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1     POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1     Zakres zastosowania 

1.1.1     Niniejsza Część VI – Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze ma zastosowanie do prze-
działów maszynowych i ich wyposażenia, linii wałów i pędników, instalacji rurociągów maszynowych 
i ogólnookrętowych oraz instalacji specjalnych związanych z funkcją statku. 

1.1.2     Silniki, mechanizmy i urządzenia stosowane w instalacjach i układach objętych wymaganiami Czę-
ści VI powinny spełniać odpowiednio wymagania Części VII – Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ci-
śnieniowe i/lub Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania. 

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 że: 

.1 przeprowadzona zostanie analiza inżynierska takiej konstrukcji/rozwiązania zgodnie z wytycznymi 
dotyczącymi alternatywnych konstrukcji lub rozwiązań dla rozdziału II-1 (Części C, D, E lub G) 
i III Konwencji SOLAS, zawartymi w wydanych przez IMO cyrkularzach MSC.1/Circ.1212 
i MSC.1/Circ.1455; 

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

.3 jeżeli dla celów analizy inżynierskiej wymagane będą badania/próby takiej konstrukcji/ rozwiąza-
nia lub jej fragmentów, to zostaną one przeprowadzone pod nadzorem inspektora PRS; 

.4 wystawiony zostanie przez PRS dokument potwierdzający, że taka konstrukcja/rozwiązanie za-
pewnia równoważny 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 inżynierską zatwierdzonej przez PRS oraz kopie dokumentu potwierdza-
jącego, że 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. 

1.2     Określenia i objaśnienia 

Określenia dotyczące ogólnej terminologii stosowanej w Przepisach klasyfikacji i budowy statków mor-
skich (zwanych dalej Przepisami) zawarte są w Części I – Zasady klasyfikacji. W przypadku użycia w tek-
ście Części VI określeń objaśnionych w innych częściach Przepisów, podawane jest odwołanie do tych 
części. Dla potrzeb Części VI wprowadza się dodatkowo następujące określenia: 

C e n t r a l a  m a n e w r o w o - k o n t r o l n a  ( C M K )  – wydzielone pomieszczenie, w którym znajdują 
się: centralne stanowisko sterowania silnikami głównymi i mechanizmami pomocniczymi, śrubami na-
stawnymi i urządzeniami napędowo-sterowymi, przyrządy pomiarowe i kontrolne, przyrządy sygnalizacji 
osiągnięcia dopuszczalnych wartości założonych parametrów, przyrządy sygnalizacji zadziałania automa-
tycznych zabezpieczeń oraz środki łączności. 

C i ś n i e n i e  o b l i c z e n i o w e  – ciśnienie przyjmowane do obliczeń wytrzymałościowych, nie niższe 
niż ciśnienie otwarcia zaworów bezpieczeństwa lub innych urządzeń zabezpieczających. 

C i ś n i e n i e  r o b o c z e  – najwyższe dopuszczalne ciśnienie podczas normalnego przebiegu długotrwa-
łej pracy. 

C i ś n i e n i e  r o z r y w a j ą c e  – statyczne ciśnienie wewnętrzne, przy którym złącze elastyczne lub kom-
pensator ulegnie zniszczeniu. 

K o d e k s  I M S B C  – Międzynarodowy morski kodeks stałych ładunków masowych, przyjęty re-
zolucją IMO MSC.268(85) i wprowadzony jako obowiązujący rezolucją IMO MSC.269(85). Ko-
deks ten zastępuje Kodeks bezpiecznego przewozu stałych ładunków masowych (Kodeks BC). 
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K o d e k s  I G F  – Międzynarodowy kodeks bezpieczeństwa dla statków wykorzystujących gazy lub inne 
paliwa o niskiej temperaturze zapłonu, przyjęty przez IMO rezolucją MSC.391(95), wraz z poprawkami. 
K o d e k s  I M D G  – Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych, przyjęty przez IMO re-
zolucją MSC.122(75), wraz z poprawkami. 
K o m p e n s a t o r  – krótki metalowy lub niemetalowy przewód wykonany zwykle jako mieszek (harmo-
nijka), zazwyczaj wyposażony na końcach w łączniki, zdolny do absorpcji sił osiowych, stosowany tam, 
gdzie zapewniona musi być elastyczność kątowa i/lub boczna. 
M a s z y n o w n i a  – przedział maszynowy, w którym umieszczone są silniki główne oraz mechanizmy 
pomocnicze. 
M a s z y n o w n i a  c h ł o d n i c z a  – pomieszczenie, w którym umieszczone są mechanizmy i wyposażenie 
urządzeń chłodniczych przeznaczonych do obniżenia i utrzymania wymaganej temperatury w pomieszczeniach 
chłodzonych. 
M e c h a n i z m y  p o m o c n i c z e  – mechanizmy niezbędne do pracy silników głównych oraz zapewnia-
jące zaopatrzenie statku w energię elektryczną lub w inne rodzaje energii oraz funkcjonowanie poszczegól-
nych instalacji i urządzeń na statku. 
M o c  z n a m i o n o w a  – patrz punkt 2.1.4 z Części VII – Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe. 
O l e j  – ropa naftowa w każdej postaci, włączając w to surową ropę naftową, paliwo olejowe, pozostałości 
olejowe (szlam) i odpady olejowe oraz produkty rafinowane (inne niż produkty petrochemiczne, które są 
przedmiotem postanowień Załącznika II do Konwencji MARPOL 73/78), jak również substancje wymie-
nione w Uzupełnieniu 1 do Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78. (Oleje zwierzęce i roślinne nie są 
olejami w rozumieniu niniejszej definicji). 
P a l i w o  o  n i s k i e j  t e m p e r a t u r z e  z a p ł o n u  – paliwo gazowe lub ciekłe o temperaturze za-
płonu niższej niż 60°C.  
P o d o b n e  s t a d i u m  b u d o w y  – stadium, w którym: 
– rozpoczęto budowę konkretnego statku,  
– masa budowanego statku osiągnęła co najmniej 50 ton lub 1% przybliżonej masy materiałów, w zależ-

ności od tego, która wartość jest mniejsza.  
P o m o c n i c z e ,  w a ż n e  k o t ł y  p a r o w e  – kotły zasilające parą mechanizmy pomocnicze oraz wy-
posażenie niezbędne do ruchu statku i zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi, jeżeli nie ma innych źródeł 
energii do utrzymania w ruchu tych mechanizmów i wyposażenia w przypadku wyłączenia kotłów. 
P o z o s t a ł o ś c i  o l e j o w e  ( s z l a m )  – odpady olejowe powstające podczas normalnej eksploatacji 
statku, takie jak: 

.1 odpady z odwirowania paliw olejowych lub olejów smarowych dla silników głównych i pomocni-
czych, lub 

.2 odpady odseparowane w urządzeniach filtrujących, lub 

.3 odpady olejowe gromadzące się w wannach ściekowych oraz zużyte oleje hydrauliczne i smarowe. 
Uwaga: Określenie to nie dotyczy odpadów olejowych pochodzących z rejonu ładunkowego zbiornikowców. 

P r z e d z i a ł y  m a s z y n o w e  k a t e g o r i i  A  – pomieszczenia (łącznie z prowadzącymi do nich szy-
bami), w których znajdują się: 
– silniki spalinowe napędu głównego statku; 
– silniki spalinowe służące do innych celów niż napęd główny statku, jeżeli ich łączna moc jest nie mniej-

sza niż 375 kW; 
– kotły opalane paliwem ciekłym lub zespoły paliwowe; 
– wytwornice gazu obojętnego, spalarki itp. urządzenia. 
P r z e d z i a ł y  m a s z y n o w e  – wszystkie przedziały maszynowe kategorii A oraz inne pomieszczenia, 
w których znajdują się urządzenia napędowe, kotły, zespoły paliwowe, spalarki, silniki parowe i spali-
nowe, prądnice i większe urządzenia elektryczne, stacje bunkrowania paliwa, urządzenia chłodnicze, sta-
bilizacyjne, wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz inne podobne pomieszczenia, jak również szyby prowa-
dzące do tych pomieszczeń. 
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R e j o n  ł a d u n k o w y  – patrz punkt 1.2 z Część I – Zasady klasyfikacji. 
S i l n i k i  g ł ó w n e  – maszyny przeznaczone do napędu statku, takie jak silniki spalinowe, turbiny 
parowe i gazowe, maszyny parowe, silniki elektryczne itp. 
S t a n  b e z e n e r g e t y c z n y  – stan, w którym cały zespół napędowy łącznie z zespołami prądotwórczymi 
jest bez ruchu, a urządzenia służące do rozruchu silnika głównego i silników pomocniczych, takie jak zbior-
niki powietrza rozruchowego lub baterie rozruchowe, są rozładowane. 
S t a n o w i s k a  s t e r o w a n i a :  
a u t o m a t y c z n e  – stanowisko zapewniające automatyczne przystosowanie parametrów pracy mecha-
nizmu w celu utrzymania zadanego programu pracy i/lub wykonywania zadanych sekwencji bez ingerencji 
obsługującego personelu; 
l o k a l n e  – stanowisko wyposażone w urządzenia sterowania, przyrządy pomiarowe i kontrolne oraz, 
jeśli to konieczne, środki łączności przeznaczone do sterowania i umieszczone w pobliżu mechanizmu lub 
bezpośrednio na nim; 
z d a l n e  – stanowisko umożliwiające zdalną zmianę parametrów pracy oraz ewentualne zdalne urucha-
mianie i zatrzymywanie silników i mechanizmów. 

Ś c i e k i  s a n i t a r n e  – ścieki fekalne i ścieki szare – zgodnie z definicjami podanymi niżej: 

Ś c i e k i  f e k a l n e  ( c z a r n e ) :  
– ciecze i inne odpady odprowadzane z muszli ustępowych, pisuarów oraz kratek ściekowych w pomiesz-

czeniach zawierających takie wyposażenie, 
– ciecze odprowadzane z pomieszczeń medycznych (izolatki, ambulatoria itp.) poprzez umywalki, 

wanny, kratki ściekowe itp., 
– ciecze odprowadzane z ładowni, w których przewożone są żywe zwierzęta, 
– inne wody zmieszane ze ściekami określonymi powyżej. 
Ś c i e k i  s z a r e :  
– ciecze odprowadzane z umywalek, wanien, brodzików i kratek ściekowych w pomieszczeniach zawie-

rających takie wyposażenie, o ile kratki te nie odprowadzają także ścieków czarnych (tzn. są oddzielone 
szczelnym progiem od tej części pomieszczenia, w której znajdują się muszle ustępowe i/lub pisuary), 

– ciecze odprowadzane z pralni, 
– ciecze odprowadzane ze zlewów po myciu żywności, naczyń kuchennych, zastawy stołowej itp. 
T e m p e r a t u r a  o b l i c z e n i o w a  – najwyższa temperatura przepływającego w rurociągach czynnika, 
przyjmowana dla obliczenia dopuszczalnych naprężeń. 
W y j ś c i e  – otwór komunikacyjny w grodzi, pokładzie lub poszyciu statku, zaopatrzony w zamknięcie. 
Z a o l e j o n a  w o d a  z ę z o w a  – woda zanieczyszczona olejem w wyniku przecieków lub czynności 
obsługowych w pomieszczeniach maszynowych. Jako wodę zęzową należy traktować każdą ciecz, która 
dostanie się do systemu zęzowego, włączając w to studzienki zęzowe,  rurociągi wód zęzowych i zbiorniki 
retencyjne wód zęzowych, a także 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. 

Z b i o r n i k  b a l a s t u  c z y s t e g o  – zbiornik, który po ostatnim przewożeniu w nim oleju został tak 
oczyszczony, że usuwany z niego do czystej i spokojnej wody balast, w czasie gdy statek nie porusza się, nie 
spowoduje pojawienia się na powierzchni wody lub przyległym brzegu widocznych w bezchmurny dzień 
śladów oleju ani też nie spowoduje osadzenia się emulsji bądź szlamu olejowego pod powierzchnią wody 
lub na przyległym brzegu. Jeżeli wypływ balastu odbywał się poprzez zatwierdzony system kontrolno-po-
miarowy usuwania oleju, to dostarczony przez ten system dowód, że zawartość oleju w usuwanej wodzie nie 
przekroczyła 15 części na milion, jest podstawą do uznania balastu za czysty, pomimo widocznych śladów 
oleju. 

Z b i o r n i k  b a l a s t u  o d d z i e l o n e g o  – zbiornik całkowicie oddzielony od systemu ładunkowego 
oleju i systemu paliwa ciekłego, przeznaczony wyłącznie do przewozu wody balastowej. 
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Z b i o r n i k  r e s z t k o w y  ( s l o p o w y )  – zbiornik przeznaczony do gromadzenia resztek oraz popłu-
czyn pochodzących ze zbiorników ładunkowych. 

Z e s p ó ł  c h ł o d n i c z y  – zespół składający się z silnika napędowego, jednej lub kilku sprężarek, skra-
placza, a w przypadku chłodzenia pośredniego z chłodnicy solanki – niezbędnej armatury oraz urządzeń 
regulacji i sterowania, zapewniających niezależną pracę. 

Z e s p ó ł  p a l i w o w y  – każde urządzenie wykorzystywane do przygotowania i dostarczenia paliwa, 
ogrzewanego lub nie, do kotłów (w tym wytwornic gazu obojętnego) oraz silników (w tym turbin gazo-
wych), pracujące pod ciśnieniem wyższym niż 0,18 MPa. Pompy transportu paliwa nie są zespołami pali-
wowymi. 

Z ł ą c z e  e l a s t y c z n e  – krótki wąż metalowy lub niemetalowy, wyposażony na końcach w odpowied-
nie łączniki, wykonany jako element gotowy do instalacji. 

Z n a m i o n o w a  l i c z b a  o b r o t ó w  – liczba obrotów na minutę odpowiadająca mocy znamionowej. 

1.3     Dokumentacja techniczna statku 

Przed rozpoczęciem budowy statku należy przedstawić w Centrali PRS do rozpatrzenia i zatwierdzenia do-
kumentację techniczną w niżej podanym zakresie. W przypadku statków przebudowywanych rozpatrzeniu i za-
twierdzeniu podlega poniższa dokumentacja w zakresie dotyczącym przebudowy. 

1.3.1     Dokumentacja urządzeń maszynowych i kotłowych: 
.1 plan rozmieszczenia mechanizmów, kotłów i urządzeń w przedziałach maszynowych oraz w po-

mieszczeniach awaryjnych źródeł energii z uwidocznieniem dróg ewakuacji; 
.2 zestawienie danych charakterystycznych urządzeń maszynowych i kotłowych wraz z danymi potrzeb-

nymi do wymaganych obliczeń; 
.3 schemat i opis zdalnego sterowania mechanizmami głównymi, z danymi o wyposażeniu stanowisk 

zdalnego sterowania w urządzenia do sterowania, przyrządy kontrolno-pomiarowe i sygnaliza-
cyjne, środki łączności i inne urządzenia; 

.4 rysunki posadowienia na fundamencie silników głównych; 

.5 linia wałów: 
– plan ogólny, 
– rysunki pochwy wału śrubowego i części przynależnych, 
– rysunki wałów (śrubowych, pośrednich, oporowych) wraz ze złączami i sprzęgłami sztywnymi, 
– rysunek posadowienia na fundamencie łożyska oporowego śruby napędowej, gdy nie jest ono wbu-

dowane w silnik główny lub przekładnię główną, 
– obliczenia drgań skrętnych układu silnik główny – pędnik dla silników spalinowych o mocy 

znamionowej ponad 75 kW i układu silnik pomocniczy – odbiornik mocy dla silników spalino-
wych o mocy znamionowej ponad 110 kW. W przypadku urządzeń z napędem turbinowym lub 
elektrycznym konieczność przedstawienia obliczeń drgań skrętnych podlega każdorazowo 
uzgodnieniu z PRS, 

– rysunek przejścia grodziowego wału; 
.6 śruba napędowa:  

– rysunek ogólny, 
– rysunki skrzydeł, piasty i elementów ich mocowania (dla śrub o konstrukcji składanej i śrub o skoku 

nastawnym), 
– schematy układów sterowania śrubą o skoku nastawnym i ich opis, 
– rysunki podstawowych części w piaście śruby mechanizmu zmiany skoku śrub o skoku nastaw-

nym; 
.7 urządzenia napędowo-sterowe: zakres wymaganej dokumentacji podano w rozdziale 1 z Części VII – 

Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe; 
.8 dodatkowa dokumentacja może być wymagana na podstawie odrębnych uzgodnień wynikających 

z zakresu i warunków zastosowania Publikacji Nr 2/I – Zapobieganie drganiom na statkach. 
.9 Dokumenty wymienione w Publikacji Nr 90/P – Wskazówki dotyczące bezpiecznego powrotu do 

portu oraz dobrze zorganizowanej ewakuacji i opuszczenia statku pasażerskiego; 
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.10 analiza techniczna alternatywnych rozwiązań projektowych.  
Przedłożona do zatwierdzenia przez Administrację/PRS analiza techniczna alternatywnych 

rozwiązań projektowych, odnoszących się do instalacji maszynowych i elektrycznych, powinna 
zapewniać poziom bezpieczeństwa równoważny z wymaganym w Konwencji SOLAS 1974, jeśli 
rozwiązania te różnią się od rozwiązań wymaganych przez wyżej wymienioną Konwencję, 
zawartych w rozdziale II-I, Części C, D, E lub G. 

Analiza ta powinna być wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w aneksie do cyrkularza 
MSC.1/Circ.1212 i MSC.1/Circ.1455. 

Dla statków efektywnych energetycznie, zakres wymaganej dokumentacji i procedura jej zatwierdza-
nia zostały podane w punkcie 23.2. 

1.3.2     Dokumentacja instalacji rurociągów: 
.1 schematy instalacji rurociągów grawitacyjnych odpływów za burtę (z ukazaniem grodzi wodoszczel-

nych, pokładu wolnej burty i odległości od wodnicy lub pokładu wolnej burty do poszczególnych otwo-
rów wylotowych), 

.2 schemat instalacji zęzowej, 

.3 schemat instalacji pozostałości olejowych, 

.4 schemat instalacji balastowej, 

.5 schemat instalacji wyrównywania przechyłów i przegłębienia, 

.6 schematy instalacji rurociągów odpowietrzających, przelewowych i pomiarowych, 

.7 schemat instalacji spalinowej wraz z rysunkami tłumików i łapaczy iskier, 

.8 schematy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacji powietrza (z ukazaniem grodzi wodoszczel-
nych, przegród pożarowych, zamknięć kanałów wentylacyjnych i otworów), 

.9 schematy instalacji paliwa ciekłego, 

.10 schematy instalacji oleju smarowego, 

.11 schemat instalacji oleju grzewczego, 

.12 schematy instalacji wody chłodzącej, 

.13 schemat instalacji sprężonego powietrza, 

.14 schematy instalacji wody zasilającej kotły oraz instalacji skroplinowej, 

.15 schematy instalacji szumowania i odmulania kotłów oraz przedmuchiwania mechanizmów i ruro-
ciągów parowych, 

.16 schemat instalacji parowej, 

.17 schematy rurociągów parowych podgrzewania i przedmuchiwania skrzyń zaworów dennych, 
skrzyń zaworów burtowych, podgrzewania armatury burtowej, podgrzewania cieczy w zbiorni-
kach i parowania zbiorników, 

.18 rysunek osprzętu skrzyń zaworów dennych i skrzyń zaworów burtowych, 

.19 schemat instalacji ścieków sanitarnych, 

.20 schematy instalacji hydraulicznych napędu mechanizmów i urządzeń, 

.21 schematy instalacji ładunkowej, resztkowej i systemu COW (patrz też 22.5.4.1), 

.22 schematy instalacji odpowietrzających, odgazowujących i pomiarowych zbiorników ładunkowych 
i resztkowych, 

.23 schemat instalacji gazów skroplonych, niebędących ładunkiem, 

.24 schemat instalacji gazów toksycznych, 

.25 plan rozmieszczenia sygnalizatorów poziomu wody w ładowniach, przedziałach balastowych 
i przedziałach suchych (dla masowców), 

.26 obliczenia dotyczące zalewania przedziałów maszynowych bez stałej wachty (patrz 1.16.10.8). 

1.3.3     Dokumentacja klasyfikowanego urządzenia chłodniczego: 
.1 opis techniczny urządzenia chłodniczego (do wglądu), 
.2 obliczenie zapotrzebowania mocy urządzenia chłodniczego z podaniem obciążenia cieplnego dla 

każdego chłodzonego pomieszczenia ładunkowego i technologicznego odbiornika chłodniczego 
(do wglądu), 

.3 plan urządzenia chłodniczego na statku, 
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.4 schematy zasadnicze instalacji czynnika chłodniczego, chłodziwa i wody chłodzącej z ukazaniem 
miejsc zainstalowania przyrządów kontrolno-pomiarowych i przyrządów automatyki, 

.5 schemat instalacji chłodzenia powietrznego z ukazaniem grodzi wodoszczelnych i przegród ognio-
trwałych, 

.6 rysunki rozmieszczenia mechanizmów i urządzeń w maszynowni chłodniczej z ukazaniem dróg 
wyjścia, 

.7 rysunki rozmieszczenia mechanizmów i urządzeń w pomieszczeniach chłodzonych z ukazaniem 
miejsc zainstalowania przyrządów do pomiaru temperatury, 

.8 schematy zasadnicze podstawowej i awaryjnej wentylacji maszynowni chłodniczej z ukazaniem 
grodzi wodoszczelnych oraz podaniem krotności wymiany powietrza, 

.9 szczegółowy opis techniczny izolacji z planem rozmieszczenia w rzucie pionowym i poziomym 
pomieszczeń chłodzonych wraz z przyległymi zbiornikami paliwa i/lub ładunku ciekłego i infor-
macją o znajdujących się w nich instalacjach grzewczych, 

.10 rysunki konstrukcji węzłów izolacji z podaniem grubości warstw materiałów, 

.11 plan rozmieszczenia na statku urządzeń chłodniczych i zamrażalniczych oraz innego technologicz-
nego wyposażenia chłodniczego, 

.12 schemat zasadniczy instalacji kurtyn wodnych w pomieszczeniach maszynowni chłodniczej i ma-
gazynie zapasu czynnika (dla czynników grupy II), 

.13 schematy zasadnicze układów automatycznej regulacji, bezpieczeństwa i sygnalizacji, 

.14 wykaz mechanizmów, zbiorników i aparatów urządzenia chłodniczego z podaniem ich charakte-
rystyk technicznych i wytwórcy (do wglądu), 

.15 wykaz przyrządów regulacyjnych i pomiarowych urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych 
z podaniem charakterystyk technicznych i wytwórcy (do wglądu), 

.16 tablice wielkości powierzchni wygradzających chłodzone pomieszczenia ładunkowe z danymi ob-
liczeniowymi współczynnika przenikania ciepła tych powierzchni (do wglądu), 

.17 schemat elektryczny urządzeń chłodni, 

.18 schematy elektryczne rozdzielnic chłodni, 

.19 zestawienie przyrządów i aparatur elektrycznych, 

.20 schematy sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń silników sprężarek chłodniczych, pomp i wen-
tylatorów. 

1.3.4     Dokumentacja nieklasyfikowanego urządzenia chłodniczego 

Zakres dokumentacji obejmuje dokumentację wymienioną w: 1.3.3.3, 1.3.3.4, 1.3.3.8 (tylko dla czynnika 
chłodniczego), 1.3.3.6, 1.3.3.11, 1.3.3.12 (tylko dla urządzeń pracujących pod ciśnieniem czynnika chłodni-
czego), 1.3.3.13 (tylko dla urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych) oraz 1.3.3.17 do 1.3.3.20. 

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

1.4     Zakres nadzoru 

1.4.1     Ogólne zasady dotyczące nadzoru nad produkcją i budową urządzeń, mechanizmów i instalacji 
okrętowych objętych wymaganiami Części VI podane są w Części I – Zasady klasyfikacji. 

1.4.2     Nadzorowi podczas budowy lub przebudowy statku podlegają instalacje, mechanizmy i urządze-
nia, których dokumentacja jest przedmiotem rozpatrzenia i zatwierdzenia. 

1.4.3     Pod nadzorem PRS powinno się odbywać instalowanie mechanicznego wyposażenia przedziałów 
maszynowych oraz instalowanie i próby działania następujących urządzeń wchodzących w skład urządzeń 
maszynowych statku: 

.1 silników głównych oraz ich przekładni i sprzęgieł, 

.2 kotłów, zbiorników ciśnieniowych i wymienników ciepła, 

.3 mechanizmów pomocniczych, 

.4 układów sterowania, kontroli i sygnalizacji urządzeń maszynowych, 

.5 wałów i pędników, 



Postanowienia ogólne 

 

13 

.6 urządzeń napędowo-sterowych. 

1.4.4     Nadzór PRS obejmuje zagadnienia związane z drganiami układów napędowych i mechanizmów 
pomocniczych na zasadach podanych w Publikacji Nr 2/I – Zapobieganie drganiom na statkach. 

Zastosowanie norm dotyczących drgań do oceny stanu urządzeń napędowych i pomocniczych, które 
nie są objęte Publikacją 2/I, powinno być rozpatrywane indywidualnie w każdym przypadku.  

1.4.5     PRS uznaje w działalności nadzorczej pomiary drgań i innych wielkości fizycznych wykonane 
tylko przez izby pomiarów uznane przez PRS. 

1.4.6     Nadzorowi w czasie produkcji podlegają rury i armatura rurociągów klas I i II (patrz 1.16.2.2) 
oraz armatura denna, burtowa i zamontowana na grodzi zderzeniowej, a także armatura zdalnie sterowana. 

Ww. wyroby powinny posiadać świadectwa odbioru PRS: Metryki lub Świadectwa uznania typu wyrobu. 

1.4.7     Nadzorowi PRS podlegają następujące etapy budowy instalacji urządzeń chłodniczych: 
.1 wykonanie i próby poszczególnych elementów urządzenia chłodniczego w wytwórni, 
.2 montaż mechanizmów, aparatów i zbiorników, 
.3 montaż instalacji czynnika chłodniczego, 
.4 montaż instalacji chłodziwa, chłodzenia powietrznego i wody chłodzącej, 
.5 montaż instalacji wentylacji zasadniczej i awaryjnej,  
.6 montaż izolacji pomieszczeń chłodzonych, zamrażalników, aparatów, zbiorników i rurociągów 

chłodniczych, 
.7 montaż układów sterowania, kontroli, sygnalizacji i zabezpieczeń urządzenia chłodniczego. 

1.4.8     Po zamontowaniu na statku mechanizmów, wyposażenia i instalacji, urządzenia maszynowe 
i chłodnicze powinny być poddane próbom pod obciążeniem według programów uzgodnionych z PRS, 
obejmujących próby w morzu silników głównych, urządzeń sterowych i kotwicznych, a także określenie 
charakterystyk manewrowych zespołu napędowego. 

Program prób głównych silników spalinowych powinien spełniać mające zastosowanie wymagania za-
warte w Publikacji Nr 28/P – Próby silników spalinowych. 

1.4.9     Dla statków o pojemności brutto 500 lub większej oraz dla wszystkich statków pasażerskich pły-
wających w żegludze międzynarodowej, niżej wymienione wyposażenie zawarte w Aneksie A.1 Dyrektywy 
(EU) 2015/559 z dnia 9 kwietnia 2015 podlega procedurom oceny zgodności (certyfikacji) z wymaganiami 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/EU z dnia 23 lipca 2014, w sprawie wyposażenia 
morskiego, zwanej również Dyrektywą MED: 

.1 urządzenia zapobiegające przedostawaniu się płomieni do zbiorników ładunkowych na zbiornikow-
cach  (wyposażenie inne niż zawory); 

.2 przejścia przez przegrody klasy A: rurociągów, kanałów wentylacyjnych, szybów itp.; 

.3 przejścia przez przegrody klasy B: rurociągów, kanałów wentylacyjnych, szybów itp.; 

.4 materiały inne niż stal, stosowane na przejścia rurociągów przez przegrody klasy A lub B; 

.5 materiały inne niż stal, stosowane w instalacjach paliwa lub oleju: rury i łączniki z tworzyw sztucz-
nych, zawory, łączniki elastyczne rurociągów i kompensatory, metalowe elementy rurociągów 
z elastycznymi i elastomerowymi uszczelkami; 

.6 klapy pożarowe. 

1.5     Próby ciśnieniowe 

1.5.1     Próby ciśnieniowe elementów linii wałów 

1.5.1.1     Po zakończeniu obróbki mechanicznej następujące elementy należy poddać próbom ciśnieniowym: 
– tuleje wałów śrubowych – ciśnieniem 0,2 MPa, 
– pochwy wału – ciśnieniem 0,2 MPa. 
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1.5.1.2     Uszczelnienie wału śrubowego, w przypadku smarowania olejowego, należy poddać po zamonto-
waniu próbie szczelności ciśnieniem równym ciśnieniu hydrostatycznemu w zbiorniku grawitacyjnym oleju 
smarowego, wypełnionym do poziomu roboczego. W czasie próby należy obracać wałem śrubowym. 

1.5.2     Próby ciśnieniowe śrub napędowych 

1.5.2.1     Piastę śruby o skoku nastawnym należy, po zmontowaniu śruby, poddać próbie szczelności od 
wewnątrz ciśnieniem równym ciśnieniu hydrostatycznemu w zbiorniku grawitacyjnym oleju smarowego, 
wypełnionym do poziomu roboczego. Podczas próby zaleca się kilkakrotne przesterowanie skrzydeł do 
ich skrajnych położeń. 

1.5.2.2     Uszczelnienia wirnika pędnika cykloidalnego należy poddać próbie szczelności od wewnątrz ci-
śnieniem równym ciśnieniu hydrostatycznemu w zbiorniku grawitacyjnym oleju smarowego, wypełnio-
nym do poziomu roboczego. 

1.5.3     Próby ciśnieniowe armatury 

1.5.3.1     Armaturę instalowaną na rurociągach klas I i II (patrz 1.16.2.2) należy poddać próbie hydraulicznej 
ciśnieniem próbnym zgodnie z punktem 1.5.2.1 z Części VII – Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnie-
niowe. 

1.5.3.2     Armaturę przeznaczoną dla ciśnień nominalnych 0,1 MPa lub niższych oraz na podciśnienia na-
leży poddać próbie hydraulicznej ciśnieniem co najmniej 0,2 MPa. 

1.5.3.3     Armaturę instalowaną na skrzyniach zaworów dennych, skrzyniach zaworów burtowych oraz na 
poszyciu zewnętrznym kadłuba poniżej wodnicy ładunkowej należy poddać próbie hydraulicznej ciśnie-
niem nie mniejszym niż 0,5 MPa. 

1.5.3.4     Armaturę w stanie całkowicie zmontowanym należy poddać próbie szczelności zamknięcia ci-
śnieniem równym ciśnieniu obliczeniowemu. 

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. 

1.5.4     Próby ciśnieniowe rurociągów 

1.5.4.1     Rurociągi klasy I i II (patrz 1.16.2.2) oraz wszystkie rurociągi parowe, zasilające, sprężonego 
powietrza, oleju grzewczego i paliwowe o ciśnieniu obliczeniowym powyżej 0,35 MPa, niezależnie od ich 
klasy, należy po wykonaniu i ostatecznej obróbce, lecz przed zaizolowaniem, poddać w obecności inspek-
tora PRS próbom hydraulicznym ciśnieniem próbnym ppr określonym wg wzoru: 
 pp pr 5,1=  [MPa] (1.5.4.1-1) 
gdzie: 
p  –  ciśnienie obliczeniowe (patrz 1.16.3.1), [MPa]. 

Przy próbach rur stalowych dla temperatur obliczeniowych ponad 300 °C ciśnienie próbne ppr należy 
określać wg poniższego wzoru, przy czym może ono nie przekraczać wartości 2 p: 

 pp t
d

pr σ
σ τ

100

1,5=  [MPa] (1.5.4.1-2) 

gdzie:  
στ

100  –  naprężenia dopuszczalne przy 100 °C, [MPa], 

σ d
t

 –  naprężenia dopuszczalne przy temperaturze obliczeniowej, [MPa].  
Jeżeli podczas próby hydraulicznej w poszczególnych elementach mogą powstać nadmierne napręże-

nia, to wielkość ciśnienia próbnego ppr może być za zgodą PRS zmniejszona do 1,5 p. 
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Naprężenia powstające podczas próby hydraulicznej w żadnym przypadku nie powinny przekraczać 
0,9 granicy plastyczności materiału w temperaturze próby. 

1.5.4.2     Jeżeli z przyczyn technicznych nie można przeprowadzić pełnej próby hydraulicznej rurociągu 
przed zainstalowaniem go na statku, należy uzgodnić z PRS program prób poszczególnych odcinków, 
a zwłaszcza połączeń montażowych. 

1.5.4.3     Za zgodą PRS można nie wykonywać prób ciśnieniowych, jeżeli średnica nominalna rurociągu 
jest mniejsza niż 15 mm. 

1.5.4.4     Po zmontowaniu instalacji na statku szczelność rurociągów należy sprawdzać podczas próby 
działania, przeprowadzanej w obecności inspektora PRS.  

Nie dotyczy to: 
– wężownic grzewczych i rurociągów paliwa ciężkiego lub gazowego, które należy próbować ciśnieniem 

1,5 p, lecz nie mniejszym niż 0,4 MPa, 
– rurociągów gazów skroplonych, które należy sprawdzić na przeciek powietrzem lub gazem obojętnym 

ciśnieniem odpowiadającym przyjętej metodzie kontroli. 

1.5.4.5     Jeśli ze względów technologicznych rurociągi nie zostaną poddane próbom hydraulicznym 
w warsztacie, próby te mogą zostać przeprowadzone po zakończeniu montażu rurociągów na statku. 

1.5.5     Próby ciśnieniowe urządzeń chłodniczych 

1.5.5.1     Po zakończeniu montażu urządzenia chłodniczego na statku należy przeprowadzić próby pneu-
matyczne na szczelność całej instalacji czynnika chłodniczego ciśnieniem próbnym równym ciśnieniu ob-
liczeniowemu p, określonemu według 21.2.2. 

1.5.5.2     Wszystkie próby szczelności na statku można wykonywać za pomocą suchego powietrza, dwu-
tlenku węgla lub azotu. 

1.5.5.3     Po zakończeniu prób wymaganych w 1.5.5.1 instalacja czynnika chłodniczego powinna być osu-
szona oraz zbadana na szczelność metodą próżniową przy podciśnieniu nie przekraczającym 1,0 kPa. 

1.5.5.4     Po napełnieniu instalacji czynnikiem chłodniczym należy sprawdzić szczelność złączy i armatury. 

1.6     Warunki pracy 

1.6.1     Zamontowane na statku mechanizmy, wyposażenie i instalacje powinny zachowywać sprawność 
w warunkach określonych w tabelach 1.6.1-1 i 1.6.1-2, chyba że w innych częściach Przepisów postano-
wiono inaczej. 

Tabela 1.6.1-1 
Przechył, kołysanie i przegłębienie1), 2)  

 
Lp. 

 
Mechanizm lub wyposażenie 

Długotrwały 
przechył 

Kołysanie 
boczne  

Długotrwałe 
przegłębienie 

Kołysanie 
wzdłużne 

kąt nachylenia [°] 

1 Silniki główne i pomocnicze oraz związane 
z nimi mechanizmy i urządzenia 15,0 22,5 5,04) 7,5 

2 Mechanizmy i wyposażenie awaryjne, np. 
awaryjne źródła energii, awaryjne pompy 
pożarowe 

22,53) 22,53) 10,0 10,0 

Uwagi do tabeli 1.6.1-1: 
1) Długotrwałe przechyły i przegłębienia oraz kołysanie boczne i wzdłużne mogą wystąpić równocześnie.  
2)  Za zgodą PRS mogą być przyjęte inne wartości, w zależności od typu i wymiarów statku oraz warunków jego eksploatacji. 
3) Na zbiornikowcach do przewozu ropy naftowej i jej produktów, gazowcach i chemikaliowcach, awaryjne źródła energii po-

winny zachować sprawność przy przechyle statku do 30°. 
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4) Jeśli długość statku przekracza 100 m, długotrwałe przegłębienie może wynosić 500/L, [°], gdzie L – długość statku [m] (patrz 
określenie w p. 1.2.2 z Części II – Kadłub). 

Tabela 1.6.1-2 
Temperatura powietrza 

Lp. Rozmieszczenie urządzeń mechanicznych Zakres temperatur 

1 W pomieszczeniach zamkniętych  od 0 °C do +45 °C 1) 

2 Na silnikach i kotłach oraz w miejscach narażonych na działanie 
wysokich i niskich temperatur 

odpowiednio do miejscowych  warunków 

3 Na otwartych pokładach  od –25 °C do +45 °C 1) 

Uwaga do tabeli 1.6.1-2: 
1) Dla statków z ograniczonym rejonem żeglugi, za zgodą PRS mogą być ustalone inne zakresy temperatur. 

Temperaturę wody zaburtowej należy przyjmować jako równą +32 °C. Dla statków z ograniczonym 
rejonem żeglugi, za zgodą PRS może być przyjęta niższa temperatura wody zaburtowej. 

1.7     Materiały i spawanie 

1.7.1     Materiały do produkcji oraz spawanie, zakresy odbiorów, prób i kontroli powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w Części IX – Materiały i spawanie. 

1.7.2     Wały pośrednie, oporowe i śrubowe powinny być wykonywane ze stali kutej o wytrzymałości na 
rozciąganie nie większej niż 800 MPa. 

Wały śrubowe podczas produkcji powinny być poddane badaniom ultradźwiękowym. Po zakończeniu 
obróbki mechanicznej następujące części wałów: 
– tylny koniec cylindrycznej części wału oraz około 0,3 długości stożka od jego większej średnicy 

w przypadku, gdy śruba napędowa jest osadzona na stożku, lub 
– tylny koniec wału śrubowego i rejon przejścia w kołnierz w przypadku, gdy śruba napędowa jest mo-

cowana do kołnierza wału, 
należy poddać badaniom w celu wykrycia wad powierzchniowych metodą defektoskopii magnetycznej lub 
z zastosowaniem ciekłych penetrantów. 

1.7.3     Śruby napędowe jednolite, składane i o skoku nastawnym powinny być wykonywane ze stopów 
miedzi lub z nierdzewnego staliwa węglowego. 

Śruby napędowe statków, których prędkość nie jest czynnikiem istotnym oraz śruby o niewielkich wy-
miarach, eksploatowane w wodzie o niskim zasoleniu, a także piasty śrub ze skrzydłami z nierdzewnego 
staliwa mogą być wykonane ze staliwa węglowego. 

Materiały na śruby łączące, skrzydła i piasty śrub napędowych powinny być tak dobrane, aby nie po-
wodowały korozji elektrochemicznej. 

1.7.4     W przypadkach zastosowania na wały i śruby napędowe stali stopowych, w tym odpornych na 
korozję lub o wysokiej wytrzymałości, należy przedłożyć PRS dane dotyczące składu chemicznego, wła-
sności mechanicznych, technologicznych itp., potwierdzające możliwość zastosowania takich stali. 

1.7.5     Elementy mocujące i blokujące skrzydeł, osłon, tulei i uszczelnień powinny być wykonane z ma-
teriałów odpornych na korozję. 

1.7.6     Stosowanie jakichkolwiek materiałów zawierających azbest jest niedopuszczalne. 

1.8     Silniki i kotły główne 

1.8.1     W celu utrzymania odpowiedniej manewrowości i sterowania statku we wszystkich normalnych 
okolicznościach, główne urządzenie napędowe powinno być zdolne do zapewnienia ruchu statku wstecz.    

1.8.2     Główne urządzenie napędowe powinno być zdolne do utrzymania przy swobodnym ruchu wstecz 
co najmniej 70% znamionowych obrotów wprzód. Znamionowe obroty wprzód należy rozumieć jako ob-
roty odpowiadające maksymalnej stałej mocy silnika głównego określonej w świadectwie silnika.  
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1.8.3     Jeśli do napędu głównego wykorzystywane są turbiny parowe, powinny być one zdolne do utrzy-
mania w swobodnym ruchu wstecz co najmniej 70% znamionowych obrotów wprzód przez okres co naj-
mniej 15 minut. Próbę ruchu wstecz należy ograniczyć do 30 minut lub do okresu zgodnego z zaleceniami 
producenta, aby uniknąć przegrzania turbiny ze względu na wpływ oporu powietrza i tarcia.  

1.8.4     W przypadku układów napędu głównego z przekładnią nawrotną, śrubą nastawną lub silnikiem 
elektrycznym bieg wstecz nie powinien prowadzić do przeciążenia urządzeń napędowych. Jeżeli w ukła-
dzie napędowym zastosowano rozłączalne sprzęgło, to jego załączanie nie może wywoływać przeciążeń 
w układzie napędowym (chwilowych, uderzeniowych, dynamicznych) mogących prowadzić do uszkodzeń 
elementów tego układu. 

1.8.5     Główne systemy napędowe powinny być poddawane próbom w celu zademonstrowania charakte-
rystyki przy ruchu wstecz. Próby te powinny być wykonywane podczas prób morskich co najmniej w za-
kresie manewrowym systemu napędowego i przy sterowaniu ze wszystkich pozycji. Plan prób powinien 
być dostarczony przez stocznię i zaakceptowany przez PRS. W przypadku gdy producent określił specy-
ficzne parametry eksploatacyjne, powinny być one uwzględnione w planie prób.   

1.8.6     Podczas prób morskich należy zademonstrować i zarejestrować charakterystyki zmiany kierunku 
obrotów urządzenia napędowego, włącznie z systemem sterowania skokiem skrzydła śrub ze skokiem na-
stawnym.   

Uwaga: Postanowienia 1.8.5 do 1.8.6 mają zastosowanie do statków, których kontrakt na budowę zawarto 1 lipca 2018 roku lub 
po tej dacie. W przypadku gdy główne lub pomocnicze urządzenia maszynowe lub urządzenie sterowe poddano znacznej napra-
wie, PRS powinien rozważyć czy ma to wpływ na charakterystykę reagowania system napędowego. Zakres prób morskich powi-
nien wówczas także uwzględniać plan prób charakterystyki reakcji na ruch wstecz. Próby powinny wykazać właściwe działanie 
w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych co najmniej w zakresie manewrowym urządzenia napędowego, zarówno w przy-
padku kierunku naprzód jak i wstecz. W zależności od rzeczywistego zakresu naprawy PRS może zaakceptować zredukowanie 
planu prób. 

1.8.7     Statki należy tak wyposażyć, aby urządzenia napędowe i zespoły prądotwórcze mogły być uru-
chomione ze stanu bezenergetycznego bez pomocy z zewnątrz, przy użyciu jedynie urządzeń dostępnych 
na pokładzie.   

Jeśli do tego celu wymagana jest awaryjna sprężarka lub prądnica, te zespoły powinny być zasilane 
ręcznie lub przez silnik olejowy z ręcznym rozruchem lub przez sprężarkę obsługiwaną ręcznie.   

Urządzenia do uruchamiania głównych lub pomocniczych urządzeń maszynowych powinny mieć taką 
wydajność, aby energia rozruchu i zasilanie silnika były możliwe do uzyskania w ciągu 30 minut od roz-
ruchu ze stanu bezenergetycznego.   

Do uruchomienia urządzenia maszynowego może być wykorzystany awaryjny zespół prądotwórczy. 
(patrz także 16.2.3). 

1.8.8     Silnik główny jednosilnikowego układu napędowego powinien spełniać wymagania punktu 2.4.1 
z Części VII – Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe. 

1.8.9     Na statkach nieograniczonego rejonu żeglugi liczba kotłów głównych nie powinna być mniejsza 
od dwóch. Możliwość zastosowania głównych silników parowych z jednym kotłem wodnorurkowym pod-
lega odrębnemu rozpatrzeniu przez PRS. 

1.8.10     Wykaz zalecanych części zapasowych ujęto w Załączniku do niniejszej części Przepisów. 

1.9     Przedziały maszynowe 

1.9.1     Rozmieszczenie silników i mechanizmów w przedziałach maszynowych powinno być takie, aby 
zapewniona była możliwość przejścia z miejsc ich sterowania i obsługi do dróg ewakuacji. Szerokość 
przejść na całej długości nie powinna być mniejsza niż 600 mm. 

Na statkach o pojemności brutto mniejszej niż 1000, szerokość przejść może być zmniejszona do 500 mm. 

1.9.2     Szerokość przejść koło rozdzielnic elektrycznych powinna spełniać wymagania podrozdziału 4.5.7 
z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania. 
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1.9.3     Dla każdego przedziału maszynowego należy przewidzieć drogi ewakuacji spełniające wymagania 
podrozdziału 2.3.3 z Części V – Ochrona przeciwpożarowa. 

Drogi ewakuacji z tuneli wałów napędowych i tuneli rurociągów powinny odpowiadać wymaganiom dla 
dróg ewakuacji z pomieszczeń maszynowych kategorii A i dodatkowo powinny być wygrodzone szybami 
wodoszczelnymi, wyprowadzonymi ponad płaszczyznę najwyższej wodnicy ładunkowej. Jedna z takich 
dróg ewakuacji może prowadzić do przedziałów maszynowych. 

