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Wprowadza się następujące zmiany do Części VI – Urządzenia maszynowe 
i urządzenia chłodnicze – 2009: 

1. W spisie treści dodaje się pozycję: 

6.12 Odprowadzenie wody z zamkniętych pomieszczeń ro-ro, 
zamkniętych pomieszczeń samochodowych i pomieszczeń 
kategorii specjalnej 

2. Skreśla się punkt 5.11.       

3. Skreśla się punkt 6.6.13.        

4. Dodaje się podrozdział 6.12: 

6.12 Odprowadzenie wody z zamkniętych pomieszczeń ro-ro, 
zamkniętych pomieszczeń samochodowych i pomieszczeń 
kategorii specjalnej1) 

6.12.1 Zakres zastosowania i definicje 

6.12.1.1 Wymagania podrozdziału 6.12 mają zastosowanie do pomieszczeń 
wyposaŜonych w stałą instalację gaśniczą zraszającą wodną, wymaganą 
w podrozdziałach 6.2.2 i 6.10.2.4 z Części V – Ochrona przeciwpoŜarowa, 
w celu niedopuszczenia do zbierania się i tworzenia swobodnych powierzchni 
wody, jak teŜ niedopuszczenia do zatykania się ścieków. 

6.12.1.2 Dla potrzeb podrozdziału 6.12 mają zastosowanie następujące de-
finicje: 

O t w o r y  w y l o t o w e  w o d y  ( b u r t o w e )  –  otwory w nadburciu na 
pokładzie otwartym, umoŜliwiające odprowadzenie wody bezpośrednio za butę.  

S t u d z i e n k a  ś c i e k o w a  –  obniŜona przestrzeń w pokładzie, gdzie 
zbiera się woda zanim zostanie odprowadzona do rurociągu ściekowego.  

S t u d z i e n k a  zę z o w a  – obniŜona przestrzeń, gdzie zbiera się woda za-
nim zostanie odprowadzona do  systemu zęzowego.  

Ś c i e k i  – określenie odnoszące się zarówno do studzienek ściekowych 
i ścieków pokładowych, otworów wylotowych wody, jak teŜ studzienek zę-
zowych i rurociągów odprowadzających wodę.   

Ś c i e k i  p o k ł a d o w e  – grawitacyjny system odprowadzenia wody z po-
kładu, z rurociągami prowadzącymi od studzienki ściekowej do poszycia bur-
towego lub do systemu zęzowego.   

                                                           
1)  Definicje tych pomieszczeń podano w podrozdziale 1.2 z Części V – Ochrona przeciwpoŜarowa. 
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6.12.1.3 Wymagania podrozdziału 6.12 mają zastosowanie zarówno do 
statków pasaŜerskich jak i towarowych, jeśli w tekście nie podano inaczej.  

6.12.2 Odprowadzenie wody z pomieszczeń znajdujących się powyŜej 
pokładu grodziowego 

6.12.2.1 Pomieszczenia na kaŜdym z pokładów powinny być wyposaŜone 
w odpowiednią liczbę ścieków o odpowiedniej wielkości, zapewniających 
skuteczne odprowadzenie wody pochodzącej z instalacji zraszającej wodnej 
oraz z wymaganej liczby prądów gaśniczych wody bezpośrednio za burtę lub 
przez instalację zęzową do zbiornika wyposaŜonego w alarm wysokiego po-
ziomu wody.   

6.12.2.2 W kaŜdym chronionym pomieszczeniu na kaŜdej burcie powinny 
znajdować się co najmniej cztery ścieki rozmieszczone równomiernie od stro-
ny dziobu i rufy. Otwory wylotowe wody (burtowe) nie powinny być instalo-
wane w zamkniętych nadbudówkach.   

6.12.2.3 System odprowadzenia wody na kaŜdej burcie  powinien mieć cał-
kowitą wydajność nie mniejszą niŜ 125 % maksymalnej wydajności pomp in-
stalacji zraszającej wodnej oraz dwóch prądów gaśniczych wody (czterech 
podczas przewozu ładunków niebezpiecznych). Jeśli zainstalowano system 
automatycznego opróŜniania studzienek lub system zęzowy z pompami zanu-
rzalnymi, wydajność pomp zęzowych moŜe być odjęta od wymaganej przepu-
stowości systemu odprowadzenia wody.   

6.12.2.4 Minimalna przepustowość ścieków pokładowych i otworów wyloto-
wych wody powinna być obliczona zgodnie z wytycznymi zawartymi w aneksie 
do cyrkularza MSC.1/Circ.1320. W Ŝadnym przypadku wewnętrzna powierzchnia 
przekroju pojedynczego ścieku nie moŜe być mniejsza niŜ 0,0078 m2, a we-
wnętrzna średnica rurociągu nie moŜe być mniejsza niŜ 125 mm.  

6.12.2.5 W celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia środowiska przez pa-
liwa/oleje pochodzące z przewoŜonych pojazdów samochodowych, ścieki po-
kładowe powinny być wyposaŜone w zawory odcinające, ze wskaźnikiem po-
łoŜenia zamknięty/otwarty. Sterowanie zaworami powinno być moŜliwe 
z miejsca znajdującego się powyŜej pokładu grodziowego. W miejscu stero-
wania zaworami naleŜy umieścić tabliczki informacyjne o treści: „Zawór po-
winien być stale otwarty, gdy statek znajduje się w morzu”.   

6.12.3 Odprowadzenie wody z pomieszczeń znajdujących się poniŜej 
pokładu grodziowego 

6.12.3.1 Pomieszczenia powinny być wyposaŜone w instalację zęzową, za-
pewniającą skuteczne zebranie i odprowadzenie za burtę wody pochodzącej 
z instalacji zraszającej wodnej oraz z wymaganej liczby prądów gaśniczych. 
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Wydajność instalacji zęzowej powinna być nie mniejsza niŜ wydajność wy-
magana w punkcie 6.12.3.3.   

