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

1. W wykazie Publikacji na stronie drugiej skreśla się pozycję: 

Publikacja Nr 50/P – Wymagania techniczne w zakresie ochrony środowiska 
morskiego dla statków uprawiających Ŝeglugę morską. 

2. W spisie treści  dodaje się pozycję: 

 2.9  Uszczelnienie pochwy wału śrubowego.  

3. W podrozdziale 1.2 Określenia i objaśnienia zmienia się treść następujących 
określeń: 

P o z o s t a ł oś c i  o l e j o w e  ( s z l a m )  – odpady olejowe powstające pod-
czas normalnej eksploatacji statku, takie jak: 
.1 odpady z odwirowania paliw olejowych lub olejów smarowych dla silni-

ków głównych i pomocniczych, lub 
.2 odpady odseparowane w urządzeniach filtrujących, lub 
.3 odpady olejowe gromadzące się w wannach ściekowych oraz zuŜyte oleje 

hydrauliczne i smarowe. 
Uwaga: Określenie to nie dotyczy odpadów olejowych pochodzących z rejonu ładunkowego 
zbiornikowców. 

Z a o l e j o n a  w o d a  zę z o w a  – woda zanieczyszczona olejem w wyniku 
przecieków lub czynności obsługowych w pomieszczeniach maszynowych. Ja-
ko wodę zęzową naleŜy traktować kaŜdą ciecz, która dostanie się do systemu 
zęzowego, włączając w to studzienki zęzowe,  rurociągi wód zęzowych i zbior-
niki retencyjne wód zęzowych, a takŜe ciecz spływającą z górnej powierzchni 
zbiorników. 
Uwaga: Określenie to nie obejmuje zanieczyszczonych olejem wód pochodzących ze zbiorników 
ładunkowych, resztkowych oraz pompowni ładunkowych na zbiornikowcach olejowych. 

4.  Dodaje się punkt 1.16.11.19:  

1.16.11.19 Na statkach o łącznej pojemności zbiorników paliwowych 600 m3 
lub większej rurociągi paliwowe przebiegające w odległości mniejszej niŜ h od 
dna statku, jak określono w ustępie 6 prawidła 12A z Konwencji MARPOL 
73/78 z poprawkami lub od burty statku w odległości mniejszej niŜ w, jak okre-
ślono w ustępach 7 i 8 prawidła 12A z Konwencji MARPOL 73/78 z popraw-
kami, powinny być zaopatrzone w zawory lub podobne urządzenia zamykające 
wewnątrz lub bezpośrednio przy zbiorniku paliwa. Powinna być zapewniona 
moŜliwość sterowania tymi zaworami z łatwo dostępnego zamkniętego po-
mieszczenia, dostępnego z mostka lub stanowiska sterowania urządzeniami na-
pędowymi, bez konieczności przechodzenia przez otwarty  pokład wolnej burty 
lub  otwarty pokład nadbudówki. 
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Zawory te powinny zamykać się w przypadku awarii układu zdalnego ste-
rowania (uszkodzenie w połoŜeniu zamkniętym) i powinny być zamknięte przez 
cały czas Ŝeglugi w morzu gdy zbiornik zawiera paliwo, z tym wyjątkiem, Ŝe 
mogą być one otwierane podczas operacji transportu paliwa. 

5.  Dodaje się punkt 1.16.11.20:  

1.16.11.20 Zawory do zbiorników paliwa usytuowanych zgodnie z wymaga-
niami punktów 6,7 i 8 z prawidła 12A z Załącznika I do Konwencji MARPOL  
mogą być traktowane w podobny sposób jak studzienki ssące w zbiornikach pa-
liwowych i w związku z tym powinny być umieszczone w odległości nie mniej-
szej niŜ 0,5 h od dna zewnętrznego statku. 

6.  Dodaje się punkt 1.16.11.21:  

1.16.11.21  Zawory do zbiorników paliwa usytuowanych w odległości od dna 
statku lub burty statku mniejszej niŜ, odpowiednio, h lub w, zgodnie ze stan-
dardem przypadkowego wypływu paliwa olejowego podanym w punkcie 11 
z prawidła 12A z Załącznika I do Konwencji MARPOL,  mogą być umieszczone 
w odległości mniejszej niŜ, odpowiednio, h lub w. 