Drzwi z tuneli wałów napędowych i rurociągów, prowadzące do przedziałów maszynowych i pom-
powni ładunkowych, powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w podrozdziale 7.3 z Części III – Wy-
posażenie kadłubowe. 

1.9.4     Pomieszczenia warsztatów, stanowisk do prób wtryskiwaczy, wirówek itp. pomieszczenia, wygro-
dzone wewnątrz przedziałów maszynowych, mogą mieć wyjścia tylko do tych pomieszczeń. CMK wygro-
dzone wewnątrz przedziału maszynowego powinno mieć oprócz wyjścia do tego pomieszczenia niezależną 
drogę ewakuacji. Przy niewielkich rozmiarach przedziału maszynowego lub gdy wyjście z CMK znajduje 
się w pobliżu jednej z dróg ewakuacji z maszynowni, za zgodą PRS można nie przewidywać niezależnej 
drogi ewakuacji z CMK. 

1.9.5     Jeżeli dwa przyległe przedziały maszynowe są ze sobą połączone drzwiami i każde ma tylko jedną 
drogę ewakuacji przez szyb, to szyby te należy umieścić po przeciwległych burtach. 

1.9.6     Wyjścia z przedziałów maszynowych powinny znajdować się w takich miejscach, z których są 
dojścia na pokład łodziowy (ewakuacyjny). 

1.9.7     Wszystkie drzwi oraz pokrywy luków wyjściowych i świetlików, przez które możliwe jest wyjście 
z przedziałów maszynowych, powinny być otwierane i zamykane z obu stron. Na pokrywach takich luków 
wyjściowych i świetlików należy umieścić wyraźny napis zakazujący kładzenia na nich jakichkolwiek przed-
miotów.  

Pokrywy świetlików nie będących wyjściami powinny mieć urządzenia do ich zamykania od ze-
wnątrz (patrz też 11.3.7). 

1.9.8     Powierzchnie mechanizmów, elementów wyposażenia i rurociągów, mogące się nagrzewać do 
temperatur przekraczających 220 °C, powinny być izolowane cieplnie. Izolacja powinna być wykonana 
z materiałów niepalnych. Zewnętrzna powierzchnia izolacji powinna być nieprzepuszczalna dla olejów, 
paliw oraz ich oparów. Typ izolacji i sposób jej zamocowania powinny być takie, aby na skutek drgań nie 
następowało pękanie izolacji ani pogarszanie jej własności izolacyjnych. Dodatkowo izolacja powinna 
spełniać wymagania 1.7.6 oraz 1.16.8. 

Izolację należy również zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

1.9.9     Wszystkie przedziały maszynowe należy wyposażyć w wentylację odpowiadającą wymaganiom 
zawartym w rozdziale 11. 

1.10     Rozmieszczenie silników, mechanizmów i elementów wyposażenia 

1.10.1     Rozmieszczenie silników, mechanizmów, kotłów, elementów wyposażenia, rurociągów i arma-
tury powinno być takie, aby był możliwy do nich dostęp dla obsługi, wykonywania napraw w przypadku 
awarii oraz demontażu i transportu poza statek. 

Należy spełnić również wymagania zawarte w 1.9.1. 

1.10.2     Odległość między zewnętrznym pokryciem izolacji kotła a ściankami zbiorników paliwa ciekłego po-
winna być wystarczająca do swobodnego przepływu powietrza niezbędnego do utrzymania temperatury paliwa 
w zbiornikach poniżej jego temperatury zapłonu, z wyjątkiem przypadków określonych w 12.3.4. 

1.10.3     Żaden zbiornik paliwa ciekłego nie może być umieszczony w miejscu, gdzie przelanie lub wyciek 
z niego może stanowić zagrożenie pożarem lub wybuchem wskutek dostania się paliwa na rozgrzane po-
wierzchnie. Zbiorniki paliwa ciekłego, oleju smarowego i innych olejów łatwo zapalnych, ich rurociągi, 
filtry, podgrzewacze itp. nie powinny być umieszczane bezpośrednio ponad gorącymi powierzchniami, 
takimi jak kotły, rurociągi pary, kolektory wydechowe, tłumiki i inne urządzenia wymagające izolacji 
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cieplnej. Powinny też być oddalone od takich powierzchni tak daleko, jak jest to możliwe. W szczególności 
filtry paliwa pod ciśnieniem powinny być umieszczone tak, aby ewentualny strumień wycieku nie był 
skierowany na takie powierzchnie. 

Należy przewidzieć zabezpieczenia (np. osłony) zapobiegające zetknięciu się ze źródłami zapłonu 
ewentualnego wycieku pod ciśnieniem paliwa, oleju smarowego lub innego oleju łatwo zapalnego z każdej 
pompy, filtra, podgrzewacza lub rurociągu (patrz też 1.16.11.16 ÷ 1.16.11.18). 

1.10.4     Na ile jest to praktycznie możliwe, rurociągi zawierające podgrzane paliwo pod ciśnieniem wyż-
szym niż 0,18 MPa powinny znajdować się w dobrze oświetlonych miejscach przedziałów maszynowych 
i takich, by ewentualne uszkodzenia rurociągów i przecieki paliwa mogły być łatwo zauważone. 

Przez określenie „podgrzane paliwo” należy rozumieć takie paliwo, którego temperatura po podgrzaniu 
jest wyższa niż 60 ºC lub jest wyższa niż temperatura zapłonu, jeżeli dla danego paliwa była ona niższa 
niż 60 ºC. 

Wentylacja przestrzeni maszynowych w tym rejonie powinna być we wszystkich normalnych warun-
kach eksploatacyjnych wystarczająca, by zapobiec gromadzeniu się oparów podgrzewanego paliwa. 

1.10.5     Kotły pomocnicze instalowane we wspólnym pomieszczeniu z silnikami spalinowymi należy, 
w obrębie urządzenia do opalania, otoczyć przegrodą metalową lub należy zastosować inne środki zapo-
biegające przeniesieniu płomienia na wyposażenie przedziału maszynowego w przypadku wyrzucenia pło-
mienia z paleniska. 

1.10.6     Dookoła kotłów pomocniczych opalanych paliwem ciekłym i umieszczonych na platformach lub 
pokładach pośrednich w pomieszczeniach niewodoszczelnych należy zainstalować olejoszczelne zrębnice 
o wysokości nie mniejszej niż 200 mm. 

1.10.7     Zbiorniki paliwa ciekłego powinny, na ile jest to praktycznie możliwe, stanowić część konstrukcji 
kadłuba i powinny być usytuowane poza przedziałami maszynowymi kategorii A. Gdy jest konieczne, aby 
zbiorniki paliwa, nie będące zbiornikami dennymi, przylegały do przedziałów maszynowych kategorii A lub 
znajdowały się wewnątrz przedziałów maszynowych kategorii A, to co najmniej jedna z ich pionowych 
ścian powinna być wspólna ze ścianą ograniczającą ten przedział oraz zalecane jest, aby zbiorniki te miały 
wspólną ścianę ze zbiornikami dna podwójnego, a powierzchnia ścian oddzielających zbiorniki od prze-
działu maszynowego powinna być jak najmniejsza. W zbiornikach tych nie może być przechowywane 
paliwo o temperaturze zapłonu niższej niż 60 °C (patrz też 1.18). 

Należy unikać stosowania wolno stojących zbiorników paliwa, a instalowanie takich zbiorników 
w przedziałach kategorii A na statkach pasażerskich jest zabronione. Tam gdzie takie zbiorniki są dozwo-
lone, należy je umieszczać w szczelnych wannach ściekowych o znacznej pojemności, wyposażonych 
w rury ściekowe zgodnie z 12.5.2÷12.5.5. 

1.10.8     Sprężarki powietrza należy ustawiać w takich miejscach, aby zasysane przez nie powietrze było 
możliwie w jak najmniejszym stopniu zanieczyszczone parami palnych cieczy. 

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

.1 wentylację mechaniczną, spełniającą wymagania podane w 11.3.4; 

.2 instalacje wykrywania i gaszenia pożaru, spełniające wymagania podane w podrozdziale 2.5.5 
z Części V – Ochrona przeciwpożarowa.  

Jeżeli umieszczenie wirówek w oddzielnym pomieszczeniu jest praktycznie niemożliwe, to wirówki 
i związane z ich pracą komponenty powinny być umieszczone w miejscu, które wyposażone jest w: 

.3 ścieki o odpowiedniej wydajności dla zminimalizowania swobodnej powierzchni rozlanego pa-
liwa. Jeśli przewidziano rurociągi ściekowe z miejsca zbierania przecieków, to powinny one być 
doprowadzone do odpowiedniego zbiornika ściekowego, który nie stanowi części systemu przele-
wowego paliwa; 
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.4 osłony zabezpieczające przed rozpryskiwaniem paliwa, zainstalowane w rejonie każdego połącze-
nia rurociągów paliwowych; każdy 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 zewnątrz przedziałów maszynowych, patrz punkt 2.1.4.3 
z Części V – Ochrona przeciwpożarowa. 

1.10.10     Wymagania dotyczące rozmieszczenia podstawowych i awaryjnych źródeł energii elektrycznej, 
urządzeń elektrycznych oraz tablic rozdzielczych zawarte są w Części VIII – Instalacje elektryczne i sys-
temy sterowania. 

1.10.11     Agregaty hydrauliczne o mocy większej niż 50 kW i o ciśnieniu roboczym wyższym niż 
10,0 MPa powinny być umieszczane w specjalnie przeznaczonym pomieszczeniu, z oddzielną wentylacją. 

1.10.12     Użycie materiału innego niż stal w instalacjach silnika, turbiny, przekładni dopuszcza się w na-
stępujących przypadkach: 

.1 rurociągów wewnętrznych, które w przypadku awarii nie mogą spowodować wycieku cieczy palnej 
na lub do wnętrza mechanizmu; lub 

.2 elementów, które są poddane rozbryzgom cieczy od wewnątrz w czasie pracy mechanizmów, takich 
jak pokrywy mechanizmów, pokrywy mechanizmów korbowych, osłony końcowe wału rozrządu, 
drzwiczki inspekcyjne oraz misy olejowe. Warunkiem jest, aby ciśnienie wewnątrz tego elementu 
oraz wszystkich jego części w nich zawartych było mniejsze niż 0,18N/mm2 i aby pojemność mo-
krych mis olejowych nie przekraczała 100 litrów, lub, 

.3 elementów zamocowanych do mechanizmów, które spełniają kryteria prób ogniowych zgodnie 
z normą ISO 19921:2004/19922:2005 lub inną normą akceptowaną przez PRS i które zachowują 
odpowiednie właściwości mechaniczne dla ich przeznaczenia. 

1.11     Montaż silników, mechanizmów i elementów wyposażenia  

1.11.1     Silniki, mechanizmy i elementy wyposażenia wchodzące w skład urządzeń maszynowych należy 
ustawiać na mocnych i sztywnych fundamentach. Konstrukcja fundamentów powinna odpowiadać wyma-
ganiom rozdziału 12 z Części II – Kadłub. 

1.11.2     Kotły należy ustawiać na fundamentach w taki sposób, aby ich spoiny nie znajdowały się na pod-
porach. 

1.11.3     W celu zabezpieczenia kotłów przed przesunięciem należy zainstalować odpowiednie stopery 
i ściągi, uwzględniając przy tym zapewnienie możliwości termicznego wydłużenia się korpusu kotła. 

1.11.4     Mechanizmy i inne urządzenia mogą być umieszczone na dnie wewnętrznym, grodziach wodosz-
czelnych, ścianach tunelu linii wałów lub ścianach zbiorników paliwa, pod warunkiem mocowania ich na 
fundamentach lub wspornikach przyspawanych do usztywnień lub do poszycia w miejscu bezpośrednio 
usztywnionym. 

1.11.5     Jeżeli istnieje konieczność ustawienia silników lub mechanizmów na podkładkach elestycznych, to 
należy 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. 

Ustawianie silników i mechanizmów na podkładkach z tworzyw sztucznych podlega odrębnemu roz-
patrzeniu przez PRS. Tworzywa sztuczne powinny być uznane przez PRS. 

1.11.6     Silniki główne i ich przekładnie oraz łożyska oporowe wałów napędowych należy montować na 
fundamentach, częściowo lub całkowicie przy pomocy śrub pasowanych lub specjalnych stoperów. 

1.11.7     Śruby mocujące do fundamentów silniki główne, silniki i mechanizmy pomocnicze oraz łożyska 
nośne linii wałów powinny być zabezpieczone przed odkręcaniem się. 
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1.11.8     Silniki i mechanizmy o poziomej osi obrotu wału należy ustawiać równolegle do płaszczyzny 
symetrii statku. Inny kierunek ustawienia może być akceptowany pod warunkiem, że konstrukcja silnika 
lub mechanizmu zapewnia pracę w warunkach określonych w 1.6 przy takim ustawieniu. 

1.11.9     Silniki do napędu prądnic należy ustawiać na wspólnych fundamentach z prądnicami. 

1.12     Urządzenia sterujące silnika głównego 

1.12.1     Konstrukcja i rozmieszczenie urządzeń rozruchowych oraz urządzeń zmieniających liczbę i kie-
runek obrotów powinny być takie, aby jedna osoba mogła wykonać rozruch i przesterowanie każdego 
silnika.  

1.12.2     Kierunek ruchu dźwigni i pokręteł należy oznaczać strzałkami i napisami informacyjnymi. 

1.12.3     Na stanowiskach sterowania na mostku nawigacyjnym przestawianie dźwigni sterujących silnikami 
głównymi w kierunku od siebie lub w prawo, a w przypadku pokręteł w kierunku zgodnym z ruchem wska-
zówek zegara, powinno odpowiadać ruchowi statku naprzód. 

Na dodatkowych stanowiskach sterowania statkiem mogą być ustalone, po uzgodnieniu z PRS, od-
mienne kierunki ruchu dźwigni. 

1.12.4     Konstrukcja urządzeń sterujących powinna wykluczać możliwość samoczynnej zmiany nastawy. 

1.12.5     Urządzenia sterujące silników wyposażonych w obracarki wałów z napędem mechanicznym po-
winny mieć blokadę uniemożliwiającą uruchomienie silnika przy włączonej obracarce. 

1.12.6     Zaleca się, aby telegraf maszynowy był zblokowany z urządzeniami do rozruchu i zmiany kie-
runku obrotów w sposób uniemożliwiający pracę przy obrotach w kierunku przeciwnym do zadanego. 

1.12.7     Przekazywane z mostka rozkazy dotyczące mechanizmów napędowych statku powinny być 
wskazywane w centrali manewrowo-kontrolnej lub, w zależności od sytuacji, na pomoście manewrowym, 
jeśli ma to zastosowanie. 

1.13     Sterowanie mechanizmami i stanowiska sterowania 

1.13.1     Główne i pomocnicze mechanizmy ważne dla napędu, sterowania i bezpieczeństwa statku należy 
wyposażyć w skuteczne środki do ich obsługi i sterowania. Wszystkie układy sterowania ważne dla na-
pędu, sterowania i bezpieczeństwa statku powinny być niezależne lub tak zaprojektowane, aby awaria 
jednego z układów nie wykluczała działania innego układu. 

Niezależnie od zdalnego sterowania, zawsze powinna istnieć możliwość sterowania mechanizmami 
głównymi i pomocniczymi, ważnymi dla napędu i bezpieczeństwa statku, z miejsca usytuowanego bezpo-
średnio na lub w pobliżu tych mechanizmów. 

1.13.2     Lokalne stanowiska sterowania silnikami głównymi powinny być wyposażone w: 
– urządzenia sterujące, 
– przyrządy kontrolno-pomiarowe do obserwacji pracy urządzeń napędu głównego w zakresie ustalonym 

przez wytwórcę,  
– obrotomierze i przyrządy wskazujące kierunek obrotu wału śrubowego, 
– przyrządy wskazujące położenie skrzydeł śrub o skoku nastawnym, 
– środki łączności. 

1.13.3     Na statkach wyposażonych w kilka silników głównych, w przekładnie nawrotne lub w śruby 
o skoku nastawnym należy przewidzieć wspólne stanowisko sterowania. 

1.13.4     W przypadku zastosowania zdalnego lub zdalnie automatycznego sterowania urządzeniami na-
pędu głównego powinny być spełnione odpowiednie wymagania rozdziału 20 i 21 z Części VIII – Instala-
cje elektryczne i systemy sterowania. 
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1.13.5     Stanowiska na skrzydłach mostka nawigacyjnego powinny być połączone ze stanowiskiem stero-
wania na mostku, tak aby sterowanie z każdego z nich mogło być prowadzone bez żadnych przełączeń. 

1.14     Środki łączności 

1.14.1     Należy przewidzieć co najmniej dwa niezależne środki łączności do przekazywania rozkazów 
z mostka nawigacyjnego do miejsca w przedziale maszynowym lub w CMK, z którego normalnie odbywa 
się sterowanie silnikami. Jednym z nich powinien być telegraf maszynowy, zapewniający wizualną iden-
tyfikację przekazywanych rozkazów i ich potwierdzeń zarówno w przedziale maszynowym, jak i na 
mostku nawigacyjnym, wyposażony w dobrze słyszalny sygnał dźwiękowy, różniący się od innych sygna-
łów stosowanych w danym pomieszczeniu (patrz też rozdział 7 z Części VIII – Instalacje elektryczne i sys-
temy sterowania).  

Drugi środek łączności powinien być niezależny od telegrafu maszynowego i powinien umożliwiać 
weryfikację przekazywanych rozkazów sterowania silnikami i ich potwierdzeń. 

Należy również przewidzieć środek łączności umożliwiający identyfikację zarówno przekazywanych 
rozkazów sterowania silnikami, jak i ich potwierdzeń pomiędzy mostkiem nawigacyjnym i przedziałem 
maszynowym a innymi miejscami, z których można sterować obrotami lub kierunkiem naporu śrub. Dwa 
blisko położone stanowiska sterowania mogą być wyposażone w jeden wspólny środek łączności. 

1.14.2     Należy przewidzieć dwustronną łączność między maszynownią a pomieszczeniami mechanizmów po-
mocniczych i kotłownią, a ponadto na zbiornikowcach – między maszynownią a pompownią. 

1.14.3     Pomiędzy mostkiem nawigacyjnym a pomieszczeniem maszyny sterowej należy przewidzieć 
środki łączności umożliwiające przekazywanie rozkazów oraz potwierdzeń ich wykonania. 

1.14.4     W przypadku środków łączności służących do przeprowadzania rozmów należy zastosować 
środki zapewniające słyszalność podczas pracy silników i mechanizmów. 

1.15     Przyrządy kontrolno-pomiarowe 

1.15.1     Przyrządy kontrolno-pomiarowe, z wyjątkiem termometrów cieczowych, powinny być spraw-
dzone i odebrane przez kompetentne organa administracji zgodnie z wymaganiami obowiązujących prze-
pisów państwowych. 

1.15.2     Dokładność wskazań obrotomierzy powinna zawierać się w przedziale ± 2,5 % zakresu pomiaro-
wego. W przypadku ustalenia zabronionych zakresów obrotów silnika głównego (patrz 4.4), powinny one 
być wyraźnie i trwale oznaczone na tarczach wszystkich obrotomierzy.  

1.15.3     Instalacje rurociągów powinny być wyposażone w przyrządy kontrolno-pomiarowe niezbędne do 
kontroli ich prawidłowej pracy. Przy ustalaniu rodzaju i liczby tych przyrządów należy kierować się wska-
zaniami producenta mechanizmów i urządzeń wchodzących w skład danej instalacji. 

1.15.4     Przyrządy kontrolno-pomiarowe w instalacjach paliwa, oleju smarowego i innych olejów łatwo 
zapalnych powinny być wyposażone w zawory lub kurki, służące do odcinania dopływu czynnika do tych 
przyrządów. Czujki termometrów powinny być umieszczane w szczelnych tulejkach. 

1.16     Wymagania ogólne dotyczące instalacji rurociągów 

1.16.1     Minimalna liczba pomp obsługujących instalacje kadłubowe 

Na statkach o pojemności brutto 500 i większej w ramach obowiązujących konwencji powinny być 
przewidziane co najmniej: 

.1 na statkach towarowych – 3 pompy, włącznie z awaryjną pompą pożarową w ramach dozwolonej 
przemienności zastosowania do obsługi instalacji: 
– pożarowej (wodnohydrantowej), 
– balastowej, 
– zęzowej; 
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.2 na ropowcach i produktowcach przewożących produkty o temperaturze zapłonu nieprzekraczającej 
60 ºC – 4 pompy, włącznie z awaryjną pompą pożarową w ramach dozwolonej przemienności 
zastosowania do obsługi instalacji: 
– pożarowej (wodnohydrantowej), 
– balastowej, 
– zęzowej, 
– chłodzenia skrubera. 

1.16.2     Klasa, materiał, wykonanie i zastosowanie rurociągów 

1.16.2.1     Zawarte w tym podrozdziale wymagania dotyczą instalacji rurociągów powszechnie stosowa-
nych na statkach i wykonanych ze stali węglowych, węglowo-manganowych, stopowych lub z metali nie-
żelaznych, wymienionych w zakresie rozpatrywanej dokumentacji (patrz też 1.16.2.8). 

Nie dotyczą one otwartych rurociągów spalinowych z silników i turbin, rur będących integralnymi czę-
ściami kotłów, a także rurociągów ładunkowych na chemikaliowcach. 

1.16.2.2     W celu określenia zakresu prób, typu połączeń, rodzaju obróbki cieplnej i technologii spawania, 
rurociągi – w zależności od ich przeznaczenia i parametrów przepływającego czynnika – dzielą się na 
klasy zgodnie z tabelą 1.16.2.2. 

Tabela 1.16.2.2 
Klasy rurociągów 

Instalacja rurociągów przewodzących Klasa I Klasa II Klasa III 

Czynniki toksyczne i silnie korozyjne Bez stosowania szczegól-
nych środków zabezpie-
czających 1) 

Ze stosowaniem szcze-
gólnych środków zabez-
pieczających 1), 2) 

 

Czynniki zapalne o temperaturze roboczej 
wyższej niż temperatura zapłonu lub tempera-
turze zapłonu niższej niż 60°C; gazy skroplone 

Bez stosowania szczegól-
nych środków zabezpie-
czających 1) 

Ze stosowaniem szcze-
gólnych środków zabez-
pieczających 1) 

 

Para 4) p >1,6 lub t >300 Każda kombinacja ci-
śnienia i temperatury nie 
należąca do zakresu 
klasy I i zakresu klasy 
III, patrz rys. 1.16.2.2 

p ≤ 0,7 i t ≤ 170 
Oleje grzewcze 4) p >1,6 lub t >300 p ≤ 0,7 i t ≤ 150 
Paliwo, olej smarowy, palny olej hydrauliczny, 
ładunki ropy naftowej i jej produktów 4) p >1,6 lub t >150 p ≤ 0,7 i t ≤ 60 

Inne czynniki 4), 5), 6) p >4,0 lub t >300 p ≤ 1,6 i t ≤ 200 

Uwagi do tabeli 1.16.2.2  
1)  Szczególne środki zabezpieczające w celu zmniejszenia możliwości wycieku i ograniczenia jego skutków, np. rurociągi, po-

winny być doprowadzone do miejsca, gdzie wylot czynnika nie spowoduje potencjalnego zagrożenia lub szkody w otaczają-
cym obszarze oraz powinny być odpowiednio osłonięte kanałem lub inną osłoną. 

2) Klasa II nie ma zastosowania do czynników toksycznych. 
3) Z wyjątkiem instalacji ładunkowych ropy naftowej i jej produktów. 
4) p – ciśnienie obliczeniowe, [MPa], (patrz 1.16.3.1) 
 t – temperatura obliczeniowa, [°C], (patrz 1.16.3.1). 
5) Łącznie z wodą, powietrzem, gazami i niepalnym olejem hydraulicznym. 
6) Rurociągi o otwartych końcach (spustowe, przelewowe, odpowietrzające, spalinowe i odprowadzające parę z zaworów bez-

pieczeństwa) zaliczane są do klasy III. 
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Rys. 1.16.2.2 

1.16.2.3     Materiały na rury i armaturę oraz ich badania powinny spełniać wymagania Części IX – Mate-
riały i spawanie. 

Materiały na rury i armaturę przeznaczone dla czynników silnie korozyjnych podlegają w każdym przy-
padku specjalnemu rozpatrzeniu przez PRS. 

Prefabrykacja rurociągów powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w Publikacji Nr 23/P – Prefa-
brykacja rurociągów. 

1.16.2.4     Rury stalowe rurociągów klas I i II powinny być rurami bez szwu, wykonanymi na gorąco lub 
zimno. Można również stosować rury spawane, uznane przez PRS za równorzędne z rurami bez szwu. 

Rury i armaturę ze stali węglowej i węglowo-manganowej należy stosować tylko do czynników o tem-
peraturze nieprzekraczającej 400°C, a ze stali niskostopowej – dla temperatur nieprzekraczających 500 °C. 

Stale takie mogą być stosowane również do czynników o temperaturze wyższej od podanej, jednakże 
pod warunkiem, że w tych temperaturach własności mechaniczne tych stali i ich granica wytrzymałości na 
pełzanie w ciągu 100 000 godzin odpowiadają obowiązującym normom i są gwarantowane przez wy-
twórcę. 

Rury i armatura dla czynników o temperaturze wyższej niż 500 °C powinny być wykonane ze stali 
stopowej. 

1.16.2.5     Rury z miedzi i jej stopów powinny być bez szwu lub innego typu zatwierdzonego przez PRS. 
Dla rurociągów klas I i II rury te powinny być bez szwu. 

Rury i armatura z miedzi i jej stopów nie powinny być stosowane dla czynników, których temperatura 
przekracza: 
200 °C – dla miedzi i jej stopów z aluminium, 
260 °C – dla brązów, 
300 °C – dla stopów miedzi z niklem 
oraz dla amoniaku (NH3). Patrz też 12.2.6. 

1.16.2.6     Z żeliwa sferoidalnego o strukturze ferrytycznej można wykonywać rury i armaturę dla czyn-
ników o temperaturze nie wyższej niż 350 °C, w tym: 
– rurociągi zęzowe, balastowe i ładunkowe instalowane w obrębie dna podwójnego lub zbiorników ła-

dunkowych, 
– armaturę burtową, armaturę instalowaną na grodzi zderzeniowej i na zbiornikach paliwa i oleju. 

Zastosowanie tego żeliwa na inną armaturę i rury oraz rurociągi klasy II i III podlega każdorazowo 
odrębnemu rozpatrzeniu przez PRS. 

Żeliwo sferoidalne zastosowane w armaturze, rurociągach i elementach wyposażenia łączonych z poszy-
ciem kadłuba powinno mieć właściwości określone przez PRS jako spełniające wymagania prawidła 22 
z Konwencji o liniach ładunkowych – 1966. 
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1.16.2.7     Z żeliwa szarego można wykonywać rurociągi klasy III oraz rurociągi ładunkowe i resztkowe 
prowadzone wewnątrz zbiorników ładunkowych na zbiornikowcach olejowych. 

Żeliwo szare może być stosowane na rurociągi ładunkowe paliwa o ciśnieniu roboczym do 1,6 MPa, 
prowadzone na pokładach otwartych zbiornikowców olejowych, z wyjątkiem łączników brzegowych (ko-
lektorów ładunkowych) i ich zaworów oraz armatury przyłączeniowej do węży ładunkowych. 

Zastosowanie rur i armatury z żeliwa szarego na rurociągi o innym przeznaczeniu podlega odrębnemu 
rozpatrzeniu przez PRS. 

Z żeliwa szarego nie powinny być wykonywane: 
– rury i armatura dla czynnika o temperaturze wyższej niż 220 °C, 
– rury i armatura podlegające uderzeniom hydraulicznym lub większym odkształceniom i wibracjom, 
– rury i armatura dla balastu czystego, przechodzące przez zbiorniki ładunkowe, 
– rury i armatura dla instalacji parowych i gaśniczych, 
– rury połączone bezpośrednio z poszyciem zewnętrznym, 
– armatura instalowana na poszyciu zewnętrznym kadłuba i na grodzi zderzeniowej, 
– armatura instalowana bezpośrednio na zbiornikach paliwa, oleju smarowego i innych olejów łatwo za-

palnych znajdujących się pod ciśnieniem hydrostatycznym. 

1.16.2.8     Wymagania dotyczące rur z tworzyw sztucznych oraz warunki ich stosowania na statkach za-
warte są w Publikacji Nr 53/P – Okrętowe rurociągi z tworzyw sztucznych. 

1.16.2.8.1     Rurociągi oraz armatura z tworzyw sztucznych może być stosowana 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 uwzględniają-

cym również przejścia przez przegrody wodoszczelne i gazoszczelne; 
– świadectwa uznania typu wyrobu wydane przez PRS lub certyfikat MED dla rur i armatury z tworzyw 

sztucznych. 

1.16.2.9     Typ i konstrukcja złączy elastycznych i kompensatorów stosowanych w instalacjach rozpatry-
wanych przez PRS powinny spełniać wymagania podrozdziału 1.16.12. 

1.16.2.10     Materiały, które na skutek działania ciepła łatwo ulegają zniszczeniu, nie mogą być stosowane 
w konstrukcji ścieków pokładowych, odpływów sanitarnych oraz innych wylotów burtowych znajdujących 
się w pobliżu linii wodnej, a także w konstrukcji rurociągów przechodzących przez grodzie wodoszczelne 
i wszędzie tam, gdzie uszkodzenie materiału w przypadku pożaru mogłoby spowodować niebezpieczeństwo 
zalania statku wodą. 

1.16.3     Grubość ścianek rur 

1.16.3.1     Podane niżej wzory mają zastosowanie w przypadkach, gdy stosunek średnicy zewnętrznej rury 
do jej średnicy wewnętrznej nie przekracza wartości 1,7. 

Grubość ścianki s rury metalowej prostej lub giętej pracującej pod ciśnieniem wewnętrznym (z uwzględ-
nieniem wymagań 1.16.3.2) nie powinna być mniejsza od obliczonej wg wzoru: 

 s s b co= + +  [mm] (1.16.3.1-1) 

i w każdym przypadku nie mniejsza niż podana w tabeli 1.16.3.1-1. 

 
p

dps
d

o +
=

ϕσ2
 [mm] (1.16.3.1-2) 

gdzie: 
d – średnica zewnętrzna rury, [mm], 
p – ciśnienie obliczeniowe, [MPa] – maksymalne ciśnienie robocze, nie mniejsze niż najwyższe ciśnienie 

otwarcia dowolnego zaworu bezpieczeństwa lub przelewowego, z wyjątkiem następujących przypad-
ków: 
– dla rurociągów paliwa podgrzanego do temperatury powyżej 60 °C – nie niższe niż 1,4 MPa,  
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– dla rurociągów instalacji gaśniczych na dwutlenek węgla – zgodnie z objaśnieniami do tabeli 3.11 
z Części V – Ochrona przeciwpożarowa, 

ϕ  – współczynnik wytrzymałości wynoszący 1,0 dla rur bez szwu i rur spawanych uznanych za równo-
rzędne z rurami bez szwu; dla innych rur spawanych wartość współczynnika podlega odrębnemu 
rozpatrzeniu przez PRS; 

b  – naddatek uwzględniający faktyczne ścienienie rury przy gięciu; wartość b należy wyznaczyć w taki 
sposób, aby naprężenia w zgiętej części rury, spowodowane wyłącznie ciśnieniem wewnętrznym, 
nie przekraczały dopuszczalnych; jeżeli nie są znane faktyczne wartości ścienienia przy gięciu, to 
wartość b można określić wg wzoru: 

 ( ) osRd,b 40=  [mm] (1.16.3.1-3) 

R  – wewnętrzny średni promień gięcia rury, [mm], 
c   – naddatek na korozję [mm], przyjmowany: 

– dla rur stalowych – według tabeli 1.16.3.1-2, 
– dla rur z innych stopów – według tabeli 1.16.3.1-3, 

σd – dopuszczalne naprężenie, [MPa], przyjmowane wg poniższych zasad: 
– dla rur stalowych – najmniejsza z następujących wartości: 

Rm /2,7; R e
t /1,8 lub R t

0 2, /1,8; R t//z 000100 /1,8; R t//l 000100  /1,0 
gdzie: 
Rm – minimalna wytrzymałość na rozciąganie, [MPa], 
R e

t , R t
0 2,  –  minimalna, wyraźna lub umowna granica plastyczności, [MPa], przy temperatu-

rze obliczeniowej t, [°C], 
R t//z 000100  – średnia wartość wytrzymałości na pełzanie, [MPa], po czasie 105 h, przy tempe-

raturze obliczeniowej, t, [°C], 
 
R t//l 000100  – średnia wartość granicy pełzania, [MPa], przy wydłużeniu trwałym 1%, po czasie 

105 h, przy temperaturze obliczeniowej t, [°C]. 
Uwagi: 
1. Określony wyżej współczynnik bezpieczeństwa 1,8 może być, po uzgodnieniu z PRS, zmniejszony do 1,6. 
2. Wartość Rl/100 000/t należy uwzględnić na żądanie PRS, jeśli zostanie to uznane za konieczne. 

– dla rur z wysokostopowej stali σd podlega odrębnemu rozpatrzeniu przez PRS; 
– dla rur z miedzi i jej stopów σd  określa się według tabeli 1.16.3.1-4; 
t – temperatura obliczeniowa [°C] dla określenia dopuszczalnych naprężeń, przyjmowana jako 

równa najwyższej temperaturze czynnika wewnątrz rury; w szczególnych przypadkach war-
tość ta podlega odrębnemu rozpatrzeniu przez PRS. 
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Tabela 1.16.3.1-1 
Minimalne grubości ścianek rur, s [mm] 

Średnica no-
minalna 

[mm] 

Średnica ze-
wnętrzna 

[mm] 

Ze stali węglowych Ze stali austenitycz-
nych nierdzewnych Z miedzi Ze stopów 

miedzi A B C D E F G 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    <8,0 – – – – – – – – 1,0 0,8 
6 8,0 – – – – – – – – 1,0 0,8 
 10,2 1,6 – – – – – – 1,0 1,0 0,8 
 12,0 1,6 – – – – – – 1,0 1,2 1,0 
8 13,5 1,8 – – – – – – 1,0 1,2 1,0 

10 16,0 1,8 – – – – – – 1,0 1,2 1,0 
 17,2 1,8 – – – – – – 1,0 1,2 1,0 
 19,3 1,8 – – – – – – – 1,2 1,0 

15 20,0 2,0 – – – – – – – 1,2 1,0 
 21,3 2,0 – 3,2 – – 3,2 2,6 1,6 1,2 1,0 
 25,0 2,0 – 3,2 – – 3,2 2,6 1,6 1,5 1,2 

20 26,9 2,0 – 3,2 – – 3,2 2,6 1,6 1,5 1,2 
 30,0 2,0 – 3,2 – – 4,0 3,2 1,6 1,5 1,2 

25 33,7 2,0 – 3,2 – – 4,0 3,2 1,6 1,5 1,2 
 38,0 2,0 4,5 3,6 6,3 – 4,0 3,2 1,6 1,5 1,2 

32 42,4 2,0 4,5 3,6 6,3 – 4,0 3,2 1,6 1,5 1,2 
 44,5 2,0 4,5 3,6 6,3 – 4,0 3,2 1,6 1,5 1,2 

40 48,3 2,3 4,5 3,6 6,3 – 4,0 3,2 1,6 2,0 1,5 
 51,0 2,3 4,5 4,0 6,3 – 4,5 3,6 – 2,0 1,5 
 54,0 2,3 4,5 4,0 6,3 – 4,5 3,6 – 2,0 1,5 

50 57,0 2,3 4,5 4,0 6,3 – 4,5 3,6 – 2,0 1,5 
 60,3 2,3 4,5 4,0 6,3 6,3 4,5 3,6 2,0 2,0 1,5 
 63,5 2,3 4,5 4,0 6,3 6,3 5,0 3,6 2,0 2,0 1,5 
 70,0 2,6 4,5 4,0 6,3 6,3 5,0 3,6 2,0 2,0 1,5 

65 76,1 2,6 4,5 4,5 6,3 6,3 5,0 3,6 2,0 2,0 1,5 
 82,5 2,6 4,5 4,5 6,3 6,3 5,6 4,0 2,0 2,0 1,5 

80 88,9 2,9 4,5 4,5 7,1 7,1 5,6 4,0 2,0 2,5 2,0 
90 101,6 2,9 4,5 4,5 7,1 7,1 6,3 4,0 – 2,5 2,0 

100 108,0 2,9 4,5 4,5 7,1 8,6 7,1 4,5 – 2,5 2,0 
 114,3 3,2 4,5 4,5 8,0 8,6 7,1 4,5 2,3 2,5 2,0 
 127,0 3,2 4,5 4,5 8,0 8,6 8,0 4,5 2,3 2,5 2,0 
 133,0 3,6 4,5 4,5 8,0 8,6 8,0 5,0 2,3 3,0 2,5 

125 139,7 3,6 4,5 4,5 8,0 9,5 8,0 5,0 2,3 3,0 2,5 
 152,4 4,0 4,5 4,5 8,8 9,5 8,8 5,6 2,3 3,0 2,5 
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1 2 3 4 5 6 67 8 9 10 11 12 

150 159,0 4,0 4,5 4,5 8,8 11,0 8,8 5,6 2,3 3,0 2,5 
 168,3 4,0 4,5 4,5 8,8 11,0 8,8 5,6 2,3 3.0 2,5 
 177,8 4,5 5,0 5,0 8,8 11,0 – – – 3,0 2,5 

175 193,7 4,5 5,4 5,4 8,8 11,0 – – – 3,5 3,0 
200 219,1 4,5 5,9 5,9 8,8 12,5 – – 2,6 3,5 3,0 
225 244,5 5,0 6,3 6,3 8,8 12,5 – – – 3,5 3,0 
250 273,0 5,0 6,3 6,3 8.8 12,5 – – 2,9 4,0 3,5 

 298,5 5,6 6,3 6,3 8,8 12,5 – – – 4,0 3,5 
300 323,9 5,6 6,3 6,3 8,8 12,5 – – 3,6 4,0 3,5 
350 355,6 5,6 6,3 6,3 8,8 12,5 – – 3,6 4,0 3,5 

 368,0 5,6 6,3 6,3 8,8 12,5 – – 3,6 4,0 3,5 
400 406,4 6,3 6,3 6,3 8,8 12,5 – – 3,6 4,0 3,5 

 419,0 6,3 6,3 6,3 8,8 12,5 – – 4,0 4,0 3,5 
450 457,2 6,3 6,3 6,3 8,8 12,5 – – 4,0 4,0 3,5 
500 508,0 – – – – 12,5 – – 4,0 4,6 4,0 

A  –  Rurociągi instalacji innych niż wymienione w B, C, D, E, F, G oraz w uwadze 8. 
B  – Rury odpowietrzające, przelewowe, pomiarowe zbiorników wbudowanych w kadłub, z wyjątkiem wymienionych w D oraz rurociągi odpływowe, o których mowa w 5.9. 
C  – Rurociągi wody zaburtowej (zęzowe, balastowe, wody chłodzącej, przeciwpożarowe itp.) – z wyjątkiem wymienionych w D. 
D  – Rurociągi zęzowe, balastowe, odpowietrzające, przelewowe i pomiarowe, przechodzące przez zbiorniki paliwowe oraz rurociągi zęzowe, odpowietrzające, przelewowe, pomiarowe  

i paliwowe, przechodzące przez zbiorniki balastowe, a także rurociągi odpowietrzające powyżej pokładu otwartego. 
E  – Rurociągi balastowe, przechodzące przez zbiorniki ładunkowe oleju i rurociągi ładunkowe oleju, przechodzące przez zbiorniki balastu oddzielonego. 
F  – Rurociągi instalacji gaśniczych na dwutlenek węgla – od zbiorników do zaworów rozdzielczych (patrz uwagi 2, 3, 6, 7). 
G  – Rurociągi instalacji gaśniczych na dwutlenek węgla – od zaworów rozdzielczych do dysz wylotowych (patrz uwagi 2, 3, 6, 7). 

Uwagi do tabeli 1.16.3.1-1: 

1) Podane w tabeli grubości ścianek i średnice rur określono wg zaleceń ISO R 336. Nieznaczne różnice wymiarów, wynikające z zastosowania innych norm, mogą być zaakceptowane. 
2) Podane w tabeli wartości nie wymagają zwiększenia o minusową tolerancję grubości, ani o wartość ścienienia przy gięciu rury. 
3) Dla rur o średnicach większych niż podano w tabeli, minimalne grubości podlegają odrębnemu rozpatrzeniu przez PRS. 
4) Jeśli rury są odpowiednio zabezpieczone przed korozją, to – po uzgodnieniu z PRS – grubości ich ścianek podane w kolumnach 4, 5 i 6 mogą być zmniejszone, lecz nie więcej niż o 1 mm. 
5) Podane w kolumnach 4 i 6 grubości dla rur pomiarowych (z wyjątkiem zbiorników ładunkowych, w których przewożony jest ładunek o temperaturze zapłonu niższej niż 60 °C) dotyczą odcinków 

znajdujących się poza zbiornikiem, dla którego są przeznaczone. 
6) Grubość ścianki dla rur z połączeniami gwintowymi jest podana dla minimalnej grubości w gwintowanej części rury. 
7) Rurociągi oznaczone F i G należy ocynkować przynajmniej od wewnątrz. Po uzgodnieniu z PRS można nie cynkować krótkich odcinków zamontowanych w maszynowni. 
8) Tabela nie obejmuje rurociągów spalinowych. Minimalne grubości ścianek tych rurociągów podlegają każdorazowo odrębnemu rozpatrzeniu przez PRS. Zalecana minimalna grubość ścianki 

rurociągów spalinowych wynosi 4 mm. 
9) Grubość ścianek rurociągów niskociśnieniowej instalacji gaśniczej na dwutlenek węgla od zbiornika do dysz wylotowych należy przyjmować zgodnie z wartościami podanymi w kolumnie 9 tabeli. 
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Tabela 1.16.3.1-2 
Naddatek na korozję dla rur stalowych, c [mm] 

Przeznaczenie rur c 

Instalacje pary przegrzanej 0,3 
Instalacje pary nasyconej 0,8 
Instalacje parowych wężownic grzewczych w zbiornikach ładunkowych i innych 2,0 
Instalacje wody zasilającej kotły – obiegi otwarte 1,5 
Instalacje wody zasilającej kotły – obiegi zamknięte 0,5 
Instalacje szumowania kotłów 1,5 
Instalacje sprężonego powietrza 1,0 
Instalacje oleju hydraulicznego 0,3 
Instalacje oleju smarowego 0,3 
Instalacje paliwowe 1,0 
Instalacje ładunkowe oleju 2,0 
Instalacje i urządzenia chłodnicze 0,3 
Instalacje wody słodkiej 0,8 
Instalacje wody morskiej 3,0 

Uwagi do tabeli 1.16.3.1-2: 
1) Jeżeli rury są odpowiednio zabezpieczone przed korozją, to – po uzgodnieniu z PRS – naddatek na korozję może być zmniej-

szony, lecz nie więcej niż o 50 %. 
2) W przypadku zastosowania rur ze specjalnych stali stopowych, dostatecznie odpornych na korozję, naddatek c może być 

zmniejszony do zera. 
3) Dla rur przechodzących przez zbiorniki, wartości podane w tabeli dla czynnika wewnętrznego należy zwiększyć o naddatek 

na korozję pod wpływem środowiska zewnętrznego; wartość tę należy przyjmować według niniejszej tabeli. 

Tabela 1.16.3.1-3 
Naddatek na korozję dla rur z miedzi i ze stopów miedzi, c [mm] 

Materiał rur  c 

Miedź i stopy miedzi, z wyjątkiem zawierających ołów 0,8 

Stopy miedziowo-niklowe (z zawartością niklu od 10 % wzwyż) 0,5 

Uwaga do tabeli 1.16.3.1-3: 
W przypadku zastosowania rur ze stopów specjalnych, dostatecznie odpornych na korozję, naddatek c może być zmniejszony do 
zera. 

Tabela 1.16.3.1-4 
Naprężenia dopuszczalne dla miedzi i jej stopów σd [MPa] w zależności od temperatury czynnika 

Materiał rur Stan Rm 
[MPa] 

Temperatura czynnika  [°C] 

50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 

Miedź po  
wyżarzeniu 215 41 41 40 40 34 27,5 18,5 – – – – 

Mosiądz aluminiowy po  
wyżarzeniu 325 78 78 78 78 78 51 24,5 – – – – 

Stop miedziowo-ni-
klowy 95/5 i 90/10 

po  
wyżarzeniu 275 68 68 67 65,5 64 62 59 56 52 48 44 

Stop miedziowo-ni-
klowy 70/30 

po  
wyżarzeniu 365 81 79 77 75 73 71 69 67 65,5 64 62 

Uwagi do tabeli 1.16.3.1-4: 
1) Wartości pośrednie należy określać przez interpolację liniową. 
2) Dla materiałów nie ujętych w tabeli dopuszczalne naprężenia podlegają odrębnemu rozpatrzeniu przez PRS. 

1.16.3.2     W przypadku stosowania rur wykonanych z ujemną tolerancją grubości, grubość ścianki rury 
należy określać wg wzoru: 
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a,

ss
01011 −

=  (1.16.3.2) 

gdzie: 
s – grubość ścianki rury obliczona wg wzoru 1.16.3.1-1, [mm], 
a  – ujemna tolerancja grubości ścianki rury, [%]. 

