoczący awaryjnej pompy pożarowej przechodzi przez te prze-
działy maszynowe, to rurociąg ten powinien spełniać wymagania podane w 3.2.4.1.3 i 3.2.4.1.4.  

3.2.4.1.7     W przypadku gdy awaryjna pompa pożarowa napędzana jest silnikiem elektrycznym zasila-
nym z awaryjnego źródła zasilania, kable zasilające nie mogą przechodzić przez przedziały maszynowe, 
w których znajdują się główne pompy pożarowe i/lub ich źródła napędu, oraz przez inne pomieszczenia 
lub rejony o wysokim stopniu zagrożenia pożarowego. 

Jeśli układ pomieszczeń na statku wymusza prowadzenie kabli zasilających przez ww. pomieszcze-
nia, kable powinny być ognioodporne, spełniające wymagania podane w 16.1.3 z Części VIII – Instalacje 
elektryczne i systemy sterowania oraz powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, np. powinny być prowadzone w grubościennej rurze. 

3.2.4.1.8     Stanowisko sterowania awaryjną pompą pożarową powinno znajdować się poza pomieszcze-
niem, w którym znajdują się główne pompy pożarowe, w bezpośrednim sąsiedztwie pompy oraz w miej-
scu sterowania zaworem dennym/bur-towym poboru wody przez tę pompę, gdy sterowanie takie umiesz-
czone jest poza pomieszczeniem awaryjnej pompy pożarowej. 

Miejsce usytuowania stanowiska zdalnego sterowania awaryjną pompą pożarową powinno być ozna-
czone odpowiednią tabliczką z symbolem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

3.2.4.2     Wydajność i ciśnienie awaryjnej pompy pożarowej 

3.2.4.2.1     Wydajność awaryjnej pompy pożarowej nie może być mniejsza niż 40% łącznej wydajności 
pomp pożarowych wymaganej w 3.2.1.5, przy czym nie może być mniejsza niż: 

.1 25 m3/h – dla statków towarowych o pojemności brutto 2000 lub większej; 

.2 15 m3/h – dla statków towarowych o pojemności brutto mniejszej niż 2000. 
Podczas pracy pompy z wydajnością podaną powyżej, na żadnym zaworze hydrantowym ciśnienie nie 

może być mniejsze niż podane w 3.2.1.1.  
Na statkach o pojemności brutto 500 lub większej, uprawiających żeglugę międzynarodową, ciśnienie 

nie może być mniejsze niż 0,27 MPa.  

3.2.4.2.2     W przypadku gdy awaryjna pompa pożarowa przeznaczona jest do zasilania wodą stałej insta-
lacji zraszającej wodnej lub wysokociśnieniowej równoważnej instalacji zraszającej z wodnym czynni-
kiem gaśniczym, przeznaczonej do obrony przedziału maszynowego kategorii A, wymaganej w 2.5.1.1, 
wydajność awaryjnej pompy pożarowej powinna być odpowiednia do zasilania tej instalacji z wymaganą 
wydajnością oraz powinna umożliwiać podanie 2 prądów gaśniczych wody. Wydajność dla 2 prądów ga-
śniczych wody powinna być obliczana przy założeniu, że prądy te podawane będą przez dostępne na statku 
prądownice o największej średnicy dyszy40, lecz wydajność ta nie może być mniejsza niż 25 m3/h.  

Przyjmuje się, że wydajność pojedynczych prądów gaśniczych wody, przy ciśnieniu na zaworze hy-
drantowym 0,27 MPa, wynosi odpowiednio: 16 m3/h – dla prądownicy o średnicy dyszy 16 mm i 23,5 
m3/h – dla prądownicy o średnicy dyszy 19 mm.  
                                                      
40  Przy ustalaniu dostępnych na statku prądownic o największej średnicy dyszy nie muszą być brane pod uwagę prądownice 

umieszczone w pomieszczeniu, w którym znajdują się główne pompy pożarowe. 
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3.2.4.2.3     Po zamontowaniu na statku należy przeprowadzić próbę działania awaryjnej pompy pożarowej, 
sprawdzając ciśnienie oraz rzeczywistą wydajność, a także, jeśli pompa przeznaczona jest do zasilania wo-
dą stałej instalacji zraszającej wodnej, sprawdzając wymaganą wydajność do zasilania tej instalacji. 

3.2.4.3     Zawór poboru wody i wysokość ssania awaryjnej pompy pożarowej 

3.2.4.3.1     Zawór denny/burtowy poboru wody przez awaryjną pompę pożarową powinien być umiesz-
czony poniżej najniższej wodnicy ładunkowej statku, zapewniając pobór wody we wszystkich możli-
wych warunkach zanurzenia, przechyłu i przegłębienia statku.  

3.2.4.3.2     Tam, gdzie konieczne jest zalewanie pompy dla zapewnienia ssania, awaryjna pompa poża-
rowa powinna być typu samozasysającego. Całkowita wysokość ssania oraz maksymalna wysokość ssa-
nia pompy powinna być taka, aby wymagania dotyczące jej wydajności oraz ciśnienia na zaworach hy-
drantowych były spełnione we wszystkich możliwych stanach pływania statku, takich jak: przechył, 
przegłębienie oraz kołysanie poprzeczne i wzdłużne, jakie mogą wystąpić podczas eksploatacji statku. 
Stan pływania statku pod balastem podczas wejścia lub wyjścia z suchego doku nie wymaga uwzględ-
niania jako stan eksploatacji statku. 

3.2.4.3.3     W dokumentacji klasyfikacyjnej należy wykazać, że otwór wlotowy poboru wody przez awa-
ryjną pompę pożarową będzie całkowicie zanurzony (poniżej linii wodnej) we wszystkich stanach pły-
wania statku, takich jak: przechył, przegłębienie oraz kołysanie poprzeczne i wzdłużne, jakie mogą wy-
stąpić podczas normalnej eksploatacji statku zgodnie z okólnikiem MSC.1/Circ.1388. 

3.2.4.3.4     Morskie stany eksploatacyjne, dla których należy uwzględnić kołysanie boczne i wzdłużne 
oraz nurzanie statku, są następujące: 

.1 za najlżejszy morski stan pływania należy uznać taki, który jest zdefiniowany jako stan balasto-
wy, podczas którego miejsce poboru wody dla awaryjnej pompy pożarowej jest najmniej zanu-
rzone, jak zostało podane w zatwierdzonej informacji o stateczności statku (lub wstępnych obli-
czeniach stateczności dla nowo budowanych statków); 

.2 do celów obliczeń kołysania bocznego i wzdłużnego oraz nurzania statku należy posłużyć się ta-
belą podaną w okólniku MSC.1/Circ.1388;  

.3 nurzanie statku w połączeniu z kołysaniem bocznym oraz nurzanie statku w połączeniu z kołysaniem 
wzdłużnym powinny być rozpatrywane oddzielnie.  

3.2.4.3.5     Punkt poboru wody przez awaryjną pompę pożarową powinien być zanurzony – powinien 
znajdować się poniżej wodnicy, odpowiadając dwóm następującym warunkom: 

.1 statyczna linia wodna przebiega na poziomie 2/3 zanurzenia śruby napędowej statku przy równej 
stępce (dla statków napędzanych pędnikiem należy uwzględnić dodatkowe założenia); oraz 

.2 statek znajduje się w stanie balastowym, zgodnie z zatwierdzoną informacją o przegłębieniu i sta-
teczności statku, bez ładunku i z 10% zapasów i paliwa. 

Dla tych dwóch stanów pływania, kołysanie boczne, kołysanie wzdłużne i nurzanie statku nie musi 
być uwzględniane.  

3.2.4.3.6     Statki z ograniczonym rejonem pływania (pływające wyłącznie po wodach osłoniętych) po-
winny spełniać wymagania dla warunku statycznej linii wodnej, podanego w 3.2.4.3.5.1. 

3.2.4.3.7     We wszystkich przypadkach, rzeczywista antykawitacyjna nadwyżka wysokości ssania 
(NPSH) osiągana przez pompę powinna być większa niż NPSH wymagana w tym podrozdziale. 

3.2.4.3.8     Po zamontowaniu awaryjnej pompy pożarowej na statku należy wykonać próbę działania 
pompy, potwierdzającą rzeczywistą wydajność, która powinna być nie mniejsza niż wydajność wymaga-
na w 3.2.4.2.1. Jeśli awaryjna pompa pożarowa jest głównym źródłem zasilania wodą dla jakiejkolwiek 
stałej instalacji gaśniczej przeznaczonej do obrony pomieszczenia, w którym znajdują się główne pompy 
pożarowe, to pompa powinna mieć wydajność wystarczającą dla celów tej instalacji. Tak dalece jak to 
jest możliwe, próba działania powinna być przeprowadzona przy zanurzeniu statku odpowiadającym 
najlżejszemu morskiemu stanowi pływania. 
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3.2.4.4     Pomieszczenie awaryjnej pompy pożarowej 

3.2.4.4.1     Pomieszczenie awaryjnej pompy pożarowej nie może stykać się z przedziałami maszynowy-
mi kategorii A lub innymi pomieszczeniami, w których znajdują się główne pompy pożarowe. Jeśli jest 
to praktycznie niemożliwe do wykonania, taka wspólna ściana powinna mieć odporność ogniową jaka 
w 2.2.2 wymagana jest dla posterunku dowodzenia. 

Jeśli do pomieszczenia awaryjnej pompy pożarowej jest pojedyncze dojście poprzez inne pomiesz-
czenie stykające się z przedziałem maszynowym kategorii A lub inne pomieszczenia, w których znajdują 
się główne pompy pożarowe, to pomiędzy takim pomieszczeniem a przedziałem maszynowym kategorii 
A lub innymi pomieszczeniami, w których znajdują się główne pompy pożarowe, wymagana jest prze-
groda klasy A-60. 

3.2.4.4.2     Do pomieszczenia awaryjnej pompy pożarowej i źródła jej napędu nie może być bezpośred-
niego dostępu z przedziału maszynowego kategorii A lub przedziału maszynowego, w którym znajdują 
się główne pompy pożarowe. Jeżeli jest to praktycznie niewykonalne, zezwala się na rozwiązanie, gdzie 
dostęp jest możliwy poprzez śluzę powietrzną, w której ściana i drzwi między przedziałem maszynowym 
a śluzą są klasy A-60, natomiast drzwi z takiej śluzy do pomieszczenia awaryjnej pompy pożarowej są co 
najmniej stalowe, przy czym obydwie pary drzwi są gazoszczelne, samozamykające, bez jakichkolwiek 
zaczepów przytrzymujących. 

Alternatywnie, dojście może być poprzez drzwi wodoszczelne sterowane zdalnie z miejsca oddalone-
go od przedziału maszynowego i pomieszczenia awaryjnej pompy pożarowej i zarazem takiego, dla któ-
rego jest mało prawdopodobne że zostanie odcięte przez pożar powstały w tych pomieszczeniach. 

W obydwu takich przypadkach należy przewidzieć drugie dojście do pomieszczenia awaryjnej pompy 
pożarowej i źródła jej zasilania, np. przez właz zamontowany w suficie pomieszczenia i drabinkę. 

3.2.4.4.3     Pomieszczenie awaryjnej pompy pożarowej powinno mieć wystarczająco dużo miejsca dla 
zapewnienia właściwej obsługi oraz przeglądów pompy i źródła jej napędu.  

3.2.4.4.4     Pomieszczenie awaryjnej pompy pożarowej i źródła jej napędu powinno być wyposażone 
w oświetlenie zasilane z awaryjnego źródła energii elektrycznej. 

3.2.4.4.5     Pomieszczenie awaryjnej pompy pożarowej i źródła jej napędu powinno być wentylowane. 
Jeśli w pomieszczeniu zastosowano wentylację mechaniczną niezbędną do pracy silnika spalinowego do 
napędu pompy, to wentylator powinien być zasilany z awaryjnego źródła energii elektrycznej.  

3.2.4.4.6     System wentylacji pomieszczenia, w którym znajduje się niezależne źródło napędu awaryjnej 
pompy pożarowej powinien być taki, aby wykluczyć, na ile jest to możliwe, przedostawanie się lub zasy-
sanie do pomieszczenia dymu pochodzącego z pożaru w przedziale maszynowym. 

3.2.4.5     Silnik spalinowy i zbiornik paliwa dla awaryjnej pompy pożarowej 

3.2.4.5.1     Do napędu awaryjnej pompy pożarowej może być stosowany wyłącznie wysokoprężny silnik 
spalinowy. Silnik ten powinien mieć możliwość natychmiastowego uruchomienia w stanie zimnym, aż 
do temperatury 0 °C, ręcznie przy pomocy korby. Tam, gdzie natychmiastowe uruchomienie nie może być 
zapewnione, jeśli jest to niewykonalne, lub jeśli mogą wystąpić temperatury niższe, lub jeśli pomieszczenie 
z silnikiem stanowiącym napęd pompy nie jest ogrzewane, należy zastosować odpowiednie elektryczne 
ogrzewanie wody chłodzącej silnika lub systemu oleju smarującego. Jeśli ręczne uruchamianie jest niewy-
konalne, zezwala się na zastosowanie jako środków do uruchamiania silnika sprężonego powietrza, energii 
elektrycznej, lub innych źródeł zmagazynowanej energii, włączając energię hydrauliczną lub ładunki star-
towe. Środki te powinny być takie, aby umożliwiały uruchomienie silnika spalinowego co najmniej 6 razy 
w ciągu 30 min i co najmniej 2 razy w ciągu pierwszych 10 min. 

3.2.4.5.2     W pomieszczeniu awaryjnej pompy pożarowej powinien znajdować się zbiornik rozchodowy 
paliwa, z ilością paliwa umożliwiającą pracę pompy przy pełnym obciążeniu przez co najmniej 3 godzi-
ny. Poza przedziałem maszynowym kategorii A powinien znajdować się zapas paliwa umożliwiający 
pracę pompy przez dodatkowe 15 godzin. 
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3.2.4.5.3     Na zbiorniku rozchodowym paliwa powinien być oznaczony minimalny poziom/minimalna 
wymagana ilość paliwa. 

3.2.5     Rurociągi instalacji wodnohydrantowej 

3.2.5.1     Średnica rurociągów instalacji powinna być wystarczająca do efektywnego rozprowadzenia 
maksymalnej wymaganej ilości wody przy pracujących równocześnie dwóch pompach pożarowych. Dla 
statków towarowych innych niż kontenerowce do przewozu kontenerów w 5 i więcej warstwach na po-
kładzie otwartym, wyposażonych w przewoźne monitory wodne41, jak podano w 6.8.3.2, wystarczająca 
jest średnica rurociągów umożliwiająca przepływ wody wynoszący 140 m3/h.  

Na statkach towarowych o pojemności brutto 500 lub większej, rurociągi instalacji wodnohydranto-
wej powinny być obliczone na ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1 MPa. 

3.2.5.2     Rurociągi i zawory hydrantowe powinny być tak wykonane i rozmieszczone, aby uniemożli-
wione było ich zamarznięcie w warunkach występowania temperatur ujemnych.  

Dla instalacji stale wypełnionych wodą, w przypadku zaworów hydrantowych usytuowanych na po-
kładach otwartych, zaleca się, aby na rurociągach zasilających umieszczonych wewnątrz pomieszczeń 
montować zawory odcinające, zdalnie sterowane z miejsca znajdującego się w pobliżu zaworu hydran-
towego. Odcinek rurociągu od zaworu hydrantowego do zaworu odcinającego, narażony na zamarzanie, 
powinien być odwodniony za pomocą kurka spustowego. Obok zaworu hydrantowego i kurka spustowe-
go powinna znajdować się tabliczka informująca o konieczności odwodnienia tego odcinka rurociągu po 
użyciu zaworu hydrantowego. 

3.2.5.3     Cała sekcja rurociągów instalacji wodnohydrantowej znajdująca się wewnątrz przedziału ma-
szynowego kategorii A, w którym znajduje się główna pompa/pompy pożarowe, powinna być oddzielona 
od pozostałych rurociągów przy pomocy zaworu/zaworów oddzielających, usytuowanych w łatwo do-
stępnym i odpowiednim miejscu na zewnątrz przedziałów maszynowych. Układ rurociągów instalacji 
wodnohydrantowej powinien być taki, aby przy zamkniętych zaworach oddzielających, wszystkie zawo-
ry hydrantowe na statku, oprócz znajdujących się w ww. przedziale maszynowym, mogły być zasilane 
wodą z innej pompy pożarowej lub awaryjnej pompy pożarowej.  

Dodatkowo, każda sekcja rurociągów instalacji wodnohydrantowej prowadzona w przedziale maszy-
nowym kategorii A musi być wyposażona w zawór oddzielający, usytuowany poza tym przedziałem. 

Wymaganie to nie dotyczy rurociągów zasilanych wodą z pomp pożarowych usytuowanych w po-
mieszczeniach innych niż przedziały maszynowe kategorii A. 

Miejsce usytuowania każdego zaworu oddzielającego sekcję rurociągów wodnohydrantowych po-
winno być oznaczone tabliczką z symbolem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

3.2.5.4     Do wykonania rurociągów i elementów instalacji wodnohydrantowych nie wolno używać mate-
riałów, które mogą ulec uszkodzeniu na skutek działania ciepła, chyba że będą odpowiednio izolowane. 

3.2.5.5     Rurociągi wodnohydrantowe powinny mieć możliwość odwodnienia poprzez kurki spustowe 
zamontowane w najniższych miejscach. 

3.2.5.6     Każdy rurociąg odgałęzienia instalacji wodnohydrantowej na pokładzie otwartym służący do 
celów innych niż gaszenie pożaru powinien być wyposażony w zawór odcinający. Powinno być możliwe 
zdalne sterowanie tym zaworem z pokładu otwartego.  

3.2.6     Zawory hydrantowe 

3.2.6.1     Każdy zawór hydrantowy powinien składać się z łącznika odpowiadającego wymaganiom 
norm państwowych i zaworu odcinającego, aby umożliwić podłączanie i odłączanie węży pożarniczych 
podczas pracy pomp. 

Łączniki zaworów hydrantowych instalowanych na pokładach otwartych powinny mieć ponadto po-
krywy dające się szybko zdejmować. 

                                                      
41  Przewoźne monitory wodne będą wymagane na statkach zbudowanych 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie. 
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3.2.6.2     Zawory hydrantowe powinny być tak usytuowane, żeby można było łatwo podłączyć do nich 
węże pożarnicze. 

3.2.6.3     Liczba zaworów hydrantowych i ich rozmieszczenie powinny być takie, żeby co najmniej 
2 prądy gaśnicze wody nie pochodzące z tego samego zaworu hydrantowego, z których jeden podawany 
jest za pomocą pojedynczego odcinka węża pożarniczego, mogły sięgnąć do każdego miejsca na statku 
dostępnego normalnie dla pasażerów lub załogi podczas podróży statku oraz do każdego miejsca w każ-
dym pomieszczeniu ładunkowym, kiedy pomieszczenie to jest puste. Dla pomieszczeń ro-ro i pomiesz-
czeń samochodowych – wymagania podano w 6.2.2.3.  

Zawory hydrantowe powinny być usytuowane w pobliżu wejść do pomieszczeń bronionych. 
Miejsce usytuowania każdego zaworu hydrantowego powinno być oznaczone odpowiednią tabliczką 

z symbolem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

3.2.6.4     Na statkach, na których mogą być przewożone ładunki na pokładzie otwartym, rozmieszczenie 
zaworów hydrantowych na tym pokładzie powinno być takie, aby zawory zawsze były łatwo dostępne, 
zaś rurociągi, na ile jest to możliwe, powinny być tak prowadzone, żeby wykluczona była możliwość ich 
uszkodzenia przez taki ładunek pokładowy. 

3.2.6.5     W przedziałach maszynowych kategorii A powinny być zainstalowane co najmniej 2 zawory 
hydrantowe, wraz z wężem pożarniczym i prądownicą, rozmieszczone na przeciwległych burtach. 
W przypadku gdy w przedziale maszynowym jest mało miejsca, zezwala się na instalowanie jednego 
zaworu hydrantowego. 

Na statkach towarowych o pojemności brutto mniejszej niż 500, gdy w przedziale maszynowym ka-
tegorii A jest zbyt mało miejsca na podłączenie węża pożarniczego i jego użycie wewnątrz tego prze-
działu, zawór hydrantowy wraz z wężem pożarniczym i prądownicą może znajdować się na zewnątrz, 
w pobliżu wejścia do tego przedziału. 

3.2.6.6     Zawory hydrantowe powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję w warunkach 
morskich.  

3.2.6.7     Zawory hydrantowe powinny być pomalowane na kolor czerwony. 

3.2.7     Węże pożarnicze  

3.2.7.1     Węże pożarnicze powinny być wykonane z materiału nie ulegającego butwieniu oraz powinny 
mieć długość wystarczającą do podania prądu gaśniczego wody do każdego z pomieszczeń, w których 
może być wymagane ich użycie. Każdy wąż pożarniczy powinien być wyposażony w prądownicę i łącz-
niki do szybkiego przyłączania.  

Łączniki węży pożarniczych powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję w warunkach 
środowiska morskiego. 

Węże pożarnicze powinny być wykonane zgodnie z normą EN 694:2001. Węże podlegają badaniom 
typu zgodnie z normą PN-EN 14540 + A1. 

3.2.7.2     Węże pożarnicze z prądownicami, wraz z niezbędnym osprzętem i narzędziami do ich łączenia, 
powinny znajdować się w skrzynkach na wąż, umieszczanych w widocznych miejscach w pobliżu zawo-
rów hydrantowych lub łączników pożarowych, do których mają być przyłączane. 

W rejonie pomieszczeń mieszkalnych węże pożarnicze powinny znajdować się w szafkach hydranto-
wych, ze zwijadłem i powinny być na stałe podłączone do zaworów hydrantowych. 

Szafki na węże pożarnicze powinny być oznaczone tabliczką z symbolem używanym na Planie 
ochrony przeciwpożarowej. 

3.2.7.3     Węże pożarnicze powinny mieć długość co najmniej 10 m, lecz nie więcej niż: 
.1 15 m w przedziałach maszynowych; 
.2 20 m w pomieszczeniach nadbudówki i na pokładach otwartych; 
.3 25 m na pokładach otwartych na statkach o szerokości przekraczającej 30 m. 
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Na statkach o pojemności brutto mniejszej niż 500, długość węży nie powinna być większa niż: 
.1 10 m w przedziałach maszynowych; 
.2 18 m w pomieszczeniach nadbudówki i na pokładach otwartych. 

3.2.7.4     Jeżeli dla każdego zaworu hydrantowego na statku nie przewidziano osobnego węża pożarni-
czego, to łączniki węży i prądownic powinny być jednego typu, takie, aby umożliwiały całkowitą za-
mienność węży. 

3.2.7.5     Na statkach towarowych o pojemności brutto 1000 lub większej, liczba węży pożarniczych 
powinna być taka, aby na każde 30 m długości statku przypadał jeden wąż pożarniczy z prądownicą oraz 
jeden wąż zapasowy, lecz w żadnym przypadku łączna liczba węży nie może być mniejsza niż 5. Liczba 
ta nie obejmuje węży pożarniczych wymaganych dla przedziałów maszynowych i kotłowni. 

3.2.7.6     Dla statków towarowych o pojemności brutto mniejszej niż 1000, liczba węży pożarniczych 
powinna być obliczana zgodnie z 3.2.7.5, jednak liczba węży nie może być mniejsza niż 3. 

3.2.7.7     Na każdym statku towarowym liczba rozmieszczonych węży pożarniczych nie powinna być 
mniejsza niż liczba zaworów hydrantowych. 

3.2.8     Prądownice wodne 

3.2.8.1     Prądownice wodne stosowane na statkach powinny być wykonane z materiału odpornego na 
korozję w warunkach morskich. Dopuszcza się zastosowanie prądownic wykonanych z tworzyw sztucz-
nych, np. z poliwęglanu, pod warunkiem potwierdzenia, za pomocą prób, zachowania wydajności oraz 
niezawodności działania w środowisku morskim. 

3.2.8.2     Na statkach powinny być stosowane prądownice o standardowych średnicach dysz 12, 16 lub 
19 mm, lub o średnicach możliwie najbardziej zbliżonych. W przypadku zastosowania prądownic o in-
nym systemie gaszenia – takim jak system mgłowy – dopuszcza się użycie prądownic o innych średni-
cach dysz.  

3.2.8.3     Prądownice stosowane w pomieszczeniach mieszkalnych i służbowych powinny mieć średnicę 
dysz nie większą niż 12 mm. 

3.2.8.4     Średnica dysz prądownic przeznaczonych do użycia w przedziałach maszynowych i na pokła-
dach otwartych powinna być taka, aby pozwalała uzyskać największą możliwą wydajność 2 prądów gaśni-
czych wody, przy ciśnieniu podanym w tabeli 3.2.1.1 i zasilaniu przez pompę pożarową o najmniejszej 
wydajności, pod warunkiem że nie ma potrzeby używania dysz o średnicy większej niż 19 mm. 

3.2.8.5     Wszystkie prądownice stosowane na statku powinny być typu uznanego, jako uniwersalne, tj. 
wytwarzające prąd gaśniczy zwarty i rozproszony, oraz powinny zapewniać możliwość odcięcia dopły-
wu wody. 

3.2.9     Międzynarodowy łącznik lądowy 

3.2.9.1     Na statkach o pojemności brutto 2000 lub większej, instalacja wodnohydrantowa powinna mieć 
odgałęzienie wyprowadzone na pokład otwarty w pobliżu nadbudówki, ze stałym króćcem przeznaczonym 
do zasilania instalacji wodą z lądu. Króciec powinien być wyposażony w zawór odcinający i stalowy koł-
nierz międzynarodowego łącznika lądowego, mający wymiary zgodne z podanymi w tabeli 2.1 z Kodeksu 
FSS. Zawór odcinający nie jest wymagany, jeśli króciec zaślepiony jest kołnierzem zaślepiającym, moco-
wanym na śruby motylkowe (nie wymagające użycia klucza). 

3.2.9.2     Usytuowanie króćca powinno umożliwiać podłączenie wody z lądu zarówno z lewej, jak 
i z prawej burty statku. 

3.2.9.3     Na wszystkich statkach o pojemności brutto 500 lub większej oraz na statkach pasażerskich 
uprawiających żeglugę międzynarodową powinien znajdować się przenośny międzynarodowy łącznik 
lądowy, wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale 2 z Kodeksu FSS.  

 



Instalacje gaśnicze i instalacje gazu obojętnego 71

3.2.9.4     Należy zapewnić możliwość użycia takiego łącznika z każdej burty statku. 

3.2.9.5     Przenośny międzynarodowy łącznik lądowy powinien być przechowywany w magazynku po-
żarowym. Miejsce przechowywania międzynarodowego łącznika lądowego powinno być oznaczone 
tabliczką z symbolem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

3.3     Automatyczna instalacja tryskaczowa (dla pomieszczeń mieszkalnych, służbowych  
i posterunków dowodzenia) 

3.3.1     Wymagania ogólne 

3.3.1.1     Automatyczna instalacja tryskaczowa powinna składać się z pompy wody morskiej, zbiornika hy-
droforowego z oprzyrządowaniem, paneli sterowania z sygnalizacją alarmową, rurociągów doprowadzają-
cych wodę do pomieszczeń bronionych, podzielonych na sekcje z zaworami odcinającymi (sekcyjnymi) oraz 
tryskaczy. Instalacja powinna włączać się automatycznie, gdy temperatura w pomieszczeniu bronionym 
wzrośnie do wartości działania tryskaczy, podanej w 3.3.7.2. 

3.3.1.2     Rurociągi instalacji powinny być stale wypełnione wodą słodką, z wyjątkiem niewielkich od-
słoniętych sekcji, które ze względu na konieczność zachowania środków ostrożności mogą być typu „su-
chego”42. 

W saunach oraz w komorach chłodni prowiantowych powinny być stosowane wyłącznie rurociągi ty-
pu „suchego”. 

W posterunkach dowodzenia, w których woda może spowodować uszkodzenie ważnych dla bezpie-
czeństwa statku urządzeń, mogą być stosowane instalacje z rurociągami „suchymi” lub instalacje z do-
datkowym wykrywaniem pożaru tzw. „wstępnego sterowania” (z rurociągami wypełnionymi powietrzem 
lub azotem pod ciśnieniem). 

3.3.1.3     Każda część instalacji, która w czasie eksploatacji może być narażona na działanie niskich 
temperatur, powinna być w odpowiedni sposób zabezpieczona przed zamarzaniem. 

3.3.1.4     Automatyczna instalacja tryskaczowa powinna być przez cały czas gotowa do natychmiasto-
wego działania, bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek czynności w celu jej uruchomienia.  

3.3.1.5     Instalacja powinna być utrzymywana pod wymaganym ciśnieniem oraz powinna być zapewniona 
możliwość ciągłego zasilania wodą rurociągów instalacji.  

3.3.1.6     Pomieszczenia/grupy pomieszczeń chronione automatyczną instalacją tryskaczową powinny 
być oznaczone odpowiednią tabliczką, umieszczoną na drzwiach wejściowych do pomieszczeń, z sym-
bolem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

3.3.2     Źródła zasilania energią 

3.3.2.1     Należy przewidzieć co najmniej 2 źródła zasilania energią pompy wody morskiej oraz sygnali-
zacji alarmowej. Jeśli pompa ma napęd elektryczny, to powinna być podłączona do głównej rozdzielnicy 
energii elektrycznej, zasilanej przez co najmniej 2 prądnice. 

3.3.2.2     Przewody zasilające powinny być tak prowadzone, aby nie przechodziły przez kuchnie, prze-
działy maszynowe i inne zamknięte pomieszczenia o dużym stopniu zagrożenia pożarowego, z wyjąt-
kiem gdy jest to niezbędne do przyłączenia ich do właściwych rozdzielnic. 

3.3.2.3     Jednym ze źródeł zasilania sygnalizacji alarmowej powinno być awaryjne źródło energii elek-
trycznej. 

                                                      
42  Rurociągi typu „suchego” – rurociągi wykorzystujące tryskacze automatyczne podłączone do rurociągów wypełnionych 

powietrzem lub azotem pod ciśnieniem, którego upust (po otwarciu tryskacza przez ciepło pochodzące z pożaru) umożliwia 
pod wpływem ciśnienia wody otwarcie zaworu zwanego zaworem rurociągów „suchych”. Woda przepływa przez rurociągi 
i następuje jej wypływ przez otwarte tryskacze. 
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3.3.2.4     Jeśli jednym ze źródeł zasilania pompy wody morskiej jest silnik spalinowy, to oprócz spełnie-
nia wymagań podanych w 3.3.4.5, powinien on być tak umieszczony, aby pożar w jakimkolwiek po-
mieszczeniu bronionym nie miał wpływu na dopływ powietrza do silnika. 

3.3.3     Zbiornik hydroforowy 

3.3.3.1     Zbiornik hydroforowy wody słodkiej powinien być wyposażony w: 
.1 rurociąg doprowadzający wodę słodką; 
.2 urządzenie do samoczynnego podtrzymywania ciśnienia; 
.3 płynowskaz oraz sygnalizację niskiego poziomu wody i niskiego ciśnienia w zbiorniku; 
.4 zawór bezpieczeństwa; 
.5 manometr z kurkiem odcinającym. 

3.3.3.2     Objętość zbiornika hydroforowego powinna być co najmniej równa dwukrotnej objętości wy-
maganego zapasu wody słodkiej w zbiorniku hydroforowym. 

Zapas wody słodkiej w zbiorniku hydroforowym powinien być równy objętości wody podawanej w cią-
gu 1 min przez pompę wody morskiej, obliczonej dla pokrycia rejonu o powierzchni co najmniej 280 m2, 
z intensywnością podaną w 3.3.7.1. 

3.3.3.3     W zbiorniku należy zapewnić takie ciśnienie powietrza, aby po zużyciu całego zapasu wody 
słodkiej nie było ono niższe od ciśnienia roboczego żadnego tryskacza, zwiększonego o ciśnienie hydro-
statyczne pomiędzy dnem zbiornika a najwyżej umieszczonym tryskaczem w instalacji. 

3.3.3.4     Należy zastosować urządzenia do uzupełniania sprężonego powietrza i zapasu wody słodkiej 
w zbiorniku hydroforowym oraz zawory zwrotne uniemożliwiające przedostanie się wody morskiej do 
zbiornika.  

3.3.3.5     Zbiornik hydroforowy powinien spełniać wymagania dla zbiorników ciśnieniowych, podane 
w rozdziale 12 z Części VII – Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe. 

3.3.4     Pompa wody morskiej 

3.3.4.1     Pompa wody morskiej powinna mieć niezależny napęd i powinna zapewniać ciągłość podawa-
nia wody przez tryskacze. Pompa powinna włączać się automatycznie przy spadku ciśnienia w instalacji, 
jeszcze przed zużyciem całego zapasu wody słodkiej ze zbiornika hydroforowego.  

3.3.4.2     Pompa i układ rurociągów powinny być zdolne do utrzymywania wymaganego ciśnienia na 
poziomie najwyżej zainstalowanych tryskaczy, tak aby zapewnić ciągły dopływ wody o wydajności wy-
starczającej do jednoczesnego pokrycia rejonu o powierzchni co najmniej 280 m2, z intensywnością 
określoną w 3.3.7.1.  

Należy wykonać obliczenia hydrauliczne, potwierdzające że przepływ i ciśnienie będą wystarczające 
do pokrycia zapotrzebowania najbardziej niekorzystnie usytuowanej sekcji (stwarzającej największe 
opory przepływu). 

3.3.4.3     Na rurociągu tłocznym pompy powinien być zamontowany zawór kontrolny z otwartym krótkim 
odcinkiem rury odpływowej. Powierzchnie przekroju zaworu i rury powinny być wystarczające do przepływu 
wody z wymaganą wydajnością równą wydajności pompy przy ciśnieniu w instalacji określonym w 3.3.3.3.  

3.3.4.4     Należy zapewnić możliwość przeprowadzania próby automatycznego uruchomienia pompy 
przy spadku ciśnienia w instalacji.  

3.3.4.5     Pompa wody morskiej i zbiornik hydroforowy powinny być umieszczone na zewnątrz po-
mieszczeń bronionych i powinny być dostatecznie oddalone od przedziałów maszynowych kategorii A. 

Pomieszczenie z pompą i zbiornikiem hydroforowym powinno być oznaczone odpowiednią tabliczką, 
umieszczoną na drzwiach wejściowych do pomieszczenia, z symbolem używanym na Planie ochrony 
przeciwpożarowej. 
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3.3.5     Układ rurociągów 

3.3.5.1     Instalacja powinna być podzielona na sekcje tryskaczy, z których żadna nie może obejmować 
więcej niż 200 tryskaczy.  

3.3.5.2     Każda sekcja tryskaczy powinna mieć możliwość odcięcia przy pomocy jednego zaworu, 
umieszczonego na rurociągu zasilającym. Taki zawór odcinający każdej sekcji (zawór sekcyjny) powi-
nien znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, poza pomieszczeniami bronionymi przez daną sekcję 
lub w szafce w obrębie obudowanej klatki schodowej. Należy zastosować blokadę uniemożliwiającą 
manipulowanie zaworami sekcyjnymi przez osoby nieupoważnione. 

Miejsce usytuowania każdego zaworu sekcyjnego powinno być oznaczone tabliczką z symbolem uży-
wanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

3.3.5.3     W każdej sekcji tryskaczy powinien być zamontowany zawór kontrolny do sprawdzania sygna-
lizacji alarmowej przez wypływ wody w ilości równoważnej działaniu jednego tryskacza. Zawór kontro-
lny powinien znajdować się w pobliżu zaworu odcinającego danej sekcji.  

3.3.5.4     Automatyczna instalacja tryskaczowa powinna mieć możliwość zasilania z instalacji wodnohy-
drantowej poprzez rurociąg łączący, wyposażony w zawór zwrotno- zaporowy, wyposażony w blokadę. 

3.3.5.5     Przy zaworze odcinającym każdej sekcji tryskaczy oraz w centralnym posterunku dowodzenia 
powinien znajdować się manometr wskazujący ciśnienie w instalacji. 

3.3.5.6     Zawór denny/burtowy poboru wody morskiej przez pompę powinien znajdować się w tym 
samym pomieszczeniu co pompa i powinien być tak umieszczony, aby w warunkach pływania statku nie 
było żadnej innej konieczności odcięcia dolotu wody, oprócz przeglądu pompy lub jej naprawy. 

3.3.5.7     Na rurociągach ssących pompy wody morskiej powinny być zamontowane odpowiednie filtry, 
chroniące tryskacze przed zanieczyszczeniem.  

3.3.5.8     Każda sekcja tryskaczy powinna mieć możliwość przedmuchu rurociągów sprężonym powie-
trzem i płukania wodą słodką. 

3.3.6     Panele sterowania i sygnalizacja alarmowa 

3.3.6.1     Każda sekcja tryskaczy powinna być wyposażona w czujnik przepływu wody do automatycz-
nego uruchamiania świetlnego i dźwiękowego sygnału alarmowego, wskazującego na jednym lub kilku 
panelach sterowania, że zadziałał jeden z tryskaczy. Instalacja sygnalizacji alarmowej powinna być tak 
wykonana, aby sygnalizowała niesprawność samej instalacji. 

3.3.6.2     Panele sterowania powinny sygnalizować, w której z obsługiwanych sekcji powstał pożar 
i powinny być umieszczone na mostku nawigacyjnym lub w centralnym posterunku dowodzenia stale 
obsadzonym wachtą. Dodatkowo, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa powtarzająca sygnał z panelu ste-
rowania powinna znajdować się w innym miejscu, tak aby umożliwić natychmiastowe przekazanie zało-
dze statku informacji o powstaniu pożaru. 

3.3.6.3     W jednym z miejsc zainstalowania paneli sterowania z sygnalizacją powinny być zastosowane 
przełączniki umożliwiające przeprowadzanie prób sygnalizacji alarmowej dla każdej z sekcji tryskaczy. 

3.3.6.4     Przy każdym panelu sterowania powinien znajdować się schemat lub plan pokazujący po-
mieszczenia chronione automatyczną instalacją tryskaczową i usytuowanie strefy pożarowej w odniesie-
niu do każdej sekcji tryskaczy. 

3.3.6.5     Na statku powinny znajdować się odpowiednie instrukcje przeprowadzania prób i konserwacji 
automatycznej instalacji tryskaczowej. 
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3.3.7     Tryskacze 

3.3.7.1     Tryskacze powinny być montowane w górnej części pomieszczenia bronionego i rozmieszone 
w takiej odległości od siebie, aby średnia intensywność podawania wody w pomieszczeniu była nie 
mniejsza niż 5 l/min na m2 powierzchni nominalnej pomieszczenia. Powierzchnia nominalna powinna 
być przyjmowana jako największy rzut poziomy powierzchni, która ma być pokryta wodą. 

Dopuszcza się zastosowanie tryskaczy o mniejszej średniej intensywności podawania wody, pod wa-
runkiem przedstawienia wyników badań potwierdzających ich równoważną skuteczność gaśniczą. 

Tryskacze powinny być umieszczane tak, aby usztywnienia kadłuba lub elementy wyposażenia nie 
zasłaniały wylotu wody oraz w takich miejscach, aby materiały palne znajdujące się w pomieszczeniu 
znajdowały się w zasięgu tryskaczy. 

3.3.7.2     Tryskacze w pomieszczeniach mieszkalnych i służbowych powinny włączać się w zakresie 
temperatur 68 °C ÷ 79 °C, z wyjątkiem takich pomieszczeń, jak suszarnie i kuchnie, w których tempera-
tura ich zadziałania może przekraczać maksymalną temperaturę normalnie panującą pod sufitem o nie 
więcej niż 30 °C. 

3.3.7.3     Tryskacze powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję w warunkach panujących 
na morzu. Tryskacze podlegają próbom typu zgodnie z normą ISO 6182-1 lub normą PN-EN 12259-1, 
lub zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku 1 do rezolucji A.800(19) wraz ze zmianami wpro-
wadzonymi przez rezolucję MSC.265(84). 

3.3.7.4     Liczba tryskaczy zapasowych dla wszystkich zainstalowanych na statku typów i rodzajów try-
skaczy, w odniesieniu do łącznej liczby tryskaczy, powinna być następująca: 

Łączna liczba tryskaczy  Wymagana liczba tryskaczy zapasowych 
< 300  6 

300 do 1000  12 
> 1000  24 

Wymagana liczba tryskaczy zapasowych, w odniesieniu do sekcji, powinna być taka, aby na statku 
znajdowało się co najmniej 6 tryskaczy zapasowych dla każdej sekcji. 

Liczba tryskaczy zapasowych każdego typu nie musi przekraczać łącznej liczby zainstalowanych try-
skaczy danego typu. 

3.3.8     Wysokociśnieniowa równoważna instalacja tryskaczowa (na mgłę wodną) 

3.3.8.1     Wytyczne dotyczące projektowania, wykonania i prób typu dla wysokociśnieniowej równoważnej 
instalacji tryskaczowej zostały podane w Publikacji Nr 89/P. 

3.3.8.2     Instalacja powinna być zaprojektowana, wykonana i poddana próbom typu zgodnie z wytyczny-
mi zawartymi w rezolucji A.800(19), wraz ze zmianami wprowadzonymi przez rezolucję MSC.265(84). 

3.3.8.3     Próby typu wysokociśnieniowej równoważnej instalacji tryskaczowej przeprowadzone zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w rezolucji A.800(19) pozostają ważne do 1 lipca 2015 r. 

3.3.8.4     Instalacje istniejące, uznane i zamontowane w oparciu o wytyczne zawarte w rezolucji A.800(19) 
mogą być eksploatowane tak długo, jak długo pozostają sprawne technicznie na podstawie wyników prze-
prowadzonego przeglądu technicznego.  

3.4     Instalacje zraszające wodne i instalacje równoważne 

3.4.1     Wymagania ogólne 

3.4.1.1     Instalacja zraszająca wodna powinna składać się z pompy wody zasilającej, rurociągów roz-
prowadzających wodę, które mogą być podzielone na sekcje, z zaworami odcinającymi (sekcyjnymi) 
i dysz zraszających. 
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3.4.1.2     Wydajność i ciśnienie pompy wody zasilającej należy określić na podstawie wymaganej inten-
sywności podawania wody, z uwzględnieniem charakterystyki i liczby dysz zraszających zainstalowanych 
w największym pomieszczeniu bronionym. Jeżeli wydajność instalacji jest mniejsza niż 50% wydajności 
pomp pożarowych określonych w 3.2.1.5, to nie wymaga się instalowania odrębnej pompy wody zasilają-
cej, a instalacja może być zasilana z instalacji wodnohydrantowej. W przeciwnym razie należy przewidzieć 
niezależną pompę wody zasilającej o wydajności pokrywającej zapotrzebowanie największego pomiesz-
czenia bronionego. 

3.4.1.3     Jeśli w wymaganiach dla bronionych pomieszczeń nie podano innych wartości, intensywność 
podawania wody należy przyjmować następująco: 
– 5 l/min na m2 powierzchni podłogi pomieszczenia – dla pomieszczeń ładunkowych i przedziałów 

maszynowych;  
– 24 l/min na m2 powierzchni regału – dla regałów w magazynach materiałów wybuchowych. 

3.4.1.4     Ciśnienie w instalacji powinno być odpowiednie, aby zapewnić równomierne podawanie roz-
pylonej wody w pomieszczeniu bronionym.  

3.4.1.5     Dysze zraszające powinny być usytuowane w taki sposób, aby zapewnione było równomierne 
rozprowadzenie i pokrycie wodą pomieszczenia bronionego. 

3.4.1.6     W instalacji powinny być zastosowane odpowiednie filtry, zabezpieczające dysze przed zaty-
kaniem przez zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie zaburtowej lub przez odpryski powstałej rdzy 
z rurociągów. 

3.4.1.7     Rurociągi powinny być wyposażone w odwodnienia. 

3.4.1.8     W każdym z pomieszczeń bronionych należy zapewnić odprowadzenie wody za burtę – grawi-
tacyjnie bądź za pomocą instalacji zęzowej. 

3.4.1.9     Pomieszczenia/grupy pomieszczeń bronione instalacją zraszającą wodną powinny być ozna-
czone odpowiednią tabliczką, umieszczoną na drzwiach wejściowych do pomieszczeń, z symbolem 
używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

3.4.2     Instalacja zraszająca wodna dla pomieszczeń ro-ro, pomieszczeń kategorii specjalnej  
i pomieszczeń samochodowych 

Instalacja zraszająca wodna sterowana ręcznie powinna spełniać wymagania podane w tym podrozdzia-
le. Wytyczne dotyczące projektowania, wykonania i prób typu dla automatycznych instalacji zraszających 
wodnych zostały podane w Publikacji Nr 89/P. 

3.4.2.1     Instalacja powinna składać się z dysz typu otwartego, rurociągów rozprowadzających wodę, 
zaworów sekcyjnych sterowanych ręcznie oraz pomp / zestawów pompowych wody zasilającej. 

3.4.2.2     Instalacja powinna być podzielona na sekcje rurociągów. Każda sekcja powinna mieć możli-
wość odcięcia za pomocą jednego zaworu sekcyjnego. Zawory sekcyjne powinny być umieszczone poza 
pomieszczeniami bronionymi, w pomieszczeniu, które jest łatwo dostępne bez wchodzenia do pomiesz-
czeń bronionych i które nie zostanie odcięte przez pożar powstały w pomieszczeniach bronionych. Za-
wory sekcyjne powinny mieć możliwość ręcznego otwierania i zamykania, albo bezpośrednio na zawo-
rze, albo poprzez system zdalnego sterowania obsługiwanego spoza pomieszczeń bronionych. Należy 
zastosować odpowiednie rozwiązanie, aby wykluczyć możliwość manipulowania zaworami sterującymi 
przez osoby nieuprawnione. Pomieszczenie z zaworami sekcyjnymi powinno być odpowiednio wenty-
lowane, aby zminimalizować powstanie zadymienia.  

Miejsce usytuowania zaworów sekcyjnych powinno być oznaczone odpowiednią tabliczką z symbo-
lem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

3.4.2.3     Zawory sekcyjne powinny być oznaczone tabliczkami z numerem każdej sekcji, zgodnej z 
numeracją podaną na planie i w instrukcji obsługi instalacji. 
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3.4.2.4     Kolektor z zaworami sekcyjnymi powinien być wyposażony w manometr. 

3.4.2.5     Z miejsca znajdującego się w pobliżu zaworów sekcyjnych należy zapewnić możliwość zdal-
nego (ręcznego) sterowania pomp/zestawów pompowych wody zasilającej. 

Stanowisko zdalnego sterowania pomp/zestawów pompowych powinno być oznaczone odpowiednią 
tabliczką z symbolem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

3.4.2.6     Rurociągi instalacji powinny być zaprojektowane (zwymiarowane) zgodnie z zasadami obliczeń 
hydraulicznych, takimi jak metoda Hazen-Williamsa lub Darcy-Weisbacha, w celu uzyskania wymaganego 
natężenia przepływu i ciśnień dla prawidłowego działania instalacji. Instalacja powinna być tak zaprojek-
towana, aby całkowite wymagane ciśnienie w najbardziej oddalonej dyszy w każdej sekcji mogło być uzy-
skane w czasie nie dłuższym niż 60 s od chwili uruchomienia instalacji. 

3.4.2.7     Pompy/zespoły pompowe do zasilania instalacji wodą powinny znajdować się poza pomiesz-
czeniami bronionymi, a wszystkie kable zasilające powinny być prowadzone poza pomieszczeniami 
bronionymi. Jeśli jest to niemożliwe do wykonania, dopuszcza się zastosowanie kabli ognioodpornych, 
spełniających wymagania podane w podrozdziale 16.1.2 z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy 
sterowania, odpowiednio zabezpieczonych przed uszkodzeniami mechanicznymi. Elementy elektryczne 
zasilające pompę/zespoły pompowe powinny mieć stopień ochrony co najmniej IP 54.  

3.4.2.8     Wydajność zasilania instalacji wodą powinna być wystarczająca do całkowitego równoczesne-
go pokrycia minimalnej powierzchni pokrycia podanej w 3.4.2.22, w odniesieniu do wysokości obszaru 
pionowego określonego w 3.4.2.20. 

3.4.2.9     Instalacja powinna być wyposażona w rezerwowy układ pompowy lub w inny układ zasilania 
wodnym czynnikiem gaśniczym. Wydajność rezerwowego układu powinna być wystarczająca do re-
kompensaty wyłączenia z pracy podstawowej pompy/zestawu pompowego lub alternatywnego źródła 
zasilania wodą. Awaria któregokolwiek elementu układu zasilania lub sterowania nie powinna mieć 
wpływu na zmniejszenie wymaganej wydajności instalacji. Instalacje wymagające zewnętrznego źródła 
zasilania energią mogą być zasilane tylko z głównego źródła energii. Należy wykonać obliczenia hydrau-
liczne w celu zapewnienia, że przepływ i ciśnienie będą wystarczające do pokrycia zapotrzebowania 
najbardziej niekorzystnie usytuowanej sekcji (stwarzającej największe opory przepływu) zarówno 
w warunkach normalnej pracy, jak i w przypadku awarii podstawowej pompy/zestawu pompowego wo-
dy zasilającej. 

3.4.2.10     Instalacja powinna być wyposażona w stały pobór wody morskiej i powinna mieć zdolność do 
ciągłej pracy podczas pożaru z użyciem wody morskiej. 

3.4.2.11     Instalacja i jej elementy powinny być tak zaprojektowane, aby były odporne na zmiany tem-
peratury otoczenia, drgania, wilgoć, wstrząsy, uderzenia, zatykanie oraz czynniki korozyjne, normalnie 
występujące na statkach. Rurociągi, armatura i elementy instalacji znajdujące się wewnątrz pomieszczeń 
bronionych, z wyjątkiem uszczelek, powinny być tak zaprojektowane, aby mogły wytrzymać temperatu-
rę 925 oC. Rurociągi doprowadzające wodę powinny być stalowe ocynkowane na gorąco lub wykonane 
ze stali nierdzewnej, lub wykonane z równoważnych materiałów odpornych na korozję. 

3.4.2.12     Należy zapewnić możliwość przeprowadzania prób działania każdej sekcji instalacji oraz 
możliwość sprawdzania wymaganego ciśnienia i przepływu wody w instalacji. 

3.4.2.13     Na każdym stanowisku sterowania instalacją powinna znajdować się wywieszona instrukcja 
obsługi instalacji.  

3.4.2.14     Na statku powinny znajdować się łatwo dostępne plany instalacyjne i instrukcje obsługi insta-
lacji. Plan instalacji powinien być wywieszony i powinien pokazywać pomieszczenia objęte instalacją 
oraz usytuowanie stref każdej sekcji. Na statku powinny znajdować się również instrukcje przeprowa-
dzania okresowych prób i konserwacji instalacji. 
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3.4.2.15     Wszystkie plany, instrukcje obsługi i konserwacji instalacji powinny być opisane w języku 
roboczym statku. Jeśli język roboczy statku nie jest językiem angielskim, francuskim lub hiszpańskim, 
napisy powinny być przetłumaczone na jeden z tych języków. 

3.4.2.16     Należy przewidzieć możliwość płukania rurociągów instalacji wodą słodką. Rurociągi powin-
ny być wyposażone w wystarczającą liczbę zaworów odwadniających. 

3.4.2.17     Podczas rozmieszczania dysz należy uwzględnić obecność potencjalnych „przeszkód” mogą-
cych zasłonić wylot wody z dysz, w celu zapewnienia uzyskania wymaganej wydajności instalacji. Jeśli 
istnieje możliwość zasłonięcia wylotu wody z dysz, należy zainstalować dodatkowe dysze poza „prze-
szkodą”. Dysze powinny być tak umieszczone, aby zapewniona była ochrona przestrzeni powyżej 
i poniżej międzypokładów, pokładów unoszonych i ramp. Dysze umieszczone poniżej pokładów uno-
szonych powinny być zdolne do ochrony przestrzeni na całej wysokości. 

3.4.2.18     Długość sekcji zraszającej powinna być nie mniejsza niż 20 m, a jej szerokość nie mniejsza 
niż 14 m. Ponadto, sekcje nie muszą być dłuższe lub szersze niż odległość pomiędzy gazoszczelnymi 
grodziami stalowymi. Maksymalna powierzchnia objęta działaniem sekcji na jakimkolwiek pojedynczym 
pokładzie powinna być obliczana jako iloczyn: 48 m x szerokość pomieszczenia ładunkowego (mierzona 
jako odległość pomiędzy szczelnymi stalowymi przegrodami). Pionowo jedna sekcja może pokrywać 
maksymalnie przestrzeń obejmującą trzy pokłady. 

3.4.2.19     Instalacje zraszające powinny być tak zaprojektowane, aby były zdolne do równoczesnego 
pokrycia wodą 2 sąsiadujących ze sobą sekcji w najbardziej niekorzystnym położeniu (stwarzających 
największe opory przepływu), z minimalną intensywnością podawania wody, podaną w 3.4.2.21. Mini-
malne ciśnienie robocze na każdej dyszy powinno wynosić 0,12 MPa. 

3.4.2.20     Do celów równoczesnego pokrycia wodą należy uwzględnić mający odniesienie obszar pio-
nowy wszystkich pokładów, łącznie z pokładami unoszonymi lub innymi międzypokładami, znajdujący 
się pomiędzy gazoszczelnymi pokładami stalowymi (np. dla pomieszczenia z jednym unoszonym pokła-
dem w obliczeniach zapotrzebowania wody zasilającej powinny być uwzględnione obydwie warstwy 
powyżej i poniżej takiego pokładu, z powierzchniami zwymiarowanymi zgodnie z 3.4.2.22). Pokłady 
z rampami uważa się za pokłady gazoszczelne, jeśli rampy zawsze znajdują się w pozycji zamkniętej 
kiedy statek jest w podróży oraz jeśli rampy i pokłady z tymi rampami, które stanowią część tych pokła-
dów, są wystarczająco gazoszczelne. 

3.4.2.21     Minimalna wymagana intensywność podawania wody powinna wynosić: 
– 5 l/min/m2 – dla pokładów o wysokości w świetle równej lub mniejszej niż 2,5 m; 
– 10 l/min/m2 – dla pokładów o wysokości w świetle 2,5 m lub większej, lecz mniejszej niż 6,5 m; 
– 15 l/min/m2 – dla pokładów o wysokości w świetle 6,5 m lub większej, lecz mniejszej niż 9,0 m. 

3.4.2.22     Minimalna powierzchnia pokrycia (F) powinna być obliczana wg wzoru:  
F = 2 x 20 x B [m2] 

gdzie: B – całkowita szerokość pomieszczenia bronionego [m]. 

3.4.2.23     Dysze powinny być umieszczane w odległości nie większej niż 0,6 m od sufitu pomieszcze-
nia, w celu zapewnienia rozprowadzenia wody nad i między wszystkimi pojazdami lub ładunkiem znaj-
dującym się w rejonie bronionym. Maksymalna odległość pozioma pomiędzy dyszami nie powinna prze-
kraczać 3,2 m.  

3.4.2.24     Dysze zraszające powinny mieć otwór przelotowy o średnicy uniemożliwiającej ich zatykanie 
przez zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie zasilającej. Dopuszcza się dysze innego typu, jeśli insta-
lacja wyposażona jest w filtry zapewniające odpowiednią czystość wody. 

3.4.2.25     Instalacja i jej elementy powinny być zaprojektowane i zamontowane zgodnie z wymagania-
mi norm międzynarodowych. 

 



Ochrona przeciwpożarowa 78 

3.4.2.26     Dysze powinny być wykonane i poddane próbom typu zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w załączniku A do okólnika MSC/Circ.1165, wraz ze zmianami wprowadzonymi przez MSC.1/Circ.1269. 

3.4.3     Wysokociśnieniowa równoważna instalacja zraszająca z wodnym czynnikiem gaśniczym 
dla pomieszczeń ro-ro i pomieszczeń kategorii specjalnej i pomieszczeń samochodowych 

Wytyczne dotyczące projektowania, wykonania i prób typu dla tej instalacji zostały podane w Publi-
kacji Nr 89/P. 

3.4.4     Instalacja zraszająca wodna i równoważna wysokociśnieniowa instalacja zraszająca  
z wodnym czynnikiem gaśniczym dla przedziałów maszynowych i pompowni ładunkowych 

Wytyczne dotyczące projektowania, wykonania i prób typu dla tych instalacji zostały podane w Pu-
blikacji Nr 89/P.  

3.4.5     Instalacja zraszająca wodna i instalacja z wodnym czynnikiem gaśniczym dla balkonów 
kabin mieszkalnych 

Wytyczne dotyczące projektowania, wykonania i prób typu dla tych instalacji zostały podane w Pu-
blikacji Nr 89/P.  

3.4.6     Stała lokalna instalacja zraszająca z wodnym czynnikiem gaśniczym dla przedziałów  
maszynowych kategorii A 

3.4.6.1     W przedziałach maszynowych kategorii A instalacja powinna zapewniać, bez konieczności 
wyłączania silników, ewakuowania załogi lub uszczelniania pomieszczenia, podawanie wodnego czyn-
nika gaśniczego na następujące rejony bronione43, w których znajdują się: 

.1 pożarowo niebezpieczne elementy silników spalinowych44; 

.2 przednie części kotłów;  

.3 pożarowo niebezpieczne elementy spalarek śmieci; 

.4 wirówki podgrzanego paliwa; 

.5 urządzenia opalane paliwem ciekłym, takie jak wytwornice gazu obojętnego, kotły oleju grzewcze-
go itp. 

3.4.6.2     Instalacja powinna składać się z pompy wody zasilającej, rurociągów rozprowadzających wodę 
z dyszami zraszającymi, urządzeń sterujących oraz sygnalizacji alarmowej.  

Rurociągi rozprowadzające wodę powinny być podzielone na sekcje chroniące oddzielnie poszcze-
gólne ww. rejony. 

Każda sekcja rurociągów powinna być oddzielona zaworem sekcyjnym – elektromechanicznym/ 
pneumatycznym, sterowanym zdalnie z panelu sterowania i z miejsca uruchamiania każdej sekcji. Zawo-
ry elektromagnetyczne/pneumatyczne powinny mieć możliwość ręcznego otwierania w przypadku braku 
zasilania energią. 

3.4.6.3     Pompa wody zasilającej i zawory sekcyjne powinny znajdować się poza rejonami bronionymi. 

3.4.6.4     Wydajność pompy wody zasilającej instalację powinna być obliczana w oparciu o największą 
wymaganą ilość wody dla jednej z sekcji. 

3.4.6.5     Instalacja powinna być uruchamiana ręcznie. Panel sterowania instalacją, z przyciskami do uru-
chamiania każdej sekcji instalacji, powinien znajdować się w centrali manewrowo-kontrolnej. Dodatkowo, 
przyciski do uruchamiania poszczególnych sekcji instalacji powinny znajdować się w pobliżu każdego rejonu 
bronionego. 

                                                      
43  Rejon broniony oznacza obszar znajdujący się wewnątrz pomieszczenia bronionego, na który podawana jest rozpylona woda 

przez wymaganą instalację zraszającą. W celu uściślenia rejonów bronionych instalacją – patrz okólnik MSC/Circ.1120, in-
terpretacje prawidła II-2/10.5.6.3.1, .2 i .3 Konwencji SOLAS. 

44  W przypadku zastosowania na statku układów wielosilnikowych, instalacja powinna składać się z co najmniej dwóch sekcji 
rurociągów chroniących te silniki. 
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Miejsca usytuowania panelu sterowania oraz przycisków do uruchamiania każdej sekcji instalacji 
powinny być oznaczone tabliczką z symbolem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

3.4.6.6     Na statkach z bezwachtową pracą maszynowni, instalacja dodatkowo powinna być uruchamia-
na automatycznie – patrz 6.16.3.2.   

Przedział maszynowy wyposażony w lokalną instalację zraszającą uruchamianą automatycznie powi-
nien być oznaczony tabliczką ostrzegawczą, umieszczoną na drzwiach wejściowych, z napisem: UWA-
GA. MOŻLIWOŚĆ URUCHOMIENIA LOKALNEJ AUTOMATYCZNEJ INSTALACJI ZRASZAJĄ-
CEJ Z WODNYM CZYNNIKIEM GAŚNICZYM.  

3.4.6.7     Uruchomienie instalacji powinno spowodować włączenie świetlnej i dźwiękowej sygnalizacji 
alarmowej, jak też wskazanie uruchomionej sekcji rurociągów. Urządzenia sygnalizacji alarmowej po-
winny znajdować się w każdym bronionym pomieszczeniu, w centrali manewrowo-kontrolnej oraz na 
mostku nawigacyjnym. W dźwiękowej sygnalizacji alarmowej mogą być stosowane pojedyncze dźwięki.  

3.4.6.8     Działanie instalacji i podawanie wody przez każdą z wymaganych sekcji nie może spowodo-
wać utraty energii elektrycznej, ani spowodować zmniejszenia zdolności manewrowych statku.  

3.4.6.9     Instalacja powinna zapewniać stłumienie pożaru przy działających wentylatorach dostarczają-
cych powietrze do pomieszczenia bronionego lub należy zastosować rozwiązanie polegające na automa-
tycznym wyłączeniu wentylatorów po uruchomieniu instalacji.  

3.4.6.10     Instalacja powinna być gotowa do natychmiastowego użycia oraz powinna zapewniać ciągłe 
podawanie wodnego czynnika gaśniczego przez co najmniej 20 min, w celu stłumienia lub ugaszenia 
pożaru oraz do przygotowania do uruchomienia wymaganej głównej instalacji gaśniczej. 

3.4.6.11     Pompa wody zasilającej, sterowanie instalacją oraz sygnalizacja alarmowa powinny być zasilane 
z głównego i awaryjnego źródła energii elektrycznej i powinna być zapewniona możliwość automatyczne-
go przełączania źródła zasilania. 

3.4.6.12     Wytyczne dotyczące projektowania, wykonania i prób typu dla tej instalacji zostały podane 
w Publikacji Nr 89/P. 

3.4.7     Lokalna instalacja zraszająca wodna dla kotłów oleju grzewczego opalanych gazami  
spalinowymi 

3.4.7.1     Instalacja powinna zapewniać podawanie rozpylonej wody na zewnętrzne powierzchnie kotła 
z intensywnością co najmniej 5 l/m2/min. 

3.4.7.2     Instalacja powinna być gotowa do natychmiastowego użycia oraz powinna umożliwiać poda-
wanie wody z pełną wydajnością przez co najmniej 20 min. Zaleca się, aby czynnikiem gaśniczym była 
woda słodka. 

3.4.7.3     Dysze zraszające powinny zapewniać równomierne podawanie wody na gorące powierzchnie 
kotła. Dysze należy tak rozmieścić, aby elementy wyposażenia przedziału maszynowego nie stanowiły 
przeszkody dla rozpylonej wody. 

3.4.7.4     W celu niedopuszczenia do niekontrolowanego wylotu wody na gorące powierzchnie kotła, na 
rurociągu zasilającym należy zamontować 2 zawory odcinające, między którymi powinien znajdować się 
kurek odwadniający. 

3.4.7.5     Instalacja powinna być uruchamiana ręcznie. Zawory sterujące oraz urządzenie do uruchamia-
nia pompy powinny znajdować się w jednym, łatwo dostępnym miejscu, oddalonym na bezpieczną odle-
głość od kotła.  

Miejsce uruchamiania instalacji zraszającej dla kotłów powinno być oznaczone tabliczką z symbolem 
używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

W miejscu tym należy również umieścić instrukcję obsługi instalacji.  
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3.4.7.6     Przewód spalinowy znajdujący się poniżej kotła powinien być zabezpieczony odpowiednią 
osłoną, w celu zebrania i odprowadzenia wody, tak aby nie dopuścić do zalania wodą silnika. Woda po-
winna być odprowadzona do zęzy w przedziale maszynowym lub do odpowiedniego zbiornika ścieko-
wego. 

3.4.7.7     Uruchomienie instalacji powinno spowodować włączenie sygnalizacji alarmowej w przedziale 
maszynowym i w posterunku dowodzenia stale obsadzonym wachtą. 

3.4.8     Instalacja zraszająca wodna dla ładowni na kontenerowcach z ładowniami otwartymi 

3.4.8.1     Kontenerowiec z ładowniami otwartymi – oznacza kontenerowiec specjalnie zaprojektowany 
tak, że jedna lub więcej ładowni nie musi być wyposażona w pokrywy. 

3.4.8.2     Instalacja powinna umożliwiać ugaszenie pożaru w rzędzie kontenerów, w którym on powstał 
oraz zapewniać chłodzenie sąsiednich rejonów, tak aby nie dopuścić do uszkodzenia konstrukcji statku. 

3.4.8.3     Instalacja powinna rozpylać wodę z poziomu pokładu w dół ładowni, a prowadzenie rurocią-
gów powinno uwzględniać specyfikę ładowni i rozmieszczenie kontenerów. 

3.4.8.4     Instalacja powinna być podzielona na sekcje, a każda sekcja powinna składać się z rurociągu 
w układzie pierścieniowym, umieszczonego w otwartej ładowni, na poziomie pokładu otaczającego rząd 
kontenerów.  

Miejsce usytuowania kolektora z zaworami sekcyjnymi oraz stanowisko uruchamiania instalacji po-
winno być oznaczone tabliczką z symbolem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

3.4.8.5     Instalacja powinna być zdolna do rozpylania wody na pionowe zewnętrzne ściany każdego 
rzędu kontenerów w otwartej ładowni oraz chłodzenia konstrukcji sąsiadujących. Intensywność podawa-
nia wody powinna wynosić co najmniej 1,1 l/min na m2 powierzchni. 

3.4.8.6     Instalacja powinna być zasilana przez co najmniej jedną niezależną pompę o wydajności za-
pewniającej jednoczesne zraszanie wszystkich rzędów kontenerów w jednej otwartej ładowni. Pompa lub 
pompy powinny być zamontowane poza rejonem otwartej ładowni. 

3.4.8.7     Wydajność pomp powinna być tak dobrana, aby zapewnić możliwość osiągnięcia 50% całko-
witej wymaganej wydajności instalacji i uzyskania odpowiedniego rozpylenia wody w ładowni w przy-
padku awarii jednej z pomp. W sytuacji, gdy zainstalowano jedną pompę, wydajność ta powinna być 
zapewniona poprzez podłączenie do innego alternatywnego źródła zasilania wodą. Dodatkowo należy 
zapewnić możliwość zasilania instalacji wodą poprzez wąż pożarowy z instalacji wodnohydrantowej, 
z pokładu otwartego. 

3.4.9     Instalacja kurtyn wodnych 

3.4.9.1     Instalacja kurtyn wodnych przeznaczona jest do stosowania w następujących przypadkach: 
.1 na statkach z pomieszczeniami przemysłowymi – do utworzenia w takich pomieszczeniach „ściany 

wodnej”, gdy nie ma możliwości wykonania przegrody klasy A-60; 
.2 na statkach przystosowanych do pracy w rejonach rozlewu ropy naftowej – do zraszania ze-

wnętrznych ścian nadbudówki. 

3.4.9.2     Intensywność podawania wody przez instalację kurtyn wodnych należy przyjmować następująco: 
– 70 l/min na m.b. ściany, w celu pełnego zastąpienia przegrody klasy A-60; 
– 30 l/min na m.b. ściany, w celu jednostronnego zraszania ściany stalowej klasy A-0. 

3.4.9.3     Instalacja może być zasilana z instalacji wodnohydrantowej, a w przypadku kurtyn małych – 
także z instalacji hydroforowej wody morskiej lub słodkiej. 

3.4.9.4     Urządzenia do uruchamiania kurtyn wodnych należy umieszczać w miejscach łatwo dostęp-
nych i bezpiecznych. Miejsce uruchamiania instalacji kurtyny wodnej powinno być oznaczone tabliczką 
z symbolem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 
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3.5     Stałe pianowe instalacje gaśnicze 

3.5.1     Zakres zastosowania i wymagania ogólne 

3.5.1.1     Instalacje pianowe przeznaczone są obrony przedziałów maszynowych, pomieszczeń ładunko-
wych (ładowni klasycznych), pompowni ładunkowych, pomieszczeń samochodowych, pomieszczeń ro-
ro i pomieszczeń kategorii specjalnej. Instalacje pianowe nie mogą być stosowane do obrony pompowni 
ładunkowych chemikaliowców przewożących ładunki ciekłe na bazie związków alkoholi, chyba że zo-
staną poddane dodatkowym testom gaśniczym z paliwem alkoholowym i pianą odporną na alkohol.  

3.5.1.2     Środki pianotwórcze stosowane w instalacjach gaśniczych pianowych podlegają badaniom 
typu zgodnie z wytycznymi zawartymi w okólnikach: MSC.1/Circ.1312/Corr.1 – dla piany ciężkiej, 
MSC/Circ.798 – dla piany średniej oraz MSC/Circ.670 – dla piany lekkiej. 

3.5.1.3     Różnego typu środki pianotwórcze nie mogą być mieszane ze sobą w instalacjach gaśniczych 
pianowych. Środki pianotwórcze tego samego typu lecz różnych producentów również nie mogą być ze 
sobą mieszane, chyba że zostały uznane jako kompatybilne. 

3.5.1.4     Pomieszczenia/grupy pomieszczeń bronione pianową instalacją gaśniczą powinny być oznaczone 
odpowiednią tabliczką, umieszczoną na drzwiach wejściowych do pomieszczeń, z symbolem używanym na 
Planie ochrony przeciwpożarowej. 

3.5.2     Definicje 

Dla potrzeb tego podrozdziału wprowadza się dodatkowo następujące definicje: 
.1 G e n e r a t o r y  p i a n y  – urządzenia wytwarzające pianę lub zespoły przy pomocy których roz-

twór środka pianotwórczego jest napowietrzany w celu wytworzenia piany, która dostarczana jest 
do pomieszczenia bronionego. Generatory piany wykorzystujące powietrze z wnętrza pomieszcze-
nia, typowo składają się z dyszy lub kompletu dysz i obudowy. Obudowa powinna być wykonana 
z perforowanej stalowej/nierdzewnej blachy w kształcie puszki okalającej dyszę/dysze. Generatory 
piany wykorzystujące powietrze spoza pomieszczenia, typowo składają się z dysz otoczonych obu-
dową, które rozpylają pianę na ekran. Napędzany elektrycznie, hydraulicznie lub pneumatycznie 
wentylator przeznaczony jest do napowietrzania roztworu. 

. 2  I n s t a l a c j e  p i a n o w e  n a  p i a n ę  l e k k ą  –  stałe instalacje gaśnicze całkowitego wypeł-
nienia, które do napowietrzania roztworu środka pianotwórczego wykorzystują powietrze albo 
z wnętrza pomieszczenia, albo spoza pomieszczenia. Instalacja na pianę lekką składa się z gene-
ratorów piany i odpowiedniego środka pianotwórczego uznanego podczas pożarów testowych.  

. 3  I n s t a l a c j a  p i a n o w a  w y k o r z y s t u j ą c a  p o w i e t r z e  z  w n ę t r z a  p o m i e s z -
c z e n i a  – stała instalacja gaśnicza na pianę lekką, z generatorami piany umieszczonymi we-
wnątrz pomieszczenia bronionego i zasysająca powietrze z tego pomieszczenia. 

. 4  I n s t a l a c j a  p i a n o w a  w y k o r z y s t u j ą c a  p o w i e t r z e  s p o z a  p o m i e s z c z e n i a  
– stała instalacja gaśnicza na pianę lekką, z generatorami piany umieszczonymi poza pomiesz-
czeniem bronionym, które zasilane są powietrzem bezpośrednio z atmosfery. 

. 5  K a n a ł y  d o s t a r c z a j ą c e  p i a n ę  – kanały przeznaczone do doprowadzania piany lekkiej 
z generatorów piany umieszczonych poza pomieszczeniem bronionym, do tego pomieszczenia.  

. 6  L i c z b a  s p i e n i e n i a  – stosunek objętości piany do objętości roztworu środka pianotwórcze-
go, z którego piana została wytworzona. 

. 7  N o m i n a l n a  i n t e n s y w n o ś ć  p o d a w a n i a  – nominalne natężenie przepływu piany przy-
padające na jednostkę powierzchni, wyrażone w l/min/m2.  

. 8  N o m i n a l n a  l i c z b a  s p i e n i e n i a  – stosunek objętości piany do objętości roztworu środka 
pianotwórczego, z którego piana została wytworzona, w warunkach bez pożaru, w temperaturze 
otoczenia, np. ±20 oC. 

. 9  N o m i n a l n a  w y d a j n o ś ć  w y t w a r z a n i a  p i a n y  – objętość piany wytworzona w jed-
nostce czasu, lub inaczej, nominalne natężenie przepływu piany pomnożone przez nominalną 
liczbę spienienia, wyrażona w m3/min. 
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.10 N o m i n a l n e  n a t ę ż e n i e  p r z e p ł y w u  – natężenie przepływu roztworu środka piano-
twórczego, wyrażone w l/min. 

.11 N o m i n a l n e  p o k r y c i e  p i a n ą  – stosunek nominalnej wydajności wytwarzania piany do 
powierzchni pokrycia, wyrażone w m/min. 

.12 N o m i n a l n y  c z a s  p o k r y c i a  p i a n ą  – stosunek wysokości pomieszczenia bronionego 
do nominalnego pokrycia pianą, wyrażony w min. 

.13 P i a n a  – czynnik gaśniczy wytworzony po przejściu roztworu środka pianotwórczego przez ge-
nerator piany/prądownicę pianową i zmieszaniu z powietrzem.  

.14 P i a n a  c i ę ż k a  – piana o liczbie spienienia do 20 (na ogół ok. 10). 

.15 P i a n a  ś r e d n i a  – piana o liczbie spienienia od 20 do 200 (na ogół ok. 100). 

.16 P i a n a  l e k k a  – piana o liczbie spienienia wyższej niż 200 (na ogół ok. 500). 

.17 P r o j e k t o w e  p o k r y c i e  p i a n ą  – co najmniej minimalne pokrycie stosowane podczas te-
stów gaśniczych przy uznawaniu instalacji. 

.18 R o z t w ó r  p i a n o t w ó r c z y  –  roztwór środka pianotwórczego i wody.  

.19 S t ę ż e n i e  ś r o d k a  p i a n o t w ó r c z e g o  – procentowy udział środka pianotwórczego zmie-
szanego z wodą, tworzącego roztwór pianotwórczy. 

.20 Ś r o d e k  p i a n o t w ó r c z y  – ciecz, która po zmieszaniu w odpowiednim stężeniu z wodą 
tworzy roztwór pianotwórczy 

.21 Ś r o d e k  p i a n o t w ó r c z y  a l k o h o l o o d p o r n y  – środek pianotwórczy stosowany do ga-
szenia pożarów cieczy palnych rozpuszczalnych w wodzie (cieczy polarnych) i pożarów innych 
cieczy, które niszczą typowe piany. 

3.5.3     Stałe pianowe instalacje gaśnicze na pianę lekką 

3.5.3.1     Wymagania ogólne 

3.5.3.1.1     Instalacja powinna składać się ze zbiornika/zbiorników ze środkiem pianotwórczym, pompy wody 
zasilającej, pompy i dozownika środka pianotwórczego, rurociągów doprowadzających wodę i środek piano-
twórczy oraz generatorów piany. W instalacji mogą być zastosowane kanały doprowadzające wytworzoną 
pianę do bronionych pomieszczeń lub kanały doprowadzające powietrze do generatorów. 

3.5.3.1.2     Instalacja powinna być uruchamiana ręcznie i powinna być zaprojektowana tak, aby była zdolna 
do wytwarzania piany przy wymaganej intensywności podawania, w ciągu 1 min od jej uruchomienia. 
Automatyczne uruchamianie instalacji nie jest dozwolone z wyjątkiem lokalnych instalacjach gaśniczych, 
pod warunkiem że zostaną zastosowane odpowiednie zabezpieczenia, tak aby automatyczne uruchomienie 
nie miało negatywnego wpływu na skuteczność działania instalacji.  

3.5.3.1.3     Instalacja powinna być zdolna do ugaszenia pożarów testowych, powinna być wykonana 
i poddana próbom typu na podstawie wytycznych zawartych w okólniku MSC.1/Circ.1384. 

3.5.3.1.4     Instalacje i ich elementy powinny być tak zaprojektowane, aby były w stanie wytrzymać zmiany 
temperatury otoczenia, drgania, wilgoć, wstrząsy, uderzenia i czynniki korozyjne, normalnie występujące 
na statkach. Rurociągi, uchwyty i inne elementy montowane w pomieszczeniach bronionych (z wyjątkiem 
uszczelek) powinny być tak zaprojektowane, aby były w stanie wytrzymać temperaturę 925 °C.  

3.5.3.1.5     Rurociągi instalacji, zbiorniki do przechowywania środka pianotwórczego, elementy i łączni-
ki rur stykające się ze środkiem pianotwórczym powinny być kompatybilne z danym środkiem i powinny 
być wykonane z materiałów odpornych na korozję, takich jak stal nierdzewna, lub równoważnych. Inne 
rurociągi instalacji i generatory piany powinny być wykonane ze stali ocynkowanej lub z materiałów 
równoważnych. Rurociągi rozprowadzające powinny mieć zdolność samoodwadniania. 

3.5.3.1.6     Urządzenia do przeprowadzania prób działania instalacji oraz zapewnienia wymaganego ciśnie-
nia i przepływu powinny być wyposażone w manometry po stronach wlotu (zasilanie wodą i środkiem 
pianotwórczym) i wylotu z dozownika środka pianotwórczego. Na rurociągu rozprowadzającym roztwór 
środka pianotwórczego z dozownika, przed kryzami, które powinny odzwierciedlać obliczone spadki ci-
śnienia w instalacji, należy zamontować zawór kontrolny. Wszystkie sekcje rurociągów powinny być 
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wyposażone w przyłącza przeznaczone do płukania, odwadniania i przedmuchu sprężonym powietrzem. 
Wszystkie dysze powinny mieć możliwość ich zdemontowania w celu oceny, że nie są zatkane. 

3.5.3.1.7     Zbiornik/zbiorniki środka pianotwórczego należy wyposażyć w urządzenia do bezpiecznego 
sprawdzania przez załogę ilości środka i pobierania próbek do okresowego badania jego jakości. Na zbior-
niku powinien być oznaczony minimalny poziom/minimalna wymagana ilość środka pianotwórczego. 

Miejsce usytuowania zbiornika środka pianotwórczego powinno być oznaczone tabliczką z symbolem 
używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

3.5.3.1.8     Na każdym stanowisku sterowania instalacją powinny znajdować się wywieszone instrukcje 
obsługi instalacji. 

Miejsce zdalnego sterowania instalacją gaśniczą na pianę lekką powinno być oznaczone tabliczką 
z symbolem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

3.5.3.1.9     Na statku powinny znajdować się części zapasowe do instalacji, zgodnie z zaleceniem producenta.  

3.5.3.1.10     Jeśli do napędu pompy wody morskiej zasilającej instalację używany jest silnik spalinowy, 
to zbiornik paliwa silnika powinien zawierać ilość paliwa wystarczającą do zasilania silnika pracującego 
z pełnym obciążeniem przez co najmniej 3 godziny oraz wystarczający zapas paliwa powinien być do-
stępny spoza przedziału maszynowego kategorii A, taki, aby zapewnić pracę pompy z pełnym obciąże-
niem przez dodatkowe 15 godz. Jeśli zbiornik paliwa przeznaczony jest dla innych silników spalinowych 
pracujących jednocześnie, całkowita objętość zbiornika powinna być wystarczająca do zasilania wszyst-
kich podłączonych silników. Na zbiorniku powinien być oznaczony minimalny poziom/minimalna wy-
magana ilość paliwa.  

3.5.3.1.11     Generatory piany i rurociągi/kanały doprowadzające pianę w pomieszczeniu bronionym 
powinny być tak rozmieszczone, aby nie zasłaniały dostępu do urządzeń znajdujących się w pomieszcze-
niu podczas rutynowych czynności obsługi tych urządzeń.  

Miejsce usytuowania każdego wylotu z kanałów doprowadzających pianę lekką powinno być ozna-
czone tabliczką z symbolem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

3.5.3.1.12     Źródła zasilania energią instalacji, elementy układu zasilania środka pianotwórczego oraz 
sterowania instalacją, powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz powinny być umieszczone 
poza pomieszczeniem bronionym w takich miejscach, że jest mało prawdopodobne, aby mogły być odcięte 
przez pożar powstały w pomieszczeniu bronionym. Wszystkie elementy elektryczne podłączone bezpośrednio 
do generatorów piany powinny mieć stopień ochrony co najmniej IP 54.  

3.5.3.1.13     Rurociągi instalacji powinny być zaprojektowane i zwymiarowane zgodnie z zasadami obli-
czeń hydraulicznych, np. takimi jak metoda Hazen-Williamsa, w celu uzyskania wymaganego przepływu 
i ciśnienia dla prawidłowego działania instalacji.  

3.5.3.1.14     Układ i rozplanowanie pomieszczeń bronionych powinny być takie, aby zapewniona była 
możliwość ich wentylowania (umożliwienie odprowadzenia powietrza z górnej części pomieszczenia) 
podczas napełniania pianą. Należy opracować odpowiednie procedury postępowania, w których będzie 
podane że klapy, drzwi i inne odpowiednie otwory znajdujące się na górnym poziomie pozostaną otwarte 
w przypadku pożaru i napełniania pomieszczenia pianą. Dla instalacji wykorzystujących powietrze 
z wnętrza pomieszczenia, przedziały o objętości mniejszej niż 500 m3 nie muszą spełniać tych wymagań.  

3.5.3.1.15     Należy opracować odpowiednie procedury postępowania dotyczące wchodzenia personelu 
do pomieszczenia bronionego po użyciu instalacji pianowej, które będą wymagały stosowania przez 
załogę, przed wejściem do pomieszczenia, aparatów oddechowych chroniących przed brakiem tlenu 
i produktami spalania pozostającymi w poduszkach piany.  

3.5.3.1.16     Plany i instrukcje obsługi instalacji powinny być łatwo dostępne na statku. Wykazy lub plany 
powinny pokazywać pomieszczenia objęte instalacją oraz usytuowanie stref pożarowych w odniesieniu do 
każdej sekcji instalacji. Na statku powinny znajdować się instrukcje przeprowadzania prób i konserwacji 
instalacji.  
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3.5.3.1.17     Wszystkie instrukcje/plany instalowania, działania i konserwacji instalacji powinny być 
wykonane w języku roboczym statku. Jeśli językiem roboczym statku nie jest język angielski, francuski, 
ani hiszpański, na statku powinno znajdować się ich tłumaczenie na jeden z tych języków.  

3.5.3.1.18     Pomieszczenie generatorów piany powinno być wentylowane, aby nie dopuścić do wzrostu 
ciśnienia oraz powinno być ogrzewane, aby uniknąć możliwości zamarzania środka pianotwórczego. 

3.5.3.1.19     Ilość środka pianotwórczego na statku powinna być wystarczająca do wytworzenia objęto-
ści piany równej co najmniej pięciokrotnej objętości największego pomieszczenia bronionego otoczone-
go stalowymi ścianami, przy nominalnej liczbie spienienia, lub wystarczająca do pracy instalacji z pełną 
wydajnością przez 30 min podczas obrony największego pomieszczenia, w zależności, która z tych war-
tości jest większa.  

3.5.3.1.20     Przedziały maszynowe, pompownie ładunkowe, pomieszczenia samochodowe, ro-ro i kate-
gorii specjalnej, powinny być wyposażone w dźwiękową i świetlną sygnalizację alarmową w pomiesz-
czeniu bronionym, ostrzegającą przed uruchomieniem instalacji. Sygnalizacja powinna działać przez 
czas potrzebny do ewakuowania osób z pomieszczenia, lecz nie krótszy niż 20 s (przed wpuszczeniem 
piany do pomieszczenia). 

3.5.3.1.21     W instrukcji obsługi instalacji powinny znajdować się następujące informacje: 
.1 przed uruchomieniem instalacji należy upewnić się, czy została wyłączona lokalna instalacja zra-

szająca wodna (jeśli przewidziano). Jednoczesne użycie instalacji pianowej i lokalnej instalacji 
zraszającej wodnej, ze względu na obniżenie skuteczności gaszenia pianą, jest zabronione; 

.2 po uruchomieniu instalacji, klapy odpowietrzające/ zamknięcia otworów w górnej części po-
mieszczenia bronionego powinny pozostawać otwarte, w celu odprowadzenia powietrza z po-
mieszczenia. Po wypełnieniu pomieszczenia pianą, klapy / otwory należy zamknąć. 

3.5.3.2     Instalacje wykorzystujące powietrze z wnętrza pomieszczenia 

3.5.3.2.1     Instalacja do obrony przedziałów maszynowych i pompowni ładunkowych 

3.5.3.2.1.1     Urządzenia instalacji powinny  być zasilane energią elektryczną zarówno z głównego jak 
i z awaryjnego źródła zasilania. Awaryjne zasilanie powinno być doprowadzone spoza pomieszczenia 
bronionego.  

3.5.3.2.1.2     Należy zastosować wystarczającą wydajność wytwarzania piany, aby instalacja zapewniała 
minimalne projektowe pokrycie pianą oraz dodatkowo zapewniała całkowite wypełnienie największego 
pomieszczenia bronionego w czasie nie dłuższym niż 10 min. 

W celu ustalenia objętości przedziału maszynowego kategorii A bronionego instalacją pianową, nale-
ży uwzględnić niżej podane informacje.  

Jeśli taki przedział maszynowy posiada szyb (np. przedział maszynowy kategorii A, w którym znaj-
dują się silniki spalinowe i/lub kotły, z szybem maszynowym), to objętość takiego szybu powyżej po-
ziomu, do której należy wypełnić pianą w celu ochrony najwyższego urządzenia stwarzającego ryzyko 
pożaru w przedziale maszynowym, nie musi być wliczona do objętości przestrzeni chronionej. 

Poziom, do którego należy wypełnić pianą w celu ochrony najwyżej umieszczonego urządzenia stwarzają-
cego ryzyko pożaru znajdującego się w przedziale maszynowym, powinien znajdować się nie niżej niż:  
– 1 m powyżej najwyższego punktu takiego urządzenia; lub  
– najniższa część szybu (gdy w szybie nie znajdują się urządzenia zagrożone pożarem), 
w zależności która wartość graniczna znajduje się wyżej. 

Jeśli taki przedział maszynowy nie posiada szybu, to objętości największego pomieszczenia chronio-
nego należy przyjmować jako całkowitą jego objętość, bez względu na miejsce położenia urządzeń stwa-
rzających ryzyko pożaru. 

Do urządzeń stwarzających ryzyko pożaru należy zaliczyć urządzenia podane w definicji przedziału 
maszynowego kategorii A, jak też inne urządzenia, np. kotły na gazy spalinowe, zbiorniki paliwa itp. 
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3.5.3.2.1.3     Rozmieszczenie generatorów piany powinno być projektowane w oparciu o wyniki testów 
gaśniczych, wykonanych podczas uznawania instalacji. Co najmniej 2 generatory piany powinny być insta-
lowane w każdym pomieszczeniu z silnikami spalinowymi, kotłami, wirówkami paliwa oraz podobnymi 
urządzeniami. Małe warsztaty oraz podobne pomieszczenia mogą być wyposażone w tylko jeden generator 
piany. 

3.5.3.2.1.4     Generatory piany powinny być równomiernie rozmieszczone pod najwyższym sufitem 
w pomieszczeniach bronionych, przy uwzględnieniu szybu maszynowego. Liczba i usytuowanie genera-
torów piany powinno być odpowiednie dla zapewnienia ochrony wszystkich rejonów o wysokim stopniu 
zagrożenia pożarowego we wszystkich częściach i na wszystkich poziomach pomieszczeń bronionych. 
Dodatkowe generatory mogą być wymagane w miejscach zasłoniętych. Generatory piany powinny być 
tak umieszczane, aby przed wylotem piany pozostawała wolna przestrzeń na długości co najmniej 1 m, 
chyba że odpowiednie testy potwierdzą możliwość pozostawienia mniejszej wolnej przestrzeni. Genera-
tory piany powinny być usytuowane poza głównymi konstrukcjami oraz powyżej i z dala od silników i ko-
tłów, w miejscach gdzie ich uszkodzenie na skutek wybuchu w przedziale maszynowym jest mało prawdo-
podobne. 

3.5.3.2.2     Instalacja do obrony pomieszczeń samochodowych, ro-ro i kategorii specjalnej 

3.5.3.2.2.1     Urządzenia instalacji  powinny być zasilane z głównego źródła zasilania energią statku. Zasi-
lanie awaryjne nie jest wymagane. 

3.5.3.2.2.2     Należy zastosować wystarczającą wydajność wytwarzania piany, aby instalacja zapewniała 
minimalne projektowe pokrycie pianą oraz dodatkowo zapewniała całkowite wypełnienie największego 
pomieszczenia bronionego w ciągu 10 min, z wyjątkiem że dla instalacji do obrony pomieszczeń o wy-
sokości do pokładu 3 m lub mniejszej, wydajność wytwarzania piany powinna być nie mniejsza niż 2/3 
projektowego pokrycie pianą, oraz aby dodatkowo zapewniała wypełnienie największego pomieszczenia 
bronionego w ciągu 10 min. 

3.5.3.2.2.3     Instalacja może być podzielona na sekcje, jednak wydajność i rozwiązanie instalacji po-
winny być ustalone w oparciu o założenia do obrony pomieszczenia wymagającego największej objęto-
ści piany. Przyległe pomieszczenia bronione nie muszą być obsługiwane jednocześnie, jeśli ściany mię-
dzy pomieszczeniami są przegrodami pożarowymi klasy A. 

3.5.3.2.2.4     Rozmieszczenie generatorów piany powinno być projektowane w oparciu o wyniki testów 
gaśniczych wykonanych podczas uznawania instalacji. Liczba generatorów może być różna, lecz powinno 
być zachowane minimalne projektowe pokrycie pianą ustalone podczas testów gaśniczych. Co najmniej 2 
generatory piany powinny być instalowane w każdym pomieszczeniu bronionym. Generatory piany powin-
ny być tak rozmieszczone, aby możliwe było równomierne rozprowadzenie piany w pomieszczeniach bro-
nionych, i aby wylot piany nie znajdował się w miejscach, które przewiduje się że mogą być zastawione 
podczas umieszczania ładunków. Jako minimum, generatory powinny być umieszczone na każdym co 
drugim pokładzie, łącznie z pokładami ruchomymi. Rozstawienie poziome generatorów powinno zapew-
niać szybkie dostarczenie piany do wszystkich części pomieszczenia bronionego. To rozstawienie powinno 
być ustalone na podstawie testów gaśniczych przeprowadzonych w pełnej skali. 

3.5.3.2.2.5     Generatory piany powinny być tak rozmieszczone, aby przed wylotem piany pozostawała 
wolna przestrzeń na długości co najmniej 1 m, chyba że na podstawie testów gaśniczych – wystarczy 
mniejsza przestrzeń. 