7.  Dodaje się punkt 1.16.11.22: 

1.16.11.22  Rurociągi odpowietrzające i rurociągi przelewowe ze zbiorników 
paliwa nie są uznawane jako części rurociągów instalacji paliwa i dlatego mogą 
być umieszczone od burty statku w odległości mniejszej niŜ w. 

8.  Dodaje się punkt  2.9: 

2.9  Uszczelnienie pochwy wału śrubowego. 

9.  Dodaje się punkt 2.9.1: 

2.9.1  We wszystkich przypadkach pochwy wałów śrubowych powinny być 
umieszczone w zamkniętych wodoszczelnych przestrzeniach o rozsądnej obję-
tości. Na statkach pasaŜerskich uszczelnienie rufowe powinno być usytuowane 
w wodoszczelnym tunelu linii wałów lub innej wodoszczelnej przestrzeni od-
dzielonej od przestrzeni pochwy wału śrubowego i o takiej objętości, aby 
w przypadku jej zalania wskutek przecieku przez uszczelnienie rufowe pokład 
grodziowy pozostał niezanurzony. Jako odstępstwo, na statkach towarowych 
mogą być zastosowane inne rozwiązania w celu zminimalizowania niebezpie-
czeństwa przedostania się wody do wnętrza statku w przypadku uszkodzenia 
uszczelnienia pochwy wału śrubowego.  

10. Dodaje się punkt 2.9.2: 

2.9.2  Na statkach towarowych, jeŜeli pochwa wału śrubowego jest umiesz-
czona w zamkniętej wodoszczelnej przestrzeni o rozsądnej objętości, takiej jak 
skrajnik rufowy, a dziobowy koniec pochwy wału śrubowego przechodzi do 
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przedziału maszynowego przez wodoszczelną gródź między przedziałem ma-
szynowym a skrajnikiem rufowym, to takie rozwiązanie uznaje się za spełniają-
ce wymagania punktu 2.9.1, pod warunkiem Ŝe dziobowy koniec pochwy wału 
śrubowego jest skutecznie uszczelniony na wodoszczelnej rufowej grodzi prze-
działu maszynowego za pomocą zatwierdzonego przez PRS wodoszczelnego 
i olejoszczelnego układu uszczelnienia. 

11. W punkcie 6.6.12.1 na końcu dodaje się zdanie: 

Dopuszcza się osuszanie takich zamkniętych pomieszczeń ładunkowych do 
odpowiednich przestrzeni pod pokładem, pod warunkiem Ŝe takie osuszanie 
odbywa się zgodnie z wymaganiami prawidła 22(2) z Międzynarodowej kon-
wencji o liniach ładunkowych, 1966 (Protokół 1988). 

12.  Punkt 7.1.1 otrzymuje brzmienie: 

7.1.1  KaŜdy statek o pojemności brutto 400 lub większej naleŜy wyposaŜyć 
w zbiornik lub zbiorniki pozostałości olejowych (szlamu) o odpowiedniej po-
jemności, mając na uwadze rodzaj jego urządzeń maszynowych i czas trwania 
podróŜy, słuŜące do gromadzenia pozostałości olejowych (szlamu), jakie po-
wstają przy oczyszczaniu wód zaolejonych, odwirowywaniu paliwa olejowe-
go i olejów smarowych oraz na skutek przecieków olejowych z urządzeń 
i mechanizmów zainstalowanych w przedziałach maszynowych, w wyniku 
odwodnień zbiorników zawierających oleje lub podczas wymiany zuŜytych 
olejów. Dla statku, którego stępkę połoŜono, lub który był na podobnym eta-
pie budowy w dniu 31 grudnia 1990 roku lub po tej dacie, powinny być  za-
stosowane wymagania podane w 7.1.2.4 i 7.1.2.5 zamiast wymagań podanych 
w 7.1.2.1 i 7.1.2.2. 