1.16.3.3     Dla rurociągów o średnicy zewnętrznej 80 mm lub większej na parę przegrzaną o temperaturze 
350 °C lub wyższej należy uwzględnić dodatkowe naprężenie wynikające z ograniczenia wydłużalności 
cieplnej, a dla ich złączy kołnierzowych – obliczyć wytrzymałość i szczelność. 

1.16.4     Złącza rurociągów 

W okrętowych instalacjach rurowych stosować można następujące rodzaje łączenia odcinków rurociągu: 
– bezpośrednio spawane, 
– kołnierzowe, 
– gwintowe, 
– mechaniczne. 

Każde z ww. rodzajów połączeń powinno być wykonane zgodnie z przyjętymi i uznanymi normami, 
powinno odpowiadać założeniom projektowym i powinno być zaakceptowane przez PRS. 

Wyrażenie „połączenia mechaniczne” oznacza złącza rurowe przeznaczone do bezkołnierzowego po-
łączenia innego niż spawane, kołnierzowe lub gwintowe opisane poniżej w 1.16.4.1 do 1.16.4.3. 

1.16.4.1     Połączenia spawane 

Zarówno spawanie, jak i kontrola nieniszcząca spawów powinny być wykonane zgodnie z zapisami 
Publikacji Nr 23/P – Prefabrykacja rurociągów i Części IX – Materiały i spawanie.  

Spawane złącza doczołowe powinny być wykonane z całkowitym przetopem z lub bez specjalnego 
zabezpieczenia jakości grani spoiny1 – dla wszystkich klas, niezależnie od zewnętrznej średnicy rury. 

Spawane złącza doczołowe wykonane ze specjalnym zabezpieczeniem jakości grani mogą być stoso-
wane dla rurociągów każdej z klas i dla każdej zewnętrznej średnicy. 

Połączenia doczołowe wykonane bez specjalnego zabezpieczenia jakości grani mogą być stosowane do 
wykonania instalacji rurociągowych, należących do II i III klasy, niezależnie od ich średnicy zewnętrznej. 

1.16.4.2     Spawane złącza zakładkowe i nakładkowe 

Zakładkowe i nakładkowe rurowe złącza spawane wykonane są przy użyciu tulei zewnętrznych (nakła-
dek) lub rozchyleń kielichowych łączonego odcinka rury. Spoiny, tuleje (nakładki) oraz kielichy powinny 
mieć wymiary stosownie do wymagań zawartych w uznanej normie lub Przepisach. Możliwości zastoso-
wania tych połączeń dla odpowiednich klas przedstawia tabela 1.16.4.2. 

Tabela 1.16.4.2 

Klasa rurociągu 
Średnica zewnętrzna rury  

[mm] 
Rodzaj połączenia 

zakładkowe nakładkowe 

I 
≤ 88,9 

Z wyłączeniem instalacji rurociągów 
– przenoszących czynniki toksyczne, 
– poddanych obciążeniom zmęczeniowym, 
– w których możliwa jest poważna erozja bądź korozja szczelinowa II 

III Niezależnie od średnicy Mogą być użyte oba rodzaje połączeń 

                                                      
1  Wyrażenie „specjalne zabezpieczanie jakości grani spoiny” oznacza, że spoiny doczołowe powinny być wykonane jako obu-

stronne albo przy użyciu podkładki pierścieniowej, bądź w osłonie gazu obojętnego w pierwszym ściegu. Za zgodą PRS 
dopuszczalne są inne podobne metody. 
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1.16.4.3     Połączenia kołnierzowe 

1.16.4.3.1     Złącza kołnierzowe rurociągów powinny odpowiadać rodzajom przedstawionym w tabeli 
1.16.4.3.1. 

Uszczelnienia należy dobrać odpowiednio do transportowanego czynnika, uwzględniając obliczeniowe 
warunki ciśnieniowo-temperaturowe, uznane normy oraz wymagania Przepisów. Kołnierze oraz śruby 
o niestandardowych rozmiarach należy poddać specjalnemu rozpatrzeniu przez PRS. 

Przykładowe złącza kołnierzowe zostały przedstawione w tabeli 1.16.4.3.1 Każde inne rozwiązanie 
podlega każdorazowo odrębnemu rozpatrzeniu przez PRS. 

Połączenia kołnierzowe powinny być wykonane zgodnie z normami państwowymi lub międzynarodowymi 
dotyczącymi instalacji rurociągów, powinny odpowiadać rodzajowi mediów, ciśnieniu oraz temperaturze obli-
czeniowej, warunkom obciążenia zewnętrznego oraz warunkom usytuowania na statku. 

Tabela 1.16.4.3.1 

 
Uwaga: 
W przypadku połączenia typu D, rura i kołnierz powinny być skręcone za pomocą gwintu stożkowego. Zewnętrzna średnica 
nagwintowanej części rury nie powinna być znacząco mniejsza niż zewnętrzna średnica tej rury bez gwintu. Dla określonych 
typów gwintu, po wkręceniu kołnierza do końca, rurę należy rozszerzyć w kołnierzu. 

1.16.4.3.2     Typ złącza kołnierzowego należy dobierać w zależności od klasy rurociągu i czynnika trans-
portowanego zgodnie z tabelą 1.16.4.3.2. 
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Tabela 1.16.4.3.2 
Wymagane typy złączy kołnierzowych 

Klasa 
rurociągu 

Dla czynników toksycznych, silnie ko-
rozyjnych, zapalnych4)  
i gazów skroplonych 

Dla oleju  
smarowego  

i paliw 

Dla pary3)  
i olejów  

grzewczych 

Dla innych  
czynników 1), 2), 3), 4), 5) 

I A, B 6) A, B A, B 6) A, B 

II A, B, C A, B, C A, B, C, D 5) 

III – A, B, C, E A, B, C, D, E A, B, C, D, E, 

Uwagi do tabeli 1.16.4.3.2: 
1) Dotyczy również rurociągów wody, powietrza, gazów i oleju hydraulicznego. 
2) Złącza typu E należy stosować tylko w rurociągach wodnych i rurociągach o otwartych końcach. 
3) Jeżeli temperatura obliczeniowa przekracza 400 °C – tylko złącza typu A. 
4) Jeżeli ciśnienie obliczeniowe przekracza 1,0 MPa – tylko złącza typu A. 
5)  Jeżeli temperatura obliczeniowa przekracza 250 °C – nie należy stosować złączy typu D i E. 
6) Złącza typu B należy stosować tylko dla rurociągów o średnicy zewnętrznej do 150 mm. 

1.16.4.4     Połączenia złączkami gwintowanymi 

Połączenia złączkami, na których gwint wywierane jest ciśnienie czynnika, posiadające gwinty rurowe, 
walcowe lub stożkowe, powinny być zgodne z uznanymi normami państwowymi i międzynarodowymi. 

Złącza te mogą być stosowane dla zewnętrznych średnic wg tabeli 1.16.4.4, z wyłączeniem rurociągów 
transportujących czynniki toksyczne bądź palne, albo obciążonych zmęczeniowo oraz narażonych na ero-
zję materiału rury i korozję szczelinową. 

Połączenia gwintowe w instalacjach CO2 mogą być dopuszczone tylko w przestrzeniach chronionych 
i pomieszczeniach ze zbiornikami CO2. 

Wytyczne do połączeń odcinków rurociągów gwintem rurowym stożkowym oraz połączeń gwintowa-
nych z gwintem rurowym walcowym przedstawione zostały w tabeli 1.16.4.4. 

Tabela 1.16.4.4 

Klasa rurociągu Średnica zewnętrzna rury 
[mm] 

Rodzaj gwintu 

rurowy walcowy rurowy stożkowy 

I ≤ 33,7 – + 

II 
≤  60,3 

– + 

III + + 

Uwaga: 
1) „–”   nie ma zastosowania 
2) „+”   ma zastosowanie. 

W szczególnych przypadkach, średnice rur większe od wymienionych w tabeli mogą zostać zatwierdzone 
przez PRS pod warunkiem, że spełniają wymagania norm państwowych i/lub międzynarodowych. 

1.16.4.5     Złącza mechaniczne 

1.16.4.5.1     Ze względu na ogromną różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych złączy mechanicznych, 
w niniejszych wymaganiach nie ma żadnych szczegółowych zaleceń dotyczących metod teoretycznych 
obliczeń wytrzymałościowych. Uznanie rodzaju połączenia i typu złączki oparte jest na wynikach prób 
z rzeczywistymi złączami. 

Wymagania poniższe stosuje się do złączy mechanicznych śrubunkowych, zaciskowych i nasuwkowych 
pokazanych w tabeli 1.16.4.5.1. Dopuszcza się stosowanie podobnych połączeń spełniających wymagania 
punktów 1.16.4.5.2 do 1.16.4.5.11. 
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Tabela 1.16.4.5.1 
Rodzaje i typy złączy mechanicznych 

Złącza śrubunkowe 

Spawane lub lutowane 
lutem twardym 

 

Złącza zaciskowe 

Zakuwane 

 

Zaciskane 

 

Z pierścieniem  
zacinającym 

 

Roztłaczane 

 

Złącza nasuwkowe 

Utwierdzone 

 

Rowkowe 
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Przesuwne 

 

 
 

1.16.4.5.2     Zastosowanie na statku któregokolwiek z połączeń mechanicznych wg tabeli 1.16.4.5 po-
winno być poprzedzone uznaniem danego typu połączenia przez PRS. Uznanie takie może nastąpić w wy-
niku prób typu przeprowadzonych wg procedury opisanej w Publikacji Nr 57/P – Uznawanie typu złączy 
mechanicznych z uwzględnieniem postanowień zawartych w Publication No. 102/P – European Union 
Recognized Organizations Mutual Recognition Procedure for Type Approval. 

1.16.4.5.3     Jeżeli zastosowane złącza mechaniczne powodują zmniejszenie grubości ścianki łączonych 
rur (np. złącza z pierścieniem zacinającym), fakt ten należy uwzględnić w obliczeniach grubości ścianek 
takich rur (patrz 1.16.3). 

1.16.4.5.4     Materiały używane do wykonania złączy mechanicznych powinny być dobrane odpowiednio 
do materiału łączonych rurociągów oraz przewodzonego czynnika i otaczającego środowiska. 

1.16.4.5.5     Tam gdzie jest to właściwe, połączenia mechaniczne powinny mieć odporność ogniową wy-
maganą w tabeli 1.16.4.5.10-1. 

1.16.4.5.6     Połączenia mechaniczne, które w razie ich uszkodzenia mogą spowodować pożar lub zalanie 
pomieszczenia/przedziału, nie mogą być stosowane w instalacjach rurowych łączących się z burtą statku 
poniżej pokładu grodziowego dla statków pasażerskich lub pokładu wolnej burty dla statków towarowych 
lub ze zbiornikami zawierającymi ciecze palne. 

1.16.4.5.7     Stosowanie złączy mechanicznych w instalacjach zawierających ciecze palne powinno być 
ograniczone do minimum. Ogólnie należy stosować uznane standardowe połączenia kołnierzowe. 

1.16.4.5.8     Rurociągi, dla których zastosowano połączenia mechaniczne, powinny być prowadzone 
ze starannym osiowaniem, ustawione bez naprężeń i dobrze podparte lub mocowane. Podpory i zawiesze-
nia nie powinny być stosowane jako uchwyty osiujące rurociąg w miejscu złącza mechanicznego. 

1.16.4.5.9     Złącza nasuwkowe nie powinny być stosowane na rurociągach prowadzonych w przestrze-
niach ładunkowych, zbiornikach oraz w miejscach z utrudnionym do nich dostępem, o ile nie uzyskano 
w tej sprawie zgody PRS. Stosowanie tych złączy wewnątrz zbiorników dopuszcza się tylko dla czynni-
ków identycznych w zbiorniku i rurociągu. 

Stosowanie  złączy nasuwkowych przesuwnych jako głównych sposobów łączenia odcinków instalacji 
rurowej jest niedopuszczalne z wyjątkiem przypadków gdzie wymagana jest kompensacja wydłużeń ruro-
ciągów. 
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Złącza mechaniczne typu nasuwkowego podparte poosiowo, typu przedstawionego w tabeli 1.16.4.5.1, mogą 
być stosowane w rurociągach pokładowych, dla których ciśnienie obliczeniowe wynosi 1 MPa lub mniej. 

1.16.4.5.10     Zakres możliwych zastosowań dla złączy mechanicznych pokazuje tabela 1.16.4.5.10-1, 
szczegółowe wskazania dotyczące zalecanych typów złączy dla rurociągów klas I, II i III pokazano w ta-
beli 1.16.4.5.10-2. 

W szczególnych przypadkach złącza mechaniczne o średnicy zewnętrznej rurociągu, dZ, większej niż wy-
mienione w tabeli 1.16.4.5.12-2, mogą być zatwierdzone przez PRS, jeżeli będzie to zgodne z uznanymi 
normami państwowymi lub międzynarodowymi. 

Tabela 1.16.4.5.10-1 
Zastosowanie złączy mechanicznych 

Niniejsza tabela informuje, w których instalacjach rurociągów znaleźć mogą zastosowanie złącza me-
chaniczne. We wszystkich jednak przypadkach zastosowanie złączy danego typu możliwe jest dopiero po 
ich uznaniu przez PRS do danego zastosowania, w oparciu o spełnienie wymagań Przepisów. 

Instalacje 
Rodzaje złączy 

Śrubunkowe Zaciskowe Nasuwkowe 
1 2 3 4 5 

Substancje palne (punkt zapłonu ≤ 60 °C) 
1 Rurociągi ładunkowe oleju 4) + + + 

2 Rurociągi do mycia surową ropą 4) + + +) 

3 Odpowietrzająca 3) + + + 

Gaz obojętny 

4 Przewody wylotowe uszczelnienia wodnego + + + 
5 Przewody ściekowe z płuczek spalin + + + 

6 Magistrale 2), 4) + + + 

7 Przewody rozprowadzające + + +5) 

Substancje palne (temperatura zapłonu > 60 °C) 

8 Rurociągi ładunkowe oleju 4) + + + 

9 Przewody paliwowe 2), 3) + + + 

10 Przewody oleju smarowego 2), 3) + + + 
11 Przewody oleju hydraulicznego 2), 3) + + + 
12 Przewody oleju grzewczego 2), 3) + + + 

Woda morska 

13 Przewody zęzowe1)    +    +    + 
14 Instalacje przeciwpożarowe napełnione wodą np. pianowa, 

zraszająca tryskaczowa 3)  
   +    +    + 

15 Instalacje przeciwpożarowe napełnione wodą np.  pianowa, 
zraszająca tryskaczowa 3) 

   +    +    + 

16 Magistrala przeciwpożarowa (nie napełniona na stałe) 3)    +    +    + 
17 Instalacja balastowa 1)    +    +    + 
18 Instalacja wody chłodzącej 1)    +    +    + 
19 Mycia zbiorników    +    +    + 
20 Instalacje pomocnicze    +    +    + 

Woda słodka 

21 Instalacje wody chłodzącej 1) + + + 

22 Przewodny powrotne kondensatu 1) + + + 

23 Instalacje pomocnicze + + + 

Sanitarne/odwodnienia/odpływy 

24 Wewnętrzne odwodnienia pokładów 6) + + +4) 

25 Ścieki sanitarne + + + 

26 Odpływy i wyloty za burtę + + – 
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1 2 3 4 5 
Sondy/odpowietrzenia 

27 Zbiorników wodnych/przedziałów suchych + + + 

28 Zbiorników olejowych (punkt zapłonu > 60 °C) 2), 3) + + + 

Pozostałe 

29 Powietrza rozruchowego 1) + + – 
30 Sprężonego powietrza pomocniczego + + + 
31 Solanki + + + 
32 Dwutlenku węgla (CO2)1) + + – 
33 Parowe + + + 5) 

Skróty: 
„+” zainstalowanie jest dopuszczalne 
„–” zainstalowanie nie jest dopuszczalne 

Uwagi dotyczące ognioodporności: 
1) Wewnątrz przedziałów maszynowych kategorii A – tylko ognioodporne uznanego typu. 
2) Poza przedziałami kategorii A bądź pomieszczeniami mieszkalnymi. Połączenia mogą być zaakceptowane w innych prze-

działach maszynowych, przy czym powinny być usytuowane w widocznych i łatwo dostępnych pozycjach. 
3) Zatwierdzone ognioodporne typy złączy, za wyjątkiem przypadków, w których złącza mechaniczne są zainstalowane na 

pokładach otwartych określonych w SOLAS II-1/Prawidło 9.2.3.3.2.2 (10) i nie zostały zastosowane do rurociągów paliwa. 
4) Tylko w pompowniach i na pokładach otwartych – tylko ognioodporne typy złączy. 

Uwagi ogólne: 
5) Złącza nasuwkowe przesuwne pokazane w Tabeli 1.16.4.5.1 mogą być stosowane w rurociągach na pokładach, w których 

ciśnienie projektowe nie przekracza 1MPa (10 bar). 
6) Tylko powyżej pokładu grodziowego dla statków pasażerskich i pokładu wolnej burty dla statków towarowych.  

Tabela 1.16.4.5.10-2 
Stosowanie złączy mechanicznych w zależności od klasy rurociągu 

Rodzaje połączeń Klasa rurociągu 
 I II III 

Złącza śrubunkowe 
Spawane, lutowane + (dz ≤ 60,3 mm) + (dz ≤ 60,3 mm) + 

Złącza zaciskowe 
Zakuwane + + + 
Zaciskane – – + 
Z pierścieniem zacinającym + (dz ≤ 60,3 mm) + (dz ≤ 60,3 mm) + 
Roztłaczane + (dz ≤ 60,3 mm) + (dz ≤ 60,3 mm) + 

Złącza nasuwkowe 
Utwierdzone – + + 
Rowkowe + + + 
Przesuwne – + + 

Skróty: 
„+” zainstalowanie jest dopuszczalne 
„–” zainstalowanie nie jest dopuszczalne 
Uwaga: 
Podane średnice dotyczą wymiarów zewnętrznych rury. 

1.16.4.5.11     Montaż złączy mechanicznych w instalacjach rurociągów powinien byś zgodny z przedmio-
towymi instrukcjami producenta tych złączy. Jeżeli do tego montażu potrzebne są przyrządy specjalne, 
powinny zostać dostarczone przez producenta. 
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1.16.4.6     Próby szczelności rurociągów 

1.16.4.6.1     Rurociągi należące do I i II klasy wraz z zamontowaną na nich armaturą, jak i wszystkie ruro-
ciągi parowe, zasilające, sprężonego powietrza i paliwowe zaprojektowane na ciśnienie wyższe niż 0,35 MPa 
wraz z przynależnym wyposażeniem, po zakończeniu montażu, lecz przed malowaniem i izolowaniem, 
jeżeli takie jest przewidziane, powinny podlegać próbie szczelności przeprowadzonej w obecności inspek-
tora PRS, przy wartości ciśnienia: 

ppr = 1,5 p 
gdzie: 
ppr – ciśnienie próbne [MPa] 
p – ciśnienie obliczeniowe [MPa] jak zdefiniowano w 1.16.3.1. 

Dla rurociągów stalowych wraz z ich armaturą dla zakresu temperatur ponad 300 °C, ciśnienie podczas 
prób należy obliczać wg poniższego wzoru, (jednakże, jeżeli wg obliczenia przekroczy wartość 2p, próbę 
należy ograniczyć do 2p). 

 
T

pr K
K

pp 1005,1=  [MPa] (1.16.4.6.1) 

gdzie: 
K100  –  dopuszczalne naprężenie przy 100 °C, 
KT     –  dopuszczalne naprężenie przy temperaturze obliczeniowej 

Po uzgodnieniu z PRS wartość ciśnienia użytego do prób może być obniżona do 1,5p w celu uniknięcia 
nadmiernych naprężeń na łukach, trójnikach i innych kształtkach rur. 

W żadnym przypadku naprężenia w ściankach rur nie mogą przekraczać 90% wytrzymałości plastycz-
nej w temperaturze próby. 

1.16.4.6.2     Jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeprowadzenie pełnych prób szczelności 
przed montażem całości instalacji na statku, to należy opracować propozycję przeprowadzenia takich prób 
w zamkniętych odcinkach i przesłać ją do PRS; w propozycji tej należy szczególną uwagę poświęcić od-
cinkom z rurami bez szwu. 

1.16.4.6.3     W przypadku gdy próby szczelności prowadzone są na statku, to mogą być wykonane łącznie 
z próbami szczelności systemu wg 1.16.4.7. 

W przypadku rur o średnicy mniejszej niż 15 mm próby ciśnieniowe można pominąć, po uzgodnieniu 
z PRS.  

1.16.4.7     Próby ciśnieniowe rurociągów po zakończeniu montażu na statku 

Po montażu na statku następujące próby szczelności powinny być przeprowadzone w obecności in-
spektora PRS: 

Wszystkie rurociągi, do których mają zastosowanie niniejsze wymagania, powinny być sprawdzone na 
obecność przecieków w ich normalnych warunkach eksploatacji i jeżeli jest to konieczne – przy użyciu 
specjalnych technik innych niż próba hydrostatyczna. W szczególności wężownice grzewcze w zbiorni-
kach oraz rurociągi paliwa ciekłego i gazowego powinny być sprawdzone ciśnieniem nie mniejszym niż 
1,5p, ale w żadnym przypadku nie mniejszym niż 0,4 MPa. 

1.16.4.8     Próby szczelności zaworów oraz armatury 

Zawory oraz armatura nie będąca integralną częścią rurociągu, przeznaczone dla rurociągów klas I i II, 
powinny być sprawdzone na zgodność z uznanymi normami i Przepisami PRS, lecz ciśnieniem nie mniej-
szym niż 1,5p. 

Zawory i kurki przeznaczone do zainstalowania na statku poniżej linii ładunkowej powinny być spraw-
dzone ciśnieniem nie mniejszym niż 0,5 MPa. 
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1.16.5     Promienie gięcia rur 

Średni promień gięcia rur do szumowania i odmulania kotłów nie powinien być mniejszy niż 3,5d 
(d – średnica zewnętrzna rury). Średni promień gięcia rur stalowych i miedzianych przeznaczonych do pracy 
pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 MPa lub z czynnikiem o temperaturze wyższej niż 60 °C oraz promień 
wygięć rur kompensacyjnych nie powinien być mniejszy niż 2,5d. 

Jeżeli w procesie gięcia rury nie następuje ścienienie ścianki, to – po uzgodnieniu z PRS technologii gięcia 
– określone wyżej promienie gięcia mogą być zmniejszone. 

1.16.6     Zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia  

1.16.6.1     Rurociągi, w których mogłoby powstać ciśnienie wyższe od roboczego, należy wyposażyć 
w urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem tej wartości. 

Odprowadzenie paliwa i oleju smarowego i innych olejów łatwo zapalnych z zaworów bezpieczeństwa 
na zewnątrz rurociągu jest niedopuszczalne. 

1.16.6.2     Jeżeli na rurociągu jest przewidziany zawór redukcyjny, to należy za nim zainstalować mano-
metr i zawór bezpieczeństwa. Zaleca się wykonanie bocznika dla każdego zaworu redukcyjnego. 

1.16.6.3     Wyloty z rurociągów odpowietrzających i przelewowych oraz z zaworów nadmiarowych po-
winny być wyprowadzone do miejsc, gdzie w przypadku pojawienia się paliwa lub jego par nie ma zagro-
żenia pożarem lub wybuchem, natomiast nie powinny być prowadzone do pomieszczeń załogowych, pa-
sażerskich, ani do pomieszczeń kategorii specjalnej, zamkniętych pomieszczeń ro-ro, przedziałów maszy-
nowych lub podobnych pomieszczeń. 

1.16.6.4     Należy stosować skuteczne i bezpieczne środki do określania ilości paliwa w każdym ze zbior-
ników paliwa. Należy przedsięwziąć środki, aby nie dopuścić do powstania nadciśnienia w żadnym ze 
zbiorników paliwa lub w żadnej części instalacji paliwowej, włączając w to rurociągi napełniające, zasi-
lane przez pompy statkowe. 

1.16.7     Zabezpieczenie przed korozją, bio-porastaniem oraz rozprzestrzenianiem 
szkodliwych gatunków 

1.16.7.1     Stalowe rury rurociągów zęzowych, balastowych i wody zaburtowej, rury odpowietrzające, po-
miarowe i przelewowe zbiorników wodnych i wodno-paliwowych oraz rury odgazowujące i rury odpo-
wietrzające przedziałów ładunkowych i ochronnych na ropowcach, po zakończeniu gięcia i spawania na-
leży zabezpieczyć przed korozją metodą uzgodnioną z PRS. 

1.16.7.2    Jeżeli armatura denna i burtowa lub jej części wykonane są ze stopów miedzi, to należy przewi-
dzieć zabezpieczenie przed korozją elektrolityczną kadłuba statku w jej obrębie, a także wszystkich elemen-
tów stykających się z tą armaturą. 

1.16.7.3     Przy połączeniach ocynkowanych rurociągów wody zaburtowej z wykonanymi ze stopów mie-
dzi kadłubami pomp, agregatów i wymienników ciepła oraz elementami armatury należy przewidzieć za-
bezpieczenia przed korozją elektrolityczną. 

1.16.7.4     Jeżeli stalowe rurociągi czynnika chłodniczego lub chłodziwa i elementy łączące tych rurocią-
gów nie są wykonane ze stali nierdzewnej, to powinny one być z zewnątrz ocynkowane lub być w inny, 
równoważny sposób zabezpieczone przed korozją. Nie należy cynkować powierzchni stykających się 
z czynnikiem chłodniczym lub chłodziwem. 

Rurociągi powinny być wykonane z uwzględnieniem wymagań 21.4.1 i 21.4.2. 

1.16.7.5     W projekcie i konstrukcji urządzeń maszynowych oraz rurociągów należy zastosować środki 
przeciw bioporastaniu oraz zapobieganiu rozprzestrzenianiu się szkodliwych gatunków organizmów mor-
skich zgodnie z rozdziałem 8 Wytycznych kontroli i postępowania ze statkowymi systemami antyporosto-
wymi w celu zminimalizowania transferu inwazyjnych organizmów morskich określonych przez IMO w re-
zolucji MEPC.207(62)1. 
                                                      
1  Rezolucja MEPC.207(62): Guidelines for the Control and Management of Ships' Biofouling to Minimize the Transfer of Inva-

sive Aquatic Species. 
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1.16.8     Izolacja rurociągów 

1.16.8.1     Izolacja rurociągów powinna spełniać wymagania zawarte w punkcie 2.1.2.1 z Części V – 
Ochrona przeciwpożarowa. Wymagania te nie mają zastosowania do rurociągów instalacji chłodniczych 
w obrębie pomieszczeń i ładowni chłodzonych (patrz też 1.7.6 i 1.9.8). 

1.16.8.2     Izolacja rurociągów chłodniczych powinna być zabezpieczona przed zawilgoceniem. W miej-
scach przejść przez grodzie i pokłady rurociągi nie powinny stykać się z nimi bezpośrednio, aby uniknąć 
tworzenia się mostków cieplnych. 

1.16.8.3     Materiały przeciwpotne i kleje stosowane wraz z izolacją oraz izolacja armatury rurociągów 
mogą nie odpowiadać wymaganiom określonym w 1.16.8.1, jeżeli materiały te będą użyte w jak najmniej-
szych ilościach, a powierzchnie odsłonięte będą miały właściwość wolnego rozprzestrzeniania płomienia 
(patrz definicje w podrozdziale 1.2 z Części V – Ochrona przeciwpożarowa). 

1.16.9     Armatura rurociągów 

1.16.9.1     Zawory o średnicy przelotu większej niż 32 mm, w przypadku zastosowania wrzecion o ruchu 
obrotowym, powinny mieć pokrywy przymocowane do korpusów śrubami. 

Pokrywy zaworów wkręcane na gwint powinny mieć skuteczne zabezpieczenie przed odkręcaniem się. 
Nakrętka stożka kurka powinna być zabezpieczona przed odkręcaniem się względem stożka. 

1.16.9.2     Armatura sterowana zdalnie za pomocą energii pomocniczej, z wyjątkiem wymienionej 
w 1.16.9.4, powinna mieć lokalne sterowanie ręczne, niezależne od sterowania zdalnego. Ręczne sterowa-
nie nie powinno powodować uszkodzenia sterowania zdalnego. 

Konstrukcja zaworów zdalnie sterowanych powinna zapewniać, w przypadku uszkodzenia układu stero-
wania, pozostawanie zaworów w położeniu nie powodującym stanów niebezpiecznych dla statku lub samo-
czynny powrót tych zaworów do takiego położenia. 

1.16.9.3     Zawory instalowane wewnątrz zbiorników ładunkowych nie powinny być sterowane sprężo-
nym powietrzem. 

1.16.9.4     Zawory sterowane hydraulicznie instalowane wewnątrz zbiorników ładunkowych powinny 
mieć konstrukcję umożliwiającą sterowanie awaryjne przy zastosowaniu pompy ręcznej, przyłączanej od-
dzielnym przewodem w miejscu odpowiednim dla awaryjnego sterowania każdym zaworem w układzie 
lub bezpośrednio do siłownika zaworu. 

1.16.9.5     Zbiornik cieczy roboczej układu sterowania hydraulicznego zaworami zamontowanymi we-
wnątrz zbiorników ładunkowych powinien być umieszczony powyżej górnego poziomu zbiorników ła-
dunkowych tak wysoko, jak to jest praktycznie możliwe, a wszystkie rurociągi instalacji hydraulicznej 
powinny być wprowadzone do zbiorników ładunkowych w górnej ich części. Ponadto zbiornik należy 
wyposażyć w odpowietrzenie zakończone armaturą zatrzymującą płomienie i wyprowadzone w bez-
pieczne miejsce na pokładzie otwartym.  

Należy przewidzieć sygnalizację dźwiękową i świetlną dolnego poziomu cieczy w zbiorniku. 

1.16.9.6     Armaturę zaporową należy zaopatrzyć w przymocowane do niej tabliczki z napisem wyraźnie 
określającym jej przeznaczenie. 

1.16.9.7     Dla armatury zdalnie sterowanej należy przewidzieć w miejscu sterowania tabliczki określające 
przeznaczenie armatury i zainstalować wskaźniki położenia (otwarte/zamknięte). W przypadku zastoso-
wania armatury wyłącznie zdalnie zamykanej instalowanie takiego wskaźnika nie jest wymagane. 

1.16.9.8     Armaturę umieszczaną na grodziach wodoszczelnych należy mocować śrubami dwustronnymi, 
wkręcanymi w kołnierze grodziowe lub należy mocować ją do przejść grodziowych. 

Otwory dla śrub dwustronnych w kołnierzach grodziowych nie mogą być przelotowe. 
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1.16.9.9     Skrzynie zaworowe i zawory sterowane ręcznie powinny być usytuowane w miejscach zawsze 
dostępnych w warunkach normalnej eksploatacji. 

1.16.9.10     Armatura powinna być odpowiednio dobrana do rurociągów, dla których ma być zastosowana, 
z uwzględnieniem naprężeń oraz właściwego działania przy maksymalnych wartościach ciśnień roboczych 
występujących w rurociągach podczas eksploatacji. 

1.16.10     Skrzynie zaworów dennych, skrzynie zaworów burtowych, armatura denna i burtowa 

1.16.10.1     Armatura poboru wody zaburtowej powinna być umieszczana bezpośrednio na skrzyniach za-
worów dennych lub skrzyniach zaworów burtowych. 

1.16.10.2     Należy przewidzieć dostęp do wnętrza skrzyń zaworów dennych i skrzyń zaworów burtowych 
poprzez demontowalne kraty lub pokrywy.  

1.16.10.3     Liczbę otworów wylotowych w poszyciu zewnętrznym należy ograniczyć do niezbędnego mi-
nimum. W tym celu rurociągi o podobnym przeznaczeniu należy, w miarę możliwości, przyłączać do 
wspólnych wylotów. 

1.16.10.4     Rozmieszczenie otworów ssących i wylotowych w poszyciu zewnętrznym statku powinno 
wykluczać: 
– możliwość zasysania ścieków, popiołu i innych nieczystości przez pompy wody zaburtowej, 
– przedostawanie się wody wylotowej i ścieków przez iluminatory do pomieszczeń oraz do łodzi i tratw 

ratunkowych przy opuszczaniu ich na wodę; jeżeli takie rozmieszczenie otworów jest niemożliwe, to 
otwory te powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem wody do po-
mieszczeń statku, łodzi i tratw ratunkowych. 

1.16.10.5     Otwory w poszyciu zewnętrznym statku do skrzyń zaworów dennych i skrzyń zaworów bur-
towych powinny być wyposażone w kraty ochronne; zamiast nich mogą być wykonane otwory lub szcze-
liny w kadłubie statku. Łączna powierzchnia otworów lub szczelin nie powinna być mniejsza od 2,5-krot-
nego łącznego pola przekroju zainstalowanej armatury poboru wody zaburtowej. Średnice otworów albo 
szerokości szczelin w kratach lub poszyciu zewnętrznym powinny wynosić około 20 mm. 

Skrzynie zaworów dennych powinny mieć urządzenie do przedmuchiwania kraty parą lub sprężonym 
powietrzem. Na rurociągach do przedmuchiwania należy zainstalować zawory zaporowo-zwrotne. Ci-
śnienie pary lub sprężonego powietrza nie powinno przekraczać 0,5 MPa. 

1.16.10.6     Burtowe otwory ssące i wylotowe instalacji rurociągów silników głównych i mechanizmów 
pomocniczych, położone w przedziałach maszynowych, należy zaopatrzyć w łatwo dostępne zawory lub 
zasuwy ze sterowaniem miejscowym. Urządzenia sterujące należy wyposażyć we wskaźniki położenia 
(otwarte/zamknięte). 

Wylotowe zawory burtowe powinny być typu zaporowo-zwrotnego. 

1.16.10.7     Urządzenia sterujące wlotową armaturą denną należy umieścić w łatwo dostępnych miejscach 
i wyposażyć we wskaźniki położenia (otwarte/zamknięte). Zaleca się umieszczanie tych urządzeń ponad po-
ziomem podłogi maszynowni. 

1.16.10.8     W przedziałach maszynowych bez stałej wachty urządzenia sterujące zaworami poboru wody 
morskiej, zaworami wylotowymi położonymi poniżej linii wodnej lub zaworami urządzeń ssących sys-
temu zęzowego powinny być tak usytuowane, aby w jak najkrótszym czasie* można było do nich dojść 
i eksploatować je w przypadku zalewania pomieszczenia wodą. Jeżeli na statku całkowicie załadowanym 
poziom wody w zatopionym pomieszczeniu znajdować się będzie powyżej urządzeń sterujących, należy 
zapewnić możliwość ich obsługi z miejsc położonych ponad poziomem wody. 
*  Należy wykonać obliczenia wykazujące, że czas potrzebny na dojście i pełne zamknięcie zaworu sterowanego ręcznie lub 

mechanicznie, licząc od momentu uruchomienia alarmu, jest mniejszy od czasu napływu wody do pomieszczenia do poziomu 
platformy (bez jej zanurzenia w wodzie), z której jest obsługiwane sterowanie zaworem. 
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Czas potrzebny na dojście i zamknięcie zaworu wody morskiej należy określić przez pomnożenie od-
wrotności prędkości przemieszczania się osoby obsługującej (1,0 m/s zgodnie z MSC/Circ.1033) przez 
odległość do pokonania przez obsługującego w drodze do zaworu sterowanego ręcznie lub siłownika za-
woru ze zmagazynowaną energią mechaniczną, do: 
– najwyżej położonego miejsca w centrali kontrolno-manewrowej (CMK) dla maszynowni ze stałą 

wachtą lub 
– z mostka nawigacyjnego dla maszynowni bez stałej wachty. 

Czas napływu wody do maszynowni powinien być określony w oparciu o zasady dynamiki przepływu 
cieczy zawarte w MSC.245(83) oraz MSC.362(92) (dla statków zbudowanych w dniu 14 czerwiec 2013 r. 
lub po tej dacie), mające zastosowanie do pęknięć rurociągu wody morskiej o największej średnicy w najniżej 
i najwyżej położonych miejscach maszynowni oraz przynależnego zaworu tego rurociągu. 

W przypadku gdy obliczenia takie są niemożliwe do wykonania, 10 minut jest czasem odpowiednio wy-
starczającym do obsługi zaworu, chyba że istnieją inne wymagania Administracji. 
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 "awaryjne ssanie zęzy", które jest używane w celu usunięcia za burtę dużej 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). 
(B) Wymagania dotyczące urządzeń sterujących „zaworami poboru wody morskiej, zaworami wyloto-
wymi położonymi poniżej linii wodnej lub zaworami urządzeń ssących systemu zęzowego” nie mają za-
stosowania do zaworów przeznaczonych do awaryjnego osuszania maszynowni1, pod warunkiem że: 
(1)  zawór awaryjnego osuszania maszynowni jest normalnie utrzymywany w położeniu 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 uważany za spełniający zarówno: warunek (1) jak i (2) powyżej). 

(3)  rurociąg awaryjnego osuszania maszynowni znajduje się przed (tj. od strony wnętrza statku) zawo-
rem burtowym, wyposażonym w opisane wyżej urządzenie sterujące, wymagane przez prawidło 
48/3 z rozdziału II-1 Konwencji SOLAS. 

1.16.10.9     Armaturę denną i burtową należy instalować na przyspawanych kołnierzach wzmacniających. 
Otwory dla śrub mocujących w tych kołnierzach nie mogą być przelotowe. 

Armaturę można instalować na przyspawanych króćcach, pod warunkiem że będą one dostatecznie 
sztywne i możliwie jak najkrótsze. Grubość ścianki króćca nie powinna być mniejsza od minimalnej gru-
bości poszycia w skrajnikach statku, lecz nie wymaga się, aby była większa niż 12 mm. 

1.16.10.10     Żadne części armatury burtowej instalowanej poniżej pokładu grodziowego oraz armatury dennej, 
jak również podkładki uszczelniające nie powinny być wykonane z materiałów łatwo ulegających zniszczeniu 
podczas pożaru. 

1.16.10.11     Jako armaturę denną i burtową można stosować tylko armaturę kołnierzową, umożliwiającą 
demontaż rurociągu przy zachowaniu wodoszczelności kadłuba statku. Wrzeciona oraz części zamykające 
armatury dennej i burtowej powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozyjne działanie wody 
zaburtowej. 

1.16.11     Prowadzenie rurociągów 

1.16.11.1     Liczba przejść rurociągów przez grodzie wodoszczelne powinna być ograniczona do minimum odpo-
wiadającego założeniom konstrukcyjnym i normalnemu użytkowaniu statku. 

Rurociągi przechodzące przez główne grodzie wodoszczelne należy umieszczać w odległości od burty 
nie mniejszej niż 0,2 szerokości statku. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, to należy zastosować środki 

                                                      
1  Dotyczy statków, których stępka została położona, lub które znajdowały się w podobnym stadium budowy, w dniu 1 stycznia 

2013 r. lub po tej dacie. 
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zapobiegające przedostawaniu się wody poza obręb przedziałów i zbiorników, przewidziany w obliczeniach 
niezatapialności w przypadku uszkodzenia poszycia burtowego i rurociągów. 

Dla statków o długości L większej bądź równej 100 m patrz też Część IV – Stateczność i niezatapial-
ność. 

1.16.11.2     Na statkach towarowych i pasażerskich należy na każdym rurociągu przechodzącym przez gródź 
zderzeniową przewidzieć zawór zaporowy wzniosowy z wrzecionem gwintowym*, instalowany bezpośred-
nio na grodzi od strony skrajnika. Zawór ten może być również zainstalowany na zewnątrz skrajnika, pod 
warunkiem że nie będzie znajdował się w pomieszczeniu przeznaczonym do przewozu ładunku i że będzie 
łatwo dostępny we wszystkich warunkach eksploatacji statku. 

Uruchamianie urządzeń sterujących tymi zaworami na statkach mających znak niezatapialności w sym-
bolu klasy powinno się odbywać z miejsc położonych powyżej pokładu grodziowego, a na pozostałych 
statkach – z miejsc powyżej pokładu wolnej burty (zobacz także 22.10.2.4). 

Na rurociągach przechodzących przez gródź zderzeniową powyżej pokładu grodziowego lub pokładu 
wolnej burty można nie instalować zaworu zaporowego. 
Uwaga:* Od 1 stycznia 2020 statki towarowe mogą być alternatywnie wyposażone w przepustnicę odpowiednio za-
mocowaną do grodzi, którą można obsługiwać z miejsca powyżej pokładu wolnej burty (patrz MSC.1/Circ.1567 oraz 
przykłady usytuowania zaworu podane w MSC 98/23/ Add.1 – Aneks 12 MSC.429(98)).  

1.16.11.3     Przejścia rurociągów przez grodzie wodoszczelne, pokłady i inne konstrukcje wodoszczelne 
powinny być wykonane za pomocą przejść grodziowych lub innych połączeń zapewniających wodosz-
czelność konstrukcji. 

Otwory na śruby mocujące nie powinny przechodzić przez konstrukcje wodoszczelne, lecz kończyć się 
na kołnierzu. 

Nie należy stosować uszczelek z materiałów łatwo ulegających zniszczeniu w przypadku pożaru. 
Przejścia grodziowe, których kołnierze są przyspawane do wodoszczelnych pokładów lub grodzi, po-

winny mieć grubość ścianek większą od grubości ścianki przyłączanej rury o 1,5 do 3 mm, zależnie od jej 
średnicy. 

1.16.11.4     Jeżeli zachodzi konieczność prowadzenia rur z tworzyw sztucznych przez wodoszczelne gro-
dzie i pokłady ograniczające przedziały wodoszczelne wchodzące do obliczeń niezatapialności, to przy 
przejściu rur należy zainstalować zawory sterowane z miejsca położonego powyżej pokładu grodziowego. 
Zawory powinny być wykonane ze stali lub innego, materiału równorzędnego pod względem ognioodpor-
ności. 

Wymaganie to nie dotyczy rur instalacji balastowej prowadzonej wewnątrz przestrzeni międzydennej. 

1.16.11.5     Prowadzenie rurociągów przez przegrody pożarowe (patrz definicje w podrozdziale 1.2 z Czę-
ści V – Ochrona przeciwpożarowa) powinno odpowiadać następującym wymaganiom: 

.1 przejścia przez przegrody klasy A – przejście powinno być wykonane z rury stalowej (lub równo-
ważnej pod względem odporności ogniowej) o grubości ścianki nie mniejszej niż 3 mm. Długość 
przejścia nie powinna być mniejsza niż 900 mm, przy czym na każdą stronę przegrody powinno 
przypadać około 450 mm. Przejście powinno być szczelne oraz posiadać na całej długości izolację 
cieplną tej samej klasy co przegroda. Przejścia wykonane w inny sposób mogą być stosowane pod 
warunkiem poddania ich próbom określonym w Kodeksie FTP (patrz definicje w podrozdziale 1.2 
z Części V – Ochrona przeciwpożarowa), załącznik 1, część 3; 

.2 przejścia rurociągów innych niż stalowe lub miedziane przez przegrody klasy B – przejście powinno 
być wykonane w formie stalowej tulei o grubości ścianki nie mniejszej niż 1,8 mm i długości nie 
mniejszej niż 900 mm – dla rur o średnicy 150 mm i większej oraz nie mniejszej niż 600 mm – dla 
rur o średnicy mniejszej niż 150 mm. Zalecane jest równe podzielenie długości tulei na obie strony 
przegrody. Jeżeli rurociąg nie jest połączony z tuleją tylko jest przez nią przeprowadzony, to prze-
świt pomiędzy rurą a tuleją nie powinien przekraczać 2,5 mm, chyba że zostanie uszczelniony przy 
pomocy materiału niepalnego lub innego odpowiedniego materiału. Przejścia wykonane w inny 
sposób mogą być stosowane, pod warunkiem poddania ich próbom ogniowym przewidzianym dla 
przegrody, w której mają być montowane. 



Postanowienia ogólne 

 

43 

Rurociągi metalowe nieizolowane przechodzące przez przegrody klasy A lub B powinny być wykonane 
z materiału o temperaturze topnienia wyższej niż 950 ºC – dla przegród klasy A-0 i od 850 ºC – dla prze-
gród klasy B-0. 

Prowadzenie kanałów wentylacyjnych przez przegrody pożarowe powinno odpowiadać wymaganiom 
podrozdziału 11.2. 

1.16.11.6     Jeżeli zachodzi konieczność prowadzenia rur z tworzyw sztucznych przez główne przegrody 
pożarowe, to należy zainstalować odpowiedniej długości przejścia grodziowe z zaworami zaporowymi po 
obu stronach przegrody. Zawory powinny być wykonane ze stali lub innego, równorzędnego pod wzglę-
dem ognioodporności materiału. 

1.16.11.7     Zamocowanie rurociągów należy wykonać tak, aby nie powodowało powstawania w nich na-
prężeń na skutek wydłużeń cieplnych, odkształceń kadłuba i drgań. 