3.5.3.3     Instalacje wykorzystujące powietrze spoza pomieszczenia 

3.5.3.3.1     Instalacja do obrony przedziałów maszynowych i pompowni ładunkowych 

3.5.3.3.1.1     Urządzenia instalacji  powinny być zasilane energią elektryczną zarówno z głównego jak 
i awaryjnego źródła zasilania. Awaryjne zasilanie powinno być doprowadzone spoza pomieszczenia 
bronionego. 
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3.5.3.3.1.2     Należy zastosować wystarczającą wydajność wytwarzania piany, aby instalacja zapewniała 
minimalne projektowe pokrycie pianą oraz dodatkowo zapewniała całkowite wypełnienie największego 
pomieszczenia bronionego w czasie nie dłuższym niż 10 min.Do celów ustalenia objętości pomieszczenia 
bronionego pianą – patrz p. 3.5.3.3.1.2. 

3.5.3.3.1.3     Rozmieszczenie kanałów doprowadzających pianę powinno być projektowane w oparciu 
o wyniki testów gaśniczych wykonanych podczas uznawania instalacji. Liczba kanałów może być różna, 
lecz instalacja powinna zapewniać minimalne projektowe pokrycie pianą ustalone podczas testów gaśni-
czych. Co najmniej 2 kanały powinny być instalowane w każdym pomieszczeniu z silnikami spalinowymi, 
kotłami, wirówkami paliwa oraz podobnymi urządzeniami. Małe warsztaty oraz podobne pomieszczenia 
mogą być wyposażone tylko w jeden kanał. 

3.5.3.3.1.4     Kanały doprowadzające pianę powinny być równomiernie rozmieszczone pod najwyższym 
sufitem w pomieszczeniach bronionych, przy uwzględnieniu szybu maszynowego. Liczba i usytuowanie 
kanałów powinny być odpowiednie dla zapewnienia ochrony wszystkich rejonów o wysokim stopniu 
zagrożenia pożarowego we wszystkich częściach i na wszystkich poziomach pomieszczeń bronionych. 
Dodatkowe kanały mogą być wymagane w miejscach zasłoniętych. Kanały powinny być tak umieszcza-
ne, aby przed wylotem piany pozostawała wolna przestrzeń na długości co najmniej 1 m, chyba że na 
podstawie testów gaśniczych wystarczy mniejsza przestrzeń. Kanały powinny być usytuowane poza 
głównymi konstrukcjami pomieszczenia oraz powyżej i z dala od silników i kotłów, w miejscach gdzie 
ich uszkodzenie na skutek wybuchu w przedziale maszynowym jest mało prawdopodobne. 

3.5.3.3.1.5     Rozmieszczenie kanałów doprowadzających pianę powinno być takie, żeby pożar powstały 
w pomieszczeniu bronionym nie mógł oddziaływać na wyposażenie do wytwarzania piany. Jeśli generatory 
piany przylegają do pomieszczenia bronionego, to kanały dostarczające pianę powinny być instalowane tak, 
żeby umożliwić zachowanie co najmniej 0,45 m odstępu między generatorami a pomieszczeniem bronionym, 
a przegrody oddzielające powinny być klasy A-60. Kanały doprowadzające pianę powinny mieć konstrukcję 
stalową o grubości nie mniejszej niż 5 mm. Dodatkowo, w otworach w otaczających ścianach lub pokładach, 
między generatorami piany a pomieszczeniem bronionym powinny być zainstalowane wykonane ze stali 
nierdzewnej klapy odcinające (pojedyncze lub wielopłytowe) o grubości nie mniejszej niż 3 mm. Klapy te 
powinny być uruchamiane automatycznie (na drodze elektrycznej, pneumatycznej lub hydraulicznej) za po-
mocą zdalnego sterowania przyporządkowanym generatorem piany  oraz powinny pozostawać cały czas za-
mknięte do momentu uruchomienia generatorów. 

3.5.3.3.1.6     Generatory piany powinny być umieszczane w miejscach, gdzie zapewniony jest odpo-
wiedni dopływ powietrza atmosferycznego. 

3.5.3.3.2     Instalacja do obrony pomieszczeń samochodowych, ro-ro i kategorii specjalnej 

3.5.3.3.2.1     Urządzenia instalacji  powinny być zasilane z głównego źródła zasilania statku. Zasilanie 
awaryjne nie jest wymagane. 

3.5.3.3.2.2     Należy zastosować wystarczającą wydajność wytwarzania piany, aby instalacja zapewniała 
minimalne projektowe pokrycie pianą oraz dodatkowo zapewniała całkowite wypełnienie największego 
pomieszczenia bronionego w czasie nie dłuższym niż 10 min z takim wyjątkiem, że dla instalacji do 
obrony pomieszczeń samochodowych, ro-ro i kategorii specjalnej o wysokości do pokładu 3 m lub 
mniejszej, wydajność wytwarzania piany powinna być nie mniejsza niż 2/3 projektowego pokrycia pianą 
oraz aby instalacja dodatkowo zapewniała wypełnienie największego pomieszczenia bronionego w cza-
sie nie dłuższym niż 10 min. 

3.5.3.3.2.3     Instalacja może być podzielona na sekcje, jednak wydajność i projekt instalacji powinny 
być ustalone w oparciu o założenia do obrony pomieszczenia wymagającego największej objętości pia-
ny. Przyległe pomieszczenia bronione nie muszą być obsługiwane jednocześnie, jeśli ściany między po-
mieszczeniami są przegrodami pożarowymi klasy A. 
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3.5.3.3.2.4     Rozmieszczenie kanałów dostarczających pianę powinno być projektowane w oparciu 
o wyniki testów gaśniczych wykonywanych podczas uznawania instalacji. Liczba kanałów może być 
różna, lecz powinno być zachowane minimalne projektowe pokrycie pianą ustalone podczas testów ga-
śniczych. Co najmniej 2 kanały powinny być instalowane w każdym pomieszczeniu bronionym. Genera-
tory piany powinny być tak rozmieszczone, aby umożliwione było równomierne rozprowadzenie piany 
w pomieszczeniach bronionych i aby wylot piany nie znajdował się w miejscach, które przewiduje się do 
zastawienia podczas umieszczania ładunków. Jako minimum, kanały powinny być wyprowadzone na 
każdym co drugim pokładzie, łącznie z pokładami ruchomymi. Rozstawienie poziome kanałów powinno 
zapewniać szybkie dostarczenie piany do wszystkich części pomieszczenia bronionego. To rozstawienie 
powinno być ustalone na podstawie testów gaśniczych przeprowadzonych w pełnej skali. 

3.5.3.3.2.5     Kanały piany powinny być tak rozmieszczone, aby przed wylotem piany pozostawała wol-
na przestrzeń na długości co najmniej 1 m – chyba że na podstawie testów gaśniczych wystarczy mniej-
sza przestrzeń. 

3.5.3.3.2.6     Rozmieszczenie kanałów dostarczających pianę powinno być takie, żeby pożar powstały 
w pomieszczeniu bronionym nie mógł oddziaływać na wyposażenie do wytwarzania piany. Jeśli genera-
tory piany przylegają do pomieszczenia bronionego, to kanały dostarczające pianę powinny być instalo-
wane tak, żeby umożliwić zachowanie co najmniej 0,45 m odstępu między generatorami a pomiesz-
czeniem bronionym, a przegrody oddzielające powinny być klasy A-60. Kanały dostarczające pianę 
powinny mieć konstrukcję stalową o grubości nie mniejszej niż 5 mm. Dodatkowo, w otworach w ota-
czających ścianach lub pokładach, między generatorami piany a pomieszczeniem bronionym powinny 
być zainstalowane wykonane ze stali nierdzewnej klapy odcinające (pojedyncze lub wielopłytowe) 
o grubości nie mniejszej niż 3 mm. Klapy te powinny być uruchamiane automatycznie (na drodze elek-
trycznej, pneumatycznej lub hydraulicznej) za pomocą zdalnego sterowania przyporządkowanym genera-
torem piany oraz powinny pozostawać cały czas zamknięte do momentu uruchomienia generatorów.  

3.5.3.3.2.7     Generatory piany powinny być umieszczane w miejscach, gdzie zapewniony jest odpo-
wiedni dopływ powietrza atmosferycznego.  

3.5.3.4     Próby instalacji 

3.5.3.4.1     Po zamontowaniu, rurociągi, zawory, armatura oraz systemy zasilające podlegają próbom 
działania, łącznie z próbami systemów zasilania i sterowania, pomp wodnych, zaworów, zdalnych i lo-
kalnych stacji uruchamiania oraz alarmów. Przepływ roztworu środka pianotwórczego przy wymaganym 
ciśnieniu podlega weryfikacji przy użyciu kryz zamontowanych na liniach próbnych. Po zakończeniu 
prób rurociągi doprowadzające środek pianotwórczy powinny zostać przepłukane wodą słodką oraz 
przedmuchane sprężonym powietrzem w celu zapewnienia, że nie są zanieczyszczone. 

3.5.3.4.2     Podczas odbioru instalacji należy przeprowadzić próby działania dozownika środka piano-
twórczego lub innego urządzenia do mieszania środka z wodą w celu potwierdzenia, że tolerancja stęże-
nia środka w wodzie, po zmieszaniu, zawarta jest w granicach +30 do 0 % nominalnego stężenia ustalo-
nego podczas uznania instalacji. Dla dozowników wykorzystujących środki pianotwórcze typu Newton 
z lepkością kinematyczną równą lub mniejszą niż 100 cSt przy 0 oC i gęstości równej lub mniejszej niż 
1,1 kg/dm3, próby te mogą być przeprowadzone przy pomocy wody zamiast środka pianotwórczego. 
Inne dozowniki powinny być poddawane próbom z rzeczywistym środkiem pianotwórczym.  

3.5.3.5     Instalacje wykorzystujące powietrze spoza pomieszczenia, z generatorami piany  
umieszczonymi wewnątrz pomieszczenia bronionego 

Instalacje wykorzystujące powietrze spoza pomieszczenia, z generatorami piany umieszczonymi we-
wnątrz pomieszczenia bronionego i zasilane kanałami doprowadzającymi powietrze z atmosfery mogą 
być zaakceptowane pod warunkiem wykazania, że instalacje te zapewniają niezawodność działania rów-
noważną instalacjom wymienionym w 3.5.3.3. W celu akceptacji należy wziąć pod uwagę co najmniej 
następujące czynniki projektowe: 

.1 dolne i górne wartości ciśnienia powietrza oraz intensywność przepływu w kanałach zasilających; 
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.2 działanie i niezawodność rozmieszczenia klap odcinających; 

.3 rozmieszczenie i rozprowadzenie kanałów doprowadzających pianę łącznie z wylotami piany; 

.4 oddzielenie kanałów doprowadzających pianę od pomieszczenia bronionego. 

3.5.4     Stałe pianowe instalacje gaśnicze na pianę ciężką 

3.5.4.1     Wymagania dla instalacji 

3.5.4.1.1     W skład instalacji powinny wchodzić: zbiornik ze środkiem pianotwórczym, pompa wody 
zasilającej, pompa i dozownik środka pianotwórczego, rurociągi doprowadzające wodę i środek piano-
twórczy oraz dysze wylotowe. 

3.5.4.1.2     Instalacja w czasie nie dłuższym niż 5 min powinna być zdolna do podania przez umieszczo-
ne na stałe dysze wylotowe piany w ilości wystarczającej do wytworzenia skutecznej warstwy piany na 
największej pojedynczej powierzchni, na której może znajdować się rozlane paliwo ciekłe.  

3.5.4.1.3     Należy zapewnić skuteczne i równomierne rozprowadzenie roztworu środka pianotwórczego 
za pomocą rurociągów z zaworami lub kurkami sterującymi do odpowiednio rozmieszczonych dysz wy-
lotowych w bronionym pomieszczeniu oraz należy zapewnić skuteczne podanie piany, przez dysze wylo-
towe, na inne miejsca w tym pomieszczeniu, szczególnie zagrożone pożarem. Możliwość równomierne-
go rozprowadzenia piany powinna być sprawdzona przy pomocy obliczeń lub prób w działaniu, zgodnie 
z zatwierdzonym programem prób.  

3.5.4.1.4     Urządzenia sterujące instalacją powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz powin-
ny znajdować się możliwie w jak najmniejszej liczbie miejsc tak usytuowanych, aby prawdopodobień-
stwo ich odcięcia przez pożar powstały w pomieszczeniu bronionym było znikome. 

Miejsce zdalnego sterowania instalacją na pianę ciężką powinno być oznaczone tabliczką z symbolem 
używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

3.6     Stałe gazowe instalacje gaśnicze 

3.6.1     Wymagania ogólne 

3.6.1.1     W stałych gazowych instalacjach gaśniczych jako czynniki gaśnicze powinny być stosowane 
„czyste” środki gaśnicze (clean extinguishing agents), tj. związki chemiczne z grupy chlorowcopochod-
nych wodoru (np. FM-200, FE-36 itp.), gazy obojętne (CO2, azot, argon itp.) lub ich mieszaniny. Nato-
miast czynnikami gaśniczymi nie mogą być halony 1211, 1301 i 2402 oraz związki chemiczne z grupy 
perfluorowęglowodorów. 

3.6.1.2     Jeżeli czynnik gaśniczy przeznaczony jest do obrony więcej niż jednego pomieszczenia, to 
całkowita jego ilość nie musi przekraczać największej z wymaganych ilości dla jednego z bronionych 
w ten sposób pomieszczeń, pod warunkiem że pomieszczenia te są oddzielone od siebie.  

Sąsiadujące pomieszczenia z niezależną wentylacją nieoddzielone przegrodami co najmniej klasy A-0 
należy traktować jako jedno pomieszczenie. 

Jeżeli pomiędzy dwoma lub większą liczbą pomieszczeń ładunkowych bronionych gazową instalacją 
gaśniczą istnieje połączenie poprzez kanały wentylacyjne, to pomieszczenia te powinny być traktowane 
jako jedno bronione pomieszczenie. 

3.6.1.3     Stała gazowa instalacja gaśnicza powinna składać się ze zbiornika/zbiorników z czynnikiem 
gaśniczym, podłączonych do kolektora, z którego odchodzą rurociągi z dyszami wylotowymi, doprowa-
dzające gaz do pomieszczeń bronionych, oraz urządzeń sterujących i sygnalizacji ostrzegawczej. Ruro-
ciągi powinny być wyposażone w normalnie zamknięte zawory sterujące – kierunkowe, tak umieszczone 
aby możliwe było skierowanie czynnika gaśniczego do odpowiedniego pomieszczenia bronionego. 

3.6.1.4     Jeżeli w pomieszczeniu bronionym gazową instalacją gaśniczą znajdują się zbiorniki sprężonego 
powietrza (np. powietrza rozruchowego dla silników spalinowych), to do obliczeń ilości czynnika gaśni-
czego należy przyjmować rzeczywistą objętość pomieszczenia powiększoną o objętość rozprężonego po-
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wietrza przechowywanego w zbiornikach. Objętości powietrza w zbiornikach można nie uwzględniać, 
jeżeli wyloty z zaworów bezpieczeństwa tych zbiorników odprowadzane są bezpośrednio do atmosfery.  

3.6.1.5     Należy zapewnić możliwość bezpiecznego sprawdzania, przez załogę statku lub obsługę z lą-
du, ilości czynnika gaśniczego znajdującego się w zbiornikach, bez konieczności zupełnego wyjmowania 
zbiorników z miejsca ich zamocowania. Dla instalacji na ditlenek węgla nad rzędami butli należy zamon-
tować uchwyty do podwieszania wagi lub innych urządzeń do ważenia butli. Dla innych typów czynni-
ków gaśniczych mogą być używane odpowiednie przyrządy do wskazywania poziomu cieczy. 

W pomieszczeniu, w którym znajdują się zbiorniki z czynnikiem gaśniczym, nad zbiornikami należy 
przewidzieć odpowiednią wolną przestrzeń w celu umożliwienia wymiany zbiorników. 

3.6.1.6     Zbiorniki/butle przeznaczone do przechowywania czynnika gaśniczego oraz ich ciśnieniowe 
elementy konstrukcyjne powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi krajowymi normatywami 
technicznymi, przy uwzględnieniu ich lokalizacji i maksymalnych temperatur otoczenia, przewidywanych 
w czasie eksploatacji. Zakłada się, że maksymalna temperatura w czasie eksploatacji może wynosić 55 oC. 

3.6.1.7     Rurociągi doprowadzające czynnik gaśniczy powinny być tak rozplanowane, a dysze wylotowe 
tak rozmieszczone, aby zapewnione było równomierne rozprowadzenie czynnika gaśniczego w pomiesz-
czeniu bronionym.  

W dokumentacji klasyfikacyjnej należy przedstawić obliczenia hydrauliczne doboru średnic rurocią-
gów i dysz. 

3.6.1.8     Zbiorniki/butle przeznaczone do przechowywania czynnika gaśniczego, o ile w innych punk-
tach nie podano inaczej, powinny być umieszczane poza pomieszczeniami bronionymi, w specjalnie do 
tego celu przeznaczonych stacjach gaśniczych spełniających wymagania podane w 3.6.2. 

3.6.1.9     Na statku powinny znajdować się części zapasowe do instalacji gaśniczych zgodnie z wymaga-
niami producentów instalacji. Zalecane ilości części zapasowych i narzędzia dla instalacji gaśniczych 
podano w 5.2.2.  

3.6.1.10     Wszystkie otwory w ścianach i pokładach pomieszczeń bronionych gazową instalacją gaśni-
czą, które mogą umożliwiać przedostawanie się powietrza lub wydostawanie się czynnika gaśniczego po 
wpuszczeniu go do pomieszczenia, powinny mieć zamknięcia obsługiwane z zewnątrz bronionego po-
mieszczenia.  

Otwory te, traktowane jako otwory wentylacyjne, powinny być oznaczone tabliczką z symbolem uży-
wanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

3.6.1.11     Jeśli w sekcji rurociągów zawory odcinające tworzą zamknięte odcinki rurociągów, to takie 
odcinki powinny być wyposażone w ciśnieniowe zawory upustowe z odprowadzeniem do atmosfery. 

3.6.1.12     Wszystkie rurociągi45, uchwyty i dysze wylotowe montowane w pomieszczeniach bronionych 
powinny być wykonane z materiałów o temperaturze topnienia wyższej niż 925 °C. Jeśli rurociągi, uchwy-
ty lub dysze wylotowe składają się z komponentów/materiałów, dla których trudno ustalić temperaturę 
topnienia, powinny mieć dokument potwierdzający ich temperaturę topnienia.  

Rurociągi i elementy instalacji powinny być w sposób niezawodny zamocowane do konstrukcji po-
mieszczenia. 

3.6.1.13     Rurociągi doprowadzające czynnik gaśniczy do bronionych pomieszczeń powinny być wypo-
sażone w króciec umożliwiający podłączenie sprężonego powietrza do przeprowadzania prób ich droż-
ności. 

3.6.1.14     Nie zezwala się, aby pomieszczenia ładunkowe bronione gazową instalacją gaśniczą były 
okresowo wykorzystywane do przewozu pasażerów. 

                                                      
45  Uszczelki stosowane w połączeniach rurociągów w pomieszczeniach bronionych nie muszą być wykonane z materiałów 

o temperaturze topnienia wyższej niż 925°C 
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3.6.1.15     Rurociągi gazowych instalacji gaśniczych mogą być prowadzone przez pomieszczenia miesz-
kalne tylko pod warunkiem, że na całej swej długości w obrębie tych pomieszczeń będą miały odpo-
wiednią grubość, będą wykonane jako całkowicie spawane, bez jakichkolwiek odwodnień lub innych 
otworów, a po zamontowaniu zostaną poddane próbie szczelności ciśnieniem próbnym nie mniejszym 
niż 5 MPa. Rurociągi gazowych instalacji gaśniczych nie mogą być prowadzone przez pomieszczenia 
chłodzone.  

3.6.1.16     Na każdych drzwiach wejściowych/włazie wejściowym do pomieszczenia bronionego gazową 
instalacją gaśniczą należy umieścić tabliczkę informacyjną o następującej treści: 

POMIESZCZENIE BRONIONE INSTALACJĄ GAŚNICZĄ .... 
PO USŁYSZENIU SYGNAŁU OSTRZEGAJĄCEGO PRZED WPUSZCZENIEM CZYNNIKA 

GAŚNICZEGO ... NALEŻY NATYCHMIAST OPUŚCIĆ POMIESZCZENIE. 
NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA. 

W miejsce kropek należy wpisać, nazwę czynnika gaśniczego (np. CO2) oraz opis sygnału ostrze-
gawczego.  

Napis powinien być koloru czerwonego, na białym tle. 
Pomieszczenia bronione gazową instalacją gaśniczą powinny być dodatkowo oznaczone odpowiednią 

tabliczką, umieszczoną na drzwiach wejściowych do pomieszczenia, z symbolem używanym na Planie 
ochrony przeciwpożarowej. 

3.6.1.17     Aby nie dopuścić do powstania nadmiernego ciśnienia w pomieszczeniu bronionym podczas 
wpuszczania czynnika gaśniczego, dla instalacji, dla których wymagane jest duże stężenie czynnika ga-
śniczego (CO2, gazy obojętne), należy zapewnić możliwość odprowadzenia powietrza z górnej części 
tego pomieszczenia, np. przez klapy wentylacyjne, świetlik szybu maszynowego itp. W instrukcji obsługi 
instalacji gaśniczej należy określić, które otwory należy zamknąć jako ostatnie po wpuszczeniu czynnika 
gaśniczego do pomieszczenia.  

3.6.1.18     Na statku powinna znajdować się instrukcja obsługi każdej instalacji gaśniczej, opracowana 
przez jej producenta, dodatkowo zawierająca wykaz czynności kontrolnych wykonywanych przez załogę 
podczas okresowych przeglądów i konserwacji instalacji w czasie eksploatacji statku. Instrukcja powinna 
zawierać również procedury bezpieczeństwa poprzedzające uruchomienie instalacji. Instrukcja powinna 
znajdować się w pobliżu urządzeń sterujących instalacją. 

3.6.2     Stacje gaśnicze 

3.6.2.1     Stacje gaśnicze są to pomieszczenia przeznaczone do przechowywania czynnika gaśniczego 
i urządzeń służących do obsługi instalacji gaśniczych. 

3.6.2.2     Stacja gaśnicza powinna być usytuowana poza pomieszczeniami bronionymi, w miejscu bez-
piecznym i łatwo dostępnym z rejonu pomieszczeń mieszkalnych załogi. 

3.6.2.3     Ściany i pokłady oddzielające stację gaśniczą od innych pomieszczeń statku powinny mieć 
klasę odporności ogniowej jaka wymagana jest dla posterunków dowodzenia. 

3.6.2.4     Stacje gaśnicze powinny być umieszczane za dziobową grodzią zderzeniową. Stacje te nie mogą 
być używane do innych celów niż przechowywanie czynnika gaśniczego i obsługa instalacji gaśniczych. 

3.6.2.5     Stacja gaśnicza dodatkowo powinna spełniać następujące wymagania: 
.1 powinna znajdować się na pokładzie otwartym i mieć wejście z tego pokładu lub znajdować się 

bezpośrednio pod pokładem otwartym i mieć wejście z pokładu otwartego – schodami lub zamo-
cowaną na stałe stalową drabiną. Wejście do stacji powinno być niezależne od pomieszczenia bro-
nionego; 

.2 powinna być oddzielona od sąsiadujących pomieszczeń gazoszczelnymi ścianami i pokładami. 
Wszystkie zamknięcia otworów w tych ściankach i pokładach powinny być gazoszczelne; 

.3 drzwi do stacji powinny otwierać się na zewnątrz; 
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.4 powinna być wyposażona w skuteczną wentylację naturalną, z kratkami wentylacyjnymi umieszczo-
nymi w dolnej i górnej części pomieszczenia. Stacja usytuowana poniżej pokładu otwartego lub taka, 
do której nie przewidziano wejścia z pokładu otwartego, powinna być wyposażona w wentylację me-
chaniczną z kanałem wyciągowym z dolnej części pomieszczenia oraz nawiewowym w części górnej, 
zapewniającą co najmniej 6 wymian powietrza na godzinę. Kanały wentylacyjne obsługujące inne 
pomieszczenia nie mogą być podłączone do systemu wentylacji stacji gaśniczej. 

Uruchomienie wentylatora powinno następować automatycznie z chwilą otwarcia drzwi do stacji. 
Podczas pracy wentylatora w stacji powinien działać sygnał świetlny widoczny po otwarciu drzwi. 

Wylot z kanału wyciągowego powinien być wyprowadzony na pokład otwarty w miejscu, 
które nie może znajdować się w pobliżu innych otworów wentylacyjnych, przez które czynnik 
gaśniczy mogłoby zostać zassane do pomieszczeń statku;  

.5 pomieszczenie stacji powinno mieć izolację termiczną, tak aby temperatura wewnątrz stacji nie 
przekroczyła +45 °C. Jeżeli do normalnej pracy urządzeń stacji niezbędne jest utrzymywanie 
w niej temperatury dodatniej, to należy zapewnić ogrzewanie stacji; 

.6 powinna być zapewniona możliwość pomiaru temperatury w stacji; 

.7 stacja gaśnicza powinna mieć zamknięcie wymagające użycia klucza, a klucz powinien być 
umieszczony w obudowie z rozbijaną szybką, która powinna znajdować się w pobliżu wejścia do 
stacji46; 

.8 stacja gaśnicza powinna mieć łączność z centralnym posterunkiem dowodzenia, mostkiem nawi-
gacyjnym i przedziałem maszynowym; 

.9 w stacji powinna znajdować się instrukcja uruchamiania i obsługi instalacji gaśniczej, zawierają-
ca również procedury bezpieczeństwa poprzedzające uruchomienie instalacji; 

.10 oświetlenie stacji powinno być zasilane z głównego i awaryjnego źródła energii elektrycznej;  

.11 stacja gaśnicza powinna być oznaczona odpowiednią tabliczką, umieszczoną na drzwiach wej-
ściowych, z symbolem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

3.6.2.6     Stacje gaśnicze z czynnikiem przeznaczonym do obrony pomieszczeń ładunkowych mogą 
znajdować się w pomieszczeniu usytuowanym przed pomieszczeniami ładunkowymi od strony dziobu, 
lecz za grodzią zderzeniową, pod warunkiem zastosowania zarówno lokalnego ręcznego urządzenia ste-
rującego, jak też zdalnego urządzenia sterującego instalacją oraz pod warunkiem, że zdalne urządzenie 
sterujące będzie odpowiedniej konstrukcji lub tak zabezpieczone, że będzie mogło być użyte w przypad-
ku pożaru w pomieszczeniach bronionych. 

Zdalne urządzenie sterujące powinno być umieszczone w rejonie pomieszczeń mieszkalnych, w celu 
umożliwienia załodze szybkiego dostępu do urządzenia. Urządzenie to powinno umożliwiać wpuszcze-
nie odpowiedniej ilości czynnika gaśniczego do każdego z pomieszczeń ładunkowych.  

3.6.3     Sterowanie instalacją, sygnalizacja ostrzegawcza i zwłoka czasowa 

3.6.3.1     Stała gazowa instalacja gaśnicza powinna być sterowana ręcznie przy pomocy zaworów kie-
runkowych umieszczonych na rurociągach doprowadzających czynnik gaśniczy. Nie zezwala się na au-
tomatyczne wpuszczanie czynnika gaśniczego.  

Wyjątek stanowią lokalne instalacje gaśnicze, traktowane jako dodatkowe i niezależne od wymaga-
nych stałych instalacji gaśniczych w przedziałach maszynowych, montowane nad wyposażeniem stwa-
rzającym duże zagrożenie pożarowe lub w stwarzających duże zagrożenie pożarowe zamkniętych prze-
strzeniach przedziału maszynowego. 

3.6.3.2     W przypadku instalacji przeznaczonych do obrony dwóch lub więcej pomieszczeń, zawory kie-
runkowe na rurociągach doprowadzających czynnik gaśniczy powinny być wyraźnie oznakowane, tak aby 
wiadomo było do którego z bronionych pomieszczeń doprowadzany jest czynnik gaśniczy.   

3.6.3.3     W instalacji należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia, aby nie dopuścić do przypadko-
wego wpuszczenia czynnika gaśniczego do pomieszczenia bronionego. 
                                                      
46  Mając na uwadze wymagania związane z zagrożeniem terrorystycznym na statkach, zezwala się na zastosowanie innego 

rozwiązania z zamknięciem, które uniemożliwi wejście do stacji nieupoważnionych osób, a jednocześnie umożliwi załodze 
łatwy do niej dostęp, bez konieczności poszukiwania klucza. 
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3.6.3.4     Instalacje do obrony przedziałów maszynowych, pompowni ładunkowych, pomieszczeń ro-ro, 
pomieszczeń ładunkowych z wyposażeniem do przewozu integralnych kontenerów chłodniczych na kon-
tenerowcach, powinny być wyposażone w zdalne urządzenia sterujące obsługiwane ręcznie (szafki/ pa-
nele sterownicze), umieszczone na zewnątrz, o ile to możliwe, przy wyjściu z pomieszczenia. Należy 
zastosować oddzielną szafkę/panel sterowniczy dla każdego oddzielnie bronionego pomieszczenia, na 
której powinna znajdować się tabliczka z wyraźną nazwą pomieszczenia bronionego. 

Szafka/panel sterowniczy powinny mieć zamknięcie wymagające użycia klucza, a klucz powinien 
być umieszczony w obudowie z rozbijaną szybką, która powinna znajdować się w pobliżu szafki/panelu 
sterowniczego47. 

Każda szafka/panel zdalnego sterowania gazową instalacją gaśniczą powinny być oznaczone odpo-
wiednią tabliczką z symbolem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

3.6.3.5     Szafki/panele sterownicze powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz powinny być 
zgrupowane w możliwie jak najmniejszej liczbie miejsc powyżej pokładu grodziowego, tak usytuowa-
nych, aby prawdopodobieństwo ich odcięcia przez pożar powstały w pomieszczeniu bronionym było 
znikome. W każdym z tych miejsc powinna znajdować się instrukcja obsługi instalacji, zawierająca rów-
nież procedury bezpieczeństwa poprzedzające uruchomienie instalacji. 

3.6.3.6     W przypadku, gdy pomieszczenie bronione wyposażone jest w instalację wentylacji mecha-
nicznej, otwarcie szafki/panelu sterowniczego oraz otwarcie zaworu kierunkowego na rurociągu dopro-
wadzającym czynnik gaśniczy do pomieszczenia, powinno w sposób automatyczny spowodować wyłą-
czenie wentylatorów tego pomieszczenia.  

Nie powinno być możliwości ponownego włączenia wentylatorów do czasu przywrócenia szafki/panelu 
sterowniczego do stanu początkowego. 

Układ elektryczny wyłączania wentylatorów powinien być zasilany z systemu zasilania bezprzerwo-
wego (UPS). 

3.6.3.7     Pomieszczenia bronione stałą gazową instalacją gaśniczą, takie jak przedziały maszynowe, 
pompownie ładunkowe, pomieszczenia ro-ro, pomieszczenia ładunkowe z wyposażeniem do przewozu 
integralnych kontenerów chłodniczych na kontenerowcach, pomieszczenia dostępne przez drzwi lub 
włazy oraz inne pomieszczenia, w których normalnie pracuje załoga lub do których załoga ma dostęp, 
powinny być wyposażone w świetlną i dźwiękową sygnalizację ostrzegawczą – ostrzegającą załogę 
przed wpuszczeniem czynnika gaśniczego, spełniającą wymagania podane w 4.3.  

Ładownie klasyczne i małe pomieszczenia (takie jak pomieszczenia sprężarek, magazyny farb itp.) 
w których zastosowano wyłącznie lokalną instalację gaśniczą, nie muszą być wyposażone w taką sygna-
lizację ostrzegawczą. 

3.6.3.8     Sygnalizacja ostrzegawcza powinna być uruchamiana automatycznie, np. poprzez mikroprze-
łącznik, który włączy sygnalizację po otwarciu szafki/panelu sterowniczego. Sygnalizacja ta powinna 
działać przez czas potrzebny do ewakuacji osób z pomieszczenia, lecz nie krótszy niż 20 s, zanim nastąpi 
wpuszczenie czynnika gaśniczego do pomieszczenia.  

3.6.3.9     Wylot czynnika gaśniczego do pomieszczenia bronionego powinien być opóźniony, przy po-
mocy automatycznego mechanizmu zwłoki czasowej, o czas niezbędny na ewakuację osób znajdujących 
się w pomieszczeniu, lecz nie krótszy niż 20 s i nie dłuższy niż 45 s. Czas ten powinien być liczony od 
chwili włączenia sygnalizacji ostrzegawczej (otwarcie szafki sterowniczej lub otwarcie zaworu kierun-
kowego). 

Jeśli zastosowano elektryczny mechanizm zwłoki czasowej, to powinien on być zasilany z systemu 
zasilania bezprzerwowego (UPS). 

3.6.3.10     Automatyczny mechanizm zwłoki czasowej nie jest wymagany dla instalacji ze środkami 
gaśniczymi, którymi są chlorowcopochodne węglowodorów, dla których stężenie gaśnicze jest nie wyż-

                                                      
47  Mając na uwadze wymagania związane z zagrożeniem terrorystycznym na statkach, zezwala się na zastosowanie innego 

rozwiązania z zamknięciem szafki/panelu sterowniczego, które uniemożliwi jej otwarcie przez nieupoważnione osoby i jed-
nocześnie umożliwi załodze, bez konieczności poszukiwania klucza, w łatwy sposób uruchomienie instalacji 
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sze niż najniższe stężenie wywołujące skutki niekorzystne dla zdrowia ludzkiego (LOAEL), ani dla in-
stalacji ze środkami gaśniczymi, którymi są gazy obojętne, dla których stężenie gaśnicze jest nie wyższe 
niż 52%, obliczane dla objętości netto pomieszczenia bronionego.  

3.6.4     Instalacje na ditlenek węgla 

3.6.4.1     Wymagania ogólne 

3.6.4.1.1     Instalacja przeznaczona jest do obrony przedziałów maszynowych oraz pomieszczeń ładun-
kowych. Ilość ditlenku węgla (G) dla poszczególnych pomieszczeń należy obliczać wg wzoru: 

 ϕ⋅⋅= VG 79,1 , [kg] 
gdzie:  
V – objętość obliczeniowa największego pomieszczenia bronionego – objętość brutto pomieszczenia – 

patrz definicja podana w 1.2.41, [m3]; 
ϕ – współczynnik wypełnienia; 

ϕ  = 0,3  – dla pomieszczeń ładunkowych (ładowni klasycznych); 
ϕ  = 0,35 – dla przedziałów maszynowych oraz dla przedziałów maszynowych z szybem, dla któ-

rych objętość brutto przyjęto z uwzględnieniem objętości szybów; 
ϕ  = 0,4 – dla przedziałów maszynowych z szybem, dla których objętość brutto przyjęto bez 

uwzględnienia objętości szybów powyżej poziomu, na którym powierzchnia pozio-
mego przekroju szybów nie przekracza 40% całkowitej powierzchni przedziału ma-
szynowego, mierzonej w połowie wysokości od dna wewnętrznego do najniższej 
części szybu; 

ϕ  = 0,45 – dla pomieszczeń samochodowych i pomieszczeń ro-ro, które mogą być szczelnie 
zamknięte. 

Uwaga: Dla przedziałów maszynowych z szybem należy przyjąć tę wartość współczynnika ϕ, przy której ilość ditlenku węgla 
G jest większa. 

Dla statków towarowych o pojemności brutto mniejszej niż 2000, wartości współczynnika ϕ mogą być 
zmniejszone, odpowiednio z 0,35 na 0,3 i z 0,4 na 0,35. Jeśli dwa przedziały maszynowe lub więcej, nie są 
od siebie całkowicie oddzielone, to powinny być traktowane są jako tworzące jedno pomieszczenie. 

3.6.4.1.2     Całkowita ilość CO2 znajdująca się na statku powinna wystarczać do obrony największego 
bronionego pomieszczenia.  

3.6.4.1.3     Dla przedziałów maszynowych, instalacja powinna być tak zaprojektowana, aby 85% wyma-
ganej ilości CO2 można było wpuścić do pomieszczenia w czasie nie dłuższym niż 2 minuty. 

3.6.4.1.4     Dla pomieszczeń samochodowych i pomieszczeń ro-ro, które mogą być szczelnie zamknięte, 
instalacja powinna być tak zaprojektowana, aby co najmniej 2/3 wymaganej ilości CO2 można było wpu-
ścić do pomieszczenia w czasie nie dłuższym niż 10 minut.  

3.6.4.1.5     Dla pomieszczeń ładunkowych do przewozu kontenerów i dla ładowni klasycznych (prze-
znaczonych do przewozu różnorodnych ładunków zamocowanych oddzielnie lub przewożonych w opa-
kowaniach) instalacja powinna być tak zaprojektowana, aby co najmniej 2/3 wymaganej ilości CO2 moż-
na było wpuścić do pomieszczenia w czasie nie dłuższym niż 10 min. 

Dla pomieszczeń ładunkowych do przewozu stałych ładunków masowych, instalacja powinna być tak 
zaprojektowana, aby co najmniej 2/3 wymaganej ilości CO2 można było wpuścić do pomieszczenia 
w czasie nie dłuższym niż 20 min.  

Układ sterowania powinien być tak rozwiązany, aby umożliwiał doprowadzenie do pomieszczenia 
1/3, 2/3 lub całkowitej wymaganej ilości CO2, w zależności od stanu załadowania pomieszczenia ładun-
kowego.  

3.6.4.1.6     Czas wypełnienia ditlenkiem węgla każdego pomieszczenia bronionego podlega sprawdzeniu 
przy pomocy odpowiednich obliczeń, które powinny być dołączone do dokumentacji klasyfikacyjnej 
instalacji gaśniczej CO2. 
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3.6.4.2     Sterowanie instalacją 

3.6.4.2.1     Sterowanie instalacją na ditlenek węgla powinno spełniać wymagania podane w 3.6.3 oraz 
dodatkowo podane w tym podrozdziale.  

3.6.4.2.2     Urządzenia sterujące instalacją na ditlenek węgla przeznaczoną do obrony przedziałów ma-
szynowych, pompowni ładunkowych, pomieszczeń ro-ro, pomieszczeń ładunkowych z wyposażeniem do 
przewozu integralnych kontenerów chłodniczych na kontenerowcach, pomieszczeń dostępnych przez 
drzwi lub włazy (z wyjątkiem ładowni klasycznych i małych pomieszczeń, patrz p.3.6.3.7) oraz innych 
pomieszczeń, w których normalnie pracuje załoga lub do których załoga ma dostęp, powinny spełniać 
następujące wymagania: 

.1 powinny mieć dwa oddzielne elementy sterujące wylotem ditlenku węgla do pomieszczenia bro-
nionego i powinny zapewniać uruchomienie sygnalizacji ostrzegawczej48. Jeden element sterują-
cy powinien spowodować otwarcie zaworu kierunkowego na rurociągu doprowadzającym CO2 
do pomieszczenia bronionego, natomiast drugi – otwarcie zaworów na butlach/zbiornikach. Na-
leży zastosować rozwiązanie konstrukcyjne wymuszające ich działanie w takiej kolejności. Roz-
wiązanie to powinno polegać na zastosowaniu blokady mechanicznej i/lub elektrycznej, która dla 
osiągnięcia właściwej kolejności otwarcia nie będzie zależna od żadnej procedury uruchamiania 
instalacji. Jeśli zastosowano blokadę elektryczną, to powinna być zasilana z systemu zasilania 
bezprzerwowego (UPS); 

.2 obydwa elementy sterujące powinny być umieszczone wewnątrz szafki sterowniczej, która musi 
być wyraźnie oznakowana, tak aby wiadomo było, do obrony którego pomieszczenia jest prze-
znaczona. Jeśli szafka jest zamykana, to klucz do jej otwarcia należy umieścić w obudowie 
z rozbijaną szybką, w pobliżu szafki sterowniczej. 

3.6.4.2.3     Pneumatyczna szafka sterownicza powinna składać się z butli pilotowej głównej i rezerwo-
wej, elementów sterujących i rurociągów linii pilotowych. Pojemność każdej butli pilotowej powinna 
zapewniać niezawodne otwarcie zdalnie sterowanych zaworów, przy najbardziej niekorzystnej tempera-
turze otoczenia. 

Rurociągi linii pilotowych powinny być stalowe spawane lub łączone na spawane złącza mechaniczne 
i nie powinny być prowadzone przez pomieszczenia/ w pobliżu urządzeń, gdzie mogą być narażone na 
uszkodzenia.  

3.6.4.2.4     Instalacja CO2, oprócz zdalnego sterowania, powinna mieć możliwość awaryjnego urucho-
mienia z pomieszczenia stacji gaśniczej poprzez ręczne otwarcie zaworu kierunkowego i zaworu każdej 
butli. 

3.6.4.3     Butle CO2  

3.6.4.3.1     Całkowita ilość CO2 obliczona dla największego bronionego pomieszczenia powinna mieścić 
się butlach. Liczbę butli należy dobierać mając na uwadze ich typową objętość (80 l, 67 l, 45 l) i stopień 
ich napełnienia (tj. ilość CO2 przypadająca na 1 l objętości butli), który nie powinien być większy niż 
0,67 kg/l – dla butli o ciśnieniu obliczeniowym 12,5 MPa oraz 0,75 kg/l – dla butli o ciśnieniu oblicze-
niowym 15 MPa lub wyższym. 

Zaleca się, aby zawartość CO2 w butli była nie większa niż 45 kg, a stopień napełnienia nie przekra-
czał 0,67 kg/l. 

Wszystkie butle w stacji gaśniczej powinny być tej samej wielkości. 

                                                      
48  Sygnalizacja ostrzegawcza może zostać uruchomiona zanim zadziałają dwa oddzielne elementy sterujące (np. poprzez mi-

kroprzełącznik, który aktywuje sygnalizację po otwarciu szafki/ panelu sterowniczego – patrz 3.6.3.8). Obydwa oddzielne 
elementy sterujące wylotem ditlenku węgla (jeden do otwierania zaworu kierunkowego, drugi do otwierania zaworów butlo-
wych) mogą być niezależne od układu sterowania sygnalizacją ostrzegawczą. Pojedyncze uruchamianie sygnalizacji ostrze-
gawczej jest wystarczające. Jednak ze względu na bezpieczeństwo osób znajdujących się w bronionym pomieszczeniu, zale-
ca się, aby dodatkowo sygnalizacja ostrzegawcza miała możliwość włączania się automatycznie po otwarciu zaworu kierun-
kowego, w przypadku awaryjnego uruchamiania instalacji ze stacji gaśniczej, gdy szafka/ panel sterowniczy zdalnego stero-
wania ulegnie uszkodzeniu – patrz 3.6.4.6.2. 
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3.6.4.3.2     Butle w stacjach należy ustawiać rzędami, w położeniu pionowym, na podkładkach izolują-
cych. Podkładki te mogą być wykonane z drewna. 

Butle powinny być dostępne do przeglądu i kontroli ilości ditlenku węgla. Wszystkie butle wchodzą-
ce w skład instalacji powinny być pomalowane na kolor czerwony i ponumerowane.  

3.6.4.3.3     Butle powinny być wyposażone w zawory bezpieczeństwa lub płytki bezpiecznikowe, działa-
jące/pękające przy ciśnieniu 1,3p (± 0,1%), gdzie p oznacza ciśnienie obliczeniowe butli. 

Jeśli stacja gaśnicza znajduje się poniżej pokładu otwartego, wylot CO2 z zaworów bezpieczeństwa 
lub płytek bezpiecznikowych butli powinien być wyprowadzony rurociągiem na zewnątrz stacji. 

Końcówka wylotowa rurociągu z zaworów bezpieczeństwa nie może być umieszczana w pobliżu 
otworów wentylacyjnych, przez które CO2 mogłoby zostać zassane do pomieszczeń statku. 

3.6.4.3.4     Butle CO2 powinny spełniać wymagania norm ISO 9809 oraz ISO 3500 lub odpowiednich 
norm krajowych. Każda z dostarczanych na statek butli powinna mieć świadectwo odbioru PRS. 

3.6.4.3.5     Każda butla CO2 powinna być połączona z kolektorem za pomocą przewodu elastycznego 
oraz zaworu zwrotnego. Zawór zwrotny powinien być umieszczony na kolektorze, tak aby pojedyncza 
butla mogła być odłączona od kolektora bez uniemożliwienia działania całej instalacji. Przewód ela-
styczny powinien być obliczony na maksymalne ciśnienie panujące w butli i powinien być typu uznane-
go, zgodnie z wymaganiami podanymi w podrozdziale 1.16.12 z Części VI – Urządzenia maszynowe 
i urządzenia chłodnicze. 

3.6.4.4     Rurociągi, armatura i dysze wylotowe CO2 

3.6.4.4.1     Główny rurociąg CO2 od butli do zaworów kierunkowych – tzw. kolektor, wraz z zaworami 
kierunkowymi, powinien być zaprojektowany na ciśnienie robocze co najmniej 10 MPa i wykonany z rur 
stalowych bez szwu, z atestem PRS. Zawory kierunkowe powinny być stalowe, typu kołnierzowego. 

Pozostałe rurociągi CO2 powinny być również wykonane z rur stalowych bez szwu, lecz mogą być 
z atestem huty. 

Grubości ścianek rur powinny być zgodne z wartościami podanymi w tabeli 1.16.3.1-1 z Części VI – 
Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze. 

3.6.4.4.2     Na kolektorze CO2 powinien być zamontowany manometr, przyłącze (z zaworem zwrotno-
zaporowym) do przedmuchu rurociągów sprężonym powietrzem oraz zawór bezpieczeństwa. Ciśnienie 
otwarcia zaworu bezpieczeństwa powinno wynosić 13 MPa, a średnica zaworu powinna być taka, aby 
zapewnione było odprowadzenie nadmiaru CO2 bez spowodowania wzrostu ciśnienia w kolektorze. 

Jeśli stacja gaśnicza znajduje się poniżej pokładu otwartego, wylot CO2 z zaworu bezpieczeństwa 
powinien być wyprowadzony rurociągiem na zewnątrz stacji.  

Końcówka wylotowa rury z zaworów bezpieczeństwa nie może być umieszczana w pobliżu otworów 
wentylacyjnych, przez które CO2 mogłoby zostać zassane do pomieszczeń statku. 

3.6.4.4.3     Ditlenek węgla powinien być podawany do pomieszczeń bronionych za pomocą dysz wylo-
towych. Liczba dysz i ich rozmieszczenie w bronionym pomieszczeniu powinny zapewniać równomierne 
rozprowadzenie ditlenku węgla. Dysze powinny być stalowe lub wykonane z materiału równoważnego 
stali. 

3.6.4.4.4     W przedziałach maszynowych i kotłowniach rozmieszczenie dysz powinno uwzględniać 
rozplanowanie urządzeń maszynowych i wyposażenia stwarzającego zagrożenie pożarowe, jednak za-
sadniczo dysze powinny być umieszczane w dolnej części pomieszczenia, nad urządzeniami stwarzają-
cymi zagrożenie pożarowe oraz pod podłogą, do ochrony zęz.  

Dysze powinny być umieszczone również w szybie maszynowym, jeśli w tym szybie znajdują się 
urządzenia i wyposażenie, np. kotły opalane paliwem, które stwarzają zagrożenie pożarowe. 

Dysze CO2 nie mogą być umieszczane nad drabinami wyjściowymi i wyznaczonymi drogami ewaku-
acji. 

 



Ochrona przeciwpożarowa 96 

3.6.4.4.5     W pomieszczeniach ładunkowych, dysze CO2 powinny być umieszczane górnej części po-
mieszczenia.  

Jeśli instalacja CO2 połączona jest z systemem wykrywania dymu metodą próbkowania powietrza, to 
dysze CO2 powinny być tak rozstawione, aby żadna część obszaru w górnej części pomieszczenia nie 
była oddalona o więcej niż 12 m od dyszy, mierząc poziomo. System wykrywania dymu metodą prób-
kowania powietrza powinien spełniać wymagania podane w podrozdziale 4.2.  

W pomieszczeniach ładunkowych, w których zastosowano międzypokłady (ruchome platformy zała-
dunkowe), dysze powinny być umieszczone zarówno w górnych jak i w dolnych częściach pomieszczeń 
ładunkowych. 

3.6.4.4.6     Rurociągi CO2 powinny być tak prowadzone, aby zapewnione było samo odwadnianie wy-
kroplonej wody. Tam gdzie jest to niemożliwe, w najniższych miejscach należy zamontować kurki spu-
stowe wody. 

3.6.4.4.7     Na głównym rurociągu doprowadzającym CO2 do pomieszczeń, w których normalnie zatrud-
niona jest załoga, lub do których załoga ma dostęp, bezpośrednio przed kolektorem zaleca się zamontować 
kołnierz zaślepiający przestawny, ze wskaźnikiem położenia, umożliwiający odcięcie wylotu CO2 do po-
mieszczeń podczas przeprowadzania przeglądu i prób instalacji. 

3.6.4.5     Stacje gaśnicze (do przechowywania butli CO2) 

3.6.4.5.1     Stacje gaśnicze powinny spełniać wymagania podane w 3.6.2 oraz dodatkowo: 
.1 powinny mieć izolację i wentylację tak wykonane, aby temperatura wewnątrz stacji nie przekro-

czyła: +49 °C – dla butli o współczynniku napełnienia 0,67 oraz +40 °C – dla butli o współczyn-
niku napełnienia 0,75; 

.2 należy zapewnić możliwość pomiaru temperatury w stacji gaśniczej z zewnątrz. Jeśli przewidzia-
no termometr, to powinien on być umieszczony w taki sposób, aby odczyt temperatury był moż-
liwy zarówno wewnątrz, jak i z zewnątrz stacji, np. przez iluminator. 

3.6.4.5.2     W stacji powinna znajdować się wywieszona instrukcja obsługi instalacji, pokazująca sche-
mat instalacji, rurociągi doprowadzające CO2 do poszczególnych bronionych pomieszczeń maszyno-
wych/ładunkowych oraz odpowiednio oznaczone zawory kierunkowe i zdalne urządzenia do uruchamia-
nia instalacji. Dodatkowo instrukcja obsługi powinna zawierać następujące informacje: 

.1  wymagana ilość CO2 [kg] do obrony największego pomieszczeni oraz całkowita wymagana 
liczba butli CO2 znajdujących się stacji; 

.2  wymagana liczba butli CO2 jaka powinna być użyta w celu doprowadzenia CO2 do każdego bro-
nionego przedziału maszynowego, obsługiwanego przez oddzielne sekcje rurociągów z zawora-
mi kierunkowymi; 

.3  procedury bezpieczeństwa dla załogi49; 

.4  wykaz otworów, które należy zamknąć w celu uszczelnienia każdego z bronionych pomieszczeń 
przed wpuszczeniem CO2; 

.5  sposób postępowania w celu awaryjnego uruchamiania instalacji bezpośrednio ze stacji gaśni-
czej, w przypadku braku możliwości uruchomienia zdalnie z szafki sterowniczej;  

.6  sposób postępowania załogi po użyciu instalacji CO2;  

.7 czynności jakie należy wykonać w celu przywrócenia sprawności instalacji po ugaszeniu pożaru.  

3.6.4.5.3     Instrukcja obsługi instalacji CO2 do obrony pomieszczeń ładunkowych (ładowni) dodatkowo 
powinna określać liczbę butli, jaka powinna być użyta do obrony każdego z pomieszczeń ładunkowych 
(ładowni), dla przypadków gdy: 

.1 ładownia jest pusta; 

.2 ładownia załadowana jest w ok. 50%; 
                                                      
49  W procedurze należy podać informację, że podczas przeprowadzania okresowych prób instalacji, ze względu na bezpieczeń-

stwo osób które mogą znaleźć się w pomieszczeniach bronionych, należy zapewnić aby kolektor z podłączonymi butlami 
CO2 pozostawał zaślepiony przy pomocy kołnierza zaślepiającego przestawnego (jeśli taki zastosowano) lub pozostawał 
odłączony od rurociągów doprowadzających CO2 do pomieszczeń. 
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.3 ładownia załadowana jest w 100%. 

3.6.4.6     Sygnalizacja ostrzegawcza i zwłoka czasowa 

3.6.4.6.1     Pomieszczenia bronione instalacją na ditlenek węgla, w których normalnie pracuje załoga lub 
do których załoga ma dostęp, powinny być wyposażone w sygnalizację ostrzegawczą, patrz 3.6.3.7 
i 3.6.3.8. 

3.6.4.6.2     Zaleca się, aby dodatkowo sygnalizacja ostrzegawcza powinna włączać się automatycznie 
w przypadku awaryjnego uruchamiania instalacji ze stacji gaśniczej, po otwarciu zaworu kierunkowego 
na rurociągu doprowadzającym CO2 do pomieszczenia. 

3.6.4.6.3     Wylot CO2 do pomieszczeń bronionych, w których normalnie pracuje załoga lub do których 
załoga ma dostęp, powinien być opóźniony przy pomocy automatycznego mechanizmu zwłoki czasowej, 
patrz 3.6.3.9.  

3.6.4.7     Próby instalacji 

Po zamontowaniu instalacji na statku oraz zakończeniu odbiorów i prób ciśnieniowych w zakresie 
i o wartościach ciśnień próbnych zgodnie z tabelą 3.11, należy: 

.1 wszystkie rurociągi i dysze wylotowe CO2 przedmuchać sprężonym powietrzem lub azotem; 

.2 przeprowadzić próbę działania sygnalizacji ostrzegawczej. 
Wytyczne dotyczące przeprowadzania okresowych przeglądów i prób instalacji na ditlenek węgla zo-

stały podane w okólniku MSC.1/Circ.1318. 

3.6.5     Niskociśnieniowe instalacje na ditlenek węgla 

3.6.5.1     Wymagania ogólne 

3.6.5.1.1     Instalacja w zakresie: wymaganej ilości CO2, czasu doprowadzenia CO2 do bronionych po-
mieszczeń, usytuowania dysz wylotowych w pomieszczeniach bronionych oraz sygnalizacji ostrzegają-
cej o uruchomieniu instalacji – powinna spełniać wymagania podane w 3.6.4. Dodatkowo instalacja po-
winna spełniać wymagania tego podrozdziału.  

3.6.5.1.2     Zbiorniki z ditlenkiem węgla, urządzenia chłodnicze, urządzenia sterujące instalacją oraz inne 
elementy instalacji powinny być umieszczane w tym samym pomieszczeniu, spełniającym wymagania dla 
stacji gaśniczej, podane w 3.6.4.5.  

3.6.5.2     Zbiorniki CO2 

3.6.5.2.1     Wymagana ilość ciekłego ditlenku węgla powinna być przechowywana w jednym lub kilku 
zbiornikach, pod ciśnieniem 1,8 – 2,2 MPa. Nominalna ilość ciekłego ditlenku węgla w zbiorniku po-
winna być taka, aby w zbiorniku pozostawała wolna przestrzeń gazowa, umożliwiająca rozszerzenie się 
cieczy do momentu osiągnięcia przez nią – przy maksymalnej temperaturze przechowywania – ciśnienia 
równego ciśnieniu otwarcia zaworów bezpieczeństwa, przy czym ciecz ta nie może zajmować więcej niż 
95% całkowitej objętości zbiornika. 

3.6.5.2.2     Zbiornik do przechowywania ditlenku węgla powinien być zaprojektowany, wykonany 
i poddany próbom zgodnie z wymaganiami Części VII – Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnienio-
we. Zbiornik powinien być wyposażony w: 

.1 manometr; 

.2 urządzenie sygnalizacji alarmowej wysokiego ciśnienia – nie wyższego niż ciśnienie nastawy 
zaworu bezpieczeństwa; 

.3 urządzenie sygnalizacji alarmowej niskiego ciśnienia – nie niższego niż 1,8 MPa;  

.4 króćce z zaworami odcinającymi do napełnienia zbiornika; 

.5 króćce rurociągów wylotowych; 

.6 wskaźnik poziomu ciekłego ditlenku węgla; 

.7 dwa zawory bezpieczeństwa;  
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.8 urządzenie do sygnalizacji minimalnego poziomu ditlenku węgla. 

3.6.5.2.3     Zawory bezpieczeństwa powinny być zamontowane w taki sposób, aby jeden z zaworów mógł 
być odłączony, podczas gdy drugi zawór jest podłączony do zbiornika. Wartość ciśnienia nastawy zaworów 
bezpieczeństwa powinna być nie mniejsza niż 1,1 ciśnienia roboczego. Przepustowość każdego zaworu 
powinna być taka, aby pary wytworzone w warunkach pożaru mogły być odprowadzone i aby wzrost ci-
śnienia nie był większy niż 20% powyżej wartości ciśnienia nastawy. Wylot z zaworów bezpieczeństwa 
powinien być wyprowadzony do atmosfery. 

3.6.5.2.4     Zbiornik i podłączone od niego rurociągi stale wypełnione ditlenkiem węgla powinny mieć taką 
izolację cieplną, aby zadziałanie zaworu bezpieczeństwa następowało w temperaturze otoczenia 45 °C 
dopiero po 24 godzinach od chwili zatrzymania urządzenia chłodniczego, a ciśnienie początkowe miało 
wartość równą wartości ciśnienia uruchamiania instalacji chłodniczej. 

Materiały izolacyjne zbiornika i pokrycie ich powierzchni zewnętrznej powinny mieć odpowiednie 
właściwości mechaniczne, odporność ogniową i zabezpieczenie przed przenikaniem pary wodnej – pod-
legające zatwierdzeniu przez PRS. 

3.6.5.3     Urządzenia do chłodzenia zbiornika CO2 

3.6.5.3.1     Zbiornik powinien być obsługiwany przez dwa niezależne, przeznaczone wyłącznie do tego celu, 
automatyczne urządzenia chłodnicze, z których każde powinno składać się ze sprężarki (z własnym źródłem 
napędu), skraplacza i parownika.  

W przypadku awarii jednego z pracujących urządzeń chłodniczych, drugie urządzenie powinno włą-
czyć się automatycznie. Należy ponadto zapewnić możliwość ręcznego sterowania tymi urządzeniami. 

3.6.5.3.2     Urządzenia chłodnicze powinny spełniać wymagania podane w rozdziale 21 z Części VII – 
Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze. Wydajność i automatyczne sterowanie każdego urzą-
dzenia chłodniczego powinny być takie, aby zapewnione było utrzymanie wymaganej temperatury w wa-
runkach ciągłej pracy przez 24 godziny, przy temperaturze wody zaburtowej 32 °C i temperaturze powie-
trza zewnętrznego 45 °C. 

3.6.5.3.3     Każde elektryczne urządzenie chłodnicze powinno być zasilane z rozdzielnicy głównej, od-
dzielnym przewodem zasilającym.  

3.6.5.3.4     Zasilanie wodą chłodzącą urządzenia chłodniczego (gdy jest wymagane) powinno odbywać się 
za pomocą co najmniej 2 pomp obiegowych, z których jedna powinna być w stałej gotowości do użycia. 
Pompa będąca w gotowości do użycia może być pompą używaną do innych celów, o ile jej zastosowanie 
do chłodzenia nie spowoduje zakłócenia innych istotnych funkcji statku. Woda chłodząca powinna być 
zasilana z rurociągu podłączonego do co najmniej 2 zaworów dennych/burtowych poboru wody, rozmiesz-
czonych najlepiej po lewej i prawej burcie statku. 

3.6.5.4     Rurociągi, armatura i dysze CO2 

3.6.5.4.1     Rurociągi, zawory i armatura stosowane w instalacji powinny być zaprojektowane na ciśnie-
nie nominalne nie niższe niż przyjęte ciśnienie w zbiornikach CO2. 

3.6.5.4.2     Każdy z odcinków rurociągu między dwoma zaworami zaporowymi, w którym może pozo-
stać skroplony ditlenek węgla i w którym może wytworzyć się ciśnienie przekraczające ciśnienie nomi-
nalne jakiegokolwiek elementu tego odcinka rurociągu, należy wyposażyć w zawór bezpieczeństwa. 

3.6.5.4.3     Rurociągi powinny być tak zaprojektowane, aby ciśnienie na dyszach wylotowych nie było 
niższe niż 1 MPa. Rurociągi, armatura i dysze CO2 powinny spełniać wymagania podane w 3.6.4.4. 

3.6.5.4.4     Na pokładzie otwartym po lewej i prawej burcie powinny znajdować się króćce z przyłączem 
do napełniania zbiorników CO2. Rurociągi napełniające powinny być wyposażone w zawory umożliwia-
jące wyrównanie ciśnienia podczas napełniania zbiornika CO2. 
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3.6.5.5     Sygnalizacja alarmowa 

W posterunku dowodzenia stale obsadzonym wachtą, należy zastosować sygnalizację świetlną i dźwię-
kową, podającą sygnał alarmowy w przypadku, gdy: 

.1 ciśnienie w zbiorniku osiągnie dolną lub górną wartość określoną w 3.6.5.2.1; 

.2 którekolwiek urządzenie chłodnicze ulegnie uszkodzeniu;  

.3 poziom ditlenku węgla w zbiorniku osiągnie najniższą dopuszczalną wartość. 

3.6.5.6     Sterowanie instalacją 

3.6.5.6.1     Sterowanie instalacją powinno odbywać się ręcznie, a urządzenia sterujące powinny spełniać 
wymagania podane w 3.6.4.2. 

3.6.5.6.2     Jeżeli instalacja przeznaczona jest do obrony więcej niż jednego pomieszczenia, to należy 
zastosować urządzenie umożliwiające odpowiednie dozowanie ilości CO2, takie jak np.: automatyczny 
wyłącznik czasowy lub wskaźnik poziomu cieczy, umieszczone na stanowisku sterowania instalacją. 

3.6.5.6.3     Jeżeli przewidziano automatyczne dozowanie lub zatrzymywanie wypływającego ditlenku 
węgla, to dodatkowo należy zapewnić możliwość ręcznego dozowania. 

3.6.5.7     Próby instalacji 

Instalacja, po wykonaniu na statku, podlega odbiorowi i próbom zgodnie z zatwierdzonym progra-
mem prób. Zakres prób powinien uwzględniać próby działania urządzenia chłodniczego oraz wymagania 
podane w 3.6.4.7. 

3.6.6     Lokalna instalacja gaśnicza na ditlenek węgla w przedziałach maszynowych 

3.6.6.1     W uzasadnionych przypadkach zezwala się na umieszczanie w przedziałach maszynowych, 
w których normalnie pracuje załoga, lokalnych instalacji gaśniczych CO2 do gaszenia tłumików i ruro-
ciągów spalinowych silników.  

3.6.6.2     Maksymalna liczba butli CO2 umieszczonych w przedziale maszynowym powinna być taka, 
aby po awaryjnym wydostaniu się CO2 do przedziału maszynowego, jego stężenie nie przekroczyło 5% 
objętości pomieszczenia, tj. stężenia bezpiecznego dla osób przebywających w tym pomieszczeniu. Do-
puszcza się zastosowanie większej liczby butli CO2, pod warunkiem że ditlenek węgla z zaworów bez-
pieczeństwa butli CO2 będzie odprowadzony bezpośrednio do atmosfery oddzielnym rurociągiem, wypo-
sażonym w dźwiękowe urządzenie sygnalizacyjne. 

3.6.6.3     Lokalna instalacja gaśnicza na ditlenek węgla powinna składać się z butli CO2, kolektora i ru-
rociągów, z zaworami odcinającymi, doprowadzających ditlenek węgla do poszczególnych przestrzeni 
bronionych, podłączonych do dyszy wylotowej. Kolektor powinien być wyposażony w manometr i kró-
ciec do przedmuchu rurociągów sprężonym powietrzem.  

3.6.6.4     Miejsce usytuowania butli CO2 i miejsce zdalnego sterowania instalacją powinny być oznaczo-
ne odpowiednią tabliczką z symbolem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

3.6.6.5     W pobliżu miejsca sterowania instalacją powinna znajdować się instrukcja obsługi lokalnej 
instalacji gaśniczej. 

3.6.7     Parowe instalacje gaśnicze 

3.6.7.1     Para jako czynnik gaśniczy nie może być stosowana w stałych instalacjach gaśniczych, wyma-
ganych dla statku w tej Części Przepisów. Parowa instalacja gaśnicza, po zatwierdzeniu przez PRS, może 
być zastosowana w ograniczonych rejonach jako dodatkowa w stosunku do wymaganych stałych instala-
cji gaśniczych.  

3.6.7.2     Kocioł do wytwarzania pary dla takiej instalacji powinien mieć wydajność co najmniej 1 kg 
pary na godzinę na każde 0,75 m3 objętości brutto największego pomieszczenia bronionego. Instalacja 
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dodatkowo podlega rozpatrzeniu przez PRS pod kątem zapewnienia jej niezawodnego użycia i skutecz-
ności gaśniczej. 

3.6.7.3     Podczas normalnej eksploatacji statku kocioł powinien zapewniać ciągłe zasilanie instalacji 
parą z wymaganą wydajnością. 

3.7     Równoważne stałe gazowe instalacje gaśnicze 

3.7.1     Gazowa równoważna instalacja gaśnicza dla przedziałów maszynowych i pompowni  
ładunkowych 

Wytyczne dotyczące projektowania, wykonania i prób typu dla instalacji zostały podane w Publikacji 
Nr 89/P.  

3.7.2     Instalacja gaśnicza aerozolowa dla przedziałów maszynowych 

Wytyczne dotyczące projektowania, wykonania i prób typu dla instalacji zostały podane w Publikacji 
Nr 89/P.  

3.8     Instalacja proszkowa 

3.8.1     Wymagania ogólne 

3.8.1.1     Jako nośnik proszku powinien być stosowany azot lub inny gaz obojętny. 

3.8.1.2     W skład instalacji powinny wchodzić: 
.1 stacje gaśnicze, w których przechowywane są zbiorniki z proszkiem i butle z gazem napędowym 

(nośnikiem proszku) oraz w których umieszczone są kolektory rozdzielcze; 
.2 pożarowe stanowiska dowodzenia, w których powinny znajdować się butle pilotowe, prądownice 

z wężami lub działka proszkowe; 
.3 rurociągi i armatura do uruchamiania instalacji i podawania proszku do pożarowych stanowisk 

dowodzenia. 

3.8.1.3     Należy zapewnić możliwość zdalnego uruchamiania instalacji z dowolnego pożarowego sta-
nowiska dowodzenia. 

Instalacja powinna być gotowa do działania nie później niż w 30 s od momentu otwarcia butli piloto-
wej w pożarowym stanowisku dowodzenia najbardziej oddalonym od stacji gaśniczej. 

3.8.1.4     Proszek gaśniczy powinien posiadać świadectwo jakości wydane przez upoważnioną instytucję 
lub producenta. 

3.8.2     Ilość proszku i gazu (nośnika proszku) oraz liczba i wydajność prądownic lub działek 

3.8.2.1     W każdym zbiorniku umieszczonym w stacji gaśniczej powinna znajdować się obliczeniowa 
ilość proszku, zapewniająca nieprzerwane działanie instalacji w czasie co najmniej 45 s, podczas pracy 
ze znamionową wydajnością wszystkich prądownic i działek przyłączonych do danej stacji. 

3.8.2.2     Wydajność każdej prądownicy powinna być nie mniejsza niż 3,5 kg/s, a zasięg rzutu proszku – 
nie mniejszy niż 8 m. Przy określaniu maksymalnej strefy działania danej prądownicy należy uwzględnić 
długość węża. 

Wydajność każdego działka powinna być nie mniejsza niż 10 kg/s, a jako maksymalny zasięg rzutu 
proszku dla działek o wydajności 10, 25 i 45 kg/s należy przyjmować odpowiednio 10, 30 i 40 m. 

3.8.2.3     Ilość proszku przewidziana do obrony posterunków dowodzenia i magazynów materiałów ła-
two zapalnych powinna odpowiadać warunkowi zapewnienia nieprzerwanego działania instalacji w cza-
sie co najmniej 10 s, z intensywnością podawania proszku wynoszącą 0,1 kg/m3 na sekundę. 

3.8.2.4     Ilość gazu (nośnika proszku) powinna zapewniać jednokrotne podanie całej ilości proszku 
znajdującego się w zbiorniku. 
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3.8.3     Stacje gaśnicze instalacji proszkowej 

Jeżeli do stacji gaśniczej przyłączono dwa lub więcej pożarowych stanowisk dowodzenia, to każde 
z nich powinno być zasilane z kolektora proszku znajdującego się w stacji gaśniczej, przez niezależny 
rurociąg z zaworem. 

Urządzenia stacji gaśniczej powinny umożliwiać działanie zarówno pojedynczych pożarowych sta-
nowisk dowodzenia, jak i wszystkich równocześnie. 

Stacje gaśnicze ze zbiornikiem proszku gaśniczego powinny być oznaczone odpowiednią tabliczką 
z symbolem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

3.8.4     Pożarowe stanowiska dowodzenia 

3.8.4.1     W skład wyposażenia każdego pożarowego stanowiska dowodzenia powinny wchodzić: 
– prądownica; 
– sztywny, nie skręcający się wąż o długości nieprzekraczającej 33 m; 
– butle do zdalnego uruchamiania instalacji, 
lub alternatywnie: 
– działko; 
– butle do zdalnego uruchamiania instalacji. 

3.8.4.2     Wyposażenie pożarowego stanowiska dowodzenia, z wyjątkiem działka, powinno być prze-
chowywane w wodoszczelnej skrzyni lub szafie. 

3.8.4.3     Prądownica powinna być wyposażona w urządzenie do otwierania i zamykania przelotu. 

3.8.4.4     Powierzchnia przelotu prądownicy powinna być równa powierzchni przelotowej węża lub 
mniejsza od niej, lecz nie więcej niż o 50%. 

3.8.4.5     Butle pilotowe powinny być wyposażone w manometry. 

3.8.4.6     Na pożarowym stanowisku dowodzenia powinna znajdować się instrukcja uruchamiania insta-
lacji. 

3.8.4.7     Każde pożarowe stanowisko dowodzenia (stanowisko zdalnego sterowania instalacją gaśniczą 
proszkową) powinno być oznaczone odpowiednią tabliczką z symbolem używanym na Planie ochrony 
przeciwpożarowej. 

3.8.5     Zbiorniki, rurociągi i armatura 

3.8.5.1     W zbiorniku należy zamontować rurkę syfonową, której koniec powinien być odległy od dna 
zbiornika o około 100 mm. 

3.8.5.2     Doprowadzenie gazu do dolnej części zbiornika powinno mieć urządzenie zapobiegające prze-
dostawaniu się proszku do rurociągu gazowego. 

3.8.5.3     Stopień napełnienia zbiornika proszkiem powinien być nie większy niż 0,95. 

3.8.5.4     Rurociągi i armatura instalacji nie mogą mieć przewężeń i nagłych zwiększeń powierzchni prze-
lotu. 

3.8.5.5     Powierzchnia przekroju kolektora w stacji gaśniczej powinna być nie mniejsza od sumy i nie 
większa od podwojonej sumy powierzchni przekrojów przyłączonych do kolektora rurociągów, przez 
które proszek może być podawany równocześnie. 

3.8.5.6     Na kolektorze rozdzielczym w stacji gaśniczej należy przewidzieć urządzenie do przedmuchi-
wania rurociągów po użyciu instalacji. 

3.8.5.7     Promień gięcia rurociągów instalacji proszkowej nie powinien być mniejszy niż 10 d, gdzie d – 
średnica zewnętrzna rury. 
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3.8.5.8     Do pomieszczeń takich jak pomieszczenia awaryjnych zespołów prądotwórczych, pomieszczenia 
awaryjnych pomp pożarowych, magazyny, garaże i hangary, proszek powinien być podawany przez dysze 
rozpylające, których konstrukcja, liczba i rozmieszczenie powinny zapewniać równomierne rozpylenie 
proszku na całej przestrzeni. Ciśnienie na najbardziej oddalonej dyszy rozpylającej powinno być równe co 
najmniej minimalnemu ciśnieniu wystarczającemu do efektywnego rozpylenia proszku. 

3.9     Stała pokładowa instalacja pianowa (dla zbiornikowców) 

3.9.1     Wymagania ogólne 

3.9.1.1     Instalacja powinna składać się ze zbiornika ze środkiem pianotwórczym, pompy wody zasilają-
cej, pompy i dozownika środka pianotwórczego, rurociągów doprowadzających wodę i środek piano-
twórczy oraz działek i ręcznych prądownic do wytwarzania i podawania piany. 

Zasadniczo, pokładowa instalacja pianowa być projektowana na pianę ciężką, jednak po przeprowa-
dzeniu odpowiednich prób można dopuścić użycie piany średniej. Definicje stosowane w odniesieniu do 
instalacji pianowej – patrz 3.5.2.  

3.9.1.2     Urządzenia do wytwarzania piany powinny być zdolne do podawania jej na cały obszar pokła-
du zbiorników ładunkowych, jak też do każdego zbiornika ładunkowego, którego pokład został zerwany.  

3.9.1.3     Pokładowa instalacja pianowa powinna zapewniać proste i szybkie jej działanie.  

3.9.1.4     Pokładowa instalacja pianowa i instalacja wodnohydrantowa mogą być zasilane wodą ze 
wspólnego rurociągu. Praca pokładowej instalacji pianowej z wymaganą wydajnością powinna pozwalać 
na równoczesne użycie wymaganej minimalnej liczby prądów gaśniczych wody pod wymaganym ci-
śnieniem z instalacji wodnohydrantowej. Takie równoczesne użycie wymaganej minimalnej liczby prą-
dów gaśniczych wody powinno być możliwe na pokładzie otwartym na całej długości statku, w po-
mieszczeniach mieszkalnych, pomieszczeniach służbowych, posterunkach dowodzenia i w przedziałach 
maszynowych.  

Jeśli pokładowa instalacja pianowa zasilana jest wspólnym rurociągiem z instalacji wodnohydranto-
wej, to należy przewidzieć dodatkowy środek pianotwórczy w ilości wystarczającej do użycia 2 prądow-
nic w tym samym czasie, jaki wymagany jest dla instalacji pianowej. 

Wspólny rurociąg instalacji wodnohydrantowej i pokładowej instalacji pianowej możne być zaakcep-
towany jedynie pod warunkiem, że podczas zasilania z tego rurociągu zaworów hydrantowych, przy 
ciśnieniu roboczym wymaganym dla pracy działek pianowych, możliwe będzie zachowanie kontroli nad 
wężem pożarniczym z prądownicą podczas jego obsługi przez jedną osobę (ciśnienie nie będzie zbyt 
duże), co powinno być sprawdzone w działaniu. 

3.9.1.5     Główne stanowisko sterowania instalacją powinno być usytuowane poza rejonem ładunko-
wym, w pobliżu pomieszczeń mieszkalnych oraz powinno być łatwo dostępne i umożliwiać obsługę 
instalacji w przypadku powstania pożaru w obszarze bronionym. 

Miejsce usytuowania głównego stanowiska sterowania instalacją gaśniczą pianową powinno być 
oznaczone odpowiednią tabliczką z symbolem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

3.9.1.6     Główne urządzenia instalacji pianowej, takie jak zbiorniki środka pianotwórczego i pompy, 
powinny znajdować się poza rejonem ładunkowym, przy czym mogą być usytuowane w przedziale ma-
szynowym. 

Miejsce usytuowania zbiornika środka pianotwórczego powinno być oznaczone odpowiednią tabliczką 
z symbolem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

3.9.1.7     Zbiorniki środka pianotwórczego należy wyposażyć w urządzenia do bezpiecznego sprawdzania 
przez załogę ilości środka i pobierania próbek do okresowego badania jego jakości. Na zbiorniku powinien 
być oznaczony minimalny poziom/minimalna wymagana ilość środka pianotwórczego. 
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3.9.2     Wymagania dotyczące środka pianotwórczego 

3.9.2.1     Dla zbiornikowców przewożących: 
.1 surową ropę naftową lub produkty ropopochodne o temperaturze zapłonu nieprzekraczającej 60 °C 

(próba w zamkniętym naczyniu), określonej za pomocą uznanego aparatu do wyznaczania tempe-
ratury zapłonu oraz pod ciśnieniem par Reida, niższym od ciśnienia atmosferycznego, lub przewo-
żących inne ciekłe produkty o podobnym zagrożeniu pożarowym, włączając ładunki wymienione 
w rozdziale 18 Kodeksu IBC, o temperaturze zapłonu nieprzekraczającej 60 °C (próba w zamknię-
tym naczyniu), dla których skuteczna jest zwykła instalacja gaśnicza pianowa; lub 

.2 produkty ropopochodne o temperaturze zapłonu przekraczającej 60 °C (próba w zamkniętym na-
czyniu), określonej za pomocą uznanego aparatu do wyznaczania temperatury zapłonu; lub 

.3 produkty wymienione w rozdziale 17 z Kodeksu IBC o temperaturze zapłonu przekraczającej 60 °C 
(próba w zamkniętym naczyniu), określonej za pomocą uznanego aparatu do wyznaczania tempe-
ratury zapłonu, 

intensywność doprowadzenia roztworu środka pianotwórczego powinna być nie mniejsza od największej 
z niżej podanych wartości: 

a) 0,6 l/min na m2 powierzchni pokładu zbiorników ładunkowych, przy czym powierzchnię tę okre-
śla się jako iloczyn największej szerokości statku i całkowitej długości przestrzeni zbiorników 
ładunkowych; lub 

b) 6 l/min na m2 powierzchni poziomego przekroju jednego zbiornika mającego największą po-
wierzchnię takiego przekroju; lub 

c) 3 l/min na m2 powierzchni pokładu bronionego działkiem o największej wydajności, usytuowa-
nej przed tym działkiem w kierunku dziobu, przy czym w żadnym przypadku wydajność każde-
go z działek nie może być mniejsza niż 1250 l/min. 

3.9.2.2     Dla zbiornikowców przewożących luzem chemikalia wymienione w rozdziale 17 z Kodeksu IBC, 
o temperaturze zapłonu nieprzekraczającej 60 °C (próba w zamkniętym naczyniu), intensywność podawa-
nia roztworu środka pianotwórczego powinna być taka jaka wymagana jest w 6.12.4.6 (zgodnie z Kodek-
sem IBC).  

3.9.2.3     Ilość środka pianotwórczego na statku powinna być wystarczająca do wytwarzania piany przez 
co najmniej 20 min – dla zbiornikowców wyposażonych w instalację gazu obojętnego lub przez 30 min – 
dla zbiornikowców niewyposażonych w instalację gazu obojętnego lub niewymagających stosowania 
instalacji gazu obojętnego. 

Jeśli pokładowa instalacja pianowa zasilana jest wspólnym rurociągiem z instalacji wodnohydranto-
wej, to na statku powinna znajdować się dodatkowa ilość środka pianotwórczego, patrz 3.9.1.3.  

3.9.2.4     Środek pianotwórczy stosowany w instalacji powinien być typu uznanego, zgodnie z okólnikiem 
MSC.1/Circ.1312/Corr.1, oraz powinien być odpowiedni do gaszenia palących się przewożonych ładun-
ków. Do gaszenia ładunków surowej ropy naftowej, produktów ropopochodnych i rozpuszczalników nie-
polarnych powinny być stosowane środki pianotwórcze typu B. Do gaszenia ładunków rozpuszczalników 
polarnych, wymienionych w tabeli z rozdziału 17 Kodeksu IBC, powinny być stosowane środki pianotwór-
cze typu A (odporne na działanie alkoholi). 

Tylko jeden typ środka pianotwórczego powinien być używany na statku i powinien on być skuteczny 
do gaszenia maksymalnej możliwej liczby przewożonych ładunków. 

Dla ładunków, do ugaszenia których piana jest nieskuteczna lub nie jest kompatybilna, należy prze-
widzieć dodatkowe zabezpieczenie przeciwpożarowe, zgodne z wymaganiami Kodeksu IBC. 

3.9.2.5     Ładunki ciekłe o temperaturze zapłonu nieprzekraczającej 60 °C, do ugaszenia których instala-
cja gaśnicza na pianę zwykłą jest nieskuteczna, powinny być chronione zgodnie z wymaganiami Kodek-
su IBC. 

3.9.2.6     Podczas przewozu ładunków stanowiących mieszaniny biopaliw zawierających więcej niż 5% 
alkoholu etylowego, należy stosować środki pianotwórcze typu A (odporne na działanie alkoholi). 
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3.9.3     Działka i prądownice pianowe 

3.9.3.1     Piana z pokładowej instalacji pianowej powinna być podawana przy pomocy działek piano-
wych i ręcznych prądownic pianowych.  

Podczas odbioru instalacji na statku, należy przeprowadzić prototypowe testy działek i prądownic 
pianowych, aby zapewnić, że wartość liczby spienienia i czas wykraplania wytwarzanej piany nie odbie-
ga więcej niż ± 10% od tych wartości dla stosowanej piany, wymaganej w 3.9.2.4. Jeśli w instalacji sto-
sowana jest piana średnia (liczba spienienia 21 do 200), to intensywność podawania piany i wydajność 
działek powinna być każdorazowo dobrana indywidualnie dla danego statku. 

Co najmniej 50% wymaganej wydajności podawania roztworu środka pianotwórczego powinno być 
dostarczane z każdego działka. 

Na zbiornikowcach o nośności mniejszej niż 4000 ton nie wymaga się instalowania działek, lecz do-
puszcza się zastosowanie wyłącznie ręcznych prądownic pianowych. Jednak w takim przypadku wydaj-
ność każdej prądownicy powinna wynosić co najmniej 25% wymaganej wydajności podawania roztworu 
środka pianotwórczego. 

3.9.3.2     Liczba i rozmieszczenie działek pianowych powinny zapewniać spełnienie wymagań podanych 
w 3.9.1.2.  

3.9.3.3     Odległość od działka pianowego do najbardziej oddalonego miejsca bronionej powierzchni 
znajdującej się przed działkiem nie powinna przekraczać 75% zasięgu rzutu piany w warunkach bez-
wietrznej pogody.  

3.9.3.4     Działka pianowe i przyłącza węży prądownic pianowych powinny być umieszczone po obu 
burtach, przed przednią ścianą rufówki lub przednią ścianą pomieszczeń mieszkalnych, od strony pokła-
du ładunkowego. 

Działka i przyłącza dla węży prądownic pianowych powinny być usytuowane od strony rufy wszystkich 
zbiorników ładunkowych, lecz mogą znajdować się w rejonie ładunkowym nad pompowniami, koferda-
mami, zbiornikami balastowymi i przedziałami pustymi sąsiadującymi ze zbiornikami ładunkowymi, jeśli 
wzajemnie zapewniają ochronę obszaru znajdującego się pod i za działkami. 

Na zbiornikowcach o nośności mniejszej niż 4000 ton przyłącze węży prądownic pianowych powinny 
być umieszczone po obu burtach, przed przednią ścianą rufówki lub przednią ścianą pomieszczeń miesz-
kalnych, od strony pokładu zbiorników ładunkowych. 

3.9.3.5     Ręczne prądownice pianowe mają na celu zapewnienie elastyczności prowadzenia akcji gaśni-
czej oraz mają umożliwić obronę powierzchni osłoniętych, tj. znajdujących się poza zasięgiem działek 
pianowych. 

3.9.3.6     Wydajność każdej prądownicy pianowej powinna być nie mniejsza niż 400 l/min, a zasięg 
rzutu piany w warunkach bezwietrznej pogody powinien być nie mniejszy niż 15 m. 

3.9.3.7     Na każdym zbiornikowcu powinny znajdować się co najmniej 4 prądownice pianowe, zgodne 
z 3.9.3.6. Liczba i rozmieszczenie przyłączy do rurociągu ze środkiem pianotwórczym powinny być takie, 
aby piana z co najmniej 2 prądownic mogła być skierowana na każdą część pokładu rejonu ładunkowego. 

Wymagania tego punktu mają zastosowanie do wszystkich zbiornikowców, niezależnie od ich wiel-
kości.  

Miejsce usytuowania każdej prądownicy pianowej powinno być oznaczone tabliczką z symbolem 
używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

3.9.4     Zawory oddzielające rurociągi 

Na rurociągu ze środkiem pianotwórczym i na rurociągu instalacji wodnohydrantowej, jeśli stanowi 
integralną część pokładowej instalacji pianowej, bezpośrednio przed każdym działkiem pianowym nale-
ży zainstalować zawory umożliwiające oddzielenie uszkodzonych sekcji rurociągów.  

Miejsce usytuowania każdego zaworu oddzielającego instalacji gaśniczej pianowej powinno być ozna-
czone odpowiednią tabliczką z symbolem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 
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3.10     Instalacja gazu obojętnego (dla zbiornikowców)50 

3.10.1     Definicje 

Do celów tego podrozdziału mają zastosowanie następujące definicje: 
.1 Zbiorniki ładunkowe – zbiorniki ładunkowe, w tym zbiorniki resztkowe, w których przewożone 

są ładunki, lub pozostałości ładunku, o temperaturze zapłonu nieprzekraczającej 60oC.  
.2 Instalacja gazu obojętnego – obejmuje systemy gazów obojętnych wykorzystujące spaliny, wy-

twornice gazu obojętnego oraz wytwornice azotu, i oznacza urządzenia gazu obojętnego i dys-
trybucji gazu, razem ze środkami do zapobiegania cofaniu się gazów z przewożonego ładunku do 
przedziałów maszynowych, stacjonarnymi i przenośnymi przyrządami pomiarowymi i urządze-
niami kontrolnymi. 

.3 Pomieszczenie gazo-bezpieczne – pomieszczenie, do którego wprowadzenie gazów mogłoby 
spowodować zagrożenie pod względem palności lub toksyczności. 

.4 Atmosfera wolna od gazu – stan atmosfery w zbiorniku, w której zawartość węglowodorów lub 
innych palnych oparów jest mniejsza niż 1% dolnej granicy palności (LFL), zawartość tlenu wy-
nosi co najmniej 21% i nie występują gazy toksyczne.51 

3.10.2     Wymagania dotyczące wszystkich instalacji 

3.10.2.1     Wymagania ogólne 

3.10.2.1.1     Instalacja gazu obojętnego powinna być tak zaprojektowana, aby była w stanie zapewnić 
i utrzymywać w zbiornikach ładunkowych atmosferę niepalną.52 

Instalacja powinna być zaprojektowana, wykonana i sprawdzona zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w okólnikach MSC/Circ.353, MSC/Circ.387 i MSC/Circ.450/Rev.1. 

Dodatkowo, instalacja gazu obojętnego powinna spełniać wymagania podane w tym podrozdziale. 

3.10.2.1.2     Instalacja powinna być zdolna do: 

.1 zobojętniania pustych zbiorników ładunkowych i utrzymywania w każdej części zbiornika at-
mosfery o objętościowej zawartości tlenu nieprzekraczającej 8% oraz nieprzerwanego utrzymy-
wania nadciśnienia, zarówno w porcie jak i w morzu, z wyjątkiem, gdy jest to niezbędne dla ta-
kiego zbiornika w celu uzyskania atmosfery wolnej od gazu; 

.2 eliminowania konieczności dostawania się powietrza do zbiornika podczas normalnej eksploata-
cji, z wyjątkiem, gdy jest to niezbędne dla takiego zbiornika w celu uzyskania atmosfery wolnej 
od gazu; 

.3 usuwania z pustych zbiorników ładunkowych gazu węglowodorowego lub innych palnych opa-
rów, tak, żeby przeprowadzane kolejne operacje odgazowania w żadnym momencie nie stworzy-
ły w zbiorniku atmosfery palnej; 

.4 dostarczania gazu obojętnego do zbiorników ładunkowych z wydajnością nie mniejszą niż 125% 
maksymalnej wydajności statkowych pomp ładunkowych, wyrażoną w jednostkach objętości. 
Dla chemikaliowców i chemikaliowców/produktowców można zaakceptować instalację gazu 
obojętnego o mniejszej wydajności, pod warunkiem, że maksymalna wydajność wydawania ła-
dunku ze zbiorników ładunkowych chronionych przez instalację jest ograniczona do nie więcej 
niż 80% wydajności instalacji gazu obojętnego; oraz 

.5 dostarczania do zbiorników ładunkowych gazu obojętnego o objętościowej zawartości tlenu nie 
większej niż 5% przy każdym wymaganym natężeniu przepływu. 

                                                      
50  Wymagania dla instalacji gazu obojętnego podane w tym podrozdziale mają zastosowanie na statkach zbudowanych 1 stycz-

nia 2016 r. lub po tej dacie. Na statkach budowanych przed tą datą, instalacja gazu obojętnego powinna spełniać wymagania 
zawarte w rozdziale 15 Kodeksu FSS, przyjętego rezolucja MSC.98(73).  

51  Patrz: Zmienione zalecenia dotyczące wchodzenia do przedziałów zamkniętych na statkach (Rezolucja A.1050(27)). 
52  Patrz: Zmienione normatywy dotyczące projektowania, prób i umieszczania urządzeń zapobiegających przedostawaniu się 

płomieni do zbiorników ładunkowych na zbiornikowcach (MSC/ Circ.677), poprawki podane w MSC/Circ.1009 i MSC.1/ 
Circ.1324 oraz Znowelizowane czynniki do uwzględnienia przy projektowaniu systemów odpowietrzania i odgazowywania 
zbiorników ładunkowych (MSC/Circ.731). 
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3.10.2.1.3     Materiały używane w instalacjach gazu obojętnego powinny być odpowiednie do stosowa-
nia zgodnie z ich przeznaczeniem. W szczególności, te elementy składowe, które mogą być narażone na 
korozyjne działanie gazów i/ lub cieczy, takie jak płuczki spalin, dmuchawy, urządzenia zwrotne, rury 
ściekowe z płuczek spalin i inne rury odwadniające powinny być, albo wykonane z materiału odpornego 
na korozję, albo pokryte gumą, żywicą epoksydową z włóknem szklanym lub innym odpowiednim mate-
riałem powłokowym. 

3.10.2.1.4     Gazem obojętnym zasilającym instalację mogą być: 
.1 oczyszczone spaliny z kotłów głównych lub pomocniczych;  
.2 gazy z wytwornicy gazu opalanej olejem lub gazem; lub 
.3 gazy z wytwornicy azotu. 

PRS może zaakceptować instalacje wykorzystujące gazy obojętne pochodzące z jednej lub z kilku 
oddzielnych wytwornic gazu lub z innych źródeł, albo dowolnej ich kombinacji, pod warunkiem uzyska-
nia równorzędnego poziomu bezpieczeństwa. Takie instalacje, na ile jest to praktycznie wykonalne, po-
winny spełniać wymagania tego rozdziału. Nie zezwala się na stosowanie do celów zobojętniania insta-
lacji na ditlenek węgla, z uwagi na zagrożenie powstania zapłonu na skutek generowania elektryczności 
statycznej. 

3.10.2.2     Środki bezpieczeństwa 

3.10.2.2.1     Instalacja gazu obojętnego powinna być tak zaprojektowana, żeby maksymalne ciśnienie, 
które instalacja może wywierać na każdy zbiornik ładunkowy, nie przekroczyło ciśnienia próbnego każ-
dego takiego zbiornika ładunkowego. 