6.12.3.2 Instalacja zęzowa powinna spełniać mające zastosowanie wyma-
gania podane w rozdziale 6. Sterowanie zaworami instalacji powinno być 
moŜliwe spoza bronionego pomieszczenia, z miejsca znajdującego się w są-
siedztwie urządzeń do sterowania instalacją gaśniczą.  

W kaŜdym chronionym pomieszczeniu na kaŜdej burcie powinny znajdo-
wać się co najmniej cztery studzienki zęzowe, rozmieszczone równomiernie 
od strony dziobu i rufy. W Ŝadnym przedziale wodoszczelnym odległość mię-
dzy studzienkami nie moŜe być większa niŜ 40 m.  

6.12.3.3 Instalacja zęzowa na kaŜdej burcie powinna mieć całkowitą wy-
dajność nie mniejszą niŜ 125 % maksymalnej wydajności pomp instalacji zra-
szającej wodnej oraz dwóch prądów gaśniczych wody (czterech podczas 
przewozu ładunków niebezpiecznych). Wydajność instalacji powinna być ob-
liczona zgodnie z wytycznymi zawartymi w aneksie do cyrkularza 
MSC.1/Circ.1320.    

6.12.3.4 Wymagana objętość kaŜdej studzienki zęzowej powinna być wy-
starczająca do przyjęcia napływającej wody, przy czym nie moŜe być mniej-
sza niŜ 0,15 m3.   

6.12.3.5 Jeśli woda z instalacji odprowadzana jest do zbiornika, to objętość 
zbiornika powinna być wystarczająca do przyjęcia wody podczas działania in-
stalacji zraszającej i wymaganych prądów gaśniczych przez co najmniej 20 min.  

6.12.3.6 Na statkach towarowych, jeśli nie ma moŜliwości wykonania insta-
lacji zęzowej pompującej wodę, to w Informacji o stateczności, wymaganej 
w Części IV – Stateczność i niezatapialność, naleŜy uwzględnić wpływ na sta-
teczność dodatkowej masy i powierzchni swobodnej wody, zgodnie z Mię-
dzynarodowym kodeksem stateczności, 2008, rozdział 3.  

Do tego celu głębokość wody na kaŜdym z pokładów  naleŜy obliczać 
mnoŜąc maksymalną wydajności pomp instalacji zraszającej wodnej oraz 
dwóch prądów gaśniczych wody (czterech podczas przewozu ładunków nie-
bezpiecznych) przez czas działania instalacji wynoszący 30 min. Ta objętość 
wody powinna być podzielona przez powierzchnię pokładu poddanego od-
działywaniu wody.  

6.12.4 Zabezpieczenie otworów do odprowadzenia wody 

6.12.4.1 W pomieszczeniach chronionych, nad kaŜdym z otworów do od-
prowadzenia wody powinny być zamontowane łatwo demontowalne kraty, 
gretingi lub inne elementy ochronne zabezpieczające przed zatykaniem ście-
ków. Stosunek całkowitej powierzchni kraty, w świetle, do powierzchni rury 
ściekowej powinien wynosić co najmniej 6 do 1. Kraty powinny wystawać 
nad pokład lub powinny być montowane pod kątem, tak aby uniemoŜliwione 
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było zatykanie ścieków przez duŜe przedmioty. śaden z wymiarów pojedyn-
czych otworów kraty nie powinien być  większy niŜ 25 mm.   

6.12.4.2 Kraty lub gretingi zabezpieczające otwory do odprowadzenia wo-
dy nie są wymagane, jeśli zastosowano stały mechaniczny system zapobiega-
jący zatykaniu ścieków lub jeśli zastosowano system odprowadzenia wody 
inny niŜ grawitacyjny, z własnymi filtrami.  

6.12.4.3 Nad kaŜdym z otworów do odprowadzenia wody, na wysokości nie 
mniejszej niŜ 1500 mm, powinna znajdować się tabliczka z napisem: „Otwór 
do odprowadzenia wody – nie przykrywać oraz nie zastawiać”. Litery na ta-
bliczce powinny mieć wysokość co najmniej 50 mm.   

6.12.5 Próby odprowadzenia wody 

Ścieki do odprowadzenia wody podlegają okresowym przeglądom w na-
stępującym zakresie: 

.1 oględziny zewnętrzne w celu sprawdzenia, czy wykluczona została 
moŜliwość zatykania oraz uszkodzenia; 

.2 polanie wodą z hydrantu i sprawdzenie, czy system odprowadzenia 
wody działa prawidłowo oraz czy ścieki są odporne na zatykanie.   

5. W Suplemencie – Wymagania retroaktywne dodaje się punkt 9. 

9. Odprowadzenie wody z zamkniętych pomieszczeń ro-ro, 
zamkniętych pomieszczeń samochodowych i pomieszczeń 
kategorii specjalnej1) 

Na wszystkich statkach z zamkniętymi pomieszczeniami ro-ro, zamknię-
tymi pomieszczeniami samochodowymi i pomieszczeniami kategorii specjal-
nej, wyposaŜonymi w stałą instalację zraszającą wodną, wymagania dotyczą-
ce zabezpieczenia otworów do odprowadzenia wody, podane w 6.12.4, po-
winny być spełnione do czasu pierwszego przeglądu przeprowadzanego po 
1 stycznia 2010 r.  

 

                                                           
1)  Definicje tych pomieszczeń podano w podrozdziale 1.2 z Części V – Ochrona przeciwpoŜarowa. 