1.16.11.8     Rurociągi przewodzące gorące czynniki i długie rurociągi prowadzone wzdłuż statku należy 
wyposażyć w kompensatory lub należy wykonać dostateczną liczbę zapewniających kompensację wygięć, 
o promieniu nie mniejszym od określonego w 1.16.5. Na rurociągach przechodzących przez zbiorniki bez 
tunelu kompensacja odkształceń powinna być zapewniona poprzez wykonanie wygięć rur w obrębie zbior-
ników. W przypadku prowadzenia rurociągów w tunelach, wygięcia kompensacyjne zleca się wykonywać 
poza tunelem. 

1.16.11.9     Rurociągi przechodzące przez ładownie, komory łańcuchowe i inne pomieszczenia, w których 
mogą one ulec uszkodzeniom mechanicznym, należy odpowiednio zabezpieczyć. 

1.16.11.10     Rurociągów hydraulicznych nie należy prowadzić przez ładownie. 

1.16.11.11     Przez pomieszczenie, w którym zainstalowany jest główny kompas żyroskopowy, nie należy 
prowadzić rurociągów, z wyjątkiem rurociągów chłodzących ten kompas. 

1.16.11.12     Przez pomieszczenia chłodzone nie zaleca się prowadzić rurociągów nie przeznaczonych do 
ich obsługi. Jeżeli prowadzenie takich rurociągów jest konieczne, to należy je izolować. W pomieszcze-
niach tych nie powinno być takich odcinków rurociągów, w których mogłaby zbierać się i zamarzać woda. 

1.16.11.13     Rurociągi wody do picia mogą być prowadzone przez zbiorniki oleju tylko w szczelnych 
tunelach stanowiących część konstrukcyjną takich zbiorników. 

1.16.11.14     Nie należy prowadzić rurociągów przez pomieszczenie kabiny radiowej. 

1.16.11.15     Przez pomieszczenia służące do przewożenia materiałów niebezpiecznych nie należy prowa-
dzić rurociągów przewodzących czynniki agresywne chemicznie. 

1.16.11.16     Ponad lub za głównymi i awaryjnymi rozdzielnicami oraz pulpitami sterowania ważnymi 
urządzeniami i mechanizmami nie należy w żadnym przypadku prowadzić rurociągów znajdujących się 
pod ciśnieniem. 

Z przodu i z boku tych urządzeń rurociągi takie należy prowadzić w odległości nie mniejszej niż 
1500 mm. 

1.16.11.17     Przez pomieszczenia zamknięte ruchu elektrycznego (patrz określenia w podrozdziale 1.2 
z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania) oraz przez pomieszczenia akumulatorów nie 
należy prowadzić rurociągów, z wyjątkiem rurociągów instalacji gaśniczej na dwutlenek węgla i rurocią-
gów związanych z zainstalowanymi urządzeniami elektrycznymi. 

1.16.11.18     Rurociągi przewodzące czynniki łatwo zapalne powinny być osłonięte lub w inny odpo-
wiedni sposób zabezpieczone w celu uniknięcia, tak dalece jak to jest możliwe, rozpylenia lub przeciekania 
przewodzonych czynników na gorące powierzchnie, wloty powietrza do maszynowni lub inne źródła za-
płonu. Liczba połączeń w takich instalacjach powinna być ograniczona do minimum. 
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Rurociągów takich nie należy prowadzić przez pomieszczenia mieszkalne i służbowe, chyba że w in-
nych miejscach Przepisów postanowiono inaczej. 

1.16.11.19     Na statkach o łącznej pojemności zbiorników paliwowych 600 m3 lub większej rurociągi pali-
wowe przebiegające w odległości mniejszej niż 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 niż w, jak określono 
w ustępach 7 i 8 prawidła 12A z Konwencji MARPOL 73/78 z poprawkami powinny być zaopatrzone w za-
wory lub podobne urządzenia zamykające wewnątrz lub bezpośrednio przy zbiorniku paliwa. Powinna być 
zapewniona możliwość sterowania tymi zaworami z łatwo dostępnego zamkniętego pomieszczenia, dostęp-
nego z mostka lub stanowiska sterowania urządzeniami napędowymi, bez konieczności przechodzenia przez 
otwarty pokład wolnej burty lub otwarty pokład nadbudówki. 

Zawory te powinny zamykać się w przypadku awarii układu zdalnego sterowania (uszkodzenie w po-
łożeniu zamkniętym) i powinny być zamknięte przez cały czas żeglugi w morzu gdy zbiornik zawiera 
paliwo, z tym wyjątkiem, że mogą być one otwierane podczas operacji transportu paliwa. 

1.16.11.20     Zawory do zbiorników paliwa usytuowanych zgodnie z wymaganiami punktów 6,7 i 8 z pra-
widła 12A z Załącznika I do Konwencji MARPOL mogą być traktowane w podobny sposób jak studzienki 
ssące w zbiornikach paliwowych i w związku z tym powinny być umieszczone w odległości nie mniejszej 
niż 0,5 h od dna zewnętrznego statku. 

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

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 niż w. 

1.16.12     Złącza elastyczne i kompensatory 

1.16.12.1     Zakres zastosowania 

1.16.12.1.1     Wymagania niniejszego rozdziału maja zastosowanie do krótkich odcinków metalowych 
i niemetalowych złączy elastycznych oraz kompensatorów przeznaczonych do trwałego połączenia stałego 
rurociągu z mechanizmem (np. pompą). Ponadto mogą być stosowane do tymczasowo podłączonych złą-
czy elastycznych oraz przewodów wyposażenia przenośnego. 

1.16.12.1.2     Złącza elastyczne oraz kompensatory mogą być stosowane w instalacjach: paliwa ciekłego, 
oleju smarowego, oleju hydraulicznego, oleju grzewczego, wody chłodzącej (słodkiej i morskiej), sprężo-
nego powietrza, zęzowej, balastowej oraz parowych klasy III, jeżeli spełniają wymagania niniejszego pod-
rozdziału. 

1.16.12.1.3     Złącza elastyczne i kompensatory nie mogą być stosowane we wtryskowych instalacjach 
paliwowych wysokiego ciśnienia. 

1.16.12.1.4     Wymagania niniejszego podrozdziału nie mają zastosowania do węży stosowanych w sta-
łych instalacjach gaśniczych. 

1.16.12.2     Projektowanie i konstrukcja złączy elastycznych i kompensatorów 

1.16.12.2.1     Złącza elastyczne i kompensatory powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wy-
maganiami Polskich Norm lub uznanych norm międzynarodowych lub krajowych, akceptowanych przez 
PRS. 

Złącza elastyczne i kompensatory wykonane z gumy i przeznaczone do zastosowania w instalacjach 
paliwa ciekłego, oleju smarowego, oleju hydraulicznego, oleju grzewczego, sprężonego powietrza, insta-
lacjach zęzowych oraz instalacjach balastowych powinny posiadać jedno-, dwu- lub więcej warstwowy 
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gęsto utkany integralny druciany oplot lub odpowiednie wzmocnienie materiału. Elastyczne przewody 
przeznaczone do takiego samego zastosowania i wykonane z tworzyw sztucznych takich jak PTFE (np. 
teflon) lub poliamidy (np. nylon), które nie mogą być wzmocnione przez zastosowanie gęsto tkanego in-
tegralnego oplotu z drutów, powinny być wykonane z materiału odpowiednio wzmocnionego, na ile to jest 
praktyczne wykonalne. Złącza elastyczne i kompensatory wykonane z gumy lub tworzyw sztucznych, 
przeznaczone do instalacji paliwowej zasilającej palniki, powinny dodatkowo posiadać zewnętrzny oplot 
druciany. 

Złącza elastyczne oraz kompensatory przeznaczone do instalacji parowych powinny być wykonane 
z metalu. 

1.16.12.2.2     Złącza elastyczne oraz kompensatory powinny być wyposażone w łączniki mocujące uzna-
nego typu zgodnie ze specyfikacją producenta. Łączniki, które nie są kołnierzami, powinny spełniać wy-
magania punktu 1.16.4.5. Dla każdej kombinacji wąż elastyczny (bądź kompensator)/łącznik mocujący 
wymagane jest przeprowadzenie prób prototypu w takim standardzie, jaki jest wymagany dla wykorzysta-
nego węża elastycznego/kompensatora, a szczególnie prób ciśnieniowych oraz pulsacji ciśnienia. 

1.16.12.2.3     Użycie opasek zaciskowych i podobnych rozwiązań jest zabronione w przypadku złączy 
elastycznych i kompensatorów stosowanych w instalacjach: parowej, czynników łatwopalnych, powietrza 
rozruchowego oraz instalacjach wody morskiej, gdzie awaria może skutkować zalaniem. 

W wypadku innych instalacji rurociągów, użycie opasek zaciskowych może zostać zaakceptowane je-
żeli ciśnienie robocze jest mniejsze niż 0,5 MPa, a opaski zaciskowe są zdublowane na obu końcach złącza 
elastycznego lub kompensatora. 

1.16.12.2.4     Jeżeli złącza elastyczne lub kompensatory przeznaczone są do instalacji rurociągów, w któ-
rych w normalnej eksploatacji występują pulsacje ciśnienia i/lub wysokie amplitudy wibracji, to muszą 
one być zaprojektowane na maksymalny spodziewany chwilowy impuls ciśnienia i z uwzględnieniem sił 
wywołanych wibracjami. 

Próby wymagane punktem 1.16.12.4 powinny uwzględniać maksymalne ciśnienia przewidywane 
w eksploatacji, częstotliwość wibracji oraz siły wynikające z montażu w instalacji. 

1.16.12.2.5     Złącza elastyczne oraz kompensatory zbudowane z materiałów niemetalowych, przezna-
czone do montażu w instalacjach czynników palnych oraz instalacjach wody morskiej mogących spowo-
dować zalanie w wyniku uszkodzenia przewodu giętkiego lub kompensatora, powinny być ognioodporne 
za wyjątkiem przypadków, w których takie złącza są zainstalowane na pokładach otwartych zdefiniowa-
nych w SOLAS II-2/Prawidło 9.2.3.3.2.2 (10) i nie zostały zastosowane do rurociągów paliwa. Ogniood-
porność należy wykazać przeprowadzając próby zgodnie z normami ISO 15540 oraz ISO 15541. 

1.16.12.2.6     Złącza elastyczne oraz kompensatory powinny być dobrane odpowiednio dla ich miejsca 
montażu oraz przeznaczenia, z uwzględnieniem warunków otoczenia, wpływu czynników przez nie prze-
pływających (przy ciśnieniu roboczym) oraz temperatury, przy czym należy uwzględnić zalecenia produ-
centa w tym zakresie oraz spełnić wymagania Przepisów PRS. 

1.16.12.3     Montaż złączy elastycznych i kompensatorów 

1.16.12.3.1     Długość złączy elastycznych należy ograniczyć do długości niezbędnej dla zapewnienia peł-
nego zakresu ruchu między sztywno i elastycznie zamontowanymi elementami maszyn/urządzeń lub in-
stalacji. Długość ta nie powinna przekraczać 2 m. 

1.16.12.3.2     Złącza elastyczne oraz kompensatory nie mogą być montowane tam, gdzie występuje moż-
liwość skręcenia złącza podczas normalnej pracy. 

1.16.12.3.3     Ilość złączy elastycznych oraz kompensatorów w instalacjach wymienionych w punkcie 
1.16.12.1 powinna być jak najmniejsza i powinna być ograniczona do zastosowań wymienionych w tym 
punkcie. 
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1.16.12.3.4     Złącza elastyczne oraz kompensatory będące częścią instalacji czynników łatwopalnych, 
przebiegających w bliskiej odległości od powierzchni grzanych powinny być osłonięte w celu ograniczenia 
ryzyka zapłonu w wyniku błędnego montażu oraz – co za tym idzie – możliwego wycieku czynnika, za 
pomocą ekranów lub innych podobnych rozwiązań zatwierdzonych przez PRS, w takim zakresie w jakim 
jest to praktycznie wykonalne. 

1.16.12.3.5     Złącza elastyczne oraz kompensatory należy umieszczać w miejscach dobrze widocznych 
i łatwo dostępnych. 

1.16.12.3.6     Należy przewidzieć takie rozmieszczenie zaworów odcinających, aby było możliwe odcię-
cie złącza elastycznego (lub kompensatora) w przypadku zastosowania go w instalacji: sprężonego powie-
trza, oleju smarowego lub paliwowej. 

1.16.12.3.7     Montaż złączy elastycznych oraz kompensatorów powinien odbywać się zgodnie z instruk-
cją producenta i z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących stosowania, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na: 
– kierunek montażu, 
– podparcie skrajnych połączeń (kiedy jest wymagane), 
– zabezpieczenie przed kontaktem, który może spowodować uszkodzenia w postaci zużycia ściernego 

i przetarć, 
– minimalny kąt skręcenia. 

1.16.12.4     Próby złączy elastycznych i kompensatorów 

1.16.12.4.1     Odbiór złączy elastycznych i kompensatorów uwarunkowany jest satysfakcjonującymi wy-
nikami prób prototypu. Producent powinien przedłożyć do rozpatrzenia przez PRS program prób prototypu 
złącza elastycznego/kompensatora. Program prób powinien być wykonany w sposób umożliwiający we-
ryfikację wymagań mających zastosowanie norm. 

1.16.12.4.2     Próby, tam gdzie ma to zastosowanie, powinny być przeprowadzone dla różnych średnic nomi-
nalnych, na kompletnych złączach elastycznych/kompensatorach oraz obejmować próby ciśnienia, wytrzyma-
łości, odporności na impulsy ciśnienia i ognioodporności, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

Należy stosować poniższe normy, tam gdzie mają zastosowanie: 
– 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. 
Inne normy mogą być zastosowane po uzgodnieniu z PRS. 

1.16.12.4.3     Prototyp każdego rodzaju złącza elastycznego i kompensatora musi pozytywnie przejść 
próbę na rozerwanie zgodną z wymaganiami norm międzynarodowych1, która wykaże, że jest on w stanie 
wytrzymać ciśnienie nie mniejsze od czterokrotności ciśnienia obliczeniowego, bez oznak uszkodzenia ani 
przecieków. 

1.16.12.5     Oznakowanie złączy elastycznych i kompensatorów 

Złącze elastyczne/kompensatory powinny być trwale oznakowane przez producenta. Oznakowanie po-
winno określać: 
– nazwę lub znak fabryczny producenta, 
– datę produkcji (miesiąc/rok), 
– oznaczenie typu, 
– średnicę nominalną, 
– ciśnienie znamionowe, 
– temperaturę znamionową. 
                                                      
1  Normy międzynarodowe, np. EN dotyczące prób na rozerwanie węży niemetalowych, wymagają podwyższania ciśnienia pod-

czas próby, aż do ciśnienia rozerwania, bez zatrzymywania na ciśnieniu równym 4 po. 
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Tam gdzie złącze elastyczne i kompensator składa się z elementów wyprodukowanych przez różnych pro-
ducentów, wymaga się, aby każdy element był dokładnie oznakowany w sposób umożliwiający dotarcie do 
zapisów z prób jego prototypu. 

1.17     Automatyka i zdalne sterowanie 

1.17.1     Automatyka i zdalne sterowanie urządzeń, mechanizmów i instalacji powinny spełniać mające za-
stosowanie wymagania rozdziałów 20 i 21 z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania. 

1.17.2     Sterowanie automatyczne urządzeń instalacji nie powinno wykluczać sterowania lokalnego, 
z wyjątkiem urządzeń chłodniczych wyposażonych w dwa niezależne układy automatycznego sterowania, 
dla których sterowanie lokalne nie jest wymagane. 

1.18     Ograniczenia stosowania paliwa ciekłego 

1.18.1     O ile w innych miejscach Przepisów nie postanowiono inaczej, na statkach obowiązują następu-
jące zasady stosowania paliwa ciekłego: 

.1 z wyjątkiem niżej wymienionych przypadków nie wolno stosować paliw o temperaturze zapłonu 
niższej niż 60 ºC; 

.2 do napędu awaryjnych zespołów prądotwórczych dopuszcza się stosowanie paliw o temperaturze 
zapłonu nie niższej niż 43 ºC; 

.3 do napędu urządzeń znajdujących się poza przedziałami maszynowymi kategorii A dopuszcza się 
stosowanie paliw o temperaturze zapłonu nie niższej niż 43ºC pod warunkiem spełnienia następu-
jących wymagań: 
– zbiorniki paliwa (z wyjątkiem zbiorników dna podwójnego) usytuowane są poza przedziałami 

maszynowymi kategorii A, 
– na rurociągu ssącym pompy paliwowej przewidziano urządzenie do pomiaru temperatury pa-

liwa, 
– na wlocie i wylocie z filtrów paliwa przewidziano zawory lub kurki odcinające, 
– rury łączone są w maksymalnym możliwym do realizacji stopniu poprzez zastosowanie spawa-

nych złączy doczołowych lub złączy śrubunkowych (patrz 1.16.4). 
.4 na statkach towarowych, dla których nie ma zastosowania SOLAS, część G, rozdział II-1 może być 

dozwolone stosowanie paliwa ciekłego o niższej temperaturze zapłonu niż postanowiono powyżej, 
np. ropy naftowej, pod warunkiem że paliwo takie nie jest przechowywane w przedziale maszyno-
wym oraz pod warunkiem zatwierdzenia przez PRS instalacji paliwa ciekłego, 

.5 na statkach, których dotyczy część G, rozdział II-1 Konwencji SOLAS, dopuszcza się stosowanie 
paliwa ciekłego o temperaturze zapłonu niższej niż podano powyżej. 

1.19     Wymagania ergonomiczne 

1.19.1     Przedziały maszynowe i ich wyposażenie, linie wałów i pędników, instalacje rurociągów maszy-
nowych i ogólnookrętowych oraz instalacje specjalne związane z funkcją statku, objęte wymaganiami ni-
niejszej części przepisów, 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 ob-
sługi na statku zapewnione były wymagania zdrowotne i bezpieczeństwo obsługujących je osób, a także 
komfort i wydajność ich pracy biorąc pod uwagę wymagania w zakresie wentylacji, drgań, hałasu, możli-
wości wejścia i wyjścia z uwzględnieniem zewnętrznych warunków środowiskowych. 

1.19.2     Szczegółowe zalecenia w tym zakresie znajdują się w publikacji IACS Human Element Rec-
ommendations for Structural Design of Lighting, Ventilation, Vibration, Noise, Access & Egress Arrange-
ments. 

1.19.3     Ochrona przed hałasem 

Wymagania Kodeksu poziomu hałasu na statkach, zawarte w rezolucji IMO MSC.337(91), obowiązują 
od dnia 1 lipca 2014 wraz z wejściem w życie tego dnia prawidła SOLAS II-1/A-1/3-12 dotyczącego 
ochrony przed hałasem na statkach: 
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Uwaga: Ujednolicone interpretacje Rezolucji MSC.1/ Circ.1509 z czerwca 2015 powinny być stoso-
wane jako wytyczne do Kodeksu. 

1.19.3.1     Prawidło SOLAS II-1/A-1/3-12 ma zastosowanie do statków o pojemności brutto 1600 GT i 
więcej: 
– na budowę których kontrakt zawarto 1 lipca 2014 lub po tej dacie,  
– w przypadku braku kontaktu na budowę – których położono stępkę lub były na podobnym etapie bu-

dowy 1 stycznia 2015 lub po tej dacie, lub 
– które przekazano do eksploatacji 1 lipca 2018 lub po tej dacie, o ile Administracja nie uzna, że spełnienie 

danego wymagania jest nieuzasadnione lub nierealne. 

1.19.3.2     Prawidło SOLAS II-1/A-1/3-12 ma zastosowanie do statków przekazanych do eksploatacji 
przed 1 lipca 2018 oraz: 
– do statków, na budowę których kontrakt zawarto przed 1 lipca 2014 lub na których położono stępkę, 

lub były na podobnym etapie budowy 1 stycznia 2009 lub po tej dacie, ale przed 1 stycznia 2015, lub 
– w przypadku braku kontraktu na budowę – do statków, na których położono stępkę lub były na podob-

nym etapie budowy 1 stycznia 2009 lub po tej dacie, ale przed 1 stycznia 2015; należy podjąć działania 
mające na celu zmniejszenie hałasu w pomieszczeniach maszynowni do akceptowalnego poziomu 
określonego przez Administrację. Jeżeli hałas ten nie może być wystarczająco zmniejszony, a w pomiesz-
czeniu wymagane są wachty, źródło nadmiernego hałasu należy odizolować lub odpowiednio zaizolo-
wać albo przewidzieć miejsce schronienia przed hałasem. W sprawach tych należy kierować się zale-
ceniami IMO podanymi w rezolucji A.468(XII); 

1.19.3.3    Statki powinny być konstruowane w taki sposób, aby zmniejszyć poziom hałasu na statku 
oraz chronić personel przed hałasem zgodnie z wymaganiami Kodeksu poziomu hałasu na statkach zawar-
tych w rezolucji IMO MSC.337(91). 

1.19.3.4     Dla każdego statku powinien być wykonany Protokół przeglądu hałasu na statku zgodnie 
z Załącznikiem 1 do rezolucji IMO MSC.337(91). Protokół ten powinien zawierać informacje odnośnie 
poziomu hałasu w różnych pomieszczeniach na statku oraz pokazywać odczyty poziomu hałasu 
w każdym punkcie pomiarowym. Punkty pomiarowe powinny być zaznaczone na planie ogólnym statku 
lub na rysunkach pomieszczeń i dołączone do tego protokołu lub zidentyfikowane w inny sposób. 

Protokół ten powinien być zawsze dostępny dla załogi. 
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2     WAŁY NAPĘDOWE 

2.1     Postanowienia ogólne 

2.1.1     Postanowienia rozdziału 2 mają zastosowanie przy projektowaniu wałów napędowych o typowej 
kutej konstrukcji, takich jak wały pośrednie, śrubowe oraz wały oporowe (nie będące częścią silników), 
które są napędzane przez maszyny wirujące, takie jak silniki spalinowe, turbiny lub silniki elektryczne. 

2.1.2     W przypadku wałów, które są integralną częścią urządzeń, takich jak przekładnie, napędy podwie-
szone, silniki elektryczne i/lub prądnice, pędniki, turbiny i które generalnie cechują się szczególnymi roz-
wiązaniami projektowymi, należy uwzględnić dodatkowe kryteria dotyczące między innymi dopuszczal-
nych wymiarów, sztywności, wysokiej temperatury otoczenia. Rozwiązania takie podlegają każdorazowo 
odrębnemu rozpatrzeniu przez PRS. 

2.1.3     Wymagania dla wałów napędowych z materiałów kompozytowych w każdym przypadku podle-
gają odrębnemu rozpatrzeniu przez PRS.  

2.2     Alternatywne metody obliczeń wałów napędowych 

2.2.1     Alternatywne metody obliczeń wałów napędowych mogą być rozważone przez PRS. W każdym 
przypadku alternatywne metody obliczeń powinny uwzględniać wszystkie obciążenia występujące 
w kompletnym układzie dynamicznym wału napędowego, we wszystkich dopuszczalnych warunkach eks-
ploatacyjnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na wymiary i rozwiązania sprzęgieł wałów. 

2.2.2     Alternatywne metody obliczeń muszą uwzględniać kryteria projektowe, obejmujące obciążenia 
ciągłe i zmienne (określenie wymiarów z uwzględnieniem wytrzymałości zmęczeniowej) oraz dotyczące 
chwilowych obciążeń szczytowych (określenie wymiarów z uwzględnieniem granicy plastyczności). Ana-
liza obciążeń zmęczeniowych może być przeprowadzona oddzielnie dla różnych założonych obciążeń, na 
przykład tak jak podano w 4.2.2. 

2.3     Wymagania materiałowe 

2.3.1     W wypadku wałów narażonych na naprężenia wywołane wibracjami zbliżonymi co do wartości 
do naprężeń dopuszczalnych dla pracy nieustalonej, materiał powinien mieć minimalną wytrzymałość na 
rozciąganie, Rm, równą 500 MPa. W innych przypadkach możliwe jest stosowanie na wały materiałów 
o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie, Rm, równej 400 MPa. 

2.3.2     We wzorach przytoczonych w rozdziale 4 oraz w podrozdziale 4.2.2, wartość Rm należy przyjmo-
wać uwzględniając następujące ograniczenia: 
– dla stali węglowych i stali manganowych minimalna wytrzymałość na rozciąganie, Rm, nie powinna być 

przyjmowana jako większa niż 760 MPa w przypadku wzoru 2.4.1-3, i jako większa niż 600 MPa w przy-
padku wzorów 4.2.2.1.1 oraz 4.2.2.1.2; 

– dla stali stopowych minimalna wytrzymałość na rozciąganie, Rm, nie powinna być przyjmowana jako 
większa niż 800 MPa; 

– dla wałów śrubowych w ogólności minimalna wytrzymałość na rozciąganie, Rm, nie powinna być przyj-
mowana jako większa niż 600 MPa (dla stali węglowych, manganowych oraz stopowych). 

2.3.3     W przypadku zastosowania materiałów o wytrzymałości na rozciąganie, Rm, większej niż limity 
podane w punkcie 2.3.2, zmniejszenie wymiarów lub zwiększenie zakresu dopuszczalnych naprężeń wy-
wołanych wibracjami jest niedopuszczalne w przypadku obliczeń wykonanych w oparciu o wzory podane 
w rozdziale 4 oraz w podrozdziale 4.2.2, o ile PRS nie stwierdzi, że materiał wykazuje podobną trwałość 
zmęczeniową jak stale konwencjonalne. Należy przeprowadzić próbę zmęczeniową na skręcanie zgodnie 
z wymaganiami Załącznika I do UR M68 (Rev.2 Kwiecień 2016). 
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2.4     Obliczenia średnicy wałów 

2.4.1     Średnica wału, dp, nie powinna być mniejsza od wartości obliczonej w oparciu o wzór: 

 3
An
BPkd Fp =  [mm] (2.4.1-1) 

gdzie: 
P –  moc znamionowa na wale pośrednim, [kW], 
n – znamionowa liczba obrotów wału pośredniego, [obr/min], 
F –  współczynnik uwzględniający typ napędu głównego: 

F = 95  – dla napędu turbinowego, napędu silnikiem wysokoprężnym z zastosowaniem sprzęgła 
poślizgowego i napędu silnikiem elektrycznym, 

F = 100  – dla innych rodzajów napędu, 
k – współczynnik konstrukcji wału (patrz 2.4.4 oraz tabela 2.4.4), 
A – współczynnik korekcyjny otworu współosiowego wierconego w wale, określony wg wzoru: 
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A  (2.4.1-2) 

gdzie: 
do –  średnica otworu współosiowego, [mm], 
da – rzeczywista zewnętrzna średnica wału, [mm], 

w przypadku gdy do ≤  0,4da można przyjąć A = 1; 
B   – współczynnik materiałowy określany wg wzoru: 
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B  (2.4.1-3) 

przy czym dla wałów pośrednich i oporowych B ≥ 0,5833, 
Rm – wytrzymałość na rozciąganie materiału wału, [MPa] – patrz 2.3.2. 

2.4.2     Średnica wału śrubowego przed uszczelnieniem dziobowym pochwy wału śrubowego może być 
płynnie zmniejszona do średnicy obliczonej dla wału pośredniego przy podstawieniu do wzoru minimalnej 
wytrzymałości na rozciąganie, Rm, wymaganej dla wału śrubowego oraz przy uwzględnieniu ograniczeń 
podanych w podrozdziale 2.3. 

2.4.3     Na statkach z ograniczonym rejonem żeglugi, mających w symbolu klasy znak dodatkowy II lub 
III, średnica obliczeniowa wału pośredniego, oporowego oraz śrubowego, dp, może być zmniejszona o 5%. 

2.4.4     Współczynnik k (dla zmęczenia małą liczbą cykli) oraz Ck (dla zmęczenia dużą liczbą cykli) okre-
śla wpływ: 
– współczynnika koncentracji naprężeń (scf – stress concentration factors) względem koncentracji na-

prężeń dla kołnierza z zaokrągleniem przejścia o promieniu wynoszącym 0,08 da (geometryczna kon-
centracja naprężeń wynosi dla tego przypadku około 1,45) 

 
scf

Ck
45,1

≈  (2.4.4-1) 

oraz 

 
xscfk 








≈

45,1
 (2.4.4-2) 

gdzie wykładnik x uwzględnia wpływ karbu przy małej liczbie cykli; 
– wpływ karbu; przyjęte wartości współczynników k oraz Ck są reprezentatywne dla stali miękkich 

(Rm < 600 MPa), podczas gdy wpływ nagłego wzrostu naprężeń w kombinacji ze stalami o dużej 
wytrzymałości może być niedoszacowany. 
Wartości współczynnika k oraz Ck podane w tabeli 2.4.4 zostały zaokrąglone. 
 



Wały napędowe 

 

51 

Tabela 2.4.4 
Wartości współczynnika k oraz Ck dla różnych rozwiązań konstrukcyjnych wałów 

Wały pośrednie Wały oporowe* Wały śrubowe 

w
 c

ał
oś

ci
 z

e 
sp

rz
ęg

ła
m

i1)
 

or
az

 ic
h 

od
ci

nk
i p

ro
st

e 

ze
 sp

rz
ęg

ła
m

i o
sa

dz
an

ym
i 

sk
ur

cz
ow

o2)
 

z 
ro

w
ki

em
 w

pu
sto

w
ym

, 
pr

zy
 p

oł
ąc

ze
ni

u 
sto

żk
o-

w
ym

3)
4)

 

z 
ro

w
ki

em
 w

pu
sto

w
ym

, 
pr

zy
 p

oł
ąc

ze
ni

u 
cy

lin
dr

yc
z-

ny
m

3)
4)

 

z 
ot

w
or

em
 p

ro
m

ie
ni

ow
ym

5)
 

z 
ro

w
ki

em
 w

zd
łu

żn
ym

6)
 

po
 o

bu
 st

ro
na

ch
 ta

rc
zy

 o
po

-
ro

w
ej

1)
 

w
 o

br
ęb

ie
 ło

ży
sk

a,
 je

że
li 

za
-

st
os

ow
an

e 
je

st
 ło

ży
sk

o 
to

cz
ne

 

ze
 śr

ub
ą 

m
oc

ow
an

ą 
ko

łn
ie

-
rz

ow
o 

lu
b 

os
ad

za
ną

 n
a 

st
oż

ku
 b

ez
 w

pu
stu

8)
 

ze
 śr

ub
ą 

os
ad

za
na

 n
a 

w
pu

st
8)

 

m
ię

dz
y 

pr
ze

dn
ią

 k
ra

w
ęd

zi
ą 

ło
ży

sk
a 

ru
fo

w
eg

o 
a 

dz
io

bo
-

w
ym

 u
sz

cz
el

ni
en

ie
m

 p
o-

ch
w

y 

k=1,0 1,0 1,10 1,10 1,10 1,20 1,10 1,10 1,22 1,26 1,15 
Ck=1,0 1,0 0,60 0,45 0,50 0,307) 0,85 0,85 0,55 0,55 0,80 

* nie będące częścią silnika. 
Uwaga:  
Każda zmiana średnicy wału powinna być zaprojektowana w postaci wygładzonego stożka lub zaokrąglenia o odpowiednim pro-
mieniu. Wymaga się, aby zaokrąglenie było adekwatne do zmiany średnicy. 
Objaśnienia: 
1) Zaokrąglenie przejścia wymiarowego nie powinno być mniejsze niż 0,08da. 
2) k oraz Ck dotyczy tylko wałów o niezmiennym przekroju. Tam gdzie na wał mogą działać naprężenia od drgań skrętnych 

bliskie drganiom dopuszczalnym dla pracy ciągłej, wymagane jest zwiększenie średnicy w obszarze połączeń skurczowych, 
np. wzrost średnicy wału o 1 do 2 % oraz odpowiednie wyprofilowanie stożka lub zaokrąglenia – patrz uwaga. 

3) W odległości co najmniej 0,2da od końca rowka na wpust średnica wału może być płynnie zmniejszona do średnicy dp, obli-
czonej dla k = 1,0. 

4) Rowki na wpust nie mogą być stosowane w układach wałów, w których występują obroty zabronione. 
5) Średnica otworu promieniowego, dh, nie może przekraczać 0,3da . 
6) Długość rowka l/da < 0,8, szerokość rowka e/da > 0,15 oraz do/da < 0,7. Końce rowka należy zaokrąglić promieniem nie 

mniejszym niż e/2. Zalecane jest unikanie zaokrąglenia krawędzi rowka, ponieważ powoduje to nieznaczny wzrost koncen-
tracji naprężeń. Wartość k oraz Ck jest obowiązująca dla jednego, dwóch lub trzech rowków, tzn. dla rowków oddalonych od 
siebie o kąt, odpowiednio, 360°, 180° i 120°. 

7) Wartość Ck = 0,30 jest przybliżeniem dla ograniczeń podanych powyżej w objaśnieniu 6). 
Dokładniejsze obliczenie współczynnika spiętrzenia naprężeń (scf) może być wykonane zgodnie z punktem 2.4.5. W takim 
przypadku: 

Ck = 1,45/scf 
 Należy zaznaczyć, że w tym przypadku współczynnik scf jest obliczany jako proporcja między maksymalnymi naprężeniami 

głównymi i nominalnymi naprężeniami skrętnymi pomnożonymi przez 3  (obliczonymi dla wału z otworem współosiowym, 
wykonanego bez rowków wzdłużnych). 

8) Ma zastosowanie jedynie dla odcinka wału śrubowego pomiędzy przednią krawędzią łożyska rufowego i przednią powierzch-
nią piasty śruby napędowej (lub, jeśli ma to zastosowanie, powierzchnią kołnierza wału śrubowego łączącego go ze śrubą 
napędową), lecz na długości nie mniejszej niż 2,5 dp. 

2.4.5     Współczynnik spiętrzenia naprężeń (scf – stress concentration factors) na końcach rowków wzdłuż-
nych może być określony na podstawie poniższego wzoru empirycznego (symbole zgodnie z objaśnieniem 
6) do tabeli 2.4.4). 
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Wzór ten ma zastosowanie do: 
– rowków oddalonych od siebie o kąt, odpowiednio, 360°, 180° i 120°, 
– rowków z półkolistymi końcami; wielopromieniowe zakończenie rowka może zredukować naprężenia 

miejscowe, jednak takie przypadki nie zostały ujęte w powyższym wzorze empirycznym, 
– rowków z krawędziami bez zaokrągleń (poza ukosowaniem), jako że każda zaokrąglona krawędź zwiększa 

nieznacznie współczynnik spiętrzenia naprężeń (scf). 
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αt[otworu] odpowiada koncentracji naprężeń otworów promieniowych (w tym przypadku e jest średnicą 
otworu i może być obliczane na podstawie poniższego wzoru: 
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lub upraszczając αt[otworu] = 2,3. 

2.4.6     Wały odpowiadające wymaganiom niniejszego rozdziału spełniają kryteria dla naprężeń zmęczenio-
wych przy małej liczbie cykli (zazwyczaj < 104), np. cykle podstawowe czyli od obciążenia zerowego do 
pełnego i powrót do zerowego, włączając w to zwrotny moment obrotowy, jeżeli ma miejsce. Wymaganie 
to jest zawarte we wzorze 2.4.1-1. 

2.5     Złącza wałów 

2.5.1     Wszystkie śruby łączące kołnierze wałów powinny być w zasadzie pasowane. Liczba śrub paso-
wanych może być zmniejszona do 50 % ogólnej liczby śrub, przy czym liczba śrub pasowanych nie po-
winna być mniejsza niż trzy. Najmniejsza średnica śrub niepasowanych łączących kołnierze nie powinna 
być mniejsza niż średnica ds, określona wg wzoru 2.5.2. 

Mogą być również stosowane połączenia kołnierzowe przenoszące moment przez tarcie (bez śrub 
pasowanych), jednak stosowanie takich konstrukcji podlega odrębnemu rozpatrzeniu przez PRS. 

Nakrętki śrub łączących kołnierze wałów powinny być zabezpieczone przed odkręcaniem się. 

2.5.2     Średnica dśr śrub pasowanych łączących kołnierze wałów nie powinna być mniejsza niż określona 
wg wzoru: 

 
( )
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mpp
s iDR

Rd
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160
650

3 +
=  [mm] (2.5.2) 

gdzie: 
dp  – średnica obliczeniowa wału pośredniego z uwzględnieniem wzmocnień lodowych, jeżeli są wyma-

gane, [mm]; w przypadku zwiększenia tej średnicy ze względu na drgania skrętne jako dp należy 
przyjąć rzeczywistą średnicę wału pośredniego, 

i  – liczba śrub pasowanych w złączu, 
D  –  średnica koła podziałowego śrub łączących, [mm], 
Rmp – wytrzymałość na rozciąganie materiału wału, [MPa], 
Rms  – wytrzymałość na rozciąganie materiału śrub, [MPa], przy czym: 

Rmp ≤  Rms ≤  1,7Rmp , lecz nie większa niż 1000 MPa. 

Średnica śrub mocujących piastę śruby napędowej do kołnierza wału śrubowego podlega specjalnemu 
rozpatrzeniu przez PRS. 

2.5.3     Grubość kołnierzy (pod łbami śrub) wałów pośrednich i oporowych oraz przedniego kołnierza 
wału śrubowego nie powinna być mniejsza niż 0,2dp lub ds obliczonej ze wzoru 2.5.2 dla materiału z ja-
kiego wykonano wał, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa. 

Grubość kołnierza wału śrubowego łączącego go ze śrubą napędową nie powinna być mniejsza niż 0,25 
rzeczywistej średnicy wału. 

Stosowanie kołnierzy z nierównoległymi powierzchniami zewnętrznymi podlega odrębnemu rozpa-
trzeniu przez PRS, przy czym ich grubość nie powinna być mniejsza niż ds. 

2.5.4     Promień zaokrąglenia u nasady kołnierza wału nie powinien być mniejszy niż 0,08 rzeczywistej 
średnicy wału. 

Zaokrąglenie może być wykonane zmiennymi promieniami, jednak pod warunkiem, że współczynnik 
koncentracji naprężeń nie będzie większy niż przy zaokrągleniu jednym promieniem. Powierzchnia zaokrą-
glenia powinna być gładka i nie naruszona podtoczeniami dla łbów śrub lub ich nakrętek. 
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2.5.5     Wymiary rowków na wpust i wymiary wpustów sprzęgieł powinny być takie, aby nacisk jednost-
kowy pochodzący od średniego momentu skręcającego, 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 zaokrąglić promieniem nie mniejszym niż 
0,0125 średnicy wału, lecz nie mniejszym niż 1,0 mm. 

2.6     Łożyska wału śrubowego 

2.6.1     Długość rufowego łożyska wału śrubowego powinna wynosić: 
.1 dla smarowanych wodą łożysk gwajakowych – nie mniej niż 4 dśr (dśr – średnica wału śrubowego); 

Uwaga: 
Nazwa gwajak (lignum vitae) jest użyta jako nazwa ogólna różnych gatunków twardego, żywicznego drewna. Orygi-
nalny gwajak jest prawie nieosiągalny i obecnie stosuje się inne gatunki, jak np. Bulnesia Sarmiento lub Paolo Santo, 
lub Bulnesia Arabia. 

.2 dla smarowanych olejem łożysk z białego metalu – nie mniej niż 2dśr , jednakże jeżeli nominalny 
nacisk na łożysko nie przekracza 0,8 MPa, to długość łożyska może być zmniejszona do wartości nie 
mniejszej niż 1,5dśr ; 

.3 dla smarowanych wodą łożysk z materiałów syntetycznych – nie mniej niż 4dśr, z możliwością 
zmniejszenia tej długości do 2dśr w przypadku łożysk o konstrukcji sprawdzonej i potwierdzonej 
zadowalającymi wynikami eksploatacyjnymi; 

.4 dla smarowanych olejem łożysk z gumy syntetycznej, wzmocnionych żywic lub tworzyw sztucz-
nych – nie mniej niż 2dśr; jednakże, jeżeli nominalny nacisk na łożysko nie przekracza 0,6 MPa, to 
długość łożyska może być zmniejszona do wartości nie mniejszej niż 1,5dśr. 
Uwaga: 
Nominalny nacisk na łożysko rufowe należy określać umownie, dzieląc łączną masę wału śrubowego i śruby napędowej 
przez powierzchnię poziomego rzutu łożyska. 

2.6.2     Jeżeli zastosowano zawór odcinający dopływ wody do smarowania łożyska, to należy zamonto-
wać go na pochwie wału lub na grodzi skrajnika rufowego. Na rurociągu doprowadzającym wodę do sma-
rowania tego łożyska należy zainstalować wskaźnik przepływu. 

Zaleca się stosować urządzenia zapobiegające zamarzaniu wody w pochwie wału. 

2.6.3     Łożyska smarowane olejem powinny mieć wymuszone chłodzenie oleju, z wyjątkiem przypadku, 
gdy skrajnik rufowy jest stale napełniony wodą. 

Należy przewidzieć środki do pomiaru temperatury obciążonej części łożyska. Dla łożysk o średnicy 
czopa mniejszej niż 400 mm może być zaakceptowany pomiar temperatury oleju w rejonie łożyska. 

2.6.4     W przypadku olejowego smarowania łożysk zbiorniki grawitacyjne powinny być usytuowane po-
nad linią zanurzenia oraz zaopatrzone w poziomowskazy i sygnalizację niskiego poziomu oleju. 

2.7     Bezwpustowe skurczowe osadzenie śruby napędowej i sprzęgieł linii wałów 

2.7.1     W przypadkach bezwpustowego osadzenia śrub napędowych i/lub sprzęgieł zbieżność stożka wału 
nie powinna być większa niż 1:15. Jeżeli zbieżność nie przekroczy wartości 1:50, to połączenie wału ze 
sprzęgłem może być wykonane bez końcowej nakrętki lub innego zamocowania sprzęgła. 

2.7.2     Bezwpustowe skurczowe osadzenie śruby napędowej na wale śrubowym powinno być wykonane 
bez tulei pośredniej między piastą śruby napędowej a wałem. Konstrukcje z użyciem tulei pośredniej pod-
legają odrębnemu rozpatrzeniu przez PRS. 

2.7.3     Przy montażu rozłącznego bezwpustowego połączenia skurczowego (patrz rys. 2.7.3) przesunięcie 
osiowe piasty względem wału lub tulei pośredniej od momentu uzyskania styku metalicznego na powierzchni 
stożkowej po wykasowaniu luzu nie powinno być mniejsze, niż określone wg wzoru: 
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gdzie: 
∆ h – montażowe osiowe przesunięcie piasty, 
B – współczynnik materiałowo-kształtowy połączenia: 
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Współczynnik B przy połączeniach z wałem stalowym bez otworu można określać z tabeli 2.7.3 z za-
stosowaniem interpolacji liniowej. 

Tabela 2.7.3 
Współczynnik B × 105  [MPa–1] 

Współ-
czynnik y 

Wał stalowy pełny: w = 0; Ew = 2,059 × 105 MPa; νw = 0,3 
Piasta na bazie stopów miedzi νy = 0,34 Piasta stalowa 

νy = 0,3 
Ey = 2,059 x 105 

[MPa] 

Ey = 0,98 x 
105 

[MPa] 

Ey = 1,078 
x 105 

[MPa] 

Ey = 1,178 
x 105 

[MPa] 

Ey = 1,274 
x 105 

[MPa] 

Ey = 1,373 
x 105 

[MPa] 

Ey = 1,471 
x 105 

[MPa] 

Ey = 1,569 
x 105 

[MPa] 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
1,7 
1,8 
1,9 
2,0 
2,1 
2,2 
2,3 
2,4 

6,34 
4,66 
3,83 
3,33 
3,01 
2,78 
2,62 
2,49 
2,39 
2,30 
2,23 
2,18 
2,13 

5,79 
4,26 
3,52 
3,07 
2,77 
2,48 
2,38 
2,29 
2,20 
2,13 
2,06 
2,01 
1,97 

5,34 
3,95 
3,25 
2,83 
2,57 
2,38 
2,23 
2,13 
2,05 
1,98 
1,92 
1,88 
1,84 

4,96 
3,66 
3,03 
2,64 
2,40 
2,22 
2,09 
1,99 
1,92 
1,86 
1,79 
1,75 
1,72 

4,63 
3,43 
2,83 
2,47 
2,24 
2,09 
1,97 
1,88 
1,80 
1,74 
1,69 
1,65 
1,62 

4,34 
3,22 
2,67 
2,34 
2,12 
1,97 
1,86 
1,77 
1,70 
1,65 
1,60 
1,57 
1,54 

4,09 
3,04 
2,52 
2,21 
2,01 
1,87 
1,76 
1,68 
1,62 
1,57 
1,53 
1,49 
1,46 

3,18 
2,38 
1,98 
1,74 
1,59 
1,49 
1,41 
1,35 
1,29 
1,25 
1,22 
1,19 
1,17 

Ey – moduł sprężystości przy rozciąganiu materiału piasty, [MPa], 
Ew – moduł sprężystości przy rozciąganiu materiału wału, [MPa], 
νy – liczba Poissona dla materiału piasty, 
νw – liczba Poissona dla materiału wału (dla stali νw = 0,3), 
y – średni współczynnik średnicy zewnętrznej piasty, 
w – średni współczynnik średnicy otworu w wale. 