3.10.2.2.2     Automatyczne wyłączenie instalacji gazu obojętnego i jej elementów składowych powinno 
być tak rozwiązane, aby następowało po osiągnięciu ustalonych wartości granicznych, z uwzględnieniem 
wymagań podanych w punktach 3.10.2.5, 3.10.3.7 i 3.10.4.2. 

3.10.2.2.3     Na wylocie tłocznym każdej wytwornicy gazu obojętnego powinny być zastosowane odpo-
wiednie urządzenia odcinające.  

3.10.2.2.4      Instalacja powinna być tak zaprojektowana, aby w przypadku, gdy zawartość tlenu prze-
kroczy 5% objętości, gaz obojętny został automatycznie wypuszczony do atmosfery.  

3.10.2.2.5     Należy zastosować rozwiązania umożliwiające ustabilizowanie się funkcjonowania wy-
twornicy gazu obojętnego przed rozpoczęciem wydawania ładunku. Jeśli do odgazowania wykorzystane 
są dmuchawy, to ich wloty powietrza powinny być wyposażone w urządzenia/ kołnierze zaślepiające. 

3.10.2.2.6     Tam gdzie został zainstalowany zawór z podwójną blokadą i upustem, to w przypadku bra-
ku zasilania, instalacja musi zapewnić, że zawory blokujące są automatycznie zamykane, a zawór upu-
stowy jest automatycznie otwierany.  

3.10.2.3     Urządzenia zwrotne 

3.10.2.3.1     Należy zamontować co najmniej dwa urządzenia zwrotne, w celu uniemożliwienia cofnięcia 
się oparów i cieczy do wytwornicy gazu obojętnego lub do jakiegokolwiek pomieszczenia gazo-
bezpiecznego. 

3.10.2.3.2     Pierwszym urządzeniem zwrotnym powinno być pokładowe uszczelnienie typu mokrego, 
częściowo mokrego lub suchego, lub układ z podwójnym odcięciem i upustem (double-block and bleed 
arrangement). Rozwiązanie z dwoma zaworami odcinającymi zamontowanymi szeregowo, z zaworem 
odpowietrzającym znajdującym się miedzy nimi może zostać zaakceptowane, pod warunkiem że: 

.1 działanie zaworu realizowane jest automatycznie. Sygnał/sygnały do otwarcia/zamknięcia po-
winny być odbierane bezpośrednio z procesu, np. przepływ gazu obojętnego lub różnica ciśnień; 
oraz 
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.2 zastosowano alarm wadliwego działania zaworów, np. status pracy „zatrzymanie dmuchawy” 
oraz „otwarcie zaworu na zasilaniu” stanowią stan alarmowy.  

3.10.2.3.3     Drugim urządzeniem zwrotnym powinien być zawór zwrotny lub inny równoważny, unie-
możliwiający cofanie się oparów lub cieczy, i zainstalowany między pokładowym uszczelnieniem wod-
nym (lub urządzeniem równoważnym) a pierwszym połączeniem głównego rurociągu gazu obojętnego 
ze zbiornikiem ładunkowym. Powinien on być wyposażony w zamknięcie wymuszone. Alternatywnie, 
zamiast zamknięcia wymuszonego można zamontować dodatkowy zawór odcinający, zamontowany 
między pokładowym uszczelnieniem wodnym a pierwszym połączeniem głównego rurociągu gazu ze 
zbiornikiem ładunkowym, w celu oddzielenia pokładowego uszczelnienia wodnego lub urządzenia rów-
noważnego, od głównego rurociągu gazu obojętnego prowadzącego do zbiorników ładunkowych.  

3.10.2.3.4     Uszczelnienie wodne, jeśli zastosowano, powinno mieć możliwość zasilania przez 2 od-
dzielne pompy, z których każda powinna zapewniać utrzymywanie przez cały czas właściwego zasilania 
wodą. Sygnalizacja alarmowa dźwiękowa i świetlna niskiego poziomu wody w uszczelnieniu wodnym 
powinna działać przez cały czas. 

3.10.2.3.5      Konstrukcja uszczelnienia wodnego lub urządzenia równoważnego oraz związanej z nim 
armatury powinna być taka, żeby uniemożliwione było cofanie się oparów i cieczy, oraz aby zapewnione 
było właściwe funkcjonowanie uszczelnienia wodnego w warunkach eksploatacyjnych.  

3.10.2.3.6     Uszczelnienie wodne należy zabezpieczyć przed zamarzaniem w taki sposób, żeby integral-
ność uszczelnienia nie została naruszona wskutek przegrzania.  

3.10.2.3.7     Wszystkie rurociągi wody zasilającej i ściekowej oraz rurociągi odpowietrzające lub pomia-
rowe ciśnienia, prowadzące do pomieszczeń gazo-bezpiecznych powinny być wyposażone w zamknięcie 
hydrauliczne lub inne uznane rozwiązanie. Należy zastosować rozwiązania uniemożliwiające opróżnie-
nie takich zamknięć wskutek podciśnienia. 

3.10.2.3.8     Każde uszczelnienie wodne lub urządzenie równoważne oraz zamknięcie hydrauliczne, 
powinny uniemożliwiać cofanie się oparów lub cieczy do wytwornicy gazu obojętnego przy ciśnieniu 
równym ciśnieniu próbnemu zbiorników ładunkowych.  

3.10.2.3.9     Urządzenia zwrotne powinny być umieszczane w rejonie ładunkowym na pokładzie. 

3.10.2.4     Rurociągi gazu obojętnego  

3.10.2.4.1     Główny rurociąg gazu obojętnego, z przodu urządzeń zwrotnych wymaganych w punkcie 
3.10.2.3, może rozgałęziać się na dwa lub więcej rurociągów.  

3.10.2.4.2     Główny rurociąg tłoczny gazu obojętnego powinien mieć odgałęzienia prowadzące do każ-
dego zbiornika ładunkowego. Odgałęzienia dla gazu obojętnego powinny być wyposażone albo w zawo-
ry zaporowe, albo w równoważne zamknięcia w celu oddzielenia każdego zbiornika. Jeżeli zainstalowa-
no zawory zaporowe, powinny one być wyposażone w zamknięcia z blokadą. System sterowania powi-
nien zapewniać jednoznaczną informację o statusie operacyjnym takich zaworów przynajmniej na panelu 
sterowania wymaganym w punkcie 3.10.2.5.1. 

3.10.2.4.3     Każdy zbiornik ładunkowy, który nie jest zobojętniany, powinien mieć możliwość oddzie-
lenia od głównego rurociągu gazu obojętnego, poprzez: 

.1 usuwanie elementu ruchomego rurociągu, zaworów lub innego odcinka rurociągu i zaślepienie 
końców rurociągów; 

.2 zastosowanie dwóch kołnierzy przestawnych w szeregu, z rozwiązaniem wykrywania przecieków 
w rurze miedzy dwoma kołnierzami przestawnymi; lub 

.3 zastosowanie rozwiązania równoważnego, zapewniającego co najmniej taki sam poziom ochro-
ny. 
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3.10.2.4.4     Należy zastosować urządzenia zabezpieczające zbiorniki ładunkowe przed wpływem nadci-
śnienia lub podciśnienia spowodowanego zmianami termicznymi i/ lub operacjami ładunkowymi, gdy 
zbiorniki ładunkowe są oddzielone od głównych rurociągów gazu obojętnego. 

3.10.2.4.5     Instalacje rurociągowe powinny być tak zaprojektowane, żeby uniemożliwione było groma-
dzenie się ładunku lub wody w rurociągach we wszystkich normalnych warunkach eksploatacji. 

3.10.2.4.6     Na głównym rurociągu gazu obojętnego należy przewidzieć przyłącze pozwalające na pod-
łączenie do zewnętrznego zasilania gazem obojętnym. Przyłącze to powinno składać się z odcinka ruro-
ciągu o średnicy nominalnej 250 mm z kołnierzem łączonym śrubami, oddzielonym od głównego ruro-
ciągu gazu obojętnego zaworem zaporowym i umieszczonym z przodu zaworu zwrotnego. Konstrukcja 
kołnierza powinna odpowiadać właściwej klasie standardów przyjętych dla konstrukcji innych połączeń 
zewnętrznych statkowej instalacji rurociągów ładunkowych.  

3.10.2.4.7     Jeżeli przewidziano połączenie między głównym rurociągiem gazu obojętnego a instalacją 
rurociągów ładunkowych, należy zastosować rozwiązanie zapewniające skuteczne ich oddzielenie, mając 
na uwadze dużą różnicę ciśnień, jaka może istnieć między tymi instalacjami. Takie rozwiązanie powinny 
stanowić dwa zawory odcinające z możliwością bezpiecznego odpowietrzenia odcinka rurociągu między 
zaworami lub demontowalny ruchomy odcinek rurociągu, z kołnierzami zaślepiającymi.53 

3.10.2.4.8     Zawór oddzielający główny rurociąg gazu obojętnego od głównego rurociągu ładunkowego, 
znajdujący się po stronie głównego rurociągu ładunkowego, powinien być zaworem zwrotnym z za-
mknięciem wymuszonym.  

3.10.2.4.9     Rurociągi instalacji gazu obojętnego nie mogą przechodzić przez pomieszczenia mieszkal-
ne, służbowe i posterunki dowodzenia. 

3.10.2.4.10     Na statkach kombinowanych, rozwiązanie służące do oddzielenia zbiorników resztkowych 
zawierających olej lub pozostałości olejowe od innych zbiorników powinny stanowić kołnierze zaślepia-
jące, które powinny pozostawać na swoim miejscu, w linii rurociągów, przez cały czas przewozu ładun-
ków innych niż olej, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w odpowiedniej części wytycznych doty-
czących instalacji gazu obojętnego54. 

3.10.2.5     Wskaźniki i alarmy 

3.10.2.5.1     Stan pracy instalacji gazu obojętnego powinien być wskazywany na panelu sterowania.  

3.10.2.5.2     Należy zastosować oprzyrządowanie w sposób ciągły wskazujące i rejestrujące przez cały 
czas dostarczania gazu obojętnego następujące parametry: 

.1 ciśnienie gazu obojętnego w głównym rurociągu, mierzone przed urządzeniami zwrotnymi; oraz 

.2 zawartość tlenu w gazie obojętnym.  

3.10.2.5.3     Przyrządy wskazujące i rejestrujące powinny być umieszczone w centrali ładunkowej, jeżeli 
jest przewidziana. Jeżeli nie przewidziano centrali ładunkowej, przyrządy te powinny być umieszczone 
w miejscu łatwo dostępnym dla oficera odpowiedzialnego za prace związane z obsługą ładunku.  

3.10.2.5.4     Dodatkowo przyrządy pomiarowe powinny być zainstalowane:  
.1 na mostku nawigacyjnym – do wskazywania przez cały czas ciśnienia gazu obojętnego, o którym 

mowa w punkcie 3.10.2.5.2.1 oraz ciśnienia w zbiornikach resztkowych na statkach kombinowa-
nych, ilekroć zbiorniki te są oddzielone od głównego rurociągu gazu obojętnego; oraz 

.2 w centrali manewrowo-kontrolnej siłowni lub w przedziale maszynowym – do wskazywania za-
wartości tlenu w gazie obojętnym, o którym mowa w punkcie 3.10.2.5.2.2. 

                                                      
53  Przykład takiego rozwiązania został podany w okólniku MSC/Circ.1120, dla rozdziału 15, punkt 2.3.2.7, z Kodeksu FSS. 
54  Patrz Zmienione wytyczne dla instalacji gazu obojętnego (MSC/Circ.353), uzupełniony przez MSC/Circ.387. 
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3.10.2.6     Alarmy dźwiękowe i świetlne 

3.10.2.6.1     Należy zastosować sygnalizację alarmową dźwiękową i świetlną, w oparciu o zaprojekto-
waną instalację, wskazującą: 

.1 przekroczenie 5% objętościowej zawartość tlenu; 

.2 awarię zasilania energią urządzeń wskaźnikowych, o których mowa w punkcie 3.10.2.5.2; 

.3 ciśnienie gazu mniejsze niż 100 mm słupa wody. Na statkach kombinowanych układ sygnalizacji 
alarmowej powinien zapewniać przez cały czas monitorowanie ciśnienia w zbiornikach resztko-
wych; 

.4 wysokie ciśnienie gazu obojętnego; oraz 

.5 awarię zasilania energią systemu automatycznego sterowania. 

3.10.2.6.2     Sygnalizacja alarmowa wymagana w punktach 3.10.2.6.1.1, 3.10.2.6.1.3 i 3.10.2.6.1.5 po-
winna być zainstalowana w przedziale maszynowym i w centrali ładunkowej, jeżeli taka jest przewidzia-
na, jednak w każdym z tych przypadków powinna być umieszczona w takim miejscu, aby sygnały alar-
mowe został natychmiast odebrane przez uprawnionych członków załogi. 

3.10.2.6.3     Należy przewidzieć dźwiękową sygnalizację alarmową niezależną od sygnalizacji alarmo-
wej wymaganej w punkcie 3.10.2.6.1.3 lub automatyczne wyłączanie pomp ładunkowych działające po 
osiągnięciu ustalonych wartości granicznych niskiego ciśnienia w głównym rurociągu gazu obojętnego. 

3.10.2.6.4     W pomieszczeniu lub w pomieszczeniach, w których znajduje się instalacja gazu obojętnego 
należy umieścić w odpowiednich miejscach 2 czujki pomiaru stężenia tlenu55. Jeśli zawartość tlenu 
spadnie poniżej 19%, czujniki te powinny wywołać alarmy, które będą widoczne i słyszalne zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia/ pomieszczeń oraz w takim miejscu, że zostaną natychmiast 
odebrane przez uprawnionych członków załogi.  

3.10.2.7     Instrukcje obsługi 

Na statku powinny znajdować się szczegółowe instrukcje zawierające wymagania dotyczące obsłu-
gi, bezpieczeństwa i konserwacji oraz instrukcje o zagrożeniach zdrowia obsługujących osób, odnoszące 
się do instalacji gazu obojętnego oraz jej zastosowania w systemie zbiorników ładunkowych.56 Instrukcje 
powinny zawierać wytyczne dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia usterek lub awarii insta-
lacji gazu obojętnego.  

3.10.3     Dodatkowe wymagania dla instalacji z gazami spalinowymi i dla instalacji 
z wytwornicą gazu obojętnego 

3.10.3.1     Wytwornice gazu obojętnego 

3.10.3.1.1     W instalacji paliwowej dla wytwornicy gazu obojętnego należy zastosować 2 pompy zasila-
jące paliwa. Na statku powinna znajdować się wystarczająca ilość odpowiedniego paliwa do zasilania 
wytwornicy gazu obojętnego. 

3.10.3.1.2     Wytwornice gazu obojętnego powinny być umieszczane poza rejonem zbiorników ładun-
kowych. Pomieszczenia, w których znajdują się wytwornice gazu obojętnego nie mogą mieć bezpośred-
niego dostępu z pomieszczeń mieszkalnych, służbowych lub posterunków dowodzenia, lecz mogą znaj-
dować się w przedziałach maszynowych. Jeśli nie są one umieszczone w przedziałach maszynowych, 
takie pomieszczenia powinny być oddzielone gazoszczelnymi stalowymi przegrodami oraz/ lub pokła-
dami od pomieszczeń mieszkalnych, służbowych i pomieszczeń posterunków dowodzenia. Dla takich 
przedziałów należy przewidzieć wentylacje mechaniczną stale utrzymującą nadciśnienie.  

Pomieszczenie z wytwornicą gazu obojętnego powinno być oznaczone, na drzwiach wejściowych, 
odpowiednią tabliczką z symbolem instalacji gazu obojętnego używanym na Planie ochrony przeciwpo-
żarowej. 

                                                      
55   Czujki pomiaru stężenia tlenu będą wymagane na statkach zbudowanych 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie. 
56 Patrz Zmienione wytyczne dla instalacji gazu obojętnego (MSC/Circ.353), uzupełniony przez MSC/Circ.387  
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3.10.3.1.3     Pomieszczenie, w którym znajduje się wytwornica gazu obojętnego opalana paliwem cie-
kłym, należy traktować, w odniesieniu do zabezpieczenia przeciwpożarowego, tak jak przedział maszy-
nowy kategorii A.  

3.10.3.1.4     Należy zapewnić możliwość usunięcia gazu obojętnego z wytwornicy gazu obojętnego do 
atmosfery, gdy wytworzony gaz nie spełnia ustalonych parametrów, np. podczas rozruchu lub w przy-
padku uszkodzenia wyposażenia wytwornicy. 

3.10.3.1.5     W instalacji paliwa ciekłego zasilającej wytwornicę powinna być możliwość automatyczne-
go odcięcia paliwa w przypadku obniżenia do ustalonej dolnej granicy wartości ciśnienia lub natężenia 
przepływu wody chłodzącej i oczyszczającej w płuczce spalin oraz w przypadku zbyt wysokiej tempera-
tury gazu obojętnego. 

3.10.3.2     Zawory regulacyjne gazu obojętnego 

3.10.3.2.1     Na głównym rurociągu gazu obojętnego powinien być zainstalowany zawór regulacyjny. 
Zamykanie tego zaworu powinno być automatycznie sterowane, tak jak jest to wymagane w punkcie 
3.10.2.2.2. Zawór ten powinien również zapewnić automatyczną regulację przepływu gazu obojętnego 
do zbiorników ładunkowych, chyba że zastosowano automatyczne sterowanie prędkością przepływu 
gazu obojętnego.  

3.10.3.2.2     Zawór regulacyjny gazu obojętnego powinien być usytuowany na przedniej ścianie najbar-
dziej wysuniętego ku dziobowi pomieszczenia gazo-bezpiecznego, przez którą przechodzi główny ruro-
ciąg gazu obojętnego.  

3.10.3.2.3     Zawór regulacyjny gazu obojętnego powinien mieć możliwość automatycznego zamknięcia 
w przypadku awarii zasilania paliwem wytwornicy gazu obojętnego. 

3.10.3.3      System chłodzenia i oczyszczania 

3.10.3.3.1     Należy zastosować środki, które będą skutecznie schładzać objętości gazu określoną 
w punkcie 3.10.2.1.2 oraz usuwać cząsteczki stałe i produkty spalania siarki. System wody chłodzącej 
powinien być tak rozwiązany, żeby zapewnione było odpowiednie zasilanie wodą, bez zakłócania innych 
ważnych odbiorów na statku. Należy również zapewnić alternatywne zasilanie wodą chłodzącą.  

3.10.3.3.2     Należy zastosować filtry lub równoważne urządzenia w celu zminimalizowania ilości wody 
przenoszonej do dmuchaw gazu obojętnego 

3.10.3.4     Dmuchawy  

3.10.3.4.1     Należy zamontować co najmniej 2 dmuchawy zdolne do dostarczania do zbiorników ładun-
kowych co najmniej objętości gazu wymaganej w punkcie 3.10.2.1.2. W instalacjach z wytwornicami 
gazu obojętnego dopuszcza się zastosowanie tylko jednej dmuchawy, jeżeli instalacja jest zdolna do do-
starczania do zbiorników ładunkowych całkowitej objętości gazu wymaganej w punkcie 3.10.2.1.2, pod 
warunkiem, że na statku znajdują się wystarczające części zamienne dla dmuchawy oraz jej silnika napę-
dowego, umożliwiające przeprowadzenie każdej ich naprawy przez załogę statku.  

3.10.3.4.2     Jeśli wytwornice gazu obojętnego są obsługiwane przez dmuchawy wypornościowe, należy 
zastosować zawory upustowe w celu niedopuszczenia do nadmiernego wzrostu ciśnienia po stronie 
tłocznej dmuchawy.  

3.10.3.4.3     Jeśli przewidziano 2 dmuchawy, całkowita wymagana wydajność instalacji gazu obojętnego 
powinna być podzielona równo pomiędzy 2 dmuchawy, a w żadnym przypadku wydajność jednej dmu-
chawy nie może być mniejsza niż 1/3 całkowitej wymaganej wydajności.  
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3.10.3.5     Zawory odcinające dolot spalin 

Dla instalacji wykorzystującej spaliny, zawory odcinające dolot spalin powinny być zainstalowane na 
głównych rurociągach gazu obojętnego między dymnicami kotłowymi a płuczką spalin. Zawory te po-
winny być wyposażone we wskaźniki pokazujące, czy są one otwarte czy zamknięte, oraz powinny być 
zastosowane rozwiązania mające na celu utrzymywanie gazoszczelności zaworów i zachowanie ich sie-
dzisk wolnymi od sadzy. Należy zastosować rozwiązanie zapewniające, że zdmuchiwacze sadzy kotła 
nie będą mogły zostać uruchomione, gdy odpowiedni zawór odcinający dolot spalin jest otwarty.  

3.10.3.6     Zapobieganie wydostawaniu się spalin 

3.10.3.6.1     W celu uniemożliwienia przedostawania się spalin do zamkniętych pomieszczeń, należy 
zwrócić szczególną uwagę na konstrukcję i usytuowanie płuczki i dmuchaw oraz związanych z nimi 
rurociągów i armatury.  

3.10.3.6.2     W celu zapewnienia bezpiecznej konserwacji instalacji, między zaworami odcinającymi 
dolot spalin a płuczką, lub na samym wlocie gazu do płuczki, należy zamontować dodatkowe uszczel-
nienie wodne lub inne skuteczne urządzenie uniemożliwiające wydostawanie się spalin.  

3.10.3.7     Wskaźniki i alarmy 

3.10.3.7.1     Dodatkowo do wymagań podanych w punkcie 3.10.2.5.2, należy przewidzieć ciągłą sygna-
lizację wskazującą temperaturę gazu obojętnego na stronie tłocznej, ilekroć instalacja działa.  

3.10.3.7.2     Dodatkowo do wymagań podanych w punkcie 3.10.2.6, należy przewidzieć sygnalizację 
alarmową dźwiękową i świetlną, wskazującą: 

.1 niedostateczne zasilanie paliwem wytwornicy gazu obojętnego opalanej paliwem; 

.2 awarię zasilania energią wytwornicy;  

.3 niskie ciśnienie wody lub zbyt małe natężenie przepływu wody w systemie chłodzenia i oczysz-
czania; 

.4 wysoki poziom wody w systemie chłodzenia i oczyszczania; 

.5 wysoką temperaturę gazu obojętnego; 

.6 awarię dmuchaw gazu obojętnego; oraz 

.7 niski poziom wody w uszczelnieniu wodnym 

3.10.4     Dodatkowe wymagania dla instalacji z wytwornicą azotu 

3.10.4.1     Wytwornica azotu 

3.10.4.1.1     Wymagania tego podrozdziału mają zastosowanie wyłącznie do instalacji, w których gazem 
obojętnym jest azot, wytwarzany w oparciu o zasadę rozdzielenia powietrza na składniki gazowe poprzez 
przepuszczenie sprężonego powietrza przez wiązkę włókien rurkowych, membrany półprzepuszczalne 
lub materiały adsorpcyjne.  

3.10.4.1.2      Instalacja powinna być wyposażona w jedną lub więcej sprężarek powietrza, w celu wy-
tworzenia wystarczającego nadciśnienia, tak, aby zapewniona była możliwość dostarczania całkowitej 
objętości gazu wymaganej w punkcie 3.10.2.1.2.  

3.10.4.1.3     Instalacja powinna być wyposażona w system obróbki powietrza, w celu usunięcia ze sprę-
żonego powietrza wody, cząstek stałych i pozostałości oleju. 

3.10.4.1.4     Sprężarka powietrza i wytwornica azotu mogą być instalowane w przedziale maszynowym 
lub w oddzielnym pomieszczeniu. Oddzielne pomieszczenie i zamontowany w nim sprzęt, w odniesieniu 
do ochrony przeciwpożarowej powinno być traktowane jak „Inny przedział maszynowy”. Jeśli przewi-
dziano oddzielne pomieszczenie dla wytwornicy azotu, to powinno ono być wyposażone w niezależny 
system wentylacji wyciągowej zapewniający 6 wymian powietrza na godzinę. Pomieszczenie to nie mo-
że mieć bezpośredniego dostępu do pomieszczeń mieszkalnych, służbowych i posterunków dowodzenia.  
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Pomieszczenie z wytwornicą azotu powinno być oznaczone, na drzwiach wejściowych, odpowiednią 
tabliczką z symbolem instalacji gazu obojętnego używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

3.10.4.1.5     W przypadku, gdy zastosowano odbiornik azotu lub zbiornik buforowy, to może on być 
zamontowany w specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu, w oddzielnym pomieszczeniu, 
w którym znajdują się sprężarka powietrza i wytwornica azotu, w przedziale maszynowym lub w rejonie 
ładunkowym. W przypadku, gdy odbiornik azotu lub zbiornik buforowy zostały zamontowane w za-
mkniętym pomieszczeniu, dostęp do pomieszczenia może być tylko z pokładu otwartego, a drzwi do 
pomieszczenia powinny otwierać się na zewnątrz. W takim pomieszczeniu powinna być zamontowana 
odpowiednia wentylacja, typu wyciągowego.  

3.10.4.1.6     Instalacja powinna zapewnić automatyczne usunięcie do atmosfery wytwarzanego azotu, 
gdy nie spełnia on ustalonych parametrów – podczas rozruchu wytwornicy, jej uszkodzenia, czy też złe-
go jej funkcjonowania. 

3.10.4.1.7     Wyloty wzbogaconego w tlen powietrza z wytwornicy azotu oraz wyloty azotu z zaworów 
bezpieczeństwa zbiorników azotu powinny być wyprowadzone w miejscu bezpiecznym57 na pokładzie 
otwartym.  

3.10.4.1.8     W celu umożliwienia konserwacji, należy zastosować zawór odcinający między wytwornicą 
a zbiornikiem azotu. 

3.10.4.2     Wskaźniki i alarmy  

3.10.4.2.1      Dodatkowo do wymagań podanych w punkcie 3.10.2.5.2, należy przewidzieć oprzyrządo-
wanie do ciągłego wskazywania temperatury i ciśnienia powietrza na stronie ssącej wytwornicy azotu.  

3.10.4.2.2     Dodatkowo do wymagań podanych w punkcie 3.10.2.6.1, należy przewidzieć sygnalizację 
alarmową dźwiękową i świetlną, wskazującą: 

.1 awarię podgrzewacza elektrycznego, jeśli został zamontowany;  

.2 niskie ciśnienie sprężonego powietrza na wylocie ze sprężarki; 

.3 wysoką temperaturę powietrza na wylocie ze sprężarki; oraz 

.4 wysoki poziom kondensatu w automatycznym odwodnieniu separatora wody.  

3.10.4.2.3     W przypadku wystąpienia alarmów wymienionych w 3.10.4.2.2, powinno nastąpić automa-
tyczne wyłączenie instalacji.  

3.10.4.2.4     Wskaźniki sygnalizacji alarmowej wymagane w 3.10.4.2.2 powinny znajdować się w prze-
dziale maszynowym i w centrali ładunkowej (jeśli przewidziano na statku), w takim miejscu, w którym 
sygnał alarmowy zostanie bezzwłocznie odebrany przez uprawnionych członków załogi.  

3.10.5     Zalecenia dla instalacji gazu obojętnego działającej w sposób ciągły (COIS), 
dopuszczonej do stosowania zamiast systemu wykrywania gazów węglowodorowych 

3.10.5.1     Instalacja (COIS) przeznaczona jest do stosowania w zbiornikach balastowych i w przedzia-
łach pustych kadłuba podwójnego, przylegających do zbiorników ładunkowych, wymienionych 
w 6.3.4.3.4, zamiast systemu wykrywania gazów węglowodorowych, jak podano w 6.3.4.3.5. 

                                                      
57   „Miejsce bezpieczne” powinno uwzględniać dwa rodzaje oddzielnych wylotów: 

1. powietrza z wytwornicy azotu wzbogaconego w tlen – miejscami bezpiecznymi na pokładzie otwartym są: 
– miejsca poza strefą niebezpieczną; 
– miejsca nieznajdujące się w odległości do 3 m obszaru obsługiwanego przez personel; oraz 
– miejsca nieznajdujące się w odległości do 6 m obszaru poboru powietrza dla urządzeń maszynowych (silniki i kotły) 

i wszystkich wlotów wentylacji. 
2. azotu z zaworów bezpieczeństwa zbiorników azotu – miejscami bezpiecznymi na pokładzie otwartym są: 

– miejsca nieznajdujące się w odległości do 3 m obszaru obsługiwanego przez personel; oraz 
– miejsca nieznajdujące się w odległości do 6 m obszaru poboru powietrza dla urządzeń maszynowych (silniki i kotły) 

i wszystkich wlotów wentylacji. 
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3.10.5.2     Instalacja powinna być wyposażona w urządzenia zapobiegające przepływowi zwrotnemu 
gazów węglowodorowych z chronionych przedziałów do wytwornicy gazu obojętnego i do pomieszcze-
nia gazo-bezpiecznego, w którym znajduje się wytwornica. Takimi urządzeniami mogą być: 

.1 układ z podwójnym odcięciem i upustem, jak podano w 3.10.2.3.1; 

.2 co najmniej dwa urządzenia zwrotne, jak podano w 3.10.9.1. 

3.10.5.3     Przepływ gazu obojętnego miedzy przedziałami chronionymi, a zbiornikami ładunkowymi, 
jak też odwrotnie, nie jest dozwolony. 

3.10.5.4     Mając na uwadze założenie, że instalacja musi działać w sposób ciągły (nawet podczas zobo-
jętniania i uzupełniania zbiorników ładunkowych), urządzenia zwrotne wymienione w 3.10.5.2 wymaga-
ne są także na połączeniach między zbiornikami ładunkowymi, a chronionymi przedziałami.  

3.10.5.5     W celu zapobieżenia dostawania się wody (wskutek przepełnienia zbiorników balastowych) 
do wytwornicy gazu obojętnego i do pomieszczenia, w którym znajduje się wytwornica, na głównym 
rurociągu doprowadzającym gaz powinien być zamontowany zawór zwrotny, zaopatrzony w skuteczne 
zamknięcie. 

3.10.5.6     W zbiornikach balastowych powinien być zamontowany sygnalizator alarmu górnego pozio-
mu wody, a w przedziałach pustych – czujnik sygnalizacji przedostawania się wody, chyba że tam gdzie 
zastosowano wspólny system doprowadzenia gazu dla zbiorników balastowych i przedziałów pustych/ 
koferdamów, przewidziano alternatywny sposób zapobiegania przedostawania się wody.  

3.10.5.7     Jeśli instalacja (COIS) połączona jest z instalacją gazu obojętnego obsługującą zbiorniki ła-
dunkowe, to zawór zwrotny ze skutecznym zamknięciem powinien być tak usytuowany, że przedostanie 
się wody do zbiorników ładunkowych jest niemożliwe.  

3.10.5.8     Należy przewidzieć możliwość odcięcia każdego przedziału chronionego, wymienionego 
w 6.3.4.3.4, od wspólnego rurociągu doprowadzenia gazu instalacji (COIS). W przypadku gdy zastosowa-
no zawory odcinające, to powinny one mieć konstrukcję umożliwiającą ich zamykanie za pomocą klucza, 
będącego pod kontrolą członka załogi odpowiedzialnego za obsługę instalacji. Zawory te powinny być 
wyposażone we wskaźniki otwarcia/ zamknięcia lub inne akceptowalne środki.  

3.10.5.9     Instalacja (COIS) powinna być tak zaprojektowana, aby nie dopuścić do gromadzenia się 
wody w rurociągach w normalnych warunkach pracy. 

3.10.5.10     Instalacja (COIS) jako alternatywne rozwiązanie w stosunku do stałego systemu wykrywa-
nia gazu węglowodorowego musi spełnić wymagania dotyczące redundancji takie jak dla instalacji gazu 
obojętnego. W przypadku awarii instalacji (COIS), jako tymczasowe rozwiązanie powinna być zapew-
niona możliwości użycia przenośnych przyrządów do wykrywania gazu, jak podano w 6.3.11. 

3.10.5.11     Mając na uwadze założenie, że instalacja (COIS) musi działać w sposób ciągły, oznacza to 
że powinna: 

.1 zapewniać stały dopływ z nadciśnieniem gazu obojętnego (dopełnianie); 

.2 uruchamiać się automatycznie w przypadku zbyt niskiego ciśnienia.  

3.10.5.12     Instalacja (COIS) może być rozwiązana w taki sposób, że będzie dostarczała gaz obojętny 
do przedziałów chronionych niezależnie lub jednocześnie z dostarczaniem gazu do zbiorników ładunko-
wych do celów uzupełniania. Zgodnie z takim założeniem, dla instalacji wymagane są następujące ukła-
dy sygnalizacji alarmowej: 

.1 niski poziom wody w uszczelnieniu wodnym, jak podano w 3.10.15.1.7 (jeśli przewidziano); 

.2 aktywacja podwójnej blokady z odpowietrzeniem (jeśli przewidziano); 

.3 niskie ciśnienie gazu w instalacji (COIS), jak podano w 3.10.15.1.8; 

.4 wysokie ciśnienie gazu w instalacji (COIS), jak podano w 3.10.15.1.9.  

3.10.5.13     Przedziały chronione muszą być w sposób ciągły utrzymywane w stanie zobojętnienia. Zgod-
nie z tym założeniem, o ile nie zastosowano ciągłego wypełnienia tych przedziałów gazem obojętnym, 
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należy przewidzieć odpowiednie urządzenia (zawory P/V), które zapewnią, że gaz obojętny nie wydostanie 
się przez rury odpowietrzające tych przedziałów kiedy gaz nie jest dostarczany – poprzez odpowiednie 
zabezpieczenie przed nadciśnieniem i podciśnieniem pochodzącym od zmian temperatury otoczenia.  

3.10.5.14     Rozwiązanie służące do oddzielenia zbiorników balastowych od systemu odpowietrzeń po-
winno być takie, aby przypadkowe zamknięcie zaworu odcinającego nie spowodowało uszkodzenia kon-
strukcji zbiornika w wyniku operacji balastowych.  

3.10.5.15     Przepustowość zaworów P/V nie może spowodować nadciśnienia (statycznego lub dyna-
micznego) przekraczającego projektowane ograniczenia konstrukcyjne zbiorników balastowych, nawet 
w przypadku ich przepełnienia. Ponadto, przepustowość tych zaworów nie może spowodować przekro-
czenia projektowanego podciśnienia dla konstrukcji tych zbiorników.  

3.10.5.16     W przypadku zastosowania wspólnych rurociągów odpowietrzających należy rozważyć 
rozwiązanie w odniesieniu do utraty stateczności i stopniowego zalewania przedziałów statku.  

3.10.5.17     W przypadku, gdy wytwornica gazu obojętnego zapewnia dostarczanie gazu zarówno do 
zobojętniania zbiorników ładunkowych i instalacji (COIS), to instalacja ta powinna być zdolna do do-
starczania gazu obojętnego z następującą wydajnością: 

.1 nie mniejszą niż 125% wspólnej maksymalnej wydajności pomp dla zbiorników ładunkowych 
i balastowych, w przypadku gdy instalacje i statkowe procedury operacyjne pozwalają na jedno-
czesne rozładowywanie ładunku i balastu; 

.2 nie mniejszą niż 125% wspólnej maksymalnej wydajności pomp dla zbiorników ładunkowych lub 
balastowych, w zależności która z nich jest większa, w przypadku gdy instalacja posiada urządze-
nie blokujące zawory regulacyjne, które nie pozwala na jednoczesne zobojętnianie zbiorników ła-
dunkowych i balastowych oraz procedury operacyjne określają wyłącznie tego typu zobojętnianie.  

Jeżeli zbiorniki balastowe przystosowane są do odwadniania grawitacyjnego, to maksymalna szyb-
kość odwadniania zbiorników balastowych powinna być przyjmowana jako szybkość odwadniania za 
pomocą pomp balastowych lub grawitacyjnie, w zależności która wartość jest większa. 

3.10.5.18     W przypadku gdy do zasilania instalacji (COIS) przewidziana jest oddzielna wytwornica 
gazu obojętnego, to wytwornica ta powinna mieć wydajność co najmniej 125% maksymalnej wydajności 
odwadniania zbiorników balastowych.  

3.11     Próby instalacji gaśniczych i instalacji gazu obojętnego 

3.11.1     Zakres prób ciśnieniowych na warsztacie i prób po zakończeniu montażu rurociągów na statku 
oraz wartości ciśnień próbnych dla instalacji gaśniczych i instalacji gazu obojętnego należy przyjmować 
godnie z tabelą 3.11. 

3.11.2     Przewody elastyczne wraz z łącznikami stosowane w instalacjach gaśniczych, dla których wyma-
ga się, aby wykonane były z materiałów ognioodpornych, podlegają próbie ogniowej. Próbę należy prze-
prowadzić poddając przewód działaniu temperatury 800 °C w czasie co najmniej 30 min, podczas przepły-
wu wody pod maksymalnym ciśnieniem roboczym dla danej instalacji. Temperatura wody na wylocie nie 
może być niższa niż 80 oC. Nie dopuszcza się przecieków wody podczas lub po zakończeniu próby. 

Alternatywnie próbę ogniową można przeprowadzać przy ciśnieniu niższym niż ciśnienie robocze, 
jednak nie niższym niż 0,5 MPa. W takim przypadku po zakończeniu próby przewód elastyczny należy 
poddać próbie ciśnieniem próbnym równym dwukrotnej wartości ciśnienia roboczego. 

3.11.3     Zawory hydrantowe stosowane w instalacji wodnohydrantowej, wykonane z elementów lub 
materiałów, które mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu pod wpływem ciepła powstałego podczas po-
żaru, podlegają próbie ogniowej, którą należy przeprowadzić dwuetapowo: 
– próba na sucho: zawór należy umieścić w piecu i poddać działaniu temperatury 250 °C – przez co 

najmniej 10 min; 
– próba pod ciśnieniem roboczym wody: zawór podłączony do rurociągu zasilającego z wodą należy 

umieścić w piecu i poddać działaniu temperatury 540 °C  przez co najmniej 30 min. 
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Próbę ogniową uznaje się za udaną, jeżeli po przeprowadzeniu obu etapów próby zawór zachowuje 
szczelność i działa prawidłowo. 

Tabela 3.11  
Zakres prób ciśnieniowych i wartości ciśnień próbnych instalacji gaśniczych  

i instalacji gazu obojętnego 

Ciśnienie próbne  
Lp. Instalacje podlegające próbie 

na warsztacie na statku 
1 Instalacje gaśnicze wodne i pianowe (patrz również podrozdział 1.5.4 

z Części VI – Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze): 
.1 rurociągi instalacji wodnohydrantowych, zraszających wodnych  

i tryskaczowych 
.2  rurociągi wysokociśnieniowych instalacji zraszających wodnych  

i tryskaczowych (na mgłę wodną) 
.3  rurociągi instalacji gaśniczych pianowych 

 
 
 

– 
1,5 p 

–  

 
 
 

1,25 p 
1,25 p 
1,25 p 

2 Rurociągi instalacji proszkowej 1,5 p 1,25 p (powietrzem)
3 Instalacja gaśnicza na ditlenek węgla   

3.1 Wysokociśnieniowa instalacja na ditlenek węgla: 
.1  rurociągi od butli CO2 do zaworów kierunkowych (kolektor) 
.2  rurociągi od zaworów kierunkowych do pomieszczeń bronionych 

oraz rurociągi od zaworów bezpieczeństwa, prowadzone tranzytem 
przez pomieszczenia mieszkalne i służbowe; 

.3  rurociągi linii pilotowych zdalnego sterowania, od butli pilotowych 
do zaworów kierunkowych/ zaworów butlowych  

.4  rurociągi prowadzone tranzytem przez pomieszczenia inne niż 
mieszkalne i służbowe oraz rurociągi w pomieszczeniu bronionym. 

 
1,5 p 

 
 

–  
 

1,3 p 
 

– 

 
19,0 MPa 

 
 

5,0 MPa 
 

1,3 p (azotem) 
 

1,0 MPa 
3.2 Niskociśnieniowa instalacja na ditlenek węgla: 

.1 rurociągi od zbiorników do zaworów kierunkowych, 

.2 rurociągi od zaworów kierunkowych do pomieszczeń bronionych; 
rurociągi od zaworów bezpieczeństwa 

.3 rurociągi w pomieszczeniu bronionym. 

 
– 
 

–  
– 

 
1,5 p(zb) 

 
1,25 p(zb)  
1,0 MPa 

4 Rurociągi i płuczki spalin instalacji gazu obojętnego (stosowane na 
zbiornikowcach) 

–  1,25 p (powietrzem)

5 Rurociągi równoważnych gazowych instalacji gaśniczych 1,5 p 1,25 p (powietrzem)
6 Rurociągi sprężonego powietrza 1,5 p 1,25 p (powietrzem)
7 Butle, zbiorniki i zasobniki: 

.1 ciśnieniowe (w tym butle bez zaworów), 

.2 bezciśnieniowe, 
 
 
.3 butle z wkręconymi zaworami. 

 
1,5 p 

przez napełnienie do 
górnego wylotu rury 
odpowietrzającej 

1,25 p (powietrzem) 

 
– 

w komplecie z całą 
instalacją 

 
–  

8 Armatura – próba szczelności i wytrzymałości 1,5 p (lecz co najmniej 
0,2 MPa) 

–  

Uwagi do tabeli 3.11: 
1) W tabeli symbol p oznacza najwyższe ciśnienie robocze w instalacji, natomiast p(zb) oznacza wartości ciśnienia nastawy 

zaworu bezpieczeństwa zbiornika. Dla instalacji na ditlenek węgla wartość p jest równa wartości obliczeniowego ciśnienia 
w butli lub w zbiorniku. 

2) Kompletna armatura powinna być poddawana próbie szczelności ciśnieniem co najmniej 1,25 p. Szczelność zaworów butli 
CO2 należy badać najwyższym ciśnieniem rozrywającym płytkę bezpiecznikową – zgodnie z 3.6.4.3.3. 

3) Próbom na statku powinny być poddawane instalacje kompletne, po zakończeniu wszystkich prac montażowych. 
4)  Rurociągi instalacji wodnohydrantowej, na statkach o pojemności brutto 500 lub większej, powinny być poddawane próbie 

szczelności ciśnieniem nie niższym niż 1,0 MPa. 
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4     INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I SYSTEMY WYKRYWANIA GAZU 
WĘGLOWODOROWEGO 

4.1     Stała instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru 

4.1.1     Definicje 

Do celów tego podrozdziału mają zastosowanie następujące definicje: 
.1 Sekcja – oznacza grupę czujek i ręcznych przycisków pożarowych zgłaszanych w centralce sygna-

lizacji pożarowej. 
.2 Zdolność identyfikacji sekcji – oznacza, że system jest zdolny do zidentyfikowania sekcji, w której 

czujka lub ręczny przycisk pożarowy została/został uaktywniony. 
.3 Identyfikacja indywidualna – oznacza, że instalacja jest zdolna do zidentyfikowania usytuowania 

i typu każdej czujki lub każdego ręcznego przycisku pożarowego, które zostały uaktywnione, i jest 
w stanie odróżnić sygnał tego urządzenia od wszystkich innych. 

4.1.2     Wymagania ogólne 

4.1.2.1     Każda wymagana instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru powinna składać się z czujek 
wykrywczych pożaru, ręcznych przycisków pożarowych oraz centralki sygnalizacji pożarowej. Instalacja 
powinna być stale gotowa do natychmiastowego działania (nie wymaga to centralki typu „back-up”). 
Niezależnie od tego, poszczególne pomieszczenia mogą być odłączane, na przykład, warsztaty podczas 
prac „gorących” czy też pomieszczenia ro-ro podczas operacji załadunku i rozładunku pojazdów. Układ 
do odłączenia czujek powinien być tak rozwiązany, aby istniała możliwość automatycznego przywróce-
nia instalacji do normalnej pracy po upływie czasu nastawy, który powinien być dostosowany do czasu 
wykonywania wymienionych operacji. Pomieszczenie (z odłączonymi czujkami) powinno być obsadzo-
ne wachtą lub w pomieszczeniu tym powinna być prowadzona służba patrolowa w czasie gdy wymagane 
czujki są odłączone. Czujki we wszystkich innych pomieszczeniach powinny pozostawać w stanie czu-
wania.  

4.1.2.2     Jeśli instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru wymagana jest do ochrony pomieszczeń in-
nych niż klatki schodowe, korytarze i drogi ewakuacji, to w każdym z takich pomieszczeń powinna być 
zainstalowana co najmniej jedna czujka pożarowa. 

4.1.2.3     Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru powinna być tak zaprojektowana, a czujki tak 
rozmieszczone, aby możliwe było wykrycie pożaru w każdej części chronionego pomieszczenia w nor-
malnych warunkach pracy mechanizmów i urządzeń oraz przy zmianach pracy instalacji wentylacyjnej, 
wymaganych stosownie do zakresu możliwych zmian temperatury otoczenia. 

4.1.2.4     W instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru nie mogą być stosowane wyłącznie czujki wy-
krywcze ciepła, z wyjątkiem pomieszczeń o ograniczonej wysokości oraz miejsc, gdzie ich zastosowanie 
jest szczególnie wskazane.  

4.1.2.5     Czujki wykrywcze dymu powinny być instalowane we wszystkich klatkach schodowych, kory-
tarzach i na drogach ewakuacji znajdujących się w rejonie pomieszczeń mieszkalnych. Zaleca się insta-
lowanie czujek wykrywczych dymu w kanałach wentylacyjnych, w których może pojawić się dym jako 
oznaka powstania pożaru. 

4.1.2.6     Ręczne przyciski pożarowe powinny być zainstalowane w rejonach pomieszczeń mieszkalnych, 
służbowych i posterunków dowodzenia, przy czym nie wymaga się umieszczania przycisków w indywidu-
alnych pomieszczeniach. Jeden ręczny przycisk powinien znajdować się przy każdym wyjściu z rejonu 
pomieszczeń. Ręczne przyciski pożarowe powinny znajdować się przy każdym wyjściu na pokład otwarty 
z korytarzy (wewnątrz lub na zewnątrz) na każdym pokładzie, w łatwo dostępnych miejscach oraz powinny 
być tak rozmieszczone, aby z żadnego miejsca korytarza odległość do przycisku nie była większa niż 20 m. 

Pomieszczenia służbowe i posterunki dowodzenia, do których jest tylko jedno bezpośrednie dojście 
z pokładu otwartego, powinny mieć ręczne przyciski pożarowe zainstalowane nie dalej niż 20 m od wyj-
ścia (mierząc wzdłuż drogi dojścia po pokładzie, schodach i/lub korytarzach). 

 



Instalacje sygnalizacji pożarowej i systemy wykrywania gazu węglowodorowego 117

Instalowanie ręcznych przycisków pożarowych nie jest wymagane w pomieszczeniach o małym lub 
zerowym zagrożeniu pożarowym, takich jak przedziały puste, pomieszczenia z butlami na ditlenek wę-
gla, a także nie jest wymagane przy każdym wyjściu z mostka nawigacyjnego, w przypadku gdy central-
ka sygnalizacji pożarowej znajduje się na tym mostku nawigacyjnym. 

Miejsce umieszczenia każdego ręcznego przycisku pożarowego powinno być oznaczone tabliczką 
z symbolem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

4.1.2.7     Instalacja wykrywania pożaru powinna być zdolna do: 
.1 odbioru i monitorowania sygnałów wchodzących ze wszystkich czujek pożarowych i dymowych 

oraz ręcznych przycisków pożarowych; 
.2 wysyłania sygnałów na mostek nawigacyjny, do centralnego posterunku dowodzenia stale obsa-

dzonego wachtą lub centrum bezpieczeństwa w celu powiadomienia załogi o pożarze i występują-
cych stanach uszkodzenia (samej instalacji); 

.3 monitorowania zasilania energią oraz monitowania obwodów niezbędnych do pracy instalacji 
pod kątem utraty zasilania i wystąpienia stanów uszkodzenia;  

a ponadto: 
.4 instalacja może wysyłać sygnały do innych systemów bezpieczeństwa pożarowego/urządzeń takich 

jak: 
.1 systemy przywoływania osób, systemy alarmu pożarowego lub systemy powiadamiania; 
.2 zatrzymywania wentylatorów; 
.3 drzwi pożarowe58; 
.4 klapy przeciwpożarowe; 
.5 automatyczne instalacje tryskaczowe; 
.6 systemy oddymiania; 
.7 systemy oświetlenia dolnego dróg ewakuacji; 
.8 stałe lokalne instalacje gaśnicze; 
.9 oddzielne systemy telewizji przemysłowej; oraz 
.10 inne systemy bezpieczeństwa pożarowego.   

4.1.2.8     Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru może być podłączona do systemu optymalizacji 
decyzji, pod warunkiem że: 

.1 system optymalizacji decyzji został sprawdzony na kompatybilność z instalacją wykrywania i sy-
gnalizacji pożaru; 

.2 system optymalizacji decyzji może być odłączony bez utraty jakichkolwiek funkcji wymaganych 
w tym podrozdziale dla instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru; 

.3 żadne wadliwe działanie sprzężonych i podłączonych elementów wyposażenia, w jakichkolwiek 
warunkach, nie będzie miało wpływu na instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru. 

4.1.2.9     Czujki i przyciski pożarowe powinny być podłączone do wyznaczonych sekcji instalacji wy-
krywania i sygnalizacji pożaru. Podłączanie do instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru innych ukła-
dów bezpieczeństwa pożarowego, takich jak sygnalizacja alarmowa z zaworów instalacji tryskaczowej, 
może być dozwolone, jeśli układy te znajdą się w wydzielonych sekcjach.  

4.1.2.10     Instalacja i jej wyposażenie powinny być odporne na zmiany napięcia zasilającego i stany 
nieustalone, zmiany temperatury otoczenia, drgania, wilgoć, wstrząsy, uderzenia i korozję normalnie 
występujące na statkach. Całe wyposażenie elektryczne i elektroniczne znajdujące się na mostku nawi-
gacyjnym lub w sąsiedztwie mostka powinno być poddane próbom na kompatybilność elektromagne-
tyczną, które należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami podanymi w rezolucji A.813(19). 

4.1.2.11     Stałe instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru ze zdolnością indywidualnej identyfikacji 
czujek pożarowych powinny być tak rozwiązane, aby zagwarantować, że: 

                                                      
58  Drzwi wodoszczelne, wykorzystywane jako drzwi pożarowe, nie mogą być automatycznie zamykane w przypadku wykrycia 

pożaru. 
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.1 zastosowane rozwiązania zapewniają, że jakiekolwiek uszkodzenie (np. zanik zasilania, zwarcie, 
doziemienie itp.), występujące w sekcji, nie przeszkodzi w kontynuowaniu indywidualnej identy-
fikacji pozostałych podłączonych czujek w sekcji; 

.2 zastosowano wszystkie rozwiązania umożliwiające powrót instalacji do stanu początkowego po 
wystąpieniu uszkodzenia (np. elektrycznego, elektronicznego, informatycznego itd.); 

.3 pierwszy zainicjowany alarm pożarowy nie przeszkodzi żadnej innej czujce w wywołaniu kolej-
nych alarmów pożarowych;  

.4 żaden sekcja sekcji nie będzie przechodził dwa razy przez pomieszczenie. Jeżeli jest to praktycz-
nie niemożliwe (np. w dużych pomieszczeniach ogólnego użytku), to część sekcji, która z ko-
nieczności przechodzi po raz drugi przez pomieszczenie, powinna być zainstalowana w możliwie 
jak największej odległości od innych części sekcji. 

4.1.2.12     Na statkach towarowych instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru powinna, jako mini-
mum, mieć zdolność identyfikacji każdej sekcji. 

4.1.2.13     Pomieszczenia/grupy pomieszczeń objęte instalacją wykrywania i sygnalizacji pożaru powinny 
być oznaczone odpowiednią tabliczką umieszczoną na drzwiach wejściowych do pomieszczeń z symbolem 
używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

4.1.3     Źródła zasilania energią  

4.1.3.1     Należy zastosować co najmniej 2 źródła energii elektrycznej do zasilania urządzeń stałej insta-
lacji wykrywania i sygnalizacji pożaru, z których jednym powinno być awaryjne źródło energii. Zasila-
nie powinno odbywać się oddzielnymi przewodami zasilającymi, służącymi wyłącznie do tego celu. 
Przewody te powinny prowadzić do automatycznego przełącznika umieszczonego w centralce sygnaliza-
cji pożarowej lub obok niej. Przełącznik powinien być tak wykonany, aby jego awaria nie spowodowała 
odcięcia obydwu źródeł zasilania. Główny (oraz odpowiedni awaryjny) przewód zasilający powinien 
przebiegać od głównej (oraz odpowiedniej awaryjnej) rozdzielnicy do przełącznika bez przechodzenia 
przez inną rozdzielnicę. 

4.1.3.2     Działanie automatycznego przełącznika lub awaria jednego ze źródeł zasilania nie może spo-
wodować utraty zdolności wykrywania pożaru. Jeśli chwilowa utrata zasilania mogłaby spowodować 
uszkodzenie instalacji, należy zastosować baterię o odpowiedniej pojemności, w celu zapewnienia cią-
głego działania instalacji podczas przełączania zasilania. 

4.1.3.3     Należy zapewnić wystarczające zasilanie, aby umożliwić kontynuowanie działania instalacji ze 
wszystkimi uaktywnionymi czujkami, lecz nie wymaga się uwzględnienia więcej niż 100 czujek, jeśli 
całkowita ilość czujek przekracza tę liczbę. 

4.1.3.4     Na statkach towarowych awaryjne źródło zasilania wymienione w 4.1.3.1 może być zasilane przez 
baterię akumulatorów lub z rozdzielnicy awaryjnej. Źródło zasilania powinno być wystarczające do utrzyma-
nia działania instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru przez okresy czasu wymagane w podrozdziale 9.3 
z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania, a na końcu tych okresów czasu powinno być zdol-
ne do utrzymania działania wszystkich podłączonych sygnalizacji pożarowych świetlnych i dźwiękowych 
przez co najmniej 30 min. 

4.1.3.5     Jeśli instalacja zasilana jest z baterii akumulatorów, to bateria ta powinna być umieszczona 
w tym samym pomieszczeniu co centralka sygnalizacji pożarowej lub w pomieszczeniu sąsiadującym, 
lub w innym miejscu odpowiednim do użycia w sytuacji awaryjnej. Wielkość zestawu ładowania baterii 
powinna być wystarczająca do uzyskania normalnej wartości zasilania energią instalacji wykrywania 
pożaru podczas ładowania baterii ze stanu całkowitego rozładowania.  

4.1.4     Wymagania dotyczące elementów instalacji 

4.1.4.1     Czujki pożarowe 

4.1.4.1.1     Czujki pożarowe powinny reagować na ciepło, dym lub na inne produkty spalania, płomień lub 
jakąkolwiek kombinację tych czynników. Czujki reagujące na inne zjawiska wskazujące na początkową fazę 
pożaru mogą zostać uznane pod warunkiem, że są co najmniej tak samo czułe jak czujki opisane powyżej. 
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4.1.4.1.2     Czujki wykrywcze dymu wymagane we wszystkich klatkach schodowych, korytarzach i dro-
gach ewakuacji, znajdujących się w obrębie pomieszczeń mieszkalnych, podlegają certyfikacji potwier-
dzającej, że zaczną działać przy gęstości dymu nieprzekraczającej 12,5% zaciemnienia na metr, a nie 
zaczną działać dopóki gęstość dymu nie przekroczy 2% zaciemnienia na metr, po przeprowadzeniu prób 
zgodnie z normami EN 54: 2001 i IEC 60092-504. Dopuszcza się możliwość zastosowania alternatyw-
nych norm państwowych. Czujki wykrywcze dymu przeznaczone do instalowania w innych pomieszcze-
niach powinny działać w granicach czułości zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym należy wyklu-
czyć możliwość niedostatecznej lub nadmiernej czułości czujki. 

4.1.4.1.3     Czujki ciepła podlegają certyfikacji potwierdzającej, że zaczną działać zanim temperatura 
przekroczy 78 °C, a nie zaczną działać dopóki temperatura nie przekroczy 54 °C w warunkach, gdy przy-
rost temperatury do tej wartości jest mniejszy niż 1 °C na minutę po przeprowadzeniu prób zgodnie 
z normami EN 54: 2001 i IEC 60092-504. Dopuszcza się możliwość zastosowania alternatywnych norm 
państwowych. Przy szybszym wzroście temperatury czujka ciepła powinna działać w granicach tempera-
tur zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym należy wykluczyć możliwość niedostatecznej lub 
nadmiernej czułości czujki.  

4.1.4.1.4     Temperatura działania czujek ciepła w suszarniach i podobnych pomieszczeniach, w których 
normalnie panuje wysoka temperatura, może mieć wartość do 130 °C, a w saunach do 140 °C. 

4.1.4.1.5     Czujki płomieniowe powinny być poddane próbom zgodnie z normami EN 54-10:2001 i IEC 
60092-504. Dopuszcza się możliwość zastosowania alternatywnych norm państwowych.  

4.1.4.1.6     Wszystkie czujki powinny mieć taką konstrukcję, żeby można było sprawdzić prawidłowość ich 
działania, a następnie przywrócić do stanu czuwania bez potrzeby wymiany jakichkolwiek elementów.  

4.1.4.1.7     Czujki montowane w rejonach niebezpiecznych (stwarzających zagrożenie wybuchowe) po-
winny być poddane odpowiednim próbom i powinny być uznane do stosowania w atmosferze niebez-
piecznej. Czujki montowane w pomieszczeniach kategorii specjalnej, powyżej pokładu grodziowego, nie 
muszą być typu uznanego do stosowania w atmosferze niebezpiecznej. Czujki montowane w pomiesz-
czeniach do przewozu ładunków niebezpiecznych, wymienionych w podrozdziale 2.10, tabela 2.10-3, 
w celu spełnienia wymagań podrozdziału 2.10.4, powinny być odpowiednie do stosowania w atmosferze 
niebezpiecznej. 

4.1.4.1.8     Czujki montowane w pomieszczeniach chłodzonych, takich jak chłodnie prowiantowe, powin-
ny być poddane badaniom zgodnie z procedurami uwzględniającymi takie ich usytuowanie59. 

4.1.4.2     Centralka sygnalizacji pożarowej 

Centralka sygnalizacji pożarowej dla instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru powinna być podda-
na próbom zgodnie z normami EN 54-2:1997, EN 54-4:1997 i IEC 60092-504:2001. Dopuszcza się moż-
liwość zastosowania alternatywnych norm państwowych. 

4.1.4.3     Kable 

Kable stosowane w obwodach elektrycznych powinny być trudnopalne, zgodne z normą IEC 60332-1. 

4.1.5     Wymagania instalacyjne 

4.1.5.1     Sekcje czujek 

4.1.5.1.1     Czujki i ręczne przyciski pożarowe powinny być zgrupowane w sekcje. 

4.1.5.1.2     Sekcja czujek pożarowych, która ochrania posterunek dowodzenia, pomieszczenie służbowe 
lub pomieszczenia mieszkalne nie może obejmować przedziałów maszynowych kategorii A, ani 

                                                      
59  Patrz wytyczne Międzynarodowego Komitetu Elektrycznego, w szczególności Publikacja IEC 60068-2-1 – Section one – 

Test Ab, Environmental Testing – Part 2-1: Tests A: Cold, 
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pomieszczeń ro-ro. Sekcja czujek ochraniająca pomieszczenie ro-ro nie może obejmować przedziału  
maszynowego kategorii A. W stałych instalacjach wykrywania i sygnalizacji pożaru ze zdalnie i indywi-
dualnie identyfikowanymi czujkami, sekcja z czujkami w pomieszczeniach mieszkalnych, służbowych 
i posterunkach dowodzenia nie może obejmować czujek w przedziałach maszynowych kategorii A, ani 
w pomieszczeniach ro-ro.  

4.1.5.1.3     Tam, gdzie instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru nie posiada zdolności zdalnej identyfi-
kacji każdej czujki z osobna, żadna z sekcji nie może obsługiwać pomieszczeń położonych na więcej niż 
jednym pokładzie w rejonie pomieszczeń mieszkalnych, służbowych i posterunków dowodzenia, z wyjąt-
kiem sekcji w wydzielonych klatkach schodowych. W celu uniknięcia zwłoki w identyfikacji źródła ognia, 
liczba wydzielonych pomieszczeń obsługiwanych przez każdą sekcję powinna być ograniczona i podlega 
zatwierdzeniu przez PRS. Jeżeli zastosowano instalację ze zdalną indywidualną identyfikacją czujek, sekcje 
mogą obejmować kilka pokładów i obsługiwać dowolną liczbę oddzielnych pomieszczeń. 

4.1.5.2     Rozmieszczenie czujek 

4.1.5.2.1     Czujki powinny być tak rozmieszczone, żeby zapewnione było ich optymalne działanie. Na-
leży unikać instalowania czujek w pobliżu usztywnień i kanałów wentylacyjnych lub innych miejsc, 
gdzie rodzaj przepływu powietrza mógłby ograniczyć ich skuteczność działania oraz miejsc, gdzie mo-
głyby być łatwo uderzone lub mogłyby ulec uszkodzeniu mechanicznemu. Czujki powinny być instalo-
wane pod sufitem w odległości co najmniej 0,5 m od ścian, z wyjątkiem korytarzy, magazynków i klatek 
schodowych.  

4.1.5.2.2     Maksymalny rozstaw czujek powinien być zgodny z wartościami podanymi w tabeli poniżej: 

Tabela 4.1.5.2.2  
Rozstaw czujek 

Lp. Rodzaj czujki 

Maksymalna powierzchnia 
podłogi chroniona przez 

czujkę 
[m2] 

Maksymalna odległość 
między osiami czujek 

[m] 

Maksymalna odległość 
od ściany 

[m] 

1 Czujka wykrywcza ciepła 37 9 4,5 
2 Czujka wykrywcza dymu 74 11 5,5 

Zezwala się na inny rozstaw czujek w oparciu o dane z prób, demonstrujące charakterystyki czujek. 
Czujki usytuowane poniżej ruchomych pokładów w pomieszczeniach ro-ro również powinny spełnić po-
wyższe wymaganie.  

4.1.5.2.3     Czujki w klatkach schodowych powinny być usytuowane co najmniej na najwyższym po-
ziomie schodów i na każdym co drugim poziomie znajdującym się poniżej.  

4.1.5.2.4     Jeśli czujki pożarowe mają być instalowane w zamrażalniach, suszarniach, saunach, czę-
ściach pomieszczeń kuchennych używanych do podgrzewania potraw, pralniach i innych pomieszcze-
niach, gdzie powstaje para lub płomienie, mogą to być czujki ciepła. 

4.1.5.2.5     Jeśli instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru wymagana jest w rejonie pomieszczeń 
mieszkalnych i służbowych zgodnie z 2.4.1, to czujki pożarowe nie muszą być instalowane w pomiesz-
czeniach o małym lub zerowym zagrożeniu pożarowym. Do takich pomieszczeń należą: przedziały pu-
ste, w których nie są przechowywane materiały palne, indywidualne łazienki, toalety ogólnodostępne, 
pomieszczenia do przechowywania czynnika gaśniczego (stacje gaśnicze), magazyny przyborów i wypo-
sażenia do sprzątania (w których nie są przechowane ciecze palne), przestrzenie na pokładach otwartych 
i otoczone promenady o małym lub zerowym zagrożeniu pożarowym, które mają zapewnioną wentylację 
naturalną przez stałe otwory. 
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4.1.5.3     Układ przewodów elektrycznych 

4.1.5.3.1     Przewody elektryczne stanowiące część instalacji powinny być tak rozmieszczone, żeby nie 
przechodziły przez kuchnie, przedziały maszynowe kategorii A i inne wydzielone pomieszczenia o wy-
sokim stopniu zagrożenia pożarowego, chyba że niezbędne jest zamontowanie instalacji wykrywania 
i sygnalizacji pożaru w tych pomieszczeniach lub przyłączenie ich do właściwego źródła zasilania.  

4.1.5.3.2     Sekcja z indywidualną zdolnością identyfikacji powinien być tak prowadzony, żeby nie mógł 
być uszkodzony przez pożar w więcej niż jednym miejscu. 

4.1.6     Wymagania dotyczące sterowania instalacją 

4.1.6.1     Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa alarmu pożarowego 

4.1.6.1.1     Aktywacja którejkolwiek czujki lub ręcznego przycisku pożarowego powinna spowodować 
włączenie sygnalizacji alarmowej świetlnej i dźwiękowej na centralce sygnalizacji pożarowej i w powta-
rzaczach alarmu. Sygnały alarmowe powinny być zgodne z Kodeksem alertów i wskaźników – rezolucja 
A.1021(26). Jeżeli sygnały te nie zostaną potwierdzone w ciągu 2 min, dźwiękowy alarm pożarowy po-
winien włączać się automatycznie w pomieszczeniach załogi, w pomieszczeniach służbowych, w poste-
runkach dowodzenia oraz w przedziałach maszynowych kategorii A. Ta instalacja dźwiękowej sygnali-
zacji alarmowej nie musi być integralną częścią instalacji wykrywania pożaru. Jeśli instalacja dźwięko-
wej sygnalizacji alarmowej nie jest integralną częścią instalacji wykrywania pożaru, to powinna być 
zasilana z co najmniej dwóch źródeł energii, z których jedno powinno stanowić awaryjne źródło energii 
elektrycznej. Na statkach wyposażonych w tymczasowe awaryjne źródło energii elektrycznej, instalacja 
dźwiękowej sygnalizacji alarmowej powinna być również zasilana z tego źródła energii.  

4.1.6.1.2     Centralka sygnalizacji pożarowej powinna być umieszczona na mostku nawigacyjnym lub 
w pożarowym stanowisku dowodzenia.  

Miejsce umieszczenia każdej centralki sygnalizacji pożarowej powinno być oznaczone odpowiednią 
tabliczką z symbolem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

4.1.6.1.3     Na statkach towarowych, jeśli centralka sygnalizacji pożarowej znajduje się w pożarowym 
stanowisku dowodzenia, to na mostku nawigacyjnym powinien być umieszczony powtarzacz alarmu. Na 
statkach towarowych z pomieszczeniem centrali ładunkowej dodatkowy powtarzacz powinien znajdować 
się w tym pomieszczeniu. Powtarzacze alarmu powinny co najmniej wskazywać sekcję, w której nastąpi-
ła aktywacja czujki lub w której został włączony ręczny przycisk pożarowy. 

4.1.6.1.4     Na lub tuż obok każdego powtarzacza alarmu powinna znajdować się informacja o pomiesz-
czeniach, które on obejmuje oraz o usytuowaniu sekcji.  

4.1.6.1.5     Źródła zasilania oraz obwody elektryczne niezbędne do działania instalacji powinny być 
monitorowane odpowiednio pod kątem zaniku energii oraz stanów uszkodzeń, takich jak: 

.1 pojedyncze przerwanie lub brak zasilania spowodowane uszkodzeniem przewodu; 

.2 pojedyncze doziemienie spowodowane przez zetknięcie przewodu z elementem metalowym;  

.3 pojedyncze uszkodzenie obwodu spowodowane przez zetknięcie dwóch lub więcej przewodów. 
Wystąpienie stanu uszkodzenia w instalacji powinno spowodować włączenie na centralce sygnali-

zacji pożarowej sygnałów, świetlnego i dźwiękowego, o uszkodzeniu, które powinny różnić się od sy-
gnałów pożarowych.  

4.1.6.1.6     Centralka sygnalizacji pożarowej powinna mieć zdolność ręcznego potwierdzenia wszystkich 
alarmów i sygnałów o uszkodzeniu. Głośniki dźwiękowych sygnałów alarmowych na centralce sygnali-
zacji pożarowej i powtarzaczach alarmu mogą mieć możliwość ich ręcznego ściszania. Centralka sygna-
lizacji pożarowej powinna w sposób wyraźny wyróżniać pracę normalną, sygnalizowanie alarmu, po-
twierdzenie alarmu, stany uszkodzenia i ściszenie głośnika.  

4.1.6.1.7     Instalacja powinna mieć zdolność automatycznego przywrócenia normalnej pracy po ustą-
pieniu alarmu i wyeliminowaniu stanów uszkodzenia. 
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4.1.6.1.8     Jeśli wymaga się, aby instalacja wysyłała lokalny dźwiękowy sygnał alarmowy wewnątrz 
kabin, w których znajdują się czujki pożarowe, to ręczne ściszanie tego sygnału z centralki sygnalizacji 
pożarowej nie może być możliwe.  

4.1.6.1.9     Zasadniczo, poziom głośności alarmu dźwiękowego w miejscach do spania w kabinach 
mieszkalnych oraz w odległości 1 m od głośnika powinien wynosić co najmniej 75 dB(A) i co najmniej 
10dB(A) powyżej poziomu hałasu otoczenia występującego w normalnych warunkach pracy urządzeń 
w czasie podróży statku przy średnich warunkach pogodowych. Wysokość tonu powinna być w grani-
cach 1/3 oktawy powyżej częstotliwości tonu podstawowego. Sygnały alarmu dźwiękowego nie mogą 
przekraczać 120 dB(A). 

4.1.7     Próby działania instalacji 

4.1.7.1     Po zamontowaniu na statku, działanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru powinno być 
sprawdzone w różnych warunkach pracy instalacji wentylacyjnej pomieszczeń. 

4.1.7.2     Na statku powinny znajdować się odpowiednie instrukcje i przyrządy do testowania/konserwacji 
czujek pożarowych, odpowiednie dla typów pożarów, do których czujki są przeznaczone oraz części/czujki 
zapasowe zgodnie z zaleceniami producenta instalacji. 

4.2     System wykrywania dymu metodą próbkowania powietrza (dla pomieszczeń ładunkowych) 

4.2.1     Wymagania ogólne 

4.2.1.1     System przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach ładunkowych (ładowniach kla-
sycznych) na statkach przewożących ładunki niebezpieczne zgodnie z wymaganiami podanymi w 2.10, 
a także w pomieszczeniach ro-ro i pomieszczeniach samochodowych. 

4.2.1.2     System powinien składać się z następujących głównych elementów: 
.1 końcówek poboru powietrza – montowanych na końcach rurociągów powietrza w każdej ładow-

ni, które spełniają funkcję zbierania próbek powietrza w celu przesłania ich rurociągami do cen-
tralki sygnalizacji dymu, a które mogą również działać jako dysze wylotowe stałej instalacji ga-
zowej, jeśli taka instalacja została zastosowana;  

.2 rurociągów powietrza – tworzących układ rurociągów łączących końcówki poboru powietrza 
z centralką sygnalizacji dymu, podzielonych na sekcje umożliwiające zlokalizowanie pożaru i ła-
twą jego identyfikację; 

.3 kurków trójdrogowych – jeśli system połączony jest ze stałą gazowa instalacją gaśniczą, kurki trój-
drogowe normalnie ustawione są w pozycji łączącej rurociągi powietrza z centralką sygnalizacji 
dymu, natomiast w przypadku wykrycia pożaru kurki przestawiane są w położenie łączące rurocią-
gi z kolektorem dolotowym instalacji gaśniczej, odłączając centralkę sygnalizacji dymu; oraz   

.4 centralki sygnalizacji dymu – jest to główny element systemu, który zapewnia ciągłe monitoro-
wanie chronionych pomieszczeń w celu wykrycia dymu. Typowa centralka może składać się 
z komory obserwacyjnej lub zespołu czujnikowego dymu. Powietrze z pomieszczeń chronionych 
wciągane jest przez końcówki poboru powietrza i rurociągi do komory obserwacyjnej, potem do 
komory czułej na dym, gdzie strumień powietrza jest monitorowany przez elektryczne czujki 
wykrywcze dymu. Jeśli dym zostanie wykryty, powtarzacz alarmu (normalnie znajdujący się na 
mostku) automatycznie emituje alarm dźwiękowy (bez lokalizacji pożaru). Załoga może wów-
czas na zespole czujnikowym dymu ustalić, w której ładowni powstał pożar oraz przestawić od-
powiedni kurek trójdrogowy w położenie umożliwiające wpuszczenie czynnika gaśniczego. 

4.2.1.3     Każdy wymagany system powinien być zdolny do działania w sposób ciągły przez cały czas, 
z wyjątkiem systemów działających na zasadzie sekwencyjnego pobierania próbek powietrza, co może 
być zaakceptowane pod warunkiem, że okres przerwy między dwoma kolejnymi pobraniami próbek 
powietrza z tego samego miejsca będzie zależeć od liczby punktów poboru powietrza i czasu pobrania 
próbki powietrza przez wentylator. 

Okres przerwy (I) należy obliczać (z 20% tolerancją) wg wzoru: 
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I = 1,2 x T x N [s] 
gdzie: 
T – czas pobrania próbki powietrza przez wentylator [s] 
N – liczba punktów poboru powietrza 

Jednak maksymalny dopuszczalny okres przerwy między dwoma kolejnymi pobraniami próbek po-
wietrza nie powinien przekraczać 120 s (Imax = 120 s). 

4.2.1.4     System powinien być zaprojektowany, wykonany i zamontowany tak, żeby uniemożliwiał 
przecieki jakiejkolwiek toksycznej lub palnej substancji lub czynnika gaśniczego do pomieszczeń miesz-
kalnych, pomieszczeń służbowych, posterunków dowodzenia lub przedziałów maszynowych. 

4.2.1.5     System i jego urządzenia powinny być odpowiednio zaprojektowane, tak aby były odporne na 
wahania i stany nieustalone napięcia zasilającego, zmiany temperatury otoczenia, drgania, wilgoć, 
wstrząsy, uderzenia i działanie korozyjne, normalnie występujące na statkach oraz aby wykluczona była 
możliwość zapłonu palnej mieszaniny gazu z powietrzem.  

4.2.1.6     System powinien być tak wykonany, aby mógł być poddany próbom w celu sprawdzenia prawi-
dłowości jego działania, a następnie przywrócony do normalnego stanu czuwania bez konieczności wymiany 
jakichkolwiek elementów.   

4.2.1.7     Należy zapewnić alternatywne zasilanie urządzeń elektrycznych używanych do działania sys-
temu.  

4.2.2     Wymagania dotyczące elementów systemu 

4.2.2.1     Zespół czujnikowy powinien być poddany certyfikacji dla potwierdzenia, że zacznie działać 
zanim gęstość dymu wewnątrz komory czujnikowej przekroczy 6,65 % zaciemnienia na metr.  

4.2.2.2     Wentylatory zasysania powietrza powinny być zdublowane. Wentylatory powinny mieć wy-
starczającą wydajność dla pracy w normalnych warunkach jak i podczas wentylowania chronionych re-
jonów, a średnica rurociągów powinna być ustalona po uwzględnieniu wydajności ssania wentylatora 
i układu rurociągów tak, aby spełnione były wymagania podane w 4.2.5.2. Średnica wewnętrzna rurocią-
gów powietrza powinna wynosić co najmniej 12 mm. Wydajność ssania wentylatora powinna być odpo-
wiednia dla zapewnienia czasu reakcji dla najbardziej oddalonego rejonu w wymaganym kryterium cza-
sowym, podanym w 4.2.5.2. Dla każdej linii poboru powietrza należy zapewnić monitorowanie przepły-
wu powietrza 

4.2.2.3     Centralka sygnalizacji dymu powinna umożliwiać zauważenie dymu w poszczególnych ruro-
ciągach poboru powietrza. 

4.2.2.4     Rurociągi poboru powietrza powinny być tak zaprojektowane, aby zapewnione były, na ile jest to 
praktycznie możliwe, jednakowe ilości przepływającego powietrza zasysanego z każdej podłączonej koń-
cówki poboru powietrza.  

4.2.2.5     Należy zapewnić możliwość okresowego przedmuchiwania rurociągów za pomocą sprężonego 
powietrza. 

4.2.2.6     Centralka sygnalizacji dymu powinna być poddana próbom zgodnie z normami EN 54-2 
(1997), EN 54-4 (1997) i IEC 60092-504 (2001). Dopuszcza się możliwość zastosowania odpowiednich 
norm alternatywnych. 

4.2.3     Wymagania instalacyjne 

4.2.3.1     Końcówki poboru powietrza 

4.2.3.1.1     W każdym wydzielonym pomieszczeniu ładunkowym, dla którego wymagane jest wykrywa-
nie dymu, powinna znajdować się co najmniej jedna końcówka poboru powietrza. Jeżeli jednak po-
mieszczenie przeznaczone jest do przewozu paliwa ciekłego lub ładunku chłodzonego przemiennie 
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z ładunkiem, dla którego wymagany jest system wykrywania dymu, to w takich pomieszczeniach można 
zastosować rozwiązanie z odcięciem końcówek poboru powietrza. Sposób odcięcia podlega zatwierdze-
niu przez PRS. 

4.2.3.1.2     Końcówki poboru powietrza powinny być umieszczone w górnej części chronionego po-
mieszczenia lub tak wysoko jak to jest możliwe, oraz powinny być tak rozstawione, aby żadna część 
obszaru w górnej części pomieszczenia nie była oddalona o więcej niż 12 m od końcówki, mierząc po-
ziomo. Jeżeli systemy stosowane są w pomieszczeniach które mogą być wentylowane mechanicznie, to 
przy rozmieszczaniu końcówek poboru powietrza należy uwzględnić wpływ tej wentylacji. Co najmniej 
jedna dodatkowa końcówka poboru powietrza powinna być umieszczona w górnej części każdego wy-
ciągowego kanału wentylacyjnego. Na tej dodatkowej końcówce powinien być zamontowany odpowied-
ni układ filtrujący w celu uniknięcia zanieczyszczenia kurzem.  

4.2.3.1.3     Końcówki poboru powietrza należy umieszczać w takich miejscach, w których istnieje małe 
prawdopodobieństwo ich mechanicznego uszkodzenia.  

4.2.3.1.4     Układ rurociągów poboru powietrza powinien być zbilansowany tak, aby zapewnić spełnie-
nie wymagania podanego w 4.2.2.4. Liczba końcówek poboru powietrza podłączonych do każdego ruro-
ciągu powietrza powinna zapewnić możliwość spełnienia wymagania podanego w 4.2.5.2. 

4.2.3.1.5     Końcówki poboru powietrza z więcej niż jednego wydzielonego pomieszczenia ładunkowego 
nie mogą być podłączane do więcej niż jednego rurociągu.  

4.2.3.1.6     W pomieszczeniach ładunkowych, w których zastosowano niegazoszczelne międzypokłady 
(ruchome platformy załadunkowe), końcówki poboru powietrza powinny być umieszczone zarówno 
w górnych jak i w dolnych częściach pomieszczeń ładunkowych. 

4.2.3.2     Rurociągi poboru powietrza 

4.2.3.2.1     Układ rurociągów poboru powietrza powinien być taki, aby można było w łatwy sposób usta-
lić miejsce powstania pożaru.  

4.2.3.2.2     Rurociągi poboru powietrza powinny być samoodwadniające i powinny być odpowiednio 
zabezpieczone przed uderzeniem lub uszkodzeniem przez przemieszczający się ładunek.  

4.2.4     Wymagania dotyczące sterowania systemem 

4.2.4.1     Świetlna i dźwiękowa sygnalizacja alarmowa 

4.2.4.1.1     Wykrycie dymu lub innych produktów spalania powinno spowodować zadziałanie świetlnej 
i dźwiękowej sygnalizacji alarmowej na centralce sygnalizacji dymu i powtarzaczach alarmu. 

4.2.4.1.2     Centralka sygnalizacji dymu powinna być umieszczona na mostku nawigacyjnym lub w po-
żarowym stanowisku dowodzenia. Jeśli centralka sygnalizacji dymu znajduje się w pożarowym stanowi-
sku dowodzenia, np. w stacji gaśniczej z butlami CO2, to na mostku nawigacyjnym powinien być 
umieszczony powtarzacz alarmu. Obserwacja dymu powinna być realizowana albo za pomocą środków 
elektrycznych, albo wizualnie powtarzaczu alarmu. 

Miejsce umieszczenia centralki sygnalizacji dymu i powtarzacza alarmu powinno być oznaczone od-
powiednią tabliczką z symbolem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

4.2.4.1.3     Na lub w pobliżu centralki sygnalizacji dymu oraz na lub w pobliżu powtarzaczy alarmu 
powinien znajdować się plan lub schemat pokazujący ponumerowane pomieszczenia ładunkowe, objęte 
działaniem systemu. 

4.2.4.1.4     Zasilanie energią niezbędną do działania systemu powinno być monitorowane pod kątem 
zaniku energii. Każdy zanik energii powinien spowodować włączenie na centralce sygnalizacji dymu i na 
mostku nawigacyjnym sygnałów świetlnego i dźwiękowego, które powinny różnić się od sygnałów 
wskazujących wykrycie dymu. 
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4.2.4.1.5     Centralka sygnalizacji dymu powinna zapewniać możliwość ręcznego potwierdzenia wszyst-
kich alarmów i sygnałów o uszkodzeniu. Głośniki dźwiękowych sygnałów alarmowych na centralce 
sygnalizacji dymu i powtarzaczach alarmu mogą mieć możliwość ich ręcznego ściszania. Centralka sy-
gnalizacji dymu powinna w sposób wyraźny wyróżniać pracę normalną, sygnalizowanie alarmu, po-
twierdzenie alarmu, stany uszkodzenia i ściszenie głośnika. 

4.2.4.1.6     System powinien mieć zdolność automatycznego przywrócenia normalnej pracy, po ustąpie-
niu alarmu i wyeliminowaniu stanów uszkodzenia. 

4.2.5     Próby działania 

4.2.5.1     Na statku powinna znajdować się instrukcja obsługi oraz komplet części zapasowych i elemen-
tów dla przeprowadzania prób i konserwacji systemu. 

4.2.5.2     Po zamontowaniu system należy sprawdzić w działaniu poprzez symulację zadymienia z uży-
ciem urządzenia do wytwarzania dymu lub równoważnego źródła dymu. Sygnał alarmowy powinien być 
odebrany na centralce po czasie nie dłuższym niż 180 s dla pokładów samochodowych oraz nie dłuż-
szym niż 300 s dla ładowni kontenerowych i pomieszczeń ładunkowych na drobnicę po wprowadzeniu 
dymu na najbardziej odległą końcówkę poboru powietrza.  

4.3     Sygnalizacja ostrzegawcza (ostrzegająca przed wpuszczeniem czynnika gaśniczego) 

4.3.1     Urządzenia sygnalizacji ostrzegawczej wymaganej w 3.6.3 powinny podawać dźwiękowy i świetl-
ny sygnał alarmowy, zanim czynnik gaśniczy zostanie wpuszczony do pomieszczenia bronionego. 

4.3.2     Sygnalizator dźwiękowego alarmu powinien być tak umieszczony, aby alarm był słyszalny w ca-
łym pomieszczeniu bronionym przy wszystkich pracujących urządzeniach. Sygnał alarmowy powinien 
odróżniać się od innych sygnałów alarmowych poprzez dostosowanie natężenia i brzmienia dźwięku 
oraz powinien być zgodny z Kodeksem alertów i wskaźników – rezolucja A.1021(26). Sygnał świetlny 
powinien być koloru czerwonego, zgodny z normą ISO 2412. 

4.3.3     Pomieszczenia ładunkowe (ładownie klasyczne) oraz małe pomieszczenia, takie jak pomieszcze-
nia sprężarek, magazyny farb itp. z lokalną instalacją gaśniczą, nie muszą być wyposażone w sygnaliza-
cję ostrzegawczą. 

4.3.4     Sygnalizacja ostrzegawcza powinna również spełniać wymagania podane w podrozdziale 7.6 
z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania. 

4.4     Stałe systemy wykrywania gazu węglowodorowego w przedziałach kadłuba zbiornikowca  

4.4.1     Wymagania ogólne 

4.4.1.1     System powinien składać się z centralki pomiaru i analizy gazu (urządzenie wykrywcze) oraz 
rurociągów próbkowania powietrza, wyprowadzonych ze wszystkich zbiorników balastowych i przedzia-
łów pustych kadłuba podwójnego oraz przedziałów dna podwójnego, stykających się ze zbiornikami 
ładunkowymi, łącznie ze zbiornikiem skrajnika dziobowego i innymi zbiornikami i przedziałami pod 
pokładem grodziowym, stykającymi się ze zbiornikami ładunkowymi. 

4.4.1.2     System może być zintegrowany z systemem wykrywania gazu w pompowni ładunkowej, pod 
warunkiem że przedziały przytoczone w 4.4.1.1 są poddawane próbkowaniu powietrza w odstępach cza-
su wymaganych w 4.4.2.3.1. Próbkowanie ciągłe z innych przedziałów może być także wzięte pod uwa-
gę, pod warunkiem spełnienia wymagania dotyczącego częstotliwości próbkowania.  

4.4.1.3     System powinien być zaprojektowany, wykonany i poddany próbom zgodnie z wytycznymi 
podanymi w okólniku MSC.1/Circ.1370. 

4.4.2     Wymagania dotyczące elementów składowych systemu 

 



Ochrona przeciwpożarowa 126 

4.4.2.1     Rurociągi próbkowania powietrza 

4.4.2.1.1     Nie zezwala się na stosowanie wspólnych rurociągów próbkowania powietrza z różnych prze-
działów prowadzonych do urządzeń wykrywczych, z wyjątkiem rurociągów obsługujących każdą parę 
punktów poboru powietrza znajdujących się w jednym przedziale, jak podano w 4.4.2.1.3 i 4.4.2.1.7. 

4.4.2.1.2     Materiały konstrukcyjne i wymiary rurociągów próbkowania powietrza powinny być takie, 
aby nie dopuścić do ograniczeń przepływu powietrza. Jeśli zastosowano materiały niemetalowe, to po-
winny zapewniać przewodność elektryczną. Rurociągi próbkowania powietrza nie mogą być wykonane 
z aluminium. 

4.4.2.1.3     Konfiguracja rurociągów próbkowania powietrza powinna być dostosowana do układu 
i wielkości każdego przedziału. Z wyjątkiem jak podano w punktach 4.4.2.1.4 i 4.4.2.1.5, jako minimum 
system wykrywania gazu powinien zapewniać dwa punkty poboru próbek powietrza: jeden usytuowany 
w dolnej i jeden w górnej części przedziału, w którym wymagane jest wykrywanie gazu. Górny punkt 
poboru próbek powietrza, jeśli jest wymagany, nie powinien być umieszczany niżej niż 1 m od sufitu 
zbiornika. Usytuowanie dolnego punktu poboru próbek powinno znajdować się powyżej wzdłużnika 
poszycia dna, lecz co najmniej 0,5 m od dna zbiornika, a punkt poboru próbek powinien być wyposażony 
w zamknięcie zapobiegające zatykaniu. Podczas ustalania usytuowania punktów poboru próbek należy 
także wziąć pod uwagę gęstość oparów produktów olejowych, które będą transportowane oraz ich roz-
rzedzenie podczas odgazowania i wentylowania przedziału. 

4.4.2.1.4     Dla statków o nośności mniejszej niż 50 000 ton, z powodów praktycznych i/lub eksploata-
cyjnych zezwala się na instalowanie jednego punktu poboru powietrza dla każdego zbiornika. 

4.4.2.1.5     Dla zbiorników balastowych w dnie podwójnym, zbiorników balastowych które nie są przezna-
czone do częściowego napełniania i przedziałów pustych, górny punkt poboru powietrza nie jest wymagany. 

Dla przedziałów pustych i innych „suchych” pomieszczeń, takich jak pompownie balastowe, jeden 
dolny punkt poboru próbek powietrza jest wystarczający. 

Dla zbiorników balastowych i zbiorników wody słodkiej należy zastosować górne i dolne punkty po-
boru próbek powietrza, chyba że w statkowej książce „Informacja o stateczności/podręcznik ładunkowy” 
wyraźnie stwierdzono, że zabrania się częściowego napełniania zbiorników.  

4.4.2.1.6     Należy zastosować środki zapobiegające zatykaniu rurociągów próbkowania powietrza podczas 
balastowania zbiorników, stosując przedmuch sprężonym powietrzem w celu oczyszczenia przewodów po 
przełączeniu z trybu balastowania na tryb ładunkowy. System powinien mieć alarm do sygnalizowania 
niedrożności rurociągów.Alarm powinien zadziałać, gdy występuje mały przepływ lub gdy wcale nie ma 
przepływu powietrza w rurociągach, w przypadku gdy dana linia próbkowania powietrza jest aktywna. 

4.4.2.1.7     Jeśli zastosowano wspólne rurociągi próbkowania powietrza, z wyjątkiem gdy każdy ruro-
ciąg od każdego punktu poboru powietrza wyposażony jest w zawór odcinający, to taki wspólny rurociąg 
powinien zapewniać, że z każdego górnego punktu (ze względu na spadek ciśnienia) będzie pobierane 
70%, a z każdego dolnego punktu – 30% powietrza60.  

Dopuszcza się rozwiązanie, gdzie każdy rurociąg z każdego punktu poboru powietrza znajdującego 
się w monitorowanym przedziale, na poziomie pokładu połączony jest z ręcznie sterowanym kurkiem 
trójdrogowym, a od kurka trójdrogowego do urządzenia wykrywczego zostanie zastosowany wspólny 
rurociąg. Kiedy statek znajduje się w stanie załadowanym, kurek trójdrogowy powinien być tak ustawio-
ny, że dolny punkt jest aktywny, natomiast gdy statek jest pod balastem/częściowo pod balastem – górny 
punkt jest aktywny. Kurek trójdrogowy powinien mieć identyfikację położenia aktywnego (pobór z gór-
nego lub pobór z dolnego punktu). 

W centrali ładunkowej powinna znajdować się tabliczka określająca procedurę ręcznej obsługi syste-
mu wykrywania gazu węglowodorowego dla poszczególnych przedziałów kadłuba, z opisem trybu pracy 
kurka trójdrogowego:  
                                                      
60  Nie podaje się akceptowalnej dokładności. Ze względu na brak możliwości oceny ww. wartości, zaleca się stosowanie poje-

dynczej linii próbkowania powietrza prowadzonej z każdego punktu poboru powietrza aż do centralki analizy gazu. 
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– statek w stanie załadowanym: nastawa kurka – dolny punkt poboru próbek powietrza jest aktywny; 
– statek jest pod balastem/częściowo pod balastem: nastawa kurka – górny punkt poboru próbek powie-

trza jest aktywny. 

