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

1 W wykazie publikacji na stronie drugiej dodaje się nową pozycję: 

Publikacja 103/P – Wytyczne w zakresie efektywności energetycznej statków 

2 W Spisie treści tytuł podrozdziału 1.16.7 otrzymuje następujące brzmienie: 

Zabezpieczenie przed korozją, bio-porastaniem oraz rozprzestrzenia-
niem szkodliwych gatunków 

3 W Spisie treści dodaje się tytuł podrozdziału 12.12: 

12.12 Pompy paliwa na statkach uprawiających żeglugę w obszarach 
kontroli emisji (ECA) oraz poza obszarami chronionymi 

4 W Spisie treści dodaje się tytuł rozdziału 23: 

23 Wymagania dodatkowe dla statków efektywnych energetycznie 

5 Na końcu podrozdziału 1.3.1 dodaje się podpunkt .9: 

Wymagania dodatkowe dla statków efektywnych energetycznie – zakres i 
sposób zatwierdzania dokumentacji jest określony w podrozdziale 23.2. 

6 Dodaje się podrozdział 1.3.5: 

1.3.5 Dokumentacja statku efektywnego energetycznie o dodatkowym 
symbolu klasy EF – patrz rozdział 23. 

7 Dodaje się punkt 1.16.2.8.1: 

1.16.2.8.1 Rurociągi oraz armatura z tworzyw sztucznych może być stoso-
wana na statkach z klasą PRS pod warunkiem przedstawienia dokumentacji 
szczegółowej obejmującej jako minimum: 

− schemat instalacji zgodnie z wykazem podanym w 1.3.2 wraz z jej opisem 
szczegółowym uwzględniającym również przejścia przez przegrody wo-
doszczelne i gazoszczelne; 

− świadectwa uznania typu wyrobu wydane przez PRS lub certyfikat MED 
dla rur i armatury z tworzyw sztucznych. 

8 Tytuł podrozdziału 1.16.7 otrzymuje następujące brzmienie: 

1.16.7 Zabezpieczenie przed korozją, bio-porastaniem oraz rozprze-
strzenianiem szkodliwych gatunków 

9 Dodaje się punkt 1.16.7.5: 

1.16.7.5 W projekcie i konstrukcji urządzeń maszynowych oraz rurocią-
gów należy zastosować środki przeciw bio-porastaniu oraz zapobieganiu 
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rozprzestrzenianiu się szkodliwych gatunków organizmów morskich zgodnie 
z Rozdziałem 8 Wytycznych kontroli i postępowania ze statkowymi systema-
mi antyporostowymi w celu zminimalizowania transferu inwazyjnych organi-
zmów morskich określonych przez IMO w rezolucji MEPC.207(62)1.  

10 Pierwsze zdanie punktu 1.16.12.1.1 otrzymuje następujące brzmienie: 

1.16.12.1.1 Wymagania niniejszego rozdziału maja zastosowanie do krót-
kich odcinków metalowych i niemetalowych złączy elastycznych oraz kom-
pensatorów przeznaczonych do trwałęgo połączenia stałego rurociągu z me-
chanizmem (np. pompą). 

11 W punkcie 1.16.12.4.2 wykaz przywołanych norm otrzymuje następujące 
brzmienie: 

- PN-EN ISO 6802 Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych, 
wzmocnione drutem – Badanie zginania przy ciśnieniu hydraulicznym 
pulsującym. 

- PN EN ISO 6803 Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych – 
Badanie przy hydraulicznym ciśnieniu pulsującym bez zginania. 

12 Podrozdział 1.19 otrzymuje następujące brzmienie: 

1.19 Wymagania ergonomiczne 

1.19.1 Przedziały maszynowe i ich wyposażenie, linie wałów i pędników, 
instalacje rurociągów maszynowych i ogólnookrętowych oraz instalacje spe-
cjalne związane z funkcją statku, objęte wymaganiami niniejszej części prze-
pisów, powinny być tak zaprojektowane i usytuowane oraz powinny działać 
w taki sposób, aby podczas codziennego przebywania osób na statku oraz w 
czasie eksploatacji, przeglądów i obsługi na statku zapewnione były wyma-
gania zdrowotne i bezpieczeństwo obsługujących je osób, a także komfort i 
wydajność ich pracy biorąc pod uwagę wymagania w zakresie wentylacji, 
wibracji, hałasu, dostępu oraz możliwości wyjścia z uwzględnieniem ze-
wnętrznych warunków środowiskowych. 

