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Wprowadza się następujące zmiany do Części VI – Urządzenia maszynowe 
i urządzenia chłodnicze – 2012: 

1. W notce na stronie drugiej dodaje się pozycję: 

Publication No. 102/P – European Union Recognized Organizations Mutual 
Recognition Procedure for Type Approval. 

2. W SPISIE TREŚCI dodaje się podrozdział 2.10: 

2.10 UłoŜenie linii wałów 

3. W punkcie 1.11.5 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: 

JeŜeli istnieje konieczność ustawienia silników lub mechanizmów na pod-
kładkach elestycznych, to naleŜy stosować podkładki o konstrukcji uznanej 
przez PRS z uwzględnieniem postanowień zawartych w Publication No. 102/P – 
European Union Recognized Organizations Mutual Recognition Procedure for 
Type Approval. 

4. W punkcie 1.16.4.5.2 drugie zdanie otrzymuje brzmienie: 

Uznanie takie moŜe nastąpić w wyniku prób typu przeprowadzonych wg 
procedury opisanej w Publikacji Nr 57/P – Uznawanie typu złączy mechanicz-
nych z uwzględnieniem postanowień zawartych w Publication No. 102/P – Eu-
ropean Union Recognized Organizations Mutual Recognition Procedure for 
Type Approval. 

5. W punkcie  1.16.10.8: 

–  pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: 

1.16.10.8   W przedziałach maszynowych bez stałej wachty urządzenia sterują-
ce zaworami poboru wody morskiej, zaworami wylotowymi połoŜonymi poni-
Ŝej linii wodnej lub zaworami urządzeń ssących systemu zęzowego powinny 
być tak usytuowane, aby w jak najkrótszym czasie* moŜna było do nich dojść 
i eksploatować je w przypadku zalewania pomieszczenia wodą. 

– na końcu dodaje się treść: 

Objaśnienie: 

(A) „Urządzenie ssące systemu zęzowego" oznacza to samo co "bezpośredni 
rurociąg ssący", o którym mowa w punktach 3.7.1 i 3.7.2 z prawidła 35-1 
w rozdziale II-1 Konwencji SOLAS (patrz 22.3.2.5) i jest rozumiane jako "awa-
ryjne ssanie zęzy", które jest uŜywane w celu usunięcia za burtę duŜej ilości 
wody morskiej zgromadzonej w zęzach maszynowni, wykorzystując główną 
pompę chłodzącą (obiegową) lub inną odpowiednią pompę, jak dopuszcza 
punkt 3.7.2 z prawidła 35-1 (patrz 6.4.8 i 22.3.2.5). 
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(B) Wymagania dotyczące urządzeń sterujących „zaworami poboru wody 
morskiej, zaworami wylotowymi połoŜonymi poniŜej linii wodnej lub zawo-
rami urządzeń ssących systemu zęzowego” nie mają zastosowania do zaworów 
przeznaczonych do awaryjnego osuszania maszynowni1), pod warunkiem Ŝe: 
(1)  zawór awaryjnego osuszania maszynowni jest normalnie utrzymywany 

w połoŜeniu zamkniętym, 
(2)  w rurociągu awaryjnego osuszania maszynowni jest zainstalowany zawór 

zwrotny,  
(Uwaga: normalnie zamknięty zawór zwrotny, z niezawodnie działającym urządzeniem do 
bezpośredniego zamykania go, jest uwaŜany za spełniający zarówno: warunek (1) jak i (2) 
powyŜej) 

(3)  rurociąg awaryjnego osuszania maszynowni znajduje się przed (tj. od stro-
ny wnętrza statku) zaworem burtowym, wyposaŜonym w opisane wyŜej 
urządzenie sterujące, wymagane przez prawidło 48/3 z rozdziału II-1 Kon-
wencji SOLAS. 

6. W punkcie 1.16.11.2  pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: 

1.16.11.2   Na statkach towarowych naleŜy na kaŜdym rurociągu przechodzą-
cym przez gródź zderzeniową przewidzieć zawór zaporowy wzniosowy z wrze-
cionem gwintowym, instalowany bezpośrednio na grodzi od strony skrajnika. 

