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Wprowadza się następujące zmiany do Części VI – Urządzenia maszynowe i urzą-
dzenia chłodnicze – 2009: 

1. W punkcie 1.4.6 po obecnym tekście dodaje się zdanie: 

Ww. wyroby powinny posiadać świadectwa odbioru PRS: Metryki lub Świa-
dectwa uznania typu wyrobu. 

2. Dodaje się punkt 1.5.3.5:  

1.5.3.5 Podczas prób armatury należy brać pod uwagę wymagania zawarte 
w następujących normach: 
– PN-W-74017 – Armatura okrętowa – Wymagania i badania, 
– PN-EN 12266-1 – Armatura przemysłowa – Badanie armatury – Część 1: 

Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru – Wymagania 
obowiązkowe. 

3. W uwadze 8) do tabeli 1.16.3.1-1 dodaje się na końcu zdanie:  

Zalecana minimalna grubość ścianki rurociągów spalinowych wynosi 4 mm. 

4. Na początku punktu 1.16.10.11 dodaje się zdanie:  

Jako armaturę denną i burtową można stosować tylko armaturę kołnierzo-
wą, posiadającą złącza typu A1 wg tabeli 1.16.4.3.1. 

5. Dodaje się punkt 2.5.5: 

2.5.5 Wymiary rowków na wpust i wymiary wpustów sprzęgieł powinny 
być takie, aby nacisk jednostkowy pochodzący od średniego momentu skręca-
jącego, przy znamionowej mocy i znamionowej liczbie obrotów, działający na 
boczne ścianki rowka na wpust w wale i w kołnierzu, nie przekraczał 0,75 
granicy plastyczności ich materiałów. Dolne krawędzie rowka należy zaokrą-
glić promieniem nie mniejszym niż 0,0125 średnicy wału, lecz nie mniejszym 
niż 1,0 mm. 

6. Punkt 11.8.1 otrzymuje brzmienie: 

11.8.1 Instalacja wentylacyjna (zarówno instalacja nawiewowa, jak i insta-
lacja wyciągowa) pomieszczeń akumulatorów i skrzyń akumulatorowych po-
winna być niezależna i powinna zapewniać usuwanie powietrza z górnej czę-
ści wentylowanych pomieszczeń i skrzyń. 

Kanały wentylacyjne (kanały nawiewowe oraz kanały wyciągowe) powin-
ny być gazoszczelne. 

7. Dotychczasowe punkty: 11.8.4, 11.8.5, 11.8.6, 11.8.7, 11.8.8, 11.8.9, 11.8.10 
zostają przenumerowane na, odpowiednio: 11.8.5, 11.8.6, 11.8.7, 11.8.8, 11.8.9, 
11.8.10, 11.8.11. 
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8. Dodaje się punkt 11.8.4:  

11.8.4 Instalacja wentylacyjna pomieszczeń akumulatorów i skrzyń akumu-
latorowych powinna być wyposażona w urządzenia zamykające, jeżeli: 
– pomieszczenie akumulatorów i skrzyń akumulatorowych nie ma bezpo-

średniego wyjścia na otwarty pokład; 
– urządzenie zamykające dla kanałów wentylacyjnych jest wymagane zgod-

nie z punktem 7.7.2 z Części III – Wyposażenie kadłubowe dla sytuacji, 
gdy wysokość zrębnic przewodów wentylacyjnych znajdujących się w po-
łożeniu 1 nie przekracza 4500 mm, a znajdujących się w położeniu 2 nie 
przekracza 2300 mm; lub 

– pomieszczenie akumulatorów i skrzyń akumulatorowych jest wyposażone 
w stałą gazową instalację gaśniczą. 
W przypadku gdy instalacja wentylacyjna pomieszczenia akumulatorów 

i skrzyń akumulatorowych jest wyposażona w urządzenia zamykające, to po-
winny one spełniać poniższe wymagania: 
a) zamknięcia wylotów i dolotów kanałów wentylacyjnych powinny zapew-

niać możliwość ich zamykania z zewnątrz przestrzeni wentylowanej. Urzą-
dzenia zamykające powinny być łatwo dostępne, oznakowane w sposób 
widoczny i trwały oraz zaopatrzone we wskaźnik informujący, czy są 
w pozycji otwartej, czy w pozycji zamkniętej; 

b) dla zapobieżenia nieumyślnemu zamknięciu należy umieścić w widocznym 
miejscu tabliczkę ostrzegawczą o następującej treści: 
„Urządzenie zamykające powinno być utrzymywane w pozycji otwartej, 
a zamykane tylko w przypadku pożaru lub innego niebezpieczeństwa – np. 
wybuchu gazu”. 

9. W punkcie 22.3.8 dotychczasowy zapis zmienia się na:  

22.3.8  Nowe statki pasażerskie ze znakiem dodatkowym Class A powinny 
dodatkowo spełniać wymagania Dyrektywy 2009/45/WE i jej Aneksu I oraz 
zmieniającej ją Dyrektywy 2010/36/WE.

10. W punkcie 22.3.9 dotychczasowy zapis zmienia się na: 

22.3.9 Nowe statki pasażerskie ze znakiem dodatkowym Class B, Class C 
lub Class D powinny dodatkowo spełniać wymagania Dyrektywy 2009/45/WE 
i jej Aneksu I oraz zmieniającej ją Dyrektywy 2010/36/WE.  
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