1.19.2 Szczegółowe zalecenia w tym zakresie znajdują się w publikacji 
IACS Human Element Recommendations for Structural Design of Lighting, 
Ventilation, Vibration, Noise, Access & Egress Arrangements. 

1.19.3 Ochrona przed hałasem 

Należy podjąć kroki w celu ograniczenia hałasu w pomieszczeniach maszy-
nowych, wywołanego przez znajdujące się tam mechanizmy, do akceptowalne-
go poziomu, określonego przez Administrację państwa bandery statku. Jeżeli 

                                                      
1 Rezolucja MEPC.207(62) Guidelines for the Control and Management of Ships' Biofouling to 

Minimize the Transfer of Invasive Aquatic Species 
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hałas ten nie może być wystarczająco zmniejszony, a w pomieszczeniu wy-
magane są wachty, źródło nadmiernego hałasu należy odizolować lub odpo-
wiednio zaizolować, albo przewidzieć miejsce schronienia przed hałasem. 
Jeżeli jest to konieczne, należy przewidzieć ochraniacze uszu dla osób, które 
muszą wchodzić do takich pomieszczeń. Należy również uwzględnić zalece-
nia IMO podanymi w rezolucji A.468 (XII). 

13 Dodaje się punkt 6.3.10: 

6.3.10 W celu zapobiegnięcia przedostawaniu się pozostałości olejowych do 
systemu wody zęzowej, zbiorników retencyjnych wody zaolejonej, zęz maszy-
nowych lub separatorów wody zaolejonej, na rurociągach pozostałości olejo-
wych łączących się ze wspólnym rurociągiem odpływowym prowadzącym do 
znormalizowanego złącza zdawczego, powinny być zainstalowane zawory za-
porowo-zwrotne. Wspólny rurociąg odpływowy może służyć tylko jednemu 
celowi – podłączeniu rurociągu tłocznego pomp zaolejonej wody zęzowej i 
pozostałości olejowych do znormalizowanego złącza zdawczego lub zastoso-
waniu innych zatwierdzonych metod usuwania pozostałości olejowych. 

14 Dodaje się punkty 8.5.2, 8.5.2.1 oraz 8.5.2.2: 

8.5.2 Dodatkowo do wymagań określonych w podrozdziałach 8.1 do 8.4, 
zbiorniki wód balastowych oraz ich wewnętrzna konstrukcja powinny być 
zaprojektowane w sposób uniemożliwiający akumulowanie się osadów z 
wód balastowych i w szczególności powinna być zaprojektowana z 
uwzględnieniem Wytycznych projektowania i konstrukcji, służących ułatwie-
niu kontroli osadów na statkach 2012 (G12), określonych przez IMO w rezo-
lucji MPEC.209(63)2. 

8.5.2.1 Konstrukcja statku powinna umożliwiać możliwość bezpiecznego 
usunięcia oraz poboru próbek osadów. 

8.5.2.2 Konstrukcja systemu wód balastowych powinna, na ile to prak-
tyczne, umożliwiać instalację górnego punktu poboru wód balastowych na 
każdej burcie statku. 

15 Dodaje się podrozdział 12.12: 

12.12 Pompy paliwa na statkach uprawiających żeglugę w obszarach 
kontroli emisji (ECA) oraz poza obszarami chronionymi 

12.12.1 Statki, na których poza obszarami kontroli emisji (ECA) zamierza 
się używać paliwa ciężkiego (HFO) lub paliwa lekkiego (MDO), a w obszarach 
kontroli emisji paliwa o zawartości siarki nie przekraczającej 0,1 % m/m i min. 