4.4.2.2     Centralka analizy gazu 

4.4.2.2.1     Centralka analizy gazu powinna być usytuowana w pomieszczeniu bezpiecznym i może być 
ulokowana w obszarach znajdujących się poza rejonem ładunkowym, na przykład w centrali ładunkowej 
i/lub na mostku nawigacyjnym, dodatkowo w pomieszczeniu hydrauliki, jeśli zostało zamontowane 
przed grodzią dziobową, pod warunkiem spełnienia następujących założeń: 

.1 rurociągi próbkowania powietrza nie mogą przechodzić przez pomieszczenia gazo-bezpieczne, 
z wyjątkiem gdy jest to dozwolone zgodnie z podpunktem .5; 

.2 rurociągi próbkowania powietrza powinny być wyposażone w urządzenia do zatrzymywania 
płomieni. Próbkowane powietrze z gazem węglowodorowym powinno być wypuszczane do at-
mosfery przez wyloty umieszczone w miejscu bezpiecznym, z dala od źródeł zapłonu i wlotów 
powietrza do pomieszczeń mieszkalnych; 

.3 na grodzi od strony gazo-bezpiecznej, na każdej linii próbkowania powietrza powinien być zamon-
towany ręczny zawór odcinający, który powinien być łatwo dostępny do obsługi i konserwacji; 

.4 wyposażenie do wykrywania gazu węglowodorowego łącznie z rurociągami próbkowania powie-
trza, pompami próbkowania, zaworami elektromagnetycznymi, centralką analizy gazu itp., po-
winno być umieszczone w gazoszczelnej szafce (np. całkowicie obudowanej stalowej skrzynce 
z drzwiczkami wyposażonymi w uszczelki), która powinna być monitorowana przez własny 
punkt próbkowania gazu. Jeżeli stężenie gazu wewnątrz stalowej obudowy przekroczy 30% dol-
nej granicy zapłonu wewnątrz stalowej obudowy, cały zespół analizy gazu powinien zostać au-
tomatycznie odcięty; oraz 

.5 jeśli szafka nie może być umieszczona bezpośrednio na grodzi, to rurociągi próbkowania powie-
trza powinny być stalowe lub wykonane z materiału równoważnego stali bez rozłączalnych połą-
czeń, z wyjątkiem punktów podłączeń do zaworów odcinających na grodzi i centralki analizy ga-
zu, oraz powinny być prowadzone najkrótszą drogą. 

4.4.2.3     Wyposażenie do wykrywania gazu 

4.4.2.3.1     Wyposażenie do wykrywania gazu powinno być zaprojektowane do przeprowadzania prób-
kowania i analizy gazu z każdej linii próbkowania powietrza z każdego chronionego przedziału, sekwen-
cyjnie w odstępach czasu nie przekraczających 30 min. W przypadku gdy zastosowano wspólny rurociąg 
próbkowania powietrza z jednego przedziału, nie wymaga się aby obydwa punkty poboru powietrza były 
aktywne we wszystkich trybach pracy (tj. gdy statek znajduje się w stanie załadowanym oraz pod bala-
stem/częściowo pod balastem). 

4.4.2.3.2     Należy zastosować odpowiednie rozwiązania, aby umożliwić pomiary za pomocą przyrządów 
przenośnych w przypadku gdy stały system przestanie działać lub w celu wzorcowania systemu. W przy-
padku gdy system przestanie działać, na statku powinny być dostępne procedury do kontynuowania moni-
torowania atmosfery za pomocą przyrządów przenośnych oraz rejestrowania wyników pomiarów. 

4.4.2.3.3     Alarmy dźwiękowe i świetlne powinny włączać się w centrali ładunkowej, na mostku nawi-
gacyjnym i na centralce analizy gazu, gdy stężenie par w danym przedziale osiągnie wartość nastawy, 
która nie powinna być wyższa od odpowiadającej 30% dolnej granicy zapalności (LFL). 

4.4.2.3.4     Wyposażenie do wykrywania gazu powinno być tak zaprojektowane, aby łatwo mogło być 
poddawane próbom i wzorcowaniu. 
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5     SPRZĘT POŻARNICZY, SPRZĘT UCIECZKOWY, CZĘŚCI ZAPASOWE I NARZĘDZIA 

5.1     Sprzęt pożarniczy i sprzęt ucieczkowy 

5.1.1     Wymagania ogólne  

5.1.1.1     Sprzęt pożarniczy i sprzęt ucieczkowy (określane dalej jako sprzęt) powinien spełniać wymagania 
podane w Przepisach nadzoru konwencyjnego statków morskich, Część VIII – Sprzęt pożarniczy i ucieczkowy.  

5.1.1.2     Sprzęt powinien być usytuowany w łatwo dostępnych i widocznych miejscach na statku oraz 
powinien być zamocowany do elementów konstrukcji ścian/oszalowań/pokładów w sposób niezawodny, 
a jednocześnie umożliwiający jego natychmiastowe użycie.  

5.1.1.3     Miejsce usytuowania na statku każdego wymienionego w tym rozdziale sprzętu (gaśnice prze-
nośne i przewoźne, przenośne zestawy pianowe, zestawy wyposażenia strażackiego, prądownice mgło-
we, ucieczkowe aparaty oddechowe) powinno być oznaczone odpowiednią tabliczką z symbolem uży-
wanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. Tabliczki powinny być wykonane albo z materiału fotolu-
minescencyjnego, spełniającego wymagania zawarte w rezolucji A.752(18) lub ISO 15370:2010, albo 
z innego materiału i odpowiednio oświetlone instalacją elektryczną zasilaną z awaryjnego źródła energii. 

Dodatkowo, takimi tabliczkami powinny być oznaczone następujące elementy wyposażenia przeciw-
pożarowego: ręczne przyciski pożarowe, przyciski alarmu ogólnego, centralki sygnalizacji pożarowej, 
awaryjne źródła energii elektrycznej (agregat, bateria akumulatorów), awaryjna rozdzielnica elektryczna, 
pompy pożarowe, zbiorniki/ butle gazowych instalacji gaśniczych, sprężarka powietrza do aparatów 
oddechowych, urządzenia do zdalnego uruchamiania stałych instalacji gaśniczych, zdalnego wyłączania 
pomp paliwa i oleju smarowego, zdalnego uruchamiania pomp pożarowych, zdalnego uruchamiania 
pomp zęzowych, zdalnego zamykania zaworów zbiorników paliwa/oleju, zdalnego wyłączania wentyla-
torów oraz klapy przeciwpożarowe w kanałach wentylacyjnych, urządzenia do zdalnego zamykania klap 
przeciwpożarowych, zamknięcia otworów wentylacyjnych do pomieszczeń statku, a także zawory sek-
cyjne i odcinające instalacji gaśniczych wodnych i pianowych, zawory hydrantowe i szafki na węże po-
żarnicze, jak podano w poszczególnych punktach tej Części Przepisów. 

5.1.1.4     Sprzęt powinien być utrzymywany w należytym stanie technicznym i gotowości do natychmia-
stowego użycia zarówno w morzu, jak i podczas postoju statku w porcie. Sprzętu tego należy używać 
wyłącznie do akcji ratowniczo-gaśniczych oraz do celów szkoleniowych. 

5.1.1.5     Sprzęt zapasowy należy przechowywać w magazynku pożarowym lub w innym specjalnie do 
tego celu przeznaczonym pomieszczeniu. Zaleca się, aby na statku znajdowały się dwa magazynki sprzę-
tu pożarniczego, z których jeden powinien znajdować się w rejonie nadbudówki.  

Każdy magazynek pożarowy powinien być oznaczony na drzwiach wejściowych tabliczką z symbo-
lem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

5.1.1.6     W magazynku pożarowym lub w innym odpowiednim pomieszczeniu należy przewidzieć od-
powiednie miejsce/stanowisko do przeglądów i konserwacji sprzętu, w celu zapewnienia jego gotowości 
do natychmiastowego użycia. 

5.1.1.7     Topór strażacki i łom powinny być umieszczane jako komplet w rejonie pomieszczeń miesz-
kalnych w pobliżu wyjść. 

5.1.1.8     Na statku powinny znajdować się pożarnicze tablice informacyjne z napisem NIEBEZPIE-
CZEŃSTWO oraz NIE PALIĆ – w języku angielskim oraz w ustalonym dla statku języku roboczym. Ta-
blice powinny mieć wymiary nie mniejsze niż 840 x 600 mm, powinny być koloru białego z 20 mm obrze-
żem koloru czerwonego. Litery powinny być czarne o wysokości nie mniejszej niż 120 mm. 

5.1.1.9     Sprzęt pożarniczy chroniący przed oddziaływaniem ognia, taki jak: koce gaśnicze, ubrania 
i rękawice ochronne itp., powinien być dostarczany przez producenta z deklaracją stwierdzającą, że taki 
sprzęt jest wolny od azbestu, przy uwzględnieniu Załącznika 8 do Wytycznych do opracowania inwenta-
ryzacji materiałów niebezpiecznych (rezolucja MEPC.197(62)). 
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5.1.2     Gaśnice przenośne i przewoźne 

5.1.2.1     Gaśnice przenośne: proszkowe i na ditlenek węgla (śniegowe) powinny zawierać co najmniej 
5 kg, a gaśnice pianowe co najmniej 9 l środka gaśniczego. Całkowita masa gaśnicy przenośnej nie może 
przekraczać 20 kg. 

W pomieszczeniach o małej objętości można stosować gaśnice na ditlenek węgla o ilości CO2 mniej-
szej niż 5 kg, patrz punkt 5.1.2.9. 

Gaśnice powinny być typu uznanego w oparciu o wytyczne podane w rezolucji A.951(23).  
Do ponownego ładowania gaśnic powinny być stosowane wyłącznie uznane ładunki zapasowe do da-

nego typu gaśnic. 

5.1.2.2     Za równoważne można uznać te gaśnice, których skuteczność gaśnicza jest równoważna sku-
teczności gaśniczej gaśnicy pianowej 9 l. 

Jako równoważne do gaszenie pożarów grupy A uznaje się gaśnice proszkowe co najmniej 4 kg i ga-
śnice wodne (na mgłę wodną) co najmniej 6-litrowe. 

5.1.2.3     Podczas doboru gaśnic do użycia w danym pomieszczeniu na statku należy uwzględnić zagroże-
nie pożarem o określonej grupie, jaki może w tym pomieszczeniu powstać (patrz definicja „grupa pożarów 
A, B, C, D, F lub K”, podana w 1.2.17). W pomieszczeniach powinny być umieszczane gaśnice w następu-
jący sposób: 

.1 w pomieszczeniach mieszkalnych – grupa A; 

.2 w pomieszczeniach służbowych:  
– suszarnie, pentry z urządzeniami do gotowania – grupa A lub B; 
– magazynki ogólne, magazynki poczty i bagażu, pomieszczenia depozytowe – grupa B; 
– kuchnie – grupa B, dodatkowo grupa F lub K; 

.3 w posterunkach dowodzenia – grupa A, dodatkowo z czynnikiem do gaszenia urządzeń elek-
trycznych; 

.4 w przedziałach maszynowych i pompowniach ładunkowych – grupa B, dodatkowo z czynnikiem 
do gaszenia urządzeń elektrycznych; 

.5 w warsztatach – grupa A lub B; 

.6 w pomieszczeniach ro-ro, pomieszczeniach samochodowych i pomieszczeniach kategorii spe-
cjalnej – grupa B; 

.7 w pomieszczeniach ładunkowych – grupy A, B, C lub D, w zależności od rodzaju przewożonych 
ładunków 

.8 na pokładach otwartych – grupa B; 

.9 na lądowisku dla śmigłowca – grupa B. 
Minimalna liczba i rozmieszczenie gaśnic w pomieszczeniach na statkach podlegających Konwencji 

SOLAS – patrz okólnik MSC.1/Circ.1275. 

5.1.2.4     Nie zezwala się na stosowanie gaśnic z czynnikami gaśniczymi, które same z siebie lub 
w przewidywanych warunkach zastosowania wydzielają gazy toksyczne w ilościach zagrażających lu-
dziom lub wydzielają gazy szkodliwe dla środowiska. 

5.1.2.5     Każda gaśnica powinna mieć element konstrukcyjny lub zawleczkę z plombą, pokazujące, że zosta-
ła użyta i może być rozładowana.  

5.1.2.6     Gotowe do użycia gaśnice przenośne powinny być umieszczane w dobrze widocznych miej-
scach, do których w każdej chwili w razie pożaru będzie można szybko i łatwo dotrzeć, oraz w taki spo-
sób, aby ich przydatność do użycia nie uległa zmniejszeniu na skutek wpływu warunków pogodowych, 
drgań lub innych czynników zewnętrznych.  

Jedna z gaśnic przenośnych przewidzianych do użycia w danym pomieszczeniu powinna znajdować 
się w pobliżu wejścia do tego pomieszczenia. 

Zaleca się, aby pozostałe gaśnice w pomieszczeniach ogólnego użytku i warsztatach były umieszcza-
ne w pobliżu głównych wejść lub wyjść w tych pomieszczeniach. 
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5.1.2.7     W pomieszczeniach mieszkalnych i służbowych, w przedziałach maszynowych kategorii A 
oraz w kuchniach liczba gaśnic przenośnych i ich rozmieszczenie powinny być takie, aby z każdego 
miejsca w pomieszczeniu odległość do gaśnicy była nie większa niż 10 m. 

5.1.2.8     Gaśnice na ditlenek węgla nie mogą być umieszczane w pomieszczeniach mieszkalnych i w po-
mieszczeniach/strefach zagrożonych wybuchem. 

5.1.2.9     W posterunkach dowodzenia oraz innych pomieszczeniach, w których znajduje się wyposaże-
nie elektryczne, wyposażenie elektroniczne lub urządzenia niezbędne dla bezpieczeństwa statku, gaśnice 
przenośne powinny zawierać taki czynnik gaśniczy, który ani nie przewodzi prądu, ani nie jest szkodliwy 
dla takiego wyposażenia i urządzeń.  

Jeśli stosuje się gaśnice na ditlenek węgla, pojemność gaśnicy dla danego pomieszczenia należy tak 
dobrać, aby po rozładowaniu gaśnicy stężenie CO2 nie stwarzało zagrożenia dla zdrowia znajdujących się 
w pomieszczeniu osób, tj. nie przekraczało 5% objętości netto pomieszczenia. Do obliczenia stężenia 
należy przyjmować objętość właściwą CO2 po rozprężeniu (stężenie 100%), wynoszącą 0,56 m3/kg. Dla 
przykładu, gaśnica na ditlenek węgla o pojemności 5 kg może być stosowana w pomieszczeniach o obję-
tości netto większej niż 56 m3. 

5.1.2.10     Wymagania dotyczące rozmieszczenia gaśnic w pomieszczeniach statku podano w odpowied-
nich miejscach Części V, dotyczących danych pomieszczeń, natomiast zestawienie tych wymagań – w ta-
belach 5.1.6-1 i 5.1.6-2. 

5.1.2.11     Gaśnice przewoźne są to gaśnice o pojemności co najmniej 20 kg środka gaśniczego, wyposażone 
w urządzenia rozruchowe z gazem napędowym umożliwiające samodzielne, natychmiastowe prowadzenie 
akcji gaśniczej, montowane na kołach. 

Na statkach o pojemności brutto mniejszej niż 500 gaśnice przewoźne, po zatwierdzeniu przez PRS, mogą 
być zastosowane jako alternatywne środki gaśnicze w odniesieniu do instalacji gaśniczych wymaganych 
w poszczególnych rozdziałach Części V. 

5.1.2.12     Gaśnice zapasowe  

Na statkach towarowych pływających w żegludze międzynarodowej o pojemności brutto 150 lub 
większej oraz na statkach pasażerskich, dla każdego typu stosowanych gaśnic powinny znajdować się 
gaśnice zapasowe w liczbie 100% – dla pierwszych 10 z ogólnej liczby wymaganych gaśnic oraz w licz-
bie 50% – dla gaśnic pozostałych, lecz nie wymaga się więcej niż 60 gaśnic zapasowych. 

Na statkach pływających w żegludze krajowej liczba gaśnic zapasowych powinna wynosić co naj-
mniej 50% ogólnej liczby wymaganych gaśnic.  

Do każdej gaśnicy przewoźnej, którą można napełnić na statku, należy przewidzieć jeden ładunek za-
pasowy. 

Gaśnice zapasowe powinny być przechowywane w magazynku pożarowym lub w innym specjalnie 
do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu. 

5.1.3     Przenośny zestaw pianowy 

5.1.3.1     Przenośny zestaw pianowy powinien składać się z prądownicy pianowej albo typu samozasysa-
jącego, albo w połączeniu z oddzielnym zasysaczem, którą można podłączyć do rurociągu wodnohydran-
towego za pomocą węża pożarniczego, przenośnego pojemnika zawierającego co najmniej 20 l środka 
pianotwórczego, oraz dodatkowo z co najmniej jednego pojemnika zapasowego ze środkiem pianotwór-
czym o tej samej pojemności.  

5.1.3.2     Prądownica pianowa i zasysacz powinny być zdolne do wytwarzania piany odpowiedniej do 
gaszenia pożaru palącego się paliwa ciekłego, z wydajnością (przepływ roztworu środka pianotwórcze-
go) co najmniej 200 l/min, przy nominalnym ciśnieniu w instalacji wodnohydrantowej. 

5.1.3.3     Przenośny zestaw pianowy powinien być tak wykonany, aby był odporny na zapychanie, zmia-
ny temperatury otoczenia, drgania, wilgoć, wstrząsy, uderzenia oraz działanie korozji, normalnie wystę-
pujące na statkach. 
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5.1.3.4     Środek pianotwórczy znajdujący się w przenośnym zestawie pianowym i w zapasowym po-
jemniku powinien być typu uznanego. Środek podlega badaniom typu zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w okólniku MSC.1/Circ.1312/Corr.1. 

5.1.3.5     Wartości liczby spienienia oraz czasu wykraplania piany wytworzonej przez przenośny zestaw 
pianowy powinny mieścić się w granicach ± 10% wartości określonych w ww. okólniku. 

5.1.4     Wyposażenie strażackie 

5.1.4.1     Na każdym statku o pojemności brutto 500 lub większej, uprawiającym żeglugę międzynaro-
dową, powinny znajdować się co najmniej 2 zestawy wyposażenia strażackiego. 

Na statkach towarowych o pojemności brutto 150 lub większej powinien znajdować się co najmniej 
jeden zestaw wyposażenia strażackiego, patrz 6.21.6.2.  

5.1.4.2     W skład zestawu wyposażenia strażackiego powinny wchodzić: 
.1 wyposażenie osobiste, składające się z: 

.1 ubrania ochronnego typu lekkiego, wykonanego z materiału chroniącego skórę przed cie-
płem promieniującym od ognia oraz przed oparzeniami pochodzącymi od płomienia lub pa-
ry. Powierzchnia zewnętrzna ubrania powinna być wodoodporna; 

.2 rękawic strażackich; 

.3 butów strażackich; 

.4 hełmu strażackiego; 

.5 elektrycznej lampy bezpieczeństwa, uznanego typu, działającej co najmniej 3 godz. Elek-
tryczne lampy bezpieczeństwa stosowane na zbiornikowcach oraz na innych statkach w stre-
fach zagrożonych wybuchem powinny być typu przeciwwybuchowego, wykonane zgodnie 
z Publikacją IEC 60079; 

.6 pasa strażackiego z zatrzaśnikiem i toporkiem strażackim w pochwie. Toporek strażacki 
powinien mieć rękojeść z izolacją odporną na wysokie napięcie;   

.2 aparat oddechowy, który powinien być niezależnym aparatem ze sprężonym powietrzem w butlach, 
o objętości po rozprężeniu co najmniej 1200 l, lub innym niezależnym aparatem oddechowym, 
działającym przez co najmniej 30 min. Wszystkie butle powietrzne do aparatów oddechowych po-
winny być wzajemnie wymienialne. Aparat oddechowy ze sprężonym powietrzem powinien być 
wyposażony w alarm dźwiękowy i świetlny lub innego typu sygnalizator, który zaalarmuje użyt-
kownika, zanim objętość powietrza w butli zmniejszy się do wartości 200 l. 

5.1.4.3     Do każdego wymaganego aparatu oddechowego należy przewidzieć dwie butle zapasowe. Statki 
wyposażone w odpowiednie urządzenia/sprężarki do ładowania butli sprężonym powietrzem do oddycha-
nia, z filtrem zapewniającym czystość powietrza, do każdego wymaganego aparatu mogą mieć tylko jedną 
butlę zapasową.   

Urządzenia/sprężarki do ładowania butli sprężonym powietrzem oraz butle zapasowe do aparatów 
oddechowych powinny być przechowywane w tym samym pomieszczeniu co aparaty oddechowe. 

Miejsce usytuowania urządzenia/sprężarki do ładowania butli sprężonym powietrzem powinno być 
oznaczone tabliczką z symbolem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

5.1.4.4     Każdy wymagany aparat oddechowy powinien mieć ognioodporną linkę bezpieczeństwa o dłu-
gości co najmniej 30 m. Linka bezpieczeństwa powinna przejść próbę wytrzymałości pod obciążeniem 
statycznym 3,5 kN przez 5 min. Linka bezpieczeństwa powinna mieć możliwość mocowania za pomocą 
karabińczyka do szelek aparatu oddechowego lub do oddzielnego pasa, tak aby nie dopuścić do odłącze-
nia aparatu podczas użycia linki. 

5.1.4.5     Wyposażenie strażackie i wyposażenie osobiste powinny być przechowywane w gotowości do 
użycia w łatwo dostępnym miejscu, które powinno być w sposób trwały i wyraźny oznakowane. Jeśli na 
statku znajduje się więcej niż jeden zestaw wyposażenia strażackiego lub więcej niż jeden zestaw wypo-
sażenia osobistego, to należy je przechowywać w miejscach oddalonych od siebie. 

Jeden zestaw wyposażenia strażackiego powinien znajdować się na mostku nawigacyjnym lub w jego 
pobliżu. 
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5.1.4.6     Na statkach wyposażonych w urządzenie/sprężarkę do ładowania sprężonym powietrzem butli 
aparatów oddechowych należy przewidzieć co najmniej jedną butlę zapasową przeznaczoną do ładowa-
nia przez załogę podczas okresowych prób działania sprężarki. 

5.1.4.7     Na statkach niewyposażonych w urządzenie/ sprężarkę do ładowania sprężonym powietrzem 
butli aparatów oddechowych należy przewidzieć co najmniej jedną butlę zapasową dla każdej drużyny 
strażackiej, przeznaczoną do ćwiczeń pożarowych, dodatkową do tych butli zapasowych wymaganych 
w 5.1.4.3. 

5.1.4.8     Na każdym statku podlegającym Konwencji SOLAS powinny znajdować się co najmniej 
2 dwukanałowe przenośne radiotelefony dla każdej drużyny strażackiej, przeznaczone do komunikowa-
nia się strażaków. Takie przenośne radiotelefony powinny być typu przeciwwybuchowego. 

5.1.5     Ucieczkowe aparaty oddechowe 

5.1.5.1     Ucieczkowy aparat oddechowy powinien zapewniać dostarczanie powietrza lub tlenu do oddy-
chania i przeznaczony jest wyłącznie do użycia podczas ucieczki z pomieszczenia o atmosferze niebez-
piecznej, zagrażającej zdrowiu i życiu ludzkiemu. 

Aparaty nie mogą być używane podczas gaszenia pożarów, wchodzenia do przestrzeni lub zbiorni-
ków pozbawionych tlenu, ani używane przez strażaków. 

5.1.5.2     Ucieczkowy aparat oddechowy powinien składać się z maski twarzowej lub kaptura oraz za-
sobnika z tlenem lub sprężonym powietrzem. 

5.1.5.3     Maska twarzowa powinna zakrywać twarz, zapewniając szczelność wokół oczu, nosa i ust. 

5.1.5.4     Kaptur powinien zakrywać głowę, szyję i może zakrywać część ramion. 

5.1.5.5     Maska twarzowa i kaptur powinny być wykonane z materiałów ognioodpornych oraz powinny 
mieć przejrzyste okienko do patrzenia.  

5.1.5.6     Czas działania aparatu powinien wynosić co najmniej 10 min. 

5.1.5.7     Aparat powinien być umieszczony w pokrowcu z paskiem, umożliwiającym noszenie go bez 
używania rąk. W czasie przechowywania, aparat powinien być właściwie chroniony przed oddziaływa-
niem środowiska. 

5.1.5.8     Ucieczkowe aparaty oddechowe powinny być wykonane i oznaczone zgodnie z wymaganiami 
podanymi w rozdziale 2 Kodeksu FSS oraz wytycznymi zawartymi w okólniku MSC/Circ.849.  

5.1.5.9     Na wszystkich statkach o pojemności brutto 500 lub większej uprawiających żeglugę między-
narodową powinny znajdować się co najmniej 2 ucieczkowe aparaty oddechowe, rozmieszczone na dro-
gach ewakuacji w rejonie pomieszczeń mieszkalnych (patrz 2.3.2.7), co najmniej 2 umieszczone w prze-
działach maszynowych kategorii A (patrz 2.3.3.7), a także co najmniej 2 aparaty zapasowe oraz 
1 przeznaczony do ćwiczeń, przechowywane w magazynku pożarowym.  

Rozmieszczenie ucieczkowych aparatów oddechowych na statkach pasażerskich – patrz 6.1.6.12. 

5.1.6     Wyposażenie statków w sprzęt pożarniczy i sprzęt ucieczkowy 

5.1.6.1     Zestawienie wymagań dla statków o pojemności brutto 500 lub większej, dotyczących ich wy-
posażenia w sprzęt pożarniczy i sprzęt ucieczkowy, podano w tabeli 5.1.6-1. 

5.1.6.2     Zestawienie minimalnych wymagań dla statków o pojemności brutto mniejszej niż 500, doty-
czących ich wyposażenia w sprzęt pożarniczy, podano w tabeli 5.1.6-2. Przy ustalaniu miejsca rozmiesz-
czenia sprzętu należy kierować się wymaganiami podanymi w tabeli 5.1.6-1. 
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Tabela 5.1.6-1 
Wyposażenie w sprzęt pożarniczy i sprzęt ucieczkowy statków pojemności brutto 500 lub większej 

Lp. Nazwa sprzętu  Ilość i miejsce rozmieszczenia 
1 

 

Węże pożarnicze z armaturą przyłą-
czeniową (patrz 3.2.7):  
1. dla instalacji wodnohydrantowej 
 
 
 

2. dla instalacji pianowej 

 
 
a) ilość równa liczbie zaworów hydrantowych na statku; 
b) dla statków przewożących ładunki niebezpieczne dodatkowo 3 szt.; 
c) na pokładzie lądowiska dla śmigłowców dodatkowo 2 szt. 
d) zapasowe – 20% wymaganej liczby węży, jednak co najmniej 1 szt. 

a) ilość równa liczbie zaworów hydrantowych na statku, przeznaczonych do 
podawania piany. 
Do liczby węży przeznaczonych do podawania piany można wliczyć węże 
do wody wymienione w 1.1, jeżeli średnica tych węży odpowiada średni-
cy wymaganej dla podawania piany. 

2 Prądownice: 
1. wodne uniwersalne, wytwarzające 

zwarty i rozpylony strumień wody 

 
– ilość równa liczbie zaworów hydrantowych na statku. 
– zapasowe – 20% wymaganej liczby prądownic, jednak co najmniej 1 szt. 

 2. mgłowe wodne, z przedłużaczem a) dla statków pasażerskich przewożących więcej niż 36 pasażerów: 
– w każdym przedziale maszynowym kategorii A – 3 szt.; 
– na każde 2 aparaty oddechowe – 1 szt.; 
– w każdym pomieszczeniu kategorii specjalnej – 3 szt.; 

b) w każdym pomieszczeniu ro-ro – 3 szt.  

3 Przenośny zestaw pianowy (patrz 
5.1.3), wraz z zapasowym zbiornikiem 
środka pianotwórczego  

a) przedziały maszynowe, w których znajdują się kotły opalane paliwem 
ciekłym: 
– 1 zestaw; 

b) przedziały maszynowe, w których znajdują się silniki spalinowe: 
– 1 zestaw; 

c) pomieszczenia kategorii specjalnej: 
– 1 zestaw, lecz nie mniej niż 2 zestawy na statek;  

d) pomieszczenia ro-ro: 
– 1 zestaw, lecz nie mniej niż 2 zestawy na statek.  

4 Gaśnica przewoźna: 
– pianowa 135 l lub równoważna 
– pianowa 45 l lub równoważna 
– proszkowa 50 kg lub równoważna 
– śniegowa 45 kg lub równoważna 
  

a) przedziały maszynowe, w których znajdują się kotły opalane paliwem 
ciekłym lub zespoły paliwowe: 
– 1 gaśnica pianowa 135 l lub równoważna proszkowa, z rozwijanym wę-
żem; 

b) przedziały maszynowe, w których znajdują się silniki spalinowe: 
 – 1 gaśnica pianowa 45 l lub równoważna proszkowa. 

 Gaśnic nie wymaga się w przypadku wyposażenia przedziału maszynowego 
w lokalną instalację gaśniczą na ditlenek węgla z wężem i prądownicą; 

c)  przedziały maszynowe, w których znajdują się turbiny parowe lub osło-
nięte maszyny parowe: 
– gaśnice pianowe 45 l lub równoważne proszkowe, w wystarczającej 
liczbie, aby środek gaśniczy można było podać na każde urządzenie i re-
jon zagrożony pożarem. 

 Gaśnic nie wymaga się w przypadku wyposażenia przedziału maszyno-
wego w stałą instalację gaśniczą; 

d) pomieszczenie z głównymi elektrycznymi silnikami napędowymi  
– 1 gaśnica proszkowa 50 kg lub 1 gaśnica śniegowa 45 kg; 

e) lądowisko dla śmigłowców – 2 gaśnice proszkowe 50 kg;  
f) na ropowcach w pomieszczeniach kotłów opalanych ropą naftową lub 

resztkami ładunku: 
 – 1 gaśnica pianowa 135 l lub równoważna proszkowa.  
 Gaśnic nie wymaga się w przypadku wyposażenia pomieszczenia kotłów 

w instalację pianową z zastosowaniem stałych generatorów piany, zapew-
niających podanie piany na powierzchnie czołowe kotłów i na tace pod 
palnikami;  

5 Gaśnice pianowe 9 l lub równoważne 
 

a) pomieszczenia mieszkalne i służbowe: 
– w korytarzach – odległość do gaśnicy nie powinna przekraczać 25 m na 

każdym pokładzie  
i w każdej głównej strefie pionowej; 
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Lp. Nazwa sprzętu  Ilość i miejsce rozmieszczenia 
– 1 gaśnica na 250 m2 lub pozostałą część powierzchni pokładu pomiesz-

czeń ogólnego użytku; 
– 1 gaśnica w szpitalu; 
– 1 gaśnica w suszarni i w pentrze z urządzeniami do gotowania; 

b) posterunki dowodzenia: 
– 2 gaśnice w sterówce o powierzchni podłogi 50 m2 i większej; 
– 1 gaśnica w sterówce o powierzchni podłogi mniejszej niż 50 m2; 
– 1 gaśnica w posterunku dowodzenia innym niż sterówka; 
– 1 gaśnica na mostku nawigacyjnym; 
– 1 gaśnica w pomieszczeniu agregatu awaryjnego; 
– 1 gaśnica w pomieszczeniu awaryjnej pompy pożarowej z napędem 

spalinowym; 
c) przedziały maszynowe z kotłami opalanymi paliwem ciekłym: 

– 2 gaśnice umieszczone w rejonie palenisk kotłowych oraz w każdym 
pomieszczeniu, w którym prowadzone są rurociągi paliwowe, dodat-
kowo  
1 gaśnica na każde palenisko kotła, zamiast pojemnika z piaskiem; 

d) przedziały maszynowe, w których znajdują się silniki spalinowe: 
– 1 gaśnica na każdym poziomie przedziału maszynowego po lewej i 

prawej burcie oraz dodatkowe gaśnice tak rozmieszczone, aby odle-
głość do gaśnicy nie była większa niż 10 m, przy czym na poziomie 
podłogi wymagane są 2 gaśnice pianowe; 

e) przedziały maszynowe, w których znajdują się turbiny parowe lub osło-
nięte maszyny parowe: 
– 1 gaśnica na każdym poziomie przedziału maszynowego po lewej i pra-

wej burcie oraz dodatkowe gaśnice tak rozmieszczone, aby odległość do 
gaśnicy nie była większa niż 10 m, przy czym na poziomie podłogi wy-
magane są 2 gaśnice pianowe; 

f) pomieszczenia wytwornic gazu obojętnego opalanych paliwem ciekłym: 
– 2 gaśnice; 

g) pomieszczenia wirówek paliwa: 
– 1 gaśnica; 

h) pomieszczenia spalarek śmieci: 
– 1 gaśnica; 

i) pompownie ładunkowe na zbiornikowcach, stacje wydawania i przyjmo-
wania paliwa lub ładunku oraz pomieszczenia węży na ciecze palne: 
– 2 gaśnice w pompowni ładunkowej; 
– 1 gaśnica na każde 30 m2 powierzchni podłogi pomieszczenia; 

k) pomieszczenia przemysłowe: 
– 1 gaśnica w każdym pomieszczeniu przemysłowym lub na każde  

250 m2 takiego pomieszczenia; 
l) magazyny farb i cieczy palnych: 

– 1 gaśnica; 
m) warsztaty: 

– 1 gaśnica; 
n) pomieszczenia maszyny sterowej: 

– 1 gaśnica; 
o) pomieszczenia kategorii specjalnej i pomieszczenia ro-ro: 

– gaśnice umieszczone po obu burtach, w odstępach co 20 m. 
p) pokład otwarty na zbiornikowcach:  

– 2 gaśnice. 
 q) odpowiednia ilość na pokładzie otwartym, w otwartych pomieszczeniach 

ro-ro lub w otwartych pomieszczeniach samochodowych 

6 Gaśnica do gaszenia pożarów grupy F 
lub K (palącego się oleju jadalnego) 
 

Statki z pomieszczeniami kuchennymi wyposażonymi w urządzenie kuchen-
ne do gotowania w głębokim tłuszczu:  

– 1 szt. – w pobliżu urządzenia do gotowania w głębokim tłuszczu. 

7 Gaśnice proszkowe 12 kg  a) pomieszczenia ro-ro: 
 – po 1 gaśnicy umieszczonej na każdym pokładzie, na obu burtach, w od-

stępach co 20 m; 
b) pomieszczenia ładunkowe do przewozu ładunków niebezpiecznych: 
 – 1 lub 2 gaśnice o łącznej zawartości 12 kg proszku gaśniczego. 
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Lp. Nazwa sprzętu  Ilość i miejsce rozmieszczenia 

8 Gaśnice na ditlenek węgla (śniegowe) 
5 kg lub równoważne, przeznaczone do 
gaszenia urządzeń elektrycznych pod 
napięciem 

a) przedziały maszynowe, w których znajdują się silniki spalinowe napędu 
głównego: 

 – 1 gaśnica w przedziale z silnikami o łącznej mocy do 750 kW; 
 – 2 gaśnice dla przedziałów z silnikami o łącznej mocy powyżej 750 kW; 
 – 2 gaśnice w pobliżu każdej głównej rozdzielnicy elektrycznej; 
b) przedziały maszynowe, w których znajdują się silniki elektryczne napędu 

głównego: 
 – 2 gaśnice na każdy silnik; 
c) przedziały maszynowe, w których znajdują się pomocnicze agregaty 

prądotwórcze: 
 – 1 gaśnica przy każdym agregacie wolno stojącym lub na każde dwa 

agregaty zamontowane obok siebie; 
d) centrala manewrowo-kontrolna: 
 – 1 gaśnica, dodatkowo jedna, jeśli w pomieszczeniu znajduje się główna 

rozdzielnica elektryczna; 
e) przedziały maszynowe z silnikami elektrycznymi: 
 – 1 gaśnica dla pomieszczeń o powierzchni podłogi do 30 m2; 
 – 2 gaśnice dla pomieszczeń o powierzchni podłogi 30 m2 lub większej; 
f) pomieszczenia rozdzielnic elektrycznych w rejonie pomieszczeń miesz-

kalnych: 
 – 1 gaśnica w korytarzu, w sąsiedztwie pomieszczenia; 
g) pomieszczenia styczników: 
 – 1 gaśnica w każdym pomieszczeniu; 
h) maszynownie chłodnicze, pomieszczenia central klimatyzacyjnych i wen-

tylatorów, w których znajdują się urządzenia elektryczne: 
–  1 gaśnica w pomieszczeniu o powierzchni podłogi do 30 m2; 

i) pomieszczenie maszyny sterowej i steru strumieniowego: 
 – 1 gaśnica w każdym pomieszczeniu; 
j) mostki nawigacyjne i pomieszczenia radiowo-nawigacyjne: 
 – 1 gaśnica w każdym pomieszczeniu lub w korytarzu, przy wejściu do 

pomieszczenia; 
k) pomieszczenie żyrokompasu: 
 – 1 gaśnica w pomieszczeniu; 
l) szpital, centrala telefoniczna: 
 – 1 gaśnica w pomieszczeniu; 
m) pomieszczenia kuchenne: 
 – 1 gaśnica w każdym pomieszczeniu,  
n) lądowisko dla śmigłowców 
 – 4 gaśnice; 
o) w hangarze dla śmigłowca: 
 – 1 gaśnica. 
p) w pobliżu rozdzielnic elektrycznych: 
 – 1 gaśnica dla każdej rozdzielnicy o mocy 20 kW lub większej. 

9 Zestaw wyposażenia strażackiego 
(patrz 5.1.4) 

a) statek towarowy:  
 – 2 komplety;  
b) zbiornikowce: 
 – dodatkowo 2 komplety;  
c) wszystkie statki pasażerskie: 
 – dodatkowo 2 komplety wyposażenia strażackiego i 2 komplety wypo-

sażenia osobistego na każde 80 m długości pomieszczeń mieszkalnych 
i służbowych na pokładzie o największej łącznej długości takich po-
mieszczeń; 

d) statki pasażerskie przewożące więcej niż 36 pasażerów: 
 – dodatkowo 2 komplety na każdą główną strefę pionową; 
e) statki z lądowiskiem dla śmigłowców: 
 – dodatkowo 2 komplety; 
f) statki przewożące ładunki niebezpieczne: 
 – dodatkowo 2 aparaty oddechowe. 

10 Koc gaśniczy a) na mostku nawigacyjnym – 1 szt.; 
b) w przedziałach maszynowych z silnikami głównymi o łącznej mocy: 
 – do 400 kW – 1 szt.; 
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Lp. Nazwa sprzętu  Ilość i miejsce rozmieszczenia 
 – od 401 do 800 kW – 2 szt.; 
 – powyżej 800 kW – 3 szt.; 
c) przy lądowisku dla śmigłowców – 1 szt.; 
d) przedziale maszynowym, w którym znajdują się  

z kotły opalane paliwem ciekłym – 1 szt.; 
e) na każdą ratowniczą łódź motorową – 1 szt. 

11 Topór strażacki i łom 1 komplet na pokładzie pomieszczeń mieszkalnych. 
12 Przenośny międzynarodowy łącznik 

lądowy do zasilania wodą instalacji 
wodnohydrantowej 

1 szt. – wymagany dla statków o pojemności brutto 500 lub większej, upra-
wiających żeglugę międzynarodową. 

13 Przenośny wentylator wyciągowy 1 komplet – przeznaczony do usuwania CO2 z pomieszczenia bronionego 
stałą instalacją gaśniczą na ditlenek węgla na statkach niewyposażonych 
w wentylację mechaniczną w bronionych pomieszczeniach. 

14 Przenośny przyrząd do pomiaru stęże-
nia gazów palnych (eksplozymetr), 
łącznie z zestawem części zapasowych 
i przyrządem do wzorcowania. 
Przenośny przyrząd do pomiaru stęże-
nia tlenu 

2 szt. – na zbiornikowcu przewożącym ładunki o temp. zapłonu nieprzekra-
czającej 60 °C 
 
 
2 szt. – na zbiornikowcu przewożącym ładunki o temp. zapłonu nieprzekra-
czającej 60 °C 

15 Analizator stężenia spalin 1 szt. – na statkach ro-ro przeznaczonych do przewozu pojazdów samocho-
dowych z zatankowanym paliwem. 

16 Bosak strażacki lekki 1 szt. – przy lądowisku dla śmigłowców. 
17 Zestaw ratowniczy (patrz 7.1.2.6) 1 komplet – przy lądowisku dla śmigłowców. 
18 Wykrywacz CO2  Statki wyposażone w stałe instalacje gaśnicze na ditlenek węgla: 

1 wykrywacz CO2 lub przenośny analizator CO2; 
10 wskaźników rurkowych na CO2. 
Nie wymaga się na statkach, na których znajduje się przenośny przyrząd do 
pomiaru stężenia tlenu.  

19 Pożarnicza tablica informacyjna 2 tablice na każdy statek. 
20 Chemiczne ubranie ochronne Statki przewożące ładunki niebezpieczne 

– 4 komplety. 
21 
 

Ucieczkowy aparat oddechowy (patrz 
5.1.5)  
 

a) każdy statek towarowy o pojemności brutto 500 lub większej, uprawiający 
żeglugę międzynarodową, w pomieszczeniach mieszkalnych: 

– 2 szt. – umieszczone na drogach ewakuacji; 
– 2 szt. – aparat zapasowy, 1 szt. – aparat przeznaczony do ćwiczeń, prze-

chowywane w magazynku pożarowym; 
b) każdy statek towarowy o pojemności brutto 500 lub większej oraz każdy 

statek pasażerski – uprawiające żeglugę międzynarodową, w przedziałach 
maszynowych kategorii A: 

– 2 szt. umieszczone na drogach ewakuacji, dodatkowo po 1 szt. na każdym 
poziomie platformy lub pokładu; 
– 1 szt. – dodatkowo w CMK, jeśli CMK jest oddzielnym pomieszczeniem; 
– 1 szt. – dodatkowo w rejonie warsztatów, będących oddzielnymi pomiesz-

czeniami; 
c) statki pasażerskie, w pomieszczeniach mieszkalnych: 
– 2 szt. w każdej głównej strefie pionowej; 
– 1 szt. – aparat zapasowy, 1 szt. aparat przeznaczony do ćwiczeń, przecho-

wywane w magazynku pożarowym; 
d) statki pasażerskie przewożące więcej niż 36 pasażerów: 
– dodatkowo po 2 szt. w każdej głównej strefie pionowej.  
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Tabela 5.1.6-2 
Wyposażenie w sprzęt pożarniczy statków o pojemności brutto mniejszej niż 500 1)
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1 Statek towarowy 5 3 - 2 12) 1 1 
2 Statek ratowniczy, szkolny badawczy, hydrograficzny  5 3 - 2  1 1 

3 Pogłębiarka 5 5 - 2  1 1 
4 Kuter pilotowy, kontroler badawczy, hydrograf, holownik 

o mocy SG do 368 kW 
5 3 - 1  1 1 

5 Holownik i statek pożarniczy o mocy SG powyżej 368 kW  5 3 1 2 12) 1 1 

6 Statek rybacki 5 3 - 2  2 1 
7 Barka bez napędu 1 1 - -  - 1 
8 Barka z napędem 3 2 - 1  1 1 
9 Baza nurkowa bez napędu, warsztat pływający 2 1 - 1  1 1 
10 Szalanda bez napędu 2 1 - 1  - - 
11 Szalanda z napędem, dźwig pływający 4 3 - 2  1 1 
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1  1 1 

1) o ile wymagania Administracji państwa bandery statku nie stanowią inaczej. 
2) dotyczy statków o pojemności brutto 150 lub większej.  

5.2     Części zapasowe i narzędzia 

5.2.1     Wymagania ogólne 

5.2.1.1     Części zapasowe i narzędzia przeznaczone do obsługi instalacji gaśniczych powinny być prze-
chowywane w magazynku pożarowym lub innym specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu, 
jak np. stacji gaśniczej. 

5.2.1.2     W pomieszczeniach, w których znajdują się pompy, sprężarki i silniki instalacji gaśniczych, 
należy przewidzieć miejsce do przechowywania części zapasowych i narzędzi do obsługi tych mechani-
zmów. 

5.2.1.3     Wszystkie części zapasowe powinny być w odpowiedni sposób oznakowane. 

5.2.2     Zalecana ilość części zapasowych i narzędzi 

Na statku powinny znajdować się części zapasowe do stałych instalacji gaśniczych oraz narzędzia po-
trzebne do ich montażu. Zalecane ilości podane są w tabeli 5.2.2, przy czym należy uwzględnić również 
zalecenia producentów wyposażenia wchodzącego w skład tych instalacji. 
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Tabela 5.2.2 
Zalecana ilość części zapasowych i narzędzi 

Lp. Nazwa części zapasowych i narzędzi Wymagana ilość 

– dla statków o pojemności brutto 1000 lub większej – 5 
szt.; 

– dla statków o pojemności mniejszej niż 1000 – 3 szt. 
2 szt. 
 
 
2 szt. (każdej średnicy) 

1 Instalacja wodnohydrantowa: 
1. węże pożarnicze o każdej stosowanej na statku długości 

i średnicy wraz z łącznikami i prądownicą; 
2. łączniki redukcyjne z łącznikami każdego stosowanego 

wymiaru (jeżeli zawory hydrantowe na statku mają różne 
średnice); 

3. łączniki do węży – dla statków o pojemności brutto 
mniejszej niż 4000;  

4. jak wyżej – dla statków o pojemności brutto 4000 lub 
większej; 

5. uszczelki gumowe do łączników, prądownic itp.; 
6. bandaże do węży pożarniczych; 

7. klucze do łączników;  
8. kompletne zawory hydrantowe każdego stosowanego 

wymiaru. 

 
4 szt. (każdej średnicy) 
 
5% ogólnej liczby, lecz nie mniej niż 10 szt. 
4 szt. (dla statków o pojemności brutto mniejszej niż 300 
– 2 szt.) 
2 szt. 
po 2 szt. 

2 Automatyczna instalacja tryskaczowa:  
 1. tryskacze kompletne; łączna liczba tryskaczy; wymagana liczba tryskaczy 

zapasowych 
< 300 6 
300 do 1000    12 
> 1000 24 

 2. klucze do tryskaczy (jeżeli do ich montażu używa się 
specjalnych kluczy); 

po 1 szt. na sekcję 

 3. części do zaworu sekcyjnego. 1 komplet wg technicznych warunków dostawcy 

3 Instalacja zraszająca wodna i wysokociśnieniowa instalacja 
zraszająca z wodnym czynnikiem gaśniczym: 

 

 1. dysze zraszające stosowane w instalacji; 5% liczby zainstalowanych dysz 
 2. klucz do dysz zraszających. 1 szt. 

4 Instalacja pianowa:  
 1. zawory hydrantowe kompletne w każdym stosowanym 

wymiarze; 
1szt. 

 2. prądownica pianowa; 1 szt. 
 3. membrany zabezpieczające; 200% liczby zainstalowanych 
 4. uchwyty (tarczki) do zamocowania membran; 10% liczby zainstalowanych, lecz nie mniej niż 2 szt. 
 5. membrana dozownika środka pianotwórczego. 1 szt. 

5 Instalacja na ditlenek węgla:  
 1. klucz uniwersalny typu “SZWED”; 1 szt. 
 2. zaślepki przewodów łączących butle z kolektorami 

zbiorczymi; 
25% liczby butli 

 3. tulejki dociskowe i nakrętki do urządzeń zabezpieczają-
cych; 

10% liczby butli 

 4. kołpaki na butle; 100% liczby butli 
 5. zawory zwrotne; 5% ogólnej liczby, lecz nie mniej niż 1 szt. 
 6. dysze wylotowe każdego typu i wymiaru. 2 szt. 

6 Instalacja gaśnicza na gaz obojętny:  
 1. zawór kierunkowy (zasuwa) do wpuszczania gazu do 

pomieszczenia bronionego; 
1 szt. 

 2. części automatycznego sterowania. wg technicznych warunków dostawy 
7 Instalacja proszkowa: 

1. części urządzeń uruchamiających prądownice i działka; 
2. dysze i rozpylacze każdego typu; 
3. klucze do montażu zaworów, prądownic, działek, dysz  

i rozpylaczy. 

 
po 1 komplecie 
1÷2 szt. 
1 komplet 
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Lp. Nazwa części zapasowych i narzędzi Wymagana ilość 

8 Inne gazowe instalacje gaśnicze:  
 1. zaślepki przewodów łączących butle z kolektorami 

zbiorczymi; 
25% liczby butli 

 2. tulejki dociskowe i nakrętki do urządzeń zabezpieczają-
cych; 

10% liczby butli 

 3. kołpaki na butle; 100% liczby butli 
 4. zawory zwrotne; 5% ogólnej liczby, lecz nie mniej niż 1 szt. 
 5. uszczelki typu O-ring; 1 komplet 
 6. dysze wylotowe każdego typu i wymiaru; 2 szt. 
 7. zawory redukcyjne (lub kryzy), dla ilości zainstalowa-

nych: 
 – do 50 szt. 

 
 
1 szt. 

  – od 51 do 100 szt. 2 szt. 
  – powyżej 100 szt. 3 szt. 
  

1 szt. 
 2 szt. 
 

8. manometry dla ilości zainstalowanych butli: 
 – do 50 szt. 
 – od 51 do 100 szt. 
 – powyżej 100 szt. 3 szt. 

9 Wymagania ogólne dla wszystkich instalacji:  
 1. przyrządy kontrolno-pomiarowe: manometry, termome-

try każdego typu stosowanego w instalacjach; 
po 1 szt. 

 2. dostateczna ilość materiałów uszczelniających do re-
montu instalacji w warunkach eksploatacji statku; 

1 komplet 

 3. wkładki topikowe do samoczynnego zamykania drzwi  
i klap przeciwpożarowych; 

100% liczby drzwi i klap przeciwpożarowych samo-
czynnych, których zamknięcie następuje po stopieniu 
wkładki topikowej 

 4. części zapasowe pomp, wentylatorów, sprężarek i silni-
ków obsługujących instalacje gaśnicze; 

zgodnie z wymaganiami ujętymi w Załączniku do Części 
VI – Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze 

 5. części zapasowe i narzędzia zdalnego sterowania instala-
cjami gaśniczymi; 

wg warunków technicznych zatwierdzonych przez PRS 

 6. części zapasowe i narzędzia instalacji sygnalizacji poża-
rowej; 

wg warunków technicznych zatwierdzonych przez PRS 

 7. armatura przerywająca płomień (wkładki) każdego 
stosowanego typu i wymiaru; 

1÷2 komplety 

 8. części zapasowe wyposażenia elektrycznego instalacji 
gaśniczych. 

zgodnie z wymaganiami rozdziału 23 z Części VIII – 
Instalacje elektryczne i systemy sterowania 

10 Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru: 
–  czujki pożarowe. 

5% liczby czujek każdego zastosowanego typu (jednak 
nie mniej niż 2 szt.). 
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6     WYMAGANIA DODATKOWE 

Wymagania podane w rozdziale 6 dotyczą statków, które mają otrzymać znaki dodatkowe w symbolu 
klasy. Wymagania niniejszego rozdziału należy traktować jako uzupełnienie mających zastosowanie 
wymagań podanych w rozdziałach 1, 2, 3, 4, 5 i 7, stanowiących wymagania o charakterze podstawo-
wym, obowiązujące dla każdego typu statku. 

6.1     Statki pasażerskie – znak: PASSENGER SHIP 

Wymagania podrozdziału 6.1 mają zastosowanie do wszystkich statków pasażerskich, także tych od-
bywających podróże krajowe i otrzymujących w symbolu klasy znak dodatkowy Class A, Class B, 
Class C lub Class D (określenie klas statku patrz Część I – Zasady klasyfikacji), chyba że w podrozdzia-
le 6.20 podane są inne wymagania. 

Wymagania tego podrozdziału mają również zastosowanie do statków pasażerskich o długości mniej-
szej niż 24 m. 

6.1.1     Konstrukcja statku 

6.1.1.1     Wymagania ogólne 

6.1.1.1.1     Konstrukcja sufitów i oszalowań ścian, z wyjątkiem miejsc, w których nie zachodzi ryzyko po-
wstania pożaru, powinna być taka, że bez osłabienia skuteczności zabezpieczenia pożarowego możliwe bę-
dzie wykrycie przez patrole pożarowe każdego dymu powstałego w zamkniętych i niedostępnych miejscach. 
W celu spełnienia tego wymagania mogą być stosowane oszalowania ażurowe lub klapy inspekcyjne.  

6.1.1.1.2     Konstrukcje przegród pożarowych typu lekkiego, tzw. plaster miodu, wykonane ze stali lub 
z materiału równoważnego stali mogą być zastosowane jako nieprzenoszące obciążeń wewnętrzne prze-
grody klasy A w pomieszczeniach mieszkalnych i służbowych, o ile przejdą pomyślnie testy ogniowe 
zgodnie z Kodeksem FTP, Załącznik 1, Część 3. Konstrukcje takie nie mogą być stosowane jako główne 
przegrody pożarowe i ściany otaczające klatki schodowe.  

6.1.1.1.3     Na statkach pasażerskich z balkonami kabin mieszkalnych, ścianki (przegrody częściowe) 
nieprzenoszące obciążeń, oddzielające sąsiadujące balkony, powinny mieć konstrukcję umożliwiającą 
ich otwieranie z każdej strony przez załogę w celu umożliwienia gaszenia pożaru na balkonie.  

6.1.1.2     Materiały stosowane do wyposażenia pomieszczeń 

6.1.1.2.1     Ściany61, sufity i oszalowania 

Wszystkie oszalowania ścian wraz z ich zamocowaniem, przegrody przeciwciągowe oraz sufity powin-
ny być wykonane z materiałów niepalnych, z wyjątkiem stosowanych w pomieszczeniach ładunkowych, 
magazynkach poczty, pomieszczeniach bagażowych, saunach i przedziałach chłodzonych pomieszczeń 
służbowych.  

Ścianki (częściowe) lub pokłady rozdzielające pomieszczenia, zastosowane w celach użytkowych lub 
dekoracyjnych, powinny być wykonane z materiałów niepalnych.  

Na statkach pasażerskich z balkonami kabin mieszkalnych, oszalowania ścian, sufity oraz ścianki 
(częściowe) i pokłady przeznaczone do ochrony lub oddzielenia sąsiadujących balkonów powinny być 
wykonane z materiałów niepalnych. 

6.1.1.2.2     Wymagania dotyczące stosowania materiałów palnych 

Przegrody klasy A, B i C w pomieszczeniach mieszkalnych i służbowych oraz balkony kabin miesz-
kalnych pokryte materiałami palnymi, takimi jak: okładziny, listwy, elementy dekoracyjne i okleiny, 
powinny spełniać wymagania podane w podpunktach od 2.1.2.2.2 do 2.1.2.2.6 oraz w 6.1.1.2.3. Jednak 
drewniane ławki, drewniane oszalowania ścian i drewniane sufity dozwolone są w saunach, a materiały 
użyte do ich wykonania nie muszą być uwzględniane w wymaganiach podanych w 2.1.2.2.2 i 2.1.2.2.3 
przy obliczaniu maksymalnego ciepła spalania i całkowitej objętości materiałów palnych.  

                                                      
61  Interpretacje dotyczące użycia materiałów do wykonania konstrukcji ścian w pomieszczeniach mieszkalnych na statkach 

pasażerskich zostały podane w okólniku MSC/Circ.1120 dla prawideł II-2/5.3 i II-2/6.2 Konwencji SOLAS. 
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Materiały użyte na pokrycia powierzchni balkonów w pomieszczeniach mieszkalnych nie muszą być 
uwzględniane w wymaganych w 2.1.2.2.3 obliczeniach całkowitej objętości materiałów palnych. 

6.1.1.2.3     Materiały na powierzchnie zewnętrzne 

Materiały używane na pokrycia powierzchni zewnętrznych określonych w 2.1.2.2.4 powinny mieć 
własność wolnego rozprzestrzeniania płomienia. Dodatkowo własność taką powinny mieć materiały 
używane na pokrycia zewnętrznych powierzchni ścian w pomieszczeniach mieszkalnych, służbowych 
(z wyjątkiem saun) i w posterunkach dowodzenia. 

Na statkach pasażerskich z balkonami kabin mieszkalnych, własność wolnego rozprzestrzeniania 
płomienia powinny mieć materiały używane na pokrycia zewnętrznych powierzchni balkonów, z wyjąt-
kiem pokryć pokładów, wykonanych z naturalnego, twardego drewna. 

6.1.1.2.4     Maksymalna całkowita masa materiałów palnych w pomieszczeniach 

Dla statków przewożących nie więcej niż 36 pasażerów zaleca się, zgodnie z wytycznymi podanymi 
w MSC/Circ.1003, aby całkowita masa materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniach przy-
padająca na 1 m2 powierzchni podłogi pomieszczenia nie przekraczała wartości wymaganych dla statków 
towarowych, podanych w 2.1.2.2.7. 

Dla statków przewożących więcej niż 36 pasażerów zaleca się, aby całkowita masa materiałów pal-
nych znajdujących się w pomieszczeniach, przypadająca na 1 m2 powierzchni podłogi pomieszczenia, 
nie przekraczała następujących wartości: 
– 5 kg/m2 – dla korytarzy, klatek schodowych i posterunków dowodzenia; 
– 15 kg/m2 – dla pomieszczeń mieszkalnych o małym zagrożeniu pożarowym; 
– 35 kg/m2 – dla pomieszczeń mieszkalnych o średnim i dużym zagrożeniu pożarowym; 
– 45 kg/m2 – dla pomieszczeń służbowych otoczonych przegrodami klasy A. 

6.1.1.2.5     Farby, lakiery i inne materiały wykończeniowe 

Na statkach pasażerskich z balkonami kabin mieszkalnych, farby, lakiery i inne materiały wykończeniowe 
użyte na odkrytych powierzchniach balkonów nie mogą wydzielać nadmiernych ilości dymu i substancji tok-
sycznych, co powinno być potwierdzone badaniem zgodnie z Kodeksem FTP, Załącznik 1, Część 2. 

6.1.1.2.6     Pierwsze pokrycia pokładów 

Na statkach pasażerskich z balkonami kabin mieszkalnych, pierwsze pokrycia pokładów stosowane na 
balkonach powinny być wykonane z uznanego materiału, który w podwyższonych temperaturach łatwo się 
nie zapala, nie powoduje wzrostu zadymienia, wydzielania substancji toksycznych lub zagrożenia wybuchem, 
co powinno być potwierdzone badaniem zgodnie z Kodeksem FTP, Załącznik 1, Część 6. 

6.1.1.2.7     Meble w obudowanych klatkach schodowych 

W obudowanych klatkach schodowych nie mogą znajdować się meble inne niż meble przeznaczone 
do siedzenia. Meble te powinny być zamocowane na stałe, ograniczone do 6 miejsc siedzących na każdym 
pokładzie w każdej obudowanej klatce schodowej oraz powinny być wykonane z materiałów odpornych na 
zapalenie i rozprzestrzenianie się płomienia, co powinno być potwierdzone badaniem zgodnie z Kodeksem 
FTP, Załącznik 1, Część 8. Meble te nie mogą ograniczać dróg ewakuacji. Można zastosować dodatkowe 
meble przeznaczone do siedzenia w głównej recepcji i w obrębie obudowanej klatki schodowej, jeśli są one 
zamocowane na stałe, wykonane z materiałów niepalnych i nie ograniczają dróg ewakuacji. 

W korytarzach znajdujących się w rejonach kabin pasażerskich i załogowych, tworzących drogi ewa-
kuacji, nie dopuszcza się umieszczania mebli, jednak mogą być stosowane schowki wykonane z materia-
łów niepalnych, przeznaczone do przechowywania środków bezpieczeństwa niestwarzających zagroże-
nia pożarowego. 

W korytarzach tych mogą znajdować się dystrybutory wody do picia i wytwornice lodu, pod warun-
kiem że są zamocowane na stałe i nie ograniczają dróg ewakuacji. Dotyczy to również kwiatów i roślin 
ozdobnych, a także elementów dekoracyjnych, takich jak rzeźby, obrazy i gobeliny. 

 



Ochrona przeciwpożarowa 142 

6.1.1.2.8     Meble i elementy wyposażenia balkonów kabin mieszkalnych 

Meble i elementy wyposażenia balkonów kabin mieszkalnych, z wyjątkiem pokryć podłóg i odsłonię-
tych powierzchni ścian, oszalowań i sufitów, powinny spełniać wymagania określone dla pomieszczeń 
z umeblowaniem i wykończeniem o ograniczonym zagrożeniu pożarowym, podane w definicji 1.2.57. 
Jeśli wymagania tego nie można spełnić, balkony powinny być wyposażone w instalację wykrywania 
i sygnalizacji pożaru oraz w instalację zraszającą wodną – patrz 6.1.11.3. 

6.1.1.3     Urządzenia sterujące w przedziałach maszynowych kategorii A 

6.1.1.3.1     Należy zastosować urządzenia sterujące: 
.1 otwieraniem i zamykaniem świetlików, zamykaniem otworów w kominach, które normalnie umoż-

liwiają działanie instalacji wentylacyjnej wyciągowej oraz zamykaniem klap wywietrzników; 
.2 wyłączaniem wentylatorów instalacji wentylacyjnej przedziału maszynowego; 
.3 wyłączaniem wentylatorów nawiewowych i wyciągowych, wyłączaniem pomp transportowych pa-

liwa, pomp zespołów paliwowych, pomp oleju smarowego, pomp obiegowych oleju grzewczego 
i wirówek paliwa; 

.4 zamykaniem zaworów rurociągów paliwa ze zbiorników zapasowych, osadowych lub rozchodo-
wych, umieszczonych w przedziale maszynowym nad dnem podwójnym; 

.5 włączaniem wentylatorów przeznaczonych do usuwania dymu z przedziału maszynowego; 

.6 zamykaniem drzwi z napędem mechanicznym lub mechanizmem zwalniania drzwi innych niż 
drzwi wodoszczelne z napędem mechanicznym. 

6.1.1.3.2     Urządzenia sterujące wymienione w 6.1.1.3.1 powinny być usytuowane na zewnątrz prze-
działów maszynowych w miejscach o znikomym prawdopodobieństwie odcięcia przez pożar powstały 
w obsługiwanych przez nie pomieszczeniach. Urządzenia te oraz urządzenia sterujące każdej wymaganej 
instalacji gaśniczej dla przedziału maszynowego powinny być usytuowane w jednym miejscu lub powin-
ny być zgrupowane w możliwie najmniejszej liczbie miejsc. Do takich miejsc sterowania należy zapew-
nić bezpieczny dostęp z pokładu otwartego.  

6.1.1.3.3     Miejsca usytuowania urządzeń sterujących w przedziałach maszynowych kategorii A powin-
ny być oznaczone odpowiednią tabliczką z symbolem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

6.1.1.4     Magazyny farb i cieczy palnych 

Na statkach pasażerskich przewożących więcej niż 36 pasażerów, magazyny farb i cieczy palnych nale-
ży klasyfikować jako pomieszczenia kategorii (14) – inne pomieszczenia, w których przechowuje się ciecze 
palne, wymienione w 6.1.4. Ściany i pokłady otaczające te magazyny powinny być klasy A, o odporności 
ogniowej wymaganej dla przegród pożarowych w zależności od kategorii sąsiadujących pomieszczeń. 

Magazyny te nie mogą być umieszczane w rejonie pomieszczeń mieszkalnych.  

6.1.1.5     Pomieszczenia kuchenne 

Główne pomieszczenia kuchenne należy klasyfikować następująco: 
– na statkach pasażerskich przewożących więcej niż 36 pasażerów – jako pomieszczenia kategorii (12), 

tj. przedziały maszynowe i główne pomieszczenia kuchenne, wymienione w 6.1.4; 
– na statkach pasażerskich przewożących nie więcej niż 36 pasażerów – jako pomieszczenia kategorii 

(9), tj. pomieszczenia służbowe o dużym zagrożeniu pożarowym, wymienione w 6.1.5. 
Ściany i pokłady otaczające takie pomieszczenia kuchenne powinny być stalowe klasy A, o odporności 

ogniowej wymaganej dla przegród pożarowych w zależności od kategorii sąsiadujących pomieszczeń, zgod-
nie z tabelami podanymi w 6.1.4 i 6.1.5.  

Oszalowanie sufitu w pomieszczeniach kuchennych powinno być z materiału niepalnego i powinno 
być wykonane z paneli demontowalnych, umożliwiających czyszczenie przestrzeni podsufitowej, w któ-
rej mogą zbierać i osadzać się zanieczyszczenia, takie jak kurz, tłuszcz itp. 
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6.1.1.6     Przestrzenie na pokładach otwartych 
Na statkach pasażerskich przewożących więcej niż 36 pasażerów, podczas projektowania przestrzeni 

zewnętrznych na pokładach otwartych (promenady, rejony do rekreacji i odpoczynku pasażerów) należy 
uwzględnić wytyczne zawarte w okólniku MSC.1/Circ.1274. 

6.1.1.7     Konstrukcja i rozwiązania saun 

6.1.1.7.1     Ściany otaczające saunę powinny być klasy A i mogą obejmować w swym obrębie przebie-
ralnie, prysznice i toalety. Ściany oddzielające saunę od pomieszczeń innych niż te znajdujące się we-
wnątrz tego wygrodzenia i od pomieszczeń o kategorii (5), (9) i (10), określonych w 6.1.4.2, powinny 
mieć odporność ogniową A-60. 

6.1.1.7.2     Łazienka z bezpośrednim dostępem do sauny może być traktowana jako część sauny. W ta-
kim przypadku drzwi między sauną a łazienką nie muszą spełniać wymagań dotyczących ochrony prze-
ciwpożarowej.  

6.1.1.7.3     W saunach dozwolone są drewniane oszalowania ścian i sufitów. Sufit nad piecem powinien być 
osłonięty niepalną płytą, oddaloną od sufitu o co najmniej 30 mm. Odległość od gorących powierzchni 
do materiałów palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m, w przeciwnym razie materiały palne powinny 
być zabezpieczone (np. przez osłonięcie niepalną płytą, oddaloną o co najmniej 30 mm). 

6.1.1.7.4     W saunach mogą być umieszczane drewniane ławki. 

6.1.1.7.5     Drzwi sauny powinny otwierać się na zewnątrz przez popchnięcie. 

6.1.1.7.6     Piece elektryczne saun powinny być wyposażone w wyłącznik czasowy. 

6.1.2     Główne strefy pionowe i strefy poziome 

6.1.2.1     Na statkach pasażerskich przewożących więcej niż 36 pasażerów kadłub, nadbudówki i pokła-
dówki powinny być podzielone głównymi przegrodami pożarowymi klasy A-60 na główne strefy pio-
nowe. Uskoki i recesy powinny być ograniczone do minimum, a tam, gdzie są niezbędne, powinny być 
wykonane jako przegrody klasy A-60.  

Tam, gdzie z jednej strony głównej przegrody pożarowej znajdują się pomieszczenia kategorii (5), (9) 
lub (10), wymienione w 6.1.4 – standard odporności ogniowej p1rzegrody może być obniżony do A-0. 

Standard odporności ogniowej głównej przegrody pożarowej może być również obniżony do A-0 
w miejscach, gdzie po obu stronach przegrody znajdują się zbiorniki paliwa. 

6.1.2.2     Na statkach przewożących nie więcej niż 36 pasażerów kadłub, nadbudówki i pokładówki w obrę-
bie pomieszczeń mieszkalnych i służbowych powinny być podzielone przegrodami klasy A na główne strefy 
pionowe. Przegrody te powinny mieć odporność ogniową zgodną z wymaganiami podanymi w tabelach 
6.1.5-1 i 6.1.5-2. 

6.1.2.3     Główne przegrody pożarowe powyżej pokładu grodziowego powinny stanowić, tak dalece jak 
to jest możliwe, przedłużenie grodzi wodoszczelnych rozmieszczonych bezpośrednio poniżej pokładu 
grodziowego. 

Długość i szerokość głównej strefy pionowej zasadniczo nie powinna przekraczać 40 m.  

6.1.2.4     Długość i szerokość głównych stref pionowych może być powiększona maksymalnie do 48 m 
tak, aby przegrody głównych stref pionowych pokrywały się z grodziami wodoszczelnymi, lub aby 
w jednej strefie na całej jej długości znajdowały się duże pomieszczenia ogólnego użytku, pod warun-
kiem że całkowita powierzchnia głównej strefy pionowej na żadnym z pokładów nie będzie większa niż 
1600 m2. Długość i szerokość głównej strefy pionowej są największymi odległościami pomiędzy najbar-
dziej odległymi punktami tworzącymi przegrodę.  

6.1.2.5     Jeśli klatka schodowa obsługuje dwie główne strefy pionowe, to maksymalna długość jednej 
głównej strefy pionowej powinna być mierzona od zewnętrznej ściany tej klatki schodowej. W takim 
przypadku obydwie ściany klatki schodowej powinny mieć izolację wymaganą dla przegród głównej 
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strefy pionowej, a drzwi prowadzące do klatki schodowej powinny znajdować się od strony każdej ze 
stref pionowych. Jednak klatka schodowa nie musi być włączana do obliczeń długości głównej strefy 
pionowej, jeśli jest traktowana jako oddzielna główna strefa pionowa.62 

6.1.2.6     Liczba głównych stref pionowych o maksymalnej długości 48 m na statku nie jest ograniczona, 
pod warunkiem że strefy te spełniają wszystkie mające zastosowanie wymagania. 

6.1.2.7     Główne przegrody pożarowe powinny rozciągać się od poszycia zewnętrznego jednej burty do 
poszycia zewnętrznego drugiej burty lub innej przegrody klasy A-60 i od pokładu do pokładu w każdej prze-
strzeni międzypokładowej. 

6.1.2.8     Jeżeli główna strefa pionowa podzielona jest za pomocą poziomych przegród klasy A na strefy 
poziome w celu stworzenia właściwej bariery pomiędzy strefami statku chronionymi i nie chronionymi 
przez automatyczną instalację tryskaczową, to takie przegrody poziome powinny rozciągać się pomiędzy 
sąsiednimi głównymi przegrodami pożarowymi oraz poszyciem statku lub innymi ścianami ograniczają-
cymi, a także powinny mieć odpowiednią izolację pożarową zgodnie z wymaganiami dotyczącymi od-
porności ogniowej podanymi w tabeli 6.1.4-2 – dla statków przewożących więcej niż 36 pasażerów oraz 
tabeli 6.1.5-2 – dla statków przewożących nie więcej niż 36 pasażerów. 

6.1.2.9     Na statkach przeznaczonych do specjalnych celów, takich jak promy samochodowe i kolejowe, 
na których zastosowanie głównych przegród pionowych uniemożliwiałoby użytkowanie statku w zamie-
rzony sposób, należy zastosować rozwiązanie równoważne, zatwierdzone przez PRS, polegające na po-
dziale statku na strefy poziome.  

Na pokładach w ro-ro nie mogą być umieszczane pomieszczenia służbowe i magazyny okrętowe, 
chyba że są one chronione zgodnie z mającymi zastosowanie wymaganiami.  

6.1.2.10     Na statku z pomieszczeniami kategorii specjalnej, pomieszczenia takie powinny dodatkowo 
spełniać mające zastosowanie wymagania podane w 6.10.2. W przypadku sprzeczności między wymaga-
niami podanymi w 6.1 a wymaganiami podanymi w 6.10.2 – obowiązują wymagania podane w 6.10.2. 

6.1.3     Ściany w obrębie głównych stref pionowych 

6.1.3.1     Na statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów, ściany, co do których nie wymaga się 
żeby były przegrodami klasy A, powinny być wykonane co najmniej jako przegrody klasy B lub C – 
zgodnie z wymaganiami podanymi w podrozdziale 6.1.4. 

6.1.3.2     Na statkach przewożących nie więcej niż 36 pasażerów, ściany w obrębie pomieszczeń mieszkal-
nych i służbowych, co do których nie wymaga się, żeby były przegrodami klasy A, powinny być wykonane 
co najmniej jako przegrody klasy B lub C – zgodnie z wymaganiami podanymi w podrozdziale 6.1.5.  

Dodatkowo, ściany korytarzy, które nie muszą być klasy A, powinny być przegrodami klasy B i po-
winny sięgać od pokładu do pokładu, z następującymi wyjątkami: 

.1 jeśli z obu stron ściany zastosowano sufity ciągłe lub oszalowania klasy B, to część ściany za takim 
sufitem ciągłym lub oszalowaniem powinna być wykonana z materiału, którego grubość i skład są 
dopuszczone do stosowania w konstrukcjach przegród klasy B, lecz który powinien spełniać kryte-
ria odporności przegród klasy B tylko w takim zakresie, jaki uznany zostanie przez PRS za uzasad-
niony i możliwy do spełnienia63; oraz 

.2 w przypadku gdy statek wyposażony jest w automatyczną instalację tryskaczową, spełniającą 
wymagania podane w podrozdziale 3.3, ściany korytarzy mogą kończyć się na suficie korytarza, 
pod warunkiem że takie ściany i sufity są klasy B i spełniają wymagania podane w podrozdziale 
6.1.5. Wszystkie drzwi i ościeżnice w takich ścianach powinny być wykonane z materiałów nie-
palnych i powinny mieć taką samą odporność ogniową jak ściany, w których są zamontowane. 

                                                      
62  Interpretacje dotyczące rozplanowania klatek schodowych w odniesieniu do głównych stref pionowych oraz ustalanie długości 

tych stref, zostały podane w okólniku MSC/Circ.1120, dla prawidła II-2/9.2.2.1 Konwencji SOLAS, patrz Załącznik, rys. 1 do 4. 
63  Przedłużenie ściany powinno być wykonane z materiału niepalnego, a konstrukcja takiego przedłużenia powinna odpowiadać 

klasie odporności pożarowej przedłużonej ściany. Jeśli przedłużana ściana jest klasy B-0, to przedłużenie może być wykona-
ne z blachy stalowej o grubości 1 mm, z odpowiednim pokryciem (np. wełną mineralną). Alternatywnie, przedłużenie ściany 
B-0 może być wykonane z wełny mineralnej (o gęstości co najmniej 100 kg/m3 i o grubości co najmniej 50 mm), odpowied-
nio podpartej i zamocowanej. 
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6.1.3.3     Ściany, co do których wymaga się, aby były przegrodami klasy B, oprócz ścian korytarzy wy-
mienionych w 6.1.3.2, powinny rozciągać się od pokładu do pokładu i do poszycia burtowego lub do 
innych ścian ograniczających. Jednak jeśli sufit ciągły lub oszalowanie klasy B jest zamontowane po obu 
stronach ściany i ma odporność ogniową co najmniej taką samą jak ściana, to w takim przypadku ściana 
może kończyć się na suficie ciągłym lub oszalowaniu64. 

Jeżeli w ciągłym suficie klasy B-15 szczelina powietrzna pomiędzy kabinami tworzy przerwę, to po 
obydwu stronach szczeliny powinny znajdować się ściany klasy B-15.  

6.1.3.4     Atria powinny być chronione przegrodami pożarowymi następująco: 
.1 ściany zewnętrzne atrium powinny tworzyć obudowę klasy A, o odporności ogniowej w zakresie 

mającym zastosowanie, zgodnej z wartościami podanymi w tabelach 6.1.4-1 i 6.1.5-1; 
.2 pokłady oddzielające pomieszczenia znajdujące się wewnątrz atrium powinny mieć odporność 

ogniową w zakresie mającym zastosowanie, zgodną z wartościami podanymi w tabelach 6.1.4-2 
i 6.1.5-2, w zależności od kategorii sąsiadujących pomieszczeń.  

6.1.4     Odporność ogniowa przegród pionowych i poziomych na statkach 
przewożących więcej niż 36 pasażerów 

6.1.4.1     Minimalna klasa odporności ogniowej przegród pionowych (ścian, grodzi) oddzielających 
przyległe pomieszczenia powinna być zgodna z wartościami podanymi w tabeli 6.1.4-1 (s. 209), natomiast 
przegród poziomych (pokładów) – z podanymi w tabeli 6.1.4-2 (s. 210).  

Jeżeli z powodu szczególnych rozwiązań konstrukcyjnych statku trudno jest określić w oparciu o te 
tabele minimalną odporność ogniową jakiejkolwiek przegrody, wówczas jej klasa powinna być taka, jaką 
PRS uzna za wystarczającą. 

6.1.4.2     Przy posługiwaniu się tabelami należy kierować się zasadami określonymi w 2.2.2.2, ponadto 
 w odniesieniu do przestrzeni pokładów otwartych kategorii (5), należy ustalić i uzgodnić z PRS, czy do 
ścian zewnętrznych nadbudówek i pokładówek można stosować wartości klasy izolacji podane w tabeli 
6.1.4-1, a do pokładów otwartych wartości podane w tabeli 6.1.4-2. Wymagania dla przestrzeni kategorii 
(5) z ww. tabel nie narzucają obudowania przestrzeni, które nie muszą być zamknięte. 

Pomieszczenia statku zostały podzielone na 14 kategorii, w zależności od stopnia zagrożenia pożaro-
wego: 
(1) Posterunki dowodzenia: 

– pomieszczenia, w których znajdują się awaryjne źródła energii i oświetlenia (pomieszczenia z ba-
terią akumulatorów, pomieszczenia awaryjnych zespołów prądotwórczych); 

– mostek i kabina nawigacyjna, w tym pomieszczenie z nadajnikiem radaru; 
– pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia radiowe statku; 
– pożarowe stanowiska dowodzenia;  
– centrale manewrowo-kontrolne mechanizmów napędu głównego, jeżeli są usytuowane poza 

przedziałem maszynowym; 
– pomieszczenia uruchamiania sygnalizacji alarmu pożarowego; 
– pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia statkowej rozgłośni. 

(2) Klatki schodowe – wewnętrzne schody otoczone ścianami, windy i całkowicie wydzielone szyby 
ewakuacyjne oraz schody ruchome (z wyjątkiem znajdujących się wyłącznie w obrębie przedzia-
łów maszynowych), wraz z ich obudową. Schody otoczone ścianami tylko na jednym pokładzie 
należy uważać za część pomieszczenia, od którego nie są one oddzielone drzwiami pożarowymi. 

(3) Korytarze – korytarze i hole przeznaczone do użytku pasażerów i załogi. 
(4) Miejsca ewakuacji i zewnętrzne drogi ewakuacyjne: 

– stanowiska łodzi i tratw ratunkowych; 
– przestrzenie na pokładzie otwartym oraz wydzielone pokłady spacerowe stanowiące miejsce 

wsiadania do łodzi i tratw ratunkowych oraz ich opuszczania; 
– alarmowe miejsca zbiórki, wewnętrzne i zewnętrzne; 
– schody zewnętrzne i pokłady otwarte używane jako drogi ewakuacji; 

                                                      
64  Wytyczne dotyczące konstrukcji ścian w obrębie pomieszczeń mieszkalnych w głównej strefie pionowej zostały podane 

w okólniku MSC/Circ.917/Corr.1 
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– burty statku do linii wodnicy pływania w stanie najmniejszego zanurzenia, nadbudówki i pokła-
dówki usytuowane poniżej lub w sąsiedztwie tratw ratunkowych i ześlizgów ewakuacyjnych. 

(5) Przestrzenie pokładów otwartych: 
– przestrzenie na pokładach otwartych oraz obudowane promenady poza miejscami wsiadania do 

łodzi i tratw ratunkowych oraz ich opuszczania. Obudowane promenady nie mogą stwarzać za-
grożenia pożarowego, co oznacza, że stosowanie mebli powinno być ograniczone do mebli po-
kładowych. Dodatkowo takie przestrzenie powinny mieć wentylację naturalną przez stałe otwory;  

– wolne przestrzenie (przestrzenie na zewnątrz nadbudówek i pokładówek). 
(6) Pomieszczenia mieszkalne o małym zagrożeniu pożarowym: 

– kabiny z umeblowaniem i wykończeniem o ograniczonym zagrożeniu pożarowym; 
– biura i ambulatoria z umeblowaniem i wykończeniem o ograniczonym zagrożeniu pożarowym; 
– pomieszczenia ogólnego użytku z umeblowaniem i wykończeniem o ograniczonym zagrożeniu 

pożarowym i o powierzchni podłogi mniejszej niż 50 m2. 
(7) Pomieszczenia mieszkalne o średnim zagrożeniu pożarowym: 

– pomieszczenia takie same jak kategorii (6), lecz z umeblowaniem i wykończeniem innym niż 
o ograniczonym zagrożeniu pożarowym; 

– pomieszczenia ogólnego użytku z umeblowaniem i wykończeniem o ograniczonym zagrożeniu 
pożarowym i o powierzchni podłogi 50 m2 lub większej; 

– znajdujące się w obrębie pomieszczeń mieszkalnych oddzielne schowki i małe magazynki 
o powierzchni podłogi mniejszej niż 4 m2, w których nie są przechowywane ciecze palne; 

– sale kinowe i magazyny filmów; 
– kuchnie dietetyczne, w których nie używa się otwartego płomienia65; 
– magazyny przyborów i wyposażenia do sprzątania, w których nie są przechowywane ciecze palne;  
– laboratoria, w których nie przechowuje się cieczy palnych; 
– apteki; 
– małe suszarnie o powierzchni podłogi mniejszej niż 4 m2; 
– pomieszczenia sejfów; 
– sale operacyjne; 
– oznakowane pomieszczenia z rozdzielnicami elektrycznymi o powierzchni podłogi mniejszej 

niż 4 m2. 
(8) Pomieszczenia mieszkalne o dużym zagrożeniu pożarowym: 

– pomieszczenia ogólnego użytku z umeblowaniem i wykończeniem innym niż o ograniczonym 
zagrożeniu pożarowym, o powierzchni podłogi 50 m2 lub większej; 

– salony fryzjerskie i gabinety kosmetyczne; 
– sauny; 
– magazyny sklepów. 

(9) Pomieszczenia sanitarne i tym podobne: 
– ogólne pomieszczenia sanitarne, prysznice, łazienki, toalety itp.; 
– małe pralnie; 
– kryte baseny pływackie; 
– oddzielne pentry w pomieszczeniach mieszkalnych niewyposażone w urządzenia do gotowania 

– patrz definicja podana w 1.2.51; 
Uwaga: Indywidualne pomieszczenia sanitarne należy uważać za część pomieszczenia, w którym się znajdują. 

(10) Zbiorniki, puste przestrzenie i przedziały maszynowni pomocniczych o małym zagrożeniu 
pożarowym lub niestwarzające zagrożenia pożarowego: 
– zbiorniki wodne stanowiące część konstrukcji statku; 
– puste przestrzenie i koferdamy; 
– przedziały maszynowni pomocniczych, w których nie ma urządzeń z ciśnieniowym systemem 

smarowania i gdzie zabronione jest przechowywanie materiałów palnych, jak np.:  
– pomieszczenia wentylatorów i urządzeń klimatyzacyjnych, 
– pomieszczenia wciągarki kotwicznej, 

                                                      
65  W kuchniach tych nie mogą znajdować się urządzenia wymienione w przypisie 2 do 1.2.51. 
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– pomieszczenia maszyny sterowej,  
– pomieszczenia stabilizatorów,  
– pomieszczenia sterów strumieniowych, 
– pomieszczenia silników elektrycznych napędu głównego, 
– pomieszczenia z rozdzielnicami i urządzeniami elektrycznymi, innymi niż olejowe trans-

formatory elektryczne (o mocy powyżej 10 kVA);  
– tunele linii wałów śrubowych i tunele rurociągów; 
– pomieszczenia pomp i urządzeń chłodniczych niewymagających stosowania cieczy palnych; 
– zamknięte szyby ww. pomieszczeń oraz inne zamknięte szyby, jak np. szyby dla rurociągów i kabli. 

(11) Przedziały maszynowni pomocniczych, pomieszczenia ładunkowe, zbiorniki ładunkowe i inne 
zbiorniki paliwa/oleju oraz inne podobne pomieszczenia o średnim zagrożeniu pożarowym: 
– zbiorniki ładunkowe paliwa/oleju; 
– ładownie klasyczne, szyby i luki ładunkowe; 
– pomieszczenia chłodzone; 
– zbiorniki paliwa (jeśli znajdują się w oddzielnych pomieszczeniach, w których nie ma urządzeń 

maszynowych); 
– tunele linii wałów i tunele rurociągów, w których możliwe jest przechowywanie materiałów 

palnych; 
– przedziały maszynowni pomocniczych jak kategorii (10), w których znajdują się urządzenia 

maszynowe wyposażone w ciśnieniowe układy smarowania i w których możliwe jest przecho-
wywanie materiałów palnych; 

– stacje bunkrowania paliwa; 
– pomieszczenia, w których znajdują się olejowe transformatory elektryczne (o mocy powyżej 

10 kVA); 
– pomieszczenia, w których znajdują się turbiny parowe lub tłokowe maszyny parowe napędzające 

prądnice pomocnicze, małe silniki spalinowe o mocy do 110 kW napędzające prądnice, pompy 
automatycznej instalacji tryskaczowej, instalacji zraszającej lub pompy pożarowe, zęzowe itp.;  

– zamknięte szyby ww. pomieszczeń. 
(12) Przedziały maszynowe i główne pomieszczenia kuchenne: 

– pomieszczenia mechanizmów napędu głównego (z wyjątkiem pomieszczeń silników elektrycznych 
napędu głównego) i pomieszczenia kotłowe; 

– przedziały maszynowni pomocniczych oprócz wymienionych w kategorii (10) i (11), w których 
znajdują się silniki spalinowe lub inne agregaty opalane paliwem ciekłym, urządzenia grzewcze 
i zespoły pompowe; 

– główne pomieszczenia kuchenne i ich przybudówki; 
– kanały i szyby ww. pomieszczeń. 

(13) Magazyny, warsztaty, pentry itp.: 
– główne pentry, niepołączone z pomieszczeniem kuchennym – patrz definicja podana w 1.2.56, 

wraz z przypisem; 
– główna pralnia; 
– duże suszarnie o powierzchni podłogi większej niż 4 m2; 
– magazyny różnego rodzaju; 
– pomieszczenia pocztowe i bagażowe; 
– pomieszczenia na odpadki i śmieci; 
– warsztaty niebędące częścią przedziałów maszynowych, pomieszczeń kuchennych itp.; 
– schowki i magazynki o powierzchni podłogi większej niż 4 m2, nieprzeznaczone do przecho-

wywania cieczy palnych; 
– komory prowiantowe; 
– pomieszczenia do gromadzenia i obróbki śmieci. 

(14) Inne pomieszczenia, w których przechowuje się ciecze palne:  
– magazyny farb; 
– magazyny, w których przechowywane są ciecze palne (włączając barwniki, lekarstwa itp.); 
– laboratoria (w których przechowywane są ciecze palne).  
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Tabela 6.1.4-1 
Odporność ogniowa przegród pionowych oddzielających przyległe pomieszczenia  

(niewygradzających głównych stref pionowych ani stref poziomych) 

Pomieszczenia (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
Posterunki dowodzenia (1) B-0 a) A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-60 A-60 A-0 A-0 A-60 A-60 A-60 A-60 
Klatki schodowe (2)  A-0 a) A-0 A-0 A-0 A-0 A-15 A-15 A-0 c) A-0 A-15 A-30 A-15 A-30 
Korytarze (3)   B-15 A-60 A-0 B-15 B-15 B-15 B-15 A-0 A-15 A-30 A-0 A-30 
Miejsca ewakuacji i zewnętrzne drogi ewaku-
acyjne (4) 

    A-0 A-60b)d) A-60b)d) A-60b)d) A-0 d) A-0 A-60b) A-60b) A-60b) A-60b)

Przestrzenie pokładów otwartych (5)     – A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 
Pomieszczenia mieszkalne o małym zagroże-
niu pożarowym (6) 

     B-0 B-0 B-0 C A-0 A-0 A-30 A-0 A-30 

Pomieszczenia mieszkalne o średnim zagroże-
niu pożarowym (7) 

      B-0 B-0 C A-0 A-15 A-60 A-15 A-60 

Pomieszczenia mieszkalne o dużym zagroże-
niu pożarowym (8) 

       B-0 C A-0 A-30 A-60 A-15 A-60 

Pomieszczenia sanitarne 
i tym podobne (9) 

        C A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 

Zbiorniki, puste przestrzenie i przedziały 
maszynowni pomocniczych o małym zagroże-
niu pożarowym (10) 

         
A-0 a) A-0 A-0 A-0 A-0 

Przedziały maszynowni pomocniczych, po-
mieszczenia ładunkowe, zbiorniki ładunkowe  
i inne zbiorniki oleju oraz inne podobne po-
mieszczenia o średnim zagrożeniu pożarowym 
 (11) 

          

A-0 a) A-0 A-0 A-15 

Przedziały maszynowe i główne pomieszcze-
nia kuchenne (12) 

           A-0 a) A-0 A-60 

Magazyny, warsztaty, pentry itp (13) .             A-0 a) A-0 
Inne pomieszczenia, w których przechowywa-
ne są ciecze palne  (14) 

             A-30 
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Tabela 6.1.4-2 
Odporność ogniowa przegród poziomych oddzielających przyległe pomieszczenia  

(nietworzących uskoków w głównych przegrodach pionowych ani nieograniczających stref poziomych) 

Pomieszczenia od góry 
Pomieszczenia od dołu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

Posterunki dowodzenia (1) A-30 A-30 A-15 A-0 A-0 A-0 A-15 A-30 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-60 
Klatki schodowe (2) A-0 A-0 –  A-0 A-0  A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-30 A-0 A-30 
Korytarze (3) A-15 A-0 A-0 a) A-60 A-0 A-0 A-15 A-15 A-0 A-0 A-0 A-30 A-0 A-30 
Miejsca ewakuacji i zewnętrzne drogi ewaku-
acyjne (4) A-0 A-0 A-0 A-0 – A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 

Przestrzenie pokładów otwartych (5) A-0 A-0 A-0 A-0 –  A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 
Pomieszczenia mieszkalne o małym zagroże-
niu pożarowym (6) A-60 A-15 A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 

Pomieszczenia mieszkalne o średnim zagroże-
niu pożarowym (7) A-60 A-15 A-15 A-60 A-0 A-0 A-15 A-15 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 

Pomieszczenia mieszkalne o dużym zagroże-
niu pożarowym (8) A-60 A-15 A-15 A-60 A-0 A-15 A-15 A-30 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 

Pomieszczenia sanitarne i tym podobne (9) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 
Zbiorniki, puste przestrzenie i przedziały ma-
szynowni pomocniczych o małym zagrożeniu 
pożarowym (10) 

A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 a A-0 A-0 A-0 A-0 

Przedziały maszynowni pomocniczych, po-
mieszczenia ładunkowe, zbiorniki ładunkowe  
i inne zbiorniki oleju oraz inne podobne po-
mieszczenia o średnim zagrożeniu pożarowym
 (11) 

A-60 A-60 A-60 A-60 A-0 A-0 A-15 A-30 A-0 A-0 A-0 a) A-0 A-0 A-30 

Przedziały maszynowe i główne pomieszcze-
nia kuchenne (12) A-60 A-60 A-60 A-60 A-0 A-60 A-60 A-60 A-0 A-0 A-30 A-30a) A-0 A-60 

Magazyny, warsztaty, pentry itp. (13) A-60 A-30 A-15 A-60 A-0 A-15 A-30 A-30 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 
Inne pomieszczenia, w których przechowywa-
ne są ciecze palne (14) A-60 A-60 A-60 A-60 A-0 A-30 A-60 A-60 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 
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Uwagi do tabel 6.1.4-1 i 6.1.4-2: 
a) Jeżeli sąsiednie pomieszczenia są tej samej kategorii, to po uzgodnieniu z PRS można między nimi nie instalować przegrody 

lub pokładu. Np. dla pomieszczeń kategorii (12) przegrody pomiędzy pomieszczeniem kuchennym a należącymi do niej 
pentrami można nie instalować, pod warunkiem że ściany i pokłady pentry mają odporność ogniową przegród otaczających 
pomieszczenie kuchenne. Jednak pomiędzy pomieszczeniem kuchennym a przedziałem maszynowym przegroda jest wyma-
gana, mimo że obydwa pomieszczenia są kategorii (12). 

b) Burty statku do wodnicy najmniejszego przewidywanego zanurzenia statku, burty nadbudówki i pokładówki usytuowane 
pod lub w sąsiedztwie tratw ratunkowych oraz ześlizgów ewakuacyjnych mogą mieć konstrukcję klasy A-30. 

c) Toalety ogólnodostępne usytuowane całkowicie wewnątrz obudowanych klatek schodowych mogą mieć od strony schodów 
przegrodę klasy B. 

d) Jeżeli pomieszczenia kategorii (6), (7), (8) i (9) znajdują się całkowicie w obrębie miejsca zbiórki, zezwala się, aby ściany 
tych pomieszczeń były klasy B-0. Miejsca sterowania sprzętem audio, wideo i instalacją oświetlenia mogą być traktowane 
jako część miejsc zbiórki. 