 
Rys. 2.7.3 
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Dw – średnia średnica zewnętrzna wału w miejscu styku z piastą lub tuleją pośrednią, [cm]: 
 – bez tulei pośredniej: 

Dw1 = Dy1, Dw3 = Dy3 

Dw2 = Dy2, Dw = Dy 

 – z tuleją pośrednią: 
Dw1 ≠  Dy1, Dw3 ≠  Dy3 

Dw2 ≠  Dy2, Dw ≠  Dy 
– dla piasty: 
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h – czynna wysokość stożka styku wału lub tulei pośredniej z piastą, z odliczeniem rowków do roz-
prowadzania oleju, [cm], 

z  – zbieżność stożka styku wału lub tulei pośredniej z piastą, 
P  – moc przenoszona przez połączenie, [kW], 
L  = 1 (dla statków ze wzmocnieniami lodowymi patrz 22.2.5), 
n  – prędkość obrotowa połączenia, [obr/min], 
T  – napór śruby napędowej statku na uwięzi przy kierunku obrotów „naprzód”, [kN], 
αy  – współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej materiału piasty, [1/°C], 
αw  – współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej materiału wału, [1/°C], 
te  – temperatura połączenia w warunkach eksploatacji, [°C], 
tm  – temperatura połączenia w chwili montażu, [°C], 
K  = 1,0 dla połączeń bez tulei pośredniej, 
K  = 1,1 dla połączeń z tuleją pośrednią. 

Obliczenie należy przeprowadzić dla najwyższej temperatury eksploatacji te = 35 °C. 

2.7.4     Naddatek na wcisk przy montażu dla nierozłącznych połączeń skurczowych stalowych sprzęgieł 
na stalowych wałach nie powinien być mniejszy, niż określony wg wzoru: 

 2
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⋅=∆ , [cm] (2.7.4) 

∆ D – naddatek na wcisk przy montażu na średnicy Dw. 
Pozostałe oznaczenia – patrz 2.7.3. 

2.7.5     Dla piasty bezwpustowego połączenia skurczowego rozłącznego i nierozłącznego powinna być 
spełniona zależność: 
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gdzie: 
A  –  współczynnik kształtu piasty, obliczany wg wzoru: 
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Współczynnik A można określać z tabeli 2.7.5 z zastosowaniem interpolacji liniowej. 
Tabela 2.7.5 

Współczynnik A 

y 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 

A 6,11 4,48 3,69 3,22 2,92 2,70 2,54 2,42 2,33 2,26 2,20 2,15 2,11 

C = ∆Dr  – dla połączeń nierozłącznych, 
C =∆hrz – dla połączeń rozłącznych, 
∆hr – rzeczywiste zastosowane przy montażu przesunięcie piasty w temperaturze tm, [cm]; ∆hr ≥ ∆h, 
∆Dr – rzeczywisty zastosowany przy montażu naddatek na wcisk przy połączeniu nierozłącznym, [cm]; 

∆Dr ≥ ∆D, 
Rey  – granica plastyczności materiału piasty, [MPa], 
Dy  – średnia średnica wewnętrzna piasty w miejscu styku z wałem lub tuleją pośrednią, [cm]. 
Pozostałe oznaczenia – patrz 2.7.3. 

2.8     Urządzenia hamulcowe 

W zestawie linii wałów powinno być przewidziane urządzenie hamulcowe. W tym celu mogą być za-
stosowane: hamulec, obracarka lub inna blokada uniemożliwiająca swobodne obracanie się linii wałów 
w przypadku awarii silnika głównego. 

2.9     Uszczelnienie pochwy wału śrubowego 

2.9.1     We wszystkich przypadkach pochwy wałów śrubowych powinny być umieszczone w zamkniętych 
wodoszczelnych przestrzeniach o rozsądnej objętości.  

Na statkach pasażerskich uszczelnienie rufowe powinno być usytuowane w wodoszczelnym tunelu linii 
wałów lub innej wodoszczelnej przestrzeni oddzielonej 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 niebezpieczeństwa przedostania się wody do wnętrza statku w przy-
padku uszkodzenia uszczelnienia pochwy wału śrubowego. 

2.9.2     Na statkach towarowych, jeżeli pochwa wału śrubowego jest umieszczona w zamkniętej wodosz-
czelnej przestrzeni o rozsądnej objętości, takiej jak skrajnik rufowy, a dziobowy koniec pochwy wału śru-
bowego przechodzi do przedziału maszynowego przez wodoszczelną gródź między przedziałem maszy-
nowym a skrajnikiem rufowym, to takie rozwiązanie uznaje się za spełniające wymagania punktu 2.9.1, 
pod warunkiem że dziobowy koniec pochwy wału śrubowego jest skutecznie uszczelniony na wodoszczel-
nej rufowej grodzi przedziału maszynowego za pomocą zatwierdzonego przez PRS wodoszczelnego i ole-
joszczelnego układu uszczelnienia. 

2.10     Ułożenie linii wałów 

Dla prawidłowego rozmieszczenia łożysk układu napędowego należy wykonać analizę obliczeniową 
ułożenia linii wałów, którą należy przedłożyć w Centrali PRS do rozpatrzenia, a także przedstawić 
producentowi silnika głównego w przypadku napędu bezpośredniego. Za zgodą PRS analiza taka może 
być pominięta dla układów napędowych z wałem pośrednim o średnicy poniżej 300 mm. 

2.10.1     Wymagania dotyczące zakresu obliczeń ułożenia linii wałów: 
– obliczenia ułożenia linii wałów należy wykonywać zawsze, gdy średnica wału pośredniego wynosi 

300 mm lub więcej; 
– obliczenia ułożenia linii wałów należy 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 ułożenia linii wałów należy zawsze wykonywać dla prądnicy wałowej lub silnika elektrycz-
nego, jeśli stanowią integralną część wolnoobrotowego układu napędowego; 
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– wyniki obliczeń powinny zawierać reakcje w łożyskach, siły tnące i momenty zginające wzdłuż całej 
linii wałów, szczegóły pochylenia łożyska rufowego (gdy pochylenie takie występuje), projektową od-
chyłkę łożysk od linii bazowej (prostej) i szczegółowy opis procedury układania linii wałów. Opraco-
wanie powinno zawierać tabelaryczną i graficzną prezentację linii ugięcia wałów w stosunku do 
linii bazowej, a także prezentację naprężeń gnących i sił tnących; 

– obliczenia należy wykonać dla zimnego i gorącego stanu napędu, z uwzględnieniem przemieszczeń 
cieplnych i maksymalnych dopuszczalnych tolerancji ułożenia. Stan gorący powinien być przeliczony 
zarówno dla zanurzenia konstrukcyjnego jak i dla balastowego; 

– w obliczeniach należy uwzględnić wpływ: 
– siły wyporu wody działającej na śrubę napędową i wał śrubowy; 
– obciążeń hydrodynamicznych od śruby napędowej – zarówno dla zanurzenia konstrukcyjnego, jak 

i dla balastowego; 
– przemieszczeń elementów układu napędowego spowodowanych rozszerzalnością termiczną (łącznie 

z uniesieniem dna podwójnego w obrębie podgrzewanych zbiorników i innych źródeł ciepła); 
– obciążeń kół przekładni; 
– luzów łożyskowych i przesunięć kątowych wału wyjściowego przekładni w jego łożyskach; 
– sztywności łożyska (jeśli jest potwierdzona przez doświadczenie lub oszacowanie, inaczej należy 

przyjąć nieskończoną sztywność); 
– odkształceń kadłuba i konstrukcji statku otaczającej napęd. 

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

2.10.2     Wymagania dotyczące wyników obliczeń ułożenia linii wałów: 
– raport z wynikami obliczeń powinien zawierać wszystkie dane wejściowe użyte w obliczeniach (wraz 

z odniesieniami do odpowiednich rysunków) oraz krótką charakterystykę elementów napędu (produ-
cent, typ, główne parametry); 

– opracowanie powinno zawierać listę stanów pracy i parametrów zmiennych, które mają wpływ na dany 
stan; 

– opracowanie powinno zawierać dane o luzach łożyskowych w rozpatrywanych łożyskach; 
– obciążenia łożysk we wszystkich stanach pracy powinny mieścić się w zakresie dopuszczalnych obcią-

żeń określonych przez producentów tych łożysk; 
– opracowanie powinno zawierać współczynniki korekcyjne dla reakcji w łożysku, jeśli obciążenie łoży-

ska jest mierzone przy użyciu podnośnika umieszczonego w pobliżu łożyska, a nie bezpośrednio pod 
łożyskiem; 

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

– obciążenie statyczne w łożysku rufowym powinno być poniżej 0,8 MPa dla białego metalu i poniżej 
0,6 MPa dla łożysk z tworzywa sztucznego przy długości łożyska wynoszącej od 1,5 do 2 rzeczywi-
stych średnic wału śrubowego; 

– siły tnące i momenty zginające działające na elementy napędu powinny mieścić się w granicach dopusz-
czalnych, określonych przez producenta danego elementu; szczególnie ważne jest to dla kołnierza wału kor-
bowego silnika i wału wyjściowego przekładni w temperaturze pracy układu napędowego (stan gorący); 

– względna niewspółosiowość między wałem śrubowym a łożyskiem rufowym powinna być poniżej 
0,3⋅10-3 rad (0,3 mm/m), w innym przypadku należy zastosować pochylenie łożyska rufowego 
lub wytoczenie otworu w łożysku pod kątem; 

– opracowanie powinno zawierać dane służące do realizacji ułożenia linii wałów na statku z dopuszczalnymi 
tolerancjami – chodzi tu o załamanie i opad (sag i gap) między kołnierzem linii wałów a kołnierzem wału 
korbowego lub wału wyjściowego przekładni, oraz tolerancje obciążenia łożysk; 

– maksymalne naprężenia zginające w wałach są ograniczone kryteriami Przepisów dotyczącymi wy-
miarów wałów; 
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– należy spełnić kryteria akceptacji zdefiniowane przez producenta przekładni, np. ograniczenia doty-
czące obciążenia łożysk wału wyjściowego przekładni z uwzględnieniem dopuszczalnej różnicy w ich 
wielkości. 

2.10.3     Przed montażem wału śrubowego należy sprawdzić prawidłowość położenia osi łożysk rufowych (ło-
żyska rufowego) względem pozostałych łożysk układu napędowego. Ostateczne ułożenie linii wałów 
na statku powinno być sprawdzone na statku znajdującym się na wodzie, w obecności inspektora PRS. 
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3     PĘDNIKI 

3.1     Postanowienia ogólne 

3.1.1     Konstrukcja pędników innych niż klasyczne śruby podlega odrębnemu rozpatrzeniu przez PRS. 

3.1.2     Wytyczne dotyczące napraw śrub napędowych zawarte są w Publikacji Nr 7/P – Naprawy śrub 
napędowych ze stopów miedzi. 

3.1.3     Wymagania dotyczące pędników statków z klasą lodową zostały podane w Publikacji 122/P.  

3.2     Grubość skrzydeł 

3.2.1     Grubość skrzydła nie powinna być mniejsza niż grubość określona wg wzoru: 

 MZnb
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s  [mm] (3.2.1) 

gdzie: 
s – największa grubość rozwiniętego przekroju cylindrycznego skrzydła mierzona prostopadle do po-

wierzchni strony cisnącej lub do cięciwy geometrycznej profilu, odpowiednio na promieniu 0,2R dla 
śrub odlanych w całości, 0,25R lub 0,3R dla śrub o konstrukcji składanej i 0,35R dla śrub o skoku 
nastawnym oraz 0,6R dla wszystkich śrub niezależnie od ich konstrukcji, [mm], 

k = 1; dla statków ze wzmocnieniami lodowymi – patrz 22.2.6, 
A – współczynnik wyznaczony z tabeli 3.2.1, dla promienia odpowiednio: 0,2R, 0,25R, 0,3R, 0,35R i 0,6R 

oraz zadanego kąta odchylenia skrzydła; gdy kąt odchylenia skrzydła różni się od wartości wyszczegól-
nionych w tabeli, to współczynnik A należy przyjąć jak dla najbliższej większej wartości kąta, 

P – moc na wale śrubowym przy mocy znamionowej silnika głównego, [kW], 
n – znamionowa liczba obrotów wału śrubowego, [obr/min], 
Z – liczba skrzydeł, 
b – wyprostowana szerokość skrzydła, odpowiednio na promieniu 0,2R, 0,25R, 0,3R, 0,35R, i 0,6R, [m], 
D – średnica śruby, [m], 
R – promień śruby, [m], 
H/D  – skok względny na promieniu 0,7R, 
M = 0,6Rm(s) + 180, lecz nie więcej niż 570 MPa dla stali i nie więcej niż 610 MPa dla stopów nieże-

laznych, 
Rm(s)  – wytrzymałość na rozciąganie materiału skrzydła, [MPa]. 

Tabela 3.2.1 
Wartości współczynnika A 

Promień skrzydła 
[m] 

Kąt odchylenia skrzydła mierzony po stronie cisnącej skrzydła  [stopnie] 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 

0,20R 
0,25R 
0,30R 
0,35R 
0,60R 

390 
378 
367 
355 
236 

391 
379 
368 
356 
237 

393 
381 
369 
357 
238 

395 
383 
371 
359 
240 

397 
385 
373 
361 
241 

400 
388 
376 
364 
243 

403 
391 
379 
367 
245 

407 
394 
383 
370 
247 

411 
398 
387 
374 
249 

Na statkach z ograniczonym rejonem żeglugi, mających w symbolu klasy znak dodatkowy II lub III, 
grubość skrzydła s może być zmniejszona o 5 %. 

3.2.2     Grubość wierzchołków skrzydeł nie powinna być mniejsza niż 0,0035D. 

3.2.3     Pośrednie grubości skrzydła powinny być tak dobrane, aby linie łączące punkty maksymalnych 
grubości przekrojów skrzydła od stopy poprzez grubości pośrednie do wierzchołka miały płynny przebieg. 
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3.2.4     W uzasadnionych przypadkach PRS może rozpatrzyć propozycje odmienne od wymagań 3.2.1 
i 3.2.2, pod warunkiem przedłożenia dokładnych obliczeń wytrzymałościowych. 

3.3     Piasty i elementy mocujące skrzydła 

3.3.1     Promienie zaokrąglenia przejścia skrzydła w piastę powinny wynosić w miejscu największej gru-
bości skrzydła na stronie ssącej co najmniej 0,04D, a na stronie cisnącej co najmniej 0,03D (D – średnica 
śruby napędowej). 

Jeżeli skrzydła nie są pochylone, to promień przejścia po obu stronach nie powinien być mniejszy niż 
0,03D. 

Przejście skrzydła w piastę może być wykonane zmiennymi promieniami, pod warunkiem że współ-
czynnik spiętrzenia naprężeń nie będzie większy niż dla przejść z wyżej określonym promieniem. 

3.3.2     W piaście śruby napędowej należy wykonać otwory służące do napełnienia smarem wolnych prze-
strzeni pomiędzy piastą a stożkiem wału. Należy również wypełnić smarem przestrzeń pod kapturem na-
krętki dociskającej śrubę napędową. 

Smar stosowany do wypełniania wspomnianych przestrzeni powinien mieć konsystencję stałą i nie po-
winien powodować korozji. 

3.3.3     Jeżeli skrzydła śruby napędowej są mocowane do piasty śrubami, to średnica trzpienia oraz średnica 
rdzenia gwintu tych śrub nie powinny być mniejsze niż ds. 

  [mm]  (3.3.3) 

gdzie: 
k =  0,33 w przypadku zastosowania 3 śrub po stronie cisnącej, 
k =  0,30 w przypadku zastosowania 4 śrub po stronie cisnącej, 
k =  0,28 w przypadku zastosowania 5 śrub po stronie cisnącej, 
s – największa grubość skrzydła przy piaście w przekroju obliczonym zgodnie z 3.2.1 (patrz też 21.2.6), 

[mm], 
b – wyprostowana szerokość skrzydła (przekrój obliczeniowy) przy piaście, [m], 
Rm(s) – wytrzymałość na rozciąganie materiału skrzydeł, [MPa], 
Rm(sm)  – wytrzymałość na rozciąganie materiału śrub mocujących, [MPa], 
d1 – średnica koła podziałowego śrub mocujących; w przypadku rozmieszczenia śrub nie na kole 

podziałowym, d1 = 0,85l (gdzie l – odległość między najbardziej oddalonymi od siebie śru-
bami), [m]. 

3.4     Śruby o skoku nastawnym 

3.4.1     Hydrauliczny układ wykonawczy urządzenia nastawczego skrzydeł śruby powinien być obsługi-
wany przez 2 niezależne pompy o jednakowej wydajności – zasadniczą i rezerwową. Jedna z tych pomp 
może być napędzana silnikiem głównym, przy czym powinna ona zapewniać przestawienie skrzydeł śruby 
w każdych warunkach pracy tego silnika. 

Statki wyposażone w 2 śruby o skoku nastawnym mogą mieć jedną niezależną pompę rezerwową dla 
obu śrub. 

Jeżeli układ jest obsługiwany przez więcej niż 2 pompy, to ich wydatek powinien być tak dobrany, aby 
w przypadku awarii jednej z nich całkowity wydatek pozostałych umożliwiał przesterowanie skrzydeł 
śruby zgodnie z 3.4.4. 

3.4.2     Urządzenie nastawcze skrzydeł śruby napędowej powinno być tak wykonane, aby w przypadku 
awarii hydraulicznego układu wykonawczego istniała możliwość ustawienia skrzydeł w położenie dla ru-
chu statku naprzód. 

3.4.3     Hydrauliczny układ wykonawczy urządzenia nastawczego skrzydeł śruby powinien być wykonany 
zgodnie z wymaganiami rozdziału 7 z Części VII – Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe, a ruro-
ciągi tej instalacji należy poddać próbom zgodnie z wymaganiami podrozdziału 1.5 z niniejszej Części VI. 

m(sm)

m(s)
s Rd

Rbksd
1

=
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3.4.4     Czas przesterowania skrzydeł śruby nastawnej z położenia „cała naprzód” na położenie „cała 
wstecz” – przy niepracującym silniku głównym – nie powinien przekraczać: 
– 20 s dla śrub o średnicy do 2 m włącznie, 
– 30 s dla śrub o średnicy powyżej 2 m. 

3.5     Wyważanie śrub napędowych oraz śrub sterów strumieniowych i aktywnych 

Śruby napędowe oraz śruby sterów strumieniowych i aktywnych, po całkowitym zakończeniu obróbki, 
powinny być wyważone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
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4     DRGANIA SKRĘTNE 

4.1     Postanowienia ogólne 

4.1.1     Zakres i metodyka obliczeń drgań skrętnych układu napędowego powinny umożliwiać pełną ana-
lizę obciążeń dynamicznych we wszystkich elementach tego układu dla każdego przewidzianego w nor-
malnej eksploatacji wariantu jego pracy. 

PRS należy przedstawić do rozpatrzenia obliczenia wykonane przy założeniu: 
– normalnej pracy silnika, 
– braku zapłonu (np. braku wtrysku paliwa, ale z kompresją) w tym cylindrze silnika, którego niespraw-

ność spowoduje najbardziej niekorzystne obciążenia dynamiczne. 
Zaleca się przeprowadzenie obliczeniowej analizy sytuacji awaryjnych w pracy układu (np. awaria tłu-

mika, uszkodzenie sprzęgła elastycznego, urwanie skrzydła śruby napędowej itp.), które zdaniem kon-
struktora są najbardziej prawdopodobne i znaczące. W uzasadnionych przypadkach PRS może wymagać 
przedstawienia, do wglądu, wyników takiej analizy. 

W przypadku wprowadzenia w eksploatowanym układzie napędowym zmian konstrukcyjnych, które 
wpływają na jego cechy dynamiczne i zmienne obciążenia powodowane drganiami skrętnymi, obliczenia 
drgań skrętnych należy przeprowadzić ponownie i przedstawić PRS do rozpatrzenia. 

Naprężenia od drgań skrętnych są naprężeniami dodawanymi do naprężeń skręcających, pochodzących 
od średniego momentu obrotowego przy rozpatrywanej liczbie obrotów i mocy. 

4.1.2     Obliczenia drgań skrętnych powinny zawierać: 
.1 dane do obliczeń: 

– masowe momenty bezwładności i sztywności poszczególnych elementów układu, 
– schemat ideowy wszystkich mających zastosowanie przypadków pracy układu, 
– typ i parametry znamionowe tłumików drgań skrętnych, sprzęgieł elastycznych, przekładni re-

dukcyjnych i prądnic – w przypadku ich zastosowania; 
.2 tablice kolejnych form drgań własnych, mających rezonanse w zakresie od 0,2nz do 1,2nz z har-

monicznymi jak określono w .3; 
.3 kolejność zapłonów w cylindrach silnika oraz wartości geometrycznych sum względnych amplitud 

wychylenia wykorbień dla wszystkich rozpatrywanych form i harmonicznych rzędów od 1 do 16 
dla silników dwusuwowych i od 0,5 do 12 dla silników czterosuwowych; 

.4 naprężenia w najsłabszych przekrojach cylindrycznych części wału pochodzące od wszystkich ma-
jących znaczenie harmonicznych momentów wymuszających w zakresie obrotów od 0,2nz 
do 1,05nz dla silników głównych i od 0,5nz do 1,1nz dla silników zespołów prądotwórczych; 

.5 momenty dynamiczne w sprzęgłach elastycznych i na kole atakującym przekładni redukcyjnych 
w zakresie obrotów jak określono w .4; 

.6 dla zespołów prądotwórczych – momenty dynamiczne na wirniku prądnicy; 

.7 amplitudy drgań w założonym punkcie pomiaru (na masie pomiarowej), odpowiadające obliczenio-
wym wartościom naprężeń sumarycznych i momentów dynamicznych wymaganych w .4, .5 i .6 am-
plitudy przemiennych naprężeń od drgań skrętnych należy rozumieć jako (τmax-τmin)/2; 

.8 przedstawione w formie graficznej i tabelarycznej wartości obciążeń dynamicznych i parametrów 
drgań skrętnych wymienionych w .4 do .7. Wykresy i tabele powinny zawierać zarówno wartości 
sumaryczne, jak i najbardziej znaczące wartości składowych harmonicznych. 

4.1.3     Należy uwzględnić obliczenia drgań skrętnych systemu napędu statków z Bałtycką Klasą Lodową 
lub Klasą Polarną, właściwe dynamiczne obciążenie od lodu wynikające z interakcji pędnika z lodem 
(mielenie, udar), tak aby spełnione były wymagania Publikacji 122/P.   

4.2     Naprężenia dopuszczalne 

4.2.1     Wały korbowe 

4.2.1.1     Sumaryczne naprężenia od drgań skrętnych podczas długotrwałej pracy silników nie powinny 
być większe niż określone wg poniższych wzorów: 
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.1 w zakresach prędkości obrotowej wału korbowego: 
0,7nz ≤ n ≤ 1,05nz – dla silników głównych statków ze wzmocnieniami lodowymi L1A i L1, 
0,9nz ≤ n ≤ 1,05nz – dla silników głównych pozostałych statków, 
0,9nz ≤ n ≤ 1,10nz – dla silników napędzających prądnice lub inne mechanizmy pomocnicze, 
– w przypadku gdy wartość maksymalnych zmiennych naprężeń od drgań skrętnych, 

maxNτ , 

określono według metody obliczeniowej wałów korbowych podanej w Publikacji Nr 8/P – Ob-
liczanie wałów korbowych silników wysokoprężnych: 

 max1 Nk ττ ±≤  (4.2.1.1.1-1) 

– a w przypadku gdy wymieniona metoda nie była stosowana: 
 Dk2 C,3630±≤τ  (4.2.1.1.1-2) 

.2 w zakresach prędkości obrotowych wału korbowego niższych od wymienionych w .1, odpowiednio: 
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gdzie: 
τ1k, τ2k, τ3k, τ4k – naprężenia dopuszczalne, [MPa], 
CD  – współczynnik wielkości określony wg wzoru: 

CD = 0,35 + 0,93d -0,2  
d – średnica rozpatrywanego wału w najsłabszym przekroju, [mm], d = min [dcz ram., dcz korb.], 
n – rozpatrywana liczba obrotów, [obr/min], 
nz –  znamionowa liczba obrotów, [obr/min]. 

Dla układów napędowych eksploatowanych długotrwale ze znamionowym momentem obrotowym 
w mających praktyczne zastosowanie zakresach prędkości obrotowych niższych od znamionowych (np. 
na holownikach, trawlerach rybackich itp.) naprężenia nie powinny być większe niż określone wg wzoru 
4.2.1.1.1-1 lub 4.2.1.1.1-2. 

4.2.1.2     Sumaryczne naprężenia od drgań skrętnych dla zabronionych zakresów obrotów, przez które 
konieczne jest szybkie przejście, nie powinny być większe niż obliczone wg wzorów: 

 kkz 31 9,1 ττ ±=  (4.2.1.2-1) 
lub 
 kkz 42 9,1 ττ ±=  (4.2.1.2-2) 
zależnie od przyjętej metody obliczeń, gdzie: 
τ1kz i τ2kz   – dopuszczalne naprężenia dla szybkiego przejścia, [MPa], 
τ3k i τ4k   – patrz 4.2.1.1. 

4.2.2     Wały pośrednie, oporowe, śrubowe i wały prądnic 

4.2.2.1     Sumaryczne naprężenia od drgań skrętnych podczas długotrwałej pracy w dowolnej części wału 
nie powinny być większe niż określone wg wzorów: 

.1 w zakresach prędkości obrotowej wału:  
0 7 1 05, ,n n nz z≤ ≤  – dla statków ze wzmocnieniami lodowymi L1A i L1, 
0 9 1 05, ,n n nz z≤ ≤  – dla pozostałych statków, 
0 9 110, ,n n nz z≤ ≤  – dla prądnic 

 Dkww CCC,3811 ±=τ  (4.2.2.1.1) 
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.2 w zakresach prędkości obrotowych niższych od określonych w .1: 
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gdzie: 
τ1w , τ2w – naprężenia dopuszczalne, [MPa], 

Cw – współczynnik materiałowy, Cw = 242
18

160
,

Rm ≤
+

 (wartości Rm > 600 MPa nie uwzględnia się), 

Rm – wytrzymałość na rozciąganie materiału wału, [MPa], 
Ck – współczynnik konstrukcji wału, patrz punkt 2.4.4, 
 = 1,0 dla wałów pośrednich i wałów prądnic z kołnierzami odkutymi wraz z wałem, 
 = 0,6 dla wałów pośrednich i wałów prądnic w obrębie rowków wpustowych, 
 = 0,85 dla wałów oporowych w obrębie określonym w 2.4, 
 = 0,55 dla wałów śrubowych w obrębie, w którym zgodnie z 2.5.1 przyjmuje się współczynnik 1,22 

lub 1,26, 
CD , n, nz  – patrz 4.2.1.1.2. 

Dla układów napędowych eksploatowanych długotrwale ze znamionowym momentem obrotowym 
przy obrotach niższych od znamionowych (np. na holownikach, trawlerach rybackich itp.) naprężenia nie 
powinny być większe niż określone wg wzoru 4.2.2.1.1. 

4.2.2.2     Sumaryczne naprężenia od drgań skrętnych dla zabronionych zakresów obrotów, przez które 
konieczne jest szybkie przejście, nie powinny być wyższe od określonych wg wzoru: 

 τ
τ

wz
w

kC
= ±

1 7 2,  (4.2.2.2) 

gdzie: 
τwz – naprężenia dopuszczalne dla szybkiego przejścia, [MPa]. 
Pozostałe oznaczenia – patrz 4.2.2.1. 

4.2.2.3     Wielkości naprężeń określone w 4.2.2.1 i 4.2.2.2 odnoszą się do wałów o średnicach równych 
wymaganym w rozdziale 2. Jeżeli rzeczywiste średnice wałów są większe od wymaganych, PRS może 
zaakceptować wyższe sumaryczne naprężenia od drgań skrętnych. 

Naprężenia wyższe od określonych w 4.2.2.1 i 4.2.2.2 mogą być zaakceptowane przez PRS w przy-
padku uzasadnienia takiej możliwości obliczeniami. 

4.2.3     Dopuszczalne momenty dynamiczne 

4.2.3.1     Momenty dynamiczne w sprzęgłach elastycznych i tłumikach drgań nie powinny przekraczać 
wartości określonych przez producenta. 

4.2.3.2     Zaleca się, aby momenty dynamiczne występujące w dowolnym stopniu przekładni nie przekraczały 
1/3 znamionowego momentu obrotowego w zakresie prędkości obrotowej od 0,9 nz do 1,05 nz.  

4.2.3.3     Momenty dynamiczne występujące w wirniku prądnicy nie powinny przekraczać wartości okre-
ślonych przez producenta – w zależności od przyjętej konstrukcji połączenia wirnika z wałem prądnicy. 

4.3     Pomiary parametrów pochodzących od drgań skrętnych 

4.3.1     Wyniki obliczeń naprężeń sumarycznych wywołanych drganiami skrętnymi powinny być po-
twierdzone pomiarami na statku pierwszym z serii. Przy ocenie tych naprężeń należy wykonać ich 
analizę harmoniczną. 

4.3.2     Pomierzone częstotliwości drgań własnych nie powinny różnić się od obliczonych o więcej niż 
5 %. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, obliczenia należy skorygować. 

4.3.3     Jeżeli z obliczeń nie wynika konieczność wprowadzenia obrotów zabronionych oraz w innych uza-
sadnionych przypadkach – PRS może nie wymagać przeprowadzenia pomiarów. 
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4.4     Zakresy obrotów zabronionych 

4.4.1     Jeżeli rzeczywiste sumaryczne naprężenia od drgań skrętnych przekraczają wartości dopuszczalne 
dla pracy długotrwałej, to należy określić zakresy obrotów zabronionych. Obroty zabronione nie powinny 
występować w zakresach: 
– n ≥ 0,7 nz – dla układu napędowego statków ze wzmocnieniami lodowymi L1A i L1, 
– n ≥ 0,8 nz – dla układu napędowego innych statków, 
– n ≥ 0,85 nz – dla zespołów prądotwórczych.  

4.4.2     Granice zakresu obrotów zabronionych należy określać jak następuje: 
.1 zakres obrotów zabronionych powinien obejmować wszystkie prędkości obrotowe, przy których 

przekroczone są dopuszczalne wartości naprężeń τ1w oraz τ2w, obliczone wg wzorów (4.2.2.1.1) 
oraz (4.2.2.1.2); 

.2 dla układów napędowych wyposażonych w śrubę napędową o zmiennym skoku z możliwością 
sterowania zarówno skokiem jak i prędkością obrotową, przy określaniu zakresu obrotów zabro-
nionych należy brać pod uwagę zarówno nastawy śruby przy skoku zerowym jak i przy skoku 
maksymalnym; 

.3 dodatkowo należy uwzględnić dokładność obrotomierza poprzez dodanie jego tolerancji do dolnej 
i górnej granicy zakresu obrotów zabronionych; 

.4 przy każdym końcu zakresu obrotów zabronionych praca silnika powinna być stabilna; 

.5 ogólnie oraz biorąc pod uwagę wymagania podpunktów od .1 do .4 poniższy wzór ma zastosowa-
nie do obliczania zakresu obrotów zabronionych, pod warunkiem że amplitudy naprężeń od drgań 
skrętnych na granicy zakresu obrotów zabronionych znajdują się poniżej τ1w lub τ2w dla normal-
nych i stabilnych warunków pracy: 
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gdzie: 
n – zakres obrotów zabronionych [obr/min]; 
nk  – liczba obrotów rezonansowych [obr/min]; 
nz  – znamionowa liczba obrotów [obr/min]. 

4.4.3     Obroty zabronione można również określać w ten sposób, że zakres, w którym naprężenia suma-
ryczne wywołane drganiami skrętnymi albo momenty w sprzęgle elastycznym lub przekładni przekraczają 
wartości dopuszczalne – powiększa się w obie strony o wartość 0,03nz. 

4.4.4     Jeżeli przy normalnej pracy silnika występują obliczone i potwierdzone pomiarami zakresy obrotów, 
przy których naprężenia sumaryczne albo momenty dynamiczne w sprzęgłach lub przekładniach przekra-
czają wartości dopuszczalne, to zakresy obrotów zabronionych powinny być oznaczone zgodnie z 1.15.2. Na 
stanowiskach sterowania silnikiem należy umieścić odpowiednie tabliczki ostrzegawcze. 

4.4.5     Jeżeli podczas pracy silnika przy braku zapłonu w jednym z cylindrów (patrz 4.1.1) naprężenia lub 
momenty określone w 4.4.4 przekraczają wartości dopuszczalne, to: 

.1 silnik powinien być wyposażony w automatyczną sygnalizację, umożliwiającą stwierdzenie braku za-
płonu w cylindrze, a na stanowiskach sterowania silnikiem należy umieścić tabliczki informujące o za-
kresach obrotów zabronionych, określonych zgodnie z 4.4.2 lub 4.4.3 dla takiego stanu silnika; 

.2 przy braku sygnalizacji określonej w .1, zakresy obrotów zabronionych dla silnika pracującego 
przy braku zapłonu w jednym cylindrze powinny być oznaczone na obrotomierzach i tabliczkach 
ostrzegawczych. 

Na statkach z jednym układem napędowym zakres obrotów zabronionych powinien być tak ustalony, 
aby w przypadku braku zapłonu w jednym cylindrze, możliwe było prowadzenie bezpiecznej nawigacji. 
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5     INSTALACJA GRAWITACYJNYCH ODPŁYWÓW ZA BURTĘ 

5.1     Wymagania zawarte w niniejszym rozdziale mają zastosowanie do rurociągów, które przechodzą 
przez poszycie statku poniżej pokładu wolnej burty i którymi w sposób grawitacyjny odprowadzane są 
za burtę ciecze z pokładów otwartych oraz z różnych pomieszczeń i przedziałów statku. 

Wymagania dotyczące rurociągów, którymi ciecze w sposób grawitacyjny odprowadzane są z jednego do 
drugiego przedziału wewnątrz statku, podano w rozdziale 6. 

5.2     Rurociągi odpływowe z pomieszczeń i przedziałów, które nie są wodoszczelne, powinny być 
wyprowadzone za burtę. 

5.3     Zamknięte pomieszczenia ładunkowe usytuowane na pokładzie wolnej burty mogą być osuszane 
w sposób grawitacyjny bezpośrednio za burtę, jeżeli przy największym zanurzeniu i przechyle statku do 5° 
na dowolną burtę krawędź pokładu wolnej burty nie zanurza się w wodzie (patrz też 6.6.12). 

5.4     Rurociągi odpływowe ze wszystkich wodoszczelnych pomieszczeń i przedziałów statku usytuowa-
nych poniżej lub powyżej pokładu wolnej burty należy wyposażyć w urządzenia chroniące przed wtar-
gnięciem wody zaburtowej do wnętrza statku. Normalnie każdy rurociąg odpływowy powinien być wypo-
sażony w zawór zaporowo-zwrotny, którego sterowanie powinno być wyprowadzone w łatwo dostępne 
miejsce znajdujące się powyżej pokładu wolnej burty. Zamiast jednego zaworu zaporowo-zwrotnego 
można zainstalować zawór zwrotny oraz zawór zaporowy. Urządzenia sterujące zaworami powinny być 
wyposażone we wskaźniki położenia (otwarte/zamknięte). 

5.5     Jeżeli rurociągi odpływowe ścieków sanitarnych i pokładowych wyprowadzone są za burtę w rejonie 
przedziałów maszynowych obsadzonych stałą wachtą, to zawory wymagane w 5.4 mogą być sterowane 
lokalnie. 

5.6     Jeżeli pionowa odległość od letniej wodnicy ładunkowej (dla statków z wyznaczoną drzewną wolną 
burtą – od letniej drzewnej wodnicy ładunkowej) do otwartego końca rurociągu odpływowego wewnątrz 
statku jest większa niż 0,01L (L – długość statku, określona w podrozdziale 1.2 z Części II – Kadłub), to 
zamiast zaworu zaporowo-zwrotnego wymaganego w 5.4 można zainstalować dwa zawory zwrotne, pod 
warunkiem że zawór wewnętrzny (drugi od burty) będzie zainstalowany powyżej najwyższej dopuszczal-
nej dla danego statku wodnicy zanurzenia w wodzie słonej, w miejscu zawsze dostępnym w warunkach 
eksploatacji. 

5.7     Jeżeli pionowa odległość od letniej wodnicy ładunkowej (dla statków z wyznaczoną drzewną wolną 
burtą – od letniej drzewnej wodnicy ładunkowej) do otwartego końca rurociągu odpływowego wewnątrz 
statku jest większa niż 0,02L, to zamiast zaworu zaporowo-zwrotnego wymaganego w 5.4 można zainsta-
lować jeden zawór zwrotny. 

5.8     Powyższe wymagania dotyczące instalowania zaworów zwrotnych nie mają zastosowania do ruro-
ciągów odpływowych, które w morzu powinny być bezwarunkowo zamknięte (np. grawitacyjne opróżnia-
nie szczytowych zbiorników balastowych). 

5.9     Rurociągi odpływowe prowadzące z dowolnego poziomu i przechodzące przez poszycie statku w od-
ległości większej niż 450 mm poniżej pokładu wolnej burty lub mniejszej niż 600 mm ponad letnią wod-
nicą ładunkową powinny być zaopatrzone w zawór zwrotny na poszyciu. Grubość ścianki rury powinna 
być nie mniejsza niż podana w kolumnie 4 tabeli 1.16.3.1-1. Zaworu zwrotnego na poszyciu, o ile nie jest 
wymagany przez 5.4, 5.6 lub 5.7, można nie stosować pod warunkiem, że rura poniżej pokładu wolnej 
burty będzie rurą o znacznej grubości ścianki, zgodnie z 5.10. 

5.10     Zawory zabezpieczające przed wtargnięciem wody do wnętrza statku, omówione wyżej, należy 
umieszczać bezpośrednio na kołnierzach wzmacniających przyspawanych do poszycia statku. Jeżeli jest 
to niemożliwe, zawór może być umieszczony na króćcu rurowym, spawanym do poszycia. Grubość ścianki 
króćca powinna być nie mniejsza niż: 
– 7 mm – przy d ≤ 80 mm, 
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– 10 mm – przy d = 180 mm, 
– 12,5 mm – przy d ≥ 220 mm, 
gdzie d jest zewnętrzną średnicą rury. 

Grubość ścianki dla pośrednich średnic zewnętrznych należy określać przy pomocy interpolacji linio-
wej. Króciec należy połączyć z sąsiadującymi usztywnieniami poszycia kadłuba przy pomocy węzłówek. 
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6     INSTALACJA ZĘZOWA 

6.1     Pompy 

6.1.1     Na każdym statku z własnym napędem należy przewidzieć co najmniej dwie pompy zęzowe 
o napędzie mechanicznym. Na statkach o długości LW mniejszej bądź równej 91,5 m (określenie LW  – 
patrz uwaga pod tabelą 6.1.4) jako jedna z pomp zęzowych może służyć pompa napędzana przez silnik 
główny albo eżektor wodny lub parowy, jeżeli kocioł parowy znajduje się stale pod ciśnieniem. 

Na statkach z ograniczonym rejonem żeglugi, mających w symbolu klasy znak dodatkowy II lub III, 
jedna pompa może być napędzana przez silnik główny, a drugą pompą może być pompa ręczna lub eżektor. 

6.1.2     Odśrodkowe pompy zęzowe powinny być samozasysające albo powinny być wyposażone w urzą-
dzenia odsysające powietrze. Jako niezależne pompy zęzowe mogą być zastosowane pompy sanitarne, 
balastowe, pożarowe lub ogólnego przeznaczenia o odpowiedniej wydajności w ramach dozwolonej prze-
mienności zastosowania. 

Jeżeli jako pompę zęzową stosuje się pompę pożarową, należy spełnić wymaganie punktu 3.2.3.2 
w Części V – Ochrona przeciwpożarowa. 

Zaleca się, aby jedna z pomp zęzowych była typu tłokowego. 

6.1.3     Wydajność, Q, każdej z wymaganych pomp zęzowych nie powinna być mniejsza niż wydajność 
obliczona wg wzoru: 

 2

1000
655 D,Q =   [m3/h] (6.1.3) 

gdzie: 
D  –  średnica wewnętrzna magistrali zęzowej, obliczona wg wzoru 6.2.1-1 lub 6.2.1-2, [mm]. 

Jedna z wymaganych pomp może być zastąpiona dwiema, których łączna wydajność jest nie mniejsza 
niż obliczona wg powyższego wzoru. 

6.1.4     Do osuszania zęz statków bez napędu mechanicznego, nie mających napędzanych mechanicznie 
urządzeń pomocniczych, należy zainstalować co najmniej dwie ręczne pompy tłokowe o wydajności 
nie mniejszej niż określone w tabeli 6.1.4. 

Tabela 6.1.4 
Łączna wydajność Q ręcznych pomp zęzowych 

0,8 LWBHB  
[m3] 

Łączna wydajność pomp 
[m3/h] 

poniżej 600 
od 600 do 1100 

powyżej 1100 do 1800 

8 
10 
12 

Uwagi do tabeli 6.1.4: 
1) Określenia LW i B podane są w Części II – Kadłub, w podrozdziale 1.2. HB jest wysokością boczną statku mierzoną, w zasadzie, 

od płaszczyzny podstawowej do pokładu grodziowego. Dla statków mających na pokładzie grodziowym zamknięte pomiesz-
czenia ładunkowe, rozciągające się na całej długości statku i osuszane jak określono w 6.6.12, wartość HB należy mierzyć 
do pokładu leżącego powyżej pokładu grodziowego. 

2) Jeśli zamknięte pomieszczenia ładunkowe rozciągają się na części pokładu grodziowego, to obliczony iloczyn LWBHB należy 
zwiększyć o wyrażenie lh/LW – gdzie l i h to, odpowiednio, długość i wysokość zamkniętych pomieszczeń ładunkowych. 

Pompy powinny być umieszczone powyżej pokładu grodziowego i powinny mieć dostateczną wysokość 
ssania. Zaleca się, aby statki bez napędu mechanicznego, mające źródło energii, były wyposażone w pompy 
z napędem mechanicznym, których liczba i wydajność powinny spełniać wymagania stawiane pompom ręcz-
nym. 
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6.2     Średnice rurociągów 

6.2.1     Średnica wewnętrzna, D, magistrali zęzowej i odgałęzień ssących prowadzących bezpośrednio do 
pomp, z wyjątkiem przypadku podanego w 6.2.3, nie powinna być mniejsza, niż obliczona wg wzoru: 

 ( ) 25681 ++= BW HBL,D  [mm] (6.2.1-1) 
Na szalandach i pogłębiarkach wyposażonych w ładownie wewnętrzne na urobek pogłębiarski średnica 

wewnętrzna, D, magistrali i odgałęzień ssących prowadzących bezpośrednio do pomp może być obliczona 
wg wzoru: 

 ( ) ( ) 25681 1 ++−+= hblHBL,D BW  [mm] (6.2.1-2) 
gdzie: 
l1 – długość ładowni na urobek pogłębiarski, [m], 
b – szerokość ładowni na urobek pogłębiarski, [m], 
LW, B, HB – patrz uwagi do tabeli 6.1.4. 

6.2.2     Średnica wewnętrzna, d, odgałęzień ssących przyłączonych do magistrali zęzowej oraz średnica 
rurociągów ssących ręcznych pomp osuszających nie powinna być mniejsza niż obliczona wg wzoru: 

 ( ) 2515,2 ++= BHBld  [mm] (6.2.2) 
gdzie: 
l – długość osuszanego przedziału, mierzona na jego dnie, [m], 
B, HB – patrz uwagi do tabeli 6.1.4. 

6.2.3     Wewnętrzna średnica magistrali zęzowej i odgałęzień ssących nie powinna być mniejsza niż 50 mm. 
Wewnętrzna średnica magistrali zęzowej i odgałęzień ssących połączonych bezpośrednio z pompą 

w żadnym przypadku nie może być mniejsza niż wewnętrzna średnica króćca ssącego pompy. 

6.2.4     Pole przekroju rurociągu łączącego ssącą skrzynię rozdzielczą z magistralą zęzową nie powinno 
być mniejsze od sumy pól przekrojów dwóch największych odgałęzień połączonych z tą skrzynią i nie 
większe niż pole przekroju magistrali zęzowej. 

6.2.5     Prędkość przepływu czynnika w rurociągach zęzowych należy przyjmować nie mniejszą niż 2 m/s. 

6.3     Układ i połączenia rurociągów 

6.3.1     Układ rurociągów zęzowych oraz ich odgałęzień ssących powinien być taki, aby zapewniał moż-
liwość osuszenia każdego przedziału wodoszczelnego, innego niż przestrzenie na stałe przeznaczone do 
przewozu wody słodkiej, balastu wodnego, paliwa lub ładunku ciekłego, w których zastosowano inne sku-
tecznie działające środki pompowania we wszelkich spotykanych w praktyce warunkach. Należy zastoso-
wać skutecznie działające środki do usuwania wody z ładowni posiadających izolację termiczną. 

Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń maszynowni amoniakalnego urządzenia chłodniczego, skraj-
ników, pompowni i przedziałów ochronnych zbiornikowców osuszanych oddzielnymi pompami. 

Z każdego pomieszczenia lub grupy pomieszczeń, które nie są osuszane rurociągami instalacji zęzowej, 
należy przewidzieć możliwość usuwania wody w inny sposób. 