13. Punkt 7.1.2 otrzymuje brzmienie: 

7.1.2 Wymaganą minimalną pojemność zbiornika pozostałości olejowych, 
V1,  naleŜy obliczać wg wzoru:  
.1 dla statków, które nie przewoŜą wody balastowej w zbiornikach paliwowych: 

  V1  = K1CD,  [m3] (7.1.2-1) 

gdzie: 
K1 = 0,01  dla statków, na których wiruje się paliwo cięŜkie dla silnika 

głównego, 
K1 = 0,005 dla statków, na których uŜywa się paliwa cięŜkiego lub oleju 

napędowego nie wymagającego wirowania przed uŜyciem, 
C  =   dobowe zuŜycie paliwa, [m3/dobę]; 
D  =  maksymalny okres podróŜy [doby], pomiędzy portami, w których 

moŜna zdać pozostałości olejowe.  
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.2 dla statków wyposaŜonych w homogenizatory paliwa, spalarki szlamu lub 
posiadających inne uznane środki kontroli szlamu, minimalna pojemność 
zbiornika szlamu, V1, powinna, zamiast podanej wyŜej wartości wynosić:  

V1 = 1 m3  dla statków o pojemności brutto 400 lub większej lecz mniej-
szej niŜ 4000, 

V1  = 2 m3  dla statków o pojemności brutto 4000 lub większej. 

.3 dla statków, które przewoŜą wodę balastową w zbiornikach paliwowych 
(patrz 8.1.5) minimalna pojemność zbiornika szlamu, V2, powinna być 
określona wg  wzoru: 

  V2 = V1 + K2B,  [m3]  ( 7.1.2-2) 
gdzie:  
V1  =  pojemność zbiornika szlamu określona wg .1 lub .2, [w m3], 
K2  =  0,01 dla zbiorników zapasowych paliwa cięŜkiego,  
K2 =  0,005 dla zbiorników zapasowych oleju napędowego,  
B  =   pojemność zbiorników balastowych, które takŜe mogą być wykorzy-

stane do przewozu paliwa [tony]. 

.4 dla statków, które nie przewoŜą wody balastowej w zbiornikach paliwo-
wych, minimalna pojemność zbiornika szlamu, V1, powinna być określona 
wg wzoru: 

  V1 = K1CD,  [ m3]   ( 7.1.2-3) 
gdzie: 
K1 =  0,015 dla statków, na których wiruje się paliwo cięŜkie dla silnika 

głównego,  
K1 =  0,005 dla statków, na których uŜywa się paliwa cięŜkiego lub oleju 

napędowego nie wymagającego wirowania przed uŜyciem, 
C  =  dobowe zuŜycie paliwa, [m3/dobę]; 
D  =  maksymalny okres podróŜy [doby], pomiędzy portami, w których 

moŜna zdać pozostałości olejowe. Przy braku dokładnych danych 
naleŜy przyjmować 30 dni. 

.5 na statkach,  kontrakt na budowę których został podpisany  przed 1 lipca 
2010 r. lub gdy stępkę których połoŜono przed 1 lipca 2010 r., wyposaŜo-
nych w homogenizatory paliwa, spalarki szlamu lub posiadających inne 
uznane środki do kontroli szlamu, pojemność zbiornika szlamu powinna 
wynosić nie mniej niŜ:  
– 50 % wartości obliczonej wg .4, lub 
– 1 m3 dla statków o pojemności brutto 400 lub większej lecz mniejszej 

niŜ 4000, lub 
– 2 m3 dla statków o pojemności brutto 4000 lub większej, zaleŜnie od te-

go, która z wartości jest większa. 
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14.  W punkcie 7.1.4  dotychczasowy zapis:  

zbiorników na przecieki i spusty paliwa oraz oleju 

zmienia się na: 

zbiorników przecieków i odwodnień paliwa oraz oleju. 

15.  W punkcie 7.2.1, w trzecim zdaniu, dotychczasowy zapis:  

Zbiorniki przecieków paliw i olejów 

zmienia się na: 

Zbiorniki przecieków i odwodnień paliwa oraz oleju. 