6.1.5     Odporność ogniowa przegród pionowych i poziomych na statkach 
przewożących nie więcej niż 36 pasażerów 

6.1.5.1     Minimalna klasa odporności ogniowej przegród pionowych (ścian, grodzi) oddzielających 
przyległe pomieszczenia powinna być zgodna z tabelą 6.1.5-1 (s. 213), natomiast przegród poziomych 
(pokładów) – zgodna z tabelą 6.1.5-2 (s. 214). 

6.1.5.2     Przy posługiwaniu się tabelami należy kierować się zasadami podanymi w 2.2.2.2. 
Pomieszczenia statku zostały podzielone na 11 kategorii, w zależności od stopnia zagrożenia pożaro-

wego: 
(1) Posterunki dowodzenia: 

– pomieszczenia, w których znajdują się awaryjne źródła energii i oświetlenia (pomieszczenia z ba-
terią akumulatorów, pomieszczenia awaryjnych zespołów prądotwórczych); 

– mostek i kabina nawigacyjna, w tym pomieszczenie z nadajnikiem radaru; 
– pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia radiowe statku; 
– pożarowe stanowiska dowodzenia;  
– centrale manewrowo-kontrolne mechanizmów napędu głównego, jeżeli są usytuowane poza 

przedziałem maszynowym; 
– pomieszczenia uruchamiania sygnalizacji alarmu pożarowego. 

(2) Korytarze – korytarze i hole przeznaczone do użytku pasażerów i załogi. 
(3) Pomieszczenia mieszkalne – pomieszczenia zdefiniowane w 1.2.51, z wyłączeniem korytarzy. 
(4) Klatki schodowe – wewnętrzne schody otoczone ścianami, windy, całkowicie wydzielone szyby 

ewakuacyjne i schody ruchome (z wyjątkiem znajdujących się wyłącznie w obrębie przedziałów 
maszynowych), wraz z ich wygrodzeniem. Schody otoczone ścianami tylko na jednym pokładzie 
należy uważać za część pomieszczenia, od którego nie są one oddzielone drzwiami pożarowymi. 

(5) Pomieszczenia służbowe o małym zagrożeniu pożarowym  
– schowki i magazynki o powierzchni podłogi mniejszej niż 4 m2, nieprzeznaczone do przechowy-

wania cieczy palnych oraz suszarnie i pralnie; 
–  oznakowane pomieszczenia z rozdzielnicami elektrycznymi, o powierzchni podłogi mniejszej 

niż 4 m2. 
(6) Przedziały maszynowe kategorii A – przedziały zdefiniowane w 1.2.65. 
(7) Inne przedziały maszynowe:  

– przedziały maszynowe zdefiniowane w 1.2.64, z wyjątkiem przedziałów maszynowych kategorii A; 
– pomieszczenia z wyposażeniem elektrycznym (np. centrale telefoniczne, rozdzielnice elektrycz-

ne, pomieszczenia central klimatyzacyjnych). 
(8) Pomieszczenia ładunkowe – wszystkie pomieszczenia przeznaczone na ładunki (włączając zbior-

niki ładunkowe), jak również prowadzące do nich szyby i luki, inne niż pomieszczenia kategorii 
specjalnej. 

(9) Pomieszczenia służbowe o dużym zagrożeniu pożarowym – pomieszczenia kuchenne, pentry 
wyposażone w urządzenia do gotowania (patrz definicja podana w 1.2.56 wraz z przypisem), maga-
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zyny farb, schowki i magazyny o powierzchni podłogi 4 m2 lub większej, magazyny do przechowy-
wania cieczy palnych, sauny, warsztaty niestanowiące części przedziałów maszynowych, pomiesz-
czenia do gromadzenia i obróbki śmieci. 

(10) Pokłady otwarte: 
– przestrzenie na pokładach otwartych oraz obudowane promenady o małym lub zerowym zagro-

żeniu pożarowym. Obudowane promenady nie mogą stwarzać zagrożenia pożarowego, co ozna-
cza, że stosowanie mebli powinno być ograniczone do mebli pokładowych. Dodatkowo, takie 
przestrzenie powinny mieć wentylację naturalną przez stałe otwory;  

– wolne przestrzenie (przestrzenie na zewnątrz nadbudówek i pokładówek). 
(11) Pomieszczenia kategorii specjalnej i pomieszczenia ro-ro – pomieszczenia zdefiniowane w 1.2.49 

i 1.2.54. 

6.1.5.3     W ścianach zewnętrznych kadłuba i nadbudówek, od których w 2.1.1 wymaga się, żeby były 
wykonane ze stali lub równoważnego materiału, mogą być wycięte otwory w celu zamocowania okien i 
iluminatorów pod warunkiem, że na statkach pasażerskich nie wymaga się, aby takie ściany miały od-
porność klasy A. Podobnie w takich ścianach, od których nie wymaga się odporności klasy A, drzwi 
mogą być wykonane z materiałów, jakie uważa się za odpowiednie. 

6.1.5.4     Konstrukcja i rozwiązanie saun powinny spełnić wymagania podane w 6.1.1.7. Ściany oddziela-
jące saunę od pomieszczeń innych niż te znajdujące się wewnątrz wygrodzenia otaczającego saunę i od 
pomieszczeń kategorii (5), (7) i (10), określonych w 6.1.5.2, powinny mieć odporność ogniową klasy A-60.  
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Tabela 6.1.5-1 
Odporność ogniowa przegród pionowych oddzielających przyległe pomieszczenia 

Pomieszczenia (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Posterunki dowodzenia (1) A-0c) A-0 A-60 A-0 A-15 A-60 A-15 A-60 A-60 * A-60 
Korytarze (2) – Ce) B-0e) A-0a) 

B-0e)
B-0e) A-60 A-0 A-0 A-15 

A-0d)
* A-30 g)

Pomieszczenia mieszkalne (3) – – Ce) A-0a) 

B-0e)
B-0e) A-60 A-0 A-0 A-15 

A-0d)
* A-30 

A-0d)

Klatki schodowe (4) – – – A-0a) 

B-0e)
A-0a) 

B-0e)
A-60 A-0 A-0 A-15 

A-0d)
* A-30 g)

Pomieszczenia służbowe o małym zagrożeniu pożarowym (5) – – – – Ce) A-60 A-0 A-0 A-0 * A-0 
Przedziały maszynowe kategorii A (6) – – – – – * A-0 A-0 A-60 * A-60 
Inne przedziały maszynowe (7) – – – – – – A-0b) A-0 A-0 * A-0 
Pomieszczenia ładunkowe (8) – – – – – – – * A-0 * A-0 
Pomieszczenia służbowe o dużym zagrożeniu pożarowym (9) – – – – – – – – A-0b) * A-30 
Pokłady otwarte (10) – – – – – – – – – – A-0 
Pomieszczenia kategorii specjalnej i pomieszczenia ro-ro  (11) – – – – – – – – – – A-30 g)

Tabela 6.1.5-2 
Odporność ogniowa przegród poziomych oddzielających przyległe pomieszczenia 

Pomieszczenie od góry 
Pomieszczenie od dołu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Posterunki dowodzenia  (1) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * A-60 g)

Korytarze   (2) A-0 * * A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30 g)

Pomieszczenia mieszkalne  (3) A-60 A-0 * A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30 A-0d)

Klatki schodowe   (4) A-0 A-0 A-0 * A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30 g)

Pomieszczenia służbowe o małym zagrożeniu pożarowym (5) A-15 A-0 A-0 A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * A-0 
Przedziały maszynowe kategorii A  (6) A-60 A-60 A-60 A-60 A-60 * A-60f) A-30 A-60 * A-60 
Inne przedziały maszynowe  (7) A-15 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 * A-0 A-0 * A-0 
Pomieszczenia ładunkowe  (8) A-60 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0d) A-0 * A-0 * A-0 
Pomieszczenia służbowe o dużym zagrożeniu pożarowym (9) A-60 A-30 A-0d) A-30 A-0d) A-30 A-0d)  A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30 
Pokłady otwarte (10) * * * * * * * * * –  A-0 
Pomieszczenia kategorii specjalnej i pomieszczenia ro-ro (11) A-60 A-30 g) A-30 A-0d) A-30 g) A-0 A-60 g) A-0 A-0 A-30 A-0 A-30 g)
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Uwagi do tabel 6.1.5-1 i 6.1.5-2: 
a) W celu określenia klasy przegrody – patrz 2.2.3 i 2.2.4. 
b) Jeżeli pomieszczenia należą do tej samej kategorii, to przegrody wymagane są tylko wówczas, gdy pomieszczenia przyległe 

przeznaczone są do różnych celów, jak np. w kategorii (9) pomieszczenie kuchenne przyległe do innego pomieszczenia ku-
chennego nie wymaga przegrody, natomiast pomieszczenie kuchenne przyległe do magazynu farb wymaga przegrody klasy 
A-0. 

c) Przegrody oddzielające między sobą sterówkę i kabinę nawigacyjną mogą być klasy B-0. Nie wymaga się klasy odporności 
ogniowej dla ścian oddzielających mostek nawigacyjny od centrum bezpieczeństwa, jeśli centrum bezpieczeństwa znajduje się 
w obrębie mostka nawigacyjnego.  

d) Przegrodę o niższej odporności ogniowej można stosować tylko w przypadku, gdy każde z przyległych pomieszczeń bro-
nione jest automatyczną instalacją tryskaczową, spełniającą wymagania podane w 3.3. 

e) Jeżeli dana przegroda stanowi granicę głównej strefy pionowej wymaganej w 6.1.2.1, to powinna być klasy A-0. 
f) Dla przedziałów maszynowych kategorii (7) o małym zagrożeniu pożarowym mogą być zastosowane przegrody klasy A-0. Dla 

ustalenia takich przedziałów maszynowych – patrz określenia podane w 6.1.4.2(10). 
g) Obowiązuje od 1 lipca 2014 r. 
* Oznacza, że przegroda powinna być stalowa lub wykonana z materiału równoważnego stali, lecz nie musi być klasy A. 

Jednak jeśli pokład, z wyjątkiem pokładu otwartego, przebijany jest w celu przeprowadzenia kabli, rur lub kanałów wentyla-
cyjnych, to takie przejścia powinny być wykonane jako szczelne, żeby nie dopuścić do przenikania ognia i dymu. Przegrody 
między posterunkami dowodzenia (pomieszczenia awaryjnych zespołów prądotwórczych) a otwartymi pokładami mogą 
mieć otwory wlotów powietrza pozbawione zamknięć, chyba że w pomieszczeniu zastosowano stałą gazową instalację ga-
śniczą. 

6.1.6     Drogi ewakuacji 

6.1.6.1     Szerokość klatek schodowych 

Szerokość klatek schodowych w świetle nie może być mniejsza niż 0,9 m. Jeżeli spodziewana liczba 
ewakuowanych osób przekracza 90, szerokość klatek schodowych należy odpowiednio zwiększyć, licząc 
po 10 mm na każdą dodatkową osobę, z tym że odległość między poręczami nie może przekraczać 
1,8 m. Całkowitą liczbę osób ewakuowanych za pomocą takich klatek schodowych należy przyjąć jako 
sumę 2/3 liczby załogi i całkowitej liczby pasażerów przypadających na obszar obsługiwany przez takie 
klatki schodowe. Szerokość klatek schodowych należy obliczać wg Kodeksu FSS, rozdział 13, punkt 
2.1.2. 

Nie należy zmniejszać szerokości klatki schodowej w kierunku ewakuacji do miejsca zbiórki, z wy-
jątkiem przypadku, kiedy w jednej głównej strefie pionowej jest kilka miejsc zbiórki – wtedy szerokość 
klatki schodowej nie może się zmniejszać w kierunku ewakuacji do najdalej położonego miejsca zbiórki. 

6.1.6.2     Poręcze 

Klatki schodowe powinny być wyposażone w poręcze umieszczone z każdej strony. Maksymalna szero-
kość w świetle między poręczami powinna wynosić 1,8 m. 

6.1.6.3     Położenie osi klatek schodowych 

Wszystkie klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji więcej niż 90 osób powinny być usytuowane 
równolegle do osi statku. 

6.1.6.4     Wysokość wzniosu i kąt nachylenia 

Klatki schodowe nie mogą przekraczać 3,5 m pionowego wzniosu bez zastosowania podestu pośred-
niego i nie mogą być nachylone pod kątem większym niż 45 stopni. 

6.1.6.5     Podesty 

Z wyjątkiem podestów pośrednich, podesty na poziomie każdego pokładu powinny mieć powierzchnię nie 
mniejszą niż 2 m2 i powinny być powiększone o 1 m2 na każde przewidywane 10 osób powyżej 20 osób, lecz 
nie wymaga się, żeby miały powierzchnię większą niż 16 m2, z wyjątkiem podestów obsługujących pomiesz-
czenia ogólnego użytku, z których jest bezpośredni dostęp do wydzielonych klatek schodowych. Podesty 
pośrednie powinny być wymiarowane tak jak klatki schodowe. 
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6.1.6.6     Otwory drzwiowe i korytarze 

Otwory drzwiowe66, korytarze i podesty pośrednie włączone do dróg ewakuacji powinny być wymia-
rowane w taki sam sposób jak klatki schodowe. 

Całkowita szerokość drzwi klatki schodowej, wychodzącej na miejsce zbiórki, nie może być mniejsza 
od całkowitej szerokości klatek schodowych obsługujących dany pokład. 

6.1.6.7     Drogi dojścia na pokład opuszczania statku 

Należy przyjąć, że drogi dojścia na pokład opuszczania statku mogą obejmować miejsce zbiórki. W tym 
przypadku należy uwzględnić wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz wymiary korytarzy 
i drzwi z obudowanej klatki schodowej prowadzące na miejsce zbiórki i z miejsca zbiórki na pokład opusz-
czania statku, biorąc pod uwagę, że przejście osób z miejsc zbiórki do miejsc opuszczania statku będzie się 
odbywać w małych, zorganizowanych grupach. 

6.1.6.8     Trasy z miejsc zbiórki do miejsc wsiadania do łodzi lub tratw ratunkowych 

Jeżeli pasażerowie i załoga są gromadzeni na miejscu zbiórki, które nie jest miejscem wsiadania do łodzi 
lub tratw ratunkowych, szerokość klatki schodowej i drzwi od miejsca zbiórki do miejsca wsiadania do łodzi 
lub tratw ratunkowych powinna być ustalana na podstawie liczby osób ewakuowanych w zorganizowanej 
grupie. Szerokość tej klatki schodowej i drzwi nie musi przekraczać 1,5 m, o ile większe wymiary nie są wy-
magane do ewakuacji z tych pomieszczeń w normalnych warunkach. 

6.1.6.9     Plany dróg ewakuacji 

Dla każdego statku pasażerskiego należy opracować Plan dróg ewakuacji, zawierający następujące 
informacje: 

.1 liczbę załogi i pasażerów we wszystkich normalnie zajmowanych pomieszczeniach; 

.2 liczbę załogi i pasażerów przewidywanych do ewakuacji klatką schodową oraz przez drzwi, ko-
rytarze i podesty; 

.3 miejsca zbiórki oraz miejsca wsiadania do łodzi i tratw ratunkowych; 

.4 główne i pomocnicze drogi ewakuacji; 

.5 szerokość klatek schodowych, drzwi, korytarzy i powierzchnie podestów. 
Do Planu dróg ewakuacji należy dołączyć szczegółowe obliczenia szerokości ewakuacyjnych klatek 

schodowych, drzwi, korytarzy i powierzchni podestów.  
Zaleca się, aby obliczenia szerokości dróg ewakuacji wykonane były w oparciu o analizę przebiegu 

ewakuacji, opracowaną na podstawie wytycznych zawartych w okólniku MSC.1/Circ.1238. 

6.1.6.10     Drogi ewakuacji z pomieszczeń mieszkalnych, służbowych i posterunków dowodzenia 

6.1.6.10.1     Ewakuacja z pomieszczeń poniżej pokładu grodziowego 

6.1.6.10.1.1     Poniżej pokładu grodziowego należy utworzyć 2 drogi ewakuacji z każdego przedziału 
wodoszczelnego lub podobnie wydzielonego pomieszczenia lub grupy pomieszczeń, przy czym co naj-
mniej jedna z tych dróg powinna być niezależna od drzwi wodoszczelnych. W uzasadnionych przypad-
kach, wyjątkowo można zrezygnować z jednej z dróg ewakuacji z pomieszczeń załogowych, do których 
wchodzi się sporadycznie, jeśli wymagana droga ewakuacji jest niezależna od drzwi wodoszczelnych. 

6.1.6.10.1.2      Tam, gdzie zgodnie z 6.1.6.10.1.1, PRS wyraził zgodę na odstąpienie od wymagania 
dwóch dróg ewakuacji, taka jedyna droga powinna zapewniać bezpieczną ewakuację. Jednak szerokość 
w świetle klatki schodowej z poręczami po obu stronach nie może być mniejsza niż 0,8 mm. 

6.1.6.10.2     Ewakuacja z pomieszczeń powyżej pokładu grodziowego 

Powyżej pokładu grodziowego należy utworzyć 2 drogi ewakuacji z każdej głównej strefy pionowej 
lub podobnie wydzielonego pomieszczenia lub grupy pomieszczeń, z których co najmniej jedna powinna 
prowadzić do klatki schodowej tworzącej pionową drogę ewakuacji. 
                                                      
66   Nie dotyczy drzwi kabin mieszkalnych. 
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6.1.6.10.3     Bezpośredni dostęp do obudowanych klatek schodowych 

Obudowane klatki schodowe w pomieszczeniach mieszkalnych i służbowych powinny mieć bezpo-
średni dostęp z korytarzy, oraz – żeby uniknąć zatoru podczas ewakuacji – powinny mieć dostateczną 
powierzchnię dostosowaną do liczby osób, które mogą z nich korzystać w sytuacjach awaryjnych. We-
wnątrz takich obudowanych klatek schodowych mogą znajdować się tylko toalety ogólnodostępne, 
schowki z materiałów niepalnych przeznaczone do przechowywania niestwarzających zagrożenia środ-
ków bezpieczeństwa oraz otwarte stanowiska informacyjne. 

Bezpośredni dostęp do tych klatek schodowych może być tylko z korytarzy, wind, toalet ogólnodo-
stępnych, pomieszczeń kategorii specjalnej i otwartych pomieszczeń ro-ro dostępnych dla pasażerów, 
innych ewakuacyjnych klatek schodowych, wymaganych w 6.1.6.10.4.1 oraz przestrzeni zewnętrznych. 

Pomieszczenia ogólnego użytku także mogą mieć bezpośredni dostęp do obudowanych klatek scho-
dowych, z wyjątkiem wyjść zza kulis pomieszczeń teatralnych. 

Bezpośredni dostęp do klatki schodowej mogą również mieć małe korytarze lub hole używane do od-
dzielenia klatki schodowej od pomieszczeń kuchennych lub głównych pralni, pod warunkiem że ich po-
wierzchnia podłogi wynosi co najmniej 4,5 m2, szerokość co najmniej 0,9 m oraz że w ich obrębie znaj-
duje się stanowisko z wężem pożarniczym. 

6.1.6.10.4     Szczegóły konstrukcji dróg ewakuacji 

Drogi ewakuacji powinny spełniać następujące wymagania: 
.1 co najmniej jedna z dróg ewakuacji wymaganych w 6.1.6.10.1.1 i 6.1.6.10.2 (z pomieszczeń znaj-

dujących się poniżej jak i powyżej pokładu grodziowego) powinna być utworzona przez łatwo do-
stępną, obudowaną klatkę schodową, przy czym obudowa ta powinna zapewniać ciągłą osłonę od 
ognia od poziomu, na którym klatka schodowa zaczyna się, aż do odpowiednich pokładów, z któ-
rych wsiada się do łodzi lub tratw ratunkowych albo do najwyższego pokładu otwartego, jeśli po-
kład ewakuacyjny nie rozciąga się do końca rozważanej głównej strefy pionowej67. W tym ostat-
nim przypadku należy zapewnić bezpośrednie dojście do pokładu ewakuacyjnego przy pomocy 
zewnętrznych otwartych schodów i przejść, mających powierzchnię uniemożliwiającą poślizg, któ-
re powinny być wyposażone w oświetlenie awaryjne. Ściany zewnętrzne stykające się z otwartymi 
schodami i przejściami tworzącymi część drogi ewakuacji oraz przegrody w takich miejscach, 
w których ich uszkodzenie w czasie pożaru mogłoby utrudniać dojście do pokładu ewakuacyjnego, 
powinny mieć odporność ogniową zgodną z wymaganiami tabel 6.1.4-1 i 6.1.4-2; 

.2 dojście z obudowanych klatek schodowych do miejsca wsiadania do łodzi i tratw ratunkowych 
powinno być bezpośrednie, to jest po pokładzie otwartym lub wewnętrzną drogą ewakuacji, o od-
porności ogniowej odpowiadającej odporności obudowy klatek schodowych, określonej odpo-
wiednio w tabelach 6.1.4 i 6.1.5; 

.3 schodów obsługujących wyłącznie pomieszczenie i balkon w tym pomieszczeniu nie można 
uważać za tworzące jedną z wymaganych dróg ewakuacji; 

.4 każdy poziom wewnątrz atrium powinien mieć 2 drogi ewakuacji, przy czym jedna z nich powin-
na umożliwiać bezpośredni dostęp do obudowanej pionowej drogi ewakuacji68, spełniającej wy-
magania podpunktu .1; 

.5 szerokość, liczba i ciągłość dróg ewakuacji powinny spełniać wymagania Kodeksu FSS, rozdział 13. 

6.1.6.10.5     Oznakowanie dróg ewakuacji 

W rejonie pomieszczeń mieszkalnych dla pasażerów, oprócz wymaganego oświetlenia awaryjnego, 
drogi ewakuacji, łącznie z klatkami schodowymi i wyjściami, powinny być oznakowane systemem 
oświetlenia dolnego lub fotoluminescencyjnymi taśmami świecącymi, umieszczonymi nie wyżej niż 0,3 m 
nad pokładem we wszystkich punktach dróg ewakuacji, włączając zakręty i skrzyżowania dróg. Oświe-
tlenie musi umożliwiać pasażerom identyfikację tych dróg oraz identyfikację wyjść awaryjnych. Jeśli 

                                                      
67  Interpretacje dotyczące wykonania obudowy zapewniającej ciągłą osłonę od ognia zostały podane w okólniku MSC/ 

Circ.1120, dla prawidła II-2/13.3.2.4.1, Konwencji SOLAS, patrz rysunek w Załączniku. 
68  Takie obudowane drogi ewakuacji powinny być wymiarowane z uwzględnieniem całkowitej liczny osób na każdym rozpa-

trywanym poziomie atrium. 
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zastosowano oświetlenie elektryczne, to powinno być ono zasilane z awaryjnego źródła zasilania i musi 
być tak rozwiązane, żeby awaria pojedynczego światła lub przerwanie taśmy świecącej nie spowodowały 
wyeliminowania całego oznakowania. Systemy oświetlenia dolnego dróg ewakuacji powinny spełniać 
wymagania podane w 22.1.4 z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania oraz w rezolucji 
A.752(18).  

Na statkach pasażerskich przewożących więcej niż 36 pasażerów, system oświetlenia dolnego dróg 
ewakuacji powinien znajdować się również w rejonie pomieszczeń mieszkalnych dla załogi. 

Znaki dróg ewakuacji, wymagane w 2.3.1.7, znajdujące się w rejonie pomieszczeń mieszkalnych dla 
pasażerów, powinny być widoczne i łatwo czytelne dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania 
się, szczególnie dla osób na wózkach inwalidzkich. 

Zamiast oznakowania dróg ewakuacji przy pomocy systemu oświetlenia dolnego zasilanego elek-
trycznie lub fotoluminescencyjnych taśm świecących, na statku może być zastosowany alternatywny 
system kierowania ewakuacją, spełniający wymagania zawarte w okólniku MSC/Circ.1167, poddany 
próbom typu i uznany zgodnie z wytycznymi zawartymi w okólniku MSC/Circ.1168. 

6.1.6.10.6     Drzwi zamykane znajdujące się na drogach ewakuacji 

Drzwi kabin mieszkalnych i pomieszczeń prywatnych nie mogą wymagać użycia kluczy dla otwarcia 
ich od wewnątrz. Wzdłuż żadnej z wyznaczonych dróg ewakuacji nie mogą znajdować się jakiekolwiek 
drzwi wymagające użycia klucza dla ich otwarcia podczas poruszania się w kierunku ewakuacji.  

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczeń ogólnego użytku, które są normalnie zamknięte na zatrzask, powinny 
być wyposażone w mechanizm do szybkiego ich zwolnienia. Taki mechanizm powinien składać się z zatrza-
sku wyposażonego w urządzenie, które zwalnia zatrzask pod wpływem użycia siły działającej w kierunku 
ewakuacji. Mechanizm szybkiego zwalniania powinien spełniać następujące wymagania: 

.1 powinien składać się prętów lub paneli, których część zwalniająca rozciąga się na szerokość co 
najmniej połowy szerokości skrzydła drzwi i znajduje się co najmniej 760 mm, lecz nie więcej 
niż 1120 mm nad pokładem; 

.2 powinien spowodować zwolnienie zatrzasku przy użyciu siły nieprzekraczającej 67 N; oraz 

.3 nie może być wyposażony w zamknięcie, „śrubunek” lub inne rozwiązania, które nie pozwolą na 
zwolnienie zatrzasku przy stosowaniu nacisku na urządzenie zwalniające. 

6.1.6.10.7     Dostosowanie dróg ewakuacji dla osób niepełnosprawnych 

W pomieszczeniach ogólnego użytku i w rejonie pomieszczeń mieszkalnych dla pasażerów, drogi 
ewakuacji do miejsc zbiórki, w szczególności korytarze z poręczami, przejścia, otwory drzwiowe 
i drzwi, powinny być wykonane w taki sposób, aby zapewniały możliwość korzystania z nich przez oso-
by o ograniczonych możliwościach poruszania się, szczególnie przez osoby na wózkach inwalidzkich. 
Przy projektowaniu dróg ewakuacji należy uwzględnić zalecenia dotyczące projektowania i eksploatacji 
statków pasażerskich celem dostosowania ich do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, zawarte 
w okólniku MSC/Circ.735.  

6.1.6.10.8     Drogi ewakuacji z przestrzeni dla pasażerów na pokładach otwartych 

Na statkach pasażerskich przewożących więcej niż 36 pasażerów należy utworzyć 2 drogi ewakuacji, 
możliwie jak najbardziej oddalone od siebie, ze wszystkich przestrzeni dla pasażerów na pokładach 
otwartych. 

6.1.6.11     Drogi ewakuacji z przedziałów maszynowych 

W każdym przedziale maszynowym należy utworzyć 2 drogi ewakuacji, które powinny spełniać wy-
magania niniejszego podrozdziału. 

6.1.6.11.1     Ewakuacja z przedziałów maszynowych poniżej pokładu grodziowego 

Tam, gdzie przedział maszynowy znajduje się poniżej pokładu grodziowego, drogi ewakuacji powin-
ny stanowić albo: 
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.1 dwa ciągi stalowych schodów lub drabin69, rozmieszczonych możliwie jak najdalej od siebie, 
prowadzące do drzwi w górnej części przedziału maszynowego, skąd zapewniony jest dostęp do 
pokładu, z którego wsiada się do łodzi i tratw ratunkowych. Jeden ciąg schodów lub drabin po-
winien znajdować się w ciągłej osłonie od ognia, o odporności ogniowej wymaganej dla klatek 
schodowych (kategoria (2) wg 6.1.4 oraz kategoria (4) wg 6.1.5), poczynając od dolnej części 
przedziału maszynowego, aż do bezpiecznego miejsca na zewnątrz tego przedziału. Drzwi w tej 
osłonie powinny być samozamykające, o tej samej odporności ogniowej co osłona. Drabina lub 
schody powinny być zamocowane w taki sposób, żeby ciepło w przypadku pożaru w przedziale 
maszynowym nie mogło przenikać przez nieizolowane miejsca zamocowania drabiny lub scho-
dów. Osłona powinna zapewniać przejście o wymiarach co najmniej 0,8 x 0,8 m, przy czym dra-
bina może znajdować się w świetle tego przejścia. Wewnątrz osłony powinno znajdować się 
oświetlenie awaryjne; albo 

.2 jeden ciąg stalowych schodów lub drabin prowadzący do drzwi w górnej części przedziału ma-
szynowego, skąd zapewniony jest dostęp do pokładu ewakuacyjnego, z którego wsiada się do ło-
dzi i tratw ratunkowych, i dodatkowo stalowe drzwi otwierane z każdej strony, umieszczone 
w dolnej części przedziału w miejscu oddalonym od ciągu schodów lub drabin. Drzwi powinny 
zapewniać dostęp do bezpiecznej drogi ewakuacji z dolnej części przedziału na pokład, z którego 
wsiada się do łodzi i tratw ratunkowych. 

Wszystkie schody oraz pochylone drabiny ewakuacyjne, które nie są umieszczone w ciągłej osłonie 
od ognia, powinny być stalowe i powinny być od dołu zabezpieczone stalową osłoną chroniącą przed 
ciepłem i ogniem. 

6.1.6.11.2     Ewakuacja z przedziałów maszynowych powyżej pokładu grodziowego 

Tam gdzie przedział maszynowy znajduje się nad pokładem grodziowym, drogi ewakuacji powinny być 
rozmieszczone możliwie jak najdalej od siebie, a drzwi wyjściowe z każdej z nich powinny być usytuowa-
ne w takich miejscach, skąd zapewniony jest dostęp do pokładów, z których wsiada się do łodzi i tratw 
ratunkowych. Jeśli takie drogi ewakuacji wymagają użycia drabin, to powinny to być drabiny stalowe. 

6.1.6.11.3     Odstępstwo od wymagania dwóch dróg ewakuacji 

Na statkach o pojemności brutto mniejszej niż 1000 można zrezygnować z jednej drogi ewakuacji 
z przedziału maszynowego, ale należy wówczas zwrócić szczególną uwagę na szerokość i rozplanowanie 
górnej części przedziału. 

Na statkach o pojemności brutto 1000 lub większej można zrezygnować z jednej drogi ewakuacji 
z przedziałów maszynowni pomocniczych, ale tylko wtedy, gdy albo drzwi, albo stalowa drabina zapew-
niają bezpieczną drogę ewakuacji na pokład, z którego wsiada się do łodzi lub tratw ratunkowych, przy 
czym należy również zwrócić szczególną uwagę na rodzaj i rozplanowanie przedziału. Wymaganie to ma 
zastosowanie wyłącznie do przedziałów maszynowni pomocniczych, w których załoga nie jest normalnie 
zatrudniona (przebywa jedynie sporadycznie). 

Z pomieszczenia maszyny sterowej należy zapewnić drugą drogę ewakuacji, gdy w tym pomieszcze-
niu znajduje się stanowisko sterowania awaryjnego, chyba że do tego pomieszczenia jest bezpośrednie 
dojście z pokładu otwartego. 

6.1.6.11.4     Ewakuacja z pomieszczenia centrali manewrowo-kontrolnej 

W pomieszczeniu centrali manewrowo-kontrolnej (CMK) znajdującej się wewnątrz przedziału ma-
szynowego należy utworzyć dwie drogi ewakuacji, przy czym przynajmniej jedna z nich powinna za-
pewniać ciągłą osłonę od ognia, aż do bezpiecznego miejsca poza przedziałem maszynowym. 

                                                      
69  Drabiny wykonane ze stalowych elastycznych lin nie są do zaakceptowania. 
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6.1.6.11.5     Ewakuacja z głównych warsztatów znajdujących się w przedziałach maszynowych70 

Należy utworzyć dwie drogi ewakuacji z głównego warsztatu, znajdującego się w przedziale maszy-
nowym. Co najmniej jedna z tych dróg ewakuacji powinna zapewniać ciągłą osłonę od ognia aż do bez-
piecznego miejsca znajdującego się poza takim przedziałem maszynowym. 

6.1.6.11.6     Ewakuacja z innych zamkniętych pomieszczeń w rejonie przedziału maszynowego 

Z zamkniętych pomieszczeń71 znajdujących się w rejonie przedziału maszynowego, takich jak po-
mieszczenia przeznaczone do monitorowania pracy urządzeń maszynowych oraz warsztaty, w których 
normalnie pracuje załoga, powinny być co najmniej 2 drogi ewakuacji, z których jedna powinna być 
niezależna od przedziału maszynowego i powinna prowadzić na pokład ewakuacyjny. 

6.1.6.12     Rozmieszczenie ucieczkowych aparatów oddechowych 

6.1.6.12.1     Na wszystkich statkach pasażerskich co najmniej 2 ucieczkowe aparaty oddechowe, spełnia-
jące wymagania podane w 5.1.5, powinny znajdować się w każdej głównej strefie pionowej. 

6.1.6.12.2     Na wszystkich statkach pasażerskich przewożących więcej niż 36 pasażerów, oprócz apara-
tów wymaganych w 6.1.6.12.1, dodatkowo 2 takie aparaty powinny znajdować się w każdej głównej 
strefie pionowej.  

6.1.6.12.3     Wymagania podane w 6.1.6.12.1 i 6.1.6.12.2 nie mają zastosowania do obudowanych klatek 
schodowych tworzących osobne główne strefy pionowe oraz do głównych stref pionowych w dziobowej 
bądź rufowej części statku, w których nie ma pomieszczeń kategorii (6), (7), (8) lub (12), określonych 
w 6.1.4. 

6.1.7     Zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych i wind w pomieszczeniach  
mieszkalnych, służbowych oraz w posterunkach dowodzenia 

6.1.7.1     Schody powinny być obudowane przegrodami klasy A, wyposażonymi w skuteczne zamknię-
cia wszystkich otworów, z takim wyjątkiem, że: 

.1 schody łączące tylko dwa pokłady nie muszą być obudowane, pod warunkiem że odporność 
ogniowa pokładu jest utrzymana przy pomocy odpowiednich przegród lub drzwi samozamykają-
cych w jednej z przestrzeni między pokładami. Jeśli schody są obudowane w jednej z tych prze-
strzeni, to obudowa powinna spełniać wymagania dotyczące odporności ogniowej podane w ta-
belach 6.1.4-1 lub 6.1.5-1; 

.2 schody w pomieszczeniach ogólnego użytku mogą nie być obudowane, pod warunkiem że znajdują 
się całkowicie wewnątrz takiego pomieszczenia. 

6.1.7.2     Szyb windy powinien być tak wykonany, aby niemożliwe było przenikanie dymu i ognia z jednej 
przestrzeni międzypokładowej do drugiej i powinien być wyposażony w przegrody przeciwciągowe, za-
trzymujące ciąg powietrza i dymu. 

Maszynownie wind umieszczonych wewnątrz obudowanych klatek schodowych powinny znajdować 
się w oddzielnych pomieszczeniach otoczonych stalowymi ścianami, przy czym w ścianach tych dopusz-
cza się wykonanie otworów umożliwiających przejście kabli windy. 

Windy, których drzwi otwierają się do innych pomieszczeń niż korytarze, pomieszczenia ogólnego 
użytku, pomieszczenia kategorii specjalnej, klatki schodowe i przestrzenie zewnętrzne (np. do pomiesz-
czeń z zaopatrzeniem, pomieszczeń kuchennych, pralni, przedziałów maszynowych itp.), nie mogą 
otwierać się do klatek schodowych tworzących drogi ewakuacji. 

                                                      
70  Wymaganie to ma zastosowanie do statków podlegających Konwencji SOLAS, zbudowanych 1 stycznia 2016 r. lub po tej 

dacie. 
71  Zamknięte pomieszczenie jest pomieszczeniem, które ma mniej niż 30% otworów komunikacyjnych z przedziałem maszy-

nowym, w którym znajduje się to pomieszczenie. 
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6.1.8     Zabezpieczenie otworów w przegrodach pożarowych klasy A 

6.1.8.1     Wszystkie otwory z wyjątkiem luków pomiędzy ładowniami, pomieszczeniami kategorii spe-
cjalnej, magazynami, przedziałami na bagaż oraz pomiędzy tymi pomieszczeniami a pokładem otwar-
tym, powinny być wyposażone w zamocowane na stałe zamknięcia, których odporność ogniowa nie 
może być mniejsza niż odporność przegrody, w której są zamontowane. 

6.1.8.2     Konstrukcja drzwi pożarowych i ich ościeżnic w przegrodach klasy A oraz mechanizmów do 
utrzymania ich w pozycji zamkniętej powinna zapewniać odporność na ogień, jak również na przenika-
nie dymu i płomieni, równorzędną odporności przegrody, w której te drzwi są zamontowane. Drzwi i ich 
ościeżnice powinny być stalowe lub wykonane z materiału równoważnego stali. Drzwi podlegają bada-
niom i próbom ogniowym zgodnie z wymaganiami Kodeksu FTP, Załącznik 1, Część 3. 

Drzwi pożarowe uznane jako klasy A bez progu stanowiącego część ościeżnicy powinny być monto-
wane w taki sposób, aby szczelina pod drzwiami nie przekraczała 12 mm. Pod drzwiami powinien być 
zamontowany próg z materiału niepalnego, tak aby wykładzina podłogowa nie znajdowała się pod za-
mkniętymi drzwiami. 

Jeśli przegrody o wymaganej klasie odporności ogniowej zostały zastąpione przegrodami o klasie 
wyższej, to drzwi w takich przegrodach mogą mieć odporność ogniową zgodną tylko z wymaganą klasą 
przegrody. 

Drzwi wodoszczelne nie muszą być izolowane. Drzwi wodoszczelne montowane w przegrodach kla-
sy A poniżej pokładu grodziowego, traktowane jako drzwi pożarowe, nie muszą być poddawane próbom 
ogniowym zgodnie z Kodeksem FTP, pod warunkiem że spełniają odpowiednie wymagania dotyczące 
wodoszczelności. Drzwi montowane powyżej pokładu grodziowego, które muszą spełniać wymagania 
dotyczące ochrony przeciwpożarowej i wodoszczelności, powinny być poddawane próbom ogniowym 
zgodnie z wymaganiami Kodeksu FTP. 

Jeżeli drzwi wodoszczelne montowane są razem z drzwiami pożarowymi, należy zapewnić możli-
wość niezależnego otwierania i zamykania każdych z tych drzwi z obu ich stron oraz, jeśli jest wymaga-
ne zdalne sterowanie tymi drzwiami – z miejsca takiego sterowania. 

6.1.8.3     Drzwi pożarowe w głównych przegrodach pożarowych, w ścianach wygradzających pomiesz-
czenia kuchenne i w ścianach klatek schodowych, inne niż drzwi wodoszczelne zamykane mechanicznie 
lub drzwi, które są normalnie zamknięte, powinny spełniać następujące wymagania: 

.1 drzwi powinny być samozamykające i zdolne do zamknięcia się przy przechyle do 3,5 stopnia na 
stronę przeciwną do kierunku ich zamykania; 

.2 przybliżony czas zamykania drzwi zawiasowych powinien wynosić nie więcej niż 40 s i nie 
mniej niż 10 s od chwili rozpoczęcia ich ruchu przy stanie statku bez przechyłu. Przybliżone jed-
nostajne tempo zamykania pożarowych drzwi przesuwnych powinno być nie większe niż 0,2 m/s 
i nie mniejsze niż 0,1 m/s przy stanie statku bez przechyłu; 

.3 drzwi (utrzymywane w stanie otwartym), z wyjątkiem drzwi do szybów ewakuacyjnych, powinny 
być tak wykonane, aby możliwe było ich zdalne zwalnianie (zamykanie) ze statkowego centrum 
bezpieczeństwa/centralnego posterunku dowodzenia stale obsadzonego wachtą – albo jednocze-
śnie, albo grupowo, a także indywidualnie z miejsca po obu stronach drzwi. Przełączniki zwalnia-
jące powinny mieć funkcję włączony-wyłączony, uniemożliwiającą automatyczny powrót systemu 
do położenia początkowego; 

.4 zabrania się stosowania zaczepów przytrzymujących drzwi w położeniu otwartym, które nie są 
zwalniane ze statkowego centrum bezpieczeństwa/ centralnego posterunku dowodzenia; 

.5 drzwi zdalnie zamykane powinny zapewniać możliwość ponownego ich otwarcia z obu stron 
tych drzwi za pomocą sterowania miejscowego. Po takim otwarciu miejscowym drzwi powinny 
ponownie zamknąć się automatycznie; 

.6 w statkowym centrum bezpieczeństwa/w centralnym posterunku dowodzenia stale obsadzonym 
wachtą, na panelu sygnalizacyjnym drzwi pożarowych należy przewidzieć sygnalizację pokazu-
jącą stan zamknięcia każdych zdalnie zamykanych drzwi72; 

                                                      
72  Sygnalizacja zamknięcia drzwi wind powinna spełniać następujące założenia: 
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.7 mechanizm zwalniający drzwi powinien być tak zaprojektowany, aby drzwi zostały automatycz-
nie zamknięte w przypadku przerwania instalacji sterowania lub odcięcia zasilania z głównego 
źródła energii elektrycznej; 

.8 drzwi zamykane mechanicznie powinny być wyposażone w miejscowe akumulatory energii, któ-
re powinny znajdować się w bezpośrednim ich sąsiedztwie i powinny umożliwić działanie drzwi 
po przerwaniu instalacji sterowania lub odcięciu zasilania z głównego źródła energii elektrycznej 
co najmniej dziesięć razy (pełne otwarcie i zamknięcie), przy użyciu sterowania miejscowego; 

.9 przerwanie obwodu sterowania lub głównego zasilania jednych drzwi nie może mieć wpły-
wu na bezpieczne działanie pozostałych drzwi; 

.10 zdalnie zwalniane drzwi przesuwne lub drzwi z napędem mechanicznym powinny być wyposażone 
w alarm dźwiękowy, rozlegający się przez co najmniej 5 s, lecz nie dłużej niż 10 s po zwolnieniu 
drzwi ze statkowego centrum bezpieczeństwa/centralnego posterunku dowodzenia, zanim drzwi 
nie zaczną się poruszać, oraz rozlegający się w sposób ciągły, zanim drzwi nie zostaną całkowicie 
zamknięte; 

.11 jeśli drzwi zostały zaprojektowane tak, aby otwierały się po zetknięciu z przeszkodą, która zna-
lazła się na drodze ich ruchu, to powinny otwierać się nie więcej niż na 1m od punktu zetknięcia; 

.12 dwuskrzydłowe drzwi z zatrzaskiem koniecznym do zachowania ich odporności ogniowej po-
winny mieć zatrzask uaktywniany automatycznie poprzez zadziałanie drzwi zwolnionych syste-
mem sterowania; 

.13 drzwi zapewniające bezpośredni dostęp do pomieszczeń kategorii specjalnej zasilane energią 
i zamykane automatycznie nie muszą być wyposażone w alarmy i mechanizmy zdalnego zwal-
niania, wymagane w podpunktach .3 i .10; 

.14 elementy miejscowego sterowania drzwi powinny być dostępne do ich konserwacji i regulacji; oraz 

.15 drzwi z napędem mechanicznym powinny być wyposażone w system sterowania uznanego typu, 
umożliwiający działanie w przypadku pożaru, co powinno być potwierdzone badaniem zgodnie 
z Kodeksem FTP. System powinien spełniać następujące wymagania: 
.1 system sterowania zasilany energią powinien umożliwiać działanie drzwi przy temperaturze 

co najmniej 200 °C przez co najmniej 60 min; 
.2 zasilanie energią wszystkich innych drzwi nie wystawionych na działanie pożaru nie może 

ulec uszkodzeniu; 
.3 przy temperaturach wyższych niż 200 °C system sterowania powinien zostać automatycz-

nie odłączony od zasilania energią i powinien zapewnić utrzymywanie drzwi w stanie za-
mkniętym aż do osiągnięcia temperatury co najmniej 945 °C; 

.16 panele zdalnego zamykania i sygnalizacji pokazującej stan zamknięcia drzwi pożarowych powinny 
znajdować się w statkowym centrum bezpieczeństwa/centralnym posterunku dowodzenia – patrz 
6.1.25.2.4.  

6.1.8.4     Na statkach przewożących nie więcej niż 36 pasażerów, jeśli pomieszczenie bronione jest 
przez automatyczną instalację tryskaczową spełniającą wymagania podane w podrozdziale 3.3 lub ma 
sufit ciągły klasy B, to otwory w pokładach nietworzących uskoków w głównych strefach pionowych, 
ani nieograniczających stref poziomych powinny zamykać się w miarę szczelnie, a same pokłady powin-
ny spełniać wymagania dotyczące odporności ogniowej klasy A w takim stopniu, jaki PRS uzna za uza-
sadniony i praktycznie możliwy do spełnienia. 

6.1.8.5     Wymagania dotyczące odporności ogniowej klasy A zewnętrznych ścian statku nie mają zasto-
sowania do szklanych przegród, okien i iluminatorów, pod warunkiem że w 6.1.10.3 nie wymaga się, aby 
były one klasy A. Podobnie wymagania te nie mają zastosowania do drzwi zewnętrznych, z wyjątkiem 
tych drzwi w nadbudówkach i pokładówkach, które znajdują się naprzeciw urządzeń ratunkowych, rejo-

                                                                                                                                                                          
.1 sygnał pokazujący, że drzwi klasy A windy znajdują się w położeniu zamkniętym powinien być uaktywniany tylko wtedy, 

gdy polecenie zamknięcia drzwi pożarowych zostało wydane z tego posterunku; oraz 
.2 jeśli przewidziano kilka wind z dostępem do tej samej klatki schodowej, wskaźniki zamknięcia drzwi znajdujące się 

w tym posterunku powinny mieć możliwość wskazywania, że wszystkie drzwi wind prowadzące na ten sam podest klatki 
schodowej są zamknięte. Wskazanie to powinno być widoczne na panelu sygnalizacyjnym; 
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nu zewnętrznych miejsc opuszczania statku i miejsc zbiórki, zewnętrznych schodów i pokładów otwar-
tych tworzących drogi ewakuacji. 

Drzwi w obudowanych klatkach schodowych nie podlegają tym wymaganiom. 

6.1.8.6     Wszystkie drzwi pożarowe klasy A w klatkach schodowych, pomieszczeniach ogólnego użytku 
oraz przegrodach głównych stref pionowych znajdujące się na drogach ewakuacji, z wyjątkiem drzwi wo-
doszczelnych, drzwi strugoszczelnych (półwodoszczelnych), drzwi prowadzących na pokład otwarty 
i drzwi, które muszą być gazoszczelne, powinny być wyposażone w samozamykający się przepust do pro-
wadzenia węży pożarniczych. Materiał, konstrukcja i odporność ogniowa przepustu powinny być równo-
ważne odporności drzwi, w których jest on zamontowany. 

Przepust powinien mieć otwór kwadratowy o wymiarach w świetle 150 x 150 mm przy drzwiach za-
mkniętych i powinien być usytuowany w dolnej części drzwi, po stronie przeciwległej zawiasom, 
a w przypadku drzwi przesuwnych – jak najbliżej krawędzi otwarcia. 

Nie wymaga się, aby zapewniona była możliwość otwierania/zamykania przepustu zamontowanego 
w drzwiach pożarowych, zarówno zawiasowych jak i przesuwnych, kiedy drzwi te znajdują się w pozycji 
zamkniętej. 

6.1.8.7     Drzwi w ścianach otaczających przedziały maszynowe inne niż drzwi wodoszczelne z napę-
dem mechanicznym powinny być tak skonstruowane, żeby w przypadku pożaru w pomieszczeniu za-
pewnione było ich niezawodne zamknięcie. Może to być osiągnięte za pomocą urządzenia zamykającego 
o napędzie mechanicznym lub przez zastosowanie drzwi samozamykających, zdolnych do zamknięcia 
się przy przechyle 3,5o na stronę przeciwną do kierunku ich zamykania, wyposażonych w bezpiecznie 
działające trzymacze z mechanizmem zdalnego zwalniania. Drzwi montowane w awaryjnych szybach 
ewakuacyjnych nie muszą być wyposażone w trzymacze z mechanizmem zdalnego zwalniania. 

6.1.9     Zabezpieczenie otworów w przegrodach klasy B 

6.1.9.1     Drzwi i ościeżnice w przegrodach klasy B, jak i urządzenia zapewniające utrzymanie tych 
drzwi w pozycji zamkniętej, powinny zapewniać odporność na działanie ognia równoważną tym prze-
grodom, co powinno być potwierdzone badaniem zgodnie z Kodeksem FTP, Załącznik 1, Część 3, z ta-
kim wyjątkiem, że w dolnej części drzwi mogą znajdować się otwory wentylacyjne. Jeżeli taki otwór 
znajduje się w drzwiach lub pod nimi, powierzchnia w świetle takiego otworu lub otworów nie może 
przekraczać 0,05 m2.  

Alternatywnie, dopuszcza się zastosowanie niepalnego kanału wentylacyjnego, poprowadzonego 
między kabiną a korytarzem i umieszczonego poniżej bloku sanitarnego, jeżeli powierzchnia przekroju 
tego kanału nie przekracza 0,05 m2. Wszystkie otwory wentylacyjne powinny być zabezpieczone kratką 
wykonaną z materiału niepalnego. Drzwi powinny być niepalne. 

Drzwi uznane jako klasy B bez progu stanowiącego część ościeżnicy powinny być montowane w taki 
sposób, aby szczelina pod drzwiami nie przekraczała 25 mm. 

6.1.9.2     Drzwi do kabin mieszkalnych w przegrodach klasy B powinny być typu samozamykającego. 
Zabronione jest stosowanie zaczepów przytrzymujących te drzwi. 

6.1.9.3     Wymagania dotyczące odporności ogniowej klasy B zewnętrznych ścian nie mają zastosowa-
nia do szklanych przegród, okien i iluminatorów. Podobnie wymagania te nie mają zastosowania do 
drzwi zewnętrznych w nadbudówkach i pokładówkach. 

Dla statków przewożących nie więcej niż 36 pasażerów zezwala się na zastosowanie materiałów 
palnych do wykonania drzwi oddzielających kabiny od indywidualnych, wewnętrznych pomieszczeń 
sanitarnych, takich jak kabiny prysznicowe. 

6.1.9.4     Na statkach przewożących nie więcej niż 36 pasażerów, na których zamontowano automatyczną 
instalację tryskaczową spełniającą wymagania podane w 3.3: 

.1 otwory w pokładach nietworzących uskoków w głównych strefach pionowych, ani nieogranicza-
jących stref poziomych powinny być zamknięte w miarę szczelnie, a same pokłady powinny 
spełniać wymagania dotyczące odporności ogniowej klasy B w takim stopniu, w jakim wg PRS 
jest to uzasadnione i możliwe do spełnienia; 
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.2 otwory w ścianach korytarzy klasy B powinny być zabezpieczone zgodnie z wymaganiami poda-
nymi w 6.1.3. 

6.1.10     Okna i iluminatory 

6.1.10.1     Okna i iluminatory w ścianach znajdujących się w obrębie pomieszczeń mieszkalnych i służ-
bowych oraz posterunków dowodzenia innych niż te, do których mają zastosowanie wymagania podane 
w 6.1.8.5 i 6.1.9.3, powinny być tak skonstruowane, aby spełniały wymagania dotyczące klasy odporno-
ści ogniowej ścian, w których są zamontowane. Okna i iluminatory podlegają badaniom zgodnie z wy-
maganiami Kodeksu FTP, Załącznik 1, Część 3. 

6.1.10.2     Niezależnie od wymagań dotyczących odporności ogniowej podanych w tabelach 6.1.4-1 i 6.1.4-
2 oraz 6.1.5-1 i 6.1.5-2, okna i iluminatory w ścianach zewnętrznych pomieszczeń mieszkalnych i służbo-
wych oraz posterunków dowodzenia powinny mieć ramy stalowe lub wykonane z innego odpowiedniego 
materiału. Szyby powinny być zamocowane przy pomocy metalowej listwy lub kątownika. 

6.1.10.3     Okna znajdujące się naprzeciw urządzeń ratunkowych, miejsc opuszczania statku i miejsc 
zbiórki, zewnętrznych schodów i pokładów otwartych używanych jako drogi ewakuacji oraz okna znaj-
dujące się poniżej rejonów opuszczania tratw ratunkowych i ześlizgów ewakuacyjnych powinny mieć 
klasę odporności ogniowej zgodną z wymaganiami podanymi w tabeli 6.1.4-1. Jeżeli jednak dla zabez-
pieczenia tych okien przewidziano specjalne głowice automatycznej instalacji tryskaczowej, to jako rów-
noważne mogą być zaakceptowane okna klasy A-0. Aby głowice automatycznej instalacji tryskaczowej 
mogły być uznane za odpowiednie, to muszą to być: 

.1 głowice specjalnego typu, umieszczone nad oknami i zamontowane jako dodatkowe do konwen-
cjonalnych głowic sufitowych; lub 

.2 konwencjonalne głowice sufitowe tak rozmieszczone, że okna są chronione strumieniem roz-
pylonej wody o średniej intensywności co najmniej 5 l/min na m2 powierzchni, przy czym po-
wierzchnia tych okien powinna zostać włączona do obliczeń powierzchni pokrywanej przez au-
tomatyczną instalację tryskaczową; lub 

.3 głowice wysokociśnieniowej równoważnej instalacji tryskaczowej, które zostały poddane pró-
bom i uznane zgodnie z wytycznymi zawartymi w rezolucji A.800(19). 

6.1.10.4     Okna znajdujące się w burcie statku poniżej rejonu opuszczania łodzi ratunkowych powinny 
mieć odporność ogniową co najmniej równą klasie A-0.  

6.1.11     Zabezpieczenie przeciwpożarowe pomieszczeń mieszkalnych, służbowych i posterunków 
dowodzenia 

6.1.11.1     Na statkach przewożących nie więcej niż 36 pasażerów, we wszystkich pomieszczeniach 
mieszkalnych i służbowych oraz w posterunkach dowodzenia, z wyjątkiem pomieszczeń, które nie stwa-
rzają istotnego zagrożenia pożarowego (takie jak przedziały puste, pomieszczenia sanitarne itp.), należy 
zastosować alternatywnie: 

.1 stałą instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru uznanego typu, spełniającą wymagania podane 
w 4.1 i 6.1.14, tak wykonaną, aby zapewniała wykrywanie pożaru w we wszystkich ww. po-
mieszczeniach oraz umożliwiała wykrywanie dymu w korytarzach, klatkach schodowych i dro-
gach ewakuacji w rejonie pomieszczeń mieszkalnych; albo 

.2 automatyczną instalację tryskaczową uznanego typu, spełniającą wymagania podane w 3.3 
i 6.1.13 oraz dodatkowo instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru, spełniającą wymagania 
podane w 4.1 i 6.1.14, zapewniającą wykrywanie dymu w korytarzach, klatkach schodowych 
i drogach ewakuacji w rejonie pomieszczeń mieszkalnych. 

Jeśli stała instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru zamontowana jest tylko w korytarzach, klat-
kach schodowych i trasach ewakuacji znajdujących się w obrębie pomieszczeń mieszkalnych, to we 
wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych i służbowych oraz w posterunkach dowodzenia należy za-
montować automatyczną instalację tryskaczową. 

6.1.11.2     Na statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów, we wszystkich pomieszczeniach miesz-
kalnych i służbowych oraz posterunkach dowodzenia, łącznie z korytarzami i klatkami schodowymi, 
należy zastosować: 

 



Wymagania dodatkowe 163

.1 automatyczną instalację tryskaczową uznanego typu, spełniającą wymagania podane w 3.3 i 6.1.13, 
przy czym posterunki dowodzenia, w których woda może spowodować uszkodzenie ważnych ele-
mentów wyposażenia mogą być wyposażone w inną stałą instalację gaśniczą uznanego typu; oraz  

.2 stałą instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru uznanego typu, spełniającą wymagania podane 
w 4.1 i 6.1.14, zapewniającą wykrywanie dymu w tych pomieszczeniach, przy czym czujki wykryw-
cze dymu nie muszą być montowane w indywidualnych łazienkach i pomieszczeniach kuchennych. 

Każde wydzielone pomieszczenie o powierzchni podłogi większej niż 2 m2 powinno być wyposażone 
w tryskacz i czujkę wykrywczą dymu. Pomieszczenia o powierzchni podłogi mniejszej niż 2 m2 mogą 
być wyposażone tylko w czujkę wykrywczą dymu. 

Pomieszczenia o małym zagrożeniu pożarowym (jak np. przedziały puste, toalety, pomieszczenia do 
przechowywania butli lub zbiornika CO2 i pomieszczenia podobne) nie muszą być wyposażone w try-
skacz, ani w czujkę wykrywczą dymu. 

W pomieszczeniach, w których może powstawać para lub dym, takich jak komory chłodni prowian-
towych, sauny i pralnie, zamiast czujek wykrywczych dymu mogą być stosowane czujki wykrywcze 
ciepła. 

6.1.11.3     Na statkach pasażerskich z balkonami kabin mieszkalnych, balkony te powinny być wyposa-
żone w instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru (patrz 6.1.14.4) oraz w instalację zraszającą wodną 
(patrz 3.4.5), chyba że meble i elementy wyposażenia spełniają wymagania takie jak dla pomieszczeń 
z umeblowaniem i wykończeniem o ograniczonym zagrożeniu pożarowym, podane w 1.2.57 – patrz 
punkt 6.1.1.2.8.  

6.1.11.4     Cała główna strefa pionowa, w której znajduje się atrium, powinna być chroniona przez instala-
cję wykrywania pożaru, spełniającą wymagania podane w 4.1 i 6.1.14, z czujkami wykrywczymi dymu. 

6.1.11.5     Atria powinny być wyposażone w system oddymiania, uruchamiany automatycznie przez 
instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru, spełniający wymagania podane w podrozdziale 22.3.5 
z Części VI – Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze. Sterowanie systemem oddymiania powin-
no znajdować się w centrum bezpieczeństwa statku – patrz 6.1.25.2.4. 

6.1.11.6     Wewnętrzne miejsca zbiórki pasażerów powinny być wyposażone w instalację wentylacji 
nawiewowej, spełniającą wymagania podane w podrozdziale 22.3.6 z Części VI – Urządzenia maszyno-
we i urządzenia chłodnicze. 

6.1.11.7     Pomieszczenia mieszkalne należy wyposażyć w sprzęt pożarniczy i ucieczkowe aparaty odde-
chowe, rozmieszczone zgodnie z zasadami podanymi w tabeli 5.1.6-1. 

6.1.12     Zabezpieczenie przeciwpożarowe pomieszczeń ładunkowych  

6.1.12.1     Na statkach pasażerskich o pojemności brutto 1000 lub większej, pomieszczenia ładunkowe 
powinny być wyposażone w stałą instalację na ditlenek węgla, spełniającą wymagania podane w 3.6 lub 
równoważną gazową instalację gaśniczą wymienioną w 3.7, lub stałą instalacją gaśniczą na pianę lekką, 
spełniającą wymagania podane w 3.5.3, zapewniającą równorzędną obronę. 

6.1.12.2     Na statkach pasażerskich o pojemności brutto mniejszej niż 1000 oraz na statkach z ograni-
czonym rejonem żeglugi (patrz 6.17.1) można nie stosować stałej gazowej instalacji gaśniczej w po-
mieszczeniach ładunkowych, o ile statek wyposażony jest w stalowe pokrywy luków i skuteczne urzą-
dzenia do zamykania wszystkich otworów wentylacyjnych oraz innych otworów prowadzących do po-
mieszczeń ładunkowych. 

6.1.12.3     Każde pomieszczenie ładunkowe niedostępne w czasie normalnej eksploatacji statku powinno 
być wyposażone w instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru, spełniającą wymagania podane w 4.1 
lub w system wykrywania dymu metodą próbkowania powietrza, spełniający wymagania podane w 4.2. 

Na statkach pasażerskich z ograniczonym rejonem żeglugi można nie stosować instalacji wykrywania 
i sygnalizacji pożaru – patrz 6.17.2. 
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6.1.12.4     Na wszystkich statkach pasażerskich, niezależnie od ich pojemności brutto, przewożących 
ładunki niebezpieczne na pokładzie lub w jakichkolwiek pomieszczeniach ładunkowych, każde pomiesz-
czenie ładunkowe powinno być wyposażone w stałą instalację gaśniczą na ditlenek węgla, spełniającą 
wymagania podane w 3.6 lub gazową instalację gaśniczą, która zapewnia równoważną ochronę przewo-
żonym ładunkom. 

6.1.13     Automatyczna instalacja tryskaczowa 

6.1.13.1     Instalacja powinna spełniać wymagania podane w 3.3 oraz dodatkowo wymagania niniejszego 
podrozdziału. 

6.1.13.2     Należy przewidzieć co najmniej 2 źródła zasilania energią pompy wody morskiej oraz instala-
cję sygnalizacji alarmowej pożaru. Jeśli pompa zasilana jest energią elektryczną, to należy zapewnić jej 
zasilanie zarówno z podstawowego, jak i z awaryjnego źródła energii elektrycznej. 

6.1.13.3     Żadna sekcja tryskaczy nie może obsługiwać więcej niż 2 pokłady oraz nie może być roz-
mieszczana w więcej niż jednej głównej strefie pionowej. Możliwość odstępstwa podlega każdorazowo 
rozpatrzeniu przez PRS. 

6.1.13.4     Panel sterowania z sygnalizacją alarmową instalacji powinien znajdować się w centrum bez-
pieczeństwa statku/centralnym posterunku dowodzenia. 

6.1.13.5     Zasilanie elektryczne automatycznej instalacji tryskaczowej powinno spełniać wymagania 
podane w podrozdziale 22.1.1 z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania. 

6.1.14     Stała instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru 

6.1.14.1     Instalacja powinna spełniać wymagania podane w 4.1 oraz dodatkowo wymagania niniejszego 
podrozdziału. 

6.1.14.2     Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru powinna umożliwiać zdalną identyfikację każdej czuj-
ki pożarowej i każdego ręcznego przycisku pożarowego. 

6.1.14.3     Czujki pożarowe zamontowane w kabinach mieszkalnych, po ich aktywacji powinny mieć 
także zdolność do emitowania lub spowodowania emisji dźwiękowego sygnału alarmowego wewnątrz 
pomieszczenia, w którym są usytuowane. 

6.1.14.4     Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru dla balkonów kabin mieszkalnych powinna być 
zaprojektowana, wykonana i poddana próbom typu zgodnie z wytycznymi zawartymi w okólniku 
MSC.1/Circ.1242. Instalacja ta, jako minimum, powinna mieć zdolność identyfikacji każdej sekcji czujek. 

6.1.14.5     Awaryjne źródło zasilania energią elektryczną, wymienione w 4.1.3.1, powinno być wystar-
czające do utrzymania działania instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru przez okresy czasu wyma-
gane w podrozdziale 22.1.2 z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania, a na końcu tych 
okresów czasu powinno być zdolne do utrzymania działania wszystkich podłączonych sygnalizacji poża-
rowych świetlnych i dźwiękowych przez co najmniej 30 min. 

6.1.14.6     Kable biegnące tranzytem przez główne strefy pionowe oraz kable prowadzone do centralek 
sygnalizacji pożarowej usytuowanych w bezwachtowych stanowiskach pożarowych, powinny mieć od-
porność ogniową zgodną z Publikacją IEC 60331, chyba że są zdublowane i odpowiednio oddzielone. 

6.1.14.7     Sekcja czujek i przycisków pożarowych nie może być rozmieszczana w więcej niż jednej 
głównej strefie pionowej, z wyjątkiem balkonów kabin mieszkalnych.  

6.1.14.8     Centralka sygnalizacji pożarowej powinna być zaprojektowana wg zasady samoczynnej sy-
gnalizacji uszkodzeń (np. przerwanie obwodu czujek powinno spowodować włączenie alarmu). 
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6.1.14.9     Centralka sygnalizacji pożarowej powinna być umieszczona w centrum bezpieczeństwa stat-
ku/centralnym posterunku dowodzenia. 

6.1.14.10     Na mostku nawigacyjnym powinien być zainstalowany powtarzacz alarmu zdolny do indy-
widualnej identyfikacji, wskazujący aktywację każdej z czujek lub włączenie ręcznego przycisku poża-
rowego. Dla rejonu balkonów kabin mieszkalnych powtarzacze alarmu powinny wskazywać co najmniej 
sekcję, w której nastąpiła aktywacja czujki lub w której został włączony ręczny przycisk pożarowy. 

6.1.15     Sygnalizacja alarmowa na statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów 

6.1.15.1     Urządzenia alarmowe instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz automatycznej instala-
cji tryskaczowej powinny znajdować się w centrum bezpieczeństwa statku/centralnym posterunku dowo-
dzenia stale obsadzonym wachtą. Ponadto w tych pomieszczeniach powinny znajdować się: 

.1 panele zdalnego zamykania drzwi pożarowych; 

.2 przyciski włączania i wyłączania wentylatorów; 

.3 wskaźniki stanu otwarcia drzwi pożarowych; 

.4 wskaźniki pracy wentylatorów; 

.5 wskaźniki włączenia lub wyłączenia czujek pożarowych i alarmów. 

6.1.15.2     Zasilanie elektryczne i sygnalizacja alarmowa powinny spełniać wymagania podane w pod-
rozdziale 22.1.1 z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania. 

6.1.16     Instalacja wodnohydrantowa 

6.1.16.1     Instalacja powinna spełniać mające zastosowanie wymagania podane w 3.2 oraz dodatkowo 
wymagania niniejszego podrozdziału. 

6.1.16.2     Liczba pomp pożarowych oraz ciśnienie wody podawanej równocześnie przez 2 pompy i przez 
wymagane prądownice z wydajnością określoną w 6.1.16.4, mierzone przy dowolnym zaworze hydranto-
wym, powinny być co najmniej równe wartościom podanym w tabeli 6.1.16.2. 

Tabela 6.1.16.2 

Pojemność statku brutto  Liczba pomp Ciśnienie minimalne przy zaworach hydrantowych, 
[MPa] 

<4000 2 0,3 
≥ 4000 3 0,4 

 

6.1.16.3     Całkowita wydajność pomp pożarowych przy ciśnieniu nie niższym od podanego w tabeli 
6.1.16.2 powinna wynosić nie mniej niż 2/3 wymaganej wydajności pomp zęzowych. Wymaganą wydaj-
ność pomp zęzowych należy określić zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach 6.1.3 i 22.3.2.1 
z Części VI – Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze.  

6.1.16.4     Jeśli na statku zainstalowano więcej pomp pożarowych niż jest to wymagane, to każda dodat-
kowa pompa pożarowa powinna mieć wydajność co najmniej 25 m3/h oraz powinna być zdolna do poda-
nia co najmniej 2 wymaganych prądów gaśniczych wody. 

6.1.16.5     Na statkach pasażerskich o pojemności brutto 1000 lub większej, pompy pożarowe, źródła ich 
napędu oraz zawory denne/burtowe poboru wody powinny być tak rozmieszczone, aby pożar w którym-
kolwiek z pomieszczeń nie spowodował unieruchomienia wszystkich pomp pożarowych. Oznacza to, że 
co najmniej jedna z pomp pożarowych powinna być umieszczona w oddzielnym pomieszczeniu oraz 
powinna być zasilana z głównego i awaryjnego źródła energii elektrycznej. Kable zasilające tę pompę 
z awaryjnego źródła energii nie mogą przechodzić przez przedziały maszynowe kategorii A, kuchnie ani 
przez inne pomieszczenia o wysokim stopniu zagrożenia pożarowego.  

W przypadku zainstalowania pomp w pomieszczeniach sąsiadujących, przegroda między tymi po-
mieszczeniami powinna być klasy A-60. 
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6.1.16.6     Na statkach pasażerskich o pojemności brutto mniejszej niż 1000, w przypadku gdyby pożar w ja-
kimkolwiek pomieszczeniu mógł unieruchomić wszystkie wymagane pompy pożarowe (np. gdy pompy te 
znajdują się w jednym pomieszczeniu), należy zastosować awaryjną pompę pożarową spełniającą wymagania 
podane w 3.2.4, przy czym jej wydajność nie może być mniejsza niż 25 m3/h. 

6.1.16.7     Na statkach pasażerskich o pojemności brutto 1000 lub większej, instalacja wodnohydrantowa 
powinna być stale wypełniona wodą pod ciśnieniem i powinna być tak wykonana, żeby istniała możli-
wość natychmiastowego podania co najmniej jednego skutecznego prądu gaśniczego wody z dowolnego 
zaworu hydrantowego znajdującego się wewnątrz statku oraz żeby był zapewniony ciągły dopływ wody 
poprzez automatyczne uruchomienie jednej z wymaganych pomp pożarowych. 

6.1.16.8     Na statkach pasażerskich o pojemności brutto mniejszej niż 1000, natychmiastowe podanie 
wody może być zapewnione albo poprzez automatyczne uruchomienie co najmniej jednej z wymaganych 
pomp pożarowych, albo ręczne zdalne uruchamianie co najmniej jednej pompy pożarowej.  

6.1.16.9     Przyciski uruchamiania pomp pożarowych oraz awaryjnych pomp pożarowych wraz ze 
wskaźnikami sygnalizującymi pracę pomp powinny znajdować się w centrum bezpieczeństwa statku/ 
centralnym posterunku dowodzenia – patrz 6.1.25.2.4.17. 

6.1.16.10     W pomieszczeniach mieszkalnych, służbowych i przedziałach maszynowych liczba zaworów 
hydrantowych i ich rozmieszczenie powinny być takie, aby wymagania podane w 3.2.6.3 mogły być spełnio-
ne, gdy wszystkie drzwi wodoszczelne i wszystkie drzwi w głównych przegrodach pożarowych są zamknięte. 

6.1.16.11     Na statkach pasażerskich, na których przewidziano dostęp do dolnego poziomu przedziału 
maszynowego kategorii A z przyległego tunelu linii wałów, na zewnątrz, w pobliżu wejścia do takiego prze-
działu maszynowego należy zainstalować 2 zawory hydrantowe. Wymaganie to dotyczy także innych po-
mieszczeń przyległych do przedziału maszynowego kategorii A, jednak nie musi być spełnione, jeśli tunel lub 
inne pomieszczenie przyległe nie stanowią drogi ewakuacji. 

Zawory te powinny być zasilane z rurociągu omijającego przedział maszynowy kategorii A. 

6.1.16.12     Na statkach pasażerskich przewożących więcej niż 36 pasażerów, węże pożarnicze znajdują-
ce się wewnątrz pomieszczeń statku powinny być na stałe podłączone do zaworów hydrantowych. 

6.1.16.13     Na wszystkich statkach pasażerskich liczba węży pożarniczych powinna być taka, aby na 
każdy wymagany zawór hydrantowy przypadał co najmniej jeden wąż. 

6.1.17     Zabezpieczenie przeciwpożarowe kanałów wentylacji wyciągowej znad pieca kuchennego 

6.1.17.1     Na statkach przewożących nie więcej niż 36 pasażerów, kanały wentylacji wyciągowej znad 
pieca kuchennego powinny spełniać wymagania podane w 2.7.1.. 

6.1.17.2     Na statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów, kanały wentylacji wyciągowej znad pieca 
kuchennego znajdującego się w pomieszczeniu kuchennym powinny być stalowe, o grubości 3 do 5 mm, 
w zależności od powierzchni przekroju, powinny spełniać mające zastosowanie wymagania dla kanałów 
wentylacyjnych określone w rozdziale 11 z Części VI – Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze 
oraz powinny być izolowane73 do standardu klasy A-60 74 w pomieszczeniach mieszkalnych, służbowych 
i posterunkach dowodzenia, przez które przechodzą. Ponadto, powinny być wyposażone w: 

.1 łapacz tłuszczu, z łatwo wymienialnym wkładem zatrzymującym tłuszcz, lub alternatywny uzna-
ny system usuwania tłuszczu; 

                                                      
73  Jeśli kanał przylega do ściany pomieszczenia, przez które przechodzi, to izolacja powinna pokrywać powierzchnię ściany 

wzdłuż kanału na całej jego szerokości oraz w odległości co najmniej 0,45 m od obydwu krawędzi kanału. Przykłady izolacji 
kanału wentylacyjnego zostały podane w okólniku MSC.1/Circ.1276, interpretacje prawideł II-2/9.7.2.1, II-2/9.7.2.2 i II-
2/9.7.5.2.1 Konwencji SOLAS. 

74  Dodatkowe wymaganie  dotyczące izolowania kanałów do standardu klasy A-60, obowiązuje dla statków podlegających 
Konwencji SOLAS, zbudowanych 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie. 
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.2 klapę przeciwpożarową75 automatyczną i sterowaną zdalnie, umieszczoną w dolnym końcu kana-
łu, w miejscu połączenia kanału z okapem kuchennym, oraz dodatkowo klapę przeciwpożarową 
sterowaną zdalnie, umieszczoną w górnym końcu kanału, w pobliżu wylotu kanału. W przypadku 
gdy poniżej górnej klapy przeciwpożarowej kanał ma odgałęzienia, należy przewidzieć zdalnie 
sterowaną klapę przeciwpożarową w każdym z odgałęzień; 

.3 stałą instalację gaśniczą do gaszenia pożaru wewnątrz kanału76; 

.4 otwory rewizyjne z pokrywami, rozmieszczone w sposób umożliwiający inspekcję kanału od 
wewnątrz i jego czyszczenie, przy czym jeden z otworów rewizyjnych powinien znajdować się 
w pobliżu wentylatora wyciągowego oraz jeden – w dolnej części kanału wyciągowego, tam 
gdzie zbiera się tłuszcz. 

Urządzenia do zdalnego sterowania umożliwiające wyłączanie wentylatorów wyciągowych i nawie-
wowych, zdalne zamykanie klap przeciwpożarowych (łącznie z klapami w każdym odgałęzieniu) oraz 
uruchamianie instalacji gaśniczej, powinny być umieszczone poza pomieszczeniem kuchennym, w pobli-
żu wejścia do tego pomieszczenia. 

6.1.17.3     Na statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów, kanały wentylacji wyciągowej znad pie-
ca kuchennego zamontowanego na pokładzie otwartym, jeśli przechodzą przez pomieszczenia mieszkal-
ne lub pomieszczenia z materiałami palnymi, powinny spełniać mające zastosowanie wymagania podane 
w 6.1.17.2.  

6.1.18     Zabezpieczenie przeciwpożarowe przedziałów maszynowych 

6.1.18.1     Na wszystkich statkach pasażerskich przedziały maszynowe kategorii A powinny być wyposa-
żone w stałą instalację gaśniczą całkowitego wypełnienia, wymaganą w 2.5.1.1. 

6.1.18.2     Na statkach pasażerskich o pojemności brutto 500 lub większej, przedziały maszynowe kate-
gorii A o objętości większej niż 500 m3, oprócz stałej instalacji gaśniczej całkowitego wypełnienia, do-
datkowo powinny być wyposażone w stałą lokalną instalacją zraszającą z wodnym czynnikiem gaśni-
czym lub instalację równoważną uznanego typu, spełniającą wymagania podane w 3.4.6. 

Urządzenia sygnalizacji alarmowej uruchomienia instalacji powinny znajdować się w centrum bez-
pieczeństwa statku/centralnym posterunku dowodzenia – patrz 6.1.25.2.4.11.  

6.1.18.3     Na statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów w każdym przedziale maszynowym kategorii 
A powinny znajdować się 2 prądownice mgłowe 

6.1.19     Instalacja gaśnicza na ditlenek węgla 

Rurociągi każdej stałej instalacji gaśniczej na ditlenek węgla zastosowanej na statku powinny być tak 
dobrane, aby 85% wymaganej ilości CO2 mogło być dostarczone do każdego bronionego pomieszczenia 
w czasie nie dłuższym niż 2 min. 

6.1.20     Wyposażenie strażackie 

6.1.20.1     Na statkach pasażerskich, jeśli łączna długość wszystkich pomieszczeń mieszkalnych i służ-
bowych na pokładzie z takimi pomieszczeniami jest większa niż 80 m lub jeśli jest więcej niż jeden taki 
pokład, to na pokładzie o największej takiej długości należy przewidzieć dodatkowo 2 zestawy wyposa-
żenia strażackiego i 2 zestawy wyposażenia osobistego na każde 80 m z tej długości i na pozostałą część 
tej długości. 

Na statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów, dodatkowe 2 zestawy wyposażenia strażackiego 
powinny znajdować się w każdej głównej strefie pionowej. Jednak dla obudowanych klatek schodowych 
tworzących osobne główne strefy pionowe oraz głównych stref pionowych położonych w dziobowej 
bądź rufowej części statku, w których nie znajdują się pomieszczenia kategorii (6), (7), (8) lub (12), 
określone w 6.1.4, dodatkowe wyposażenie strażackie nie jest wymagane. 
                                                      
75  Klapy przeciwpożarowe nie muszą być poddawane próbie ogniowej, jednak powinny być stalowe i powinny zapewniać 

zatrzymywanie ciągu powietrza. 
76  Patrz Publikacja ISO 15371:2009, Statki i technologie morskie – Instalacje gaśnicze dla ochrony wyposażenia kuchennego 

do gotowania. 
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6.1.20.2     Na statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów na każdą parę aparatów oddechowych 
należy przewidzieć jedną prądownicę mgłową, która powinna być przechowywana w pobliżu tych apara-
tów. 

6.1.20.3     Na wszystkich statkach pasażerskich co najmniej 2 zestawy wyposażenia strażackiego oraz 
dodatkowo jeden zestaw wyposażenia osobistego powinny być dostępne w jednym miejscu. Co najmniej 
2 zestawy wyposażenia strażackiego powinny być przechowywane w każdej głównej strefie pionowej. 

6.1.20.4     Na statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów do każdego wymaganego aparatu odde-
chowego, niezależnie od posiadania przez statek urządzeń do ładowania butli, należy przewidzieć 2 butle 
zapasowe. 

Statki przewożące nie więcej niż 36 pasażerów, jeśli wyposażone są w urządzenie odpowiednie do ła-
dowania butli sprężonym powietrzem, do każdego wymaganego aparatu mogą mieć tylko jedną butlę 
zapasową. 

6.1.20.5     Statki pasażerskie przewożące więcej niż 36 pasażerów powinny być wyposażone w odpo-
wiednio usytuowane urządzenia do całkowitego ładowania sprężonym powietrzem wolnym od zanie-
czyszczeń butli powietrznych aparatów oddechowych. Takimi urządzeniami mogą być: 

.1 sprężarki powietrza odpowiedniego do oddychania, zasilane z głównej i awaryjnej rozdzielnicy 
elektrycznej lub z napędem niezależnym, o wydajności co najmniej 60 l/min na każdy wymaga-
ny aparat oddechowy, lecz nieprzekraczającej 420 l/min; lub 

.2 systemy z niezależnym wysokociśnieniowym zbiornikiem sprężonego powietrza o odpowiednim 
ciśnieniu, umożliwiające ładowanie butli aparatów oddechowych używanych na statku, o pojemności 
co najmniej 1200 l na każdy wymagany aparat oddechowy, lecz o pojemności nieprzekraczającej 
50000 l swobodnego powietrza.  

6.1.21     Plan ochrony przeciwpożarowej 

6.1.21.1     Plan ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w 1.4.2, wymagany jest dla każdego statku 
pasażerskiego, niezależnie od jego pojemności brutto.  

6.1.21.2     Na statkach pasażerskich przewożących więcej niż 36 pasażerów, dodatkowo Plan ochrony 
przeciwpożarowej, powinien zawierać informacje, takie jak: data położenia stępki pod budowę statku, 
data i zakres przebudowy/ modernizacji, a także dodatkowe zastosowane środki bezpieczeństwa zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w rezolucji A.756(18). 

6.1.22     Zabezpieczenie przeciwpożarowe kanałów wentylacji wyciągowej z pralni i suszarni 

Na statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów, kanały wentylacji wyciągowej z pralni i suszarni, 
klasyfikowanych w 6.1.4.2 jako pomieszczenia kategorii (13), powinny być wyposażone w: 

.1 filtr/filtry z łatwo wymienialnymi wkładami; 

.2 automatyczną i zdalnie sterowaną klapą przeciwpożarową umieszczoną w dolnym końcu kanału; 

.3 otwory rewizyjne z pokrywami, rozmieszczone w sposób umożliwiający inspekcję kanału od 
wewnątrz i jego czyszczenie. 

W pomieszczeniu pralni/suszarni powinny znajdować się urządzenia do wyłączania wentylatorów 
wentylacji wyciągowej i nawiewowej pomieszczenia oraz sterowania klapą przeciwpożarową wymienio-
ną w .2.  

6.1.23     Wymagania dla dużych statków pasażerskich w kontekście katastrof pożarowych, 
gdy pożar nie przekroczy progu katastrofy 

6.1.23.1     Zakres zastosowania 

6.1.23.1.1     Wymagania podrozdziału 6.1.23 mają zastosowanie do statków pasażerskich o długość L 77 
120 m lub większej lub mających trzy lub więcej głównych stref pionowych.  
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6.1.23.1.2     W podrozdziale tym podano kryteria projektowe dla umożliwienia bezpiecznego powrotu 
statku przy pomocy własnego napędu do portu schronienia po zaistnieniu katastrofy pożarowej, która nie 
przekroczy założonego progu katastrofy, określonego w 6.1.23.2, a także podano wymagania funkcjo-
nalne i standardy wykonania rejonów bezpiecznych. 

6.1.23.1.3     Interpretacje dotyczące wymagań zawartych w niniejszym podrozdziale zostały podane 
w załączniku do okólnika MSC.1/Circ.1369. 

6.1.23.2     Próg katastrofy pożarowej 

Próg katastrofy  w kontekście pożaru oznacza: 
.1 utratę pomieszczenia, w którym powstał pożar, aż do najbliższych przegród klasy A będących 

częścią tego pomieszczenia, jeśli pomieszczenie jest chronione przy pomocy stałej instalacji ga-
śniczej; lub 

.2 utratę pomieszczenia, w którym powstał pożar i pomieszczeń przyległych, aż do najbliższych prze-
gród klasy A niebędących częścią tego pomieszczenia. 

6.1.23.3     Bezpieczny powrót do portu schronienia 

6.1.23.3.1     Jeśli zniszczenia spowodowane przez pożar nie przekroczą progu katastrofy określonego 
w 6.1.23.2, statek powinien być zdolny do powrotu do portu schronienia, wykorzystując do ulokowania 
osób znajdujących się na statku rejon bezpieczny w kontekście katastrofy pożarowej, zdefiniowany 
w 1.2.69. Aby statek mógł zostać uznany za zdolny do powrotu do portu schronienia, następujące syste-
my/instalacje/urządzenia statku powinny pozostać sprawne w pozostałej części statku, która nie została 
objęta pożarem: 

.1 napęd statku; 

.2 układy sterowe i systemy kontroli sterowania; 

.3 systemy nawigacji; 

.4 instalacje napełniania, transportu i obsługi paliwa; 

.5 systemy łączności wewnętrznej pomiędzy mostkiem, przedziałami maszynowymi, centrum bez-
pieczeństwa, grupami strażackimi i ratowniczymi, a także systemy łączności potrzebne do po-
wiadamiania i zbierania pasażerów i załogi; 

.6 środki łączności zewnętrznej; 

.7 instalacja wodnohydrantowa; 

.8 stałe instalacje gaśnicze; 

.9 instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru; 

.10 instalacja zęzowa i balastowa; 

.11 sterowane mechanicznie drzwi wodoszczelne i częściowo wodoszczelne; 

.12 instalacje przeznaczone do zapewnienia obsługi i potrzeb osób w rejonie bezpiecznym jak poda-
no w 6.1.23.4.1.2; 

.13 systemy sygnalizacji zalania przedziałów wodą; oraz 

.14 inne systemy ustalone jako konieczne dla kierowania działaniami w przypadku uszkodzeń statku. 

6.1.23.3.2     Interpretacje dotyczące wymagań dla rurociągów, kanałów wentylacyjnych, kabli elek-
trycznych, instalacji napełniania, transportu i obsługi paliwa oraz środków łączności zewnętrznej, zostały 
podane w załączniku do okólnika MSC.1/Circ.1437.  

6.1.23.4     Rejon bezpieczny 

6.1.23.4.1     Wymagania funkcjonalne 

.1 rejon bezpieczny zasadniczo powinien znajdować się wewnątrz statku. Jednak można dopuścić 
wykorzystanie przestrzeni zewnętrznych statku jako rejonu bezpiecznego dla statków pływają-
cych w ograniczonych rejonach żeglugi i przy sprzyjających warunkach pogodowych; 

.2 rejon bezpieczny powinien zapewnić podstawową obsługę wszystkich osób znajdujących się na 
statku, tak aby osoby te (pasażerowie i załoga) nie odniosły uszczerbku na zdrowiu. Powinny być 
zaspokojone następujące podstawowe potrzeby: 
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.1 higieniczne;  

.2 zaopatrzenie w wodę; 

.3 zaopatrzenie w żywność; 

.4 pomieszczenia zastępcze do celów medycznych; 

.5 schronienie przed warunkami pogodowymi; 

.6 środki ochrony przed szokiem termicznym i wychłodzeniem; 

.7 oświetlenie; oraz 

.8 wentylacja; 
.3 system wentylacji powinien zredukować zagrożenie oddziaływania dymu i gorących gazów w re-

jonie bezpiecznym; oraz 
.4 powinien być zapewniony dostęp do środków ratunkowych z każdego ustalonego rejonu bezpiecz-

nego lub przedziału wykorzystywanego jako rejon bezpieczny, biorąc pod uwagę, że jedna z głów-
nych stref pionowych może być niedostępna do celów wewnętrznego przemieszczania się osób. 

6.1.23.4.2     Pomieszczenie zastępcze do celów medycznych 

Pomieszczenia te powinny być wyposażone zgodnie z założeniami podanymi w okólniku MSC/Circ.1129. 

6.1.24     Wymagania dla dużych statków pasażerskich w kontekście katastrof pożarowych, 
gdy pożar przekroczy próg katastrofy 

6.1.24.1     Zakres zastosowania 

6.1.24.1.1     Wymagania podrozdziału 6.1.24 mają zastosowanie do statków pasażerskich o długości L 78 
120 m lub większej lub mających trzy lub więcej głównych stref pionowych. 

6.1.24.1.2     W podrozdziale tym podano podstawowe kryteria dla systemów/insta-lacji, od których wy-
maga się, aby pozostały sprawne w celu wsparcia uporządkowanej ewakuacji i opuszczenia statku po 
przekroczeniu założonego progu katastrofy, określonego w 6.1.23.2. 

6.1.24.1.3     Interpretacje dotyczące wymagań zawartych w niniejszym podrozdziale zostały podane 
w załączniku do okólniku MSC.1/Circ.1369. 

6.1.24.2     Wymagania dla systemów/instalacji, które muszą pozostać sprawne po przekroczeniu 
progu katastrofy pożarowej  

6.1.24.2.1     W przypadku gdy jedna główna strefa pionowa jest wyłączona z eksploatacji na skutek pożaru, 
następujące systemy/instalacje powinny być tak rozmieszczone i oddzielone, aby pozostawały sprawne: 

.1 instalacja wodnohydrantowa; 

.2 systemy łączności wewnętrznej (stosowane w celu wspierania grup strażackich dla powiadamia-
nia i zbierania pasażerów i załogi); 

.3 środki łączności zewnętrznej; 

.4 systemy zęzowe do usuwania wody używanej do celów gaśniczych; 

.5 oświetlenie wzdłuż dróg ewakuacji, w miejscach zbiórek i miejscach wsiadania do jednostek ra-
tunkowych; oraz 

.6 systemy oznakowania dróg ewakuacji lub alternatywne systemy kierowania ewakuacją. 

6.1.24.2.2     Wymienione wyżej systemy/instalacje powinny być zdolne do działania przez co najmniej 3 
godziny (od momentu przekroczeniu progu katastrofy pożarowej) przy założeniu, że nie powstaną żadne 
inne uszkodzenia poza obrębem wyłączonej z eksploatacji głównej strefy pionowej. Nie wymaga się, aby 
systemy/instalacje te pozostawały zdolne do działania w wyłączonej głównej strefie pionowej. 

6.1.24.2.3     Kable i rurociągi obsługujące systemy/instalacje wymienione w 6.1.24.2.1 przechodzące 
przez główną strefę pionową, która może być wyłączona podczas katastrofy pożarowej, powinny być 
prowadzone w szybie o konstrukcji klasy A-60. Zezwala się, po uzgodnieniu z PRS, na zastosowanie 
innego stopnia ochrony przeciwpożarowej dla ww. kabli i rurociągów. 
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6.1.25     Centrum bezpieczeństwa 

6.1.25.1     Zakres zastosowania 

6.1.25.1.1     Na każdym statku pasażerskim powinno znajdować się centrum bezpieczeństwa, przezna-
czone do wspomagania zarządzaniem bezpieczeństwem w sytuacjach awaryjnych, spełniające wymaga-
nia podane w tym podrozdziale. 

6.1.25.1.2     Wyjaśnienia dotyczące wzajemnego powiązania między centralnym posterunkiem dowodze-
nia, mostkiem nawigacyjnym a centrum bezpieczeństwa zostały podane w okólniku MSC.1/ Circ.1368. 

6.1.25.2     Wymagania dla centrum bezpieczeństwa 

6.1.25.2.1     Centrum bezpieczeństwa powinno albo stanowić część mostka nawigacyjnego statku, albo 
powinno znajdować się w oddzielnym pomieszczeniu sąsiadującym z mostkiem i mającym bezpośredni 
dostęp do mostka, tak że zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach awaryjnych może być prowadzone 
bez oderwania oficerów wachtowych od ich obowiązków związanych ze sterowaniem statkiem. 