6.3.2     Układ rurociągów zęzowych i balastowych powinien wykluczać możliwość przedostawania się 
tymi rurociągami wody zaburtowej lub wody z przestrzeni balastowych do pomieszczeń ładunkowych 
i pomieszczeń maszynowych lub z jednego przedziału wodoszczelnego do drugiego. Należy zastosować 
urządzenia zabezpieczające zbiorniki głębokie, mające połączenia z rurociągami zęzowymi i balastowymi, 
przed zalaniem ich przez nieuwagę wodą morską, gdy zawierają ładunek lub przed opróżnieniem pompą zę-
zową gdy zawierają balast wodny. W tym celu zawory ssące skrzyń rozdzielczych rurociągów zęzowych i za-
wory na odgałęzieniach ssących doprowadzonych bezpośrednio do magistrali zęzowej powinny być typu za-
porowo-zwrotnego. 

Nie należy stosować zaworów zwrotnych nie obciążonych sprężyną. 
Możliwość zastosowania innych rozwiązań podlega odrębnemu rozpatrzeniu przez PRS. 
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6.3.3     Układ rurociągów powinien być taki, aby zapewniał możliwość osuszenia zęz maszynowni przez 
odgałęzienia połączone bezpośrednio z pompą, przy równoczesnym osuszaniu innymi pompami zęz po-
zostałych przedziałów (patrz też 6.4.1 i 6.4.2). 

6.3.4     Układ rurociągów zęzowych powinien być taki, aby możliwa była praca jednej pompy w czasie, 
gdy pozostałe pompy są remontowane lub używane do innych celów. 

6.3.5     Rurociągi zęzowe należy, o ile jest to możliwe, prowadzić poza dnem podwójnym. W przypadku 
prowadzenia rurociągów w dnie podwójnym, na otwartych końcach odgałęzień ssących należy instalować 
zawory zwrotne. 

Magistrala zęzowa prowadzona w tunelu dna podwójnego powinna być umieszczona możliwie jak naj-
wyżej. 

6.3.6     W przypadku konieczności prowadzenia rurociągów zęzowych przez zbiorniki paliwa, oleju, wody 
kotłowej lub wody do picia powinny być one prowadzone w szczelnych tunelach stanowiących część kon-
strukcyjną takich zbiorników. Dopuszcza się prowadzenie rurociągów poprzez zbiorniki bez tuneli, jeżeli 
rurociągi wewnątrz tych zbiorników będą wykonane z rur bez szwu i nie będą łączone przy użyciu rozbie-
ralnych złączy. Jeżeli uniknięcie rozbieralnych złączy jest niemożliwe, to powinny być one kołnierzowe, 
z uszczelkami odpornymi na działanie czynnika znajdującego się w zbiorniku. 

6.3.7     Instalacja zęzowa powinna umożliwiać pompowanie zaolejonej oraz czystej wody zęzowej przy 
użyciu osobnych pomp i rurociągów, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań podanych w 6.3.1. 

6.3.8     W przypadku zastosowania zdalnie lub automatycznie sterowanej instalacji zęzowej, w której do 
jednego rurociągu zbiorczego doprowadzone są podłączenia z kilku pomieszczeń oraz gdy długość tego 
odcinka usytuowanego w dnie podwójnym przekracza 35 m, to rurociąg zbiorczy należy podzielić zdalnie 
sterowanymi zaworami przelotowymi na sekcje o długości do 35 m lub zastosować inne środki zapewnia-
jące możliwość korzystania z części tego rurociągu, jeżeli inna jego część ulegnie uszkodzeniu. 

6.3.9     Wszystkie skrzynki rozdzielcze i ręcznie sterowane zawory w instalacji rurociągów zęzowych po-
winny znajdować się w miejscach dostępnych w normalnych okolicznościach. 

6.3.10     W celu zapobiegnięcia przedostawaniu się pozostałości olejowych do systemu wody zęzowej, 
zbiorników retencyjnych wody zaolejonej, zęz maszynowych lub separatorów wody zaolejonej, na ruro-
ciągach pozostałości olejowych łączących się ze wspólnym rurociągiem odpływowym prowadzącym do 
znormalizowanego złącza zdawczego, powinny być zainstalowane zawory zaporowo-zwrotne. Wspólny 
rurociąg odpływowy może służyć tylko jednemu celowi – podłączeniu rurociągu tłocznego pomp zaolejo-
nej wody zęzowej i pozostałości olejowych do znormalizowanego złącza zdawczego lub zastosowaniu 
innych zatwierdzonych metod usuwania pozostałości olejowych. 

6.4     Osuszanie przedziałów maszynowych 

6.4.1     Jeżeli w przedziale maszynowym znajduje się dno podwójne, które rozciąga się na całej jego dłu-
gości i tworzy zęzy burtowe, to przy każdej burcie należy przewidzieć co najmniej dwie końcówki ssące. 
Jedna z końcówek ssących na każdej z burt powinna być podłączona bezpośrednio do niezależnej pompy 
zęzowej. Jeżeli przedział maszynowy znajduje się w rufowej części statku, to końcówki te powinny być 
umieszczone przy grodzi dziobowej, natomiast w części rufowej należy przewidzieć dodatkowe końcówki 
ssące. Ilość końcówek ssących w tej części zależy od jej kształtu i podlega odrębnemu rozpatrzeniu przez 
PRS.  

6.4.2     Jeżeli dno wewnętrzne rozciąga się na całą długość i szerokość przedziału maszynowego, to koń-
cówki ssące, o których mowa w 6.4.1, należy umieszczać w studzienkach zęzowych. Pojemność każdej 
studzienki powinna wynosić co najmniej 0,20 m3, a ich konstrukcja powinna odpowiadać wymaganiom 
podrozdziału 6.2.12 z Części II – Kadłub, Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich. 
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6.4.3     Jeżeli w przedziale maszynowym nie ma dna podwójnego, a nachylenie dna wynosi 5° lub więcej, 
to należy przewidzieć co najmniej dwie końcówki ssące umieszczone w pobliżu płaszczyzny symetrii 
statku. Jedna z końcówek ssących powinna być podłączona bezpośrednio do niezależnej pompy zęzowej. 
Przy nachyleniu dna mniejszym niż 5° należy przewidzieć dodatkowo po jednej końcówce ssącej przy 
każdej burcie. 

6.4.4     W uzupełnieniu do końcówek ssących wymaganych w punktach 6.4.1 do 6.4.3 końcówki ssące na-
leży zainstalować w szybie logu i echosondy, w załamaniach dna podwójnego utworzonych dla podstaw 
silników i mechanizmów oraz w innych miejscach, w których ze względu na konstrukcję dna może się zbie-
rać woda. 

6.4.5     Jeżeli przedział maszynowy, w którym znajdują się silniki główne, jest oddzielony grodziami wo-
doszczelnymi od innych przedziałów maszynowych, to ilość i rozmieszczenie końcówek ssących w tych 
innych przedziałach powinny być takie jak w ładowniach (patrz 6.6). Na statkach, które w symbolu klasy 
otrzymują znak niezatapialności, w każdym z takich przedziałów należy przewidzieć dodatkową koń-
cówkę ssącą przyłączoną bezpośrednio do niezależnej pompy zęzowej. 

6.4.6     Na statkach z napędem elektrycznym należy zainstalować specjalne urządzenia do osuszania stu-
dzienek zęzowych znajdujących się pod głównymi prądnicami i silnikami oraz automatyczną sygnalizację 
maksymalnego poziomu wody w studzienkach. Zaleca się instalowanie automatycznego osuszania tych stu-
dzienek. 

6.4.7     Na odgałęzieniach ssących normalnego osuszania przedziałów maszynowych i tuneli należy zain-
stalować łatwo dostępne osadniki. Rury od osadników do zęz powinny być możliwie proste. Na dolnych 
końcach tych rur nie należy instalować koszy ssących. Osadniki należy zaopatrzyć w łatwo otwierane 
pokrywy. 

Na statkach o pojemności brutto mniejszej niż 500 zamiast osadników można stosować siatki oddzie-
lające zanieczyszczenia, jeżeli jest zapewniony dostęp do ich oczyszczania. 

6.4.8     Na statkach z własnym napędem należy przewidzieć urządzenia do awaryjnego osuszania maszy-
nowni. 

Na statkach o napędzie parowym odgałęzienie do awaryjnego osuszania powinno być podłączone bezpo-
średnio do głównej pompy chłodzenia skraplacza, a na statkach o napędzie spalinowym – do pompy chło-
dzącej o największej wydajności. Odgałęzienie to powinno być zaopatrzone w zawór zaporowo-zwrotny, 
a wlot do odgałęzienia powinien znajdować się na wysokości zapewniającej osuszenie przedziału maszyno-
wego. Średnica tego odgałęzienia powinna być równa co najmniej 2/3 średnicy króćca ssącego pompy chło-
dzącej skraplacza, a na statkach o napędzie spalinowym – średnicy króćca ssącego pompy, do której odgałę-
zienie to podłączono. 

Jeżeli wyżej wymienione pompy nie nadają się do pracy jako pompy zęzowe, to odgałęzienie do awa-
ryjnego osuszania należy podłączyć do pompy o największej wydajności, napędzanej mechanicznie, nie 
używanej bezpośrednio do osuszania zęz. Wydajność tej pompy powinna przekraczać wydajność wyma-
ganą w 6.1.3 o wielkość uzgodnioną z PRS. Odgałęzienie to powinno mieć średnicę równą średnicy króćca 
ssącego pompy. Wrzeciona zaworów zaporowo-zwrotnych zainstalowanych na odgałęzieniach ssących 
powinny być wyprowadzone ponad podłogę maszynowni i zaopatrzone w tabliczkę o treści: 

Awaryjne osuszanie. 
Do awaryjnego osuszania dopuszcza się wykorzystanie pomp pożarowych, pod warunkiem spełnienia wy-

magań punktu 3.2.3.2 z Części V – Ochrona przeciwpożarowa. 
Na statkach z ograniczonym rejonem żeglugi, mających w symbolu klasy znak dodatkowy II lub III, 

nie wyposażonych w pompę o wydajności większej od wydajności pompy zęzowej można nie stosować 
awaryjnego osuszania.  

6.4.9     Na odgałęzieniach do awaryjnego osuszania zęz nie należy instalować osadników ani siatek. 
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6.4.10     Maszynownia urządzenia chłodniczego z czynnikiem grupy II lub III (patrz tabela 21.2.2) po-
winna mieć odrębną instalację zęzową. Wydajność pompy zęzowej takiej instalacji nie powinna być mniej-
sza od wydajności instalacji kurtyn wodnych przy drzwiach wyjściowych z pomieszczenia. Rury wylotowe 
tej instalacji zęzowej należy wyprowadzić bezpośrednio za burtę. 

Maszynownia urządzenia chłodniczego z czynnikiem grupy I (patrz tabela 21.2.2) może być osuszana 
przez ogólnookrętową instalację zęzową. 

6.4.11     Dodatkowe wymagania dotyczące instalacji zęzowych w maszynowni statków mających w sym-
bolu klasy znak automatyzacji zawarte są w punkcie 21.2.7 z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy 
sterowania. 

6.4.12     Stosownie do postanowień prawideł 1.11.1÷11.1.9, 14.1, 14.2, 14.6, 14.7, 15.2.1, 15.2.2, 15.2.3 
z Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78, Załącznik I, każdy statek o pojemności brutto 400 i większej 
powinien być wyposażony w urządzenie filtrujące, służące do czyszczenia zaolejonej wody zęzowej i za-
pewniające, że zawartość oleju w nierozcieńczonej wodzie na wylocie z urządzenia nie przekroczy 15 ppm 
(objętościowo części na milion). Urządzenie to ma być typu uznanego przez PRS i odpowiadać wymaganiom 
uchwalonych przez IMO aktów prawnych: 

.1 rezolucji A.393(X) – dla urządzeń zamontowanych na statku przed dniem 30 kwietnia 1994, 

.2 rezolucji MEPC.60(33) – dla urządzeń zamontowanych na statku w dniu 30 kwietnia 1994 i po tej 
dacie, ale przed 1 stycznia 2005, 

.3 rezolucji MEPC.107(49): 
– dla urządzeń zamontowanych na statkach, których stępkę położono lub były w podobnej fazie 

budowy w dniu 1 stycznia 2005 lub po tej dacie, i: 
– dla nowych urządzeń zainstalowanych w dniu 1 stycznia 2005 lub po tej dacie na statkach, 

których stępkę położono lub były w podobnej fazie budowy przed 1 stycznia 2005, jeżeli jest 
to technicznie uzasadnione i możliwe do wykonania. 

Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące systemu oczyszczania wód zaolejonych i zrzutu ich do mo-
rza podane są w Przepisach nadzoru konwencyjnego statków morskich, Część IX – Ochrona środowiska. 

6.5     Osuszanie tuneli 

Każdy tunel wałów napędowych i tunel rurociągów, do którego wchodzą ludzie, powinien być osu-
szany przez odgałęzienie doprowadzone do magistrali zęzowej od studzienki w rufowej części tunelu. 

W przypadku istnienia możliwości zbierania się wody w dziobowej części tunelu należy zainstalować 
dodatkowe odgałęzienia ssące również w tej części. 

Odgałęzienia do osuszania tunelu wałów napędowych powinny być wykonane zgodnie z 6.4.7. 
W rufowej części tunelu wału napędowego statków innych niż zbiornikowce można stosować stu-

dzienki zęzowe sięgające dna zewnętrznego. 

6.6     Osuszanie ładowni 

6.6.1     W każdej ładowni, w obrębie której znajduje się dno podwójne tworzące zęzy burtowe, należy 
zainstalować co najmniej jedno odgałęzienie ssące na każdej burcie w rufowej części ładowni. Studzienki 
wbudowane w dno podwójne nie powinny być głębsze niż jest to konieczne, a dodatkowo powinny odpo-
wiadać wymaganiom podrozdziału 6.2.12 z Części II – Kadłub. 

6.6.2     Jeżeli w obrębie ładowni znajduje się dno podwójne rozciągające się na całą jej szerokość, to należy 
zainstalować co najmniej jedno odgałęzienie ssące na każdej burcie, doprowadzone do studzienki zęzowej 
w rufowej części ładowni. Objętość studzienek zęzowych powinna wynosić co najmniej 0,20 m3. 

6.6.3     W ładowniach, w obrębie których dno wewnętrzne jest wklęsłe, oprócz odgałęzień burtowych, 
należy przewidzieć również odgałęzienia ssące umieszczone w płaszczyźnie symetrii statku.  

W przypadku, gdy studzienka zęzowa rozciąga się na całą szerokość ładowni, a wklęsłość dna we-
wnętrznego wynosi więcej niż 5°, do studzienki tej może być doprowadzone tylko jedno odgałęzienie 
ssące. 
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6.6.4     Jeżeli zachodzi konieczność zainstalowania włazu do studzienki zęzowej, to należy umieścić go 
jak najbliżej kosza odgałęzienia ssącego. 

6.6.5     W ładowni, w obrębie której jest dno pojedyncze, a wznios dna w kierunku burt wynosi 5° lub 
więcej, wystarcza zainstalowanie jednego odgałęzienia ssącego w pobliżu płaszczyzny symetrii statku. 

Jeżeli wznios dna w kierunku burt jest mniejszy niż 5°, to należy zainstalować co najmniej po jednym 
odgałęzieniu ssącym na każdej burcie. 

6.6.6     Jeżeli długość ładowni jest większa niż 35 m, to należy zainstalować odgałęzienia ssące w części 
dziobowej i rufowej tej ładowni. Rozmieszczenie końcówek ssących powinno odpowiadać wymaganiom 
6.6.1 do 6.6.5. 

6.6.7     W wąskich końcówkach ładowni dopuszczalne jest zainstalowanie jednego odgałęzienia ssącego. 

6.6.8     Do zęz ładowni mogą być doprowadzone rury ściekowe z przyległych do niej pomieszczeń znaj-
dujących się poniżej pokładu grodziowego w tym samym przedziale grodziowym. 

Doprowadzenie rur ściekowych do pomieszczeń chłodzonych – patrz 6.7. 

6.6.9     Jeżeli zęzy ładowni są zakryte ściśle przylegającymi płytami drewnianymi lub zdejmowalnymi 
pokrywami, to należy przewidzieć rozwiązania umożliwiające spływ do zęz wody zbierającej się w ła-
downi. 

6.6.10     Odgałęzienia ssące z ładowni i innych przedziałów należy zaopatrzyć w kosze zęzowe lub siatki 
z otworami o średnicy od 8 do 10 mm. Łączna powierzchnia otworów powinna być nie mniejsza niż dwu-
krotna powierzchnia przekroju danego odgałęzienia. 

Kosze powinny być tak skonstruowane, aby można je było oczyścić bez rozłączania jakiegokolwiek 
połączenia odgałęzienia ssącego. 

6.6.11     W ładowniach przeznaczonych do przewozu ładunków sypkich (rud, apatytów itp.) należy zasto-
sować rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające skuteczne osuszanie tych ładowni w czasie przewozu 
ładunku. 

6.6.12     Należy zastosować odpowiednie rozwiązania umożliwiające osuszanie zamkniętych pomiesz-
czeń ładunkowych usytuowanych na pokładzie grodziowym statku pasażerskiego oraz na pokładzie wolnej 
burty statku towarowego. W tym celu należy spełnić następujące wymagania: 

.1 jeżeli wartość wolnej burty liczonej do pokładu grodziowego albo usytuowanie pokładu wolnej 
burty jest takie, że krawędź pokładu zanurza się przy przechyle bocznym statku większym niż 5o, 
to osuszanie powinno być zapewnione za pomocą odpowiedniej ilości ścieków pokładowych 
o odpowiedniej wielkości, wyprowadzonych bezpośrednio za burtę. Dopuszcza się osuszanie ta-
kich zamkniętych pomieszczeń ładunkowych do odpowiednich przestrzeni pod pokładem, pod 
warunkiem że takie osuszanie odbywa się zgodnie z wymaganiami prawidła 22(2) z Międzyna-
rodowej konwencji o liniach ładunkowych, 1966 (Protokół 1988); 

.2 jeżeli wartość wolnej burty liczonej do pokładu grodziowego albo usytuowanie pokładu wolnej 
burty są takie, że krawędź pokładu zanurza się przy przechyle bocznym statku równym 5o lub 
mniejszym, to osuszanie zamkniętych pomieszczeń ładunkowych usytuowanych na pokładzie 
grodziowym lub na pokładzie wolnej burty powinno odbywać się przez grawitacyjny spływ ście-
ków do odpowiedniego zbiornika (lub zbiorników) o wystarczającej pojemności, wyposażonego 
w instalację alarmową wysokiego poziomu wody oraz odpowiednią instalację do odprowadzenia 
wody za burtę. Instalacja ta powinna mieć wydajność spełniającą wymagania dotyczące wydaj-
ności instalacji osuszającej, podane w 6.6.13; 

.3 liczba, wielkość i usytuowanie ścieków pokładowych powinny zapewnić całkowite odwodnienie 
tych zamkniętych pomieszczeń ładunkowych; 

.4 woda zanieczyszczona benzyną lub innymi substancjami niebezpiecznymi nie może być odpro-
wadzana do przedziałów maszynowych lub innych pomieszczeń, w których mogą znajdować się 
źródła zapłonu; 
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.5 jeżeli zamknięte pomieszczenie ładunkowe jest bronione przez instalację CO2, ścieki pokładowe 
powinny być wyposażone w odpowiednie środki uniemożliwiające ubytek gazu. 

6.6.13     Wymagania dotyczące osuszania ładowni na statkach przeznaczonych do przewozu ładunków 
niebezpiecznych (w opakowaniach) są podane w Części V – Ochrona przeciwpożarowa, w punkcie 2.10.7. 

6.6.14     Instalacja osuszania otwartych pomieszczeń ładunkowych powinna być niezależna od instalacji 
osuszania przedziału maszynowego i umieszczona poza przedziałem maszynowym. 

6.7     Osuszanie pomieszczeń chłodzonych 

6.7.1     Należy przewidzieć możliwość osuszania wszystkich pomieszczeń, tac, rynien i innych miejsc, 
w których może zbierać się woda. 

6.7.2     Nie należy odprowadzać ścieków z jakichkolwiek niechłodzonych przedziałów do zęz pomiesz-
czeń chłodzonych. 

6.7.3     Każdy rurociąg ściekowy z pomieszczeń chłodzonych należy wyposażyć w hydrauliczne lub inne 
równorzędne zamknięcia. Wysokość cieczy nalanej do zamknięcia hydraulicznego powinna zapewniać 
jego niezawodne działanie we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. 

Zamknięcia hydrauliczne należy umieszczać na zewnątrz izolacji w dostępnym miejscu. Jeżeli do wspól-
nej studzienki w ładowni doprowadza się rury ściekowe z międzypokładów, to na końcach tych rur należy 
przewidzieć zawory zwrotne. Na rurociągach ściekowych nie należy instalować zaworów zaporowych. 

6.8     Osuszanie zbiorników głębokich 

W zbiornikach głębokich przeznaczonych także do przewożenia ładunków suchych należy zainstalować 
odgałęzienia ssące instalacji zęzowej oraz przewidzieć skuteczne urządzenia do odłączania tej instalacji 
w przypadku przewożenia w zbiornikach paliwa, balastu lub ładunku ciekłego oraz odłączania instalacji pa-
liwa lub ładunku ciekłego w przypadku przewożenia w zbiornikach ładunku suchego. 

Rozmieszczenie odgałęzień ssących powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w 6.6. 

6.9     Osuszanie przedziałów ochronnych 

Przedziały ochronne napełniane wodą należy wyposażyć w urządzenia do ich osuszania. Rozmieszcze-
nie odgałęzień ssących powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w 6.6. 

6.10     Osuszanie skrajników 

Skrajniki, które nie są używane jako zbiorniki, mogą być osuszane za pomocą osobnych pomp ręcznych 
lub eżektorów wodnych. 

6.11     Osuszanie innych pomieszczeń 

6.11.1     Komora łańcuchowa i magazyn bosmański mogą być osuszane za pomocą ręcznych pomp, eżek-
torów wodnych lub w inny sposób. 

6.11.2     Osuszanie pomieszczeń maszyny sterowej i innych małych przedziałów położonych nad skrajni-
kiem rufowym może być wykonane za pomocą pomp ręcznych lub eżektorów wodnych albo rur ściekowych 
doprowadzonych do zęzy w tunelu wałów lub zęzy przedziału maszynowego. Rury ściekowe powinny być 
zaopatrzone w samozamykające się kurki, umieszczone w łatwo dostępnych miejscach. 

Średnica wewnętrzna rur ściekowych nie powinna być mniejsza niż 39 mm. 

6.11.3     Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w 6.11.2, nie należy doprowadzać do zęz przedziału ma-
szynowego i tunelu wałów rur ściekowych z pomieszczeń znajdujących się w innych przedziałach wodoszczel-
nych poniżej pokładu grodziowego. Odprowadzenie rur ściekowych z tych pomieszczeń do przedziałów ma-
szynowych i tuneli wałów może być wykonane tylko do zamkniętych zbiorników ściekowych. Jeżeli jeden 
zbiornik przeznaczony jest do osuszania kilku przedziałów wodoszczelnych i mogłoby nastąpić przelanie się 
wody z jednego zatopionego przedziału do drugiego, to rury ściekowe należy wyposażyć w zawory zwrotne. 
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Zbiornik ściekowy należy osuszać za pomocą odgałęzienia magistrali zęzowej, przy czym na odgałę-
zieniu lub w skrzynce zaworów ssących należy przewidzieć zawór zwrotny. 

6.11.4     Rury ściekowe osuszające pomieszczenia położone w zamkniętych nadbudówkach i pokładów-
kach mogą być odprowadzone do zęz przedziału maszynowego lub ładowni. Na statkach, które w symbolu 
klasy mają otrzymać znak niezatapialności i na których przez te rury mogłaby przedostawać się woda do 
pomieszczeń przy zatopieniu ładowni lub przedziału maszynowego, należy instalować na rurach ścieko-
wych zawory sterowane z miejsca nad linią graniczną. 

6.11.5     Rury ściekowe prowadzące z magazynów materiałów wybuchowych należy wyposażyć w za-
wory sterowane z miejsc położonych na zewnątrz tych magazynów. 

6.12     Odprowadzenie wody z zamkniętych pomieszczeń ro-ro, zamkniętych pomieszczeń  
samochodowych i pomieszczeń kategorii specjalnej1 

6.12.1     Zakres zastosowania i definicje 

6.12.1.1     Wymagania podrozdziału 6.12 mają zastosowanie do pomieszczeń wyposażonych w stałą in-
stalację gaśniczą zraszającą wodną, wymaganą w podrozdziałach 6.2.2 i 6.10.2.4 z Części V – Ochrona 
przeciwpożarowa, w celu niedopuszczenia do zbierania się i tworzenia swobodnych powierzchni wody, 
jak też niedopuszczenia do zatykania się ścieków. 

6.12.1.2     Dla potrzeb podrozdziału 6.12 mają zastosowanie następujące definicje: 

O t w o r y  w y l o t o w e  w o d y  ( b u r t o w e )  – otwory w nadburciu na pokładzie otwartym, umożliwia-
jące odprowadzenie wody bezpośrednio za burtę. 

S t u d z i e n k a  ś c i e k o w a  –  obniżona przestrzeń w pokładzie, gdzie zbiera się woda zanim zostanie 
odprowadzona do rurociągu ściekowego. 

S t u d z i e n k a  z ę z o w a  – obniżona przestrzeń, gdzie zbiera się woda zanim zostanie odprowadzona do  
systemu zęzowego. 

Ś c i e k i  – określenie odnoszące się zarówno do studzienek ściekowych i ścieków pokładowych, otworów 
wylotowych wody, jak też studzienek zęzowych i rurociągów odprowadzających wodę. 

Ś c i e k i  p o k ł a d o w e  – grawitacyjny system odprowadzenia wody z pokładu, z rurociągami prowa-
dzącymi od studzienki ściekowej do poszycia burtowego lub do systemu zęzowego. 

6.12.1.3     Wymagania podrozdziału 6.12 mają zastosowanie zarówno do statków pasażerskich jak towa-
rowych, jeśli w tekście nie podano inaczej. 

6.12.2     Odprowadzenie wody z pomieszczeń znajdujących się powyżej pokładu grodziowego 

6.12.2.1     Pomieszczenia na każdym z pokładów powinny być wyposażone w odpowiednią liczbę ście-
ków o odpowiedniej wielkości, zapewniających skuteczne odprowadzenie wody pochodzącej 
z instalacji zraszającej wodnej oraz z wymaganej liczby prądów gaśniczych wody bezpośrednio za burtę 
lub przez instalację zęzową do zbiornika wyposażonego w alarm wysokiego poziomu wody. 

6.12.2.2     W każdym chronionym pomieszczeniu na każdej burcie powinny znajdować się co najmniej 
cztery ścieki rozmieszczone równomiernie od strony dziobu i rufy. Otwory wylotowe wody (burtowe) nie 
powinny być instalowane w zamkniętych nadbudówkach. 

                                                      
1  Definicje tych pomieszczeń podano w podrozdziale 1.2 z Części V – Ochrona przeciwpożarowa. 



Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze 

 

76 

6.12.2.3     System odprowadzenia wody na każdej burcie powinien mieć całkowitą wydajność nie mniej-
szą niż 125 % maksymalnej wydajności pomp instalacji zraszającej wodnej oraz dwóch prądów gaśniczych 
wody (czterech podczas przewozu ładunków niebezpiecznych). Jeśli zainstalowano system automatycz-
nego opróżniania studzienek lub system zęzowy z pompami zanurzalnymi, wydajność pomp zęzowych 
może być odjęta od wymaganej przepustowości systemu odprowadzenia wody. 

6.12.2.4    Minimalna przepustowość ścieków pokładowych i otworów wylotowych wody powinna być ob-
liczona zgodnie z wytycznymi zawartymi w aneksie do cyrkularza MSC.1/Circ.1320. W żadnym przypadku 
wewnętrzna powierzchnia przekroju pojedynczego ścieku nie może być mniejsza niż 0,0078 m2, a we-
wnętrzna średnica rurociągu nie może być mniejsza niż 125 mm. 

6.12.2.5    W celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia środowiska przez paliwa/oleje pochodzące z prze-
wożonych pojazdów samochodowych, ścieki pokładowe powinny być wyposażone w zawory odcinające, ze 
wskaźnikiem położenia zamknięty/otwarty. Sterowanie zaworami powinno być możliwe z miejsca znajdu-
jącego się powyżej pokładu grodziowego. W miejscu sterowania zaworami należy umieścić tabliczki infor-
macyjne o treści: „Zawór powinien być stale otwarty, gdy statek znajduje się w morzu”. 

6.12.3     Odprowadzenie wody z pomieszczeń znajdujących się poniżej pokładu grodziowego 

6.12.3.1     Pomieszczenia powinny być wyposażone w instalację zęzową, zapewniającą skuteczne zebra-
nie i odprowadzenie za burtę wody pochodzącej z instalacji zraszającej wodnej oraz z wymaganej liczby 
prądów gaśniczych. Wydajność instalacji zęzowej powinna być nie mniejsza niż wydajność wymagana 
w punkcie 6.12.3.3. 

6.12.3.2     Instalacja zęzowa powinna spełniać mające zastosowanie wymagania podane w rozdziale 6. 
Sterowanie zaworami instalacji powinno być możliwe spoza bronionego pomieszczenia, z miejsca znaj-
dującego się w sąsiedztwie urządzeń do sterowania instalacją gaśniczą.  

W każdym chronionym pomieszczeniu na każdej burcie powinny znajdować się co najmniej cztery 
studzienki zęzowe, rozmieszczone równomiernie od strony dziobu i rufy. W żadnym przedziale wodosz-
czelnym odległość między studzienkami nie może być większa niż 40 m. 

6.12.3.3     Instalacja zęzowa na każdej burcie powinna mieć całkowitą wydajność nie mniejszą niż 125% 
maksymalnej wydajności pomp instalacji zraszającej wodnej oraz dwóch prądów gaśniczych wody (czte-
rech podczas przewozu ładunków niebezpiecznych). Wydajność instalacji powinna być obliczona zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w aneksie do cyrkularza MSC.1/Circ.1320. 

6.12.3.4     Wymagana objętość każdej studzienki zęzowej powinna być wystarczająca do przyjęcia napły-
wającej wody, przy czym nie może być mniejsza niż 0,15 m3. 

6.12.3.5     Jeśli woda z instalacji odprowadzana jest do zbiornika, to objętość zbiornika powinna być wy-
starczająca do przyjęcia wody podczas działania instalacji zraszającej i wymaganych prądów gaśniczych 
przez co najmniej 20 minut. 

6.12.3.6     Na statkach towarowych, jeśli nie ma możliwości wykonania instalacji zęzowej pompującej 
wodę, to w Informacji o stateczności, wymaganej w Części IV – Stateczność i niezatapialność, należy 
uwzględnić wpływ na stateczność dodatkowej masy i powierzchni swobodnej wody, zgodnie z Międzyna-
rodowym kodeksem stateczności – 2008, rozdział 3. 

Do tego celu, głębokość wody na każdym z pokładów należy obliczać mnożąc maksymalną wydajność 
pomp instalacji zraszającej wodnej oraz dwóch prądów gaśniczych wody (czterech podczas przewozu ła-
dunków niebezpiecznych) przez czas działania instalacji wynoszący 30 minut. Ta objętość wody powinna 
być podzielona przez powierzchnię pokładu poddanego oddziaływaniu wody. 
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6.12.4     Zabezpieczenie otworów do odprowadzenia wody 

6.12.4.1     W pomieszczeniach chronionych nad każdym z otworów do odprowadzenia wody powinny być 
zamontowane łatwo demontowalne kraty, gretingi lub inne elementy ochronne zabezpieczające przed za-
tykaniem ścieków. Stosunek całkowitej powierzchni kraty, w świetle, do powierzchni rury  
ściekowej powinien wynosić co najmniej 6 do 1. Kraty powinny wystawać nad pokład lub powinny być 
montowane pod kątem, tak aby uniemożliwione było zatykanie ścieków przez duże przedmioty. Żaden 
z wymiarów pojedynczych otworów kraty nie powinien być większy niż 25 mm. 

6.12.4.2     Kraty lub gretingi zabezpieczające otwory do odprowadzenia wody nie są wymagane, jeśli za-
stosowano stały mechaniczny system zapobiegający zatykaniu ścieków lub jeśli zastosowano system od-
prowadzenia wody inny niż grawitacyjny, z własnymi filtrami. 

6.12.4.3     Nad każdym z otworów do odprowadzenia wody, na wysokości nie mniejszej niż 1500 mm, 
powinna znajdować się tabliczka z napisem: 

 Otwór do odprowadzenia wody – nie przykrywać oraz nie zastawiać. 
 Litery na tabliczce powinny mieć wysokość co najmniej 50 mm. 

6.12.5     Próby odprowadzenia wody 

Ścieki do odprowadzenia wody podlegają okresowym przeglądom w następującym zakresie: 
.1 oględziny zewnętrzne w celu sprawdzenia, czy wykluczona została możliwość zatykania oraz 

uszkodzenia; 
.2 polanie wodą z hydrantu i sprawdzenie, czy system odprowadzenia wody działa prawidłowo oraz 

czy ścieki są odporne na zatykanie. 
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7     INSTALACJA POZOSTAŁOŚCI OLEJOWYCH 

7.1     Pojemność i konstrukcja zbiorników 

7.1.1     Każdy statek o pojemności brutto 400 lub większej należy wyposażyć w zbiornik lub zbiorniki 
pozostałości olejowych (szlamu) o odpowiedniej pojemności, mając na uwadze rodzaj jego urządzeń ma-
szynowych i czas trwania podróży, służące do gromadzenia pozostałości olejowych (szlamu), jakie po-
wstają przy oczyszczaniu wód zaolejonych, odwirowywaniu paliwa olejowego i olejów smarowych oraz 
na skutek przecieków olejowych z urządzeń i mechanizmów zainstalowanych w przedziałach maszyno-
wych, w wyniku odwodnień zbiorników zawierających oleje lub podczas wymiany zużytych olejów. 
W odniesieniu do statku, którego stępkę położono, lub który był na podobnym etapie budowy w dniu 
31 grudnia 1990 roku lub po tej dacie, powinny być zastosowane 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. 

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

 V1  = K1CD  [m3] (7.1.2-1) 
gdzie: 
K1 = 0,01 dla statków, na których wiruje się paliwo ciężkie dla silnika głównego, 
K1 = 0,005 dla statków, na których używa się paliwa ciężkiego lub oleju napędowego niewyma-

gającego wirowania przed użyciem, 
C = dobowe zużycie paliwa, [m3/dobę], 
D = maksymalny okres podróży [doby] pomiędzy portami, w których można zdać pozostałości 

olejowe; 
.2 dla statków wyposażonych w homogenizatory paliwa, spalarki szlamu lub posiadających inne 

uznane środki kontroli szlamu, minimalna pojemność zbiornika szlamu, V1, zamiast podanej wyżej 
wartości, powinna wynosić: 
V1 = 1 m3  dla statków o pojemności brutto 400 lub większej lecz mniejszej niż 4000, 
V1  = 2 m3  dla statków o pojemności brutto 4000 lub większej; 

.3 dla statków, które przewożą 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 ciężkiego,  
K2 = 0,005 dla zbiorników zapasowych oleju napędowego,  
B = pojemność zbiorników balastowych, które także mogą być wykorzystane do przewozu pa-

liwa [tony]; 
.4 dla statków, które nie przewożą wody balastowej w zbiornikach paliwowych, minimalna pojem-

ność 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 ciężkie dla silnika głównego,  
K1 = 0,005 dla statków, na których używa się paliwa ciężkiego lub oleju napędowego niewyma-

gającego wirowania przed użyciem, 
C = dobowe zużycie paliwa, [m3/dobę], 
D = maksymalny okres podróży [doby] pomiędzy portami, w których można zdać pozostałości 

olejowe. Przy braku dokładnych danych należy przyjmować 30 dni; 
.5 na statkach, których kontrakt na budowę został podpisany przed 1 lipca 2010 r. lub których stępkę 

położono przed 1 lipca 2010 r., wyposażonych w homogenizatory paliwa, spalarki szlamu lub po-
siadających inne uznane środki do kontroli szlamu, pojemność zbiornika szlamu powinna wynosić 
nie mniej niż:  
– 50 % wartości obliczonej wg .4 lub 
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– 1 m3 dla statków o pojemności brutto 400 lub większej lecz mniejszej niż 4000, lub 
– 2 m3 dla statków o pojemności brutto 4000 lub większej, zależnie od tego, która z wartości jest 

większa. 

7.1.3     Jeżeli na statku wiruje się paliwo ciężkie, to co najmniej 80 % objętości V1, określonej według 
7.1.2-1, powinno przypadać na zbiornik pozostałości z wirówek paliwa. 

7.1.4     Łączna pojemność, V2, zbiorników przecieków i odwodnień paliwa oraz oleju powinna być nie 
mniejsza od pojemności określonej według poniższych wzorów: 
– dla statków o mocy silnika głównego do 10 000 kW  
 V2 = 20DP10-6  [m3] (7.1.4-1) 
– dla statków o mocy silnika głównego powyżej 10 000 kW 
 V2 = D[0,2 + 7(P – 10 000)10-6] [m3] (7.1.4-2) 
gdzie: 
D  – maksymalny okres podróży, [doby], pomiędzy portami, w których można zdać pozostałości ole-

jowe. Przy nieograniczonym rejonie pływania oraz w przypadku braku dokładnych danych należy 
przyjmować okres 30 dób; 

P  – moc znamionowa silnika głównego, [kW]. 

7.1.5     Jeżeli silniki napędu głównego bądź silniki pomocnicze wymagają całkowitej wymiany oleju 
w morzu, to należy przewidzieć zbiorniki oleju zużytego, których pojemność V3 należy przyjmować jako 
1,5 m3 na każde 1000 kW mocy znamionowej silników. 

7.1.6     Budowa zbiorników pozostałości olejowych powinna umożliwiać ich czyszczenie i usuwanie po-
zostałości do lądowych urządzeń odbiorczych. 

7.1.7     Zbiorniki pozostałości olejowych, których zawartość może się przedostać za burtę poprzez ruro-
ciągi odpowietrzające, należy wyposażyć w sygnalizację najwyższego dopuszczalnego poziomu. 

7.1.8     Zbiorniki pozostałości olejowych pochodzących z wirówek paliwa ciężkiego należy wyposażyć 
w instalację grzewczą w celu umożliwienia wypompowania ich zawartości. 

7.2     Opróżnianie zbiorników 

7.2.1     Do opróżniania zbiorników pozostałości olejowych należy przewidzieć osobną pompę (pompy). 
Typ pompy, jej wydajność oraz wysokość podnoszenia powinny być dobrane z uwzględnieniem własności 
pompowanych cieczy, wielkości i usytuowania zbiorników oraz założonego czasu ich opróżniania. Zbior-
niki przecieków i odwodnień paliwa oraz oleju oraz zbiorniki przepracowanego oleju mogą być opróżniane 
przy użyciu odpowiednich pomp transportowych bądź wirówek danej instalacji. 

7.2.2     Rurociągi prowadzące do i ze zbiorników pozostałości olejowych nie mogą mieć żadnego połą-
czenia z zaworami wylotowymi za burtę.  

Zbiorniki pozostałości olejowych powinny posiadać własną pompę służącą do opróżniania zbiornika 
do znormalizowanego złącza zdawczego.  

W celu zapobiegania przedostawaniu się pozostałości olejowych do systemu wody zęzowej, zbiorni-
ków retencyjnych wody zaolejonej, zęz maszynowych lub separatorów wody zaolejonej, na rurociągach 
pozostałości olejowych łączących się ze wspólnym rurociągiem odpływowym prowadzącym do znorma-
lizowanego złącza zdawczego powinny być zainstalowane zawory zaporowo-zwrotne.  

Wspólny rurociąg odpływowy może służyć tylko jednemu celowi – podłączeniu rurociągu tłocznego 
pomp zęzowych i szlamu olejowego do znormalizowanego złącza zdawczego lub zastosowaniu innych 
zatwierdzonych metod usuwania pozostałości olejowych, takich jak spalarka, kocioł pomocniczy przysto-
sowany do spalania pozostałości olejowych lub inne akceptowane środki wymagane w paragrafie 3.2 Uzu-
pełnienia do Formularza A lub B IOPP. 
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7.2.3     Dopuszcza się wykonywanie rurociągów spustowych odstanej wody ze zbiorników pozostałości 
olejowych pod warunkiem, że rurociągi te wyposażone są w ręcznie sterowane zawory samozamykające 
i lejki kontrolne oraz doprowadzone są do zbiornika zaolejonej wody zęzowej. 

Dopuszczalne jest przepompowywanie wody odstanej ze zbiorników pozostałości olejowych dna po-
dwójnego do zbiornika retencyjnego zaolejonej wody zęzowej, pod warunkiem że: 

.1 woda pompowana jest tylko do zbiornika zaolejonej wody zęzowej lub do studzienki zęzowej 
przez małą pompę szlamu olejowego; 

.2 operacja pompowania jest monitorowana wizualnie przez osobę odpowiedzialną; 

.3 pulpit sterowania pompy szlamu olejowego został umieszczony w pobliżu operatora kontrolują-
cego przemieszczanie wody odstanej.  

Uwaga: Akceptowane rozwiązania wymienione w 7.2.2 oraz 7.2.3 zostały przedstawione na rysunkach zawartych w IACS 
Rec.121 (Rev.1 Aug 2018). 

7.2.4     Znormalizowane złącze zdawcze do zaolejonej wody zęzowej powinno być wyposażone w kołnierz 
przyłączeniowy i powinno być wykonane zgodnie z tabelą 7.2.4. Znormalizowane złącze zdawcze powinno 
być usytuowane na pokładzie w miejscu łatwo dostępnym z obydwu burt i w którym możliwe będzie łatwe 
podłączenie węża odbiorczego oraz powinno być wyposażone w kołnierz zaślepiający i tabliczkę informa-
cyjną o treści: 

Woda zęzowa 
lub 

Odpady olejowe. 

Tabela 7.2.4 
Znormalizowane złącze zdawcze do zaolejonej wody zęzowej i pozostałości olejowych 

Parametr Wymiary / ilość 

Średnica zewnętrzna 215 mm 

Średnica wewnętrzna Odpowiednio do średnicy zewnętrznej rury 

Średnica okręgu rozmieszczenia śrub 183 mm 

Wycięcia dla śrub w kołnierzu 6 otworów o średnicy 22 mm, rozmieszczonych równomiernie na 
okręgu rozmieszczenia śrub i rozciętych aż do zewnętrznego obwodu 
kołnierza; szerokość rozcięcia 22 mm 

Grubość kołnierza 20 mm 

Śruby i nakrętki 6 kompletów, śruby o średnicy 20 mm i odpowiedniej długości 

Kołnierz przyłączeniowy powinien być wykonany ze stali lub innego równoważnego materiału i posiadać płaską powierzchnię 
styku. Kołnierz ten wraz z uszczelką wykonaną z materiału olejoodpornego, powinien być odpowiedni dla ciśnienia roboczego 
wynoszącego 0,6 MPa. Kołnierz przystosowany jest do rur o maksymalnej średnicy wewnętrznej równej 125 mm. 
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8     INSTALACJE BALASTOWE I WYRÓWNAWCZE 

8.1     Pompy 

8.1.1     Do napełniania i opróżniania zbiorników balastowych należy przewidzieć co najmniej jedną 
pompę. 

Wydajność pompy balastowej zaleca się określać zakładając, że przy odpompowywaniu wody z najwięk-
szego zbiornika balastowego powinna ona zapewniać prędkość przepływu wody przez rurociąg o średnicy 
określonej wg wzoru 8.2.1 nie mniejszą niż 2 m/s. 

8.1.2     Jako pompy balastowe mogą być używane pompy ogólnego użytku, pompy pożarowe lub sani-
tarne. Rezerwową pompą balastową może być pompa zęzowa lub z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych 
w 8.1.3 – rezerwowa pompa wody chłodzącej; pompy pożarowe mogą być stosowane pod warunkiem 
spełnienia wymagań punktu 3.2.3.2 z Części V – Ochrona przeciwpożarowa. 

8.1.3     W przypadku gdy zbiorniki balastowe przeznaczone są również do przewozu paliwa ciekłego, nie 
należy używać rezerwowej pompy wody chłodzącej lub pompy pożarowej jako balastowej ani pompy 
balastowej jako rezerwowej pompy wody chłodzącej lub pożarowej. 

8.1.4     Pompy używane do pobierania wody balastowej ze zbiorników dennych powinny być samozasy-
sające. 

8.1.5     Zbiorniki balastowe nie powinny być używane do przewozu paliwa. Możliwość odstąpienia od 
tego wymagania podlega odrębnemu rozpatrzeniu przez PRS (patrz też 12.2.1). 

8.2     Średnice rurociągów 

8.2.1     Wewnętrzne średnice odgałęzień rurociągów balastowych dw dla poszczególnych zbiorników nie 
powinny być mniejsze od średnic określonych według wzoru: 

 318 Vd w =  [mm]  (8.2.1) 

gdzie: 
V  –  objętość zbiornika balastowego [m3]. 

Rzeczywista średnica wewnętrzna może mieć najbliższy znormalizowany wymiar. 
Średnica wewnętrzna magistrali balastowej nie powinna być mniejsza od największej średnicy odgałę-

zienia określonej wg wzoru 8.2.1. 