                                                      
2 Rezolucja MPEC.209(63) Guidelines on design and construction to facilitate sediment control  

on ships 2012 (G12) 
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lepkości 2 cSt, następujące układy pomp podających paliwo uważa się za 
spełniające wymagania prawidła II-I/26.3.4 Konwencji SOLAS: 

.1 poza obszarami kontroli emisji – dwie pompy paliwa, z których każ-
da może dostarczyć paliwo głównie używane na statku (HFO lub 
MDO) z wydajnością wymaganą dla normalnej pracy urządzeń ma-
szynowych napędu; 

.2 w obszarach kontroli emisji jedna z poniższych konfiguracji: 

.1 dwie pompy wymienione w 12.12.1.1 pod warunkiem, że każda 
z nich jest odpowiednia do pracy z użyciem paliwa o zawartości 
siarki nie przekraczającej 0,1% m/m i min. lepkości 2 cSt oraz 
jest zdolna dostarczać paliwo z wydajnością wymaganą do nor-
malnej pracy urządzeń maszynowych napędu, 

.2 jeżeli pompy wymienione w 12.12.1.1 są odpowiednie do pracy 
z użyciem paliwa o zawartości siarki nie przekraczającej 0,1% 
m/m  i min. lepkości 2 cSt, ale jedna pompa nie jest w stanie sa-
modzielnie dostarczyć paliwa o zawartości siarki nie przekracza-
jącej 0,1% m/m i min. lepkości 2 cSt z wymaganą wydajnością, 
to mogą pracować równolegle dwie pompy w celu osiągnięcia 
wydajności wymaganej do normalnej pracy urządzeń maszyno-
wych napędu. W takim przypadku powinna być zastosowana 
dodatkowa (trzecia) pompa podająca paliwo, która podczas pra-
cy równoległej z jedną z pomp wymienionych w 12.12.1.1 po-
winna być zdolna dostarczać paliwo o zawartości siarki nie 
przekraczającej 0,1% m/m i min. lepkości 2 cSt z wydajnością 
wymaganą do normalnej pracy urządzeń maszynowych napędu; 

Uwaga: 
Wymagania 12.12.1 i 12.12.2 dotyczą statków, na których budowę zawarto kontrakt 
w dniu 1 lipca 2013 r. lub po tej dacie. 

.3 dodatkowo do wymagań punktu 12.12.1.1, należy przewidzieć 
dwie oddzielne pompy paliwa, każda zdolna dostarczać paliwo o 
zawartości siarki nie mniejszej niż 0,1 % m/m i min. lepkości 2 
cSt z wydajnością wymaganą do normalnej pracy urządzeń ma-
szynowych napędu. 

Uwagi: 
1. Jeżeli podawane jest paliwo destylacyjne o maksymalnych zawartościach siar-

ki, innych niż określone w przepisach dla obszarów żeglugi statku [np. obszary 
kontroli emisji (ECA), określone porty, obszary lokalne itp.], to należy przyjąć 
taką maksymalną zawartość siarki. 

2. Wymaganie automatycznego uruchomienia pompy rezerwowej ma zastosowa-
nie niezależnie od układu pomp na statku posiadającym w symbolu klasy do-
datkowy znak dla bezwachtowej pracy maszynowni. 

3. Jeżeli do pracy urządzeń maszynowych napędu potrzebna jest energia elek-
tryczna, wówczas wymagania te dotyczą również do agregatów, kiedy są one 
zasilane przez wspólne pompy podające paliwo. 
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16 Dodaje się punkt 15.2.3: 

15.2.3 Konstrukcja wewnętrznych systemów chłodzenia wodą morską po-
winna być zaprojektowana i wykonana z odpowiednich materiałów minima-
lizujących bio-porastanie z minimalną liczbą kolanek, łuków i kołnierzy 
w rurociągach wody morskiej zgodnie z wytycznymi określonymi przez 
IMO w rezolucji MEPC.207(62). 