6.1.25.2.2     Rozplanowanie i zaprojektowanie centrum bezpieczeństwa pod kątem ergonomii powinny 
spełniać założenia zawarte w okólniku MSC.1/Circ.1368.  

6.1.25.2.3     Należy zapewnić środki łączności pomiędzy centrum bezpieczeństwa a centralnym poste-
runkiem dowodzenia, mostkiem nawigacyjnym, centralą manewrowo-kontrolną maszynowni, stacjami 
stałych instalacji gaśniczych i magazynkami sprzętu pożarniczego. 

6.1.25.2.4     Z centrum bezpieczeństwa powinna być możliwość pełnej obsługi (uruchamiania, sterowa-
nia, monitorowania, lub jeśli jest wymagane – kombinacji tych funkcji) następujących systemów/ insta-
lacji/urządzeń bezpieczeństwa (mających wpływ na bezpieczeństwo statku): 

.1 wszystkie systemy wentylacji mechanicznej; 

.2 drzwi pożarowe; 

.3 system alarmu ogólnego; 

.4 system powiadamiania; 

.5 elektrycznie zasilane systemy oznakowania dróg ewakuacji lub alternatywne systemy kierowania 
ewakuacją; 

.6 drzwi wodoszczelne i drzwi częściowo wodoszczelne; 

.7 wskaźniki położenia (zamknięte-otwarte) drzwi burtowych, drzwi załadunkowych i innych urzą-
dzeń zamykających; 

.8 systemy wykrywania przecieków wody przez wewnętrzne/zewnętrznych furty dziobowe, drzwi 
pomieszczeń sterów strumieniowych i każde inne drzwi w poszyciu kadłuba; 

.9 systemy nadzoru telewizyjnego; 

.10 instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru; 

.11 stałe lokalne instalacje gaśnicze; 

.12 automatyczne instalacje tryskaczowe i instalacje równoważne; 

.13 wodne instalacje gaśnicze dla przedziałów maszynowych; 

.14 instalacje alarmowe dla zwoływania załogi; 

.15 instalacje oddymiania w atriach; 

.16 systemy wykrywania zalania przedziałów kadłuba wodą; 

.17 pompy pożarowe i awaryjne pompy pożarowe. 

6.1.26     Łodzie przeznaczone do przewozu pasażerów na brzeg 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe łodzi wykorzystywanych do przewozu więcej niż 12 pasażerów ze 
stacjonarnego statku pasażerskiego na brzeg i z powrotem powinno być zgodne z wytycznymi podanymi 
w załączniku do okólnika MSC.1/Circ.1417, rozdział 4. 
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6.2     Promy i pojazdowce – znaki: FERRY, RO-RO SHIP 

6.2.1     Drogi ewakuacji z pomieszczeń ro-ro 

6.2.1.1     W pomieszczeniach ro-ro, w których normalnie zatrudniona jest załoga, należy wyznaczyć co 
najmniej 2 drogi ewakuacji. Drogi te powinny zapewniać bezpieczny dostęp do pokładów, z których 
wsiada się do łodzi i tratw ratunkowych oraz powinny być usytuowane w dziobowych i rufowych koń-
cach pomieszczenia. 

6.2.1.2     Drogi ewakuacji powinny być obudowane ciągłą osłoną o odporności ogniowej wymaganej dla 
klatek schodowych, rozciągającą się aż do pokładu ewakuacyjnego. Jedną z tych dróg powinna stanowić 
klatka schodowa, natomiast drugą może być szyb ewakuacyjny lub klatka schodowa.  

6.2.1.3     Drogi ewakuacji i dojścia powinny być tak rozplanowane, aby zapewniona była możliwość 
ewakuacji osób podczas załadunku i rozładunku pojazdów w pomieszczeniu. Każda droga ewakuacji 
i/lub dojścia powinna mieć szerokość co najmniej 0,6 m i powinna być oznaczona na pokładzie linią 
ciągłą. 

6.2.2     Zabezpieczenie przeciwpożarowe pomieszczeń ro-ro i pomieszczeń samochodowych  

6.2.2.1     Wykrywanie i sygnalizacja alarmowa pożaru 

6.2.2.1.1     Pomieszczenia ro-ro i pomieszczenia samochodowe powinny być wyposażone w stałą instalację 
wykrywania i sygnalizacji pożaru, spełniającą wymagania podane w 4.1. Instalacja ta powinna być zdolna 
do szybkiego wykrycia początkowej fazy powstałego pożaru. Typ czujek pożarowych, odstępy między 
nimi, ich rozmieszczenie i całkowity czas reakcji podlegają zatwierdzeniu przez PRS, przy uwzględnieniu 
skutków działania wentylacji oraz innych czynników. Po zamontowaniu instalację należy poddać próbom 
w warunkach normalnej pracy instalacji wentylacyjnej i sprawdzić, czy instalacja uzyska zakładany całko-
wity czas reakcji. 

6.2.2.1.2     Dla instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru z sekcjami czujek dymu dopuszcza się zasto-
sowanie wyłączników czasowych dla okresowego odłączania sekcji czujek podczas załadunku i rozła-
dunku pojazdów w celu uniknięcia fałszywych alarmów. Czas odłączenia powinien być dostosowany do 
czasu załadunku/rozładunku pojazdów. Centralka sygnalizacji pożarowej powinna wskazywać, czy sek-
cja czujek jest odłączona, czy nie. 

Jeżeli zostały zamontowane ręczne przyciski pożarowe, to ich odłączenie na czas załadunku i rozła-
dunku pojazdów powinno być niemożliwe. 

6.2.2.1.3     W zamkniętych pomieszczeniach ro-ro i zamkniętych pomieszczeniach samochodowych, 
zamiast stałej instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru można zastosować system wykrywania dymu 
metodą próbkowania powietrza, spełniający wymagania podane w 4.2. 

6.2.2.1.4     Instalacja wykrywania pożaru powinna składać się z czujek płomieniowych, dymowych lub 
ciepła. Czujki płomieniowe powinny być instalowane pod stałymi ciągłymi pokładami, zgodnie z ich 
zastosowaniem i ograniczeniami określonymi przez producenta i certyfikat uznania. Czujki dymowe 
i ciepła powinny spełniać wymagania podane w podrozdziale 4.1. Pod rampami unoszonymi powinny 
być instalowane czujki dymowe, rozstawione w odstępach nieprzekraczających 11 m oraz czujki ciepła 
rozstawione w odstępach nieprzekraczających 9 m. 

6.2.2.1.5     Instalacja wykrywania pożaru powinna zapewniać szybkie działanie, przy czym należy zasto-
sować odpowiednie środki, aby nie dopuścić do przypadkowego ich uruchomiania. Powierzchnia pokry-
cia sekcji instalacją wykrywania pożaru powinna odpowiadać powierzchni pokrycia sekcji instalacji 
gaśniczej. Możliwe są następujące rozwiązania: 
– konfiguracja czujek płomieniowych i czujek dymowych lub czujek ciepła; lub 
– konfiguracja czujek dymowych i czujek ciepła. 

Inne rozwiązania mogą być dopuszczone po indywidualnym rozpatrzeniu podczas zatwierdzania do-
kumentacji. 
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6.2.2.2     Stałe instalacje gaśnicze 

6.2.2.2.1     Pomieszczenia ro-ro i pomieszczenia samochodowe, które można szczelnie zamknąć z miejsc 
znajdujących się poza pomieszczeniem (a które nie są pomieszczeniami kategorii specjalnej), należy 
wyposażyć w jedną ze stałych instalacji gaśniczych: 

.1 gazową instalację gaśniczą, spełniającą wymagania podane w 3.6.  

.2 instalację gaśniczą na pianę lekką, spełniającą wymagania podane w 3.5.3; 

.3 instalację zraszającą wodną, spełniającą wymagania podane w 3.4.2; 

.4 wysokociśnieniową równoważną instalacją zraszającą z wodnym czynnikiem gaśniczym, wy-
mienioną w 3.4.3.  

6.2.2.2.2     Pomieszczenia ro-ro i pomieszczenia samochodowe, których nie można szczelnie zamknąć, 
należy wyposażyć w uznanego typu stałą instalację zraszającą wodną do obrony pomieszczeń ro-ro, 
spełniającą wymagania podane w 3.4.2 lub wysokociśnieniową równoważną instalację zraszającą z wod-
nym czynnikiem gaśniczym, wymienioną w 3.4.3, która powinna chronić wszystkie powierzchnie każ-
dego pokładu i platform samochodowych w takich pomieszczeniach. 

6.2.2.2.3     Jeśli zastosowano stałą instalację zraszającą wodną, to ze względu na możliwość utraty sta-
teczności, która mogłaby powstać wskutek nagromadzenia dużych ilości wody na pokładach podczas 
działania instalacji, należy zastosować odpowiednie rozwiązania zapewniające odprowadzenie wody 
z pomieszczenia, zgodnie z wymaganiami podanymi w podrozdziale 6.12 z Części VI – Urządzenia ma-
szynowe i urządzenia chłodnicze 

6.2.2.2.4     W otwartych pomieszczeniach ro-ro i w otwartych pomieszczeniach samochodowych mogą być 
stosowane wyłącznie instalacje zraszające wodne, po uwzględnieniu oddziaływania wiatru, np. z użyciem 
dysz o dużej prędkości wylotu wody. 

6.2.2.3     Rozmieszczenie zaworów hydrantowych 
Zawory hydrantowe powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniona była możliwość podawania 2 

prądów gaśniczych wody, niepochodzących z tego samego zaworu hydrantowego, do każdego miejsca w 
pustym pomieszczeniu ro-ro lub pomieszczeniu samochodowym przy użyciu wyłącznie pojedynczych 
odcinków węży pożarniczych. Ponadto, zawory hydrantowe powinny być usytuowane w pobliżu wejść 
do pomieszczenia bronionego. 

6.2.2.4     Wentylacja 
Wentylacja w zamkniętych pomieszczeniach ro-ro i pomieszczeniach samochodowych powinna speł-

niać wymagania podane w podrozdziale 11.4 z Części VI – Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze.  
Wentylacja powinna pracować w sposób ciągły zawsze gdy w pomieszczeniu znajdują się pojazdy. 

Jeśli istnieje możliwość wyłączania wentylatorów na czas podróży (wyłącznie na statkach towarowych), 
to z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozładunkiem pojazdów należy upewnić się, że pomieszczenie 
jest wolne od gazów palnych. Do tego celu na statku powinien znajdować się co najmniej jeden przeno-
śny przyrząd do wykrywania gazu palnego (eksplozymetr).  

6.2.2.5     Źródła zapłonu 
Urządzenia i instalacje elektryczne w zamkniętych pomieszczeniach ro-ro i pomieszczeniach samo-

chodowych, które mogą stać się źródłem zapłonu, powinny być w wykonaniu przeciwwybuchowym 
i powinny spełniać mające zastosowanie wymagania podane w podrozdziale 22.3 z Części VIII – Instala-
cje elektryczne i systemy sterowania. 

W zamkniętych pomieszczeniach ro-ro i pomieszczeniach samochodowych nie wolno instalować in-
nych urządzeń, które mogłyby stanowić potencjalne źródło zapłonu palnych oparów. 

Na wszystkich drzwiach wejściowych do pomieszczeń ro-ro i pomieszczeń samochodowych należy 
umieścić tabliczki z napisem: ZAKAZ PALENIA. 
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6.2.2.6     Ścieki pokładowe i odprowadzenie wody 
Ścieki pokładowe z pomieszczeń ro-ro i pomieszczeń samochodowych nie mogą być odprowadzane 

do maszynowni ani do innych pomieszczeń, w których mogą znajdować się potencjalne źródła zapłonu.  
Ścieki pokładowe i system odprowadzenia wody powinny spełniać wymagania podrozdziału 6.12 

z Części VI – Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze.  

6.2.2.7     Stałe otwory 

Stałe otwory w poszyciu burt, na końcach pomieszczeń lub w przykrywających je pokładach powinny 
być tak umieszczone, żeby pożar w pomieszczeniu ładunkowym nie mógł zagrozić stanowiskom łodzi 
i tratw ratunkowych, miejscom wsiadania do nich oraz pomieszczeniom mieszkalnym, służbowym i po-
sterunkom dowodzenia znajdującym się w nadbudówkach i pokładówkach nad pomieszczeniami ładun-
kowymi. 

6.2.2.8     Przenośny sprzęt pożarniczy  

6.2.2.8.1     Na każdym poziomie pokładu samochodowego lub platformy, w każdym pomieszczeniu lub 
przedziale, w którym przewożone są pojazdy samochodowe, przy każdej burcie pomieszczenia, powinny 
znajdować się gaśnice przenośne, rozmieszczone tak, aby odległość do gaśnicy z każdego miejsca na 
pokładzie była nie większa niż 20 m. Co najmniej jedna gaśnica powinna znajdować się przy każdym 
wejściu do pomieszczenia.  

Gaśnice nie są wymagane na pokładach otwartych wykorzystywanych jako pomieszczenia ro-ro.   

6.2.2.8.2     W każdym pomieszczeniu ro-ro i pomieszczeniu samochodowym przeznaczonym do prze-
wozu pojazdów samochodowych z zatankowanym paliwem dodatkowo powinien znajdować się następu-
jący sprzęt pożarniczy: 

.1 prądownice mgłowe – co najmniej 3 szt.; oraz 

.2 przenośny zestaw pianowy, spełniający wymagania podane w 5.1.3-1 szt., pod warunkiem że co 
najmniej 2 takie zestawy są dostępne na statku do użycia w takich pomieszczeniach. 

6.2.2.8.3     Pomieszczenia ładunkowe, w których pojazdy samochodowe z zatankowanym paliwem prze-
wożone są w otwartych lub zamkniętych kontenerach, nie muszą być wyposażone w gaśnice, prądownice 
mgłowe i przenośny zestaw pianowy.  

6.2.3     Zabezpieczenie przeciwpożarowe pokładów otwartych 

Pokłady otwarte przeznaczone do przewozu pojazdów samochodowych nie muszą być wyposażone 
w instalację wykrywania i sygnalizacji alarmowej pożaru, stałą instalację zraszającą wodną, przenośne 
zestawy pianowe i gaśnice. 

6.3     Zbiornikowce (ropowce i produktowce) przewożące ładunki o temperaturze zapłonu  
nieprzekraczającej 60 °C oraz statki kombinowane – znaki: CRUDE OIL TANKER,  
PRODUCT CARRIER A CRUDE OIL TANKER/ORE CARRIER, CRUDE OIL TANKER/ 
ORE CARRIER/BULK CARRIER 

6.3.1     Zastosowanie 

Wymagania podrozdziału 6.3 mają zastosowanie do zbiornikowców przewożących ropę naftową lub 
produkty ropopochodne o temperaturze zapłonu nieprzekraczającej 60 °C, określonej za pomocą uznanego 
aparatu do wyznaczania temperatury zapłonu (próba w zamkniętym naczyniu) oraz produkty mające pręż-
ność par wg Reida niższą niż ciśnienie atmosferyczne lub inne ciekłe produkty o podobnym zagrożeniu 
pożarowym, jak też do statków kombinowanych przewożących przemiennie ww. ładunki ciekłe.  

6.3.2     Rozmieszczenie i oddzielenie pomieszczeń 

Pomieszczenia na statku powinny być tak rozmieszczone lub oddzielone, np. koferdamami, aby wy-
kluczona była możliwość przedostania się przewożonego ładunku lub jego par do pomieszczeń/stref 
stwarzających zagrożenie wybuchem. 
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Koferdam oznacza przedział ochronny znajdujący się między dwoma grodziami lub pokładami, od-
dzielający pomieszczenia stwarzające zagrożenie wybuchem, o odpowiednich wymiarach zapewniają-
cych bezpieczny dostęp w celu przeprowadzenia oględzin jego konstrukcji79. 

W przypadku gdy przedział zagrożony wybuchem styka się narożnikiem ze zbiornikiem ładunko-
wym, w celu uniemożliwienia przedostania się paliwa lub gazów palnych ze zbiornika do takiego prze-
działu na skutek powstałego na ich styku uszkodzenia, w narożniku należy zastosować spawaną prze-
kątną płytę oddzielającą80.  

Przedziały puste lub zbiorniki balastowe chroniące zbiorniki paliwa statkowego nie muszą być trak-
towane jak rejon ładunkowy zdefiniowany w 1.2.70, nawet jeśli stykają się narożnikami ze zbiornikami 
ładunkowymi lub resztkowymi. 

Przedziały puste chroniące zbiorniki paliwa statkowego nie muszą być traktowane jak koferdamy. Nie 
stawia się warunków co do ich lokalizacji, nawet jeśli stykają się narożnikami ze zbiornikami resztko-
wymi. 

6.3.2.1     Przedziały maszynowe 

6.3.2.1.1     Przedziały maszynowe powinny być usytuowane w rufowej części statku, za zbiornikami 
ładunkowymi i resztkowymi. Każdy przedział maszynowy powinien być oddzielony od zbiorników ła-
dunkowych i resztkowych koferdamami, pompowniami ładunkowymi, zbiornikami zapasowymi paliwa 
statkowego lub zbiornikami balastowymi. 

6.3.2.1.2     Przedziały maszynowe inne niż kategorii A mogą być umieszczone w części dziobowej stat-
ku, przed rejonem ładunkowym, pod warunkiem że są: 

.1 oddzielone od zbiorników ładunkowych i resztkowych koferdamami, pompowniami ładunko-
wymi, zbiornikami zapasowymi paliwa statkowego lub zbiornikami balastowymi; oraz 

.2 wyposażone w co najmniej jedną gaśnicę. W przypadku gdy w takich przedziałach maszynowych 
znajdują się silniki spalinowe, należy dodatkowo przewidzieć gaśnicę przewoźną pianową 45 l 
lub równoważną. Jeśli użycie takiej gaśnicy przewoźnej byłoby praktycznie niemożliwe, to może 
ona być zastąpiona dwoma dodatkowymi gaśnicami przenośnymi. 

W przypadkach uzasadnionych, tam gdzie jest to konieczne dla bezpieczeństwa lub nawigacji statku, 
zezwala się na usytuowanie przed rejonem ładunkowym przedziałów maszynowych, w których znajdują 
się silniki spalinowe o mocy większej niż 375 kW, pod warunkiem spełnienia wymagań niniejszego 
punktu. 

6.3.2.2     Pompownie ładunkowe 

6.3.2.2.1     Pompownie ładunkowe (są to pompownie, w których znajdują się pompy ładunkowe, resztko-
we, pompy instalacji mycia surową ropą naftową zbiorników ładunkowych lub podobne pompy) powinny 
być usytuowane przed przedziałami maszynowymi od strony dziobu. 

Pompownie ładunkowe powinny być traktowane jako oddzielne pomieszczenia otoczone przegrodami 
gazoszczelnymi. 

6.3.2.2.2     Pompownie, w których znajdują się pompy wraz z osprzętem przeznaczone do balastowania 
oraz transportu paliwa statkowego, obsługujące zbiorniki sąsiadujące ze zbiornikami ładunkowymi 
i resztkowymi, powinny być traktowane równorzędnie z pompowniami ładunkowymi i powinny mieć 
taki sam standard bezpieczeństwa, jaki wymagany jest dla pompowni ładunkowych. 

Pompownie z pompami przeznaczonymi wyłącznie do balastowania lub transportu paliwa statkowego, 
obsługujące zbiorniki, które nie sąsiadują ze zbiornikami ładunkowymi, nie muszą spełniać wymagań dla 
pompowni ładunkowych. 

6.3.2.2.3     Gródź pompowni może mieć w swojej dolnej części uskok tworzący reces, wchodzący 
w obręb przedziałów maszynowych kategorii A, dla umieszczenia w nim pomp, pod warunkiem że 

                                                      
79  W koferdamach nie może być umieszczany przewożony ładunek, śmieci lub inne materiały. 
80  Przykład wykonania takich płyt oddzielających – patrz Załącznik do okólnika MSC/Circ.1120, interpretacje prawidła 

II-2/4.5.1 Konwencji SOLAS. 
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wysokość tego recesu nie będzie większa niż 1/3 wysokości bocznej statku (gdzie wysokość boczna 
statku, H – patrz 1.2 z Części II – Kadłub). Na statkach o nośności nie większej niż 25 000 ton, w celu 
zapewnienia dostępu i właściwego rozplanowania rurociągów, PRS może dopuścić zwiększenie wysoko-
ści recesu do 1/2 wysokości bocznej statku. 

6.3.2.2.4     W celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w pompowniach, podczas projektowania, 
wykonywania oraz konserwacji instalacji i wyposażenia, należy stosować wytyczne podane w okólniku 
MSC.1/Circ.1321. 

6.3.2.3     Pomieszczenia mieszkalne, służbowe, posterunki dowodzenia i centrale ładunkowe 

6.3.2.3.1     Pomieszczenia mieszkalne i służbowe, posterunki dowodzenia oraz główne centrale ładunkowe 
(z wyjątkiem wydzielonych magazynów osprzętu ładunkowego) powinny być umieszczone od strony rufy 
za zbiornikami ładunkowymi, resztkowymi i przedziałami oddzielającymi zbiorniki ładunkowe lub reszt-
kowe od przedziałów maszynowych, lecz niekoniecznie za zbiornikami zapasowymi paliwa statkowego 
i zbiornikami balastowymi oraz powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby pojedyncze uszkodzenie 
pokładu lub przegrody nie pozwoliło na przedostanie się gazów lub par ze zbiorników ładunkowych do 
ww. pomieszczeń. 

6.3.2.3.2     W wyjątkowych przypadkach, gdy uważa się to za konieczne, PRS może zezwolić na usytu-
owanie ww. pomieszczeń w części dziobowej przed zbiornikami ładunkowymi, resztkowymi i przedzia-
łami oddzielającymi zbiorniki ładunkowe lub resztkowe od przedziałów maszynowych. 

6.3.2.3.3     Jeżeli okaże się konieczne usytuowanie jakiegokolwiek stanowiska nawigacyjnego nad rejo-
nem ładunkowym, to powinno ono służyć wyłącznie dla celów nawigacyjnych i powinno być oddzielone 
od pokładu zbiorników ładunkowych otwartą przestrzenią o wysokości co najmniej 2 m. Zabezpieczenie 
przeciwpożarowego stanowiska nawigacyjnego powinno dodatkowo spełniać wymagania dotyczące 
odporności ogniowej przegród i pokładów dla posterunków dowodzenia podane w tabelach 6.3.3-1 
i 6.3.3-2 oraz w innych punktach Części V, mających zastosowanie do zbiornikowców. 

6.3.2.3.4     W rejonie pomieszczeń mieszkalnych należy przewidzieć palarnię – pomieszczenie przezna-
czone do palenia tytoniu. Pomieszczenie to powinno być wydzielone ścianami klasy B-15, z wykończe-
niem mającym własność wolnego rozprzestrzeniania płomienia oraz powinno mieć zapewnioną wystar-
czającą wentylację. 

6.3.2.3.5     W pomieszczeniach mieszkalnych i służbowych jako wariant ochrony przeciwpożarowej 
należy stosować wyłącznie metodę IC, określoną w 2.2.3.1. 

6.3.2.4     Wymagania dotyczące statków kombinowanych 

Na statkach kombinowanych, przystosowanych do przemiennego przewozu produktów ropy naftowej 
i suchych ładunków masowych, powinny być spełnione następujące wymagania: 

.1 zbiorniki resztkowe powinny być otoczone koferdamami, z wyjątkiem gdy poszycie zbiorników 
resztkowych stanowią: część kadłuba statku, główny pokład ładunkowy, gródź pompowni ładun-
kowej lub zbiornik zapasowy paliwa statkowego. Takie koferdamy nie mogą być otwarte od 
strony dna podwójnego, tunelu rurociągów, pompowni lub innego wydzielonego pomieszczenia, 
ani nie mogą być wykorzystywane do przewozu ładunku lub balastu oraz nie mogą być podłą-
czone do instalacji obsługujących ładunek lub balast. Należy przewidzieć możliwość napełniania 
koferdamów wodą oraz ich osuszania. Jeżeli poszycie zbiornika resztkowego stanowi gródź 
pompowni ładunkowej, to pompownia nie może być otwarta od strony dna podwójnego, tunelu 
rurociągów lub innych wydzielonych pomieszczeń; zezwala się jednak na zastosowanie otworów 
wyposażonych w gazoszczelne pokrywy mocowane śrubami; 

.2 luki i otwory do czyszczenia zbiorników resztkowych mogą znajdować się tylko na pokładzie 
otwartym i powinny być wyposażone w urządzenia zamykające. Jeżeli urządzenia te nie są wy-
konane w formie włazów mocowanych śrubami rozmieszczonymi w odstępach zapewniających 
wodoszczelność, urządzenia zamykające powinny być wyposażone w zamknięcia wykluczające 
możliwość otwarcia ich przez osoby nieupoważnione; 
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.3 w pompowniach ładunkowych, tunelach rurociągów i w koferdamach, o których mowa w pod-
punkcie .1, przyległych do zbiorników resztkowych, należy zastosować stały system wykrywania 
gazów węglowodorowych uznanego typu, spełniający wymagania podane w 4.4, ostrzegający 
przed gazem i umożliwiający monitoring łatwopalnych oparów. Należy zastosować odpowiednie 
rozwiązania, aby umożliwić pomiar łatwopalnych oparów we wszystkich innych pomieszcze-
niach w obrębie rejonu ładunkowego. Takie pomiary powinny być możliwe do przeprowadzenia 
z pokładu otwartego lub z łatwo dostępnych miejsc. 

6.3.2.5     Wymagania dotyczące ścian zewnętrznych nadbudówek i pokładu ładunkowego 

6.3.2.5.1     Na pokładzie ładunkowym, w odległości około 2 m od dziobowej ściany nadbudówki, w któ-
rej znajdują się pomieszczenia mieszkalne i służbowe, należy zamontować na stałe zrębnicę o wysokości 
co najmniej 0,3 m, rozciągającą się od burty do burty, tak aby rozlany na pokładzie ładunek nie mógł 
dostać się w obręb pomieszczeń mieszkalnych i służbowych. 

W przypadku zainstalowania na statku rufowej stacji przeładunkowej, taką zrębnicę należy zamonto-
wać także od strony rufowej ściany nadbudówki. 

6.3.2.5.2     Zewnętrzne ściany nadbudówek i pokładówek, w których znajdują się pomieszczenia miesz-
kalne, a także wszystkie nawisy pokładów podpierające takie pomieszczenia powinny być stalowe, być 
konstrukcjami klasy A-60 na całej szerokości od strony rejonu ładunkowego i po bokach na długości 3 m 
w stronę rufy od granicy tego rejonu. Odległość 3 m powinna być mierzona poziomo i równolegle do 
płaszczyzny symetrii statku, od granicy styku z rejonem ładunkowym na każdym pokładzie. Ściany czo-
łowe nadbudówek i pokładówek od strony rejonu ładunkowego oraz ściany boczne tych nadbudówek 
i pokładówek (na długości 3 m w stronę rufy) powinny być konstrukcjami klasy A-60 aż do wysokości 
pokładu mostka nawigacyjnego. 

Przejścia rurociągów, kabli i wentylacji w zewnętrznych ścianach nadbudówek, dla których wymaga 
się, aby były klasy A-60, powinny spełniać wymagania podane w 2.2.5. 

6.3.2.5.3     W zewnętrznych ścianach nadbudówek i pokładówek, drzwi wejściowe, wloty powietrza 
i otwory do pomieszczeń mieszkalnych i służbowych, posterunków dowodzenia i przedziałów maszyno-
wych nie mogą znajdować się od strony rejonu ładunkowego. Powinny one być umieszczone w ścianie 
poprzecznej niewychodzącej na rejon ładunkowy lub w ścianach bocznych nadbudówki lub pokładówki, 
w odległości nie mniejszej niż 4% długości statku, lecz nie mniejszej niż 3 m, licząc od czoła nadbu-
dówki od strony rejonu ładunkowego, przy czym nie wymaga się, aby odległość ta była większa niż 5 m.  

Dojście do pomieszczeń w pokładówce dziobowej, w których znajdują się potencjalne źródła zapło-
nu, mogą stanowić drzwi stykające się z rejonem ładunkowym, pod warunkiem że drzwi te znajdują się 
poza strefami zagrożonymi wybuchem (definicja takiej strefy – patrz Publikacja IEC 60092-502). 

6.3.2.5.4     W zewnętrznych ścianach nadbudówek od strony rejonu ładunkowego i w ścianach bocznych, w 
odległości mniejszej niż zastrzeżono w 6.3.2.5.3, mogą znajdować się tylko drzwi wejściowe do głównych 
central ładunkowych oraz do takich pomieszczeń służbowych jak magazyny prowiantowe lub inne magazyny 
i schowki, pod warunkiem że nie ma z nich bezpośredniego lub pośredniego dostępu do żadnych innych po-
mieszczeń obejmujących lub prowadzących do pomieszczeń mieszkalnych, posterunków dowodzenia oraz 
innych pomieszczeń służbowych, takich jak pomieszczenia kuchenne, pentry lub warsztaty, lub inne podobne 
pomieszczenia, w których mogą znajdować się potencjalne źródła zapłonu palnych oparów. Ściany otaczające 
takie pomieszczenia powinny być klasy A-60, z wyjątkiem ścian od strony rejonu ładunkowego. 

W ww. ścianach można wykonać otwory służące do wyjmowania mechanizmów, wyposażone w po-
krywy mocowane za pomocą śrub. 

W ww. ścianach mogą znajdować się drzwi i okna sterówki, o ile ich konstrukcja zapewnia szybkie 
i skuteczne uzyskanie gazoszczelności sterówki81. 
                                                      
81 Zewnętrzne drzwi i okna sterówki znajdujące się w ww. ścianach nadbudówki powinny być poddane próbie gazoszczelności. 

Jeśli stosuje się próbę przy użyciu węża z wodą, powinny być spełnione następujące warunki: 
– średnica dyszy prądownicy wodnej powinna wynosić co najmniej 12 mm; 
– ciśnienie wody przy wylocie z prądownicy powinno być nie mniejsze niż 0,2 MPa; oraz 
– odległość między prądownicą a drzwiami lub oknem powinna być nie większa niż 1,5 m. 

 



Ochrona przeciwpożarowa 178 

W ww. ścianach mogą znajdować się drzwi wejściowe do stacji gaśniczej stałej pokładowej instalacji 
pianowej (w której znajduje się zbiornik środka pianotwórczegoi stanowisko sterowania instalacją), pod 
warunkiem że drzwi znajdują się w płaszczyźnie tej ściany. 

6.3.2.5.5     Okna i iluminatory montowane w zewnętrznych ścianach nadbudówek i pokładówek od stro-
ny rejonu ładunkowego oraz w ścianach bocznych w odległości mniejszej niż zastrzeżono w 6.3.2.5.3 
powinny być typu stałego (nieotwierane). Takie okna i iluminatory, z wyjątkiem okien sterówki, powin-
ny być konstrukcjami klasy A-60. 

Usytuowanie tych okien i iluminatorów powinno odpowiadać usytuowaniu podczas przeprowadzanych 
prób ogniowych okien, tzn. strona okna wystawiona na działanie ognia podczas próby powinna być zwró-
cona w stronę rejonu ładunkowego. 

Okna i iluminatory montowane w ścianach bocznych nadbudówki w odległości większej niż zastrze-
żono w 6.3.2.5.3 mogą być konstrukcjami klasy A-0. 

6.3.2.5.6     Odbojnice burtowe stosowane do cumowania statku powinny być wykonane z materiałów 
wykluczających zaiskrzenie.  

6.3.3     Odporność ogniowa przegród pionowych i poziomych 

6.3.3.1     Minimalna klasa odporności ogniowej przegród pionowych (ścian, grodzi) oddzielających 
przyległe pomieszczenia powinna być zgodna z tabelą 6.3.3-1 (s. 253), natomiast przegród poziomych 
(pokładów) – zgodna z tabelą 6.3.3-2 (s. 254). 

6.3.3.2     Przy posługiwaniu się tabelami należy kierować się zasadami podanymi w 2.2.2.2. 
Pomieszczenia statku zostały podzielone na 10 kategorii, w zależności od stopnia zagrożenia pożaro-

wego: 
(1) Posterunki dowodzenia: 

– pomieszczenia, w których znajdują się awaryjne źródła energii i oświetlenia (pomieszczenia 
z baterią akumulatorów, pomieszczenia awaryjnych zespołów prądotwórczych); 

– sterówki i kabiny nawigacyjne, pomieszczenia z nadajnikiem radaru;  
– pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia radiowe statku; 
– pożarowe stanowiska dowodzenia; 
– centrale manewrowo-kontrolne mechanizmów napędu głównego, jeżeli są usytuowane poza 

przedziałem maszynowym; 
– pomieszczenia, w których znajduje się wyposażenie sygnalizacji alarmowej pożaru.  

(2) Korytarze – korytarze i hole. 
(3) Pomieszczenia mieszkalne – patrz definicje podane w 1.2.51, z wyłączeniem korytarzy. 
(4) Klatki schodowe – wewnętrzne schody otoczone ścianami, windy, całkowicie wydzielone szyby 

ewakuacyjne i schody ruchome (z wyjątkiem znajdujących się wyłącznie w obrębie przedziałów ma-
szynowych) wraz z ich obudową. Schody otoczone ścianami tylko na jednym pokładzie należy 
uważać za część pomieszczenia, od którego nie są one oddzielone drzwiami pożarowymi. 

(5) Pomieszczenia służbowe o małym zagrożeniu pożarowym  
– schowki i magazynki o powierzchni podłogi mniejszej niż 4 m2, nieprzeznaczone do przechowy-

wania cieczy palnych oraz suszarnie i pralnie; 
– oznakowane pomieszczenia z rozdzielnicami elektrycznymi o powierzchni podłogi mniejszej 

niż 4 m2;  
– komory chłodni prowiantowych izolowane materiałami niepalnymi. 

(6) Przedziały maszynowe kategorii A – przedziały zdefiniowane w 1.2.65. 
(7) Inne przedziały maszynowe: 

– przedziały maszynowe zdefiniowane w 1.2.64 z wyjątkiem przedziałów maszynowych katego-
rii A; 

– pomieszczenia z wyposażeniem elektrycznym (np. centrale telefoniczne, rozdzielnice elek-
tryczne, pomieszczenia central klimatyzacyjnych). 

(8) Pompownie ładunkowe – pomieszczenia, w których znajdują się pompy ładunkowe wraz z pro-
wadzącymi do nich wejściami i szybami. 
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(9) Pomieszczenia służbowe o dużym zagrożeniu pożarowym – pomieszczenia kuchenne, pentry 
wyposażone w urządzenia do gotowania, magazyny farb, schowki i magazynki o powierzchni pod-
łogi 4 m2 lub większej, magazyny do przechowywania cieczy palnych, sauny, warsztaty niestano-
wiące części przedziałów maszynowych, pomieszczenia do gromadzenia i obróbki śmieci oraz 
komory chłodni prowiantowych, izolowane materiałami palnym.  

(10) Pokłady otwarte – przestrzenie na pokładach otwartych, obudowane pokłady spacerowe niestwa-
rzające zagrożenia pożarowego, jak też wolne przestrzenie poza nadbudówkami i pokładówkami 

6.3.3.3     W grodziach i pokładach oddzielających pompownie ładunkowe od innych pomieszczeń mogą 
być zamontowane na stałe gazoszczelne oszklone otwory oświetleniowe uznanego typu, służące do 
oświetlenia pompowni, pod warunkiem że są odpowiedniej wytrzymałości oraz że zostanie zachowana 
odporność ogniowa i gazoszczelność grodzi lub pokładu.   

6.3.3.4     Świetliki pompowni ładunkowych powinny być wykonane ze stali, bez jakichkolwiek elemen-
tów szklanych i powinny mieć możliwość zamykania z zewnątrz pompowni.  

6.3.3.5     Konstrukcja i rozwiązanie saun powinny spełnić wymagania podane w 6.1.1.7. Ściany oddziela-
jące saunę od pomieszczeń innych niż te znajdujące się wewnątrz wygrodzenia otaczającego saunę i od 
pomieszczeń kategorii (5), (7) i (10), określonych w 6.3.3.2, powinny mieć odporność ogniową klasy A-60.  
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Tabela 6.3.3-1 
Odporność ogniowa przegród pionowych oddzielających przyległe pomieszczenia 

Pomieszczenia  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Posterunki dowodzenia (1) A-0c) A-0 A-60 A-0 A-15 A-60 A-15 A-60 A-60 * 
Korytarze i hole (2)  C B-0 B-0 

A-0a)
B-0 A-60 A-0 A-60 A-0 * 

Pomieszczenia mieszkalne (3)   C B-0 
A-0a)

B-0 A-60 A-0 A-60 A-0 * 

Klatki schodowe (4)    B-0 
A-0a)

B-0 
A-0a)

A-60 A-0 A-60 A-0 * 

Pomieszczenia służbowe o małym zagrożeniu pożarowym (5)     C A-60 A-0 A-60 A-0 * 
Przedziały maszynowe kategorii A (6)      * A-0 A-0d) A-60 * 
Inne przedziały maszynowe (7)       A-0b) A-0 A-0 * 
Pompownie ładunkowe (8)        * A-60 * 
Pomieszczenia służbowe o dużym zagrożeniu pożarowym  (9) A-0        b) * 
Pokłady ot  warte (10) –          

Tabela 6.3.3-2 
Odporność ogniowa przegród poziomych oddzielających przyległe pomieszczenia 

Pomieszczenie od góry 
Pomieszczenie od dołu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Posterunki dowodzenia  (1) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 – A-0 * 
Korytarze i hole  (2) A-0 * * A-0 * A-60 A-0 – A-0 * 
Pomieszczenia mieszkalne  (3) A-60 A-0 * A-0 * A-60 A-0 – A-0 * 
Klatki schodowe  (4) A-0 A-0 A-0 * A-0 A-60 A-0 – A-0 * 
Pomieszczenia służbowe o małym zagrożeniu pożarowym  (5) A-15 A-0 A-0 A-0 * A-60 A-0 – A-0 * 
Przedziały maszynowe kategorii A  (6) A-60 A-60 A-60 A-60 A-60 * A-60e) A-0 A-60 * 
Inne przedziały maszynowe  (7) A-15 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 * A-0 A-0 * 
Pompownie ładunkowe  (8) – – – – – A-0d) A-0 * – * 
Pomieszczenia służbowe o dużym zagrożeniu pożarowym  (9) A-60 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 – A-0b) * 
Pokłady otwarte  (10) * * * * * * * * * – 
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Uwagi do tabel 6.3.3-1 i 6.3.3-2: 
a) Dla uściślenia klasy przegrody – patrz 2.2.3 i 2.2.4. 
b) Jeżeli pomieszczenia należą do tej samej kategorii, to przegrody wymagane są tylko wówczas, gdy pomieszczenia przyległe 

przeznaczone są do różnych celów, np. dla kategorii (9) pomieszczenie kuchenne przyległe do innego pomieszczenia ku-
chennego nie wymaga przegrody, natomiast pomieszczenie kuchenne przyległe do magazynu farb wymaga przegrody klasy 
A-0. 

c) Przegrody oddzielające między sobą sterówkę, kabinę nawigacyjną i kabinę radiową mogą być konstrukcjami klasy B-0. 
d) Przez grodzie i pokłady oddzielające między sobą pompownie ładunkowe i przedziały maszynowe kategorii A mogą prze-

chodzić dławnice wałów pomp ładunkowych i tym podobne przejścia dławnicowe, pod warunkiem że są wyposażone w ga-
zoszczelne uszczelnienia i smarowanie lub inne środki zapewniające trwałość uszczelnienia w miejscu przejścia przez gródź 
lub pokład.  

e) Dla przedziałów maszynowych kategorii (7) o małym zagrożeniu pożarowym nie wymaga się stosowania izolacji pożaro-
wej. Dla ustalenia takich przedziałów maszynowych – patrz określenia podane w 6.1.4.2(10). 

*  Przegroda powinna być stalowa lub wykonana z materiału równoważnego stali, lecz nie musi być konstrukcją klasy A. 
Jednak jeśli pokład, z wyjątkiem pokładu otwartego, przebijany jest w celu przeprowadzenia kabli, rur lub kanałów wentyla-
cyjnych, takie przejścia powinny być wykonane jako szczelne, żeby nie dopuścić do przenikania ognia i dymu. Przegrody 
między posterunkami dowodzenia (pomieszczenia awaryjnych zespołów prądotwórczych) a otwartymi pokładami mogą 
mieć otwory wlotów powietrza bez zamknięć, chyba że w pomieszczeniu zastosowano stałą gazową instalację gaśniczą.  
 

6.3.4     Zabezpieczenie przeciwpożarowe zbiorników ładunkowych i rejonu ładunkowego 

6.3.4.1     Stała pokładowa instalacja pianowa 

6.3.4.1.1     Zbiornikowce, niezależnie od ich nośności, powinny być wyposażone w stałą pokładową 
instalację pianową przeznaczoną do obrony pokładu zbiorników ładunkowych, spełniającą wymagania 
podane w 3.9. 

6.3.4.1.2     Na zbiornikowcach o nośności 20 000 ton lub większej zezwala się na użycie innej stałej 
instalacji gaśniczej, zapewniającej równorzędną obronę, pod warunkiem że jest ona zdolna do: 

.1 ugaszenia pożaru rozlanego oleju (przewożonego ładunku) oraz niedopuszczenia do zapalenia się 
rozlanego paliwa ciekłego; 

.2 ugaszenia pożaru w zbiorniku, gdy uległ uszkodzeniu lub rozerwaniu na skutek wybuchu. 

6.3.4.1.3     Na zbiornikowcach mających dziobowe lub rufowe stacje przeładunkowe (znajdujące się 
poza rejonem ładunkowym) należy zapewnić możliwość podawania piany do obrony tych stacji, o inten-
sywności wypływu roztworu środka pianotwórczego wynoszącej 6 l/min na m2 poziomej powierzchni 
stacji. 

6.3.4.2     Instalacje gazu obojętnego 

6.3.4.2.1     Instalacja gazu obojętnego przeznaczona jest do ochrony zbiorników ładunkowych. Instalacja 
powinna być zdolna do zobojętniania, przedmuchu i odgazowywania pustych zbiorników ładunkowych 
oraz do utrzymywania w tych zbiornikach atmosfery niepalnej, o wymaganej zawartości tlenu. 

6.3.4.2.2     Na zbiornikowcach o nośności 8 000 ton lub większej, zbudowanych 1 stycznia 2016 r. lub 
po tej dacie, jeśli przewożą surową ropę naftową lub ładunki łatwopalne o temperaturze zapłonu niższej 
niż 60oC, ochrona zbiorników ładunkowych powinna być zapewniona przez zastosowanie stałej instalacji 
gazu obojętnego, spełniającej wymagania podane w podrozdziale 3.10, z wyjątkiem gdy zaakceptowano 
inną równoważną instalację lub rozwiązanie, jak podano w punkcie 6.3.4.2.5 i 6.3.4.2.6. 

6.3.4.2.3     Na zbiornikowcach o nośności 20 000 ton lub większej, zbudowanych 1 lipca 2002 r. lub po 
tej dacie, lecz przed 1 stycznia 2016 r., ochrona zbiorników ładunkowych powinna być zapewniona 
przez zastosowanie stałej instalacji gazu obojętnego, spełniającej wymagania Kodeksu FSS, rozdział 15, 
przyjętego rezolucją IMO MSC.98(73), z wyjątkiem gdy zaakceptowano inną równoważną instalację, jak 
podano w punkcie 6.3.4.2.5. 

6.3.4.2.4     Zbiornikowce, niezależnie od ich nośności, na których stosowane są procedury mycia zbior-
ników ładunkowych surową ropą naftową, powinny być wyposażone w stałą instalację gazu obojętnego, 
spełniającą wymagania podane w podrozdziale 3.10 oraz w stacjonarne maszyny myjące.  
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Jednak na zbiornikowcach zbudowanych 1 lipca 2002 r. lub po tej dacie, lecz przed 1 stycznia 2016 r., 
instalacja gazu obojętnego powinna spełniać wymagania podane w Kodeksie FSS, rozdział 15, przyjętym 
rezolucją IMO MSC.98(73).  

6.3.4.2.5     Mając na uwadze specyficzne rozwiązania i wyposażenie statku, zamiast stałej instalacji gazu 
obojętnego dopuszcza się zastosowanie innej stałej instalacji zapewniającej równorzędną ochronę, speł-
niającej wymagania podane w 6.3.4.2.7.  

6.3.4.2.6     Na zbiornikowcach o nośności 8 000 ton lub większej, lecz mniejszej niż 20 000 ton, zbudo-
wanych 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie, zamiast stałej instalacji zapewniającej równorzędną ochronę, 
wymaganej w punkcie 6.3.4.2.3, dopuszcza się zastosowanie innego równoważnego rozwiązania lub 
środków ochrony, spełniających wymagania podane w 6.3.4.2.7.  

6.3.4.2.7     Równoważne rozwiązania lub środki ochrony, powinny być: 
.1 zdolne do zapobiegania niebezpiecznemu gromadzeniu się mieszanin wybuchowych w nieusz-

kodzonych zbiornikach ładunkowych w czasie normalnej eksploatacji statku podczas żeglugi pod 
balastem oraz podczas niezbędnych operacji w samym zbiorniku; oraz 

.2 tak zaprojektowane, aby do minimum ograniczone było niebezpieczeństwo zapłonu wskutek wy-
tworzenia ładunków elektrostatycznych przez samą instalację.  

6.3.4.2.8     Zbiornikowce, na których wymagane są instalacje gazu obojętnego, powinny spełniać nastę-
pujące wymagania: 

.1 przedziały puste podwójnego kadłuba oraz zbiorniki balastu oddzielonego sąsiadujące ze zbior-
nikami ładunkowymi powinny być wyposażone w odpowiednie przyłącza do dostarczania gazu 
obojętnego; 

.2 tam, gdzie takie przedziały lub zbiorniki są podłączone na stałe do instalacji gazu obojętnego, na-
leży zainstalować urządzenia zwrotne zapobiegające przedostawaniu się węglowodorów gazo-
wych ze zbiorników ładunkowych do takich przedziałów lub zbiorników przez rurociągi instala-
cji gazu obojętnego; oraz 

.3 tam, gdzie takie przedziały lub zbiorniki nie są podłączone na stałe do instalacji gazu obojętnego, 
należy zastosować odpowiednie przyłącza elastyczne umożliwiające doprowadzenie gazu obojęt-
nego. 

Dopuszcza się użycie rurociągów instalacji balastowej w celu doprowadzenia gazu obojętnego do 
zbiorników balastu oddzielonego. 

6.3.4.2.9     Na zbiornikowcu powinny znajdować się procedury obsługi instalacji gazu obojętnego, które 
powinny obejmować następujące zalecenia: 

.1 instalacja gazu obojętnego powinna być tak eksploataowana, aby była w stanie zapewnić i utrzy-
mywać w zbiornikach ładunkowych atmosferę niepalną, z wyjątkiem gdy konieczne jest odgazo-
wanie takich zbiorników; 

.2 jeżeli zawartość tlenu w gazie obojętnym przekroczy objętościowo 5%, powinny być podjęte na-
tychmiastowe działania w celu poprawy jakości gazu. O ile jakość gazu się nie poprawi, wszyst-
kie operacje w tych zbiornikach ładunkowych do których gaz obojętny jest dostarczany, powinny 
zostać wstrzymane, aby uniknąć zassania powietrza do zbiorników ładunkowych, natomiast za-
wór regulacyjny gazu, jeżeli jest zamontowany, powinien zostać zamknięty, a gaz niespełniający 
standardów powinien zostać wypuszczony do atmosfery82; 

.3 w przypadku gdy instalacja gazu obojętnego nie jest w stanie spełnić wymagań podanych w .1 
oraz gdy oceniono, że niemożliwe jest przeprowadzenie naprawy, wtedy rozładowanie ładunku 
i oczyszczenie tych zbiorników ładunkowych wymagających zobojętniania powinny zostać 
wznowione jedynie wtedy, gdy zostaną wdrożone odpowiednie procedury awaryjne, uwzględnia-
jące wytyczne opracowane przez IMO.83 

                                                      
82  Wymaganie to ma zastosowanie na statkach zbudowanych 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie. 
83  Patrz: Wyjaśnienia wymagań dla instalacji gazów obojętnych w ramach Konwencji SOLAS (MSC/Circ.485) i Poprawione 

wytyczne dla instalacji gazów obojętnych (MSC/Circ.353), zmienione przez MSC/Circ.387. 
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6.3.4.3     Pomiar stężenia tlenu i wykrywanie gazów palnych w przedziałach kadłuba podwójnego  
i dna podwójnego  

6.3.4.3.1     Konstrukcja przedziałów kadłuba podwójnego powinna umożliwiać pomiar stężenia tlenu 
i wykrywanie gazów palnych w tych przedziałach przy pomocy przenośnych przyrządów, wykorzystują-
cych elastyczne przewody do poboru próbek powietrza.  

6.3.4.3.2     Tam, gdzie konstrukcja przedziałów kadłuba podwójnego uniemożliwia taki pomiar, prze-
działy należy wyposażyć w stałe rurociągi do poboru próbek powietrza. Układ takich rurociągów powi-
nien być przystosowany do konstrukcji tych przedziałów. 

6.3.4.3.3     Materiały użyte do konstrukcji i średnice przewodów do poboru próbek powietrza powinny 
być takie, aby wykluczona była możliwość ich zapychania. W przypadku zastosowania tworzywa 
sztucznego przewody powinny zapewniać przewodnictwo elektryczne. 

6.3.4.3.4     Zbiornikowce o nośności 20 000 ton lub większej, zbudowane 1 stycznia 2012 r. lub po tej 
dacie, oprócz podanych w 6.3.11 wymagań dotyczących konieczności posiadania przez statek przeno-
śnych przyrządów do pomiaru zawartości tlenu i przenośnych przyrządów do pomiaru stężenia gazów 
palnych, powinny być wyposażone w stały system wykrywania gazu węglowodorowego, spełniający 
wymagania podane w podrozdziale 4.4, przeznaczony do pomiaru stężenia gazu węglowodorowego we 
wszystkich zbiornikach balastowych i w przedziałach pustych kadłuba podwójnego oraz w przedziałach 
dna podwójnego, przylegających84 do zbiorników ładunkowych85, łącznie ze zbiornikiem skrajnika dzio-
bowego i innymi zbiornikami i przedziałami86 znajdującymi się pod pokładem grodziowym, przylegają-
cymi87 do zbiorników ładunkowych.  

System pomiaru stężenia gazu węglowodorowego powinien być także stosowany w zbiornikach wody 
słodkiej, w pompowniach balastowych, w pomieszczeniach steru strumieniowego itp., umieszczonych 
pod pokładem grodziowym i przylegających do zbiorników ładunkowych i resztkowych (z wyjątkiem 
zbiorników resztkowych wykorzystywanych wyłącznie do gromadzenia wody zaolejonej). 

Nie wymaga się stosowania ww. systemu w zbiornikach paliwa statkowego, przylegających do zbior-
ników ładunkowych.  

6.3.4.3.5     Zbiornikowce wyposażone w instalacje gazu obojętnego działające w sposób ciągły (COIS) 
zamontowane w przedziałach podanych w 6.3.4.3.4, nie muszą posiadać stałego systemu wykrywania 
gazu węglowodorowego. 

Instalacje gazu obojętnego działające w sposób ciągły (COIS) przeznaczone do montowania w ww. 
przedziałach, powinny spełniać dodatkowe zalecenia podane w 3.10.5. 

Ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa osób wiążące się z zobojętnianiem przedziałów, instalacje 
gazu obojętnego działające w sposób ciągły (COIS) nie mogą być stosowane w przedziałach, które są 
normalnie dostępne dla załogi podczas obsługi statku. 

6.3.4.3.6     Pompownie ładunkowe wyposażone w dodatkowe środki w celu zapobieżenia wybuchom, 
wymagane w 6.3.5.2, nie muszą być wyposażone w stały system wykrywania gazu węglowodorowego. 

6.3.4.3.7     Przedziały kadłuba i dna podwójnego należy wyposażyć w odpowiednie przyłącza do dostar-
czania powietrza, patrz Część VI Przepisów, p. 22.5.1.4.9. 

                                                      
84  Określenie „przylegające” obejmuje zbiorniki balastowe, przedziały puste, inne zbiorniki lub przedziały znajdujące się poni-

żej pokładu grodziowego ulokowane w sąsiedztwie zbiorników ładunkowych i obejmuje wszystkie przedziały i zbiorniki 
znajdujące się poniżej tego pokładu, które stykają się narożnikami (róg do rogu) ze zbiornikami ładunkowymi. 

85  Określenie „zbiorniki ładunkowe” obejmuje zbiorniki resztkowe z wyjątkiem tych wykorzystywanych wyłącznie do groma-
dzenia wody zaolejonej. 

86  Określenie „przedziały” obejmuje przedziały suche, takie jak pomieszczenia pomp balastowych, pomieszczenia steru stru-
mieniowego oraz wszelkie zbiorniki wody słodkiej, z wykluczeniem zbiorników paliwa. 

87  Patrz przypis 82. 
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6.3.4.4     Wykrywanie gazów palnych na statkach kombinowanych 

W pompowniach ładunkowych, tunelach rurociągów i w koferdamach, o których mowa w 6.3.2.4, przy-
ległych do zbiorników resztkowych, należy zastosować uznanego typu stały system wykrywania gazów 
palnych, ostrzegający przed gazem i umożliwiający monitoring stężenia gazów palnych. Należy zastoso-
wać odpowiednie rozwiązania, aby umożliwić pomiar stężenia gazów palnych we wszystkich innych po-
mieszczeniach w obrębie rejonu ładunkowego. Takie pomiary powinny być możliwe do przeprowadzenia 
z pokładu otwartego lub z łatwo dostępnych miejsc. 

6.3.4.5     Gaśnice przenośne 

Na zbiornikowcach, na pokładzie otwartym powinny znajdować się co najmniej 2 gaśnice przenośne.  

6.3.4.6     Szyb rurociągów usytuowany w rejonie pokładu zbiorników ładunkowych 

Jeśli wydzielony szyb rurociągów usytuowany jest w rejonie pokładu zbiorników ładunkowych, to 
szyb powinien spełniać następujące wymagania: 

.1 powinien być wyposażony w stałą instalację gaśniczą całkowitego wypełnienia, wymaganą 
w 6.3.5.1. Instalacja powinna być uruchamiana z łatwo dostępnego miejsca znajdującego się poza 
szybem rurociągów; 

.2 szyb rurociągów nie jest traktowany jako część rejonu pokładu zbiorników ładunkowych; 

.3 powierzchnia szybu nie musi być włączana do obliczeń intensywności podawania roztworu środ-
ka pianotwórczego dla stałej pokładowej instalacji pianowej, wymaganej w 6.3.4.1; 

.4 szyb powinien być odpowiednio wentylowany oraz wyposażony w system zblokowania oświe-
tlenia z wentylacją, jak też w układ ciągłego monitoringu stężenia węglowodorów gazowych, 
zgodnie z wymaganiami dla pompowni ładunkowych, podanymi w 6.3.5.2; 

.5 w szybie nie mogą znajdować się źródła przecieków gazów palnych inne niż rury i kołnierze. Je-
śli w szybie rurociągów znajduje się jakiekolwiek inne źródło przecieków gazów palnych, np. 
zawory lub pompy, to szyb powinien być traktowany tak jak pompownia ładunkowa. 

6.3.5     Zabezpieczenie przeciwpożarowe pompowni ładunkowych 

Wymagania zawarte w niniejszym podrozdziale mają zastosowanie do pompowni ładunkowych, w któ-
rych znajdują się pompy przeznaczone do obsługi ładunku, takie jak: główne pompy ładunkowe, pompy 
resztkowe, pompy zbiorników resztkowych, pompy systemu mycia zbiorników surową ropą naftową 
(COW) lub podobne. 

Wymagania te nie mają zastosowania do pompowni, w których znajdują się pompy przeznaczone wy-
łącznie do balastowania lub transportu paliwa statkowego. 

6.3.5.1     Stałe instalacje gaśnicze całkowitego wypełnienia 

6.3.5.1.1     Pompownia ładunkowa powinna być wyposażona w jedną z niżej wymienionych stałych 
instalacji gaśniczych całkowitego wypełnienia, odpowiednią do stosowania w przedziałach maszyno-
wych kategorii A: 

.1 na ditlenek węgla, uruchamianą z łatwo dostępnego miejsca znajdującego się na zewnątrz pom-
powni, spełniającą wymagania podane w 3.6 lub równoważną stałą gazową instalacją gaśniczą, 
wymienioną w 3.7, oraz spełniającą następujące dodatkowe wymagania: 
– sygnalizacja ostrzegawcza powinna spełniać wymagania podane w 4.3 i 6.3.5.3; 
– obok urządzeń uruchamiających powinna znajdować się tabliczka z napisem informującym, 

że ze względu na ryzyko spowodowania zapłonu przez ładunki elektrostatyczne instalacja 
może być używana wyłącznie do celów gaśniczych, a nie do zobojętniania; 

.2 na pianę lekką, spełniającą wymagania podane w 3.5.3, pod warunkiem że środek pianotwórczy 
jest odpowiedni do gaszenia pożarów przewożonego ładunku; 

.3 zraszającą wodną lub wysokociśnieniową równoważną instalację zraszającą z wodnym czynni-
kiem gaśniczym, wymienioną w 3.4.4. 

Instalacja powinna być obsługiwana z łatwo dostępnego miejsca znajdującego się na zewnątrz pom-
powni. 
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6.3.5.1.2     Jeżeli czynnik gaśniczy przewidziany do stosowania w instalacji pompowni ładunkowej jest 
również stosowany w instalacjach obsługujących inne pomieszczenia, jego ilość lub intensywność poda-
wania nie musi być większa od maksymalnej wartości wymaganej dla największego pomieszczenia. 

6.3.5.2     Dodatkowe środki w celu zapobieżenia wybuchom w pompowniach ładunkowych 

Pompownia ładunkowa powinna być wyposażona w: 
.1 układ monitoringu temperatury pomp, napędzanych wałem przechodzącym przez gródź pom-

powni, takich jak: pompy ładunkowe, resztkowe, balastowe, mycia zbiorników (z wyjątkiem 
pomp małych, o wydajności 1 m3/h lub mniejszej i pomp zęzowych). Czujniki pomiaru tempera-
tury powinny być umieszczone w uszczelnieniach grodziowych wałów, łożyskach i korpusach 
pomp. Zakres nastawy temperatury dopuszczalnej powinien znajdować się w granicach 60–80 
°C. Czujniki powinny być zamontowane na stałe. Przekroczenie temperatury nastawy powinno 
być sygnalizowane w centrali ładunkowej lub na stanowisku sterowania pomp; 

.2 system zblokowania oświetlenia pompowni z wentylacją; 

.3 układ ciągłego monitoringu stężenia węglowodorów gazowych, zgodny z wytycznymi podanymi 
w okólniku MSC.1/Circ.1321, Część IV, rozdz. 3.2; 

.4 układ monitoringu poziomu wody w studzienkach zęzowych88, 
dla których wymagania podano w podrozdziale 22.5.7 z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy 
sterowania. 

6.3.5.3     Sygnalizacja ostrzegawcza w pompowni ładunkowej 

Urządzenia ostrzegające przed wpuszczeniem czynnika gaśniczego do pompowni, wymagane w 3.6.3.7 
w przypadku zastosowania instalacji gaśniczej gazowej, mogą być: 

.1 pneumatyczne, przy czym powietrze musi być odpowiednio suche i czyste. Stosowanie CO2 do 
zasilania urządzenia ostrzegającego ze względu na możliwość powstania ładunków elektrosta-
tycznych jest zabronione; lub 

.2 elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, z odpowiednim certyfikatem lub z mechani-
zmem napędowym umieszczonym poza pompownią. 

6.3.5.4     Gaśnice przenośne 

W każdej pompowni ładunkowej powinny znajdować się co najmniej 2 gaśnice przenośne. 

6.3.5.5     Wyeliminowanie potencjalnych źródeł zapłonu 

6.3.5.5.1     Wszystkie potencjalne źródła zapłonu w pompowni i rejonie ładunkowym powinny być od-
powiednio zabezpieczone. 

6.3.5.5.2     Każde przejście (z elementem ruchomym) przechodzące przez gródź pompowni sąsiadującą 
z maszynownią lub rejonem bezpiecznym powinno być wyposażone w: 

.1 urządzenie uszczelniające ze skutecznym smarowaniem (smarowanie okresowe nie jest dozwo-
lone); oraz 

.2 urządzenie do pomiaru temperatury.  

6.3.5.6     Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru 

Pompownia ładunkowa powinna być wyposażona w uznanego typu instalację wykrywania i sygnali-
zacji pożaru, spełniającą mające zastosowanie wymagania podane w 6.16.2. Instalacja powinna być wy-
konana jako odpowiednia do stosowania w atmosferze wybuchowej.  

6.3.6     Zabezpieczenie przeciwpożarowe przedziałów maszynowych 

Na wszystkich zbiornikowcach, niezależnie od pojemności brutto, przedziały maszynowe kategorii A 
powinny być wyposażone w stałą instalację gaśniczą całkowitego wypełnienia, wymaganą w 2.5.1.1.  

                                                      
88  Zamiast układu monitoringu można zaakceptować sygnalizację alarmową poziomu wody w studzienkach zęzowych. 
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6.3.7     Wymagania dla magazynów farb i cieczy palnych 

6.3.7.1     Magazyny farb i cieczy palnych powinny spełniać wymagania podane w podrozdziale 2.8. 
Wymagania te nie mają zastosowania do magazynów traktowanych jako pomieszczenia służbowe 

przeznaczone do przechowywania próbek przewożonego ładunku, jeśli takie pomieszczenia znajdują się 
w rejonie ładunkowym. 

6.3.7.2     Magazyny farb, niezależnie od sposobu ich używania, nie mogą znajdować się nad zbiornikami 
ładunkowymi, resztkowymi i przedziałami oddzielającymi zbiorniki ładunkowe lub resztkowe od prze-
działów maszynowych.  

6.3.8     Instalacja wodnohydrantowa 

6.3.8.1     Instalacja wodnohydrantowa powinna spełniać wymagania podane w podrozdziale 3.2 oraz 
dodatkowo wymagania niniejszego podrozdziału.  

6.3.8.2     Jeżeli awaryjna pompa pożarowa znajduje się w dziobowej części statku, to należy zapewnić, 
aby uruchamianie tej pompy i sterowanie zaworami dennymi było możliwe zarówno z pomieszczenia 
pompy, jak i z pokładu otwartego. 

6.3.8.3     Na głównym rurociągu instalacji wodnohydrantowej, w miejscu osłoniętym znajdującym się przy 
przedniej ścianie nadbudówki oraz na pokładzie ładunkowym, w odstępach nie przekraczających 40 m, 
należy zainstalować zawory oddzielające w celu zapewnienia działania instalacji w przypadku uszkodzenia 
rurociągów na skutek pożaru lub wybuchu. 

Zawór oddzielający w miejscu osłoniętym znajdującym się przy przedniej ścianie nadbudówki powi-
nien być umieszczony następująco: 

.1 w obrębie pomieszczeń mieszkalnych, służbowych i posterunków dowodzenia; lub 

.2 co najmniej 5 m w stronę rufy od znajdującego się najdalej w stronę rufy zbiornika ładunkowe-
go, w przypadku zaworu znajdującego się na pokładzie otwartym; lub 

.3 jeśli powyższe rozwiązanie jest niemożliwe do wykonania, to nie dalej niż 5 m w stronę rufy 
obszaru ładunkowego, pod warunkiem że zawór chroniony jest od strony rejonu ładunkowego 
przez stałą stalową osłonę.  

Przy każdym zaworze należy umieścić tabliczkę z napisem informującym, że w warunkach normalnej 
eksploatacji statku zawór ten powinien być stale otwarty. Miejsce usytuowania każdego zaworu oddzie-
lającego instalacji wodnohydrantowej powinno być oznaczone tabliczką z symbolem używanym na Pla-
nie ochrony przeciwpożarowej. 

6.3.8.4     Przed każdym zaworem oddzielającym znajdującym się na głównym rurociągu wodnohydran-
towym na pokładzie ładunkowym należy zamontować podwójne zawory hydrantowe o średnicy DN 50 – 
dla statków o pojemności brutto mniejszej niż 1000 oraz o średnicy DN 65  dla statków o pojemności 
brutto 1000 lub większej, rozmieszczone równomiernie na całej długości pokładu ładunkowego.  

6.3.8.5     Statki mające dziobowe stacje przeładunkowe oraz urządzenia do jednopunktowego cumowa-
nia powinny być wyposażone w instalację zraszającą stopery kotwiczne, o intensywności podawania 
wody wynoszącej co najmniej 5 l/min na m2 poziomej powierzchni stoperów kotwicznych, podłączoną 
na stałe do instalacji wodnohydrantowej. 

6.3.8.6     Armatura do podłączenia węży nie może stwarzać niebezpieczeństwa zaiskrzenia. Łączniki 
węży pożarniczych i prądownice stosowane na pokładach otwartych nie mogą być wykonane ze stopów 
aluminium. 

6.3.9     Zastosowanie powłok aluminiowych 

Stosowanie aluminiowych powłok lakierowych zawierających wagowo w suchej powłoce więcej niż 
10% aluminium jest zabronione w zbiornikach ładunkowych, na pokładach otwartych w rejonie ładun-
kowym, w pompowniach ładunkowych, koferdamach lub na innych powierzchniach, gdzie mogą groma-
dzić się palne opary ładunku. 
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W następujących miejscach dopuszcza się stosowanie rurociągów pokrytych aluminiowymi powło-
kami lakierowymi: 
– w zbiornikach balastowych; 
– w zbiornikach ładunkowych chronionych instalacją gazu obojętnego; 
– w strefach zagrożonych wybuchem, na pokładach otwartych, pod warunkiem że rurociągi te są za-

bezpieczone przed przypadkowym uderzeniem. 

6.3.10     Wyposażenie strażackie  

Na każdym zbiornikowcu powinny znajdować się co najmniej 2 zestawy wyposażenia strażackiego, 
spełniające wymagania podane w 5.1.4, dodatkowe do wymaganych w 5.1.4.1. 

6.3.11     Przyrządy przenośne do pomiaru stężenia gazów palnych oraz stężenia tlenu 

6.3.11.1     Na każdym zbiornikowcu powinny znajdować się co najmniej 2 przenośne przyrządy do pomia-
ru stężenia gazów palnych oraz co najmniej 2 przyrządy do pomiaru stężenia tlenu, łącznie z zestawem 
części zapasowych do każdego z przyrządów i wyposażeniem do ich wzorcowania. Alternatywnie, mogą 
być zastosowane co najmniej 2 przyrządy uniwersalne, z których każdy umożliwia zarówno pomiar stęże-
nia gazów palnych, jak i pomiar stężenia tlenu, z kompletem części zapasowych.  

Przyrządy te powinny umożliwiać pomiar stężenia gazów palnych i stężenia tlenu w zbiornikach ła-
dunkowych, a także w przedziałach kadłuba podwójnego i dna podwójnego w połączeniu ze stałymi 
rurociągami do poboru próbek powietrza, wymienionymi w 6.3.4.3.2. 

6.3.11.2     Na zbiornikowcach wyposażonych w instalację gazu obojętnego, dodatkowo powinny znaj-
dować się co najmniej 2 przenośne przyrządy do pomiaru stężenia gazów palnych w zobojętnianej at-
mosferze zbiorników. 

6.3.11.3     Na każdym zbiorniku ładunkowym należy przewidzieć odpowiedni otwór z zamknięciem, 
umożliwiający, przy użyciu przenośnych przyrządów, określenie stanu atmosfery w zbiorniku.  

6.4     Zbiornikowce (produktowce) przewożące ładunki o temperaturze zapłonu 
wyższej niż 60 °C – znak: PRODUCT CARRIER B 

6.4.1     Konstrukcja statku 

Zbiornikowce te zasadniczo powinny spełniać wymagania dla statków towarowych podane w roz-
dziale 2. W zakresie odporności ogniowej przegród pionowych i poziomych, oddzielających przyległe 
pomieszczenia, mają zastosowanie odpowiednio wymagania dla statków towarowych innych niż zbior-
nikowce, podane w 2.2.2, przy czym pompownie ładunkowe powinny być traktowane tak jak przedziały 
maszynowe kategorii A. 

6.4.2     Rozmieszczenie i rozdzielenie pomieszczeń 

W zakresie rozmieszczenia pomieszczeń w stosunku do zbiorników ładunkowych mają zastosowanie 
odpowiednio wymagania podane w 6.3.2, z wyjątkiem wymagań wynikających z zagrożenia wybuchem, 
dotyczących pompowni ładunkowych i rejonu ładunkowego. 

Zewnętrzne ściany i okna nadbudówki od strony rejonu ładunkowego nie muszą być klasy A-60. 

6.4.3     Zabezpieczenie przeciwpożarowe zbiorników ładunkowych, przedziałów maszynowych  
i pompowni 

6.4.3.1     Zbiornikowce te powinny spełniać wymagania dla statków towarowych podane w rozdziale 2, 
z takim wyjątkiem, że zamiast stałej gazowej instalacji gaśniczej przeznaczonej do obrony pomieszczeń 
ładunkowych, wymaganej w 2.6.1, zbiornikowiec taki powinien być wyposażony w stałą pokładową 
instalację pianową, spełniającą wymagania podane w podrozdziale 3.9. 

Zbiornikowce o pojemności brutto mniejszej niż 2000 nie muszą być wyposażone w stałą pokładową 
instalację pianową.  
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6.4.3.2     Zabezpieczenie przeciwpożarowe przedziałów maszynowych powinno spełniać wymagania 
podane w podrozdziale 2.5. 

6.4.3.3     Pompownie ładunkowe powinny być traktowane tak jak przedziały maszynowe kategorii A, 
a zabezpieczenia przeciwpożarowe powinny spełniać wymagania podane w podrozdziale 2.5. 

6.4.3.4     Jeżeli w zbiornikach ładunkowych zastosowano instalację podgrzewania ładunku, to należy 
zapewnić możliwość pomiaru temperatury w zbiornikach ładunkowych oraz należy zastosować odpo-
wiednie zabezpieczenia zapobiegające podgrzaniu ładunku do temperatury stwarzającej zagrożenie poża-
rowe. 

6.4.4     Instalacja wodnohydrantowa 

Instalacja dodatkowo powinna spełniać wymagania podane w 6.3.8. 

6.4.5     Wyposażenie strażackie  

Na każdym takim zbiornikowcu powinny znajdować się 2 dodatkowe zestawy wyposażenia strażac-
kiego, spełniającego wymagania podane w 5.1.4. 

6.5     Statki specjalistyczne – znak: SPECIAL PURPOSE SHIP  

6.5.1     Wymagania ogólne 

6.5.1.1     Na statkach, na których liczba personelu specjalnego nie przekracza 60 osób, ochrona przeciw-
pożarowa powinna odpowiadać wymaganiom dla statków towarowych, podanym w rozdziale 2. 

6.5.1.2     Na statkach, na których personel specjalny liczy od 60 do 240 osób, ochrona przeciwpożarowa 
powinna odpowiadać wymaganiom dla statków pasażerskich w zakresie wymagań ogólnych i wymagań 
dodatkowych dla statków przewożących nie więcej niż 36 pasażerów, podanym w podrozdziale 6.1. 

6.5.1.3     Na statkach, na których personel specjalny liczy więcej niż 240 osób, ochrona przeciwpożarowa 
powinna odpowiadać wymaganiom dla statków pasażerskich w zakresie wymagań ogólnych i wymagań do-
datkowych dla statków przewożących więcej niż 36 pasażerów, podanym w podrozdziale 6.1. 

Dodatkowo, statki te powinny spełniać wymagania podane w 6.1.23 i 6.1.24. 

6.5.1.4     Minimalna odporność ogniowa przegród pionowych i poziomych oddzielających pomieszcze-
nia przemysłowe na statkach wymienionych w 6.5.1.1 i 6.5.1.2 powinna spełniać wymagania podane 
w 2.2.2.2 dla pomieszczeń służbowych, odpowiednio kategorii (5) lub (9), a na statkach wymienionych 
w 6.5.1.3 – wymagania 6.1.4.2 dla pomieszczeń, odpowiednio, kategorii (10) lub (14). 

6.5.1.5     W pomieszczeniach przemysłowych, w przypadku gdy ze względu na ich funkcję nie można 
wykonać przegrody A-60, dopuszcza się zastosowanie instalacji kurtyn wodnych, spełniającej wymaga-
nia podane w 3.4.9. 

6.5.2     Magazyny materiałów wybuchowych 

6.5.2.1     Na statkach specjalistycznych mogą znajdować się pomieszczenia do przechowywania mate-
riałów wybuchowych – pod warunkiem spełnienia wymagań podanych w 6.5.2.2 do 6.5.2.22. Mogą to 
być pomieszczenia następujących typów: 

.1 magazyny wbudowane – pomieszczenia, które stanowią integralną część kadłuba statku; 

.2 magazyny przenośne – niebędące integralną częścią kadłuba, o objętości 3 m3 lub większej; 

.3 przenośne skrzynie do przechowywania materiałów wybuchowych – nie będące integralną czę-
ścią kadłuba, o objętości mniejszej niż 3 m3. 

6.5.2.2     Magazyny wbudowane w kadłub statku powinny być usytuowane w dziobowej lub rufowej jego 
części i powinny być oddzielone od wału śrubowego, śruby i steru co najmniej jednym przedziałem wo-
doszczelnym. Magazyny te nie mogą być umieszczane pod pomieszczeniami mieszkalnymi, posterunkami 
dowodzenia, zbiornikami paliwa i nie mogą do nich przylegać. 
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6.5.2.3     Magazyny wbudowane w kadłub statku nie mogą przylegać do przedziałów maszynowych 
kategorii A, kuchni i innych pomieszczeń stanowiących zagrożenie pożarowe. Jeżeli jednak takie usytu-
owanie jest konieczne, należy przewidzieć koferdam o szerokości co najmniej 0,6 m, oddzielający te 
pomieszczenia. Przedział taki powinien mieć zapewnioną wentylację i powinien być pusty. Jedna ze 
ścian wygradzających ten przedział powinna być przegrodą klasy A-15. W przypadku gdy koferdam 
przylega do przedziału maszynowego kategorii A, ściana ta powinna być przegrodą klasy A-30. 

6.5.2.4     Wejście do magazynów materiałów wybuchowych wbudowanych w kadłub statku należy 
przewidzieć z otwartego pokładu i powinno ono prowadzić przez wodo- lub gazoszczelne drzwi, lecz nie 
może prowadzić przez pomieszczenia oddzielone o tych magazynów, wymienione w 6.5.2.2 i 6.5.2.3. 

6.5.2.5     Magazyny przenośne i skrzynie do przechowywania materiałów wybuchowych powinny być 
umieszczone w bezpiecznym miejscu na pokładzie otwartym.  

6.5.2.6     Skrzynie do przechowywania materiałów wybuchowych powinny być umieszczone na pokła-
dzie otwartym w miejscach, z których, w sytuacji zagrożenia, łatwo można zrzucić je za burtę. 

6.5.2.7     Ściany i pokłady wygradzające magazyny materiałów wybuchowych powinny być stalowe, 
wodoszczelne, wykonane jako przegrody klasy A-15. Należy przewidzieć izolację zapobiegającą wykra-
planiu się wilgoci. 

6.5.2.8     Przez magazyny materiałów wybuchowych można prowadzić rurociągi wody słodkiej, wody 
słonej, instalacji zęzowej oraz instalacji zamontowanych wewnątrz magazynów. 

Rurociągi innych instalacji mogą być prowadzone przez magazyny, jeżeli będą obudowane wodosz-
czelnym kanałem (szybem). 

6.5.2.9     Drzwi i pokrywy magazynów muszą być wyposażone w zamknięcia, umożliwiające ich zamy-
kanie na klucz. 

6.5.2.10     W magazynach należy przewidzieć regały, których konstrukcja i wielkość powinna zapewniać 
bezpieczne przechowywanie całego zapasu materiałów wybuchowych znajdujących się w pojemnikach 
zatwierdzonego typu i powinna wykluczać możliwość przemieszczania lub wypadnięcia pojemników pod-
czas przechyłów. 

Odległość górnej półki regału od podłogi nie powinna przekraczać 1,8 m. W półkach regałów należy 
wykonać otwory w celu umożliwienia ściekania wody podczas działania instalacji zraszającej. 

6.5.2.11     Podłogi magazynów powinny być wyłożone stałym, przeciwpoślizgowym i nieiskrzącym 
pokryciem, np. matami. 

6.5.2.12     Wolna objętość całkowicie załadowanego magazynu materiałów wybuchowych powinna wy-
nosić co najmniej 70% jego ogólnej objętości, przy czym objętość pomieszczenia powinna być taka, aby 
na 1 m3 przypadało nie więcej niż 100 kg materiałów wybuchowych lub 1000 sztuk detonatorów. 

6.5.2.13     Magazyny wbudowane w kadłub powinny mieć wentylację naturalną lub mechaniczną, za-
pewniającą utrzymanie w magazynie temperatury poniżej 38 °C. Otwory tej wentylacji powinny być 
zaopatrzone w armaturę zatrzymującą płomienie. 

6.5.2.14     Magazyny przenośne powinny mieć efektywnie działającą wentylację naturalną, której otwo-
ry wlotowe i wylotowe powinny być zaopatrzone w armaturę zatrzymującą płomienie. 

6.5.2.15     Magazyny materiałów wybuchowych powinny być wyposażone w automatyczną instalację 
sygnalizacji wzrostu temperatury, której czujki powinny reagować przy temperaturze wyższej niż 40°C. 
Odbiorniki tych sygnałów powinny znajdować się na mostku nawigacyjnym i w biurze pokładowym. 

6.5.2.16     Dla wbudowanych i przenośnych magazynów materiałów wybuchowych należy przewidzieć 
instalację zraszającą wodną, spełniającą wymagania podane w 3.4. Armatura sterująca powinna być wy-
raźnie oznakowana. 
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6.5.2.17     W pokładach magazynów materiałów wybuchowych należy przewidzieć odwodnienia. Na 
rurociągach tych odwodnień należy zainstalować zawory, które w czasie eksploatacji powinny być stale 
zamknięte. Należy przewidzieć sterowanie tymi zaworami spoza magazynu materiałów wybuchowych. 

6.5.2.18     Na magazynach przenośnych należy umieścić tabliczki, na których powinna być podana masa 
magazynu pustego i maksymalnie załadowanego. 

6.5.2.19     Skrzynie do przechowywania materiałów wybuchowych powinny być konstrukcjami wodosz-
czelnymi wykonanymi z metalu, a ich ścianki i pokrywa powinny mieć grubość nie mniejszą niż 3 mm. 
Dla powierzchni narażonych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne należy przewidzieć ekrany osła-
niające. 

6.5.2.20     Na magazynach materiałów wybuchowych należy umieścić następujące, wyraźne napisy: 
.1 magazyn materiałów wybuchowych; 
.2 zakaz zbliżania się z otwartym ogniem; 
.3 drzwi magazynu stale zamknięte. 

6.5.2.21     Na skrzyniach do przechowywania materiałów wybuchowych należy umieścić wyraźne napisy: 
.1 skrzynia do przechowywania materiałów wybuchowych; 
.2 zakaz zbliżania się z otwartym ogniem; 
.3 otwieranie wyłącznie przez uprawnione osoby. 

6.5.2.22     Do przechowywania zapalników należy przewidzieć oddzielne pomieszczenia. 

6.5.2.23     Wyposażenie elektryczne magazynów materiałów wybuchowych powinno odpowiadać wy-
maganiom podanym w podrozdziale 22.5.3 z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania. 

6.5.3     Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru 

6.5.3.1     Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru wymagana jest na statkach o pojemności brutto 
1000 lub większej, a w przypadku zastosowania metody IIIC ochrony przeciwpożarowej – również na 
statkach o pojemności brutto 500 lub większej. 

W pomieszczeniach, w których zastosowano automatyczną instalację tryskaczową, instalacja wykry-
wania i sygnalizacji pożaru nie jest wymagana. 

6.5.3.2     Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru powinna obejmować następujące pomieszczenia: 
.1 pomieszczenia mieszkalne i służbowe; 
.2 magazyny materiałów wybuchowych, materiałów i cieczy palnych oraz warsztaty spawalnicze; 
.3 posterunki dowodzenia (z wyjątkiem centralnego posterunku dowodzenia, pomieszczeń akumu-

latorów i pomieszczeń przetwornic); 
.4 pomieszczenia ładunkowe do przewozu towarów niebezpiecznych. 

6.5.3.3     Ręczne przyciski pożarowe należy rozmieścić w następujących miejscach: 
.1 w korytarzach pomieszczeń mieszkalnych, służbowych i ogólnego użytku; 
.2 w przedsionkach; 
.3 w pomieszczeniach ogólnego użytku o powierzchni większej niż 150 m2; 
.4 w przedziałach maszynowych kategorii A i w głównych stanowiskach sterowania; 
.5 w pomieszczeniach przemysłowych. 

6.5.4     Wczesne wykrywanie pożaru w przedziałach maszynowych bezwachtowych 

Na statkach, na których personel specjalistyczny liczy nie więcej niż 240 osób, w przedziałach ma-
szynowych bezwachtowych powinny znajdować się urządzenia do wczesnego wykrywania pożaru zgod-
nie z wymaganiami podanymi w podrozdziale 6.16.5.  
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6.6     Holowniki i statki obsługi – znaki: TUG, SUPPLY VESSEL 

6.6.1     Na wszystkich holownikach i statkach obsługi o pojemności brutto 150 lub większej lub o łącznej 
mocy silników głównych większej niż 735 kW, przedziały maszynowe kategorii A powinny być wypo-
sażone w stałą instalację gaśniczą całkowitego wypełnienia, wymaganą w 2.5.1.1. 

6.6.2     Holowniki i statki obsługi obsługujące ropowce, produktowce i barki przewożące ładunki o tem-
peraturze zapłonu nieprzekraczającej 60 °C powinny spełniać dodatkowo następujące wymagania: 

.1 powinny być wyposażone w stałą pokładową instalację pianową, spełniającą mające zastosowa-
nie wymagania zawarte w 3.9, umożliwiającą podanie piany i gaszenie pożaru powstałego na po-
kładzie otwartym. Zamiast stałej pokładowej instalacji pianowej dopuszcza się możliwość zasto-
sowania gaśnicy przewoźnej pianowej 45 l, z rozwijanym wężem o długości zapewniającej 
podanie piany na pokład otwarty; 

.2 przewody spalinowe powinny być wyposażone w urządzenia do tłumienia iskier, zgodnie z wy-
maganiami podanymi w 10.1.3 z Części VI – Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze; 

.3 odbojnice i wyposażenie pokładowe powinny być tak wykonane, aby ich użycie nie spowodowa-
ło zaiskrzenia. 

6.6.3     Holowniki i statki obsługi obsługujące gazowce LNG, oprócz spełnienia wymagań podanych 
w 6.6.2, dodatkowo powinny być wyposażone w: 

.1 system wykrywania metanu, z czujkami zainstalowanymi na pokładzie otwartym i sygnalizacją 
alarmu umieszczoną na mostku nawigacyjnym; 

.2 instalację zraszania wodą odbijaczy dziobowych; 

.3 oprawy oświetleniowe w instalacjach oświetlenia na pokładach otwartych oraz wszystkie urzą-
dzenia elektryczne zainstalowane na pokładach otwartych – certyfikowane w wykonaniu prze-
ciwwybuchowym. 

Wyposażenie wymienione powyżej podlega nadzorowi PRS podczas budowy i eksploatacji statku.  

6.7     Żurawie pływające – znak: FLOATING CRANE 

6.7.1     Liczba głównych pomp pożarowych oraz ciśnienie podawanej wody powinny być zgodne z tabe-
lą 3.2.1.1 z takim wyjątkiem, że dla żurawi pływających o pojemności brutto mniejszej niż 2000 wystar-
czająca jest jedna pompa pożarowa. 

6.7.2     Instalacja wodnohydrantowa powinna być wyposażona w odgałęzienia wyprowadzone na pokład 
otwarty po obu burtach, zakończone kołnierzem łącznika międzynarodowego, spełniające wymagania 
podane w 3.2.9.1 i przeznaczone do zasilania instalacji wodą z zewnątrz. 

6.8     Kontenerowce – znak: CONTAINER SHIP 

6.8.1     Wymagania ogólne 

6.8.1.1     Kontenerowiec z ładowniami otwartymi na kontenery oznacza statek specjalnie tak zaprojek-
towany, że jedna lub więcej ładowni nie jest wyposażona w pokrywy. 

6.8.1.2     Dla otwartych ładowni na kontenery i dla rejonów rozmieszczenia kontenerów na pokładzie na 
kontenerowcach zaprojektowanych do przewozu kontenerów na lub powyżej pokładu otwartego, należy 
zastosować takie rozwiązania zabezpieczenia przeciwpożarowego, aby pożar ograniczyć do przestrzeni 
lub obszaru w którym powstał, oraz chłodzenia rejonów przyległych, w celu nie dopuszczenia do roz-
przestrzenienia się pożaru i uszkodzenia konstrukcji. 

6.8.2     Zabezpieczenie przeciwpożarowe kontenerowców z ładowniami otwartymi 

6.8.2.1     Kontenerowiec z ładowniami otwartymi powinien być wyposażony w instalację zraszającą wod-
ną, spełniającą wymagania podane w 3.4.8.  
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6.8.2.2     W przypadku, gdy w ładowni otwartej na kontenery stosowana jest instalacja wykrywania i sy-
gnalizacji pożaru, powinna ona być zaprojektowana przy uwzględnieniu specyfiki ładowni, układu kon-
tenerów i rozplanowania wentylacji.  

6.8.3     Zabezpieczenie przeciwpożarowe kontenerowców do przewozu kontenerów  
na lub powyżej pokładu otwartego89 

6.8.3.1     Każdy taki kontenerowiec powinien być wyposażony w co najmniej jedną lancę mgłową. Lan-
ca mgłowa powinna składać się z rury z dyszą przebijającą, która powinna umożliwiać penetrację ściany 
kontenera i wytwarzanie mgły wodnej wewnątrz przestrzeni zamkniętej kontenera, po podłączeniu do 
instalacji wodnohydrantowej. 

6.8.3.2     Kontenerowce zaprojektowane do przewozu 5 lub więcej warstw kontenerów na lub powyżej 
pokładu otwartego, powinny być wyposażone w przewoźne monitory wodne, następująco: 

.1 o szerokości kadłuba mniejszej niż 30 m – co najmniej 2 przewoźne monitory wodne; lub 

.2 o szerokości kadłuba 30 m lub większej – co najmniej 4 przewoźne monitory wodne.  

6.8.3.3     Przewoźny monitor wodny powinien być typu uznanego w oparciu o wytyczne podane w załącz-
niku do okólnika MSC.1/Circ.1472 oraz powinien posiadać komplet węży i oprzyrządowania do podłącze-
nia do zaworu hydrantowego instancji wodnohydrantowej oraz przytwierdzenia do konstrukcji statku.  

6.8.3.4     Na pokładzie otwartym, pomiędzy rzędami poprzecznymi kontenerów, należy przewidzieć 
miejsce do przemieszczania przewoźnych monitorów wodnych oraz miejsca do przytwierdzenia monito-
rów do konstrukcji statku, tak aby zapewniona była możliwość podawania wody na każdą warstwę kon-
tenerów w rzędzie, z każdej strony. 

6.8.3.5     Przewoźne monitory wodne, wszystkie niezbędne węże, armatura i wymagane stałe oprzyrzą-
dowanie powinno być przechowywane w gotowości do użycia w miejscu poza rejonem ładunkowym, 
które nie zostanie łatwo odcięte w przypadku pożaru w rejonie ładunkowym.  

6.8.3.6     Na pokładzie otwartym powinna być zamontowana wystarczająca liczba zaworów hydranto-
wych, tak aby: 

.1 wszystkie przewidziane przewoźne monitory wodne mogły pracować jednocześnie w celu utwo-
rzenia skutecznej bariery wodnej przed i za każdym rzędem poprzecznym kontenerów; 

.2 dwa prądy gaśnicze wody wymagane w punkcie 3.2.6.3 mogły być podawane pod wymaganym 
ciśnieniem; oraz 

.3 każdy z wymaganych przewoźnych monitorów wodnych mógł być zasilany z oddzielnego zawo-
ru hydrantowego, pod ciśnieniem niezbędnym do osiągnięcia najwyższej warstwy kontenerów na 
pokładzie.  

6.8.3.7     Przewoźne monitory wodne mogą być zasilane z instalacji wodnohydrantowej, pod warunkiem 
że wydajność pomp pożarowych i średnice rurociągów są wystarczające do jednoczesnej pracy wszyst-
kich wymaganych przewoźnych monitorów wodnych i podawania dwóch prądów wody z węży pożarni-
czych, przy wymaganej wartości ciśnienia. Jeśli statek przewozi ładunki niebezpieczne, wydajność pomp 
pożarowych i średnica rurociągu instalacji wodnohydrantowej na pokładzie w rejonie ładunkowym po-
winny, na ile jest to możliwe, zapewniać spełnienie wymagań podanych w punkcie 2.10.3.3.4.  

6.8.3.8     Przed oddaniem statku do eksploatacji, przewoźne monitory wodne podlegają próbom działa-
nia, w celu sprawdzenia parametrów eksploatacyjnych. Próby powinny potwierdzić, że: 

.1 przewoźny monitor wodny może być bezpiecznie przytwierdzony do konstrukcji statku, w prze-
widzianych miejscach na pokładzie otwartym, zapewniając bezpieczne i skuteczne jego działa-
nie; oraz  

.2 strumień wody z monitora osiągnie górną warstwę kontenerów, gdy wszystkie wymagane moni-
tory i prądownice wodne zasilane z węży pożarniczych pracują jednocześnie.  

                                                      
89  Wymagania tego podrozdziału mają zastosowanie do statków budowanych w dniu 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie. 
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6.9     Statki do zwalczania rozlewów olejowych – znak: OIL RECOVERY VESSEL 

6.9.1     Konstrukcja statku 

6.9.1.1     Kadłub, nadbudówki, pokładówki i pokłady powinny być wykonane ze stali. Nie należy stoso-
wać konstrukcji ze stopów aluminium. 

6.9.1.2     Konstrukcja statku, odporność ogniowa przegród pionowych i poziomych powinny spełniać 
mające zastosowanie wymagania dotyczące zbiornikowców przewożących ładunki o temperaturze za-
płonu nieprzekraczającej 60 °C, podane w 6.3.2 i 6.3.3. 

6.9.1.3     Ściany zewnętrzne nadbudówek i pokładówek powinny być konstrukcjami klasy A-60 na całej 
wysokości od pokładu górnego, chyba że intensywność podawania wody instalacji kurtyn wodnych 
zgodnie z wymaganiem 6.9.2.2 umożliwia zmniejszenie grubości izolacji. 