8.3     Układ i połączenia rurociągów 

8.3.1     Rozmieszczenie odgałęzień ssących powinno zapewniać wypompowanie wody z każdego zbior-
nika balastowego, gdy statek nie ma przechyłu lub ma przechył nie większy niż 5°. 

8.3.2     Rurociągi balastowe, przechodzące przez zbiorniki paliwa, powinny być prowadzone w szczelnych tu-
nelach stanowiących część konstrukcyjną zbiornika albo wykonane z rur stalowych bez szwu, połączonych 
w nierozbieralny sposób. Jeżeli zastosowanie nierozbieralnych złączy jest niemożliwe, dopuszcza się zastoso-
wanie złączy kołnierzowych z uszczelkami odpornymi na działanie paliwa. 

8.3.3     Rurociągów balastowych nie należy prowadzić przez ładownie. 

8.4     Instalacje wyrównawcze przechyłów i przegłębień 

Instalacje wyrównawcze powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 8.3.2. Instalacje te w każdym 
przypadku podlegają specjalnemu rozpatrzeniu przez PRS. 

8.5     Dodatkowe wymagania związane z ochroną środowiska (woda balastowa i osady) 

8.5.1     Postępowanie z osadami i ich usuwanie  

8.5.1.1     Podczas projektowania statku należy zapewnić bezpieczny dostęp w celu usuwania osadów oraz 
próbkowania wody balastowej.  
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8.5.1.2     W uzupełnieniu do wymagań określonych w podrozdziałach 8.1 do 8.4, w celu niedopuszczenia do 
przenoszenia w wodzie balastowej szkodliwych organizmów wodnych oraz czynników chorobotwórczych 
w wodzie balastowej, przy projektowaniu instalacji balastowej (zbiorników i ich konstrukcji) należy 
uwzględnić zalecenia zawarte w Konwencji IMO BWM (Międzynarodowej konwencji o kontroli i po-
stępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami oraz w rezolucjach IMO MEPC.149(55) oraz 
MPEC.209(63).1 

8.5.2     Przepisy dotyczące systemów postępowania z wodami balastowymi i osadami  

8.5.2.1     Definicje 

S z k o d l i w a  c i e c z  oznacza każdą ciecz określoną jako szkodliwa w karcie charakterystyki substancji 
(Material safety data sheet) lub w innej dokumentacji odnoszącej się do tej cieczy.  

N i e b e z p i e c z n y  g a z  oznacza każdy gaz, który może tworzyć atmosferę wybuchową lub toksyczną 
niebezpieczną dla załogi i/lub statku, np. wodór (H2), gaz węglowodorowy, ozon (O3), chlor (Cl) lub ditle-
nek chloru (ClO2), itp..  

R e j o n  n i e b e z p i e c z n y  oznacza rejon, w którym znajduje się lub w którym można się spodziewać 
atmosfery gazu wybuchowego w ilości wymagającej zastosowania specjalnych  środków ostrożności pod-
czas budowy, instalowania i eksploatacji wyposażenia. Obecności atmosfery gazowej mogą towarzyszyć 
następujące zagrożenia: toksyczność, brak tlenu, korozyjność oraz aktywność chemiczna.         

W o d a  b a l a s t o w a  oznacza wodę wraz z zawiesiną przyjęte na statek w celu kontroli przegłębienia, 
przechyłu, zanurzenia, stateczności lub naprężeń statku. 

P o j e m n o ś ć  w o d y  b a l a s t o w e j  oznacza całkowitą objętość wszystkich zbiorników, przestrzeni 
i przedziałów na statku wykorzystywanych do przewożenia, załadowania lub usuwania wody balastowej, 
włącznie ze wszystkimi zbiornikami, przestrzeniami lub przedziałami ogólnego użytku, których konstruk-
cja pozwala na przewożenie wody balastowej.  

P o s t ę p o w a n i e  z  w o d a m i  b a l a s t o w y m i  oznacza procesy mechaniczne, fizyczne, chemiczne 
i biologiczne, pojedyncze lub w powiązaniu, zastosowane w celu usunięcia, uczynienia nieszkodliwymi 
lub uniknięcia pobrania bądź zrzutu szkodliwych organizmów wodnych i patogenów wraz z wodami ba-
lastowymi i osadami.   

S y s t e m  p o s t ę p o w a n i a  z  w o d a m i  b a l a s t o w y m i  (zwany dalej SPWB) oznacza każdy sys-
tem, który służy do przetwarzania wody balastowej, tak aby spełniał lub przewyższał standardy postępo-
wania z wodami balastowymi określone w prawidle D-2 Konwencji BWM. SPWB obejmuje wyposażenie 
służące do postępowania z wodami balastowymi, całe związane z nim wyposażenie sterowania, monitoro-
wania oraz urządzenia do próbkowania.    

S u b s t a n c j a  a k t y w n a  oznacza substancję lub organizm, włącznie z wirusami lub grzybami, które 
charakteryzują się ogólnym lub specyficznym działaniem na lub przeciw szkodliwym organizmom wod-
nym i patogenom.    

8.5.3     Wymagania podstawowe 

8.5.3.1     SPWB powinien spełniać wymagania Rezolucji IMO MEPC.279(70) (G8) lub rezolucji IMO 
MEPC 300(72) Kodeks zatwierdzania systemów obróbki wód balastowych (Kodeks BWMS), który wej-
dzie w życie 13 października 2019 i posiadać Świadectwo zatwierdzenia typu wystawione przez PRS w 
imieniu Administracji bandery.   

8.5.3.1.1     Wymaga się, aby SPWB  spełniał standardy postępowania z wodami balastowymi zawartymi 
w prawidle D-2 oraz warunki ustanowione w prawidle D-3 Konwencji BWM.   

                                                      
1  Rezolucje IMO: MEPC.149(55) wprowadzająca Wytyczne dotyczące standardów projektowych i konstrukcyjnych wymiany wód 

balastowych (G11) (Guidelines for Ballast Water Exchange Design and Construction Standards (G11)) oraz MPEC.209(63) Wy-
tyczne 2012 o projektowaniu i konstrukcjach ułatwiających kontrolę osadów na statkach (G 12) (Guidelines on Design and 
Construction to Facilitate Sediment Control on Ships 2012 (G12). 
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8.5.3.1.2     Statki, na których odbywa się postępowanie z wodami balastowymi zgodnie z prawidłem D-2 
powinny dokonywać zrzutu mniej niż 10 zdolnych do życia organizmów na metr sześcienny, większych 
lub równych 50 mikrometrom w najmniejszym wymiarze i mniej niż 10 zdolnych do życia organizmów 
na milimetr mniejszych niż 50 mikrometrów w najmniejszym wymiarze i większych lub równych 10 mi-
krometrom w najmniejszym wymiarze; zrzut drobnoustrojów wskaźnikowych nie powinien przekroczyć 
ustalonych w p. 2 koncentracji.  

Drobnoustroje wskaźnikowe, jako norma zdrowotna dla człowieka powinny obejmować:  
.1 Zaraźliwe Vibrio cholerae (O1 i O139) z mniej niż jedną jednostką tworząca kolonię (colony for-

ming unit (cfu)) na 100 mililitrów lub mniej niż jedną cfu na 1 gram (mokrej wagi) próbek zoo-
planktonu; 

.2 Escherichia coli mniej niż 250 cfu na 100 mililitrów; 

.3 Jelitowa Enterococci mniej niż 100 cfu na 100 mililitrów. 

8.5.3.1.3      Zgodnie z prawidłem D-3, wymaga się aby SPWB spełniały następujące warunki: 
.1 Z wyjątkiem postanowień p. 8.5.3.2.2, SPWB stosowane w celu spełnienia postanowień Konwencji 

BWM muszą być zatwierdzone przez Administrację, biorąc pod uwagę wytyczne opracowane 
przez IMO.   

.2  Systemy postępowania z wodami balastowymi stosowane w celu spełnienia postanowień Konwen-
cji BWM muszą być bezpieczne dla statku, jego wyposażenia i załogi.  

8.5.3.2     SPWB stosujące substancje aktywne powinny spełniać postanowienia rezolucji IMO 
MEPC.169(57) (G9), ze zmianami i posiadać Świadectwo zatwierdzenia typu dla danego system.   

8.5.3.2.1     Substancje aktywne i preparaty mogą być dodawane do wody balastowej lub tworzone na 
statku w technologii stosowanej w systemie postępowania z wodami balastowymi wykorzystującym sub-
stancje aktywne w celu spełnienia postanowień Konwencji BWM.   

8.5.3.2.2     Systemy postępowania z wodami balastowymi, które wykorzystują substancje aktywne lub 
preparaty zawierające co najmniej jedną substancję aktywną w celu spełnienia postanowień Konwencji 
BWM powinny być zatwierdzane przez IMO, w oparciu o procedurę opracowaną przez IMO. Procedura 
ta powinna określać zatwierdzenie oraz wycofanie zatwierdzenia substancji aktywnych i ich proponowany 
sposób zastosowania. Przy wycofywaniu zatwierdzania, stosowanie właściwych substancji aktywnych po-
winno być zabronione w ciągu roku od daty takiego wycofania.  

8.5.3.3     Prototypowe technologie postępowania z wodami balastowymi  

8.5.3.3.1     W przypadku gdy statek nie objęty postanowieniami prawidła D-2 uczestniczy w programie 
zatwierdzonym przez Administrację w celu poddania próbom i ocenie prototypowych technologii postę-
powania z wodami balastowymi, postanowienia prawidła D-2 nie powinny mieć zastosowania do tego 
statku w okresie 5 lat od daty, od której wymaga się aby ten statek spełniał te postanowienia.   

8.5.3.3.2     W przypadku gdy statek objęty postanowieniami prawidła D-2 uczestniczy w programie za-
twierdzonym przez Administrację w celu poddania próbom i ocenie prototypowych technologii postępo-
wania z wodami balastowymi, gdy potencjalnym wynikiem może być opracowanie technologii postępo-
wania o standardzie wyższym niż opisany w prawidle D-2, postanowienia prawidła D-2 nie powinny już 
mieć zastosowania do tego statku przez okres 5 lat od daty zainstalowania takiej technologii.   

8.5.3.3.3     Przy ustanawianiu i wykonywaniu każdego program mającego na celu próby i ocenę prototy-
powych technologii postępowania z wodami balastowymi, Strony powinny: 

.1 uwzględniać wytyczne opracowane przez IMO, oraz 

.2 pozwolić na udział jedynie minimalnej liczbie statków, niezbędnej do skutecznego poddania pró-
bie takich technologii. 

8.5.3.3.4     W okresie próby i oceny, system postępowania musi działać w sposób stały i zgodnie z prze-
znaczeniem. 
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8.5.4     Instalacja systemu postępowania z wodami balastowymi 

8.5.4.1     Wymagania ogólne  

8.5.4.1.1     Wszystkie zawory, armatura i kołnierze rurociągów powinny spełniać odpowiednie wymaga-
nia IACS UR P2 oraz P4. Dodatkowo, można zwrócić szczególną uwagę na materiał użyty do budowy 
tych elementów.   

8.5.4.1.2     SPWB powinien posiadać instalację omijającą lub zastępującą w celu skutecznego odizolowa-
nia go od ważnych systemów statku, do których jest przyłączony.  

8.5.4.1.3     Szybkość przepływu SPWB powinna mieścić się w zakresie wydajności znamionowej (Treat-
ment Rated Capacity (TRC)) podanej w Świadectwie zatwierdzenia typu. 

8.5.4.1.4     W przypadku gdy w rurociągu balastowym może wystąpić podciśnienie ze względu na różnicę 
poziomów należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenia, np. zawory P/V lub zawory odpowietrzające, 
a ich wyloty powinny być wyprowadzone do bezpiecznego rejonu na pokładzie otwartym. 

8.5.4.1.5     Elementy elektryczne i elektroniczne nie powinny być instalowane w rejonach niebezpiecz-
nych, chyba że są typu certyfikowanego do użytku w takim rejonie. Przejścia kablowe przez pokłady i gro-
dzie powinny być izolowane, wówczas gdy należy utrzymywać różnicę ciśnień pomiędzy tymi rejonami.   

8.5.4.1.6     Gdy zasada działania SPWB zakłada tworzenie gazu niebezpiecznego, powinny być spełnione 
poniższe wymagania: 

.1 W miejscach gdzie może być obecny gaz niebezpieczny powinno być umieszczone wyposażenie do 
wykrywania gazu, a w przypadku wycieku gazu powinien być uruchamiany w danym miejscu oraz 
na stanowisku sterowania SPBW dźwiękowy i świetlny sygnał alarmowy. Urządzenie do wykrywa-
nia gazu powinno być zaprojektowane i poddane próbom zgodnie z Normą IEC 60079-29-1 lub 
norma uznaną akceptowalną przez PRS.  

.2 Z miejsca gdzie może wystąpić gaz niebezpieczny powinien być wyprowadzony kanał wentyla-
cyjny do bezpiecznego rejonu na pokładzie otwartym. 

.3 Urządzenia zastosowane do upuszczania gazu, tj. wyposażenie do odgazowania lub równoważne, 
powinny być wyposażone w środki do monitorowania z niezależnym wyłączaniem. Otwarty ko-
niec urządzenia służącego do upuszczania gazu powinien być wyprowadzony do bezpiecznego 
rejonu na pokładzie otwartym.   

8.5.4.1.7     Rurociągi balastowe, włącznie z rurociągami służącymi do próbkowania prowadzącymi ze zbior-
ników balastowych uznanych za rejony niebezpieczne, nie powinny być prowadzone do przestrzeni zamknię-
tych uznawanych za rejony bezpieczne bez zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, z wyjątkiem statków 
przewożących skroplone gazy luzem. Punkt próbkowania do sprawdzania skuteczności działania SPWB, w 
przypadku wody balastowej zawierającej gaz niebezpieczny, może być jednak umieszczony w rejonie bez-
piecznym, jeśli spełnione zostały poniższe wymagania:   

.1 Urządzenie do próbkowania (monitorowanie / sterowanie SPWB) powinno być umieszczone w ga-
zoszczelnej obudowie (nazywanej dalej „szafką”) i powinny być spełnione poniższe wymagania: 
i) w szafce należy zainstalować zawór odcinający na każdym rurociągu próbkowania. 
ii) w szafce należy zainstalować urządzenie do wykrywania gazu, a zawory wymienione w (i) 

powinny być automatycznie zamykane po uruchomieniu urządzenia do wykrywania gazu. 
iii) w przypadku gdy stężenie gazów wybuchowych sięga ustalonych wcześniej wartości, które 

nie powinny być wyższe od 30% dolnej granicy palności (LFL)/dolnej granicy wybuchowości 
(LEL) danego wyrobu, powinny uruchamiać się lokalnie oraz na stanowisku sterowania SPWB 
dźwiękowe i świetlne sygnały alarmowe.   

.2 Standardowa średnica wewnętrzna rurociągów próbkowania powinna mieć niezbędny minimalny 
wymiar w celu uzyskania wymagań funkcjonalnych instalacji próbkowania.   

.3 Instalacja pomiarowa powinna być zainstalowana jak najbliżej grodzi, a rura pomiarowa w obrębie 
rejonu bezpiecznego powinna być jak najkrótsza.   
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.4 Zawory odcinające należy ulokować w rejonie bezpiecznym, zarówno na rurociągach ssących jak 
i powrotnych, w pobliżu przejść grodziowych. Obok zaworów należy umieścić tabliczkę z ostrze-
żeniem Zawór powinien być zamknięty jeśli nie wykonuje się pomiarów (Keep valve closed when 
not performing measurements). Ponadto, w celu zapobiegania przepływu wstecznego, na ruro-
ciągu powrotnym po stronie rejonu niebezpiecznego należy zainstalować zamknięcie wodne (sy-
fon) lub urządzenie równoważne.   

.5 Na każdym rurociągu próbkowania po stronie rejonu niebezpiecznego należy zainstalować zawór 
bezpieczeństwa.  

8.5.4.1.8     W przypadku przestrzeni, włącznie z rejonami niebezpiecznymi, w których mogą występować 
toksyczne gazy, brak tlenu, korozyjność lub reaktywność chemiczna, zagrożenia te należy uwzględnić 
i rozważyć dodatkowe środki umożliwiające wentylację tych przestrzeni oraz ochronę załogi.   

8.5.4.2     Dodatkowe wymagania dotyczące systemów postępowania z wodami balastowymi  
zainstalowanymi na tankowcach  

8.5.4.2.1     Rejony niebezpieczne powinny być sklasyfikowane zgodnie z normą IEC 60092-502. 

8.5.4.2.2     W przypadku zbiorników służących do przewożenia cieczy palnych o punkcie zapłonu nie 
przekraczającym 60oC lub wyrobów wymienionych w Kodeksie IBC o punkcie zapłonu nie przekraczają-
cym 60oC lub ładunków ogrzanych do temperatury powyżej ich punktu zapłonu oraz ładunków ogrzanych 
do temperatury w przedziale do 15oC od ich punktu zapłonu, zasadniczo mogą być wymagane dwa nieza-
leżne SPWB – tj. pierwszy dla zbiorników balastowych w rejonach niebezpiecznych oraz drugi dla zbior-
ników balastowych w rejonach bezpiecznych.  

8.5.4.2.3     Akceptowalne jest połączenie rurociągów balastowych pomiędzy rejonami niebezpiecznymi 
oraz w rejonach bezpiecznych jeśli zostanie zastosowane odpowiednie urządzenie odcinające. Poniżej po-
dano metody odpowiedniego odcinania:  

.1 Dwa zawory zwrotne gwintowane w szeregu połączone wstawką rurociągu, lub  

 
.2 Dwa zawory zwrotne gwintowane w szeregu połączone syfonem o głębokości co najmniej 1.5 m, 

lub 

 
.3 Automatyczny podwójny zawór odcinający oraz zawór upustowy oraz zawór zwrotny  

 

8.5.4.2.4     Przykłady odpowiednich urządzeń odcinających zostały uwidocznione kolorem czerwonym 
w podrozdziale 8.5.4.5. Urządzenia odcinające należy zainstalować na pokładzie otwartym w rejonie nie-
bezpiecznym. Należy pamiętać także o tym, że woda balastowa pochodząca z rejonu niebezpiecznego nie 
może przepływać do rejonu bezpiecznego, z wyjątkiem przypadków podanych w 8.5.4.1.7. 
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8.5.4.3     Wentylacja 

8.5.4.3.1     SPWB w rejonach bezpiecznych 

SPWB, który nie wytwarza gazu niebezpiecznego powinien być umieszczony w odpowiednio wentylo-
wanej przestrzeni. SPWB, który wytwarza gaz niebezpieczny powinien być umieszczony w przestrzeni 
posiadającej wentylację mechaniczną pozwalającą na co najmniej 6 wymian powietrza na godzinę lub 
zgodną z zaleceniami producenta systemu, przyjmując większą liczbę wymian powietrza. 

8.5.4.3.2     SPWB w rejonach niebezpiecznych 

SPWB, niezależnie od tego czy wytwarza gaz niebezpieczny, powinien być umieszczony w pomiesz-
czeniu posiadającym wentylację mechaniczną spełniającą odpowiednie wymagania, tzn wymagania normy 
IEC60092-502, Kodeksów IBC, IGC, itp. 

8.5.4.4     Wymagania specjalne  

8.5.4.4.1     W rurociągach zawierających gazy/ciecze niebezpieczne o wysokim stężeniu długość ruro-
ciągu i liczbę połączeń powinna być jak najmniejsza. Powinny być spełnione także poniższe wymagania:  

.1 Połączenia rur powinny być spawane, z wyjątkiem połączeń z zaworami odcinającymi, przewo-
dów z podwójnymi ścianami lub rur w kanałach wyposażonych w mechaniczną wentylację wycią-
gową.  Alternatywnie należy wykazać zredukowanie ryzyka wycieku do minimum i zapobieganie 
tworzenia się atmosfer toksycznych lub palnych/wybuchowych.    

.2 Rurociąg powinien być oddalony od źródeł ciepła i chroniony przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi. 

8.5.4.4.2     W przypadku SPWB wykorzystujących substancje chemiczne, procedury postępowania po-
winny być zgodne z Kartą charakterystyki substancji oraz BWM.2/Circ.20, oraz powinny być podjęte na-
stępujące środki, odpowiednio: 

.1 Materiały zastosowane do zbiorników, rurociągów i armatury służących do przechowywania 
i transportu substancji chemicznych powinny być odporne na działanie takich substancji.  

.2 Zbiorniki do przechowywania substancji chemicznych powinny mieć wystarczającą wytrzymałość 
i być zbudowane tak aby można było łatwo przeprowadzić konserwacje oraz inspekcje.   

.3 Rurociągi odpowietrzające zbiorniki do przechowywania substancji chemicznych powinny być 
wyprowadzone do rejonu bezpiecznego na pokładzie otwartym.  

.4 Na pokładzie statku powinien znajdować się podręcznik eksploatacji zawierający procedury do-
zowania substancji chemicznych, systemy sygnalizacji alarmowej, środki postępowania w sytua-
cjach awaryjnych, itp.   

8.5.4.4.3     W przypadku gdy SPWB zainstalowany jest w niezależnym przedziale, ten przedział powinien:  
.1 posiadać wytrzymałość przeciwpożarową równoważną do innych przestrzeni maszynowych; 
.2 znajdować się poza rejonami palnymi, korozyjnymi, toksycznymi lub niebezpiecznymi, chyba że 

zostało to zatwierdzone w inny sposób.   

8.5.4.4.4     W celu upewnienia się, że uwzględniane są ryzyka, włącznie co najmniej z tymi ryzykami, 
które wynikają z używania gazu niebezpiecznego, mającego wpływ na osoby na statku, na środowisko, na 
konstrukcyjną wytrzymałość lub integralność statku, może być przeprowadzona ocena ryzyka.  

8.5.4.5     Systemy automatyki 

8.5.4.5.1     W przypadku zastosowania obejścia lub zastąpienia działania SPWB powinien zadziałać 
dźwiękowy i świetlny sygnał alarmowy, a przypadki te powinny być automatycznie zapisywane przez 
urządzenie sterowania. Zawory w linii obejścia, które uruchamiają jego działanie, powinny być zdalnie 
sterowane przez urządzenie sterowania lub wyposażone we wskaźnik otwarcia/zamknięcia automatycznie 
wykrywający przypadek uruchomienia obejścia.    
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SPWB, ktory nie wymaga dalszego oczyszczania 

 

 
SPWB, ktory wymaga dalszego oczyszczania (typ dozowania)  

 

Odpowiednie środki odcinające : dwa (2) gwintowane zawory odcinające umieszczone szeregowo 
połączone wstawką lub syfonem, lub automatyczne podwójne zawory odcinające i zawór upustowy. 

Rejon niebezpieczny 

Rejon niebezpieczny 
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8.5.5     Rozwiązania specjalne w zależności od metody wymiany wody balastowej  

8.5.5.1     Zdolność systemu wody balastowej do zapewnienia jej wymiany za pomocą metody przepływo-
wej, bez poddawania zbiornika ciśnieniu większemu od ciśnienia projektowego, należy wykazać poprzez 
obliczenia przepływu wody (spadku ciśnienia) oraz próby na statku. Obliczenia te mogą być pominięte, 
po rozpatrzeniu w każdym poszczególnym przypadku, jeśli uzasadniono, że całkowita powierzchnia prze-
kroju wszystkich rurociągów odpowietrzających danego zbiornika nie jest mniejsza od podwójnego pola 
przekroju związanych rurociągów napełniających.   
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9     INSTALACJE RUROCIĄGÓW ODPOWIETRZAJĄCYCH, PRZELEWOWYCH 
I POMIAROWYCH 

9.1     Rury odpowietrzające 

9.1.1     Każdy zbiornik statku przeznaczony do przechowywania cieczy, każdy przedział ochronny, każdy 
przedział pusty oraz skrzynie zaworów burtowych, skrzynie zaworów dennych i skrzynie chłodnic poszy-
ciowych należy wyposażyć w rury odpowietrzające. 

Rury odpowietrzające skrzyń zaworów burtowych, skrzyń zaworów dennych i skrzyń chłodnic poszy-
ciowych należy wyposażyć w zawory zaporowe, umieszczone bezpośrednio na tych skrzyniach. 

Rury odpowietrzające zbiorników w dnie podwójnym i zbiorników przyległych do zewnętrznego poszy-
cia kadłuba, skrzyń zaworów burtowych, skrzyń zaworów dennych i skrzyń chłodnic poszyciowych powinny 
być wyprowadzone powyżej pokładu grodziowego. 

Zbiorniki wyrównawcze układów sterowania hydraulicznego należy wyposażyć w odpowietrzenia od-
powiadające wymaganiom określonym w 1.16.9.5. 

9.1.2     Rury odpowietrzające zbiorniki należy wyprowadzać z górnej części zbiorników i z miejsca najbar-
dziej oddalonego od wlotu rurociągu napełniającego. Liczba i rozmieszczenie rur odpowietrzających po-
winny być dobrane, w zależności od kształtów i wielkości zbiorników, tak aby uniemożliwione było tworze-
nie się korków powietrznych. 

9.1.3     Zbiorniki rozciągające się od burty do burty powinny mieć rury odpowietrzające wyprowadzone przy 
obu burtach. Rur odpowietrzających nie należy używać jako rur wlewowych, chyba że zbiornik ma więcej 
niż jedną rurę odpowietrzającą. 

Rur odpowietrzających zbiorniki zawierające różne ciecze nie należy ze sobą łączyć. 

9.1.4     Wysokość rur odpowietrzających mierzona od pokładu otwartego do powierzchni cieczy w rurze 
przy jej napełnieniu powinna wynosić co najmniej: 
– 760 mm – na pokładzie wolnej burty, 
– 450 mm – na pokładzie nadbudówki. 

Na statkach z ograniczonym rejonem żeglugi, mających w symbolu klasy znak dodatkowy I, II lub III, 
wysokość rur odpowietrzających może być zmniejszona odpowiednio do 600 i 380 mm. 

Rury odpowietrzające należy wyprowadzać w miejscach, gdzie wykluczona jest możliwość uszkodze-
nia tych rur podczas operacji ładunkowych. 

9.1.5     Wyloty rur odpowietrzających na otwartych pokładach wolnej burty i pokładach nadbudówek 
pierwszej kondygnacji (patrz określenia w podrozdziale 1.2 z Części III – Wyposażenie kadłubowe) oraz 
wyloty znajdujące się powyżej tych pokładów w obrębie strefy ograniczonej kątem zalewania (patrz okre-
ślenia w podrozdziale 1.3 z Części IV – Stateczność i niezatapialność) powinny być wyposażone w zamo-
cowane na stałe, samoczynnie działające urządzenia – tzw. odpowietrzniki, typu uznanego przez PRS, 
uniemożliwiające przedostanie się wody zaburtowej do zbiorników. Wymóg ten nie dotyczy przedziałów 
zawsze wypełnionych wodą morską, takich jak skrzynie zaworów burtowych, skrzynie zaworów dennych 
i skrzynie chłodnic poszyciowych. Zakończenia rur odpowietrzających nie wyposażonych w odpowietrz-
niki należy wykonać w kształcie kolanka zwróconego wylotem w dół lub w inny sposób, uzgodniony 
z PRS. 

Wymagania dotyczące konstrukcji i prób zamknięć rur odpowietrzających podano w Publikacji 
Nr 33/P – Zamknięcia rurociągów odpowietrzających. 

9.1.6     Rury odpowietrzające zbiorniki paliwa należy wyprowadzić na otwarty pokład w miejsce, gdzie wy-
dobywające się z nich opary nie stwarzają zagrożenia pożarowego i wyposażyć w urządzenia zapobiegające 
przenikaniu płomienia, odporne na korozyjne oddziaływanie wody morskiej i o konstrukcji uzgodnionej 
z PRS (patrz też 12.3.4). 

Usytuowanie rur odpowietrzających zbiorniki rozchodowe i osadowe paliwa oraz zbiorniki oleju sma-
rowego powinno być takie, aby w przypadku uszkodzenia tych rur nie występowało bezpośrednie zagro-
żenie przedostawania się bryzgów wody morskiej lub wody deszczowej do tych zbiorników. 
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9.1.7     Rury odpowietrzające zbiorniki zapasowe oleju smarowego mogą być zakończone w przedziale 
maszynowym, pod warunkiem umieszczenia ich otwartych wylotów tak, że wydostający się olej nie zo-
stanie rozlany na urządzenia elektryczne lub na gorące powierzchnie i pod warunkiem wykonania sygna-
lizacji alarmowej informującej o osiągnięciu maksymalnego poziomu w zbiorniku lub rurociągu przele-
wowego doprowadzonego do zbiornika przelewowego o wystarczającej pojemności i wyposażonego 
w przeziernik zainstalowany na pionowym odcinku rurociągu, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym. 

9.1.8     Zakończenia rur odpowietrzających zbiorniki paliwa należy wyposażyć w pojemniki do zbierania 
ewentualnych przecieków paliwa, zgodnie z 12.5.6. 

9.1.9     Sumaryczna powierzchnia przekroju rur odpowietrzających zbiorniki napełniane grawitacyjnie nie 
powinna być mniejsza od powierzchni przekroju wszystkich rur, przez które ciecz może być równocześnie 
doprowadzana do zbiornika. 

9.1.10     Sumaryczna powierzchnia przekroju rur odpowietrzających zbiorniki napełniane pompami okrę-
towymi lub lądowymi powinna wynosić co najmniej 1,25 pola przekroju rurociągu napełniającego zbior-
nik. Powierzchnia przekroju rurociągu rury odpowietrzającej wspólnej dla kilku zbiorników powinna wy-
nosić co najmniej 1,25 pola przekroju wspólnego rurociągu do napełniania tych zbiorników, przy czym 
należy spełnić wymagania określone w 9.2.3. 

9.1.11     Jeżeli zbiornik napełniany pompami okrętowymi lub lądowymi jest wyposażony w rurę przele-
wową, to sumaryczna powierzchnia rur odpowietrzających zbiornik nie powinna być mniejsza niż 0,33 pola 
przekroju rurociągu napełniającego. 

9.1.12     Średnica wewnętrzna rury odpowietrzającej w żadnym przypadku nie powinna być mniejsza niż 
50 mm.  

9.1.13     Układ rurociągów odpowietrzających powinien być taki, aby przy normalnym przegłębieniu 
i przechyle statku w żadnej ich części nie mogła zbierać się ciecz tworząca zamknięcia hydrauliczne. 

9.1.14     Rurociągi odpowietrzające zbiorniki paliwa nie powinny mieć rozbieralnych złączy w obrębie 
pomieszczeń mieszkalnych i pomieszczeń chłodzonych. 

9.1.15     U wylotów rur odpowietrzających należy umieścić tabliczki informacyjne. 

9.1.16     Odpowietrzenie karterów silników spalinowych powinno odpowiadać wymaganiom punktu 2.2.3 
z Części VII – Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe. 

9.1.17     Odpowietrzenia oczyszczalni ścieków i zbiorników retencyjnych ścieków fekalnych należy wy-
posażyć w urządzenia zapobiegające przenikaniu płomienia, odporne na korozyjne oddziaływanie wody 
morskiej i o konstrukcji uzgodnionej z PRS (patrz też 20.2.6). 

9.1.18     Nie zaleca się prowadzić rur odpowietrzających przez pomieszczenia chłodzone. Jeżeli takie pro-
wadzenie jest nieuniknione, to rury należy izolować termicznie. 

9.1.19     Rurociągi odpowietrzające zbiorniki wody zaburtowej oraz zbiorniki oleju smarowego mogą być 
prowadzone przez zbiorniki paliwa bez zastosowania szczelnych tuneli stanowiących część konstrukcyjną 
takich zbiorników, pod warunkiem zastosowania rur bez szwu i nierozbieralnych złączy. Jeżeli zastoso-
wanie nierozbieralnych złączy jest niemożliwe, to należy stosować złącza kołnierzowe z uszczelkami od-
pornymi na działanie oleju. 

9.1.20     Na statkach o długości 80 m lub większej, rury odpowietrzające i odpowietrzniki montowane na 
pokładzie otwartym w odległości nie większej niż 0,25L od dziobu, jeżeli odległość od pokładu otwartego 
do letniej wodnicy pływania wynosi mniej niż 0,1L (L – długość statku, patrz określenie w p. 1.2.2 z Części 
II – Kadłub) lub mniej niż 22 m, w zależności od tego, która z tych wartości jest mniejsza, powinny 
spełniać następujące wymagania: 
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.1 powinny wytrzymać uderzenia fal wodnych, przy czym siła działania fali w kierunku poziomym 
na rurę i odpowietrznik powinna być obliczona dla największej powierzchni bocznej każdego ele-
mentu, uwzględniając ciśnienie obliczone wg wzoru: 

 p = 0,5 ρ v2 cd cs cp, [kN/m2]  (9.1.20) 

gdzie: 
ρ – gęstość wody morskiej (1,025 t/m3), 
v – prędkość wody na pokładzie dziobówki (13,5 m/s), 
cd – współczynnik kształtu, 

= 0,5  dla rur, 1,3 zasadniczo dla odpowietrzników, 0,8 dla odpowietrzników o kształcie 
cylindrycznym z osią pionową, 

cs – współczynnik uderzenia dziobu o fale (3,2), 
cp – współczynnik uwzględniający osłonięcie rury odpowietrzającej: 

= 0,7 dla rur odpowietrzających znajdujących się bezpośrednio za osłoną od fal lub za dzio-
bówką, 
= 1,0 dla rur odpowietrzających nieosłoniętych; 

.2 momenty gnące i naprężenia w rurze odpowietrzającej powinny być obliczane w miejscach krytycz-
nych, tj. przejściach przez pokład, złączach spawanych lub kołnierzowych, brzegach węzłówek 
usztywniających. Naprężenia gnące nie powinny przekraczać 0,8 δy, gdzie δy – granica plastyczności 
lub 0,2% umownej granicy plastyczności stali w temperaturze pokojowej. Niezależnie od sposobu 
zabezpieczenia przed korozją należy uwzględnić naddatek na korozję wynoszący 2,0 mm; 

.3 minimalna grubość ścianek rury odpowietrzającej, w zależności od średnicy nominalnej powinna 
być nie mniejsza niż w tabeli 1.16.3.1-1. Minimalna średnica nominalna rury odpowietrzającej po-
winna wynosić 65 mm (wyłącznie dla statków nowo budowanych); 

.4 rury odpowietrzające powinny być podparte węzłówkami usztywniającymi, przyspawanymi do 
rury i pokładu. Dla rur odpowietrzających o standardowej wysokości 760 mm, zakończonych ty-
powym odpowietrznikiem liczba węzłówek powinna wynosić co najmniej 3 (rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie rury), natomiast wymiary węzłówek powinny być nie mniejsze niż: 
grubość – 8 mm, długość – 100 mm, wysokość – wg kolumny 4 w tabeli 9.1.20.1. Nie wymaga 
się, aby węzłówki sięgały poza połączenie kołnierzowe odpowietrznika. Krawędzie węzłówek na 
pokładzie powinny być odpowiednio podparte. Dla rur o średnicy nominalnej 200 mm lub więk-
szej węzłówki nie są wymagane, jeśli grubość rury odpowietrzającej jest nie mniejsza niż 10,5 mm 
lub jeżeli powierzchnia rzutu głowicy nie przekracza wartości podanych w tabeli 9.1.20.1. Rury 
odpowietrzające inne niż o standardowej wysokości 760 mm lub zakończone odpowietrznikiem 
o nietypowych wymiarach powinny mieć dodatkowe wzmocnienia, a ich obliczenia wytrzymało-
ści należy wykonać zgodnie z 9.1.20.1. 

Wymagania punktu 9.1.20 nie dotyczą instalacji odpowietrzających zbiorniki ładunkowe na statkach 
ze znakiem dodatkowym w symbolu klasy: CRUDE OIL TANKER, PRODUCT CARRIER A, 
PRODUCT CARRIER B, TANKER FOR...., LIQUEFIED GAS TANKER lub CHEMICAL 
TANKER, nie mają także zastosowania dla zbiornikowców olejowych o podwójnym kadłubie podlegają-
cym wymaganiom IACS Common Structural Rules for Bulk Carriers and Oil Tankers. 

Tabela 9.1.20.1 
Grubość i usztywnienia rur odpowietrzających, wystających 760 mm nad pokład otwarty 

Średnica nominalna 
[mm] 

Minimalna grubość całkowita 
rury [LL 19, 20] 

[mm] 

Maksymalna rzutowa 
powierzchnia odpowietrznika 

[cm2] 

Wysokość węzłówki  
usztywniającej 

[mm] 
1 2 3 4 

40A3) 6,0 – 520 
50A3) 6,0 – 520 
65A 6,0 – 480 
80A 6,3 – 460        



Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze 

 

92 

1 2 3 4 
100A 7,0 – 380 
125A 7,8 – 300 
150A 8,5 – 300 
175A 8,5 – 300 
200A 8,52) 1900 3002) 

250A 8,52) 2500 3002) 
300A 8,52) 3200 3002) 
350A 8,52) 3800 3002) 
400A 8,52) 4500 3002) 

Tabela 9.1.20.2 
Grubość i usztywnienia kanałów wentylacyjnych, wystających 900 mm nad pokład otwarty 

Średnica nominalna 
[mm] 

Minimalna grubość całkowita 
rury [LL 19, 20] 

[mm] 

Maksymalna rzutowa 
powierzchnia odpowietrznika 

[cm2] 

Wysokość węzłówki 
usztywniającej [mm] 

80A 6,3 – 460 
100A 7,0 – 380 
150 A 8,5 – 300 
200A 8,5 550 – 
250A 8,5 880 – 
300A 8,5 1200 – 
350A 8,5 2000 – 
400A 8,5 2700 – 
450A 8,5 3300 – 

500A 8,5 4000 – 

1) Nie wymaga się, by węzłówki na pokładzie sięgały poza połączenie kołnierzowe odpowietrznika. 
2) Węzłówki usztywniające są konieczne, gdy grubość całkowita przewodu odpowietrzającego jest mniejsza od 10,50 mm 

lub gdy powierzchnia rzutu głowicy (odpowietrznika) jest większa od podanej w tabeli. 
3) Dla statków nowych niedopuszczona do stosowania. 
4) Dla przewodów wentylacyjnych wystających więcej niż 900 mm nad pokład ich mocowanie i usztywnienia obliczać 

wg 9.1.20 i przedstawić PRS do zatwierdzenia. 

9.2     Rury przelewowe 

9.2.1     Zbiorniki paliwa należy wyposażyć w rury przelewowe, odprowadzające paliwo do zbiornika prze-
lewowego lub do zbiornika zapasowego, którego pojemność powinna być powiększona o wartość nie 
mniejszą niż pojemność zbiornika przelewowego obliczona według 9.3.1, a wyposażenie powinno spełniać 
wymagania podane w 9.3.2. 

9.2.2     Pole przekroju rurociągów przelewowych powinno odpowiadać wymaganiom punktów od 9.1.9 
do 9.1.12. 

Pole przekroju rurociągów przelewowych zbiorników paliwa ciężkiego nie powinno być mniejsze od 
2-krotnego pola przekroju rurociągów napełniających. 

9.2.3     Jeżeli rurociągi przelewowe kilku zbiorników stanowiących konstrukcyjną całość z kadłubem 
statku, a położonych w różnych przedziałach wodoszczelnych są podłączone do wspólnego rurociągu (ko-
lektora), to połączenia z tym kolektorem, jak i sam kolektor, powinny być usytuowane ponad najwyższą 
wodnicą awaryjną na statkach mających znak niezatapialności w symbolu klasy lub ponad najwyższą wod-
nicą ładunkową na innych statkach. 

9.2.4     Rur odpowietrzających będących zarazem rurami przelewowymi nie należy doprowadzać do rury 
odpowietrzającej zbiornik przelewowy lecz bezpośrednio do tego zbiornika lub do innej doprowadzonej 
do niego rury przelewowej o wystarczającej średnicy. 
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9.2.5     Jeżeli, przy zachowaniu postanowień punktu 8.1.5, zbiornik służy do przewożenia na przemian 
paliwa i wody balastowej lub ładunku ciekłego i suchego, to rury przelewowe należy zainstalować tak, aby 
była wykluczona możliwość przelewania się cieczy z jednego zbiornika do drugiego oraz przedostawania 
się par cieczy do zbiorników, w których znajduje się ładunek suchy. W takim przypadku na rurze przele-
wowej można, za zgodą PRS, zainstalować zawory zaporowe, pod warunkiem że rura ta nie będzie służyła 
jako rura odpowietrzająca. 

9.2.6     Rury przelewowe zbiorników rozchodowych i osadowych paliwa należy doprowadzić do zbiorni-
ków położonych niżej. 

9.2.7     Na pionowych odcinkach rurociągów przelewowych lub na zbiorniku przelewowym należy umie-
ścić, w dobrze widocznym i łatwo dostępnym miejscu, wziernik ze szkła odpornego na gwałtowne zmiany 
temperatury (np. boro-krzemowe odporne na szok termiczny min ∆T 200 K wg DIN 7080/7081) albo urzą-
dzenie sygnalizujące przelewanie się paliwa. 

9.3     Zbiorniki przelewowe 

9.3.1     Pojemność zbiorników przelewowych paliwa powinna być nie mniejsza od 10-minutowej wydaj-
ności pompy transportowej paliwa. 

9.3.2     Zbiornik przelewowy należy wyposażyć w sygnalizację świetlną i dźwiękową ostrzegającą 
o napełnieniu zbiornika powyżej 75 % jego objętości. 

9.4     Rury i urządzenia pomiarowe 

9.4.1     Zbiorniki oraz znajdujące się poniżej wodnicy ładunkowej przedziały ochronne, a także zęzy 
i studzienki zęzowe, do których nie ma swobodnego dostępu należy wyposażyć w rury pomiarowe, 
wyprowadzone na pokład otwarty lub w inne urządzenia do pomiaru poziomu cieczy typu uznanego przez 
PRS. 

Rury pomiarowe przedziałów ochronnych i zbiorników wstawianych mogą nie być wyprowadzone 
na pokład otwarty pod warunkiem zapewnienia swobodnego dostępu do nich w każdych warunkach eks-
ploatacyjnych. 

9.4.2     Rury pomiarowe zbiorników paliwa, jeżeli nie są wyprowadzone na otwarty pokład, nie powinny 
kończyć się w pomieszczeniach, gdzie mogłoby powstać ryzyko zapalenia się pochodzących z nich wy-
cieków. W szczególności nie powinny one kończyć się w pomieszczeniach mieszkalnych ani służbo-
wych. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych PRS może zgodzić się, aby rury pomiarowe kończyły się 
w przedziałach maszynowych lub tunelach wałów napędowych, pod warunkiem spełnienia następujących 
wymagań: 

.1 zakończenia rur pomiarowych powinny być wyprowadzone w miejsca oddalone od miejsc o dużym 
niebezpieczeństwie zapłonu albo powinny być zamontowane osłony skutecznie zapobiegające ze-
tknięciu się paliwa, w razie przypadkowego wycieku, z nagrzanymi powierzchniami kotłów, silni-
ków, rurociągów spalinowych itp., a także z maszynami elektrycznymi i rozdzielnicami; 

.2 zakończenia rur pomiarowych należy wyposażyć w kurki samozamykające, a ich wysokość 
nad poziomem podłogi nie powinna być mniejsza niż 0,5 m. Oprócz tego poniżej kurka samoza-
mykającego powinien być zmontowany samozamykający się kurek kontrolny o małej średnicy 
dla umożliwienia sprawdzenia braku paliwa w rurze pomiarowej przed jej otwarciem. Należy 
zastosować środki zabezpieczające przed zapłonem w przypadku wypływu paliwa przez kurek 
kontrolny. Kurki samozamykające i kontrolne powinny być odporne na korozję i wykonane w spo-
sób wykluczający zaiskrzenie; 

.3 należy dodatkowo zainstalować wskaźnik poziomu paliwa odpowiadający wymaganiom zawartym 
w 9.4.3. 

Rury pomiarowe tzw. typu krótkiego mogą być stosowane dla zbiorników paliwa innych niż zbiorniki 
dna podwójnego bez dodatkowego wskaźnika poziomu cieczy, pod warunkiem że zbiornik wyposażony 
jest w rurę przelewową. 
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9.4.3     Zamiast rur pomiarowych można stosować inne wskaźniki poziomu paliwa typu uznanego przez 
PRS, które powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

.1 uszkodzenie wskaźnika lub przepełnienie zbiornika nie powinno powodować wycieku paliwa; 

.2 na statkach towarowych dopuszcza się stosowanie wskaźników poziomu z wstawką przezroczystą. 
Wstawka ta powinna być wykonana z nietłukącego się, płaskiego szkła, odpornego na gwałtowne 
zmiany temperatury (np. szkło boro-krzemowe odporne na szok termiczny min ∆T 200 K wg DIN 
7080/7081) lub tworzywa sztucznego nie tracącego przejrzystości pod wpływem paliwa. Pomiędzy 
wskaźnikiem poziomu a zbiornikiem należy zainstalować u dołu i u góry kurki samozamykające. 
Zabrania się stosowania cylindrycznych szkieł poziomowskazowych. 