7. W punkcie 2.4.5 dotychczasowy wzór 2.4.5-1 zmienia się na: 

[ ]
( )

pp

o

p
otworut

d

e

d

d

del
scf

⋅













−

−
⋅+=

1

/
8,0α  

8. Dodaje się podrozdział  2.10: 

2.10   UłoŜenie linii wałów 

Dla prawidłowego rozmieszczenia łoŜysk układu napędowego naleŜy wy-
konać analizę obliczeniową ułoŜenia linii wałów, którą naleŜy przedłoŜyć 
w Centrali PRS do rozpatrzenia, a takŜe przedstawić producentowi silnika 
głównego w przypadku napędu bezpośredniego. Za zgodą PRS analiza taka 
moŜe być pominięta dla układów napędowych z wałem pośrednim o średnicy 
poniŜej 300 mm. 

2.10.1   Wymagania dotyczące zakresu obliczeń ułoŜenia linii wałów: 
– obliczenia ułoŜenia linii wałów naleŜy wykonywać zawsze, gdy średnica 

wału pośredniego wynosi 300 mm lub więcej; 
                                                      
1) Dotyczy statków, których stępka została połoŜona, lub które znajdowały się w podobnym stadium 

budowy, w dniu 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie. 
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– obliczenia ułoŜenia linii wałów naleŜy zawsze wykonywać dla napędów 
z przekładnią redukcyjną, gdzie wał wyjściowy na śrubę napędową jest 
napędzany przez dwa lub więcej małych kół zębatych dla biegu naprzód; 

– obliczenia ułoŜenia linii wałów naleŜy zawsze wykonywać dla prądnicy 
wałowej lub silnika elektrycznego, jeśli stanowią integralną część wolno-
obrotowego układu napędowego; 

– wyniki obliczeń powinny zawierać reakcje w łoŜyskach, siły tnące i mo-
menty zginające wzdłuŜ całej linii wałów, szczegóły pochylenia łoŜyska 
rufowego (gdy pochylenie takie występuje), projektową odchyłkę łoŜysk 
od linii bazowej (prostej) i szczegółowy opis procedury układania linii wa-
łów. Opracowanie powinno zawierać tabelaryczną i graficzną prezentację 
linii ugięcia wałów w stosunku do linii bazowej, a takŜe prezentację naprę-
Ŝeń gnących i sił tnących; 

– obliczenia naleŜy wykonać dla zimnego i gorącego stanu napędu, z uwzględ-
nieniem przemieszczeń cieplnych i maksymalnych dopuszczalnych toleran-
cji ułoŜenia. Stan gorący powinien być przeliczony zarówno dla zanurzenia 
konstrukcyjnego jak i dla balastowego; 

– w obliczeniach naleŜy uwzględnić wpływ: 
– siły wyporu wody działającej na śrubę napędową i wał śrubowy; 
– obciąŜeń hydrodynamicznych od śruby napędowej – zarówno dla zanu-

rzenia konstrukcyjnego, jak i dla balastowego; 
– przemieszczeń elementów układu napędowego spowodowanych rozsze-

rzalnością termiczną (łącznie z uniesieniem dna podwójnego w obrębie 
podgrzewanych zbiorników i innych źródeł ciepła); 

– obciąŜeń kół przekładni; 
– luzów łoŜyskowych i przesunięć kątowych wału wyjściowego prze-

kładni w jego łoŜyskach; 
– sztywności łoŜyska (jeśli jest potwierdzona przez doświadczenie lub 

oszacowanie, inaczej naleŜy przyjąć nieskończoną sztywność); 
– odkształceń kadłuba i konstrukcji statku otaczającej napęd. 

– w czasie analizy ułoŜenia naleŜy ponadto ocenić wpływ: 
– rozszerzalności cieplnej materiałów; 
– sił pochodzących od ułoŜenia; 
– sił reakcji w sprzęgłach zębatych; 
– sił w przegubach uniwersalnych (Cardana). 

2.10.2    Wymagania dotyczące wyników obliczeń ułoŜenia linii wałów: 

– raport z wynikami obliczeń powinien zawierać wszystkie dane wejściowe 
uŜyte w obliczeniach (wraz z odniesieniami do odpowiednich rysunków) 
oraz krótką charakterystykę elementów napędu (producent, typ, główne pa-
rametry); 

– opracowanie powinno zawierać listę stanów pracy i parametrów zmien-
nych, które mają wpływ na dany stan; 
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– opracowanie powinno zawierać dane o luzach łoŜyskowych w rozpatrywa-
nych łoŜyskach; 

– obciąŜenia łoŜysk we wszystkich stanach pracy powinny mieścić się w za-
kresie dopuszczalnych obciąŜeń określonych przez producentów tych ło-
Ŝysk; 