6.9.1.4     Okna i iluminatory w nadbudówce powinny być konstrukcjami klasy A-0 oraz powinny być 
wyposażone w stalowe pokrywy. 

6.9.1.5     Wyjścia z nadbudówek i pokładówek na pokład otwarty do stref zagrożonych wybuchem powin-
ny mieć przedsionki z dwojgiem drzwi gazoszczelnych, umieszczonych w odstępie co najmniej 1,5 m. 
Drzwi zewnętrzne powinny być samozamykające. Progi tych drzwi powinny mieć wysokość co najmniej 
0,3 m. 

Pomieszczenia nieprzylegające do pomieszczeń mieszkalnych a mające wyjścia na pokład otwarty 
mogą nie mieć przedsionków, jeżeli: 

.1 są stale zamknięte i nie są używane w okresie pracy statku w rejonie rozlewu oleju; 

.2 znajdujące się w nich urządzenia elektryczne są w wykonaniu przeciwwybuchowym. 
Przedsionki nie są również wymagane przy wyjściach ze sterówki na pokład otwarty. 

6.9.1.6     Wszystkie otwory w zbiornikach ładunkowych statku przeznaczonych na zbierany olej powin-
ny być wyposażone w gazoszczelne zamknięcia. 

6.9.1.7     Pokłady i ściany ograniczające zamknięte pomieszczenia do przechowywania osprzętu używa-
nego przy zbieraniu rozlanego oleju powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tabelach 6.3.3-1 
i 6.3.3-2 dla pomieszczeń kategorii (9). 

6.9.1.8     Funkcję koferdamów zbiorników ładunkowych mogą spełniać pomieszczenia do przechowy-
wania osprzętu do zbierania rozlanego oleju. 

Na statkach z ograniczonym rejonem żeglugi, po uzgodnieniu z PRS, można nie wykonywać kofer-
damów pomiędzy przedziałami maszynowymi kategorii A, a zbiornikami ładunkowymi, jeżeli zastoso-
wano przegrodę z jednolitej płyty, zapewniając dostęp do zbiorników w celu oględzin i przeprowadzania 
prób hydraulicznych podczas przeglądów statku. 

6.9.2     Instalacja kurtyn wodnych 

6.9.2.1     Statek powinien być wyposażony w instalację kurtyn wodnych przeznaczoną do zraszania ze-
wnętrznych ścian nadbudówki, spełniającą mające zastosowanie wymagania podane w podrozdziale 3.4.  

6.9.2.2     Intensywność podawania wody instalacji kurtyn wodnych powinna wynosić co najmniej 15 l/min 
na metr bieżący ściany. 

W przypadku, gdy izolacja ścian zewnętrznych nie spełnia kryteriów konstrukcji klasy A-60, inten-
sywność podawania wody powinna wynosić co najmniej 30 l/min na metr bieżący ściany. 

6.9.2.3     Instalacja kurtyn wodnych przeznaczonych do zraszania zewnętrznych ścian nadbudówki po-
winna być uruchamiana zdalnie z mostka nawigacyjnego. 
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6.9.3     Instalacja pianowa 

Statek powinien być wyposażony w instalację gaśniczą pianową, spełniającą wymagania podane 
w 3.5.4, umożliwiającą podawanie piany na pokład otwarty oraz przeznaczoną do obrony zbiorników 
ładunkowych na zbierany olej i zamkniętych pomieszczeń do przechowywania osprzętu do zbierania 
rozlanego oleju. 

6.9.4     Instalacja wodnohydrantowa 

Instalacja powinna spełniać następujące dodatkowe wymagania: 
.1 powinna być wykonana tak jak dla zbiornikowców, spełniając odpowiednio wymagania podane 

w 6.3.8; 
.2 pobór wody dla pomp pożarowych powinien być tylko ze skrzyń zaworów dennych. Zawory 

skrzyń burtowych powinny mieć możliwość zamykania; 
.3 pompy pożarowe powinny być uruchamiane zdalnie z mostka nawigacyjnego. 

6.9.5     Instalacje gaśnicze do obrony przedziałów maszynowych 

6.9.5.1     Instalacje gaśnicze przeznaczone do obrony przedziałów maszynowych powinny być urucha-
miane zdalnie z mostka nawigacyjnego, przy czym stacje gaśnicze przeznaczone do obrony tych po-
mieszczeń nie muszą mieć wyjść bezpośrednio na pokład otwarty. 

6.9.5.2     Instalacja gaśnicza na pianę lekką nie może być stosowana do obrony przedziałów maszyno-
wych. 

6.9.6     System pomiaru stężenia gazów palnych  

6.9.6.1     Statek należy wyposażyć w system automatycznego pomiaru stężenia gazów palnych i par 
węglowodorów. Taki system powinien spełniać następujące wymagania: 

.1 pracować nieprzerwanie podczas pobytu statku w strefie rozlanej ropy naftowej i podczas opera-
cji jej zbierania; 

.2 być skonstruowany z elementów bezpiecznych do stosowania w atmosferze wybuchowej, odpo-
wiadających wymaganiom podanym w 22.5.4.2 z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy 
sterowania; 

.3 mieć urządzenia do pobierania próbek powietrza lub czujki wykonane z materiałów odpornych 
na działanie środowiska morskiego oraz węglowodorów. Przekrój i długość rurociągu powinny 
zapewniać podawanie próbek powietrza do analizatora w czasie nie dłuższym niż 1 min; 

.4 mieć automatyczne przełączniki zapewniające sekwencyjną kontrolę składu powietrza we wszyst-
kich miejscach, gdzie zainstalowano urządzenia do pobierania próbek powietrza lub czujki. Odstę-
py czasowe pomiędzy przełączeniami powinny umożliwiać pobór próbki przez analizator; 

.5 podawać sygnał alarmowy, świetlny i dźwiękowy, w przypadkach: 
– przekroczenia o 30% normalnego poziomu stężenia węglowodorów w powietrzu; sygnał ten 

powinien być podany na mostek nawigacyjny; 
– zakłóceń w dopływie energii elektrycznej do urządzeń analizatora; 
– braku drożności w rurociągu łączącym urządzenie probiercze z analizatorem. 

6.9.6.2     Punkty poboru próbek powietrza lub czujki systemu pomiaru stężenia węglowodorów powinny 
być usytuowane: 

.1 w pobliżu otworów wentylacji nawiewowej; 

.2 w co najmniej dwóch miejscach pokładu otwartego, na wysokości nieprzekraczającej 1,0 m; 

.3 w przedziałach maszynowych – w śluzach powietrznych; 

.4 w przedziałach ochronnych zbiorników ładunkowych. 

6.10     Statki pasażerskie ro-ro – znak: RO-RO/PASSENGER SHIP 

Wymagania podrozdziału 6.10 dotyczą statków pasażerskich z pomieszczeniami ro-ro lub kategorii 
specjalnej i są uzupełnieniem wymagań podanych w podrozdziałach 6.1 i 6.2. 
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6.10.1     Drogi ewakuacji 

6.10.1.1     Wymagania ogólne 

6.10.1.1.1     W każdym pomieszczeniu/grupie pomieszczeń, w których w czasie normalnej eksploatacji 
mogą znajdować się ludzie, należy utworzyć drogi ewakuacji prowadzące do miejsc zbiórki. Drogi te 
powinny być tak rozplanowane, aby zapewniona była możliwie najprostsza trasa do miejsca zbiórki oraz 
powinny być odpowiednio oznakowane, patrz 6.1.6.10.5. 

6.10.1.1.2     Droga ewakuacji od kabin do klatek schodowych powinna być możliwie najprostsza, z mi-
nimalną ilością zmian kierunku. Należy wykluczyć konieczność przechodzenia z jednej burty statku na 
drugą, żeby znaleźć się na trasie ewakuacji. Należy także wykluczyć konieczność pokonania więcej niż 
dwóch pokładów w górę lub w dół, żeby przedostać się z jakiegokolwiek pomieszczenia dla pasażerów 
na miejsce zbiórki lub na pokład otwarty. 

6.10.1.1.3     Należy utworzyć zewnętrzne trasy dojścia z pokładów otwartych do miejsc wsiadania do 
łodzi lub tratw ratunkowych. 

6.10.1.1.4     Tam, gdzie wydzielone pomieszczenia stykają się z pokładem otwartym, otwory z tych 
pomieszczeń wychodzące na pokład otwarty powinny, jeżeli jest to praktycznie możliwe, pozwalać na 
używanie ich jako wyjść awaryjnych. 

6.10.1.1.5     Na drogach ewakuacji nie mogą znajdować się meble ani inne przeszkody. W pomieszcze-
niach ogólnego użytku i wzdłuż dróg ewakuacji, szafki i inne ciężkie meble, z wyjątkiem stołów i krze-
seł, powinny być przytwierdzone do pokładu/podłogi, tak aby uniemożliwione było ich przesuwanie się 
podczas kołysania lub przechyłu statku. Wykładziny podłogowe również powinny być przytwierdzone 
do podłoża. 

6.10.1.2     Instrukcje bezpiecznej ewakuacji 

6.10.1.2.1     Pokłady powinny być kolejno ponumerowane, zaczynając od “1” dla dna wewnętrznego lub 
najniższego pokładu. Numeracja powinna być w widocznym miejscu umieszczona na podestach scho-
dów i w przedsionkach wind osobowych. Pokłady mogą być również oznaczone nazwami, lecz nazwy 
pokładów powinny być zawsze umieszczone razem z numeracją.  

6.10.1.2.2     Na wewnętrznej stronie drzwi każdej kabiny mieszkalnej i pomieszczeń ogólnego użytku 
powinny znajdować się uproszczone plany ewakuacji odwzorowujące miejsce “JESTEŚ TUTAJ” i poka-
zujące drogi ewakuacji oznaczone strzałkami. Taki plan powinien wskazywać kierunki ewakuacji i po-
winien być właściwie zorientowany w stosunku do jego usytuowania na statku. 

6.10.1.3     Wytrzymałość poręczy i ścian korytarzy 

6.10.1.3.1     We wszystkich korytarzach wzdłuż całej drogi ewakuacji do miejsc zbiórki i miejsc ewaku-
acji powinny znajdować się poręcze lub inne uchwyty. W korytarzach wzdłużnych o szerokości większej 
niż 1,8 m oraz w korytarzach poprzecznych o szerokości większej niż 1 m poręcze powinny być umiesz-
czane po obu stronach korytarza. Należy zwrócić szczególną uwagę na umożliwienie przekraczania 
przez pasażerów holów, atriów i innych dużych otwartych przestrzeni wzdłuż tras ewakuacji. Poręcze 
i inne uchwyty powinny mieć wytrzymałość wystarczającą do przeniesienia równomiernie rozłożonego 
poziomego obciążenia wynoszącego 750 N/m, skierowanego do środka korytarza lub pomieszczenia oraz 
równomiernie rozłożonego pionowego obciążenia równego 750 N/m. Nie wymaga się, aby obydwa ob-
ciążenia przyłożone były jednocześnie. 

6.10.1.3.2     Dolna część ścian lub ścianek działowych tworzących pionowe przegrody wzdłuż dróg 
ewakuacji do wysokości 0,5 m powinna mieć wytrzymałość wystarczającą do przeniesienia równomier-
nie rozłożonego poziomego obciążenia wynoszącego 750 N/m, umożliwiając użycie ich jako powierzch-
ni do chodzenia w przypadku dużego kąta przechyłu statku.  
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6.10.1.4     Analiza przebiegu ewakuacji 

Drogi ewakuacji należy projektować w oparciu o przeprowadzoną analizę przebiegu ewakuacji. Pod-
czas analizy ewakuacji należy określić miejsca, gdzie w trakcie opuszczania statku może powstać zator na 
skutek normalnego przemieszczania się pasażerów i członków załogi wzdłuż dróg ewakuacji przy 
uwzględnieniu sytuacji, że członkowie załogi mogą być zmuszeni do poruszania się wzdłuż dróg ewakuacji 
w kierunku przeciwnym do ruchu pasażerów. Należy wyeliminować, na ile jest to wykonalne, możliwość 
powstania takiego zatoru. Dodatkowo analiza powinna wykazać, że rozplanowanie dróg ewakuacji pozwala 
na skuteczną ewakuację w przypadku, gdy pewne drogi ewakuacji, miejsca zbiórki lub miejsca wsiadania 
do łodzi ratunkowych są niedostępne w wyniku ich uszkodzenia lub zniszczenia. 

Zaleca się, aby analiza przebiegu ewakuacji została przeprowadzona w oparciu o wytyczne zawarte 
w okólniku MSC.1/Circ.1238. 

6.10.1.5     Drogi ewakuacji z pomieszczeń kategorii specjalnej i z otwartych pomieszczeń ro-ro 

6.10.1.5.1     Drogi ewakuacji z pomieszczeń kategorii specjalnej i otwartych pomieszczeniach ro-ro, do 
których mają dostęp przewożeni pasażerowie, zarówno pod jak i nad pokładem grodziowym, powinny 
zapewniać bezpieczeństwo dostępu do pokładu ewakuacyjnego co najmniej równorzędne z wymaga-
nym w 6.1.6.10.1.1, 6.1.6.10.2, 6.1.6.10.4.1 i 6.1.6.10.4.2. 

W takich pomieszczeniach należy między mocowanymi pojazdami wyznaczyć trasy komunikacyjne 
o szerokości co najmniej 0,6 m, umożliwiające bezpośrednie dojście do drogi ewakuacji, a tam, gdzie 
jest to uzasadnione i możliwe do realizacji, wzdłużne trasy komunikacyjne powinny znajdować się co 
najmniej 0,15 m powyżej powierzchni pokładu. Wyposażenie do mocowania pojazdów powinno zapew-
niać, że trasy komunikacyjne cały czas będą wolne od przeszkód. 

6.10.1.5.2     Jedna z dróg ewakuacji z przedziałów maszynowych, w których normalnie zatrudniona jest 
załoga, nie może mieć bezpośredniego dostępu do żadnego z pomieszczeń kategorii specjalnej. 

6.10.1.5.3     Unoszone rampy przeznaczone do wjeżdżania pojazdów na pokłady platform samochodo-
wych nie mogą blokować dróg ewakuacji, gdy znajdują się w dolnym położeniu. 

6.10.2     Zabezpieczenie przeciwpożarowe pomieszczeń kategorii specjalnej i pomieszczeń ro-ro 

6.10.2.1     Wymagania ogólne 

6.10.2.1.1     Z uwagi na fakt, że podział statku na główne strefy pionowe, wymagany w 6.1.2, w po-
mieszczeniach kategorii specjalnej i pomieszczeniach ro-ro może okazać się niemożliwy do wykonania, 
ochrona przeciwpożarowa powinna być zapewniona poprzez podział statku na strefy poziome i wyposa-
żenie pomieszczeń w stałą instalację gaśniczą.  

Strefa pozioma może obejmować pomieszczenia kategorii specjalnej znajdujące się na więcej niż jed-
nym pokładzie, pod warunkiem że całkowita wysokość w świetle dla pojazdów (tj. wysokość mierzona 
od podłogi do usztywnień pokładu tworzącego strefę poziomą) nie przekracza 10 m. 

6.10.2.1.2     Wymagania podane w tej Części Przepisów, dotyczące wentylacji, otworów w przegrodach 
klasy A i przejść przez przegrody klasy A dla zachowania odporności stref pionowych mają takie same 
zastosowanie do pokładów i grodzi ograniczających strefy poziome od siebie i od pozostałej części statku.  

6.10.2.2     Konstrukcja przegród pożarowych 

6.10.2.2.1     Na statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów, przegrody pionowe i pokłady otaczają-
ce pomieszczenia kategorii specjalnej i pomieszczenia ro-ro powinny być konstrukcjami klasy A-60. 
Jednak tam, gdzie po jednej stronie znajdują się pomieszczenia kategorii (5), (9) lub (10), określone 
w 6.1.4, standard odporności ogniowej przegrody może być obniżony do A-0. 

Standard odporności ogniowej przegrody może być obniżony do A-0 również w miejscu, gdzie pod 
pomieszczeniem kategorii specjalnej lub pomieszczeniem ro-ro znajdują się zbiorniki paliwa. 
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6.10.2.2.2     Na mostku nawigacyjnym powinny znajdować się wskaźniki pokazujące, że każde drzwi prowa-
dzące do lub z pomieszczeń kategorii specjalnej są zamknięte. 

6.10.2.2.3     Drzwi do pomieszczeń kategorii specjalnej powinny mieć konstrukcję uniemożliwiającą 
stałe ich utrzymywanie w pozycji otwartej oraz powinny być zamknięte podczas podróży statku. 

6.10.2.3     Wykrywanie i sygnalizacja alarmowa pożaru 

6.10.2.3.1     Pomieszczenia kategorii specjalnej i pomieszczenia ro-ro należy wyposażyć w stałą instala-
cję wykrywania i sygnalizacji pożaru, zgodnie z wymaganiami podanymi w 6.2.2.1.1. 

6.10.2.3.2     W pomieszczeniach kategorii specjalnej instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru nie jest 
wymagana, jeśli w tych pomieszczeniach przewidziano skuteczny system patroli pożarowych, utrzymy-
wany przez ciągłe wachty pożarowe przez cały okres podróży statku.  

6.10.2.3.3     W pomieszczeniach kategorii specjalnej należy zastosować ręczne przyciski pożarowe tak 
rozmieszczone, aby z żadnego miejsca w pomieszczeniu odległość do przycisku nie była większa niż 20 m. 
Jeden przycisk powinien znajdować się przy każdym wyjściu z pomieszczenia. 

6.10.2.3.4     Dla instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru z sekcjami czujek dymu dopuszcza się za-
stosowanie wyłączników czasowych dla okresowego odłączania sekcji czujek podczas załadunku i roz-
ładunku pojazdów w celu uniknięcia fałszywych alarmów. Czas odłączenia powinien być dostosowany 
do czasu załadunku/rozładunku pojazdów. Centralka sygnalizacji pożarowej powinna wskazywać, czy 
sekcja czujek jest odłączona, czy nie. 

Jednak należy wykluczyć możliwość odłączenia ręcznych przycisków pożarowych. 

6.10.2.4     Stałe instalacje gaśnicze 

6.10.2.4.1     Pomieszczenia kategorii specjalnej należy wyposażyć w jedną z następujących stałych in-
stalacji gaśniczych: 

.1 instalację zraszającą wodną, spełniającą wymagania podane w 3.4.2; 

.2 wysokociśnieniową równoważną instalację zraszającą z wodnym czynnikiem gaśniczym, wy-
mienioną w 3.4.3; 

.3 instalację gaśniczą na pianę lekką, spełniającą wymagania podane w 3.5.3. 

6.10.2.4.2     Jeśli zastosowano stałą instalację zraszającą wodną, to ze względu na utratę stateczności, 
która mogłaby nastąpić wskutek nagromadzenia dużych ilości wody na pokładach podczas działania 
instalacji, należy zastosować odpowiednie rozwiązania zapewniające odprowadzenie wody z pomiesz-
czenia zgodnie z wymaganiami podanymi w podrozdziale 6.12 z Części VI – Urządzenia maszynowe 
i urządzenia chłodnicze. 

6.10.2.4.3     Pomieszczenia kategorii specjalnej nie mogą być wyposażone w instalację gaśniczą na di-
tlenek węgla. 

6.10.2.5     Rozmieszczenie zaworów hydrantowych  

Należy spełnić wymagania podane w 6.2.2.3.  

6.10.2.6     Wentylacja  

Należy spełnić wymagania podane w 6.2.2.4. 

6.10.2.7     Źródła zapłonu  

Należy spełnić wymagania podane w 6.2.2.5. 

6.10.2.8     Ścieki pokładowe i odprowadzenie wody  

Należy spełnić wymagania podane w 6.2.2.6. 
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6.10.2.9     Stałe otwory  

Należy spełnić wymagania podane w 6.2.2.7. 

6.10.2.10     Przenośny sprzęt pożarniczy 

Należy spełnić wymagania podane w 6.2.2.8. 

6.10.3     Zabezpieczenie przeciwpożarowe rejonów współpracy ze śmigłowcem 

6.10.3.1     Wydzielony rejon operowania śmigłowca, patrz definicja podana w 7.1.2.3, wymagany na 
wszystkich statkach pasażerskich ro-ro, powinien być wyposażony w przenośny sprzęt pożarniczy, jak 
podano w 7.1.4.3, umieszczony w pobliżu rejonu operowania śmigłowca.  

6.10.3.2     Wydzielony rejon lądowania śmigłowca, patrz definicja podana w 7.1.2.2, wymagany na stat-
kach pasażerskich ro-ro o długości 130 m lub większej, wykonany zgodnie z zaleceniami podanymi 
w MSC/Circ.895, powinien spełniać wymagania podane w podrozdziałach 7.1.5 i 7.1.8.   

6.11     Gazowce – znak: LIQUEFIED GAS TANKER 

Gazowce powinny spełniać wymagania Kodeksu IGC, wraz z poprawkami. 

6.12     Chemikaliowce – znak: CHEMICAL TANKER 

6.12.1     Zakres zastosowania 

6.12.1.1     Chemikaliowce przeznaczone do przewozu palnych chemikaliów luzem powinny spełniać 
odpowiednio wymagania podane w aktualnym tekście Kodeksu IBC. 

6.12.1.2     Chemikaliowce przeznaczone wyłącznie do przewozu ładunków niepalnych (ładunki podane 
w rozdziale 17 Kodeksu IBC, tabela wymagań minimalnych, w kolumnie i symbol – NF) powinny speł-
niać odpowiednio wymagania dla statków towarowych podane w rozdziale 2 oraz dla zbiornikowców 
przewożących ładunki o temperaturze zapłonu wyższej niż 60°C, przy czym nie muszą być wyposażone 
ani w instalację gaśniczą do obrony pompowni ładunkowej, ani w stałą pokładową instalację pianową.  

6.12.1.3     Chemikaliowce przeznaczone wyłącznie do przewozu ładunków ciekłych o temperaturze 
zapłonu wyższej niż 60 °C (ładunki podane w rozdziale 17 Kodeksu IBC, tabela wymagań minimalnych, 
w kolumnie i symbol – Yes) powinny spełniać mające zastosowanie wymagania dla zbiornikowców 
podane w podrozdziale 6.4 (muszą być wyposażone w stałą pokładową instalację pianową dla zbiorni-
kowców, spełniającą wymagania podane w podrozdziale 3.9).  

Ładunki ciekłe o temperaturze zapłonu wyższej niż 60 °C, inne niż produkty olejowe lub inne niż ła-
dunki ciekłe podlegające wymaganiom Kodeksu IBC, uznaje się za stwarzające małe zagrożenie pożaro-
we i stała pokładowa instalacja pianowa nie jest wymagana. 

6.12.1.4     Chemikaliowce przewożące ładunki o temperaturze zapłonu nieprzekraczającej 60 °C (ładun-
ki podane w rozdziale 17 Kodeksu IBC, tabela wymagań minimalnych, w kolumnie i symbol – No), 
w zakresie konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń 
powinny spełniać mające zastosowanie wymagania dla zbiornikowców, podane w podrozdziale 6.3 
(z wyjątkiem wymagania dotyczącego usytuowania głównej centrali ładunkowej, podanego w 6.3.2.3) 
oraz wymagania niniejszego podrozdziału. 

6.12.2     Zabezpieczenie przeciwpożarowe pompowni ładunkowej 

6.12.2.1     Na chemikaliowcach, niezależnie od ich pojemności brutto, przewożących ładunki o temperatu-
rze zapłonu nieprzekraczającej 60 °C (ładunki podane w rozdziale 17 Kodeksu IBC, tabela wymagań mi-
nimalnych, w kolumnie i symbol – No), pompownia ładunkowa powinna być wyposażona w instalację 
gaśniczą na ditlenek węgla, zgodnie z 6.3.5.1.1.1 lub równoważną gazową instalację gaśniczą.  

Ilość znajdującego się na statku CO2 powinna być wystarczająca, aby po rozprężeniu zajmował on 45% 
objętości brutto pomieszczenia pompowni. W przypadku przewozu ładunków, dla których instalacja 
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na ditlenek węgla lub równoważna gazowa instalacja gaśnicza jest nieskuteczna, pompownia ładunkowa 
powinna być wyposażona w instalację zraszającą wodną, wymienioną w 3.4.4 lub w instalację gaśniczą na 
pianą lekką, spełniającą wymagania podane w 3.5.3. 

6.12.2.2     Na chemikaliowcach o pojemności brutto 500 lub większej, uprawiających żeglugę międzyna-
rodową, przewożących ładunki o temperaturze zapłonu nieprzekraczającej 60 °C (ładunki podane w roz-
dziale 17 Kodeksu IBC, tabela wymagań minimalnych, w kolumnie i symbol – No), pompownia ładun-
kowa powinna być wyposażona w: 

.1 układ monitoringu temperatury pomp napędzanych wałem przechodzącym przez gródź pom-
powni, takich jak: pompy ładunkowe, resztkowe, balastowe, mycia zbiorników (z wyjątkiem 
pomp małych, o wydajności 1 m3/h lub mniejszej i pomp zęzowych). Czujniki pomiaru tempera-
tury powinny być umieszczone w uszczelnieniach grodziowych wałów, łożyskach i korpusach 
pomp. Zakres nastawy temperatury dopuszczalnej powinien znajdować się w granicach 60–80 oC. 
Czujniki powinny być zamontowane na stałe. Przekroczenie temperatury nastawy powinno być 
sygnalizowane w centrali ładunkowej lub na stanowisku sterowania pomp; 

.2 system zblokowania oświetlenia pompowni z wentylacją; 

.3 układ ciągłego monitoringu stężenia gazów palnych zgodny z wytycznymi podanymi w okólniku 
MSC.1/Circ.1321, Część IV, rozdz. 3.2; 

.4 układ monitoringu poziomu wody w studzienkach zęzowych90, 
dla których wymagania podano w podrozdziale 22.5.7 z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy 
sterowania. 

6.12.3     Zabezpieczenie przeciwpożarowe rejonu ładunkowego 

6.12.3.1     Chemikaliowce, niezależnie od pojemności brutto, przewożące ładunki ciekłe o temperaturze 
zapłonu nieprzekraczającej 60 °C (ładunki podane w rozdziale 17 Kodeksu IBC, tabela wymagań mini-
malnych, w kolumnie i symbol – No), powinny być wyposażone w stałą pokładową instalację pianową, 
spełniającą wymagania podane w 6.12.4.  

6.12.3.2     Chemikaliowce z dziobowymi lub rufowymi stacjami przeładunkowymi, (znajdującymi się 
poza rejonem ładunkowym) powinny być wyposażone w dodatkowe działko pianowe, spełniające wyma-
gania podane w 6.12.4.8 i jedną dodatkową ręczną prądownicę pianową, spełniającą wymagania podane 
w 6.12.4.11. Dodatkowe działko powinno być tak usytuowane, aby zapewniona była możliwość podawa-
nia piany do obrony dziobowej lub rufowej stacji przeładunkowej. Obszar prowadzenia węża przeładun-
kowego przed lub za rejonem ładunkowym powinien być broniony przy pomocy ww. ręcznej prądowni-
cy pianowej.  

6.12.3.3     W rejonie ładunkowym powinien znajdować się przenośny sprzęt gaśniczy, odpowiedni do 
gaszenia pożarów przewożonych ładunków.  

6.12.4     Stała pokładowa instalacja pianowa  

6.12.4.1     W stałej pokładowej instalacji pianowej może być użyty wyłącznie jeden środek pianotwór-
czy, taki, który jest skuteczny do gaszenia maksymalnej liczby przewożonych ładunków, do przewozu 
których statek jest przeznaczony. Dla przewozu innych ładunków, dla których środek pianotwórczy jest 
nieskuteczny, należy zastosować, po uzgodnieniu z PRS, odpowiednie dodatkowe zabezpieczenie prze-
ciwpożarowe. Środki pianotwórcze proteinowe nie mogą być stosowane. 

6.12.4.2     Dla ładunków ciekłych o temperaturze zapłonu nieprzekraczającej 60 °C, do gaszenia których 
piana zwykła jest nieskuteczna, w pokładowej instalacji pianowej należy zastosować alkoholoodporny 
środek pianotwórczy uznanego typu. Wykaz ładunków, dla których należy stosować środek pianotwórczy 
alkoholoodporny ujęto w Kodeksie IBC, rozdział 17, tabela wymagań minimalnych, w kolumnie l, symbol 
– A, oraz w okólniku MSC/Circ.553. 

                                                      
90  Zamiast układu monitoringu można zaakceptować sygnalizację alarmową poziomu wody w studzienkach zęzowych. 
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6.12.4.3     Środek pianotwórczy powinien spełniać mające zastosowanie wymagania podane w podroz-
dziale 3.9.2. 

6.12.4.4     Urządzenia wytwarzające pianę powinny być zdolne do podania jej na cały obszar pokładu 
zbiorników ładunkowych oraz do każdego zbiornika ładunkowego, którego pokład może zostać zerwany. 

6.12.4.5     Pokładowa instalacja pianowa powinna zapewniać szybkie i proste jej uruchomienie. Główne 
stanowisko sterowania instalacją powinno być usytuowane poza rejonem ładunkowym, powinno przyle-
gać do pomieszczeń mieszkalnych, powinno być łatwo dostępne i umożliwiać obsługę instalacji w przy-
padku powstania pożaru w obszarze bronionym.  

6.12.4.6     Intensywność podawania roztworu środka pianotwórczego powinna być nie mniejsza od naj-
większej z niżej podanych wartości: 

.1 2 l/min na m2 powierzchni pokładu zbiorników ładunkowych, przy czym powierzchnię tę określa 
się jako iloczyn największej szerokości statku i całkowitej długości przestrzeni zbiorników ła-
dunkowych; 

.2 20 l/min na m2 powierzchni poziomego przekroju zbiornika mającego największą powierzchnię 
takiego przekroju; lub 

.3 10 l/min na m2 powierzchni pokładu bronionego działkiem o największej wydajności, znajdują-
cego się przed tym działkiem, w kierunku dziobu. 

Na podstawie pozytywnych wyników przeprowadzonych prób dopuszcza się możliwość zmniejszenia in-
tensywności podawania roztworu środka pianotwórczego.  

6.12.4.7     Ilość środka pianotwórczego na statku powinna być wystarczająca do wytwarzania piany 
z największą intensywnością określoną zgodnie z 6.12.4.6 przez co najmniej 30 min. 

W przypadku chemikaliowców wyposażonych w instalację gazu obojętnego można zaakceptować ilość 
środka pianotwórczego znajdującego się na statku, wystarczającą do wytwarzania piany przez 20 min. 

6.12.4.8     Piana ze stałej pokładowej instalacji pianowej powinna być podawana przy pomocy działek pia-
nowych i ręcznych prądownic pianowych. Każde działko pianowe powinno zapewniać podawanie roztwo-
ru środka pianotwórczego z intensywnością nie mniejszą niż 50% wartości wymaganej w 6.12.4.6.1 lub 
6.12.4.6.2. Wydajność każdego działka pianowego powinna wynosić co najmniej 10 l/min roztworu środka 
pianotwórczego na 1 m2 powierzchni pokładu bronionego przez to działko, znajdującego się przed dział-
kiem, w kierunku dziobu. Taka wydajność nie powinna być mniejsza niż 1250 l/min. Na chemikaliowcach 
o nośności mniejszej niż 4000 ton zezwala się, po uzgodnieniu z PRS, na stosowanie działek o mniejszej 
wydajności. 

6.12.4.9     Odległość od działka pianowego do najbardziej oddalonego miejsca bronionej powierzchni 
znajdującej się przed działkiem nie powinna przekraczać 75% zasięgu rzutu piany w warunkach bez-
wietrznej pogody. 

6.12.4.10     Działka pianowe i przyłącza węży prądownic pianowych powinny być umieszczone po obu 
burtach, przed przednią ścianą rufówki lub przednią ścianą pomieszczeń mieszkalnych, od strony pokła-
du ładunkowego. 

6.12.4.11     Na statku należy zastosować ręczne prądownice pianowe, które mają na celu zapewnienie 
elastyczności prowadzenia akcji gaśniczej oraz mają umożliwić obronę powierzchni osłoniętych dla zasię-
gu działek pianowych. Wydajność każdej prądownicy pianowej powinna być nie mniejsza niż 400 l/min, 
a zasięg rzutu piany w warunkach bezwietrznej pogody nie może być mniejszy niż 15 m. 

Liczba zastosowanych prądownic pianowych powinna wynosić co najmniej 4. Liczba i rozmieszcze-
nie przyłączy do rurociągu ze środkiem pianotwórczym powinny być takie, aby piana z co najmniej 
2 prądownic mogła być skierowana na każdą część rejonu ładunkowego. 

6.12.4.12     Na głównym rurociągu ze środkiem pianotwórczym i na rurociągu instalacji wodnohydranto-
wej, jeżeli jest on integralną częścią pokładowej instalacji pianowej, bezpośrednio przed każdym działkiem 
pianowym należy zainstalować zawory umożliwiające odcięcie odcinków rurociągów w przypadku ich 
uszkodzenia. 
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6.12.4.13     Podczas pracy pokładowej instalacji pianowej z wymaganą wydajnością powinno być możliwe 
równoczesne podawanie z instalacji wodnohydrantowej wymaganej minimalnej liczby prądów gaśniczych 
wody pod wymaganym ciśnieniem. 

6.12.4.14     Zbiornik/zbiorniki środka pianotwórczego należy wyposażyć w urządzenia do bezpiecznego 
sprawdzania przez załogę ilości środka i pobierania próbek do okresowego badania jego jakości. Na zbior-
niku powinien być oznaczony minimalny poziom/minimalna wymagana ilość środka pianotwórczego. 

6.12.5     Instalacja gazu obojętnego  

6.12.5.1     Chemikaliowce, niezależnie od ich pojemności brutto, przewożące ładunki palne (ładunki poda-
ne w rozdziale 17 Kodeksu IBC, tabela wymagań minimalnych, w kolumnie h symbol – inert) powinny być 
wyposażone w instalację gazu obojętnego, spełniającą wymagania podane w podrozdziale 3.10. 

6.12.5.2     Wymagania dla instalacji gazu obojętnego podane w podrozdziale 3.10 nie muszą być stoso-
wane w odniesieniu do chemikaliowców zbudowanych przed 1 stycznia 2016 r., łącznie z tymi zbudo-
wanymi przed 1 lipca 2012 r., jeśli: 

.1 przewożą ładunki łatwopalne, takie jak: surowa ropa naftowa lub produkty ropy naftowej o tem-
peraturze zapłonu mniejszej niż 60 °C pod warunkiem, że spełniają wymagania dla instalacji ga-
zu obojętnego na chemikaliowcach, zawarte w rezolucji A.567(14), Corr.1; lub 

.2 przewożą ładunki łatwopalne, inne niż surowa ropa naftowa lub produkty ropy naftowej, takie 
jak ładunki podane w rozdziałach 17 i 18 Kodeksu IBC pod warunkiem, że pojemność zbiorni-
ków używanych do ich przewozu nie przekracza 3 000 m3, wydajność indywidualnych dysz ma-
szyn do mycia zbiorników nie przekracza 17,5 m3/h oraz całkowita wydajność liczby maszyn do 
mycia w zbiorniku w jednym czasie nie przekracza 110 m3/h. 

6.12.5.3     Procedury obsługi instalacji gazu obojętnego dla chemikaliowców powinny uwzględniać 
następujące zalecenia: 

.1 instalacja powinna być tak eksploatowana, aby była w stanie zapewnić i utrzymywać w zbiorni-
kach ładunkowych atmosferę niepalną, z wyjątkiem gdy konieczne jest odgazowanie takich 
zbiorników; 

.2 dla chemikaliowców stosowanie instalacji gazu obojętnego może nastąpić po załadowaniu zbior-
nika, ale przed rozpoczęciem rozładunku i powinno być kontynuowane dopóki taki zbiornik ła-
dunkowy nie zostanie uwolniony z wszelkich gazów palnych przed odgazowaniem. Tylko azot 
jest akceptowany, jako gaz obojętny, w tym wymaganiu; 

.3 jeżeli zawartość tlenu w gazie obojętnym przekroczy objętościowo 5%, powinny być podjęte na-
tychmiastowe działania w celu poprawy jakości gazu. O ile jakość gazu się nie poprawi, wszyst-
kie operacje w tych zbiornikach ładunkowych, do których gaz obojętny jest dostarczany, powin-
ny zostać wstrzymane, aby uniknąć zassania powietrza do zbiorników ładunkowych, natomiast 
zawór regulacyjny gazu, jeżeli jest zamontowany, powinien zostać zamknięty, a gaz niespełniają-
cy standardów powinien zostać wypuszczony do atmosfery;91 

.4 w przypadku, gdy instalacja gazu obojętnego nie jest w stanie spełnić wymagań podanych w .1 
oraz gdy oceniono, że niemożliwe jest przeprowadzenie naprawy, wtedy rozładowanie ładunku 
i oczyszczenie tych zbiorników ładunkowych wymagających zobojętniania powinny zostać 
wznowione jedynie wtedy, gdy odpowiednie procedury awaryjne zostaną wdrożone, uwzględnia-
jąc wytyczne opracowane przez IMO.92 

6.12.6     Instalacja wodnohydrantowa 

6.12.6.1     Instalacja wodnohydrantowa na chemikaliowcu, niezależnie od jego pojemności brutto, po-
winna spełniać wymagania określone dla statków towarowych o pojemności brutto 2000 lub większej. 

                                                      
91  Wymaganie to ma zastosowanie na chemikaliowcach zbudowanych 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie. 
92  Patrz: Wyjaśnienia wymagań dla instalacji gazów obojętnych w ramach Konwencji SOLAS (MSC/Circ.485) i Poprawione 

wytyczne dla instalacji gazów obojętnych (MSC/Circ.353), zmienione przez MSC/Circ.387. 
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6.12.6.2     Łączniki węży pożarniczych i prądownice stosowane na pokładach otwartych nie mogą być 
wykonane ze stopów aluminium. 

6.12.7     Zabezpieczenie przeciwpożarowe przedziałów maszynowych 

Każdy chemikaliowiec, niezależnie od jego pojemności brutto, powinien spełniać wymagania doty-
czące zabezpieczenia przeciwpożarowego przedziałów maszynowych oraz wymagania dla stałych insta-
lacji gaśniczych stosowanych w tych przedziałach, podane w podrozdziale 2.5, takie jak dla statków 
towarowych o pojemności brutto 2000 lub większej. 

Jedynie wymaganie dotyczące stałej lokalnej instalacji zraszającej z wodnym czynnikiem gaśniczym, 
montowanej w przedziałach maszynowych kategorii A o objętości większej niż 500 m3, podane w 2.5.8, 
ma zastosowanie tylko wówczas, gdy chemikaliowiec ma pojemność brutto 2000 lub większą. 

6.12.8     Zastosowanie powłok aluminiowych 

Chemikaliowce przewożące ładunki o temperaturze zapłonu nieprzekraczającej 60 °C powinny speł-
niać wymagania dotyczące stosowania aluminiowych powłok lakierowych na pokrycia powierzchni ka-
dłuba oraz rurociągów, określone w 6.3.9. 

6.12.9     Wymagania dla magazynów farb i cieczy palnych 

6.12.9.1     Magazyny farb i cieczy palnych powinny spełniać wymagania podane w 2.8. 

6.12.9.2     Magazyny farb, niezależnie od sposobu ich używania, nie mogą znajdować się nad rejonem 
ładunkowym.  

6.12.10     Dojście do pomieszczeń w rejonie ładunkowym 

Dojście do pomieszczeń w pokładówce dziobowej, w których znajdują się potencjalne źródła zapło-
nu, mogą stanowić drzwi wychodzące na rejon ładunkowy, pod warunkiem że drzwi te znajdują się poza 
strefami zagrożonymi wybuchem (definicja takiej strefy – patrz Publikacja IEC 60092-502). 

6.12.11     Ubrania ochronne i wyposażenie bezpieczeństwa załogi 

Chemikaliowce, w zależności od przewożonego ładunku, powinny być wyposażone w ubrania 
ochronne, aparaty oddechowe i wyposażenie bezpieczeństwa, chroniące przed szkodliwym działaniem 
chemikaliów zgodnie z wymaganiami Kodeksu IBC. 

6.13     Statki pożarnicze – znak: FIRE FIGHTING SHIP . . . 

6.13.1     Zakres zastosowania 

6.13.1.1     Wymagania podrozdziału 6.13 mają zastosowanie do statków pożarniczych i innych statków 
przeznaczonych do walki z pożarami oraz prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. 

6.13.1.2     Statek, po spełnieniu mających zastosowanie wymagań dotyczących konstrukcji i wyposaże-
nia, otrzymuje w symbolu klasy znak dodatkowy FIRE FIGHTING SHIP z odpowiednim wyróżnikiem: 
1a lub 1, lub 2, lub 3. 

6.13.1.3     Wyróżnik 1a i 1 oznacza, że statek przeznaczony jest do prowadzenia akcji ratowniczo-
gaśniczej przy małych pożarach, umożliwiających podejście statku do źródła ognia i przez krótki czas. 

6.13.1.4     Wyróżniki 2 i 3 oznaczają, że statek przeznaczony jest do prowadzenia akcji ratowniczo-
gaśniczej przy dużych pożarach, z pewnej odległości od źródła ognia i przez dłuższy czas. 

6.13.1.5     Jeżeli statek spełniający wymagania dla otrzymania wyróżnika 2 lub 3 jest dodatkowo wypo-
sażony w system kurtyn wodnych do ochrony własnej, pozwalający na prowadzenie akcji ratowniczo-
gaśniczej w bliskiej odległości od źródła ognia, otrzymuje znak dodatkowy, odpowiednio, FIRE FIGH-
TING SHIP 2 and 1 lub FIRE FIGHTING SHIP 3 and 1. 

6.13.1.6     Szczegółowe wymagania związane z każdym z wyróżników określono w 6.13.3. 
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6.13.2     Wymagania ogólne 

6.13.2.1     Na statkach z wyróżnikiem 1a lub 1 wszystkie zewnętrzne elementy konstrukcyjne, jak: ścia-
ny, pokłady i części kadłuba powyżej letniej wodnicy konstrukcyjnej, powinny być wykonane jako sta-
lowe i powinny być chronione instalacją kurtyny wodnej. 

Intensywność podawania wody przez instalację kurtyny wodnej powinna być zgodna z 6.13.6.3. 

6.13.2.2     Na statkach z wyróżnikiem 2 lub 3 wszystkie zewnętrzne elementy konstrukcyjne kadłuba 
powyżej letniej wodnicy konstrukcyjnej powinny być stalowe klasy A-0 lub wykonane z materiału rów-
noważnego stali i nie muszą być chronione instalacją kurtyny wodnej. 

6.13.2.3     Na statkach z wyróżnikiem 2 lub 3, niewyposażonych w instalację kurtyny wodnej, okna i ilu-
minatory powinny być konstrukcjami klasy A-0 oraz, z wyjątkiem okien/iluminatorów mostka nawigacyj-
nego, powinny być wyposażone w stalowe pokrywy. 

6.13.2.4     Konstrukcja pokładów i platform, na których zamontowane są działka wodne i pianowe, a także 
fundamentów działek, powinna umożliwiać przenoszenie obciążeń wynikających z siły odrzutu strumienia 
wody podczas pracy z maksymalną wydajnością, przy najbardziej niekorzystnym wychyleniu działek. 

6.13.2.5     Statek powinien mieć odpowiednią stateczność dla wszystkich wariantów prowadzenia akcji 
gaśniczej przy pomocy wszystkich działek wodnych i pianowych, działających w najmniej korzystnym 
położeniu dla statku (w płaszczyźnie poziomej, przy maksymalnym wychyleniu na jedną burtę oraz przy 
minimalnym zapasie paliwa i wody w zbiornikach statku). 

6.13.2.6     Statek powinien mieć zdolności manewrowe zapewniające utrzymanie odpowiedniej pozycji 
statku podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. 

6.13.2.7     Oświetlenie statku powinno umożliwiać prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej w porze nocnej.  
Na statku powinny być zainstalowane 2 reflektory z możliwością regulacji w płaszczyźnie poziomej 

i pionowej, umożliwiające oświetlenie z odległości 250 m obiektu o średnicy nie mniejszej niż 11 m, 
z minimalnym natężeniem światła 50 luksów mierzonym w warunkach dobrej widoczności. 

6.13.2.8     Statek powinien być wyposażony w zbiorniki zapasowe paliwa zapewniające działanie napę-
du statku i pracę urządzeń gaśniczych w czasie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej, w zależności od 
wyróżnika w znaku dodatkowym symbolu klasy, zgodnym z tabelą 6.13.3, lp. 11. 

6.13.2.9     Dokumentacja klasyfikacyjna, oprócz wymaganej w 1.4.1, powinna zawierać: 
.1 opis techniczny z informacjami dotyczącymi wszystkich funkcji statku, tj. prowadzenia akcji ratowni-

czo-gaśniczej, działania instalacji przeciwpożarowych, z określeniem parametrów urządzeń i wyposa-
żenia przeciwpożarowego; 

.2 obliczenia stanów stateczności statku dla wszystkich wariantów pracy działek wodnych i piano-
wych, działających w położeniu najmniej korzystnym dla statku; 

.3 obliczenia zamocowania działek wodnych i pianowych przy najbardziej niekorzystnym stanie pracy; 

.4 obliczenia instalacji: gaśniczej z działkami wodnymi, gaśniczej z działkami pianowymi i kurtyny 
wodnej; 

.5 plan rozmieszczenia i zamocowania mechanizmów i urządzeń przeciwpożarowych (pomp, dzia-
łek wodnych i pianowych, zbiorników środka pianotwórczego, kolektorów do przyłączania węży 
pożarniczych); 

.6 plan centrali ratowniczo-gaśniczej, jeśli przewidziano na statku; 

.7 plany i schematy instalacji: gaśniczej z działkami wodnymi, gaśniczej z działkami pianowymi 
i kurtyny wodnej; 

.8 plan rozmieszczenia sprzętu pożarniczego; 

.9 plan zdalnego sterowania działkami wodnymi i pianowymi; 

.10 plan rozmieszczenia i zasilania instalacji oświetlenia elektrycznego; 

.11 plan instalacji sprężonego powietrza do ładowania butli aparatów oddechowych; 

.12 plan rozmieszczenia skrzyń dennych/burtowych poboru wody do celów gaśniczych. 
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6.13.2.10     Statek i instalacje gaśnicze podlegają próbom w następującym zakresie: 
.1 próba zdolności manewrowych statku i utrzymania odpowiedniej pozycji podczas pracy wszyst-

kich działek w warunkach symulowanej akcji ratowniczo-gaśniczej; 
.2 pomiar kątów przechyłu statku podczas pracy wszystkich działek wodnych i pianowych z jednej burty; 
.3 próba działania pomp pożarowych wodnych przy maksymalnych parametrach pracy (ciśnienie, 

wydajność); 
.4 próba działania działek wodnych i pianowych przy maksymalnej wydajności; 
.5 pomiar poziomego i pionowego zasięgu działek wodnych i pianowych; 
.6 sprawdzenie działania i pomiar wydajności instalacji kurtyny wodnej; 
.7 próba działania oświetlenia statku podczas pracy w porze nocnej oraz sprawdzenie działania reflek-

torów do oświetlania obcego obiektu. 

6.13.2.11     Pompy pożarowe wodne i ich silniki napędowe oraz sprężarki do ładowania butli sprężonego 
powietrza aparatów oddechowych powinny być dostarczane ze świadectwem odbioru (metryką). 

6.13.2.12     Następujące urządzenia i wyposażenie przeciwpożarowe powinno być dostarczane ze świa-
dectwem uznania typu wyrobu: 

.1 działka wodne i pianowe; 

.2 środek pianotwórczy; 

.3 dozowniki środka pianotwórczego i generatory piany lekkiej; 

.4 zawory hydrantowe, prądownice i węże pożarnicze; 

.5 dysze rozpylające instalacji kurtyny wodnej; 

.6 wyposażenie strażackie; 

.7 przenośne generatory piany lekkiej; 

.8 reflektory oświetleniowe. 

6.13.2.13     Na statku powinna znajdować się książka obsługi, zawierająca następujące informacje: 
.1 instrukcje obsługi statku dla wszystkich wariantów prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej; 
.2 schematy i opis działania wszystkich instalacji gaśniczych; 
.3 instrukcje obsługi, przeprowadzania okresowych prób i konserwacji wszystkich instalacji gaśni-

czych i urządzeń przeciwpożarowych. 

6.13.3     Wymagane wyposażenie 
W zależności od wyróżnika w znaku dodatkowym symbolu klasy, statek powinien spełniać odpo-

wiednie wymagania podane w tabeli 6.13.3. 
Tabela 6.13.3 

Wymagania minimalne dotyczące wyposażenia statków pożarniczych 

Wyróżnik w znaku dodatkowym symbolu klasy Lp. Wymaganie 
1a 1 2 3 

1 Liczba działek wodnych 2÷4 2 3 lub 4 4 
2 Wydajność działka wodnego [m3/h] 90÷300 1200 2400 lub 1800 2400 
3 Liczba pomp wodnych 1÷2 1÷2 2÷4 2÷4 
4 Całkowita wydajność pomp wodnych [m3/h] 600 2400 7200 9600 
5 Liczba działek pianowych 2÷4 – – 2 
6 Wydajność działka pianowego [m3/h] 40 – – 300 
7 Poziomy zasięg działka wodnego1) [m] – 120 150 150 
8 Pionowy zasięg działka wodnego2)[m] – 50 70 70 
9 Pionowy zasięg działka pianowego3) [m] – – – 50 
10 Instalacja kurtyny wodnej do ochrony własnej +5) +5) – – 
11 Czas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej, ze względu na 

zapas paliwa 4)  [h] 
– 24 96 96 

12 Liczba stałych przyłączy węży pożarniczych na każdej burcie – 4 8 8 
13 Liczba zestawów wyposażenia strażackiego – 4 6 8 
14 Przenośny generator piany lekkiej – – 1 1 
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Uwagi: 
1) Zasięg strumienia wody z działka mierzony poziomo od wylotu działka do środka obszaru uderzenia strumienia wody. 
2) Wysokość trajektorii strumienia wody mierzona pionowo od poziomu morza, zakładając że środek obszaru uderzenia strumie-

nia nie przekroczy poziomej odległości 70 m od najbliższej części statku.  
3) Wysokość trajektorii strumienia piany mierzona pionowo od poziomu morza podczas jednoczesnej pracy 2 działek z mak-

symalną wydajnością wytwarzania piany. 
4) Zapas paliwa na statku powinien zapewnić działanie napędu statku i ciągłą pracę wszystkich działek z maksymalną wydaj-

nością przez wymagany czas. 
5) Instalacja wymagana, szczegółowe wymagania – patrz 6.13.6. 

6.13.4     Instalacja gaśnicza z działkami wodnymi (do obrony obiektów obcych) 

6.13.4.1     Liczba i wydajność działek i pomp wodnych oraz parametry pracy działek, w zależności od 
wyróżnika w znaku dodatkowym symbolu klasy, powinny być zgodne z tabelą 6.13.3. 

6.13.4.2     Działka wodne powinny być usytuowane od strony dziobu lub rufy statku, tak aby ich praca była 
możliwie najbardziej efektywna. Poziomy sektor pracy nie może być przesłonięty żadną przeszkodą. 
Działka powinny mieć możliwość zmiany położenia w kierunku poziomym i pionowym, zakładany zasięg 
i wysokość strumienia wody powinny być uzyskane podczas jednoczesnej pracy wszystkich działek. 

6.13.4.3     Działka powinny dawać zwarty strumień wody. Na statkach z wyróżnikiem 2 lub 3 co naj-
mniej dwa działka powinny umożliwiać podawanie rozproszonego strumienia wody. 

6.13.4.4     Należy zastosować zabezpieczenia elementów sterowania położeniem działek, tak aby nie 
dopuścić do uderzenia strumienia wody w konstrukcję lub wyposażenie statku. 

6.13.4.5     Powinna być zapewniona zarówno możliwość lokalnego sterowania działkami, jak i możli-
wość sterowania nimi ze stanowiska zdalnego sterowania, z którego zapewniona jest odpowiednia wi-
doczność, wyposażonego w środki łączności i środki ochrony przed pożarem. 

Na stanowisku tym powinny znajdować się przyciski uruchamiania i wskaźniki pracy (manometry) 
pomp wodnych oraz urządzenia sterowania zaworami odcinającymi. 

6.13.4.6     Sterowanie zaworami powinno być tak rozwiązane, aby instalacja była zabezpieczona przed 
skutkami uderzenia wodnego. 

6.13.4.7     System zdalnego sterowania działkami powinien być odpowiednio zabezpieczony przed ze-
wnętrznym uszkodzeniem. Instalacja elektryczna sterowania działkami powinna być zabezpieczona 
przed przeciążeniem oraz przed zwarciem. W przypadku zastosowania sterowania hydraulicznego lub 
pneumatycznego należy zapewnić zdwojone źródło zasilania. Elementy sterowania powinny być wyraź-
nie oznakowane. 

6.13.4.8     Pompy wodne instalacji gaśniczej z działkami wodnymi mogą być używane do zasilania in-
stalacji kurtyny wodnej i instalacji gaśniczej z działkami pianowymi. W takich przypadkach wydajność 
pomp należy odpowiednio zwiększyć oraz zastosować zawory odcinające, umożliwiające odłączenie 
zasilania tych instalacji. 

6.13.4.9     Woda dla pomp pożarowych powinna być pobierana z niezależnej skrzyni dennej/burtowej, 
która nie może być wykorzystywana do innych celów. Skrzynia powinna być usytuowana możliwie 
w najniższym miejscu, aby uniknąć dostania się do rurociągów zanieczyszczeń znajdujących się wodzie 
lub kry lodowej. Usytuowanie skrzyni powinno być takie, aby pobór wody był możliwy w każdym z 
przewidywanych stanów eksploatacji statku. Należy uwzględnić ruchy statku na fali oraz przepływ wody 
wywołany działaniem śruby napędowej i sterów strumieniowych podczas manewrowania statkiem. 

6.13.4.10     Wszystkie skrzynie poboru wody powinny być wyposażone w kraty umieszczone na poszy-
ciu statku. Powierzchnia prześwitu kraty powinna być równa co najmniej dwukrotnej całkowitej po-
wierzchni przekroju zaworów skrzyni. Skrzynie poboru wody powinny być wyposażone w urządzenia do 
przedmuchu parą lub sprężonym powietrzem. 
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6.13.4.11     Należy zapewnić możliwość sterowania zaworami poboru wody z każdego miejsca, z którego 
uruchamiana jest pompa. 

6.13.4.12     Zawory poboru wody o średnicy nominalnej większej niż 450 mm powinny być sterowane 
mechanicznie i ręcznie. 

6.13.4.13     Pomieszczenia, w których znajdują się pompy oraz ich źródła napędu, należy pod względem 
zabezpieczenia przeciwpożarowego traktować tak, jak przedziały maszynowe. 

6.13.4.14     Instalacja powinna być zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ciśnienia wody. 

6.13.4.15     Wszystkie rurociągi powinny być wykonane z rur stalowych i zabezpieczone przed korozją 
przez obustronne ocynkowanie na gorąco. 

6.13.4.16     W najniższym miejscu rurociągów powinny znajdować się korki spustowe do odwodnienia 
instalacji. 

6.13.4.17     Instalacja powinna być zabezpieczona przed możliwością uruchomienia pomp przy zamknię-
tych zaworach na ssaniu pomp lub powinna mieć sygnalizację alarmową – świetlną i dźwiękową, ostrzega-
jącą przed takim stanem pracy pomp. 

6.13.4.18     Instalacja powinna być zabezpieczona przed przegrzaniem pomp podczas ich pracy z małą 
wydajnością. 

6.13.4.19     Rurociągi ssące powinny być możliwie proste i jak najkrótsze. Prędkość przepływu wody 
w rurociągach ssących powinna być nie większa niż 2 m/s, natomiast w rurociągach tłoczących – nie 
większa niż 3,5 m/s. 

6.13.5     Instalacja gaśnicza z działkami pianowymi (do obrony obiektów obcych) 

6.13.5.1     Liczba i wydajność działek pianowych oraz parametry pracy działek, w zależności od wyróż-
nika w znaku dodatkowym symbolu klasy, powinny być zgodne z tabelą 6.13.3. Działka powinny wy-
twarzać pianę ciężką o maksymalnej liczbie spienienia 12. 

6.13.5.2     Instalacja pianowa powinna składać się ze zbiornika środka pianotwórczego, dozownika środ-
ka pianotwórczego i rurociągów doprowadzających roztwór środka pianotwórczego do działek. 

6.13.5.3     Zbiornik/zbiorniki środka pianotwórczego powinny mieć pojemność wystarczającą do wytwa-
rzania piany przez wszystkie działka przez co najmniej 30 min. 

6.13.5.4     Zbiornik/zbiorniki środka pianotwórczego należy wyposażyć w urządzenia do bezpiecznego 
sprawdzania przez załogę ilości środka i pobierania próbek do okresowego badania jego jakości. Na zbior-
niku powinien być oznaczony minimalny poziom/minimalna wymagana ilość środka pianotwórczego. 

6.13.5.5     Woda dla instalacji z działkami pianowymi może być podawana przy pomocy pomp instalacji 
gaśniczej z działkami wodnymi, po odpowiednim zredukowaniu ciśnienia. 

6.13.5.6     Należy zapewnić możliwość sterowania działkami zarówno lokalnie, jak i zdalnie, ze stano-
wiska zdalnego sterowania działkami wodnymi. Zdalne sterowanie powinno obejmować uruchamianie 
pomp i sterowanie zaworami na rurociągach wody i środka pianotwórczego. 

6.13.5.7     System zdalnego sterowania działkami powinien spełniać wymagania podane w 6.13.4.7. 

6.13.6     Instalacja kurtyny wodnej 

6.13.6.1     Instalacja powinna zapewniać podawanie wody na wszystkie zewnętrzne pionowe powierzch-
nie kadłuba, ściany nadbudówek i pokładówek, a także podesty do obsługi działek wodnych i pianowych 
oraz powierzchnie pokładu nad przedziałami maszynowymi i innymi pomieszczeniami, w których znaj-
dują się materiały palne. Podczas działania instalacji powinna być zapewniona odpowiednia widoczność 
z mostka oraz z centrali ratowniczo-gaśniczej. 
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6.13.6.2     Instalacja powinna być wyposażona w pompę wody zaburtowej lub być zasilana przez pompę 
instalacji gaśniczej z działkami wodnymi, pod warunkiem że jej wydajność została odpowiednio zwięk-
szona. 

6.13.6.3     Intensywność podawania wody powinna wynosić co najmniej 5 l/min na m2 powierzchni dla 
ścian będących konstrukcjami klasy A-60 oraz 10 l/min na m2 powierzchni dla pozostałych ścian i pokła-
dów. 

6.13.6.4     Instalacja powinna być podzielona na sekcje. Należy zapewnić możliwość ręcznego sterowa-
nia każdą z sekcji oraz możliwość odłączenia tych sekcji, które chronią ściany nienarażone na działanie 
ognia. 

6.13.6.5     Wydajność pompy zasilającej powinna zapewniać podawanie wody przy wymaganym ciśnieniu 
jednocześnie przez wszystkie dysze tych sekcji, które chronią największy obszar statku narażony na działa-
nie ognia i wysokiej temperatury. 

6.13.6.6     Rozmieszczenie dysz powinno zapewniać równomierne rozprowadzenie wody, jednocześnie 
powinna być wykluczona możliwość ich uszkodzenia podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. 

6.13.6.7     Rurociągi powinny być stalowe i zabezpieczone obustronnie przed korozją przez ocynkowa-
nie na gorąco lub wykonane ze stopów metali odpornych na korozję i działanie wysokiej temperatury. 
W najniższych miejscach rurociągów powinny znajdować się korki spustowe wody. 

6.13.6.8     Pokłady należy wyposażyć w ścieki pokładowe, zapewniające odprowadzenie wody podczas 
działania instalacji kurtyny wodnej. 

6.13.7     Stanowiska do przyłączania węży pożarniczych (do obrony obiektów obcych) 

6.13.7.1     Na statku powinny znajdować się stanowiska do przyłączania węży pożarniczych przezna-
czonych do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej na obiektach obcych. Stanowiska te powinny mieć 
odpowiednią liczbę stałych przyłączy po obu burtach, zgodnie z tabelą 6.13.3. 

6.13.7.2     Co najmniej połowa wymaganej liczby stałych przyłączy węży pożarniczych powinna znaj-
dować się na pokładzie otwartym, które powinny być rozmieszczone po obu burtach. 

6.13.7.3     Węże pożarnicze powinny mieć średnicę nominalną nie mniejszą niż 38 mm i nie większą niż 
65 mm.  

6.13.7.4     Prądownice wodne powinny być typu uniwersalnego, tzn. powinny dawać zwarty lub rozpro-
szony prąd gaśniczy wody oraz zapewniać zasięg nie mniejszy niż 12 m. 

6.13.7.5     Jeśli stanowisko zasilane jest wodą z instalacji gaśniczej dla działek wodnych, należy zasto-
sować redukcję ciśnienia wody, tak aby każdy wąż pożarniczy mógł być bezpiecznie obsługiwany przez 
jedną osobę. 

6.13.8     Wyposażenie strażackie 

6.13.8.1     Wyposażenie strażackie powinno składać się z wyposażenia osobistego i aparatu oddechowe-
go z 2 butlami zapasowymi. Wyposażenie strażackie powinno spełniać wymagania podane w 5.1.4. 
Liczba zestawów wyposażenia strażackiego przeznaczonych do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej, 
w zależności od wyróżnika w znaku dodatkowym symbolu klasy, powinna być zgodna z tabelą 6.13.3. 

6.13.8.2     Zestawy wyposażenia strażackiego powinny być umieszczone w co najmniej 2 oddzielnych 
magazynkach, z których jeden powinien mieć dostęp z pokładu otwartego. Wejście do magazynku po-
winno być wyraźnie oznakowane. Magazynek powinien mieć zapewnioną wentylację i ogrzewanie. 
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6.13.8.3     Rozplanowanie magazynku powinno być takie, aby całe przechowywane wyposażenie było 
łatwo dostępne do natychmiastowego użycia. Ubrania ochronne i inne wyposażenie powinny być przecho-
wywane w pozycji wiszącej. 

6.13.8.4     Należy zastosować sprężarkę powietrza do ładowania butli aparatów oddechowych, o wydaj-
ności co najmniej 75 l/min. Wlot powietrza do sprężarki powinien być wyposażony w odpowiednie fil-
try. Sprężarka może znajdować się w magazynku do przechowywania wyposażenia strażackiego lub 
w oddzielnym pomieszczeniu usytuowanym w bezpiecznym miejscu. 

6.13.9     Przenośny generator piany lekkiej (do obrony obiektów obcych) 

6.13.9.1     Przenośny generator piany lekkiej przeznaczony do prowadzenia akcji gaśniczej na obiektach ob-
cych, wymagany na statkach z wyróżnikiem w znaku dodatkowym symbolu klasy 2 lub 3, powinien mieć 
wydajność nie mniejszą niż 100 m3/h. 

6.13.9.2     Środek pianotwórczy do generatora piany powinien być przechowywany w przenośnych po-
jemnikach. Całkowity zapas środka pianotwórczego powinien wystarczać do ciągłego wytwarzania piany 
w czasie nie krótszym niż 30 min. 

6.14     Jednostki szybkie – znak: HSC 
Jednostki szybkie w zakresie ochrony przeciwpożarowej powinny spełniać wymagania Części V 

Przepisów klasyfikacji i budowy morskich jednostek szybkich (HSC). 

6.15     Statki z klasą lodową – znaki: L1A, L1, L2, L3 i L4 

6.15.1     Wymagania ogólne 
Elementy instalacji gaśniczych i innych urządzeń ochrony przeciwpożarowej narażone na działanie 

temperatur ujemnych i zamarznięcie, mogące mieć negatywny wpływ na prawidłowe działanie instalacji, 
powinny być odpowiednio zabezpieczone. 

6.15.2     Drogi ewakuacji 
Wszystkie schody, drabiny i podesty zewnętrzne na drogach ewakuacji z pomieszczeń mieszkalnych 

i służbowych prowadzące do miejsc zbiórki i do środków ratunkowych, narażone na działanie temperatur 
ujemnych powinny być tak rozmieszczone lub zabezpieczone, aby można było poruszać się po nich 
w warunkach oblodzenia lub pokrycia śniegiem.  

6.15.3     Instalacje gaśnicze wodne 

6.15.3.1     Co najmniej jedna z pomp pożarowych instalacji wodnohydrantowej oraz każda z pomp zasi-
lających innych wymaganych w tej części Przepisów instalacji gaśniczych wodnych, powinna być podłą-
czona do skrzyni dennej/burtowej poboru wody, spełniającej wymagania dla skrzyni lodowej, podane 
w 22.2.11 z Części VI – Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze . 

6.15.3.2     Jeśli pompy instalacji gaśniczych wodnych są usytuowane w oddzielnym pomieszczeniu 
i wykorzystują niezależną skrzynię do poboru wody, to skrzynia ta powinna być wyposażona w urządze-
nia do przedmuchu parą lub sprężonym powietrzem, w celu usuwania lodu. 

6.15.3.3     Pompy pożarowe, łącznie z awaryjną pompą pożarową, powinny być umieszczane w ogrze-
wanych pomieszczeniach lub powinny być odpowiednio zabezpieczone przed zamarznięciem w tempera-
turach ujemnych, jakich można się spodziewać w rejonach pływania statku.  

6.15.3.4     Zawory odcinające instalacji wodnohydrantowej znajdujące się na pokładzie otwartym po-
winny być montowane w miejscach łatwo dostępnych i powinny być odpowiednio osłonięte przed obla-
niem wodą podczas używania prądownic wodnych, tak aby nie dopuścić do ich zamarznięcia.  

6.15.3.5     Dla instalacji gaśniczych niewymagających stałego wypełnienia rurociągów wodą należy 
zapewnić możliwość odcięcia i odwodnienia odcinków rurociągów zewnętrznych narażonych na 
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zamarznięcie, a w miejscu sterowania instalacją zamontować tabliczkę z napisem informującym o ko-
nieczności odwodnienia tych rurociągów po każdorazowym użyciu instalacji. 

6.15.3.6     W przypadku zastosowania instalacji wymagających stałego wypełnienia wodą, rurociągi tych 
instalacji należy prowadzić w pomieszczeniach ogrzewanych. Rurociągi prowadzone na pokładach 
otwartych lub w pomieszczeniach o temperaturach ujemnych należy zabezpieczyć przed zamarzaniem.  

6.15.3.7     Zawory hydrantowe usytuowane na pokładach otwartych powinny być montowane w szafkach 
zabezpieczających je przed oblaniem wodą podczas używania hydrantów, tak aby nie dopuścić do zamarz-
nięcia zaworów. Pokrętła wszystkich zaworów powinny umożliwiać niezawodne ich otwieranie przy uży-
ciu obydwu rąk. 

6.15.4     Stałe gazowe instalacje gaśnicze 

6.15.4.1     Stałe gazowe instalacje gaśnicze powinny być tak skonstruowane lub usytuowane, aby sku-
teczność ich działania nie została zmniejszona na skutek oblodzenia, pokrycia śniegiem lub pod wpły-
wem temperatur ujemnych. 

Zamknięcia otworów w pomieszczeniach bronionych przez gazowe instalacje gaśnicze, które mogą być 
narażone na działanie temperatur ujemnych i zamarznięcie, powinny być odpowiednio zabezpieczone. 

6.15.4.2     Stacje z czynnikiem gaśniczym powinny być umieszczane w pomieszczeniach odpowiednio 
ogrzewanych, a dojście do stacji z pokładu otwartego powinno być osłonięte tak, aby drzwi nie zostały 
zablokowane w przypadku ich oblodzenia lub pokrycia śniegiem. 

6.15.4.3     Rurociągi doprowadzające czynnik gaśniczy, zawory odcinające i dysze wylotowe znajdujące 
się w pomieszczeniach narażonych na działanie temperatur ujemnych powinny być odpowiednio zabez-
pieczone przed zablokowaniem na skutek obmarznięcia lub zatkaniem w wyniku oblodzenia. 

6.15.4.4     Zewnętrzne końcówki wylotów z zaworów nadmiarowych i zaworów bezpieczeństwa ruro-
ciągów i zbiorników z czynnikiem gaśniczym, wyprowadzone do atmosfery, powinny być odpowiednio 
zabezpieczone przed zatkaniem w przypadku oblodzenia lub pokrycia śniegiem. 

6.15.5     Sprzęt pożarniczy 

Gaśnice pianowe powinny być usytuowane w miejscach, które nie są narażone na działanie tempera-
tur ujemnych. 

6.16     Statki przystosowane do bezwachtowej pracy maszynowni i jednoosobowej obsługi mostka – 
znak: AUT i NAV 1 

6.16.1     Instalacja wodnohydrantowa 

Na statkach przystosowanych do bezwachtowej pracy maszynowni i jednoosobowej obsługi mostka 
należy zapewnić natychmiastową dostępność wody z instalacji wodnohydrantowej, o odpowiednim ci-
śnieniu. Może to być osiągnięte albo przez zdalne uruchamianie jednej z pomp pożarowych z mostka 
nawigacyjnego i z pożarowego stanowiska dowodzenia, jeśli takie przewidziano, albo przez stałe utrzy-
mywanie ciśnienia w instalacji przez jedną z głównych pomp pożarowych. 

Na statkach towarowych o pojemności brutto mniejszej niż 1600, zdalnego uruchamiania pompy 
można nie stosować, gdy przycisk do uruchamiania pompy w maszynowni znajduje się w łatwo dostęp-
nym miejscu. 

6.16.2     Stała instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru w przedziałach maszynowych 

6.16.2.1     W przedziałach maszynowych kategorii A powinna być zamontowana instalacja wykrywania 
i sygnalizacji pożaru, spełniająca mające zastosowanie wymagania podane w 4.1 oraz wymagania niniej-
szego podrozdziału. 
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6.16.2.2     Centralka sygnalizacji pożarowej powinna być umieszczona na mostku nawigacyjnym, 
w posterunku dowodzenia lub w innym dostępnym miejscu, takim, że pożar powstały w przedziale ma-
szynowym nie spowoduje jej uszkodzenia. 

6.16.2.3     Centralka sygnalizacji pożarowej powinna wskazywać przy pomocy sygnału świetlnego miej-
sce wykrytego pożaru, zgodnie z rozplanowaniem stref pożarowych. Sygnał dźwiękowy, wyraźnie róż-
niący się od innych sygnałów dźwiękowych, powinien być słyszalny na mostku nawigacyjnym i w rejo-
nie pomieszczeń mieszkalnych załogi odpowiedzialnej za obsługę maszynowni.  

6.16.2.4     Czujki pożarowe powinny być takiego typu i tak rozmieszczone, aby zapewnione było szyb-
kie wykrycie oznak powstania pożaru w każdej części przedziału maszynowego w normalnych warun-
kach pracy urządzeń maszynowych oraz przy zmieniającej się wymaganej wydajności instalacji wentyla-
cyjnej, stosownie do zakresu możliwych zmian temperatury zewnętrznej. Należy wziąć pod uwagę prze-
widywane warunki pracy urządzeń, aby wykluczyć możliwość powstawania fałszywych alarmów. Nale-
ży stosować kombinacje typu czujek, w celu umożliwienia reagowania instalacji na więcej niż jedną 
z oznak pożaru. 

Jeden z typów zastosowanych czujek powinien reagować na płomień, a czujki te powinny być 
umieszczone w rejonie silników spalinowych, palników kotłowych i innych miejsc zagrożonych powsta-
niem otwartego ognia. Typ i usytuowanie czujek podlega zatwierdzeniu przez PRS.  

6.16.2.5     Sekcje czujek powinny być tak rozplanowane, aby możliwe było ustalenie miejsca powstania 
pożaru. Prądy powietrzne wytwarzane przez urządzenia maszynowe nie mogą mieć wpływu na działanie 
instalacji. Rozmieszczenie, liczba obwodów oraz usytuowanie czujek w każdym przypadku podlegają 
zatwierdzeniu przez PRS. 

6.16.2.6     Jeśli czujki wyposażone są w środki do nastawy ich czułości, powinna być zapewniona moż-
liwość blokowania nastawy i możliwość identyfikacji poziomu nastawy. 

6.16.2.7     Jeśli dopuszcza się możliwość tymczasowego odłączenia części obwodu lub którejś z czujek, 
taki stan powinien być wyraźnie sygnalizowany. Po upływie ustalonego czasu wyłączenia powinna na-
stąpić automatyczna aktywacja tej części obwodu lub tej czujki.  

6.16.2.8     Ręczne przyciski pożarowe powinny być umieszczone w następujących miejscach:  
– w korytarzach mających dostęp do przedziałów maszynowych kategorii A; 
– w posterunku dowodzenia znajdującym się w przedziale maszynowym. 

6.16.2.9     Po zamontowaniu instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru na statku należy sprawdzić jej dzia-
łanie w różnych warunkach pracy instalacji wentylacyjnej i urządzeń maszynowych, zgodnie z programem 
prób zatwierdzonym przez PRS. 

6.16.2.10     Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru w zakresie zasilania, zabezpieczeń, doboru 
i prowadzenia kabli, powinna spełniać wymagania podane w podrozdziale 7.5 z Części VIII – Instalacje 
elektryczne i systemy sterowania. 

6.16.3     Instalacje gaśnicze w przedziałach maszynowych 

6.16.3.1     Przedziały maszynowe, w których znajdują się turbiny parowe lub osłonięte maszyny parowe 
używane do napędu głównego lub do innych celów, o łącznej mocy większej niż 375 kW, powinny być 
wyposażone w jedną ze stałych instalacji gaśniczych całkowitego wypełnienia, wymienioną w 2.5.1.1.  

6.16.3.2     Stała lokalna instalacja zraszająca z wodnym czynnikiem gaśniczym, wymagana w 2.5.8, 
powinna być uruchamiana automatycznie. Wymagania dla automatycznego uruchamiania instalacji 
podano w Publikacji Nr 89/P. 

6.16.4     Gaśnice przenośne 

Przy każdym wejściu do przedziałów maszynowych kategorii A powinna znajdować się jedna gaśnica. 

 



Wymagania dodatkowe 211

6.16.5     Wczesne wykrywanie pożaru w przedziałach maszynowych 

6.16.5.1     Należy zastosować urządzenia do wczesnego wykrywania i sygnalizowania powstania pożaru: 
.1 w przestrzeniach powietrza zasilającego i na wylotach spalin z kotła; 
.2 w przelotniach powietrza przepłukującego silników napędowych statku, 

chyba że w poszczególnym przypadku PRS uzna, że nie jest to konieczne. 

6.16.5.2     Silniki spalinowe o mocy 2250 kW lub większej, lub mające cylindry o średnicy większej niż 
300 mm, powinny być wyposażone w czujki wykrywcze mgły olejowej w skrzyni korbowej lub w moni-
toring temperatury łożysk silnika, lub w równoważne urządzenia. 

6.17     Statki z ograniczonym rejonem żeglugi – znaki: I, II i III 

6.17.1     Na statkach pasażerskich w pomieszczeniach ładunkowych można nie stosować stałej gazowej 
instalacji gaśniczej wymaganej w 6.1.12.1, o ile statek jest wyposażony w stalowe pokrywy luków ła-
dunkowych i skuteczne urządzenia do zamykania wszystkich otworów wentylacyjnych oraz innych 
otworów prowadzących do pomieszczeń ładunkowych. 

6.17.2     Na statkach pasażerskich w pomieszczeniach ładunkowych można nie stosować instalacji wy-
krywania i sygnalizacji pożaru, wymaganej w 6.1.12.3.  

6.18     Statki przystosowane do przewozu pojazdów (samochodowych) z zatankowanym  
paliwem – znak: PET 

Statki towarowe powinny spełniać odpowiednio wymagania dotyczące zabezpieczenia przeciwpoża-
rowego pomieszczeń ro-ro i pomieszczeń samochodowych podane w 6.2.2, natomiast statki pasażerskie 
– wymagania dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń kategorii specjalnej i pomiesz-
czeń ro-ro, podane w 6.10.2. 

6.19     Statki wyposażone w instalację gazu obojętnego – znak: ING 

Instalacja gazu obojętnego zamontowana na statku otrzymującym znak dodatkowy ING powinna 
spełniać wymagania podane w podrozdziale 3.10. 

6.20     Statki pasażerskie odbywające podróże krajowe – znaki: Class B, Class C lub Class D 

Wymagania niniejszego podrozdziału dotyczą statków pasażerskich odbywających podróże krajowe i są 
uzupełnieniem wymagań podanych w podrozdziałach 6.1 i 6.10. 

Wymagania te mają również zastosowanie do statków o długości mniejszej niż 24 m. 

6.20.1     Instalacja wodnohydrantowa 

6.20.1.1     Statki o długości 24 m lub większej 

6.20.1.1.1     Liczba pomp pożarowych i ciśnienie w instalacji powinny wynosić:  
.1 na statkach przewożących nie więcej niż 500 pasażerów: 

– minimalna liczba pomp – nie mniej niż 2, przy czym jedna z nich może być pompą napędzaną 
od silnika głównego; 

– minimalne ciśnienie na każdym z zaworów hydrantowych – nie mniej niż 0,3 MPa (tylko dla 
statków ze znakiem Class B). 

.2 na statkach przewożących więcej niż 500 pasażerów: 
– minimalna liczba pomp – nie mniej niż trzy, przy czym jedna z nich może być pompą napę-

dzaną od silnika głównego; 
– minimalne ciśnienie na każdym z zaworów hydrantowych – nie mniej niż 0,4 MPa (tylko dla 

statków ze znakiem Class B). 

6.20.1.1.2     Na statkach przewożących więcej niż 250 pasażerów pompy pożarowe, źródła ich zasilana 
oraz zawory poboru wody powinny być tak rozmieszczone i rozwiązane, żeby pożar w jakimkolwiek 
pomieszczeniu statku nie spowodował unieruchomienia wszystkich pomp pożarowych.  
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Jeśli warunek ten nie jest możliwy do spełnienia, należy zastosować stałą awaryjną pompę pożarową, 
spełniającą wymagania podane w 3.2.4.  

6.20.1.1.3     Na statkach przewożących więcej niż 250 pasażerów należy zastosować takie rozwiązanie, 
aby można było natychmiast podać co najmniej jeden prąd gaśniczy wody z każdego dowolnie wybrane-
go zaworu hydrantowego znajdującego się wewnątrz statku oraz aby zapewniona była ciągłość podawa-
nia wody poprzez automatyczne uruchomienie wymaganej pompy pożarowej. 

6.20.1.2     Statki o długości mniejszej niż 24 m, ze znakiem dodatkowym Class C lub Class D 

6.20.1.2.1     Statek powinien być wyposażony w jedną pompę pożarową z niezależnym napędem, zdolną 
do podania z każdego zaworu hydrantowego co najmniej jednego prądu gaśniczego wody przy ciśnieniu 
podanym poniżej. Ilość wody podawanej w ten sposób powinna być nie mniejsza niż 2/3 ilości wymaga-
nej dla pomp zęzowych, przeznaczonych do pompowania zęzy.  

Pompa pożarowa powinna być zdolna, przy podawaniu maksymalnej ilości wody przez prądownice 
o średnicy dysz 12, 16 lub 19 mm, do utrzymania na każdym zaworze hydrantowym ciśnienia wynoszą-
cego co najmniej 0,3 MPa.  

6.20.1.2.2     Każdy statek przewożący więcej niż 250 pasażerów powinien być wyposażony w dodatko-
wą pompę pożarową, która powinna być podłączona na stałe do instalacji wodnohydrantowej. Pompa 
powinna mieć niezależny napęd. Pompa i jej źródło napędu nie mogą być usytuowane w tym samym 
pomieszczeniu co pompa wymagana w 6.20.1.2.1. Pompa ta powinna być podłączona na stale do zaworu 
dennego poboru wody umieszczonego poza przedziałem maszynowym. Pompa powinna być zdolna do 
podania co najmniej jednego prądu gaśniczego wody z każdego zaworu hydrantowego znajdującego się 
na statku, przy ciśnieniu nie mniejszym niż 0,3 MPa. 

6.20.1.2.3     Na statkach z obsługą bezwachtową lub jednoosobową wachtą w maszynowni należy za-
pewnić natychmiastowe podanie wody z instalacji, poprzez zdalne włączanie pompy pożarowej z mostka 
nawigacyjnego oraz z pożarowego stanowiska dowodzenia, jeśli takie przewidziano, lub przez automa-
tyczny start pompy przy spadku ciśnienia w instalacji. 

6.20.2     Zabezpieczenie przedziałów maszynowych 

6.20.2.1     Statki o długości 24 m lub większej 

6.20.2.1.1     Przedziały maszynowe kategorii A o objętości większej niż 500 m3 (bez względu na to, jaka 
jest pojemność brutto statku), oprócz stałej instalacji gaśniczej całkowitego wypełnienia, wymaganej 
w 2.5.1.1, powinny być dodatkowo wyposażone w stałą lokalną instalację zraszającą z wodnym czynni-
kiem gaśniczym lub równoważną, uznanego typu, spełniającą wymagania podane w 3.4.6. 

6.20.2.1.2     Na statkach przewożących więcej niż 400 pasażerów, przedziały maszynowe kategorii A 
(niezależnie od ich objętości), oprócz stałej instalacji gaśniczej całkowitego wypełnienia, wymaganej 
w 2.5.1.1, powinny być dodatkowo wyposażone w stałą lokalną instalację zraszającą z wodnym czynni-
kiem gaśniczym lub równoważną, uznanego typu, spełniającą wymagania podane w 3.4. 

6.20.2.1.3     Na statkach o długości 40 m lub większej, w obrębie przedziałów maszynowych w miej-
scach łatwo widocznych powinny być umieszczone ucieczkowe aparaty oddechowe, spełniające wyma-
gania podane w 5.1.5, które w każdej chwili będą łatwo i szybko dostępne w przypadku pożaru. Przy 
rozmieszczaniu ucieczkowych aparatów oddechowych należy uwzględnić rozplanowanie przedziału 
maszynowego oraz liczbę osób normalnie zatrudnionych w tym przedziale. 

6.20.2.1.4     Liczba i rozmieszczenie tych ucieczkowych aparatów oddechowych powinny być pokazane 
na Planie ochrony przeciwpożarowej, wymaganym w 6.20.5.1. 
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6.20.2.2     Statki o długości mniejszej niż 24 m, ze znakiem dodatkowym Class B, Class C lub Class D  

Przedział maszynowy kategorii A powinien być wyposażony w: 
.1 stałą gazową instalację gaśniczą całkowitego wypełnienia, np. na ditlenek węgla, spełniającą 

wymagania podane w 3.6 lub równoważną gazową instalację gaśniczą; 
.2 jedną gaśnicę przewoźną pianową o pojemności co najmniej 45 l lub gaśnicę na ditlenek węgla 

o pojemności co najmniej 16 kg, umieszczoną w każdym przedziale maszynowym, w którym 
znajduje się silnik spalinowy, zbiornik wysoki paliwa lub zespół paliwowy. Gaśnica może być 
umieszczona na zewnątrz, przy wejściu do przedziału; 

.3 gaśnice pianowe 9 l lub równoważne – 1 gaśnica wymagana jest na każde 736 kW łącznej mocy 
silników znajdujących się w przedziale maszynowym, przy czym wymaga się nie mniej niż 2 i nie 
więcej niż 6 gaśnic. Zamiast gaśnic można zastosować stałą instalację gaśniczą na pianę ciężką. 

6.20.3     Automatyczna instalacja tryskaczowa 

Dla statków ze znakiem dodatkowym Class C lub Class D, o długości mniejszej niż 40 m i o całkowi-
tej powierzchni bronionej przez automatyczną instalację tryskaczową wynoszącej mniej niż 280 m2, dla 
ustalenia parametrów pompy wody morskiej i elementów instalacji lub alternatywnego układu zasilania 
wodą automatycznej instalacji tryskaczowej, po uzgodnieniu z PRS zezwala się na przyjęcie innej wiel-
kości powierzchni niż wymagana w 3.3.4.2. 

6.20.4     Wyposażenie strażackie 

6.20.4.1     Na statkach o długości 40 m lub większej powinny znajdować się co najmniej 2 zestawy wyposażenia 
strażackiego, spełniającego wymagania podane w 5.1.4. 

6.20.4.2     Na statkach o długości 60 m lub większej, jeśli łączna długość wszystkich pomieszczeń 
mieszkalnych i służbowych na pokładzie z takimi pomieszczeniami jest większa niż 80 m lub jeśli jest 
więcej niż jeden taki pokład, to na pokładzie o największej takiej długości należy przewidzieć dodatko-
wo co najmniej 2 zestawy wyposażenia strażackiego i co najmniej 2 zestawy wyposażenia osobistego na 
każde 80 m tej długości i na pozostałą część tej długości. 

Na statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów 2 dodatkowe zestawy wyposażenia strażackiego 
powinny znajdować się w każdej głównej strefie pionowej, z wyjątkiem obudowanych klatek schodo-
wych tworzących osobne główne strefy pionowe oraz głównych stref pionowych o ograniczonej długości 
położonych w dziobowej lub rufowej części statku, w których nie znajdują się przedziały maszynowe lub 
główne pomieszczenia kuchenne. 

6.20.4.3     Na statkach o długości 40 m lub większej, lecz mniejszej niż 60 m, powinny znajdować się co 
najmniej 2 zestawy wyposażenia strażackiego. 

6.20.4.4     Na statkach ze znakiem dodatkowym Class B, mających długość mniejszą niż 40 m, powinny 
znajdować się co najmniej 2 zestawy wyposażenia strażackiego, przy czym wymaga się tylko jednej butli 
zapasowej dla aparatu oddechowego ze sprężonym powietrzem. 

6.20.4.5     Jeśli mając na uwadze ograniczenia w eksploatacji statku PRS uzna, że umieszczenie na stat-
ku wyposażenia strażackiego jest nieuzasadnione i/lub technicznie niewykonalne, statek może zostać 
zwolniony z konieczności posiadania jednego lub więcej kompletów takiego wyposażenia. 

6.20.5     Dokumentacja eksploatacyjna  

6.20.5.1     Na statku powinien znajdować się Plan ochrony przeciwpożarowej, spełniający wymagania 
podane w 1.4.2. 

6.20.5.2     Na statku powinien znajdować się Plan utrzymania i konserwacji urządzeń ochrony przeciw-
pożarowej, spełniający wymagania podane w 1.4.3.2 oraz Podręcznik szkoleń pożarowych, spełniający 
wymagania podane w 1.4.3.3. 
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6.20.5.3     Na statkach przewożących ładunki, w celu zapewnienia właściwej obsługi statku i postępo-
wania z ładunkiem, powinna znajdować się Książka bezpieczeństwa pożarowego, spełniająca odpowied-
nie wymagania podane w 1.4.3.4.  

6.20.6     Konstrukcja statku, główne strefy pionowe i poziome oraz przegrody wewnątrz tych stref 

6.20.6.1     Kadłub, nadbudówki, przegrody konstrukcyjne, pokłady i pokładówki powinny być stalowe 
lub wykonane z materiału równoważnego stali. 

6.20.6.2     Na statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów kadłub, nadbudówka i pokładówki powinny 
być podzielone na główne strefy pionowe przy pomocy głównych przegród pożarowych klasy A-60. 

Uskoki i recesy powinny być ograniczone do minimum, a tam, gdzie są niezbędne, powinny być tak-
że przegrodami klasy A-60.  

Tam, gdzie z jednej strony głównej przegrody pożarowej znajdują się przestrzenie pokładu otwartego, 
pomieszczenia sanitarne lub podobne, zbiorniki, łącznie ze zbiornikami paliwa, puste przedziały, maszy-
nownie pomocnicze stwarzające małe zagrożenie pożarowe lub niestwarzające żadnego zagrożenia, lub 
gdzie zbiorniki paliwa znajdują się po obu stronach przegrody – standard odporności ogniowej przegrody 
może być obniżony do A-0. 

6.20.6.3     Na statkach przewożących nie więcej niż 36 pasażerów kadłub, nadbudówka i pokładówki w re-
jonie pomieszczeń mieszkalnych i służbowych powinny być podzielone na główne strefy pionowe przy po-
mocy przegród pożarowych klasy A. Przegrody te powinny mieć odporność ogniową zgodną z tabelą 
6.1.5-1.  

6.20.6.4     Na statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów główne przegrody pożarowe powinny 
spełniać wymagania podane w 6.1.2.2 do 6.1.2.6. 

6.20.6.5     Na statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów odporność ogniowa przegród pionowych 
i poziomych wewnątrz głównych stref pożarowych powinna spełniać wymagania podane w 6.1.4.  

6.20.6.6     Na statkach przewożących nie więcej niż 36 pasażerów odporność ogniowa przegród piono-
wych i poziomych wewnątrz głównych stref pożarowych powinna spełniać wymagania podane w 6.1.5. 

6.20.7     Drogi ewakuacji 

6.20.7.1     Powinny być spełnione wymagania podane w 6.1.6, z wyjątkiem wymagania podanego 
w 6.1.6.9, dotyczącego opracowania dla statku Planu dróg ewakuacji. 

6.20.7.2     Na statkach o długości 40 m lub większej w każdej głównej strefie pionowej powinny znaj-
dować się co najmniej 2 ucieczkowe aparaty oddechowe, spełniające wymagania podane w 5.1.5. 

6.20.7.3     Na statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów 2 ucieczkowe aparaty oddechowe, dodat-
kowe do wymaganych w 6.20.7.2, powinny znajdować się w każdej głównej strefie pionowej. 

6.20.7.4     Wymagania podane w 6.20.7.2 i 6.20.7.3 nie mają zastosowania do obudowanych klatek scho-
dowych, które tworzą osobne, główne strefy pionowe, oraz do głównych stref pionowych w dziobowej lub 
rufowej części statku, w których nie ma pomieszczeń kategorii (6), (7), (8) lub (12), określonych w 6.1.4. 

6.20.7.5     Na statkach o długości mniejszej niż 24 m można nie wymagać jednej z dróg ewakuacji 
z przedziałów maszynowych, mając na uwadze szerokość i rozplanowanie górnej części tego przedziału. 

6.20.8     Drogi ewakuacji na statkach pasażerskich ro-ro 

Powinny być spełnione wymagania podane w 6.10.1.1 do 6.10.1.4, z takim wyjątkiem, że nie wyma-
ga się, aby analiza przebiegu ewakuacji, o której mowa w 6.10.1.4, była przeprowadzana w oparciu 
o wytyczne opracowane przez IMO. 
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6.20.9     Otwory w przegrodach klasy A i B 

6.20.9.1     Powinny być spełnione wymagania podane w 2.2.6.5, 6.1.8.3, 6.1.8.6 i 6.1.9.3 oraz wymaga-
nia niniejszego podrozdziału. 