16.  Punkt 7.2.2 otrzymuje brzmienie: 

7.2.2 Rurociągi prowadzące do i ze zbiorników pozostałości olejowych nie 
mogą mieć Ŝadnego połączenia z zaworami wylotowymi za burtę. JeŜeli na stat-
ku znajdują się takie połączenia zainstalowane przed 4 kwietnia 1993 roku, to 
powinny być na nich zamontowane stałe zaślepki. Układ rurociągów powinien 
być taki, aby wypompowanie pozostałości olejowych ze statku moŜliwe było 
wyłącznie za pośrednictwem znormalizowanego złącza zdawczego do zaolejo-
nej wody zęzowej i pozostałości olejowych, usytuowanego na pokładzie, opisa-
nego w 7.2.4.  

JeŜeli na statku istniejącym, zbudowanym przed 31 grudnia 1990 r., znaj-
dują się połączenia instalacji zęzowej i instalacji pozostałości olejowych, to 
znormalizowane złącze zdawcze opisane w 7.2.4 moŜna wykorzystać zarówno 
do usuwania zaolejonych wód zęzowych jak i do usuwania odpadów olejo-
wych, lecz naleŜy zastosować skuteczne rozwiązanie (np. zawór trójdroŜny), 
uniemoŜliwiające przedostanie się pozostałości olejowych do instalacji zaole-
jonej wody zęzowej.  

17.  Podrozdział  8.5 otrzymuje brzmienie: 

8.5 Dodatkowe wymagania związane z ochroną środowiska 

8.5.1 W uzupełnieniu do wymagań określonych w podrozdziałach 8.1 do 8.4, 
w celu niedopuszczenia do przenoszenia w wodzie balastowej szkodliwych or-
ganizmów oraz czynników chorobotwórczych z jednych akwenów do drugich, 
przy projektowaniu instalacji balastowej naleŜy uwzględnić zalecenia zawarte 
w wydanym przez IMO cyrkularzu MEPC/Circ.389/MSC/Circ.1021 oraz w re-
zolucji MEPC.149(55) wprowadzającej wytyczne dla standardów projektowych 
i konstrukcyjnych przy wymianie wód balastowych (G11) oraz w rezolucji 
MEPC.150(55) wprowadzającej wytyczne dla projektowania i konstrukcji urzą-
dzeń ułatwiających kontrolę osadów statkowych (G12). 
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18.  Punkt 20.1.1 otrzymuje brzmienie: 

20.1.1 Statki, które spełniają co najmniej jeden z poniŜszych warunków:  
– mają pojemność brutto 400 lub większą, 
– są uprawnione do przewozu więcej niŜ 15 osób, 
powinny być wyposaŜone w instalację ścieków sanitarnych typu grawitacyj-
nego lub podciśnieniowego, spełniającą wymagania niniejszego podrozdziału 
oraz podrozdziału 20.2. 

19.  Punkt 20.1.2 otrzymuje brzmienie: 

20.1.2 Statki  inne niŜ wymienione w 20.1.1, a posiadające instalację ście-
ków sanitarnych, powinny spełniać wymagania niniejszego podrozdziału, 
punktów 20.2.2, 20.2.6, 20.2.8, 20.2.9 i 20.2.10 oraz dodatkowo wymagania 
dla statków niekonwencyjnych, zawarte w Części IX – Ochrona środowiska, 
Przepisów nadzoru konwencyjnego statków morskich.  

20.  Punkt 20.2.7 otrzymuje brzmienie: 

20.2.7 Oczyszczalnie ścieków instalowane na statkach powinny być typu 
uznanego przez IMO lub PRS oraz spełniać wymagania następujących rezolu-
cji IMO w zakresie przeprowadzania prób i stopnia czystości wód usuwanych 
za burtę: 
– oczyszczalnie ścieków zainstalowane na statku przed 1 stycznia 2010 roku – 

wymagania rezolucji MEPC.2(VI); 
– oczyszczalnie ścieków zainstalowane na statku w dniu 1 stycznia 2010 ro-

ku i po tej dacie – wymagania rezolucji MEPC.159(55).  
Wydajność oczyszczalni ścieków naleŜy dobierać zaleŜnie od liczby osób, 

do przewozu których statek jest uprawniony, kierując się przy tym wytyczny-
mi producenta. 

 
 


