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

1. Dodaje się punkt 1.1.3:  

1.1.3 Dopuszcza się zastosowanie na statku alternatywnych/nowatorskich 
konstrukcji lub rozwiązań urządzeń/instalacji maszynowych, odbiegających od 
wymaganych rozwiązań określonych w Części VI i w Konwencji SOLAS, pod 
warunkiem Ŝe: 

.1 przeprowadzona zostanie analiza inŜynierska takiej konstruk-
cji/rozwiązania, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi alternatywnych 
konstrukcji lub rozwiązań dla rozdziału II-1 i III Konwencji SOLAS, 
zawartymi w wydanym przez IMO cyrkularzu MSC.1/Circ.1212; 

.2 analiza inŜynierska takiej konstrukcji/rozwiązania zostanie poddana 
ocenie przez PRS i zostanie zatwierdzona przez PRS; 

.3 jeŜeli dla celów analizy inŜynierskiej wymagane będą badania/próby 
takiej konstrukcji/rozwiązania lub jej fragmentów, to zostaną one prze-
prowadzone pod nadzorem inspektora PRS; 

.4 wystawiony zostanie przez PRS dokument potwierdzający, Ŝe taka kon-
strukcja/rozwiązanie zapewnia równowaŜny poziom bezpieczeństwa 
w stosunku do wymaganych rozwiązań określonych w Części VI  
i w Konwencji SOLAS, zgodnie z prawidłem II-1/55 Konwencji SOLAS.  

Kopie dokumentacji z analizą inŜynierską zatwierdzonej przez PRS oraz 
kopie dokumentu potwierdzającego, Ŝe alternatywne/nowatorskie konstrukcje 
lub rozwiązania urządzeń/instalacji maszynowych są zgodne z wymaganiami 
Konwencji SOLAS, prawidło II-1/55, powinny być przechowywane na statku, 
do celów przeprowadzanych kontroli. 

2. Punkt 1.10.9 otrzymuje brzmienie: 

1.10.9 Wirówki podgrzanego paliwa oraz związane z ich pracą komponenty po-
winny być umieszczone w oddzielnym pomieszczeniu, wygrodzonym stalowymi 
ścianami rozciągającymi się od pokładu/dna do pokładu i wyposaŜonym w  stalowe, 
samozamykające się drzwi.  Pomieszczenie to powinno być wyposaŜone w: 

.1 wentylację mechaniczną, spełniającą wymagania podane w 11.3.4; 

.2 instalacje wykrywania i gaszenia poŜaru, spełniające wymagania poda-
ne w podrozdziale 2.5.5 z Części V – Ochrona przeciwpoŜarowa.  

JeŜeli umieszczenie wirówek w oddzielnym pomieszczeniu jest praktycznie 
niemoŜliwe, to wirówki i związane z ich pracą komponenty powinny być 
umieszczone w miejscu, które wyposaŜone jest w: 

.3 ścieki o odpowiedniej wydajności dla zminimalizowania swobodnej 
powierzchni rozlanego paliwa. Jeśli przewidziano rurociągi ściekowe 
z miejsca zbierania przecieków, to powinny one być doprowadzone do 
odpowiedniego zbiornika ściekowego, który nie stanowi części systemu 
przelewowego paliwa; 
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.4 osłony zabezpieczające przed rozpryskiwaniem paliwa, zainstalowane 
w rejonie kaŜdego połączenia rurociągów paliwowych; kaŜdy przeciek 
powinien zostać odprowadzony do ścieku.  

Panel sterowania/ przyciski wyłączania wirówek powinny być umieszczone 
w rejonie, w którym nie będą się zbierały palne opary/ palna mgła oraz na ze-
wnątrz przedziałów maszynowych, patrz punkt 2.1.4.3 z Części V – Ochrona 
przeciwpoŜarowa.  

3. Punkt 1.10.11 otrzymuje brzmienie: 

1.10.11 Agregaty hydrauliczne o mocy większej niŜ 50 kW i o ciśnieniu ro-
boczym wyŜszym niŜ 10,0 MPa powinny być umieszczane w specjalnie prze-
znaczonym pomieszczeniu, z oddzielną wentylacją. 

4. Punkt 22.5.1.4.3 otrzymuje brzmienie:  

22.5.1.4.3 Kanały wyciągowe pompowni ładunkowej naleŜy wykonać w taki 
sposób, aby moŜliwy był pobór powietrza spod podłogi pompowni oraz awaryj-
ny pobór powietrza z wysokości około 2 m ponad dolnym poziomem podłogi. 
Ten awaryjny pobór powietrza przeznaczony jest do uŜycia, gdy pobór spod 
podłogi jest zablokowany przez zalanie zęz. Awaryjny pobór powietrza powi-
nien być wyposaŜony w klapę odcinającą, sterowaną z otwartego pokładu głów-
nego i z dolnego poziomu podłogi pompowni.  

Gretingi podłogi w pompowni nie powinny zaburzać swobodnego przepły-
wu powietrza.  

Podczas rozmieszczania wlotów kanału poboru powietrza w pompowni na-
leŜy wziąć pod uwagę moŜliwość róŜnych stęŜeń oparów węglowodorów i tem-
peraturę w pompowni.  

5. Skreśla się punkt 22.5.1.4.4. 

6. Pierwszy akapit punktu 22.5.1.4.5 otrzymuje brzmienie: 

22.5.1.4.5 Wyloty kanałów wyciągowych z pompowni ładunkowych powin-
ny być umieszczone w odległości (poziomej) co najmniej 3 m od jakiegokol-
wiek źródła zapłonu oraz od najbliŜszego otworu prowadzącego do pomiesz-
czeń mieszkalnych, słuŜbowych i przedziałów maszynowych. 

7. Podpunkty 22.5.1.4.5 do 22.5.1.4.10 zostały przenumerowane na 22.5.1.4.4 do 
22.5.1.4.9. 

 

 