6.20.9.2     Wszystkie otwory w przegrodach klasy A powinny być wyposażone w zamocowane na stałe 
zamknięcia, których odporność ogniowa powinna być nie mniejsza niż odporność przegrody, w której są 
zamontowane. 

6.20.9.3     Konstrukcja wszystkich drzwi i ich ościeżnic w przegrodach klasy A oraz mechanizmów za-
pewniających utrzymanie drzwi w pozycji zamkniętej powinna zapewniać, na ile jest to możliwe do 
spełnienia, odporność na ogień, jak również na przenikanie dymu i płomieni równorzędną odporności 
przegrody, w której te drzwi są zamontowane. Takie drzwi i ich ościeżnice powinny być wykonane ze 
stali lub materiału równoważnego stali. Drzwi wodoszczelne nie muszą być izolowane. 

6.20.9.4     Wymaganie, aby zewnętrzne ściany statku były przegrodami klasy A, nie ma zastosowania do 
ścianek szklanych, okien i iluminatorów, pod warunkiem że w podrozdziale 6.20.12 dotyczącym okien 
i iluminatorów nie wymaga się, aby miały one odporność ogniową przegrody klasy A.  

Wymaganie to nie dotyczy też drzwi zewnętrznych, z wyjątkiem tych drzwi w nadbudówkach i po-
kładówkach, które znajdują się naprzeciw urządzeń ratunkowych, rejonu ewakuacji, miejsc zbiórki oraz 
zewnętrznych schodów i pokładów otwartych tworzących drogi ewakuacji. Drzwi w obudowanych klat-
kach schodowych nie muszą spełniać tego wymagania. 

6.20.9.5     Drzwi i ościeżnice w przegrodach klasy B, jak i urządzenia zapewniające utrzymanie tych 
drzwi w pozycji zamkniętej, powinny zapewniać odporność na działanie ognia równoważną tym prze-
grodom, z takim wyjątkiem, że w dolnej części drzwi mogą znajdować się otwory wentylacyjne. Jeżeli 
otwór wentylacyjny znajduje się w drzwiach lub pod nimi, powierzchnia prześwitu takiego otworu lub 
otworów nie może przekraczać 0,05 m2. Alternatywnie, dopuszcza się zastosowanie niepalnego kanału 
wywietrznika poprowadzonego między kabiną a korytarzem oraz umieszczonego poniżej bloku sanitar-
nego, jeżeli powierzchnia przekroju kanału nie przekracza 0,05 m2. Wszystkie otwory wentylacyjne po-
winny być zabezpieczone kratką wykonaną z materiału niepalnego. Drzwi powinny być niepalne. 

6.20.9.6     Mając na uwadze zmniejszenie hałasu, można jako rozwiązanie równoważne dopuścić drzwi 
z wbudowanym zamknięciem wygłuszającym hałas, z otworem znajdującym się z jednej strony u dołu 
drzwi i z drugiej strony u góry, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: 

.1  otwór górny powinien zawsze znajdować się od strony korytarza i być wyposażony w kratkę 
z materiału niepalnego z automatyczną klapą przeciwpożarową, zamykającą się przy temperatu-
rze 70°C; 

.2  otwór dolny powinien być wyposażony w kratkę z materiału niepalnego; 

.3  drzwi powinny być poddane próbom zgodnie z zaleceniami zawartymi w rezolucji A.754(18) lub 
w Kodeksie FTP, Załącznik 1, Część 3. 

6.20.9.7     Drzwi do kabin w przegrodach klasy B powinny być typu samozamykającego. Zabronione 
jest stosowanie zaczepów przytrzymujących te drzwi. 

6.20.10     Zabezpieczenie klatek schodowych i wind w pomieszczeniach mieszkalnych i służbowych 

Powinny być spełnione wymagania podane w 6.1.7 i 6.1.6.10.3. 

6.20.11     Zabezpieczenie przeciwpożarowe kanałów wentylacji wyciągowej znad pieca kuchennego 

6.20.11.1     Na statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów kanały wentylacji wyciągowej znad 
pieca kuchennego, w których może zbierać się tłuszcz, powinny spełniać wymagania podane w 6.1.17.2. 

6.20.11.2     Na statkach przewożących nie więcej niż 36 pasażerów kanały wentylacji wyciągowej znad 
pieca kuchennego, przechodzące przez pomieszczenia mieszkalne lub pomieszczenia, w których znajdują 
się materiały palne, powinny spełniać wymagania podane w 2.7.1. 
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6.20.12     Okna i iluminatory 

6.20.12.1     Powinny być spełnione wymagania podane w 6.1.10.1 i 6.1.10.2. 

6.20.12.2     Na statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów okna znajdujące się naprzeciw urządzeń 
ratunkowych, miejsc zbiórki i ewakuacji, zewnętrznych schodów i pokładów otwartych używanych jako 
drogi ewakuacji oraz okna znajdujące się poniżej miejsc wsiadania do tratw ratunkowych i ślizgów ewa-
kuacyjnych powinny mieć odporność ogniową zgodną z wymaganiami podanymi w tabeli 6.1.4-1. Jeżeli 
jednak dla ochrony tych okien przewidziano automatyczną instalację tryskaczową, to jako równoważne 
można zastosować okna klasy A-0. Tryskacze stosowane w instalacji powinny być: 

.1 albo tryskaczami specjalnego typu, usytuowanymi powyżej okien i zamontowanymi jako dodat-
kowe do konwencjonalnych tryskaczy sufitowych;  

.2 albo konwencjonalnymi tryskaczami sufitowymi tak rozmieszczonymi, że okna chronione są stru-
mieniem wody podawanym z intensywnością co najmniej 5 l/min na m2 powierzchni, a powierzch-
nia okien dodatkowo została uwzględniona w obliczeniach wydajności automatycznej instalacji 
tryskaczowej.  

Okna rozmieszczone w burcie statku poniżej miejsc wsiadania do łodzi ratunkowych powinny mieć 
odporność ogniową co najmniej klasy A-0.  

6.20.12.3     Na statkach przewożących nie więcej niż 36 pasażerów, niezależnie od spełnienia wymagań 
dotyczących odporności ogniowej podanych w tabelach 6.1.5-1 i 6.1.5-2, należy zwrócić szczególną uwa-
gę na odporność ogniową okien znajdujących się naprzeciw miejsc wsiadania do otwartych lub zamknię-
tych łodzi i tratw ratunkowych oraz na odporność ogniową okien usytuowanych poniżej takich rejonów, 
w takim położeniu, że ich uszkodzenie podczas pożaru mogłoby uniemożliwić wodowanie łodzi lub 
tratw ratunkowych albo wsiadanie do nich. 

6.20.13     Ograniczenie stosowania materiałów palnych 

6.20.13.1     Wszystkie oszalowania ścian wraz z zamocowaniem, przegrody przeciwciągowe, sufity oraz 
izolacje powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z wyjątkiem stosowanych w pomieszczeniach 
ładunkowych, magazynkach poczty, pomieszczeniach bagażowych lub przedziałach chłodzonych po-
mieszczeń służbowych. Przegrody częściowe lub pokłady rozdzielające pomieszczenia w celach użyt-
kowych lub dekoracyjnych również powinny być wykonane z materiałów niepalnych. 

6.20.13.2     Pokrycia paroszczelne oraz kleje stosowane wraz z izolacją, a także izolacja armatury i ru-
rociągów instalacji chłodniczych nie muszą być wykonane z materiałów niepalnych, lecz ich ilość po-
winna być ograniczona do niezbędnego minimum, a ich zewnętrzne powierzchnie powinny mieć wła-
sność wolnego rozprzestrzeniania płomienia. 

6.20.13.3     Materiały używane na pokrycia następujących powierzchni powinny mieć własność wolnego 
rozprzestrzeniania płomienia: 

.1 zewnętrznych powierzchni korytarzy i obudowanych klatek schodowych, oraz grodzi, ścian i su-
fitów we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, służbowych i w posterunkach dowodzenia; 

.2 powierzchni w ukrytych i niedostępnych przestrzeniach znajdujących się w pomieszczeniach 
mieszkalnych i służbowych oraz w posterunkach dowodzenia. 

6.20.13.4     Całkowita objętość palnych okładzin, listew ozdobnych, elementów dekoracji i oklein w po-
mieszczeniach mieszkalnych i służbowych nie może przekraczać objętości równoważnej okleinie o grubości 
2,5 mm, pokrywającej łączną powierzchnię ścian i sufitów. Meble zamocowane na stałe do oszalowań, ścian 
lub pokładów nie muszą być uwzględniane przy obliczaniu całkowitej objętości materiałów palnych. 

W przypadku statków wyposażonych w automatyczną instalację tryskaczową, spełniającą wymagania 
podane w 3.3, do ww. objętości może być wliczona objętość pewnych materiałów palnych użytych do 
montażu przegród klasy C. 

6.20.13.5     Okleiny stosowane na powierzchnie ścian, sufitów i oszalowań, określone w 6.20.13.3, po-
winny mieć ciepło spalania (Q) nieprzekraczające 45 MJ/m2 powierzchni dla zastosowanej grubości. 
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6.20.13.6     W obudowanych klatkach schodowych zabrania się stosowania mebli innych niż meble 
przeznaczone do siedzenia. Meble te powinny być zamocowane na stałe, ograniczone do sześciu miejsc 
siedzących na każdym pokładzie w każdej obudowanej klatce schodowej, powinny być wykonane z ma-
teriałów o ograniczonym zagrożeniu pożarowym oraz nie mogą ograniczać dróg ewakuacji. Dopuszcza 
się dodatkowe meble przeznaczone do siedzenia w głównej recepcji, w obrębie obudowanej klatki scho-
dowej, jeśli są one zamocowane na stałe, wykonane z materiałów niepalnych i nie ograniczają dróg ewa-
kuacji dla pasażerów. 

Nie dopuszcza się umieszczania mebli w korytarzach przeznaczonych dla pasażerów i załogi, stano-
wiących drogi ewakuacji w rejonie kabin mieszkalnych. Jednak mogą być dozwolone schowki wykonane 
z materiałów niepalnych, przeznaczone do przechowywania wymaganych środków bezpieczeństwa. 

W korytarzach mogą znajdować się dystrybutory wody do picia i wytwornice lodu, pod warunkiem że 
są zamocowane na stałe i nie ograniczają dróg ewakuacji. Dotyczy to również kwiatów i roślin ozdob-
nych, a także elementów dekoracyjnych, takich jak rzeźby, obrazy i gobeliny, znajdujących się w koryta-
rzach i klatkach schodowych. 

6.20.13.7     Farby, lakiery i inne materiały wykończeniowe użyte na odkrytych powierzchniach we-
wnątrz pomieszczeń nie mogą wydzielać nadmiernych ilości dymu i substancji toksycznych, co powinno 
być potwierdzone badaniem zgodnie z Kodeksem FTP, Załącznik 1, Część 2. 

6.20.13.8     Pierwsze pokrycia pokładów stosowane wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, służbowych 
i w posterunkach dowodzenia powinny być wykonane z uznanego materiału, który nie zapala się łatwo 
oraz nie stwarza niebezpieczeństwa zatrucia lub wybuchu w podwyższonych temperaturach, co powinno 
być potwierdzone badaniem zgodnie Kodeksem FTP, Załącznik 1, Część 6. 

6.20.14     Wyposażenie pomieszczeń statku w instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru  
oraz automatyczną instalację tryskaczową 

6.20.14.1     Na statkach przewożących nie więcej niż 36 pasażerów, w każdej strefie pożarowej – pio-
nowej lub poziomej, we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych i służbowych oraz posterunkach 
dowodzenia, z wyjątkiem pomieszczeń, które nie stwarzają istotnego zagrożenia pożarowego (jak np. 
przedziały puste, pomieszczenia sanitarne itp.), należy zastosować alternatywnie, albo: 

.1 instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru uznanego typu, spełniającą wymagania podane w 4.1 
i 6.1.14, zapewniającą wykrywanie pożaru w tych pomieszczeniach, a także wykrywanie dymu 
w korytarzach, klatkach schodowych i drogach ewakuacji w rejonie pomieszczeń mieszkalnych, albo 

.2 automatyczną instalację tryskaczową uznanego typu, spełniającą wymagania podane w 3.3 
i 6.1.13, tak zamontowaną, aby chroniła ww. pomieszczenia, oraz dodatkowo instalację wykry-
wania i sygnalizacji pożaru uznanego typu, spełniającą wymagania podane w 4.1 i 6.1.14, za-
pewniającą skuteczne wykrywanie dymu w korytarzach, klatkach schodowych i drogach ewaku-
acji w rejonie pomieszczeń mieszkalnych. 

6.20.14.2     Statki przewożące więcej niż 36 pasażerów powinny być wyposażone w: 
.1 automatyczną instalację tryskaczową uznanego typu, spełniającą wymagania podane w 3.3 

i 6.1.13, zamontowaną we wszystkich pomieszczeniach służbowych, posterunkach dowodzenia 
oraz pomieszczeniach mieszkalnych, włączając korytarze i klatki schodowe. Posterunki dowo-
dzenia, w których woda może spowodować uszkodzenie ważnych elementów wyposażenia, al-
ternatywnie mogą być wyposażone w inną stałą instalację gaśniczą, uznanego typu; oraz 

.2 instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru uznanego typu, spełniającą wymagania podane w 4.1 
i 6.1.14, zapewniającą wykrywanie dymu w pomieszczeniach służbowych, posterunkach dowo-
dzenia oraz pomieszczeniach mieszkalnych, włączając korytarze i klatki schodowe. Czujki wy-
krywcze dymu nie muszą być montowane w indywidualnych łazienkach i kuchniach. 

Pomieszczenia o małym zagrożeniu pożarowym, takie jak przedziały puste, toalety ogólnodostępne, 
pomieszczenia butli CO2 i pomieszczenia podobne, nie muszą być wyposażone w automatyczną instala-
cję tryskaczową, ani w instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru. 
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6.20.14.3     Statki o długości mniejszej niż 24 m powinny być wyposażone w automatyczną instalację 
tryskaczową i instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru, tak jak statki przewożące nie więcej niż 36 
pasażerów, zgodnie z wymaganiem podanym w 6.20.14.1. 

6.20.14.4     W przedziałach maszynowych na statkach otrzymujących znak dodatkowy przystosowania 
do bezwachtowej pracy maszynowni należy zastosować instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru, 
uznanego typu, spełniającą wymagania podane w 6.16.2. 

Jeśli mostek nawigacyjny nie ma obsady wachtowej, sygnalizacja alarmowa powinna zostać uaktyw-
niona w miejscu, gdzie pełni służbę uprawniony członek załogi. 

6.20.15     Zabezpieczenie przeciwpożarowe pomieszczeń kategorii specjalnej 

Powinny być spełnione wymagania podane w 6.10.2. 

6.20.16     Wymagania dodatkowe dla statków przewożących ładunki niebezpieczne 

Statki pasażerskie przewożące ładunki niebezpieczne powinny spełniać wymagania podane w pod-
rozdziale 2.10. 

6.20.17     Wymagania dla statków współpracujących ze śmigłowcem 

Statki współpracujące ze śmigłowcem powinny spełniać wymagania podane w podrozdziale 7.1. 

6.21     Statki towarowe o pojemności brutto mniejszej niż 500 – wymagania minimalne  

Wymagania podrozdziału 6.21 mają zastosowanie do statków towarowych, włączając holowniki, 
statki obsługi, pogłębiarki, szalandy, pilotówki oraz barki i pontony bez napędu (z wyjątkiem chemika-
liowców i gazowców), o pojemności brutto mniejszej niż 500. 

Statki te powinny spełniać mające zastosowanie wymagania podane w 2.1 do 2.8, przy czym w każ-
dym przypadku powinny być spełnione wymagania podane w niniejszym podrozdziale. 

Chemikaliowce i gazowce powinny spełniać, odpowiednio, wymagania Kodeksu IBC i Kodeksu IGC, 
patrz podrozdziały 6.12 i 6.11. 

6.21.1     Konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa 

6.21.1.1     Odporność ogniowa przegród pożarowych oddzielających przyległe pomieszczenia 

Przedziały maszynowe kategorii A powinny być oddzielone przegrodami klasy A-60, jeśli sąsiadują 
z pomieszczeniami mieszkalnymi, posterunkami dowodzenia, korytarzami, klatkami schodowymi, po-
mieszczeniami służbowymi o dużym zagrożeniu pożarowym, oraz przegrodami klasy co najmniej A-0, 
jeśli sąsiadują z innymi pomieszczeniami lub przestrzenią otwartą.  

Kuchnie powinny być oddzielone od sąsiadujących pomieszczeń przegrodami co najmniej klasy A-0. 
Pomieszczenia służbowe o dużym zagrożeniu pożarowym, z wyjątkiem kuchni, powinny być oddzie-

lone od sąsiadujących pomieszczeń przegrodami co najmniej klasy B-15. 
Korytarze i klatki schodowe powinny być oddzielone od sąsiadujących pomieszczeń przegrodami co 

najmniej klasy B-0. 
Pomieszczenia ładunkowe powinny być oddzielone od sąsiadujących pomieszczeń przegrodami co 

najmniej klasy A-0. 
Przegrody oddzielające pomieszczenia inne niż wymienione powyżej, powinny być wykonane z ma-

teriałów niepalnych. 

6.21.1.2     Zamknięcia otworów w przegrodach pożarowych 

Otwory w przegrodach pożarowych klasy A powinny być wyposażone w zamocowane na stałe za-
mknięcia o odporności ogniowej nie mniejszej niż wymagana odporność ogniowa przegrody, w której są 
zamontowane. 

Drzwi w przegrodach otaczających przedziały maszynowe kategorii A oraz pomieszczenia kuchenne, 
oprócz tych które normalnie są zamknięte, powinny być samozamykające. 
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6.21.1.3     Urządzenia sterujące w przedziałach maszynowych kategorii A 

Na statku należy zastosować urządzenia sterujące w przedziałach maszynowych kategorii A, wymie-
nione w 2.1.4.3. Urządzenia te oraz sterowania instalacji gaśniczych powinny być usytuowane na ze-
wnątrz przedziałów maszynowych w jednym miejscu, tak aby prawdopodobieństwo ich odcięcia przez 
pożar powstały w obsługiwanych przez nie pomieszczeniach było znikome. Do takiego miejsca ze ste-
rowaniem należy zapewnić bezpieczne dojście z pokładu otwartego.  

6.21.1.4     Drogi ewakuacji 

Z każdego rejonu pomieszczeń mieszkalnych, służbowych i posterunków dowodzenia należy przewi-
dzieć dwie drogi ewakuacji na pokład otwarty, oddalone i oddzielone od siebie.  

Główna droga ewakuacji z pomieszczeń mieszkalnych i służbowych znajdujących się poniżej pokładu 
otwartego powinna być tak rozwiązana, aby można było wyjść na pokład otwarty bez przechodzenia 
przez pomieszczenia, w których znajdują się potencjalne źródła ognia, takie jak przedziały maszynowe 
lub magazyny materiałów palnych. Pomocnicza droga ewakuacji może być wyjściem awaryjnym przez 
właz prowadzący bezpośrednio na pokład otwarty.  

Z przedziałów maszynowych kategorii A należy zapewnić dwie drogi ewakuacji na pokład otwarty, 
przy pomocy stalowych drabin, przy czym jedna z nich może być wyjściem awaryjnym.  

6.21.2     Instalacja wodnohydrantowa 

6.21.2.1     Pompy pożarowe 
Instalacja powinna być zasilana przez jedną główną pompę pożarową z niezależnym napędem, a do-

datkowo na statku powinna znajdować się jedna pompa pożarowa przenośna. 
Wydajność całkowita głównej pompy pożarowej powinna być nie mniejsza niż wydajność obliczona 

wg wzoru: 
Q = (0,145(L(B+D))1/2 + 2,17)2, [m3/h], 

lecz nie musi przekraczać 25 m3/h, 
gdzie:  
L – długość statku, [m] – patrz Część I – Zasady klasyfikacji; 
B – szerokość statku, [m] – patrz Część I – Zasady klasyfikacji; 
D – wysokość do pokładu grodziowego, [m].  

Na statkach o pojemności brutto 150 lub większej, ciśnienie na każdym zaworze hydrantowym po-
winno umożliwiać podanie, przez stosowane na statku prądownice, prądu gaśniczego wody o zasięgu co 
najmniej 12 m.  

Na statkach o pojemności brutto mniejszej niż 150, zasięg prądu gaśniczego wody może być odpo-
wiednio mniejszy. 

6.21.2.2     Przenośna pompa pożarowa 

6.21.2.2.1     Przenośna pompa pożarowa powinna spełniać niżej podane wymagania: 
.1 powinna być samozasysająca, o wydajności co najmniej 12 m3/godz.; 
.2 całkowita wysokość ssania pompy powinna być odpowiednio dobrana, z uwzględnieniem usytu-

owania pompy i wielkości statku; 
.3 przenośna pompa z podłączonym wężem pożarniczym i prądownicą powinna zapewniać ciśnie-

nie umożliwiające podanie jednego prądu gaśniczego wody o zasięgu co najmniej 12 m lub o za-
sięgu umożliwiającym podanie wody do każdej części przedziału maszynowego oraz na wszyst-
kie zewnętrzne ściany, łącznie z szybem, otaczające przedział maszynowy; 

.4 przenośna pompa z silnikiem spalinowym powinna być dostarczana w zestawie z własnym 
zbiornikiem paliwa o objętości zapewniającej pracę pompy przez co najmniej trzy godziny. 
Pompa elektryczna powinna mieć własne baterie o pojemności umożliwiającej pracę przez co 
najmniej trzy godziny; 
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.5 pompa z silnikiem spalinowym powinna być zasilana paliwem o temperaturze zapłonu wyższej 
niż 60 °C. Zastosowanie pompy zasilanej paliwem o temperaturze zapłonu niższej 60 °C podlega 
dodatkowo rozpatrzeniu w aspekcie zachowania bezpieczeństwa pożarowego; 

.6 pompa powinna być przechowywana w bezpiecznym, wygrodzonym pomieszczeniu, dostępnym 
z pokładu otwartego oraz odpowiednio oddzielonym od przedziału maszynowego kategorii A; 

.7 pompa powinna być łatwa do przenoszenia i obsługi przez dwie osoby oraz powinna być zdolna 
do natychmiastowego użycia; 

.8 należy zastosować odpowiednie uchwyty do zamocowania pompy w przewidywanym miej-
scu/miejscach jej użycia; 

.9 zaburtowy wąż ssący powinien być typu sztywnego (nie załamujący się) i powinien mieć odpo-
wiednią długość, zapewniającą możliwość zasysania wody we wszystkich warunkach pracy 
pompy. Na końcu węża powinien znajdować się odpowiedni filtr; 

.10 każdy wysokoprężny silnik napędzający pompę powinien być zdolny do uruchomienia ręcznego 
w najniższych przewidywanych temperaturach eksploatacji. 

Pomieszczenie do przechowywania przenośnej pompy oraz rejon, w którym będzie używana, powin-
ny być odpowiednio oświetlone z awaryjnego źródła energii elektrycznej. 

Na statkach o pojemności brutto mniejszej niż 150, wyposażonych w uznaną stałą instalację gaśniczą cał-
kowitego wypełnienia, dla przedziału maszynowego, w którym znajduje się główna pompa pożarowa, prze-
nośnej pompy można nie stosować.  

6.21.2.2.2     Zamiast przenośnej pompy pożarowej można zastosować pompę stałą, przy czym: 
.1 pompa, jej źródło zasilania energią oraz pobór wody powinny być umieszczone w łatwo dostęp-

nym miejscu, poza przedziałem, w którym znajduje się główna pompa pożarowa; 
.2 należy zapewnić możliwość sterowania zaworem poboru wody, z miejsca znajdującego się w po-

bliżu pompy; 
.3 pomieszczenie pompy i źródła jej napędu powinno być wyposażone w oświetlenie zasilane z awaryj-

nego źródła energii elektrycznej oraz powinno być wentylowane; 
.4 w przypadku, gdy pompa przeznaczona jest do zasilania wodą stałej instalacji gaśniczej przezna-

czonej do obrony pomieszczenia, w którym znajduje się główna pompa pożarowa, wydajność 
pompy powinna być wystarczająca do jednoczesnego zasilania tej instalacji i instalacji wodnohy-
drantowej z wymaganą wydajnością; 

.5 pompa może być używana do innych celów, przy czym w każdym takim przypadku wymaga to 
uzyskania zgody PRS; 

.6 ciśnienie i wydajność pompy powinny zapewniać podanie prądu gaśniczego wody o zasięgu co 
najmniej 12 m. Na statkach o pojemności brutto mniejszej niż 150 zasięg prądu gaśniczego wody 
może być odpowiednio mniejszy. 

6.21.2.3     Rurociągi  

Średnica głównego rurociągu powinna być odpowiednia do wymaganej wydajności pompy pożaro-
wej, a średnica rurociągów rozprowadzających powinna być wystarczająca do zasilania wodą co naj-
mniej jednego węża pożarniczego.  

W przypadku zastosowania, zamiast pompy przenośnej, pompy stałej umieszczonej poza przedziałem ma-
szynowym, w którym znajduje się główna pompa pożarowa, na rurociągu instalacji wodnohydrantowej nale-
ży zainstalować zawór odcinający w taki sposób, aby wszystkie zawory hydrantowe, oprócz tych znajdują-
cych się w przedziale maszynowym, mogły być zasilane wodą ze stałej pompy. Zawór odcinający powinien 
być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu poza tym przedziałem.  

Rurociąg instalacji wodnohydrantowej znajdujący się poza tym zaworem odcinającym nie może prze-
chodzić przez przedział maszynowy.  

6.21.2.4     Zawory hydrantowe 

Na statkach o pojemności brutto 150 lub większej, liczba i rozmieszczenie zaworów hydrantowych 
powinny być takie, żeby do każdego dostępnego miejsca na statku można było podać co najmniej 2 prą-
dy gaśnicze wody, spełniając wymagania podane w 3.2.6.2. 

 



Wymagania dodatkowe 221

Na statkach o pojemności brutto mniejszej niż 150, liczba i rozmieszczenie zaworów hydrantowych po-
winny być takie, żeby do każdego dostępnego miejsca na statku można było podać co najmniej jeden prąd 
gaśniczy wody. Co najmniej jeden zawór hydrantowy powinien znajdować się w każdym przedziale maszy-
nowym kategorii A. 

6.21.2.5     Węże pożarnicze 

Węże pożarnicze, zasadniczo, powinny mieć długość nie większą niż 18 m. 
Na statkach o pojemności brutto 150 lub większej jeden wąż pożarniczy powinien przypadać na każ-

de 30 m długości statku oraz dodatkowo na statku powinien znajdować się jeden wąż zapasowy. Całko-
wita liczba węży powinna wynosić nie mniej niż trzy. 

Na statkach o pojemności brutto mniejszej niż 150 jeden wąż pożarniczy powinien przypadać na każ-
dy zawór hydrantowy, dodatkowo na statku powinien znajdować się jeden wąż zapasowy. 

6.21.3      Stała instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru w przedziałach maszynowych kategorii A 

We wszystkich przedziałach maszynowych kategorii A powinna być zamontowana instalacja wykry-
wania i sygnalizacji pożaru, spełniająca mające zastosowanie wymagania podane w 6.16.2. 

6.21.4     Stała instalacja gaśnicza w przedziałach maszynowych kategorii A  

Na statkach o pojemności brutto 150 lub większej przedziały maszynowe kategorii A powinny być 
wyposażone w uznanego typu stałą instalację gaśniczą całkowitego wypełnienia, wymaganą w 2.5.1.1. 

6.21.5     Zabezpieczenie przeciwpożarowe magazynów farb i cieczy palnych 

Magazyny farb i cieczy palnych powinny być wyposażone w co najmniej jedną gaśnicę przenośną 
6 kg proszkową, umieszczoną bezpośrednio przy wejściu do magazynu.  

6.21.6     Sprzęt pożarniczy 

6.21.6.1     Gaśnice przenośne  

Minimalna liczba gaśnic przenośnych powinna wynosić: 
.1 w pomieszczeniach mieszkalnych, służbowych i posterunkach dowodzenia: 

– na statkach o pojemności brutto 150 lub większej – co najmniej 3 szt.; 
– na statkach o pojemności brutto mniejszej niż 150 – co najmniej 1 szt. 

.2 w przedziałach maszynowych (1 szt. na każde 375 kW mocy silników spalinowych) – co naj-
mniej 2 szt., lecz nie wymaga się więcej niż 6 szt. 

W pomieszczeniach mieszkalnych, służbowych i posterunkach dowodzenia gaśnice powinny być tak 
rozmieszczone, aby co najmniej jedna gaśnica była dostępna do użycia w każdym z tych pomieszczeń 
i aby co najmniej jedna gaśnica znajdowała się na każdym pokładzie, na którym znajdują się te pomiesz-
czenia.  

Na statku powinny znajdować się gaśnice zapasowe w liczbie 100% każdego typu gaśnic. 

6.21.6.2     Wyposażenie strażackie 

Wszystkie statki towarowe o pojemności brutto 150 lub większej powinny być wyposażone w co 
najmniej jeden zestaw wyposażenia strażackiego (wraz z toporkiem strażackim), spełniający wymagania 
podane w 5.1.4. 

6.21.6.3     Koc gaśniczy 

Na statku powinien znajdować się co najmniej jeden koc gaśniczy. 

6.21.7      Zabezpieczenie przeciwpożarowe zbiornikowców przewożących ładunki o temperaturze 
zapłonu nieprzekraczającej 60 °C 

Zbiornikowce te powinny spełniać wymagania podane w podrozdziale 6.3. 
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6.21.8     Dodatkowe zabezpieczenie przeciwpożarowe zbiornikowców przewożących ładunki  
o temperaturze zapłonu wyższej niż 60 °C 

6.21.8.1     Pompownia ładunkowa  

W pompowni ładunkowej powinna być zamontowana stała instalacja wykrywania i sygnalizacji poża-
ru, uznanego typu, spełniająca mające zastosowanie wymagania podane w 4.1. 

6.21.8.2     Ochrona pokładu w rejonie ładunkowym  

Na pokładzie zbiorników ładunkowych powinien znajdować się następujący sprzęt pożarniczy: 
– gaśnica przewoźna pianowa o pojemności 135 l roztworu środka pianotwórczego; albo 
– przenośny zestaw pianowy, spełniający wymagania podane w 5.1.3.  

Środek pianotwórczy powinien być odpowiedni do gaszenia pożaru przewożonego ładunku. 

6.21.9     Zabezpieczenie przeciwpożarowe statków bez napędu 

Wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej ustalane są przez PRS dla takich statków indywi-
dualnie, w zależności od ich wielkości, przeznaczenia, rozmieszczenia pomieszczeń mieszkalnych, wy-
posażenia statku w urządzenia maszynowe i zastosowania materiałów palnych. 

Zakres dokumentacji, która powinna być dostarczona do Centrali PRS do rozpatrzenia i zatwierdze-
nia, należy każdorazowo uzgodnić z PRS; dokumentacja ta powinna przedstawiać proponowane rozwią-
zania dotyczące konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej, zastosowania stałych instalacji wykrywania 
i sygnalizacji pożaru oraz instalacji gaśniczych, a także określać proponowane rozmieszczenie przeno-
śnego sprzętu pożarniczego. 

6.21.10     Plan ochrony przeciwpożarowej 

Na każdym statku towarowym powinien znajdować się i być wywieszony Plan ochrony przeciwpoża-
rowej, spełniający mające zastosowanie wymagania podane w 1.4.2. 

Na statkach o pojemności brutto 150 lub większej, duplikat Planu ochrony przeciwpożarowej, prze-
znaczony dla lądowej straży pożarnej do wykorzystania podczas pożaru statku w porcie, powinien znaj-
dować się w szczelnym oznaczonym pojemniku, umieszczonym na zewnątrz przy wejściu do nadbu-
dówki. 

6.22     Statki z silnikami spalinowymi zasilanymi gazem ziemnym 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe tych statków powinno być zgodne z wytycznymi podanymi w Pu-
blikacji Nr 88/P (rezolucja MSC.285(86)). 

6.23     Samochodowce93 

6.23.1     Wymagania ogólne 

Statki te powinny spełniać mające zastosowanie wymagania dotyczące zabezpieczenia pomieszczeń 
ro-ro i pomieszczeń samochodowych, podane w 6.2.2. 

6.23.2     Wymagania dla pomieszczeń przeznaczonych do przewozu jako ładunek pojazdów  
samochodowych ze sprężonym gazem ziemnym w zbiornikach do ich napędu 

6.23.2.1     Wyposażenie elektryczne i kable 

Całe wyposażenie elektryczne i kable powinny być certyfikowane jako typu bezpiecznego do stoso-
wania w wybuchowej mieszaninie metanu z powietrzem.94  

                                                      
93  Wymagania tego podrozdziału mają zastosowanie do statków zbudowanych 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie. 
94  Patrz Publikacja IEC 60079. 
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6.23.2.2     Wentylacja 

6.23.2.2.1     Wyposażenie elektryczne i kable, jeśli są instalowane w jakichkolwiek kanałach wentyla-
cyjnych, to powinny być certyfikowane jako typu bezpiecznego do stosowania w wybuchowej mieszani-
nie metanu z powietrzem. 

6.23.2.2.2     Wentylatory powinny być takie, aby wykluczona była możliwość zapłonu mieszaniny me-
tanu z powietrzem. Otwory wlotowe i wylotowe wentylacji powinny być wyposażone w siatki przeciwi-
skrowe.  

6.23.2.3     Inne źródła zapłonu  

Nie zezwala się na stosowanie w pomieszczeniach ładunkowych innego wyposażenia, które może 
stanowić źródło zapłonu mieszaniny metanu z powietrzem. 

6.23.3     Wymagania dla pomieszczeń przeznaczonych do przewozu jako ładunek pojazdów  
samochodowych ze sprężonym wodorem w zbiornikach do ich napędu  

6.23.3.1     Wyposażenie elektryczne i kable 

Całe wyposażenie elektryczne i kable powinny być certyfikowane jako typu bezpiecznego do sto-
sowania w wybuchowej mieszaninie wodoru z powietrzem.95

6.23.3.2     Wentylacja 

6.23.3.2.1     Wyposażenie elektryczne i kable, jeśli są instalowane w jakichkolwiek kanałach wentyla-
cyjnych, to powinno być certyfikowane jako typu bezpiecznego do stosowania w wybuchowej mieszani-
nie wodoru z powietrzem, a wyloty z każdego kanału wyciągowego powinny znajdować się w miejscu 
bezpiecznym, mając na uwadze inne możliwe źródła zapłonu.  

6.23.3.2.2     Wentylatory powinny być tak zaprojektowane, aby wykluczona była możliwość zapłonu 
mieszaniny wodoru z powietrzem. Otwory wlotowe i wylotowe wentylacji powinny być wyposażone 
w siatki przeciwiskrowe.  

6.23.3.3     Inne źródła zapłonu  

Nie zezwala się na stosowanie w pomieszczeniach ładunkowych innego wyposażenia, które może 
stanowić źródło zapłonu mieszaniny wodoru z powietrzem. 

6.23.4     Wykrywanie gazu 

Jeśli samochodowiec przewozi jeden lub więcej pojazdów samochodowych ze sprężonym wodorem 
lub sprężonym gazem ziemnym w zbiornikach do ich napędu, to na statku powinny znajdować się co 
najmniej 2 przenośne przyrządy (detektory) do wykrywania gazu. Takie detektory powinny być odpo-
wiednie do wykrywania paliwa gazowego oraz powinny być certyfikowane jako typu bezpiecznego do 
stosowania w mieszczaninie gazów wybuchowych. 

 

                                                      
95  Patrz Publikacja IEC 60079. 
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7     WYMAGANIA DLA URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA STWARZAJĄCEGO DODATKOWE 
ZAGROŻENIE POŻAROWE NA STATKACH 

7.1     Urządzenia do obsługi śmigłowca 

7.1.1     Zakres zastosowania 

7.1.1.1     W zależności od sposobu współpracy ze śmigłowcem, statki powinny mieć specjalnie wydzie-
lone i wyposażone: lądowisko dla śmigłowca, rejon lądowania śmigłowca lub rejon operowania śmi-
głowca, zdefiniowane w 7.1.2. 

7.1.1.2     Statki wyposażone w lądowisko dla śmigłowca powinny spełniać wymagania podane w pod-
rozdziałach 7.1.3, 7.1.4. 7.1.6 i 7.1.8. 

7.1.1.3     Statki z wydzielonym rejonem lądowania śmigłowca powinny spełniać wymagania podane 
w podrozdziałach 7.1.5 i 7.1.8. 

7.1.1.4     Statki z wydzielonym rejonem operowania śmigłowca powinny być wyposażone w przenośny 
sprzęt pożarniczy, wymagany w 7.1.4.3, umieszczony w pobliżu rejonu operowania śmigłowca. 

7.1.1.5     Statki wyposażone w hangar i urządzenia do tankowania śmigłowca powinny spełniać wyma-
gania podane w podrozdziale 7.1.6.  

7.1.2     Definicje 

Dla potrzeb tego podrozdziału wprowadza się dodatkowo następujące definicje: 
.1 L ą d o w i s k o  d l a  śm i g ł o w c a  –  specjalnie skonstruowany rejon do lądowania śmigłowca 

na statku, obejmujący całość konstrukcji, urządzenia gaśnicze i inne wyposażenie niezbędne do 
bezpiecznej obsługi śmigłowca. 

.2 R e j o n  l ą d o w a n i a  śm i g ł o w c a  – obszar na statku przeznaczony do sporadycznego lub 
awaryjnego lądowania śmigłowca, lecz nie przeznaczony do rutynowego przyjmowania śmi-
głowców. 

. 3  R e j o n  o p e r o w a n i a  śm i g ł o w c a  – obszar przeznaczony do transportu osób lub zapasów 
na statek, lub ze statku, podczas gdy śmigłowiec unosi się nad pokładem. 

7.1.3     Konstrukcja lądowiska 

7.1.3.1     Konstrukcja lądowiska powinna być stalowa lub wykonana z materiału równoważnego stali. 
Jeśli lądowisko utworzone jest na szczytowym pokładzie pokładówki lub nadbudówki, to pokład ten 
powinien mieć konstrukcję klasy A-60. 

7.1.3.2     Zezwala się na zastosowanie konstrukcji lądowiska z aluminium lub innego metalu o niskiej 
temperaturze topnienia, która nie jest wykonana jako równoważna stali, pod warunkiem spełnienia na-
stępujących wymagań: 

.1 jeśli platforma jest wsparta i wysunięta poza obrys burty statku, to po każdym pożarze na statku 
lub platformie konstrukcja platformy powinna być poddana analizie strukturalnej w celu ustale-
nia jej przydatności do dalszego użytkowania; 

.2 jeśli platforma umieszczona jest nad pokładówką lub podobną konstrukcją, powinny być spełnio-
ne następujące wymagania; 
.1 szczyt pokładówki i ściany pod platformą nie mogą mieć żadnych otworów; 
.2 wszystkie okna pod platformą powinny być wyposażone w stalowe pokrywy; 
.3 po każdym pożarze na platformie lub w jej pobliżu, konstrukcja platformy powinna być 

poddana analizie strukturalnej w celu określenia jej przydatności do dalszego użytkowania. 

7.1.3.3     Lądowisko powinno mieć wyznaczoną główną i awaryjną drogę ewakuacji oraz dojście dla 
ekipy strażackiej i ratowniczej. Drogi te powinny znajdować się możliwie daleko od siebie, najlepiej po 
przeciwnych stronach lądowiska.  
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7.1.3.4     Lądowisko należy wyposażyć w ścieki pokładowe, stalowe, wyprowadzone bezpośrednio za 
burtę, niezależne od innych instalacji i tak wykonane, żeby odprowadzana woda z zanieczyszczeniami 
nie dostała się do żadnej innej części statku. 

7.1.4     Zabezpieczenie przeciwpożarowe lądowiska dla śmigłowca 

7.1.4.1     Lądowisko dla śmigłowca powinno być wyposażone w stałą instalację gaśniczą pianową, speł-
niającą wymagania podane w podrozdziale 7.1.6. 

7.1.4.2     W rejonie lądowiska dla śmigłowca powinny znajdować się co najmniej 2 zawory hydrantowe 
oraz 2 prądownice wodne typu uniwersalnego, tj. dające zwarty i rozpylony strumień wody, z wężem 
pożarniczym umożliwiającym podanie wody do każdego miejsca rejonu lądowania. 

7.1.4.3     W pobliżu lądowiska dla śmigłowca powinno znajdować się następujące wyposażenie: 
.1 co najmniej 2 gaśnice przewoźne proszkowe o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 45 kg 

proszku; 
.2 gaśnice śniegowe o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 18 kg lub równoważne; 
.3 dwa zestawy wyposażenia strażackiego, spełniające wymagania podane w 5.1.4, dodatkowe do 

wymaganych w innych miejscach Części V; 
.4 co najmniej jeden zestaw ratowniczy, przechowywany w sposób umożliwiający natychmiastowe 

użycie i jednocześnie odpowiednio osłonięty przed działaniem warunków pogodowych, w skład 
którego wchodzą: 
– klucz nastawny; 
– koc gaśniczy; 
– nożyce z rękojeścią o długości 60 cm; 
– bosak; 
– piłka do ręcznego cięcia metali z 6 zapasowymi wkładami; 
– drabina; 
– linka bezpieczeństwa o średnicy 5 mm i długości 15 m; 
– kombinerki; 
– komplet wkrętaków; 
– nóż w osłonie do przecinania pasów bezpieczeństwa.  

7.1.5     Zabezpieczenie przeciwpożarowe rejonu lądowania śmigłowca 

7.1.5.1     Do ochrony rejonu lądowania śmigłowca należy zastosować co najmniej 2 stacje pianowe 
z wężem na zwijadle, każde o minimalnej wydajności podawania środka pianotwórczego, w zależności 
od kategorii obsługiwanych śmigłowców, zgodnej z tabelą 7.1.6.3, lub alternatywnie co najmniej 2 prze-
nośne zestawy pianowe. 

7.1.5.2     W rejonie lądowania śmigłowca powinny znajdować się co najmniej 2 zawory hydrantowe 
oraz 2 prądownice wodne typu uniwersalnego, tj. dające zwarty i rozpylony strumień wody, z wężem 
pożarniczym umożliwiającym podanie wody do każdego miejsca rejonu lądowania. 

7.1.5.3     Ilość środka pianotwórczego powinna umożliwiać funkcjonowanie wszystkich podłączonych 
urządzeń przez co najmniej 10 min. 

7.1.5.4     Stacje pianowe z wężem na zwijadle oraz zawory hydrantowe powinny mieć zapewnione drogi 
dojścia do ich obsługi, które nie wymagają przekroczenia rejonu lądowania śmigłowca. 

7.1.5.5     Dodatkowo, w pobliżu rejonu lądowania śmigłowca powinno znajdować się wyposażenie wy-
mienione w 7.1.4.3. 

7.1.6     Instalacja gaśnicza pianowa dla lądowiska  

7.1.6.1     Instalacja gaśnicza pianowa dla lądowiska powinna składać się z co najmniej 2 stałych działek pia-
nowych lub dysz pianowych wbudowanych w pokład. 
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7.1.6.2     Dodatkowo, w pobliżu lądowiska powinny znajdować się co najmniej 2 zwijadła z prądowni-
cami do wytwarzania piany i sztywnym wężem o długości wystarczającej do podania piany do każdego 
miejsca lądowiska. 

7.1.6.3     W zależności od kategorii obsługiwanych śmigłowców wydajność podawania środka piano-
twórczego powinna być ustalona mnożąc wartość D, podaną w tabeli 7.1.6.3, przez wielkość 6 l/min/m2. 

Tabela 7.1.6.3 

Kategoria  
śmigłowca 

Długość całkowita  
śmigłowca (wartość D) 

Minimalna wydajność roztworu środka 
pianotwórczego [l/min] 

H1 
H2 
H3 

D < 15 m 
15 m ≤ D < 24 m 
24 m ≤ D < 35 m 

250 
500 
800 

7.1.6.4     Dla instalacji z dyszami pianowymi wbudowanymi w pokład, minimalna wydajność podawa-
nia środka pianotwórczego powinna być ustalona mnożąc całkowitą powierzchnię lądowiska przez war-
tość 6 l/min/m2.  

7.1.6.5     Środek pianotwórczy powinien być uznanego typu, powinien wykazywać skuteczność gaszenia 
pożarów rozlanego paliwa lotniczego i powinien odpowiadać standardom nie gorszym od tych zawartych 
w okólniku MSC.1/Circ.1312/Corr.1. Jeśli zbiornik środka pianotwórczego znajduje się na pokładzie 
otwartym, należy stosować środek pianotwórczy odporny na zamarzanie, odpowiedni dla temperatur 
występujących w rejonie pływania statku. 

7.1.6.6     Ilość środka pianotwórczego powinna umożliwiać funkcjonowanie wszystkich podłączonych 
urządzeń przez co najmniej 5 min. 

7.1.6.7     Zbiornik/zbiorniki środka pianotwórczego należy wyposażyć w urządzenia do bezpiecznego 
sprawdzania przez załogę ilości środka i pobierania próbek do okresowego badania jego jakości. Na zbior-
niku powinien być oznaczony minimalny poziom/minimalna wymagana ilość środka pianotwórczego. 

Miejsce usytuowania zbiornika środka pianotwórczego powinno być oznaczone tabliczką z symbolem 
używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

7.1.6.8     Każde działko powinno być zdolne do podania co najmniej 50 % minimalnej wydajności insta-
lacji, lecz powinno mieć wydajność nie mniejszą niż 500 l/min. Minimalna wydajność każdego zwijadła 
z wężem powinna wynosić co najmniej 400 l/min. 

7.1.6.9     Instalacja gaśnicza pianowa powinna być sterowana ręcznie oraz dodatkowo może mieć moż-
liwość sterowania automatycznego.  

Miejsce usytuowania zdalnego sterowania instalacją pianową powinno być oznaczone tabliczką z sym-
bolem używanym na Planie ochrony przeciwpożarowej. 

7.1.6.10     Odległość od działka do najbardziej oddalonego miejsca obszaru chronionego nie może prze-
kraczać 75% zasięgu rzutu piany w warunkach bezwietrznej pogody. 

7.1.6.11     Stanowisko ręcznego sterowania instalacją, niezbędne do włączenia pomp i otwarcia wyma-
ganych zaworów, łącznie z obsługą instalacji wodnohydrantowej, jeśli używana jest do zasilania instala-
cji wodą, powinno znajdować się przy każdym działku pianowym i zwijadle z wężem. Dodatkowo, 
w miejscu zapewniającym ochronę, powinno znajdować się centralne stanowisko sterowania instalacją. 
Instalacja pianowa powinna być tak zaprojektowana, aby zapewnić podawanie piany z nominalną wy-
dajnością i ciśnieniem projektowym z każdego podłączonego urządzenia w czasie nie dłuższym niż 30 s 
od jej uruchomienia.  

7.1.6.12     Aktywacja każdego stanowiska ręcznego sterowania instalacją powinna zainicjować przepływ 
roztworu środka pianotwórczego do wszystkich podłączonych zwijadeł z wężem, działek i dysz piano-
wych wbudowanych w pokład. 
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7.1.6.13     Instalacja oraz jej elementy powinny być tak zaprojektowane, aby były odporne na zmiany 
temperatury otoczenia, drgania, wilgoć, wstrząsy, uderzenia oraz działanie korozji, normalnie występują-
ce na pokładzie otwartym statków. 

7.1.6.14     Minimalny zasięg rzutu piany wynoszący co najmniej 15 m powinien być uzyskany podczas 
jednoczesnego podawania piany ze wszystkich węży ze zwijadłem i działek pianowych. Ciśnienie wylotu 
piany, wydajność i rozstawienie dysz pianowych wbudowanych w pokład powinny być tak dobrane, aby 
zapewnione było ugaszenie pożaru największego śmigłowca, dla którego lądowisko jest przeznaczone.  

7.1.6.15     Działka pianowe, prądownice do wytwarzania piany, dysze pianowe wbudowane w pokład 
i złącza powinny być wykonane z mosiądzu, brązu lub stali nierdzewnej. Rurociągi, armatura i elementy 
instalacji, z wyjątkiem uszczelek, powinny być tak zaprojektowane, aby mogły wytrzymać temperaturę 
925 °C.  

7.1.6.16     Wszystkie stanowiska ręcznego sterowania instalacją, działka pianowe oraz zwijadła z wężem 
powinny mieć zapewnione drogi dojścia do ich obsługi, które nie wymagają przekroczenia lądowiska. 

7.1.6.17     Działka oscylacyjne, jeśli są stosowane, powinny być ustawione do podawania piany natry-
skowo i powinny mieć zdolność wyłączenia mechanizmu do oscylowania, umożliwiając szybkie przej-
ście na sterowanie ręczne. 

7.1.6.18     Jeśli zastosowano działka pianowe o wydajności 1000 l/min lub mniejszej, to powinny być 
wyposażone w dysze z zasysaniem powietrza. Jeśli zastosowano system dysz pianowych wbudowanych 
w pokład, to dodatkowe zwijadła z wężem powinny być wyposażone w prądownice z zasysaniem powie-
trza. Użycie dysz pianowych bez zasysania powietrza (na działkach i prądownicach zwijadeł z wężem) 
jest dozwolone tylko wtedy, gdy przewidziano działka o wydajności większej niż 1000 l/min.  

7.1.7     Urządzenia do tankowania śmigłowca i wyposażenie hangaru 

7.1.7.1     Jeżeli statek wyposażony jest w urządzenia do tankowania śmigłowca i hangar, to powinny być 
spełnione wymagania niniejszego podrozdziału. 

7.1.7.2     Hangar dla śmigłowca pod względem konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej powinien spełniać 
wymagania takie, jak przedział maszynowy kategorii A. 

7.1.7.3     Hangar należy wyposażyć w stałą instalację gaśniczą całkowitego wypełnienia, wymaganą 
w 2.5.1.1 dla przedziałów maszynowych kategorii A oraz w instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru.  

Obwód czujek wykrywczych pożaru w hangarze nie może obejmować czujek i ręcznych przycisków 
pożarowych umieszczonych w przedziale maszynowym kategorii A. 

7.1.7.4     Należy wyznaczyć miejsce do przechowywania zbiorników paliwa, które powinno być: 
.1 oddalone od pomieszczeń mieszkalnych, dróg ewakuacji i miejsc wsiadania do łodzi ratunko-

wych; oraz 
.2 oddzielone od potencjalnych źródeł zapłonu palnych oparów. 

7.1.7.5     W miejscu przechowywania zbiorników paliwa należy zapewnić możliwość zbierania przecie-
ków paliwa i usuwania ich w bezpieczne miejsce.  

7.1.7.6     Zbiorniki paliwa powinny mieć konstrukcję metalową, powinny być wyposażone w poziomow-
skaz, króciec napełniania i poboru paliwa z filtrem, korek spustowy do usuwania zanieczyszczeń paliwa, 
kurek poboru próbek paliwa oraz odpowietrzenie, zakończone uznanego typu głowicą odpowietrzającą 
z siatką przeciwiskrową. Zbiorniki paliwa i ich wyposażenie powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niem mechanicznym i przed potencjalnym pożarem w sąsiednich pomieszczeniach lub rejonach. 

7.1.7.7     Przenośne zbiorniki paliwa powinny mieć odpowiednią konstrukcję, powinny być odpowiednio 
zamocowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz uziemione elektrycznie. 
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7.1.7.8     Należy zapewnić możliwość zdalnego wyłączania pomp napełniania zbiorników paliwa z bez-
piecznego miejsca w przypadku powstania pożaru. Jeśli przewidziano grawitacyjny system napełniania 
zbiorników paliwa, należy zastosować zdalne odcinanie zaworów na rurociągach doprowadzających 
paliwo. 

7.1.7.9     Pompa w tym samym czasie może być podłączona tylko do jednego zbiornika paliwa. Ruro-
ciągi od zbiornika do pompy powinny być stalowe lub wykonane z materiału równoważnego stali, moż-
liwie najkrótsze i zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

7.1.7.10     Elektryczne pompy paliwa oraz ich systemy sterowania powinny być w wykonaniu przeciw-
wybuchowym. 

7.1.7.11     Pompa tankowania paliwa powinna być wyposażona w urządzenie zabezpieczające przed 
nadmiernym wzrostem ciśnienia w rurociągu tłoczącym lub napełniającym. 

7.1.7.12     Wyposażenie stosowane do tankowania paliwa powinno mieć uziemienie elektryczne. 

7.1.7.13     W pobliżu miejsca tankowania śmigłowca i na drzwiach wejściowych do hangaru należy 
umieścić tabliczki z napisem: ZAKAZ PALENIA. 

7.1.7.14     Zamknięte hangary oraz zamknięte pomieszczenia z urządzeniami do tankowania paliwa na-
leży wyposażyć w instalację wentylacji mechanicznej, spełniającą wymagania podane w podrozdziale 
11.9 z Części VI – Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze. 

7.1.7.15     Wyposażenie elektryczne i kable w zamkniętych hangarach oraz zamkniętych pomieszcze-
niach z urządzeniami do tankowania paliwa powinny być w wykonaniu przeciwwybuchowym. 

7.1.8     Instrukcje obsługi urządzeń dla śmigłowca 

7.1.8.1     Dla każdego lądowiska dla śmigłowca należy opracować Podręcznik obsługi zawierający opis 
i „wykaz czynności”, dotyczący środków bezpieczeństwa, procedur postępowania i wymagań dla wypo-
sażenia. Podręcznik ten może być częścią statkowych procedur awaryjnych. 

7.1.8.2     Podręcznik obsługi powinien także obejmować procedury bezpieczeństwa stosowane podczas 
tankowania śmigłowca.  

7.1.8.3     Podręcznik obsługi powinien zawierać zakres obowiązków drużyn przeciwpożarowych, składa-
jących się z co najmniej dwóch osób, które powinny być obecne na pokładzie lądowiska przez cały czas 
podczas używania śmigłowca oraz tankowania paliwa. 

7.2     Magazyny cieczy palnych o temperaturze zapłonu niższej niż 43 °C 

7.2.1     Ciecze palne o temperaturze zapłonu niższej niż 43 °C, określonej za pomocą uznanego aparatu 
do wyznaczania temperatury zapłonu (próba w zamkniętym naczyniu), powinny być przechowywane 
wewnątrz wentylowanych magazynów, w zbiornikach metalowych, z których każdy powinien być wy-
posażony w: 

.1 samozamykający zawór do poboru cieczy; 

.2 poziomowskaz typu zamkniętego; 

.3 rurociąg do napełniania zbiornika z zewnątrz magazynu; 

.4 rurociąg odpowietrzający wyprowadzony na pokład otwarty, zakończony uznanego typu głowicą 
odpowietrzającą z siatkę przeciwiskrową; 

.5 wannę ściekową. 
Jeżeli ilość cieczy palnej nie przekracza 35 l, dopuszcza się przechowywanie jej w metalowych kani-

strach ze szczelnym zamknięciem. 
Jeżeli całkowita objętość zbiorników jest większa niż 250 l (lecz nie przekracza 2500 l), to magazyn 

do ich przechowywania powinien być wyposażony w niezależną instalację mechanicznej wentylacji wy-
ciągowej, zapewniającą usuwanie powietrza z dolnych części pomieszczenia z intensywnością wymian 
nie mniejszą niż 20 na godzinę. 
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Wentylacja nawiewowa może być naturalna. 
Włączanie się wentylatorów powinno być zblokowane z urządzeniem otwierającym drzwi wejściowe 

do magazynu. Całe wyposażenie w tym pomieszczeniu powinno być w wykonaniu przeciwwybucho-
wym, spełniając wymagania podane w podrozdziale 2.8 z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy 
sterowania. 

Jeżeli ilość cieczy palnych przekracza 2500 l, to zbiorniki do ich przechowywania powinny spełniać 
wymagania podane w 7.3. 

7.2.2     Na statkach o pojemności brutto mniejszej niż 300, na których nie ma możliwości wydzielenia 
specjalnego magazynu cieczy palnych o temperaturze zapłonu poniżej 43 °C, możliwe jest przechowy-
wanie ich w stalowych wentylowanych szafach lub skrzyniach. Takie szafy lub skrzynie nie mogą przy-
legać do pomieszczeń mieszkalnych, a ich drzwi powinny otwierać się na zewnątrz. 

Wewnątrz szaf lub skrzyń ciecze należy przechowywać w metalowych kanistrach ze szczelnymi za-
mknięciami, a łączna ich pojemność nie powinna przekraczać 50 l. 

7.3     Zbiorniki i stacje paliwa o temperaturze zapłonu niższej niż 43 °C 

7.3.1     Zbiorniki przeznaczone dla paliwa o temperaturze zapłonu niższej niż 43 °C, określonej za pomocą 
uznanego aparatu do wyznaczania temperatury zapłonu (próba w zamkniętym naczyniu), powinny odpo-
wiadać następującym wymaganiom: 

.1 powinny być umieszczone w kadłubie statku i w miarę możliwości blisko dziobu lub rufy; 

.2 powinny być otoczone ze wszystkich stron i naroży – wyłączając burtę poniżej najniższej wodni-
cy – przedziałami ochronnymi, które w warunkach eksploatacji powinny być wypełnione gazem 
obojętnym. Rury odpowietrzające tych przedziałów ochronnych powinny spełniać wymagania 
podane w podrozdziale 9.1 z Części VI – Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze. Prze-
działy ochronne powinny być wyposażone w rury pomiarowe wyprowadzone na otwarty pokład; 

.3 każdy zbiornik paliwa powinien być wyposażony w rury: napełniające, wydawania paliwa, po-
miarowe oraz odpowietrzające. Zakończenie rury napełniającej powinno znajdować się w odle-
głości nie większej niż 0,3 m, a rury pomiarowej w odległości nie większej niż 30 mm od dna 
zbiornika. Zaleca się stosować poziomowskazy typu zamkniętego zamiast rur pomiarowych; 

.4 rury odpowietrzające zbiornik powinny być wyprowadzone na wysokość co najmniej 2,5 m ponad 
pokład otwarty. Wyloty tych rur powinny być oddalone co najmniej 9 m od otworów w nadbudów-
kach lub pokładówkach i powinny być wyposażone w uznanego typu głowice odpowietrzające, 
z siatką przeciwiskrową; 

.5 wszystkie rurociągi zbiorników paliwa powinny być prowadzone od zbiorników do stacji paliwa 
w oddzielnym, gazoszczelnym szybie o wymiarach zapewniających dostęp na całej długości szy-
bu. Ściany szybu powinny być wykonane jako konstrukcje klasy A-60, a jeżeli przewidziano wy-
pełnianie szybu wodą lub gazem obojętnym – jako konstrukcje klasy A-0. We wszystkich przy-
padkach należy zapewnić możliwość wentylacji nawiewowej i wyciągowej szybu. Wyloty rur 
wentylacyjnych powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające przenikaniu płomienia; 

.6 w celu uniknięcia powstawania ładunków elektrostatycznych wszystkie rurociągi paliwa, mecha-
nizmy, armatura i przyrządy związane z przechowywaniem i transportem paliwa powinny mieć 
uziemienie elektryczne do kadłuba statku. 

7.3.2     Stacje paliwa o temperaturze zapłonu niższej niż 43 °C powinny odpowiadać następującym wy-
maganiom: 

.1 powinny być umieszczone na otwartym pokładzie i powinny być możliwie jak najbardziej odda-
lone od pomieszczeń mieszkalnych oraz miejsc, w których może znajdować się źródło ognia; 

.2 powinny być wygrodzone przegrodami pożarowymi klasy A-60. Drzwi mogą być stalowe klasy 
A-0, bez izolacji. Ściany i pokłady wygradzające stację powinny być gazoszczelne; 

.3 pokrycia pokładów, zamknięcia drzwi i wyposażenie stacji powinny wykluczać możliwość 
iskrzenia; 

.4 stacja powinna być wyposażona w wanienki ściekowe do zbierania i odprowadzania rozlanego 
paliwa do odpowiedniego zbiornika ściekowego. 
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7.4     Butle z gazami technicznymi do spawania (tlenem lub acetylenem) 

7.4.1     Wymagania ogólne 

7.4.1.1     Butle z gazami technicznymi powinny być dostarczane ze świadectwem odbioru PRS.  

7.4.1.2     Butle powinny być wyposażone w kołpaki osłaniające zawór butlowy. 

7.4.1.3     Przechowywanie butli z tlenem lub acetylenem w przedziałach maszynowych jest zabronione.  

7.4.2     Pomieszczenia do przechowywania butli  

7.4.2.1     Butle z gazami technicznymi powinny być przechowywane w specjalnie do tego celu wyzna-
czonym pomieszczeniu, spełniającym następujące wymagania: 

.1 wejście do pomieszczenia powinno prowadzić z pokładu otwartego, a drzwi powinny być zamyka-
ne na klucz; 

.2 pomieszczenie powinno być otoczone przegrodami klasy A-0 oraz oddzielone od pomieszczeń 
przyległych stwarzających zagrożenie pożarowe przegrodami klasy A-60; 

.3 w pomieszczeniu nie należy prowadzić instalacji elektrycznych ani instalować urządzeń elek-
trycznych, z wyjątkiem urządzeń niezbędnych do obsługi pomieszczenia. Jeśli zainstalowano 
urządzenia elektryczne, to powinny one być w wykonaniu przeciwwybuchowym; 

.4 każdy rodzaj sprężonego gazu powinien być przechowywany w oddzielnym pomieszczeniu;  

.5 pomieszczenie nie może być wykorzystywane do innych celów niż przechowywania butli z ga-
zem; 

.6 pomieszczenie powinno być wyposażone w skutecznie działającą instalację wentylacyjną;  

.7 na drzwiach wejściowych do pomieszczenia powinny znajdować się napisy: ZAKAZ PALENIA 
TYTONIU oraz ZAGROŻENIE WYBUCHEM. NIE WCHODZIĆ Z OTWARTYM OGNIEM;  

.8 w pomieszczeniu powinna znajdować się instrukcja bezpieczeństwa, zawierająca następujące in-
formacje: 
– po zakończeniu pracy wszystkie zawory na butlach powinny być w pozycji zamkniętej; 
– w pobliżu butli z tlenem nie mogą znajdować się materiały palne (szczególnie w postaci oleju 

i tłuszczu);  
– zawory butlowe nie mogą być obsługiwane rękoma pokrytymi olejem lub tłuszczem. 

7.4.2.2     Butle z gazami technicznymi, łącznie z butlami pustymi, powinny być przechowywane w po-
zycji pionowej, zamocowane w niezawodny sposób umożliwiający ich łatwe wyjmowanie. Butle powin-
ny być oznaczone napisami z nazwą i wzorem chemicznym przechowywanego gazu.  

7.4.2.3     Butle powinny być umieszczane na podstawie z drewna lub innego podobnego materiału w taki 
sposób, że nie będą stykać się bezpośrednio z powierzchnią pokładu. 

7.4.3     Przechowywanie butli na pokładzie 

Butle z gazami technicznymi, nie więcej niż 2 szt., mogą być przechowywane na pokładzie otwartym 
w specjalnie do tego celu wyznaczonym miejscu. Miejsce to powinno spełniać następujące wymagania: 

.1 powinno być oddalone co najmniej 10 m od pomieszczeń mieszkalnych i posterunków dowodze-
nia oraz co najmniej 4 m od pomieszczeń, w których znajdują się materiały łatwopalne; 

.2 powinno być zabezpieczone przed nagrzewaniem i wpływami czynników atmosferycznych, a także 
przed możliwością mechanicznego ich uszkodzenia; 

.3 w pobliżu powinny znajdować się napisy: ZAKAZ PALENIA TYTONIU oraz ZAGROŻENIE 
WYBUCHEM. ZAKAZ UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIA. 

7.4.4     Instalacja z gazami technicznymi do spawania 

7.4.4.1     Rurociągi doprowadzające tlen i acetylen do warsztatu spawalniczego powinny być stalowe, 
łączone na złączki spawane lub kołnierze.  



Wymagania dla urządzeń i wyposażenia stwarzającego dodatkowe zagrożenie pożarowe... 
 

 

231

7.4.4.2     Każdy rurociąg powinien być wyposażony w reduktor ciśnienia i zawór odcinający. 

7.4.4.3     Jeśli do kolektora podłączone są 2 lub więcej butli z tym samym gazem, to na rurociągu zasilają-
cym między butlami powinny znajdować się zawory zwrotne.   

7.4.4.4     Butle powinny być podłączone do kolektora przy pomocy przewodów elastycznych typu uzna-
nego. 

7.4.4.5     Kolektor powinien być wyposażony w zawór bezpieczeństwa. Wylot z zaworu bezpieczeństwa 
powinien być wyprowadzony na pokład otwarty, w miejscu bezpiecznym, nie stwarzającym zagrożenia 
pożarowego. 

7.4.4.6     Instalacja po zamontowaniu na statku podlega odbiorowi i próbom zgodnie z zatwierdzoną do-
kumentacją. Rurociągi podlegają próbie wytrzymałości i szczelności ciśnieniem próbnym o wartości co 
najmniej 1,25 ciśnienia roboczego tlenu i acetylenu.  

7.5     Ogrzewanie pomieszczeń 

7.5.1     Ogrzewanie elektryczne pomieszczeń powinno spełniać wymagania podane w rozdziale 15 z Czę-
ści VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania. 

7.5.2     Wszystkie grzejniki powinny być takiej konstrukcji i tak rozmieszczone, aby wykluczona była 
możliwość zapalenia się zasłon okiennych lub innych elementów wyposażenia pomieszczenia oraz ubrań 
i innych rzeczy pozostawionych przez osoby korzystające z pomieszczenia. 

7.5.3     Zabrania się stosowania urządzeń grzewczych ogrzewanych za pomocą otwartego ognia, takich 
jak piece grzewcze opalane paliwem stałym (węglem) lub gazem z otwartymi palnikami. 

7.6     Instalacje gazu płynnego do celów gospodarczych 

7.6.1     Elementy instalacji powinny spełniać wymagania norm krajowych państwa bandery statku. Insta-
lacja po zamontowaniu na statku podlega odbiorowi i próbom zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. 

7.6.2     Butle z gazem płynnym do celów gospodarczych powinny być przechowywane na pokładzie 
otwartym lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, które otwierają się wyłącznie na pokład otwarty.  

7.6.3     Butle z gazem płynnym mogą być przechowywane w wydzielonym miejscu na pokładzie otwar-
tym, tworzącym wnękę w konstrukcji pokładu, szybu maszynowego, pokładówki itp., pod warunkiem że: 

.1 taka wnęka ma otwór, który nie zostanie zablokowany, z wyjątkiem niewielkich wnęk utworzo-
nych przez konstrukcje statku takie jak: otwarte narożniki, małe nadproża, filary itp. Otwór wnę-
ki może być zabezpieczony perforowaną ścianką i drzwiami; 

.2 głębokość takiej wnęki jest nie większa niż 1 m.  
Wnęki określone powyżej, dla ustalenia klasy odporności ogniowej ścian sąsiadujących pomieszczeń 

powinny być klasyfikowane jako pokłady otwarte.  

7.6.4     Instalacja powinna spełniać mające zastosowanie wymagania podane w Przepisach klasyfikacji 
i budowy statków śródlądowych, Część V – Ochrona przeciwpożarowa, 2010, podrozdział 7.3.  

7.7     Rozmieszczenie zbiorników paliwa na statku 

Zbiorniki paliwa na statku powinny być rozmieszczane i oddzielone od innych zbiorników/pomieszczeń 
zgodnie z wymaganiami podanymi w Części VI – Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze, podroz-
dział 12.7. 
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SUPLEMENT – WYMAGANIA RETROAKTYWNE 

1     WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1     Wymagania niniejszego Suplementu mają zastosowanie do statków istniejących, niezależnie od 
daty ich budowy, chyba że w którymś z punktów z niniejszego Suplementu podano inaczej. 

1.2     Spełnienie mających zastosowanie wymagań retroaktywnych potwierdzane jest przez inspektora 
PRS w sprawozdaniu z najbliższego przeglądu statku, przypadającego po wymaganej dacie spełnienia 
tych wymagań. 

2     OKREŚLENIE WYMAGAŃ 

2.1     Instalacje gaśnicze halonowe 

2.1.1     Na statkach istniejących podnoszących banderę państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1005/2009 z dn. 16 września 
2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, nie mogą znajdować się stałe instalacje 
gaśnicze halonowe, z halonami: 1211, 1301 i 2402, traktowanymi jako substancje kontrolowane, wymie-
nione w Załączniku I (grupa III), do ww. Rozporządzenia. Na statkach nie mogą znajdować się również 
gaśnice przenośne z ww. halonami. 

2.1.2     Jeśli na statku istniejącym, któremu ma być nadana klasa PRS znajduje się instalacja halonowa, 
to do czasu wystawienia świadectwa klasy instalacja ta powinna zostać zdemontowana, a halon odebrany 
w celu zniszczenia, recyklingu lub regeneracji przez firmę serwisową uznaną przez Administrację pań-
stwa bandery statku zgodnie z zasadami dotyczącymi ochrony środowiska. Instalację zdemontowaną 
należy zastąpić nową instalacją gaśniczą na ditlenek węgla, spełniającą wymagania podane w podroz-
dziale 3.6.4 z Części V niniejszych Przepisów lub równoważną gazową instalacją gaśniczą, wymienioną 
w podrozdziale 3.7 z Części V niniejszych Przepisów. 

2.1.3     Gaśnice przenośne z ww. halonami do czasu wystawienia Świadectwa klasy powinny zostać za-
stąpione gaśnicami mającymi uznanie, spełniającymi wymagania podane w 5.1 z Części V niniejszych 
Przepisów. 

2.1.4     Dokumentacja techniczna nowej instalacji gaśniczej powinna zostać zatwierdzona przez Centralę 
PRS. Po zamontowaniu na statku instalacja podlega odbiorowi i próbom pod nadzorem inspektora PRS 
na zgodność z zatwierdzoną dokumentacją. 

2.2     Wymagania dla statków towarowych o pojemności brutto mniejszej niż 500 

Statki towarowe o pojemności brutto 150 lub większej, lecz mniejszej niż 500, o nieograniczonym re-
jonie żeglugi, do czasu przeglądu dla wystawienia / potwierdzenia/odnowienia Świadectwa klasy powin-
ny spełniać następujące wymagania: 
– na statku powinna znajdować się przenośna pompa pożarowa, spełniającą wymagania podane w pod-

rozdziale 6.21.2.2 z Części V, jeśli instalacja wodnohydrantowa zasilana jest tylko przez jedną główną 
pompę pożarową; 

– przedziały maszynowe kategorii A powinny być wyposażone w instalację wykrywania i sygnalizacji 
pożaru, spełniającą mające zastosowanie wymagania zawarte w 6.16.2 z Części V, jeśli przedział ma-
szynowy nie jest wyposażony w stałą gazową instalację gaśniczą; 

– na statku powinny znajdować się gaśnice zapasowe w liczbie 100% każdego typu wymaganych gaśnic; 
– na statku powinien znajdować się wywieszony Plan ochrony przeciwpożarowej, spełniający wyma-

gania podane w 1.4.2 z Części V Przepisów.  

2.3     Wymagania dotyczące sterowania dla instalacji gaśniczych na ditlenek węgla 

Na statkach zbudowanych przed 1 lipca 2002 r., do czasu przeglądu dla wydania/potwierdzenia/ 
odnowienia Świadectwa klasy, stała instalacja gaśnicza na ditlenek węgla przeznaczona do obrony 
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przedziałów maszynowych, pompowni ładunkowych lub innych pomieszczeń, w których normalnie pra-
cuje załoga, powinna być wyposażona w dwa niezależne układy sterujące wylotem ditlenku węgla do 
pomieszczenia bronionego, umieszczone wewnątrz szafki sterowniczej, spełniając wymagania podane 
w 3.6.4.2.2 z Części V Przepisów. 

2.4     Przyrządy przenośne do pomiaru stężenia gazów palnych oraz stężenia tlenu  
na zbiornikowcach – znak: CRUDE OIL TANKER, PRODUCT CARRIER A 

Na każdym zbiornikowcu zbudowanym przed 1 lipca 2002 r. do czasu przeglądu dla nadania/ po-
twierdzenia/odnowienia Świadectwa klasy powinny znajdować się co najmniej 2 przenośne przyrządy do 
pomiaru stężenia gazów palnych oraz co najmniej 2 przyrządy do pomiaru stężenia tlenu, łącznie z kom-
pletem części zapasowych do każdego z przyrządów i wyposażeniem do ich wzorcowania. Alternatyw-
nie, mogą być zastosowane co najmniej 2 przyrządy uniwersalne, z których każdy umożliwia zarówno 
pomiar stężenia gazów palnych, jak i pomiar stężenia tlenu, z kompletem części zapasowych. 

2.5     Klapy przeciwpożarowe w kanale wentylacji wyciągowej znad pieca kuchennego 

Na statkach towarowych o pojemności brutto 500 lub większej oraz na statkach pasażerskich przewożą-
cych nie więcej niż 36 pasażerów, zbudowanych przed 1 lipca 2010 r., jeśli kanały wyciągowe znad pieca 
kuchennego przechodzą przez pomieszczenia mieszkalne lub pomieszczenia, w których znajdują się mate-
riały palne, kanały te powinny spełniać mające zastosowanie wymagania podane w 2.7.1 z Części V Prze-
pisów oraz do czasu przeglądu dla wydania/potwierdzenia/odnowienia klasy, dodatkowa klapa przeciwpo-
żarowa powinna być zamontowana w górnym końcu kanału, zgodnie z wymaganiami punktu 2.7.1.1.2 
z Części V Przepisów.  

2.6     Zakaz stosowania materiałów zawierających azbest 

Od 1 stycznia 2011 r. na wszystkich statkach nowe instalowanie materiałów zawierających azbest jest 
zabronione. 

Zgodnie z MSC.1/Circ.1379 nowe instalowanie materiałów zawierających azbest oznacza nowe, fi-
zyczne instalowanie/montowanie na statku tych materiałów. Każdy materiał zakupiony przed 1 stycznia 
2011 r., przechowywany w magazynie statkowym lub stoczniowym w trakcie budowy/przebudowy stat-
ku, nie powinien być dopuszczony do instalowania po 1 stycznia 2011 r. jako części konstrukcyj-
ne/elementy robocze statku. 

Oznacza to, że w odniesieniu do materiałów stosowanych (np. podczas naprawy, wymiany lub uzu-
pełniania) jako materiały izolacyjne i elementy konstrukcyjne z izolacją oraz sprzęt przeciwpożarowy, 
wymienionych w 2.1.2.1.1 i 5.1.1.9, instalowanych w dniu 1 lipca 2012 r. lub po tej dacie, wymagana 
jest dokumentacja w postaci deklaracji stwierdzającej, że są wolne od azbestu. 

Nie wyklucza to przechowywania na statku materiałów zawierających azbest (np. istniejących części 
zapasowych znajdujących się na statku od 1 lipca 2012 r.). 

Zwrot „nie powinno być dopuszczone do instalowania po 1 stycznia 2011 r.” w MSC.1/Circ.1379 
oznacza, że wymiana/dodanie materiałów izolacyjnych i elementów konstrukcyjnych z izolacją oraz 
sprzętu przeciwpożarowego, wymienionych w 2.1.2.1.1 i 5.1.1.9, zawierających azbest, jest zabronione.  
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Wykaz dokumentów IMO przywołanych w Części V Przepisów 

Rezolucje zgromadzenia IMO 

1. A.567(14) and Corr.1: Wymagania dla instalacji gazu obojętnego stosowanej na chemikaliowcach. 
2. A.654(16): Symbole graficzne do stosowania na statkowych planach ochrony przeciwpożarowej. 
3. A.752(18): Wytyczne dotyczące oceny, badania i stosowania systemów oświetlenia dolnego dróg 

ewakuacji na statkach pasażerskich. 
4. A.753(18): Wytyczne dotyczące stosowania rur z tworzyw sztucznych na statkach. 
5. A.756(18): Wytyczne dotyczące umieszczania informacji na planach ochrony przeciwpożarowej i bro-

szurach wymaganych przez prawidła II-2/20 i 41-2 Konwencji SOLAS. 
6. A.951(23): Zmienione wytyczne dotyczące gaśnic przenośnych w wykonaniu morskim. 
7. A.952(23): Symbole graficzne do stosowania na statkowych planach ochrony przeciwpożarowej. 
8. A.1021(26): Kodeks alertów i wskaźników. 

Rezolucje Komitetu MSC/MEPC 

1.  MSC.285(86): Tymczasowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa statków z silnikami zasilanymi 
gazem ziemnym. 

2.  MSC.313(88): Poprawki do wytycznych dotyczących stosowania rur z tworzyw sztucznych na stat-
kach. 

3.  MEPC.197(62): Wytyczne do opracowania inwentaryzacji materiałów niebezpiecznych, 2011. 

Okólniki MSC 

1. MSC/Circ.353: Zmienione wytyczne dotyczące instalacji gazu obojętnego.  
2. MSC/Circ.387: Zmienione wytyczne dotyczące instalacji gazu obojętnego (MSC/Circ.353). 
3 MSC/Circ.450/Rev.1: Zmienione czynniki jakie należy brać pod uwagę podczas projektowania urzą-

dzeń odpowietrzających i odgazowujących zbiorniki ładunkowe.  
4.  MSC/Circ.451: Wytyczne dotyczące umieszczania planów ochrony przeciwpożarowej, przezna-

czonych dla lądowej straży pożarnej. 
5.  MSC/Circ.553: Informacje dotyczące temperatury zapłonu i zalecanych czynników gaśniczych do 

gaszenia chemikaliów, do których nie ma zastosowania Kodeks IBC ani Kodeks BCH. 
6.  MSC/Circ.670: Wytyczne i kryteria przeprowadzania prób i badań środków pianotwórczych dla 

instalacji gaśniczych na pianę lekką. 
7.  MSC/Circ.677: Zmienione normatywy dotyczące projektowania, prób i usytuowania urządzeń zapobiega-

jących przedostawaniu się płomieni do zbiorników ładunkowych na zbiornikowcach (uzupełniony przez 
MSC/Circ.1009). 

8. MSC/Circ.732: Tymczasowe wytyczne dotyczące procedur badawczych dla wykazania równoważ-
ności materiałów kompozytowych w stosunku do stali, zgodnie z postanowieniami Konwencji SO-
LAS 74. 

9. MSC/Circ.735: Zalecenia dotyczące projektowania i eksploatacji statków pasażerskich w celu dosto-
sowania ich do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. 

10. MSC/Circ.798: Wytyczne i kryteria przeprowadzania prób i badań środków pianotwórczych dla 
instalacji gaśniczych na pianę średnią. 

11. MSC/Circ.849: Wytyczne dotyczące wykonania, rozmieszczenia, stosowania i konserwacji uciecz-
kowych aparatów oddechowych (EEBD). 

12. MSC/Circ.895: Zalecenia dotyczące lądowiska dla śmigłowca na statkach pasażerskich ro-ro. 
13. MSC/Circ.917/Corr.1: Wytyczne dotyczące konstrukcji pożarowych w obrębie pomieszczeń miesz-

kalnych. 
14. MSC.1/Circ.1002/Corr.1: Wytyczne dla konstrukcji i rozwiązań alternatywnych dotyczących bezpie-

czeństwa pożarowego. 
15. MSC/Circ.1003: Wytyczne dotyczące uproszczonych obliczeń całkowitej ilości materiałów palnych 

przypadających na jednostkę powierzchni pomieszczeń mieszkalnych i służbowych. 
16. MSC/Circ.1009: Poprawki do zmienionych normatywów dotyczących projektowania, prób i usytu-

owania urządzeń zapobiegających przedostawaniu się płomieni do zbiorników ładunkowych na zbior-
nikowcach (dotyczy MSC/Circ.677). 
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17. MSC/Circ.1070: Projektowanie, budowa, naprawy i konserwacja statku – Wytyczne dotyczące nad-
zoru napraw na statkach. 

18. MSC/Circ.1086: Kodeks praktyczny stosowania detektorów atmosferycznej mgły olejowej. 
19. MSC/Circ.1120: Ujednolicone interpretacje rozdziału II-2 Konwencji SOLAS, Kodeksu FSS, Kodek-

su FTP i procedur prób ogniowych. 
20. MSC/Circ.1129: Wytyczne dotyczące ustalania programów medycznych i sanitarnych dla statków 

pasażerskich.  
21. MSC/Circ.1167: Wymagania funkcjonalne i normatywy oceny systemów kierowania ewakuacją. 
22. MSC/Circ.1168: Tymczasowe wytyczne dotyczące prób, uznawania i konserwacji systemów kiero-

wania ewakuacją alternatywnych do systemów oznakowania dolnego dróg ewakuacji. 
23. MSC.1/Circ.1238: Wytyczne dotyczące analizy ewakuacji dla nowych i istniejących statków pasa-

żerskich. 
24. MSC.1/Circ.1239: Ujednolicone interpretacje rozdziału II-2 Konwencji SOLAS. 
25. MSC.1/Circ.1242: Wytyczne dotyczące uznawania stałych instalacji wykrywania i sygnalizacji poża-

ru dla balkonów kabin mieszkalnych. 
26. MSC.1/Circ.1266: Przewóz ładunków niebezpiecznych. 
27. MSC.1/Circ.1274: Wytyczne dotyczące oceny zagrożenia pożarowego przestrzeni zewnętrznych na 

statkach pasażerskich. 
28. MSC.1/Circ.1275: Ujednolicone interpretacje Rozdziału II-2 Konwencji SOLAS dotyczące liczby i 

rozmieszczenia gaśnic przenośnych na statkach. 
29. MSC.1/Circ.1276: Ujednolicone interpretacje rozdziału II-2 Konwencji SOLAS. 
30. MSC.1/Circ.1312/Corr.1: Zmienione wytyczne i kryteria przeprowadzania prób i badań środków 

pianotwórczych dla stałych instalacji gaśniczych. 
31. MSC.1/Circ.1318: Wytyczne dotyczące konserwacji i przeglądów stałych instalacji gaśniczych na di-

tlenek węgla. 
32. MSC.1/Circ.1321: Wytyczne dotyczące środków w celu zapobiegania pożarom w maszynowniach 

i pompowniach ładunkowych. 
33. MSC.1/Circ.1324: Poprawki do zmienionych normatywów dotyczących projektowania, prób i usy-

tuowania urządzeń zapobiegających przedostawaniu się płomieni do zbiorników ładunkowych na 
zbiornikowcach (MSC/Circ.677, MSC/Circ.1009). 

34. MSC.1/Circ.1368: Tymczasowe objaśnienia wymagań rozdziału II-2 Konwencji SOLAS dotyczących 
wzajemnych relacji między centralnym posterunkiem dowodzenia, mostkiem nawigacyjnym a centrum 
bezpieczeństwa. 

35. MSC.1/Circ.1369: Tymczasowe noty objaśniające dotyczące oceny funkcjonalności systemów na stat-
kach pasażerskich po przekroczeniu progu katastrofy pożarowej lub katastrofy zalania pomieszczeń. 

36. MSC.1/Circ.1370: Wytyczne dotyczące projektowania, wykonywania i prób stałych instalacji wykry-
wania gazu węglowodorowego. 

37. MSC.1/Circ.1374: Informacje dotyczące zakazu stosowania azbestu na statkach. 
38. MSC.1/Circ.1384: Wytyczne dotyczące przeprowadzania testów i uznawania stałych instalacji gaśni-

czych na pianę lekką. 
39. MSC.1/Circ.1388: Ujednolicone interpretacje rozdziału 12 Kodeksu FSS. 
40. MSC.1/Circ.1395: Wykaz ładunków masowych przewożonych luzem, dla których stała gazowa in-

stalacja gaśnicza nie musi być stosowana lub dla których stała gazowa instalacja gaśnicza jest nie-
skuteczna. 

41. MSC.1/Circ.1417: Wytyczne dla łodzi dowozowych statków pasażerskich. 
42. MSC.1/Circ.1431: Wytyczne dotyczące uznawania instalacji gaśniczych pianowych lądowiska dla 

śmigłowca. 
43. MSC.1/Circ.1432: Zmienione wytyczne dotyczące konserwacji i przeglądów instalacji gaśniczych i wy-

posażenia przeciwpożarowego (zastępuje MSC/Circ.850). 
44. MSC.1/Circ.1435: Ujednolicone interpretacje Kodeksu FTP. 
45. MSC.1/Circ.1436: Poprawki do ujednoliconych interpretacji Konwencji SOLAS, Rozdział II-2, Ko-

deksu FSS, Kodeksu FTP i powiązanych procedur prób ogniowych (MSC/Circ.1120). 
46. MSC.1/Circ.1437: Ujednolicone interpretacje Konwencji SOLAS, prawidło II-2/21.4. 



Ochrona przeciwpożarowa 
 

 

236 

47. MSC.1/Circ.1471: Zalecenia dotyczące środków bezpieczeństwa dla istniejących samochodowców 
przewożących pojazdy samochodowe ze sprężonym wodorem lub gazem ziemnym w zbiornikach do 
ich napędu. 

48. MSC.1/Circ.1472: Wytyczne dotyczące projektowania, wykonania, prób i uznawania przewoźnych 
monitorów wodnych przeznaczonych do użycia w rejonach ładunkowych na pokładzie statków za-
projektowanych i zbudowanych do przewozu pięciu lub więcej warstw kontenerów na lub powyżej 
pokładu otwartego. 

 

Wykaz zmian obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku 

Pozycja Tytuł/Temat Źródło 

1.2.23, .24 
i .25

zmieniono definicje klap przeciwpożarowych, dodano definicję 
„klapy dymowej” i dodano definicję „samochodowiec” SOLAS, res. MSC.365(93) 

1.2.64 w definicji przedziału maszynowego dodano pomieszczenia z 
agregatami hydraulicznymi – 

1.3.3
w zestawieniu urządzeń podlegających certyfikacji na zgodność 
z Dyrektywą Rady 96/98/WE dodano nową pozycję .53 (instala-
cja pianowa dla lądowiska śmigłowca) 

dyrektywa 2013/52/EU 

1.3.5 usunięto pozycję .4 dyrektywa 2013/52/EU  

1.3.5 w zestawieniu urządzeń typu uznanego przez PRS dodano pozycję 
.30 -przewoźne monitory wodne do stosowania na kontenerowcach SOLAS, res. MSC.365(93) 

2.3.3.4, .5 i .6 dodano wymaganie dotyczące dróg ewakuacji na statkach towa-
rowych. SOLAS, res, MSC.365(93). 

2.7.1 otrzymuje nowe brzmienie SOLAS, res, MSC.365(93). 

3.2.1.5 dodano zastrzeżenie dla kontenerowców przewożących więcej 
niż 5 warstw kontenerów na pokładzie otwartym SOLAS, res, MSC.365(93). 

3.2.4.2.3 dodano wymaganie sprawdzenia rzeczywistej wydajności awa-
ryjnej pompy p.poż. po zamontowaniu na statku Rez. A.1076(28). 

3.2.5.1 dodano zastrzeżenie dla kontenerowców SOLAS, res, MSC.365(93). 

3.5.3.1.21 dodano wymaganie dotyczące instrukcji obsługi instalacji na 
pianę lekką 

wnioski z pożaru na statku 
OSKAR WILDE 

3.5.3.2.1.2
uściślono wymaganie dotyczące ustalenia objętości przedziału 
maszynowego z szybem, do celów obliczeń ilości środka piano-
twórczego 

IACS SC 262 

3.6.4.2.2 interpretacja wymagań dot. sterowania CO2, wykluczenie ładow-
ni klasycznych IACS SC 132/Rev.4 

3.6.7 usunięto podrozdział z wymaganiami dla lokalnej instalacji CO2 
– wymagania podano w normie ISO 15371 SOLAS, res, MSC.365(93). 

3.9.2.6
dodano wymaganie dotyczące konieczności stosowania środków 
pianotwórczych odpornych na alkohol podczas przewozu mie-
szanin biopaliw, o zawartości powyżej 5% alkoholu etylowego 

MEPC.1/ Circ.761/Rev.1. 

3.10 podrozdział dotyczący instalacji gazu obojętnego – otrzymuje 
nowe brzmienie zgodnie z poprawkami do Kodeksu FSS Res. MSC.367(93) 

3.10.5 dodano podrozdział z wymaganiami dla instalacji gazu obojętne-
go działającej w sposób ciągły (COIS) Rec. IACS No. 131 

5.1.4.7
dodano punkt z wymaganiem posiadania przez statek zapaso-
wych butli dla aparatów oddechowych, przeznaczonych do ćwi-
czeń pożarowych 

SOLAS res, MSC.338(91). 
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Pozycja Tytuł/Temat Źródło 

5.1.4.8
dodano wymaganie dotyczące stosowania 2-kanałowych przeno-
śnych radiotelefonów na statkach podlegających Konwencji 
SOLAS 

MSC.338(91) 

tabele 6.1.5-1 
i 6.1.5-2 zmieniono wartości odporności ogniowej przegród pożarowych SOLAS, res. MSC.338(91) 

6.1.6.11.5
dodano wymaganie utworzenia dwóch dróg ewakuacji z głów-
nych warsztatów w przedziałach maszynowych, na statkach 
pasażerskich 

SOLAS, res, MSC.365(93). 

6.1.17.2 zmieniono wymaganie dotyczące kanałów wentylacji wyciągo-
wej pieca kuchennego na statkach pasażerskich SOLAS, res, MSC.365(93). 

6.1.22 do terminu „pralni chemicznej” dodano termin „suszarni”, dodano 
klasyfikację kategorii pomieszczeń SOLAS, res. MSC.365(93). 

6.3.4.2 zmieniono wymagania dotyczące stosowania instalacji gazu 
obojętnego, zgodnie z poprawkami do Konwencji SOLAS SOLAS, res. MSC.365(93). 

6.3.4.3.4
uściślono, podając interpretacje zbiorników/ przedziałów, dla 
których wymagany jest system wykrywania gazów węglowodo-
rowych 

IACS SC 268 

6.3.4.3.5

zmieniono wymaganie dot. wyposażenia zbiornikowców w sys-
tem wykrywania gazu węglowodorowego, uwzględniając stoso-
wanie instalacji gazu obojętnego działającej w sposób ciągły 
(COIS)  

IACS SC 131 

6.6.3 dodano wymagania dla holowników do obsługi gazowców LNG - 

6.8.1 i 6.8.3
dodano podrozdziały, wprowadzając wymagania dot. zabezpie-
czenia przeciwpożarowego kontenerowców do przewozu konte-
nerów na lub powyżej pokładu otwartego  

SOLAS, res. MSC.365(93). 

6.12.5 dodano wymagania dla instalacji gazu obojętnego na chemika-
liowcach SOLAS, res. MSC.365(93). 

6.12.5.2 do 
6.12.5.7 usunięto – ujęte w 3.10 IACS UR F20 

6.23 dodano wymagania dla samochodowców SOLAS, res. MSC.365(93). 

wykaz  
dokumentów dodano MSC.1/Circ.1275, MSC.1/Circ.1471 i MSC.1/Circ.1472  
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