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Zmiany Nr 2/2010 do Części VI – Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze – 
2009, Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich zostały zatwierdzone przez Zarząd 
PRS S.A. w dniu 16 kwietnia 2010 r. i wchodzą w Ŝycie z dniem 22 kwietnia 2010 r. 
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Wprowadza się następujące zmiany do Części VI – Urządzenia maszynowe 
i urządzenia chłodnicze – 2009: 

1. W wykazie Publikacji na stronie drugiej dodaje się pozycje: 

Publikacja Nr 57/P – Uznawanie typu złączy mechanicznych 
Publikacja Nr 90/P – Analiza awarii dla napędu i sterowania na statkach 

pasaŜerskich. 

2. W punkcie 1.3.1 dodaje się podpunkty .9 i .10: 

.9 protokół analizy awarii dla napędu i sterowania wynikający z zakresu 
i warunków zastosowania Publikacji Nr 90/P – Analiza awarii dla napę-
du i sterowania na statkach pasaŜerskich; 

.10 analiza techniczna alternatywnych rozwiązań projektowych.  
PrzedłoŜona do zatwierdzenia przez Administrację/PRS analiza tech-

niczna alternatywnych rozwiązań projektowych, odnoszących się do in-
stalacji maszynowych i elektrycznych, powinna zapewniać poziom bez-
pieczeństwa równowaŜny z wymaganym w Konwencji SOLAS 1974, jeśli 
rozwiązania te róŜnią się od rozwiązań wymaganych przez wyŜej wy-
mienioną Konwencję, zawartych w rozdziale II-I, Części C,D,E. 

Analiza ta powinna być wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w aneksie do cyrkularza MSC.1/Circ.1212. 

3. W punkcie 1.7.6, na końcu, dodaje się uwagę: 

Uwaga:  Od 1 stycznia 2011 r. stosowanie azbestu w nowych instalacjach jest zabronione; za-
kaz ten dotyczy wszystkich statków. 

4. Punkt 17.2.2 otrzymuje brzmienie: 

17.2.2 JeŜeli instalacja parowa składa się z dwóch lub więcej kotłów paro-
wych o waŜnym przeznaczeniu dla bezpieczeństwa statku, to instalacja ta po-
winna być wyposaŜona w co najmniej dwie niezaleŜne instalacje wody zasila-
jącej, zawierające pompy zasilające, przy czym dopuszcza się jeden wspólny 
króciec zasilający na walczaku kotła. 

Dla kotłów pomocniczych, które nie są kotłami o waŜnym przeznaczeniu, 
wystarczy jedna instalacja wody zasilającej. 

5. W punkcie 22.3.8 dotychczasowy zapis zmienia się na: 

Nowe statki pasaŜerskie ze znakiem dodatkowym Class A powinny dodat-
kowo spełniać wymagania Dyrektywy 2002/84/WE, Dyrektywy 98/18/WE 
i jej Aneksu I oraz Dyrektywy 2009/45/WE i jej Aneksu I. 
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6. W punkcie 22.3.9 dotychczasowy zapis zmienia się na: 

Nowe statki pasaŜerskie ze znakiem dodatkowym Class B, Class C lub 
Class D powinny dodatkowo spełniać wymagania Dyrektywy 98/18/WE i jej 
Aneksu I oraz Dyrektywy 2009/45/WE i jej Aneksu I. 

 