17 Punkt 22.3.2.1 otrzymuje następujące brzmienie: 

22.3.2.1 Statek powinien być wyposażony w co najmniej trzy pompy zęzowe 
o napędzie mechanicznym, z których jedna może być napędzana przez silnik 
główny. Dla określenia wymaganej liczby pomp zęzowych na statku należy 
wyznaczyć wskaźnik liczby pomp zęzowych b według następujących wzorów: 

dla P1 > P : 

 b = 72 [(M + 2P1) / (V + P1 – P)] (22.3.2.1-1) 

dla P1 < P : 

 b = 72 [(M + 2P1) / V] (22.3.2.1-2) 

gdzie: 
L – długość statku (określona w Części II – Kadłub), 
M – objętość przedziału maszynowego poniżej pokładu grodziowego, 
z uwzględnieniem dodatkowo objętości stałych zbiorników paliwa, które 
mogą być umieszczone powyżej dna wewnętrznego z przodu lub z tyłu, [m3], 
P – objętość całkowita przestrzeni przeznaczonej dla pasażerów i załogi 
poniżej pokładu grodziowego, która jest przeznaczona do noclegu oraz użyt-
ku przez pasażerów i załogę, wyłączając pomieszczenia bagażowe, magazy-
ny prowiantowe i pomieszczenia pocztowe, [m3], 
V – całkowita objętość statku poniżej pokładu grodziowego, [m3], 
P1 = K × N 
gdzie: 
N – liczba pasażerów, dla których ma być nadana klasa statku, 
K = 0,056 L 
Jeżeli wartość K×N będzie większa niż suma P i całkowitej objętości po-
mieszczeń przeznaczonych dla pasażerów powyżej pokładu grodziowego, 
należy przyjąć za P1 tę sumę lub dwie trzecie wartości K×N, zależnie od te-
go, która z nich jest większa. 
W przypadku gdy b > 30 powinna być przewidziana dodatkowa pompa 
z niezależnym napędem. 

18 Punkt 22.3.2.2 otrzymuje następujące brzmienie: 

22.3.2.2 Pompy zęzowe należy, na ile to praktyczne, zainstalować w od-
dzielnych przedziałach wodoszczelnych, tak usytuowanych lub rozmieszczo-
nych aby przedziały te nie mogły być zalane z powodu tego samego uszkodze-
nia kadłuba. Jeżeli urządzenia maszynowe napędu głównego, mechanizmy 
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pomocnicze oraz kotły znajdują się w dwóch lub więcej przedziałach wodosz-
czelnych, to – o ile jest to możliwe – pompy zęzowe powinny być rozmiesz-
czone na całym obszarze tych przedziałów. 

19 Punkt 22.3.2.3 otrzymuje następujące brzmienie: 

22.3.2.3 Dla statków o długości L > 91,5 m lub, dla których wskaźnik b > 
30, rozmieszczenie pomp zęzowych powinno być takie, aby we wszystkich 
możliwych wariantach zatopienia przedziałów mogła pracować co najmniej 
jedna pompa zęzowa. 
Wymaganie to zostanie spełnione jeżeli: 

.1 jedną z wymaganych pomp zęzowych będzie pompa awaryjna typu 
podwodnego, której źródło energii znajduje się powyżej pokładu 
grodziowego, lub 

.2 jeżeli pompy i ich źródła energii są tak rozmieszczone na całej dłu-
gości statku, że przynajmniej jedna pompa znajdująca się w nieusz-
kodzonym przedziale będzie mogła pracować. 

20 Punkt 22.5.3.7 otrzymuje następujące brzmienie: 

22.5.3.7 Odpowietrzenia poszczególnych zbiorników mogą być niezależ-
ne, łączyć się we wspólny rurociąg odpowietrzający lub włączać się w insta-
lację gazu obojętnego (patrz też Część V – Ochrona przeciwpożarowa, punk-
ty 6.3.4.1, 6.3.4.2 i 6.3.4.3). Jeżeli odpowietrzenia różnych zbiorników łączą 
się ze sobą we wspólny rurociąg odpowietrzający, to na rurociągach wypro-
wadzonych z poszczególnych zbiorników należy zainstalować urządzenia za-
trzymujące płomień, typu uznanego przez PRS oraz zawory zaporowe albo 
inne środki umożliwiające odseparowanie każdego zbiornika ładunkowego. 
Urządzenia zatrzymujące płomień należy umieszczać w takich miejscach, 
aby we wszystkich warunkach żeglugowych, w tym również podczas koły-
sania statku, wykluczona była możliwość przedostawania się do nich ładun-
ku ciekłego. Zawory zaporowe powinny być wyposażone we wyraźnie wi-
doczne wskaźniki położenia oraz przystosowane do blokowania zarówno w 
pozycji zamkniętej, jak i otwartej. Po odseparowaniu dowolnego zbiornika 
od wspólnego rurociągu musi być zapewniona możliwość jego odpowietrza-
nia zgodnie z punktem 22.5.3.5.1. Należy zapewnić, aby przed rozpoczęciem 
załadunku, wyładunku bądź balastowania zbiorników, które zostały odsepa-
rowane od wspólnej instalacji odpowietrzającej, odpowiednie zawory odci-
nające zostały otwarte. 