– opracowanie powinno zawierać współczynniki korekcyjne dla reakcji 
w łoŜysku, jeśli obciąŜenie łoŜyska jest mierzone przy uŜyciu podnośnika 
umieszczonego w pobliŜu łoŜyska, a nie bezpośrednio pod łoŜyskiem; 

– zerowa lub bliska zeru reakcja w łoŜysku jest akceptowalna, gdy nie ma nie-
korzystnego wpływu na drgania kołowe linii wałów (whirling vibration); 

– obciąŜenie statyczne w łoŜysku rufowym powinno być poniŜej 0,8 MPa dla 
białego metalu i poniŜej 0,6 MPa dla łoŜysk z tworzywa sztucznego przy dłu-
gości łoŜyska wynoszącej od 1,5 do 2 rzeczywistych średnic wału śrubowego; 

– siły tnące i momenty zginające działające na elementy napędu powinny mie-
ścić się w granicach dopuszczalnych, określonych przez producenta danego 
elementu; szczególnie waŜne jest to dla kołnierza wału korbowego silnika 
i wału wyjściowego przekładni w temperaturze pracy układu napędowego 
(stan gorący); 

– względna niewspółosiowość między wałem śrubowym a łoŜyskiem rufo-
wym powinna być poniŜej 0,3⋅10-3 rad (0,3 mm/m), w innym przypadku 
naleŜy zastosować pochylenie łoŜyska rufowego lub wytoczenie otworu 
w łoŜysku pod kątem; 

– opracowanie powinno zawierać dane słuŜące do realizacji ułoŜenia linii 
wałów na statku z dopuszczalnymi tolerancjami – chodzi tu o załamanie 
i opad (sag i gap) między kołnierzem linii wałów a kołnierzem wału kor-
bowego lub wału wyjściowego przekładni, oraz tolerancje obciąŜenia ło-
Ŝysk; 

– maksymalne napręŜenia zginające w wałach są ograniczone kryteriami 
Przepisów dotyczącymi wymiarów wałów; 

– naleŜy spełnić kryteria akceptacji zdefiniowane przez producenta prze-
kładni, np. ograniczenia dotyczące obciąŜenia łoŜysk wału wyjściowego 
przekładni z uwzględnieniem dopuszczalnej róŜnicy w ich wielkości. 

2.10.3 Przed montaŜem wału śrubowego naleŜy sprawdzić prawidłowość po-
łoŜenia osi łoŜysk rufowych (łoŜyska rufowego) względem pozostałych łoŜysk 
układu napędowego. Ostateczne ułoŜenie linii wałów na statku powinno być 
sprawdzone na statku znajdującym się na wodzie, w obecności inspektora PRS. 

9. W punkcie 9.1.1 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: 

9.1.1  KaŜdy zbiornik statku przeznaczony do przechowywania cieczy, kaŜdy 
przedział ochronny, kaŜdy przedział pusty oraz skrzynie zaworów burtowych, 
skrzynie zaworów dennych i skrzynie chłodnic poszyciowych naleŜy wyposa-
Ŝyć w rury odpowietrzające. 
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10. W punkcie  11.4.6  wyliczenia pierwsze i trzecie otrzymują brzmienie: 

– powinny być wyraźnie oznakowane, a ich szerokość w świetle powinna być 
nie mniejsza niŜ 600mm; 

– powinny być wyposaŜone w odpowiednie środki dostępu (takie jak drabiny 
lub stopnie) do urządzeń zamykających zlokalizowanych wysoko (t.j. 1,8 m 
i wyŜej). 

11. W punkcie 11.8.4 w pierwszym zdaniu dodaje się odnośnik: 

Instalacja wentylacyjna pomieszczeń akumulatorów i skrzyń akumulatoro-
wych powinna być wyposaŜona w urządzenia zamykające1), jeŜeli: 

12. W punkcie  22.3.1.1 czwarte zdanie otrzymuje brzmienie: 

Na kaŜdym z wymienionych wyŜej rurociągów naleŜy, od strony skrajnika, 
zamontować zawór zaporowy wzniosowy z wrzecionem gwintowym sterowa-
ny z łatwo dostępnego miejsca na pokładzie grodziowym. 

 

                                                      
1) WyposaŜenie instalacji wentylacyjnej w urządzenia zamykające spełniające wymagania punktu 

11.8.4 powinno być zastosowane na statkach, których stępkę połoŜono lub były w podobnej fazie 
budowy w dniu 1 lipca 2011 r. lub po tej dacie. 