21 Punkt 22.5.3.12 otrzymuje następujące brzmienie: 

22.5.3.12 Jako dodatkowe odpowietrzenie wymagane w stosunku do wy-
mienionego w punktach 22.5.3.10  i 22.5.3.11 może być traktowany zawór 
P/V zainstalowany na głównym rurociągu gazu obojętnego, w przypadku 
gdy ładunek jest jednorodny lub dla kilku rodzajów ładunków, których opary 
posiadają podobne własności fizykochemiczne i nie wymagają odizolowania 
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od siebie zgodnego z punktem 22.5.3.5.2. Nie wymaga się, aby zawór taki 
spełniał wymagania stawiane urządzeniom zapobiegającym przenikaniu 
płomienia ani też, aby usytuowanie otworu wylotowego z zaworu spełniało 
postanowienia punktu 22.5.3.9, o ile nastawa jego ciśnienia otwarcia jest 
wyższa od ciśnienia otwarcia przepływu w instalacjach odpowietrzających, 
wymienionych w 22.5.3.5.1 i 22.5.3.5.2. Jeżeli odpowietrzanie realizowane 
jest metodą swobodnego wylotu zgodnie z 22.5.3.9.1, a zawór odcinający 
odpowietrzenie jest zamknięty na czas wyładunku, to instalacja gazu obojęt-
nego może być uznana jako podstawowe zabezpieczenie przed powstaniem 
niebezpiecznego podciśnienia, a zamontowany na niej zawór P/V jako do-
datkowe zabezpieczenie, wymagane przez 22.5.3.10 i 22.5.3.11. 

22 Dodaje się rozdział 23 o następującej treści: 

23 Wymagania dodatkowe dla statków efektywnych energetycznie 

23.1 Zakres zastosowania 

Wymagania niniejszego rozdziału dotyczą statków nowych lub podda-
nych znacznej przebudowie, o pojemności brutto 400 i większej oraz upra-
wiających żeglugę międzynarodową, określonych w prawidle 21 Załącznika 
VI do Konwencji MARPOL, zgodnie z definicjami podanymi w prawidle 
2.23 i 2.24 Załącznika VI do Konwencji MARPOL. 

23.2 Zakres wymaganej dokumentacji 

Zakres dokumentacji na każdym etapie projektowania oraz wymagania 
określone są w Wytycznych przeglądów i certyfikacji projektowego wskaźni-
ka efektywności energetycznej (EEDI) oraz w Pierwszych wytycznych dla 
przemysłu do obliczania i weryfikacji projektowego wskaźnika efektywności 
energetycznej (EEDI), zawartych w Publikacji 103/P – Wytyczne w zakresie 
efektywności energetycznej statków. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie budowy lub przebudowy statku należy 
przedstawić Centrali PRS do rozpatrzenia i zatwierdzenia dokumentację 
wymaganą na poszczególnych etapach projektowania, łącznie z dokumenta-
cją opracowaną po przeprowadzonych próbach w morzu. 

23.3 Dodatkowy znak EF w symbolu klasy 

Statki, dla których osiągnięty projektowy wskaźnik efektywności energe-
tycznej EEDI nie przekracza wymaganego EEDI (obliczonego dla danego 
okresu czasu), mogą otrzymać dodatkowy znak EF w symbolu klasy. 

 