Sygnalizatory poziomu paliwa montowane poniżej szczytu zbiornika powinny znajdować się w stalo-
wej osłonie lub innej osłonie, która w przypadku pożaru nie ulegnie uszkodzeniu. 

9.4.4     Urządzenia pomiarowe zbiorników oleju smarowego powinny odpowiadać wymaganiom punktu 
9.4.2 (z wyjątkiem podpunktu .3) oraz punktu 9.4.3. Nie wymaga się stosowania kurka kontrolnego wg 
9.4.2.2. Nie wymaga się także kurków samozamykających, o których mowa w 9.4.3.2, w przypadku zbior-
ników o pojemności mniejszej niż 500 l. 

9.4.5     Jeżeli na zbiornikach paliwa, oleju smarowego, hydraulicznego lub grzewczego bądź na zbiornikach 
innych cieczy palnych instaluje się czujniki poziomu, to powinny być one umieszczane w stalowych lub 
wykonanych z innego materiału obudowach, które nie zostaną łatwo zniszczone przez pożar. 

9.4.6     Jeżeli dno wewnętrzne tworzy zęzy burtowe lub jeżeli statek ma płaskie dno, to należy zainstalo-
wać po jednej rurze pomiarowej na każdej burcie. Rury te należy wyprowadzać w linii prostej lub z ła-
godną krzywizną, umożliwiającą łatwe przejście sondy do łatwo dostępnych miejsc nad pokładem gro-
dziowym. 

9.4.7     Rury pomiarowe dennych zbiorników wody można wyprowadzać do pomieszczeń znajdujących 
się nad nimi, jeżeli istnieje do nich stały dostęp. Rury te należy wyposażyć w kurki samozamykające i nie 
powinny one stanowić odpowietrzenia zbiorników. 

9.4.8     Pod każdą otwartą rurą pomiarową należy zamontować płytkę przeciwuderzeniową lub inne rów-
norzędne urządzenie chroniące dno przed uszkodzeniem sondą. 

Przy stosowaniu zamkniętych rur pomiarowych ich dolne zakończenie należy odpowiednio wzmocnić. 

9.4.9     Średnica wewnętrzna rur pomiarowych nie powinna być mniejsza niż 32 mm. 
Rury pomiarowe przechodzące przez pomieszczenia chłodzone, w których temperatura może spadać 

do 0 oC lub niżej, jak też rury pomiarowe zbiorników wyposażonych w instalację do ogrzewania powinny 
mieć średnicę wewnętrzną nie mniejszą niż 50 mm. W obrębie pomieszczeń chłodzonych rury te należy 
izolować termicznie. 

9.4.10     U wylotów rur pomiarowych należy umieścić tabliczki informacyjne. 

9.4.11     Końce rur pomiarowych wyprowadzone na otwarty pokład należy wyposażyć w szczelne za-
mknięcia za pomocą korka. Zastosowanie zamknięć innego typu podlega odrębnemu rozpatrzeniu przez 
PRS. Korki i gwintowane części pokładowych zamknięć rur pomiarowych, usytuowanych na otwartych 
pokładach powinny być wykonane z brązu, mosiądzu lub stali nierdzewnej. 

Rury pomiarowe wychodzące powyżej poziomu otwartego pokładu należy tak rozmieścić, aby była 
wykluczona możliwość ich uszkodzenia lub odpowiednio zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. 

9.4.12     Rury pomiarowe zbiorników wody zaburtowej oraz zbiorników oleju smarowego przechodzące 
przez zbiorniki paliwa powinny być prowadzone w szczelnych tunelach stanowiących część konstrukcyjną 
zbiornika albo powinny być wykonane z rur stalowych bez szwu, połączonych w nierozbieralny sposób. 
Jeżeli zastosowanie nierozbieralnych złączy jest niemożliwe, dopuszcza się stosowanie złączy kołnierzo-
wych z uszczelkami odpornymi na działanie paliwa. 
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10     INSTALACJA SPALINOWA 

10.1     Przewody spalinowe 

10.1.1     Przewody spalinowe powinny być wyprowadzone na otwarty pokład. 

10.1.2     Jeżeli przewody spalinowe z wtryskiem wodnym wyprowadzane są przez poszycie burtowe w po-
bliżu lub poniżej wodnicy ładunkowej, to należy przewidzieć urządzenia uniemożliwiające przedostawa-
nie się wody zaburtowej do silnika. Rurociągi powinny być wyposażone w pętlę lub odpowiednie urzą-
dzenie, takie jak „riser” (element pionowy) zapobiegające powrotowi wody do silnika. Należy wprowa-
dzać wodę do chłodzenia spalin w taki sposób, aby minimalizować możliwość przedostawania się jej do 
silnika przez kolektor wydechowy. Jeśli przy wylocie zaburtowym zamontowano zawór odcinający, na-
leży przewidzieć środki zapobiegające uruchomieniu silnika, gdy zawór nie jest w pełni otwarty. Ponadto, 
zawór ten powinien być przystosowany do łatwej obsługi z dostępnego miejsca.   

10.1.3     Na statkach przystosowanych do przewozu ładunków niebezpiecznych o temperaturze zapłonu 
poniżej 60ºC oraz na statkach przeznaczonych do przewozu drewna przewody spalinowe silników głów-
nych i pomocniczych, kotłów, spalarek i pieców kuchennych należy wyposażyć w urządzenia do tłumienia 
iskier – tzw. łapacze iskier, typu uznanego przez PRS. Próby typu powinny być przeprowadzone wg pro-
cedury uzgodnionej z PRS z uwzględnieniem wymagań Publikacji Nr 102/P – European Union Recogni-
zed Organizations Mutual Recognition Procedure for Type Approval. 

10.1.4     Alternatywnie przewody spalinowe można wyprowadzić przez poszycie burtowe, pod warun-
kiem że wylot będzie znajdował się co najmniej 0,3 m poniżej wodnicy statku pustego. 

10.1.5     Odległość przewodów spalinowych od zbiorników paliwa powinna być nie mniejsza niż 450 mm. 

10.1.6     Rurociągi spalinowe silników należy wyposażyć w tłumiki o konstrukcji uzgodnionej z PRS. 
Każdy główny silnik spalinowy powinien mieć oddzielny przewód spalinowy, natomiast przewody spali-
nowe silników pomocniczych można łączyć w przewód zbiorczy, pod warunkiem zastosowania niezawod-
nie działających urządzeń uniemożliwiających: 
– przejście spalin z przewodu zbiorczego do nieczynnych silników, 
– uszkodzenie któregokolwiek silnika przy rozruchu. 

Na statkach o ograniczonym rejonie żeglugi, mających w symbolu klasy znak dodatkowy II lub III, 
przewody spalinowych silników głównych i pomocniczych można łączyć w przewód zbiorczy, pod wa-
runkiem zastosowania wyżej wymienionych środków zabezpieczających. 

10.1.7     W instalacji kotłów ogrzewanych spalinami i kotłów o ogrzewaniu kombinowanym, które ze 
względu na swoją konstrukcję nie mogą pozostawać bez wody w przypadku ogrzewania ich spalinami, 
należy przewidzieć rurociągi obejściowe z zasuwami do całkowitego odłączenia kotłów od przewodów 
spalinowych. 

10.1.8     Przewody spalinowe silników spalinowych, kotłów i spalarek powinny mieć izolację cieplną, 
wykonaną z materiałów termoizolacyjnych albo przy zastosowaniu podwójnych ścianek lub osłon zgodnie 
z 1.9.8. 

10.1.9     Przy łączeniu przewodów spalinowych kotłów głównych i pomocniczych dopuszcza się stoso-
wanie zasuw wyposażonych w zamocowania utrzymujące je w pozycji otwartej. 
W miejscach, gdzie jest to konieczne, należy przewidzieć włazy i zejścia do oględzin i czyszczenia prze-
wodów spalinowych i kanałów powietrznych. 

10.1.10     Przewody spalinowe silników pomocniczych ze zdalnym i automatycznym rozruchem powinny 
być wyposażone w stałe urządzenia odwadniające, zapobiegające przedostawaniu się wody do silnika. 
Urządzenia te powinny znajdować się w łatwo dostępnych miejscach i powinna być zapewniona możliwość 
ich czyszczenia. 

Wewnętrzna średnica rur odwadniających powinna być nie mniejsza niż 25 mm. 
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10.1.11     Konstrukcja rurociągów spalinowych powinna zapobiegać powstawaniu nietypowych naprężeń 
przy ich wydłużaniu, w szczególności w miejscach połączeń z turbosprężarkami silników.  

10.1.12     Urządzenia zastosowane do podpierania rurociągów powinny umożliwiać ich wydłużanie (patrz 
także 1.16.11.7 oraz 1.16.11.8). 

10.2     Łapacze iskier i tłumiki 

10.2.1     Łapacze iskier należy rozmieszczać w taki sposób, aby zapewnić możliwość ich czyszczenia. 
W tym celu należy przewidzieć otwory wyczystkowe, kurki spustowe lub korki. 

10.2.2     Przy instalowaniu kotłów ogrzewanych spalinami i łapaczy iskier typu mokrego należy przewi-
dzieć zabezpieczenia przed przedostawaniem się wody do silnika w przypadku powstania przecieku 
w przewodach kotła albo z powodu innych defektów. Rury ściekowe należy odprowadzać do zęz maszy-
nowni i zaopatrzyć w zamknięcia hydrauliczne. 

10.2.3     Tłumiki należy wyposażyć w otwory wyczystkowe umożliwiające okresowe czyszczenie i kon-
trolę stanu wnętrza tłumika. 

10.3     Instalacje oczyszczania gazów spalinowych 

Statki uprawiające żeglugę w granicach strefy kontroli emisji tlenków siarki (strefy SECA) powinny 
stosować paliwa niskosiarkowe lub powinny być wyposażone w instalację oczyszczania gazów spalino-
wych z tlenków siarki (patrz Przepisy nadzoru konwencyjnego statków morskich, Część IX – Ochrona 
środowiska, punkty 6.3.1.2 i 6.3.2.1). Urządzenie oczyszczania gazów spalinowych z tlenków siarki (EGC) 
podlega uznaniu przez PRS z upoważnienia Administracji państwa bandery statku. Wymagania dotyczące 
tego uznania zawarte są w Publikacji Nr 78/P – Wytyczne dla instalacji oczyszczania gazów spalinowych 
z SOX. 
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11     INSTALACJA WENTYLACYJNA 

Wymagania niniejszego rozdziału mają zastosowanie w pełnym zakresie do statków o pojemności 
brutto 500 lub większej. Rozwiązania odbiegające od wymagań punktów: 11.1.1, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.9, 
11.2.3, 11.2.5 do 11.2.10, 11.3.4, 11.3.6, 11.3.7, 11.3.8, 11.3.9 oraz podrozdziałów 11.4, 11.5, 11.11 do 
11.13 mogą zostać zaakceptowane na statkach o pojemności brutto mniejszej niż 500, po odrębnym roz-
patrzeniu takich rozwiązań przez PRS. 

11.1     Wymagania ogólne 

11.1.1     Kanały wentylacyjne ze ścianką pojedynczą lub podwójną powinny być stalowe lub wykonane 
z materiału równoważnego4) stali, z wyjątkiem krótkich kompensatorów elastycznych o długości nie więk-
szej niż 600 mm użytych do podłączenia wentylatorów z kanałami wentylacyjnymi w pomieszczeniu cen-
trali klimatyzacyjnej. Każdy inny materiał stosowany w konstrukcji kanału wentylacyjnego, włącznie 
z izolacją powinien również być niepalny. Jednak kanały o niewielkiej długości, zasadniczo nieprzekra-
czającej 2 m i o powierzchni przekroju poprzecznego w świetle1) nieprzekraczającej 0,02 m2, nie muszą 
być wykonane ze stali lub materiału równoważnego stali, jeżeli: 

.1 kanały wykonane są z odpornego na ciepło materiału niepalnego, który może być pokryty wewnętrz-
nie i zewnętrznie powłokami posiadającymi właściwość wolnego rozprzestrzeniania płomienia oraz, 
w każdym przypadku, ciepło spalania nie może przekraczać 45 MJ/m2 ich powierzchni zewnętrznej 
dla zastosowanej grubości2); 

.2 kanały stosowane są tylko na końcowych odcinkach, do podłączenia urządzeń wentylacyjnych; 
oraz 

.3 kanały nie są usytuowane w odległości mniejszej niż 600 mm, mierząc wzdłuż kanału, od otworu 
w przegrodzie klasy A lub B, włączając w to sufity ciągłe klasy B (patrz określenia w podrozdziale 
1.2 Części V – Ochrona przeciwpożarowa). 

Palne uszczelki w kołnierzowych połączeniach kanałów wentylacyjnych nie są dozwolone w obrębie 
600 mm od otworów w przegrodach pożarowych klasy A lub B oraz w kanałach, które powinny stanowić 
konstrukcje pożarowe klasy A. 

11.1.2     Kanały wentylacyjne powinny być zabezpieczone przed korozją lub wykonane z materiału od-
pornego na korozję. 

11.1.3     Kanały wentylacyjne należy izolować w miejscach występowania kondensacji pary wodnej. Od-
cinki kanałów, w których może skraplać się para wodna, należy wyposażyć w korki spustowe 

11.1.4     Należy zapewnić możliwość zdalnego wyłączania mechanicznych instalacji wentylacyjnych po-
mieszczeń mieszkalnych, służbowych, ładunkowych, posterunków dowodzenia i przedziałów maszyno-
wych, z łatwo dostępnych miejsc znajdujących się poza rejonem pomieszczeń obsługiwanych przez te 
instalacje. Miejsca takie nie powinny zostać łatwo odcięte w przypadku powstania pożaru w obsługiwa-
nych pomieszczeniach.3) 

11.1.5     Instalacje wentylacyjne przedziałów maszynowych kategorii A, pomieszczeń kuchennych, po-
mieszczeń ro-ro, pomieszczeń samochodowych, pomieszczeń kategorii specjalnej oraz pomieszczeń ła-
dunkowych (ładowni klasycznych) powinny być oddzielnymi instalacjami i nie powinny łączyć się z in-
stalacjami obsługującymi inne pomieszczenia. 

Głowice wentylacyjne tych instalacji powinny być usytuowane na pokładzie otwartym w odpowiedniej 
odległości od siebie i w taki sposób, aby podczas pożaru w jednym z pomieszczeń dym wydostający się 
przez głowice na pokład otwarty nie został zassany przez instalację wentylacyjną nawiewową innych po-
mieszczeń. 

                                                      
1) Powierzchnia przekroju poprzecznego w świetle oznacza, nawet w przypadku wstępnie zaizolowanego kanału, powierzchnię 

obliczoną na podstawie wewnętrznej średnicy tego kanału. 
2) Patrz norma PN-EN ISO 1716:2010: Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania. 
3) Patrz interpretacje MSC.1/Circ.1434. 
4)   Patrz interpretacje MSC.1/Circ.1527 
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11.1.6     Otwory wlotowe i wylotowe instalacji wentylacyjnych1 znajdujące się na ścianach/pokładach ze-
wnętrznych powinny być wyposażone w urządzenia zamykające, jednak urządzenia te nie muszą spełniać 
wymagań podanych w p. 11.2.7. 

11.1.7     Wszystkie otwory wlotowe i wylotowe instalacji wentylacyjnej przedziałów maszynowych, po-
mieszczeń ładunkowych lub innych pomieszczeń wyposażonych w instalację gaśniczą całkowitego wy-
pełnienia powinny być wyposażone w szczelne zamknięcia, którymi można sterować z zewnątrz takich 
pomieszczeń. 

11.1.8     Zamknięcia i zrębnice kanałów wentylacyjnych na pokładach otwartych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w podrozdziale 7.7 z Części III – Wyposażenie kadłubowe. 

11.1.9     Nawiewowe głowice wentylacyjne, a także otwory poboru powietrza do wentylacji pomieszczeń 
należy umieszczać w odpowiedniej odległości od wylotów odpowietrzeń zbiorników paliwa i oleju oraz 
w taki sposób, aby wykluczona była możliwość przedostawania się oparów produktów ropopochodnych ka-
nałami wentylacyjnymi do tych pomieszczeń. 

Głowice wentylacyjne, a także otwory poboru powietrza znajdujące się na pokładzie otwartym, po-
winny być odpowiednio zabezpieczone przed przedostawaniem się wody do kanałów wentylacyjnych. 

11.1.10     Przy projektowaniu instalacji wentylacyjnych na statkach o długości, L, równej 100 m lub więk-
szej należy również uwzględnić wymagania zawarte w Części IV – Stateczność i niezatapialność. 

11.1.11     Napędy elektryczne wentylatorów powinny odpowiadać wymaganiom podrozdziału 5.8 w Czę-
ści VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania. 

11.2     Prowadzenie kanałów wentylacyjnych przez pokłady, grodzie wodoszczelne  
i przez przegrody pożarowe 

11.2.1     Jeśli dla celów wentylacji niezbędne są przejścia kanałów wentylacyjnych przez grodzie wodosz-
czelne, to ich liczba powinna być jak najmniejsza, a w miejscach przejść należy zastosować zamknięcia 
o odpowiedniej konstrukcji, zapewniające zachowanie wodoszczelności grodzi, sterowane z miejsca znaj-
dującego się powyżej pokładu grodziowego. Konstrukcja kanału w miejscu przejścia powinna być wo-
doszczelna i powinna mieć wytrzymałość odpowiadającą wytrzymałości grodzi. 

Niedozwolone jest przechodzenie kanałami wentylacyjnymi przez gródź zderzeniową (kolizyjną). 

11.2.2     Szyby i pionowe kanały wentylacyjne prowadzone przez pokłady wodoszczelne w obrębie jednego 
przedziału wodoszczelnego, a umieszczone poniżej pokładu grodziowego powinny być wodoszczelne i mieć 
wytrzymałość równą wytrzymałości konstrukcji kadłuba w rejonie przejścia. 

11.2.3     Kanały wentylacyjne przedziałów maszynowych kategorii A, pomieszczeń kuchennych, po-
mieszczeń ro-ro, pomieszczeń samochodowych i pomieszczeń kategorii specjalnej nie powinny być pro-
wadzone przez pomieszczenia mieszkalne, służbowe i posterunki dowodzenia (patrz definicje podane 
w podrozdziale 1.2 z Części V – Ochrona przeciwpożarowa), z wyjątkiem przypadków gdy: 

.1 kanały o powierzchni przekroju poprzecznego w świetle1 mniejszej niż 0,075 m2 wykonane są ze 
stali o grubości co najmniej 3mm, o powierzchni przekroju poprzecznego w świetle od 0.075 m2 
do 0,45 m2 wykonane są ze stali o grubości co najmniej 4 mm, natomiast o powierzchni przekroju 
poprzecznego w świetle powyżej 0,45 m2 wykonane są ze stali o grubości co najmniej 5 mm; 

.2 kanały są odpowiednio wzmocnione i zamocowane; 

.3 kanały są wyposażone w klapy pożarowe, zamykające się automatycznie w przypadku pożaru, 
umieszczone w pobliżu przegród przez które przechodzą; oraz 

.4 kanały są izolowane na długości co najmniej 5 m za każdą klapą pożarową, przy czym izolacja 
powinna odpowiadać wymaganiom dla przegród klasy A-60; 

lub 
.5 kanały są wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w .1 i .2; oraz 

                                                      
1  Patrz interpretacje MSC.1/Circ.1434. 
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.6 kanały, na całej długości wewnątrz pomieszczeń przez które przechodzą, są izolowane tak, jak 
przegrody klasy A-60, za wyjątkiem pomieszczeń kategorii (9) lub (10) wymienione w punkcie 
6.1.4.2 w Części V – Ochrona przeciwpożarowa.  

Powyższe wymagania mają, odpowiednio, zastosowanie także do kanałów wentylacyjnych obsługują-
cych pomieszczenia mieszkalne, służbowe lub posterunki dowodzenia, przechodzących przez przedziały 
maszynowe kategorii A, pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia ro-ro, pomieszczenia samochodowe 
i pomieszczenia kategorii specjalnej. 

11.2.4     Dla potrzeb 11.2.3.4 i 11.2.3.6 kanały wentylacyjne powinny być izolowane na całej zewnętrznej 
powierzchni przekroju. Kanały, które są położone na zewnątrz, ale przylegają do określonej przestrzeni 
oraz posiadają jedną lub więcej powierzchni wspólnych z tą przestrzenią, należy traktować jako przecho-
dzące przez tę przestrzeń i powinny być izolowane na powierzchni wspólnej z tą przestrzenią i na odległość 
450 mm poza kanałem wentylacyjnym1.  

11.2.5     Kanały wentylacyjne przeznaczone do usuwania wybuchowych i łatwo zapalnych oparów i ga-
zów nie powinny przechodzić przez pomieszczenia zagrożone wybuchem, z wyjątkiem przypadków, gdy 
są prowadzone w gazoszczelnych tunelach. 

11.2.6     Jeżeli cienkościenne kanały wentylacyjne o wolnym przekroju poprzecznym (patrz przypis do 
punktu 11.1.1) nie większym niż 0,02 m2 przechodzą przez przegrody klasy A, to w otworze w przegrodzie 
należy zamontować stalową tuleję (przejście dla kanału) o grubości ścianki nie mniejszej niż 3 mm i dłu-
gości co najmniej 200 mm, przy czym na każdą stronę przegrody powinno przypadać około 100 mm. Jeżeli 
kanał przechodzi przez pokład, to cała tuleja powinna znajdować się poniżej pokładu. 

11.2.7     Jeżeli kanały wentylacyjne o wolnym przekroju poprzecznym (patrz przypis do punktu 11.1.1) 
przekraczającym 0,02 m2 ale nie większym niż 0,075m2 przechodzą przez przegrody klasy A, to w otworze 
w przegrodzie należy zamontować stalową tuleję (przejście dla kanału), chyba że w miejscu przejścia kanał 
będzie wykonany ze stali, przy czym zarówno kanał, jak i tuleja powinny w tej części spełniać następujące 
wymagania: 

.1 grubość ścianki powinna być nie mniejsza niż 3 mm, natomiast długość przejścia nie mniejsza niż 
900 mm, przy czym na każdą stronę przegrody powinno przypadać około 450 mm. Tuleje (kanały) 
powinny być izolowane cieplnie. Odporność ogniowa izolacji powinna być co najmniej taka sama 
jak przegrody w miejscu, w którym znajduje się przejście. Za zgodą PRS można zastosować inną 
równoważną ochronę przeciwpożarową; 

.2 kanały o wolnym przekroju poprzecznym większym niż 0,075 m2, powinny być wyposażone 
w klapy pożarowe. Klapy te powinny zamykać się automatyczne w przypadku pożaru oraz zapew-
niać możliwość sterowania ręcznego z obu stron przegrody i być wyposażone we wskaźniki poło-
żenia (otwarte/zamknięte). Takie ręczne sterowanie może odbywać się za pomocą  mechanicznej 
dźwigni zwalniającej, obsługiwanej z obu stron przegrody, może to być również zdalne sterowanie 
za pomocą przełącznika elektrycznego, zabezpieczonego przed uszkodzeniem lub sterowanie za 
pomocą pneumatycznego urządzenia zwalniającego (pod napięciem sprężyny, itp.), obsługiwa-
nego z obu stron przegrody. Klap można nie instalować, jeżeli kanały przechodzące przez pomiesz-
czenia wygrodzone przegrodami klasy A nie obsługują tych pomieszczeń i mają taką samą odpor-
ność ogniową jak przegrody, przez które przechodzą. Klapy pożarowe powinny być łatwo do-
stępne. Jeżeli są one umieszczone za oszalowaniem sufitów bądź ścian, to należy wykonać 
drzwiczki inspekcyjne umożliwiające dostęp do takich klap, a na drzwiczkach umieścić numer 
identyfikacyjny klapy. Numery identyfikacyjne klap pożarowych należy umieszczać również na 
wszelkich urządzeniach służących do zdalnego sterowania klapami. Kanał wentylacyjny o wolnym 
przekroju poprzecznym większym niż 0.075 m2 nie może dzielić się na mniejsze kanały przecho-
dząc przez przegrodę klasy A, aby po przejściu przez przegrodę powrócić to oryginalnego kanału 
i w ten sposób uniknąć zainstalowania wymaganej klapy pożarowej.  

                                                      
1  Patrz szkice takicg rozwiązań zawarte w Unified Interpretations konwencji SOLAS Rozdziale II-2 (MSC.1/Circ.1276). 
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11.2.8     Przejścia kanałów wentylacyjnych (stalowe tuleje), wymienione w 11.2.5 i 11.2.6, a montowane 
w przegrodach klasy A, podlegają badaniom zgodnie z Kodeksem FTP (patrz definicje podane w podroz-
dziale 1.2 z Części V – Ochrona przeciwpożarowa). Badanie nie jest wymagane, jeśli stalowe tuleje przejść 
łączą się z kanałami wentylacyjnymi za pomocą nitów, kołnierzy skręcanych śrubami lub przez spawanie. 

11.2.9     Klapy pożarowe, łącznie z elementami służącymi do sterowania nimi, wymienione w 11.2.5 
i 11.2.6, a montowane w przegrodach klasy A, podlegają badaniom zgodnie z Kodeksem FTP (patrz defi-
nicje podane w podrozdziale 1.2 z Części V – Ochrona przeciwpożarowa). 

11.2.10     Jeżeli kanały wentylacyjne o wolnym przekroju poprzecznym (patrz przypis do punktu 11.1.1) 
większym niż 0,02 m2 przechodzą przez przegrody klasy B, to w miejscu przejścia powinny być one osło-
nięte stalową nakładką (tuleją) o długości 900 mm, przy czym na każdą stronę przegrody powinno przy-
padać około 450 mm, chyba że kanały na tym odcinku będą wykonane ze stali i będą spełniać wymagania 
stawiane tulejom. 

11.3     Wentylacja przedziałów maszynowych 

11.3.1     Przedziały maszynowe kategorii A powinny być odpowiednio wentylowane, tak aby zapewniony 
był stały dopływ powietrza do tych przedziałów, wystarczający dla zapewnienia bezpieczeństwa i kom-
fortu załogi oraz do pracy urządzeń maszynowych i kotłów, gdy urządzenia te pracują z pełną mocą, w każ-
dych warunkach pogodowych, łącznie ze sztormem. Każdy inny przedział maszynowy powinien być od-
powiednio wentylowany stosownie do jego przeznaczenia. 

Otwory wlotowe kanałów doprowadzających powietrze do przedziałów maszynowych powinny być 
odpowiednio chronione i rozmieszczone w taki sposób, aby mogły być używane we wszystkich warunkach 
pogodowych z uwzględnieniem wymagań podanych w podrozdziale 7.7 z Części III – Wyposażenie ka-
dłubowe. 

Wentylatory niezbędne do ciągłego dostarczania powietrza do maszynowni powinny posiadać zrębnice 
spełniające wymaganie punktu 7.7.2 z Części III – Wyposażenie kadłubowe. Dla tych wentylatorów nie są 
wymagane zamknięcia strugoszczelne. 

Wentylacja przedziałów maszynowych w normalnych warunkach pracy powinna być wystarczająca, 
aby nie dopuścić do gromadzenia się oparów paliwa. 

Należy zapewnić wysysanie gazów cięższych od powietrza z dolnych części przedziałów maszyno-
wych, z miejsc pod podłogą, gdzie gazy te mogą się gromadzić, a także z miejsc, gdzie znajdują się urzą-
dzenia instalacji paliwowej oraz zbiorniki osadowe i rozchodowe paliwa. 

Przyciski sterowania przeznaczone dla mechanicznej instalacji wentylacyjnej obsługującej przedziały 
maszynowe powinny być tak umieszczone, żeby można je było obsługiwać z dwóch miejsc, z których 
jedno powinno znajdować się na zewnątrz tych przedziałów, w miejscu awaryjnego wyłączania pomp pa-
liwa i oleju smarowego oraz uruchamiania instalacji gaśniczej. Przyciski sterowania przeznaczone do wy-
łączania mechanicznej instalacji wentylacji przedziałów maszynowych powinny być całkowicie oddzie-
lone od przycisków wyłączania instalacji wentylacyjnych innych pomieszczeń. 

11.3.2     Tunele wałów napędowych powinny mieć skuteczną wentylację mechaniczną lub naturalną. Tu-
nele rurociągów w dnie podwójnym powinny mieć mechaniczną wentylację wyciągową. 

11.3.3     Pomieszczenie awaryjnego zespołu prądotwórczego powinno być wyposażone w instalację wen-
tylacyjną zapewniającą pracę zespołu z pełną mocą w zamkniętym pomieszczeniu we wszystkich warun-
kach eksploatacji. 

Wentylatory niezbędne do ciągłego zaopatrywania w powietrze pomieszczenia agregatu awaryjnego, 
jeśli jest ono uznane za wypornościowe w obliczeniach stateczności lub zabezpiecza otwory prowadzące 
niżej, powinny posiadać zrębnice o wysokości wystarczającej do spełnienia wymagań punktu 7.7.2 w Czę-
ści III – Wyposażenie kadłubowe. 

11.3.4     Pomieszczenie wirówek podgrzanego paliwa, wymienione w 1.10.9, powinno być wyposażone 
w niezależną mechaniczną instalację wentylacyjną lub w instalację wentylacyjną stanowiącą część insta-
lacji wentylacyjnej przedziału maszynowego, pod warunkiem że może ona zostać oddzielona od instalacji 
wentylacyjnej przedziału maszynowego. 
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11.3.5     Kanały wentylacyjne niezbędne do zapewnienia ciągłego dopływu powietrza do maszynowni oraz, 
w razie konieczności, natychmiastowego dopływu powietrza do awaryjnego zespołu prądotwórczego, koń-
czące się w nieosłoniętych miejscach na pokładzie wolnej burty lub na pokładach nadbudówki, powinny 
mieć zrębnice o wysokości nie mniejszej niż określono w punkcie 7.7.2 z Części III – Wyposażenie kadłu-
bowe. Jeżeli ze względu na wielkość statku bądź zastosowane rozwiązania jest to trudne do realizacji, 
zrębnice mogą być niższe, pod warunkiem że zostaną wyposażone w mocne pokrywy, takie jak określono 
we wspomnianym punkcie 7.7.2 i że zostaną zastosowane dodatkowe rozwiązania zapewniające niczym 
niezakłóconą, odpowiednią wentylację takich pomieszczeń. W każdym przypadku powinny być spełnione 
postanowienia punktu 7.7.1 z Części III – Wyposażenie kadłubowe. 

11.3.6     Urządzenia sterujące zamknięciami głównych otworów wlotowych i wylotowych instalacji wenty-
lacyjnej przedziałów maszynowych kategorii A, wymagane w 11.1.7, powinny znajdować się w bezpiecz-
nym miejscu tak usytuowanym, że gorące powietrze wydostające się przez te otwory podczas pożaru w prze-
dziale maszynowym nie wykluczy możliwości ich użycia. 

11.3.7     Należy przewidzieć urządzenia umożliwiające usunięcie dymu z przedziałów maszynowych 
w przypadku powstania w nich pożaru. W tym celu można wykorzystać: 
– świetliki,  
– otwory w kominie, które normalnie umożliwiają wentylację wyciągową, 
– wywietrzniki, 
– inne otwory, 
pod warunkiem wyposażenia ich w urządzenia sterujące ich zamykaniem i otwieraniem, usytuowane na 
zewnątrz obsługiwanych przedziałów maszynowych, tak aby dostęp do nich nie został odcięty w przy-
padku pożaru w takich pomieszczeniach. 

Do usuwania dymu mogą służyć także instalacje wentylacyjne normalnie obsługujące przedziały ma-
szynowe. 

11.3.8     Jeżeli pomieszczenie wentylatorów obsługuje wyłącznie przyległą maszynownię, a pomiędzy po-
mieszczeniem wentylatorów i maszynownią nie ma przegrody pożarowej to zamknięcie kanału wentyla-
cyjnego lub kanałów wentylacyjnych do/z maszynowni powinno się odbywać na zewnątrz maszynowni. 
W tym przypadku sterowanie zamknięciem szybu wentylacyjnego (klapa pożarowa zainstalowana zgodnie 
z 11.2.7.2) powinno znajdować się na zewnątrz pomieszczenia wentylatorów 1.  

11.3.9     Jeżeli pomieszczenie wentylatorów obsługuje maszynownię oraz inne przestrzenie i jest oddzie-
lone od maszynowni przegrodą pożarową klasy A-0, to zamknięcie kanału wentylacyjnego lub kanałów 
wentylacyjnych do/z maszynowni powinno się odbywać na zewnątrz maszynowni. W tym przypadku ste-
rowanie zamknięciem kanału wentylacyjnego do maszynowni (klapa pożarowa zainstalowana zgodnie 
z 11.2.7.2) może znajdować się wewnątrz pomieszczenia wentylatorów 1.  

11.4     Wentylacja zamkniętych pomieszczeń ro-ro, zamkniętych pomieszczeń samochodowych 
i pomieszczeń kategorii specjalnej 2  

11.4.1     Zamknięte pomieszczenia ro-ro, zamknięte pomieszczenia samochodowe i pomieszczenia kate-
gorii specjalnej należy wyposażyć w instalację wentylacji mechanicznej zapewniającą co najmniej nastę-
pującą krotność wymian powietrza: 

.1 Statki pasażerskie: 
– pomieszczenia kategorii specjalnej – 10 wymian na godz. 
– zamknięte pomieszczenia ro-ro i pomieszczenia samochodowe, inne niż kategorii specjalnej 

na statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów – 10 wymian na godz. 
– zamknięte pomieszczenia ro-ro i pomieszczenia samochodowe, inne niż kategorii specjalnej 

na statkach przewożących nie więcej niż 36 pasażerów – 6 wymian na godz. 
.2 Statki towarowe – 6 wymian na godz. 

                                                      
1  Patrz interpretacje MSC.1/ Circ.1239. 
2  Definicje tych pomieszczeń podano  w podrozdziale 1.2 z Części V – Ochrona przeciwpożarowa. 
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PRS może wymagać zwiększenia krotności wymian powietrza, mając na uwadze zwiększoną ilość spalin 
podczas załadunku i wyładunku pojazdów. 

11.4.2     Na statkach pasażerskich mechaniczna instalacja wentylacyjna powinna być całkowicie oddzie-
lona od innych instalacji wentylacyjnych. Instalacja wentylacyjna powinna zapewniać przynajmniej ilości 
wymian powietrza wymaganych w punkcie 11.4.1 i działać przez cały czas gdy w pomieszczeniach znaj-
dują się pojazdy, z wyjątkiem przypadku zastosowania systemu kontroli jakości powietrza zgodnie z punk-
tem 11.4.5. Kanały wentylacyjne obsługujące takie pomieszczenia powinny być szczelne i powinny być 
oddzielne dla każdego takiego pomieszczenia. Powinna istnieć możliwość sterowania taką instalacją wen-
tylacyjną z miejsca znajdującego się poza obsługiwanymi pomieszczeniami. 

11.4.3     Na statkach towarowych wentylatory powinny pracować w sposób ciągły i zapewniać przynajmniej 
ilości wymian powietrza wymagane w punkcie 11.4.1 gdy w pomieszczeniach znajdują się pojazdy, z wyjąt-
kiem przypadku zastosowania systemu kontroli jakości powietrza zgodnie z punktem 11.4.5. Jeżeli takie 
rozwiązanie jest niemożliwe, to wentylatory powinny pracować przez ograniczony czas w ciągu dnia, kiedy 
pozwala na to pogoda, a w każdym przypadku przez odpowiedni czas przed rozładunkiem, po którym to 
czasie należy sprawdzić, że pomieszczenie jest wolne od łatwopalnych gazów. W tym celu na statku powi-
nien znajdować się jeden lub więcej przenośnych przyrządów do wykrywania gazów palnych. Instalacja 
wentylacyjna powinna być całkowicie oddzielona od instalacji wentylacyjnych innych pomieszczeń. Kanały 
wentylacyjne obsługujące pomieszczenia ro-ro lub samochodowe powinny być szczelne w każdym pomiesz-
czeniu. Należy zapewnić możliwość sterowania instalacją wentylacyjną z miejsca znajdującego się poza 
wentylowanymi pomieszczeniami. 

11.4.4     Instalacja wentylacyjna powinna być tak wykonana, aby zapewniona była równomierna wymiana 
powietrza w pomieszczeniu, z wykluczeniem stref zastoju. 

11.4.5     Na wszystkich statkach wyposażonych w system kontroli jakości powietrza wykonany zgodnie ze 
Zmienionymi wytycznymi dotyczącymi projektowania i obsługi systemów wentylacji w pomieszczeniach ła-
dunkowych ro-ro (zobacz okólnik IMO MSC/Circ.1515), instalacja wentylacyjna może pracować przy 
zmniejszonej ilości wymian powietrza na godzinę i/lub zmniejszonej wydajności. Takie złagodzenie wyma-
gań nie dotyczy pomieszczeń kategorii specjalnej, dla których w punkcie 11.14.11 wymaga się co najmniej 
10 wymian powietrza na godzinę, zamkniętych pomieszczeń ładunkowych, które podlegają wymaganiom 
punktu 2.10.6.1 w Części V – Ochrona przeciwpożarowa oraz pomieszczeń przeznaczonych do przewozu 
pojazdów mechanicznych posiadających w zbiornikach sprężony gaz ziemny jako paliwo potrzebne do ich 
napędu. 

11.4.6     Na mostku nawigacyjnym należy zainstalować urządzenia wskazujące zmniejszenie lub utratę wy-
maganej wydajności instalacji wentylacyjnej. 

Wymaganie uważa się za spełnione, gdy odpadnięcie zwory przekaźnika startowego wentylatora po-
woduje uruchomienie sygnalizacji alarmowej na mostku. 

11.4.7     Należy zastosować urządzenia pozwalające na szybkie wyłączenie wentylatorów i skuteczne za-
mknięcie kanałów wentylacyjnych w przypadku pożaru. Urządzenia te powinny znajdować się na zewnątrz 
pomieszczeń obsługiwanych przez instalację wentylacyjną i powinny być dostępne w każdych warunkach 
pogodowych. 

Drogi dostępu do tych urządzeń powinny spełniać następujące wymagania: 
– powinny być wyraźnie oznakowane, a ich szerokość w świetle powinna być nie mniejsza niż 600 mm; 
– powinny być zaopatrzone w pojedynczą poręcz lub stalową linę sztormową o średnicy nie mniejszej 

niż 10 mm; i 
– powinny być wyposażone w odpowiednie środki dostępu (takie jak drabiny lub stopnie) do urządzeń 

zamykających zlokalizowanych wysoko (t.j. 1,8 m i wyżej). 
Jako rozwiązanie alternatywne dopuszcza się system zdalnego sterowania tymi zamknięciami wentyla-

cyjnymi, z mostka lub posterunku dowodzenia; w miejscu sterowania powinien znajdować się wskaźnik po-
łożenia takiego zamknięcia. 
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11.4.8     Kanały wentylacyjne, łącznie z klapami pożarowymi, wewnątrz całej strefy poziomej powinny 
być stalowe. Na statkach pasażerskich kanały wentylacyjne, które przechodzą przez inną strefę poziomą 
lub przedziały maszynowe kategorii A powinny być kanałami stalowymi o konstrukcji przegród pożaro-
wych klasy A-60, wykonanymi zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 11.2.3. 

11.4.9     W przypadku gdy kanały wentylacyjne pomieszczeń ro-ro/samochodowych przechodzą przez 
inne pomieszczenia ro-ro/samochodowe nie obsługując tych pomieszczeń, każdy kanał powinien być na 
całej długości izolowany do klasy odporności ogniowej A-30 w rejonie innych pomieszczeń ro-ro/ samo-
chodowych, jeśli nie zainstalowano tulei i klap pożarowych, zgodnie z 11.2.6 i 11.2.7, w celu zapobiegania 
rozprzestrzeniania się ognia w kanałach.  

11.4.10     Wentylatory powinny być w wykonaniu nieiskrzącym i powinny spełniać wymagania podroz-
działu 5.3.2 z Części VII – Silniki mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe, natomiast napędzające je 
silniki elektryczne – wymagania podrozdziału 22.2.1 z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy ste-
rowania. Zaleca się, aby silników elektrycznych nie umieszczać w strumieniu usuwanych gazów. 

11.4.11     Jeśli w pomieszczeniach kategorii specjalnej, innych niż te znajdujące się poniżej pokładu gro-
dziowego, na wysokości większej niż 450 mm nad pokładem lub nad platformą dla samochodów zastoso-
wano urządzenia elektryczne, które nie są w wykonaniu nieiskrzącym, lecz są odpowiednio obudowane 
i zabezpieczone, żeby uniemożliwić wydostawanie się iskier, to instalacja wentylacyjna powinna być tak 
zaprojektowana, aby pracowała przez cały czas z wydajnością co najmniej 10 wymian powietrza na go-
dzinę, gdy w pomieszczeniach znajdują się pojazdy. 

11.4.12     Wyloty kanałów wyciągowych powinny być umieszczane w bezpiecznym miejscu, z dala od 
mechanizmów i urządzeń mogących być źródłem zapłonu. 

Wlotowe i wylotowe otwory wentylacyjne należy wyposażyć w siatki ochronne o wymiarach oczka nie 
przekraczających 13×13 mm.  

11.4.13     Podczas projektowania instalacji wentylacyjnej należy uwzględnić wytyczne zawarte w wyda-
nym przez IMO cyrkularzu MSC.1/1515.  

11.5     Wentylacja pomieszczeń ładunkowych 

Z uwagi na przeprowadzanie operacji fumigacji pomieszczeń ładunkowych na statku, kanały wenty-
lacji pomieszczeń ładunkowych nie mogą posiadać żadnych wspólnych elementów konstrukcyjnych (np. 
wspólnych ścianek) z kanałami wentylacyjnymi prowadzącymi do jakichkolwiek innych pomieszczeń 
na statku, takimi jak pomieszczenia załogowe, przedziały maszynowe oraz inne przestrzenie robocze ob-
sługiwane przez załogę określone zgodnie z p.3.3.2.3 wytycznych IMO: Recommendations on the Safe 
Use of Pesticides in Ships Applicable to The Fumigation of Cargo Holds, zawartych w okólniku 
MSC.1/Circ.1264, z poprawkami. 

11.6     Wentylacja pomieszczeń ładunkowych przeznaczonych do przewozu ładunków niebezpiecznych 

Pomieszczenia ładunkowe przeznaczone do przewozu ładunków niebezpiecznych powinny mieć za-
pewnioną odpowiednią wentylację, w zależności od klasy ładunku, zgodnie z wymaganiami podanymi 
w rozdziale 2.10 z Części V – Ochrona przeciwpożarowa. 

11.7     Wentylacja pomieszczeń chłodzonych 

11.7.1     W przypadku przewozu ładunków wymagających wymiany powietrza w pomieszczeniach chło-
dzonych należy przewidzieć odpowiednią instalację wentylacyjną, zapewniającą doprowadzanie do po-
mieszczeń czystego powietrza zewnętrznego (ochłodzonego lub podgrzanego). 

11.7.2     Wlotowe i wylotowe otwory wentylacyjne powinny mieć urządzenia do ich szczelnego zamykania. 

11.7.3     Kanały powietrzne przechodzące przez pomieszczenie chłodzone powinny być gazoszczelne 
i dokładnie izolowane. 
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11.8     Wentylacja stacji gaśniczych 

Wymagania dotyczące wentylacji stacji gaśniczych są zawarte w Części V – Ochrona przeciwpoża-
rowa, w punkcie 3.6.2.5.4. 

11.9     Wentylacja pomieszczeń akumulatorów i skrzyń akumulatorowych 

11.9.1     Instalacja wentylacyjna (zarówno instalacja nawiewowa, jak i instalacja wyciągowa) pomiesz-
czeń akumulatorów i skrzyń akumulatorowych powinna być niezależna i powinna zapewniać usuwanie 
powietrza z górnej części wentylowanych pomieszczeń i skrzyń. 

Kanały wentylacyjne (kanały nawiewowe oraz kanały wyciągowe) powinny być gazoszczelne. 

11.9.2     Powietrze nawiewane należy doprowadzać do dolnej strefy pomieszczeń i skrzyń. 

11.9.3     Wyloty zewnętrzne kanałów wentylacyjnych powinny być tak wykonane, aby było niemożliwe 
przedostawanie się do ich wnętrza wody, opadów atmosferycznych i ciał stałych. Na kanałach tych nie 
należy instalować armatury zatrzymującej płomienie. Otwory wylotowe wyciągowych kanałów wentyla-
cyjnych powinny znajdować się w takich miejscach, w których wydalane gazy nie mogą stanowić niebez-
pieczeństwa pożarowego. 

11.9.4     Instalacja wentylacyjna pomieszczeń akumulatorów powinna być wyposażona w urządzenia zamy-
kające1 ,jeżeli: 
– pomieszczenie akumulatorów nie ma bezpośredniego wyjścia na otwarty pokład; 
– urządzenie zamykające dla kanałów wentylacyjnych jest wymagane zgodnie z punktem 7.7.2 z Części III 

– Wyposażenie kadłubowe dla sytuacji, gdy wysokość zrębnic przewodów wentylacyjnych znajdują-
cych się w położeniu 1 nie przekracza 4500 mm, a znajdujących się w położeniu 2 nie przekracza 2300 
mm; lub 

– pomieszczenie akumulatorów jest wyposażone w stałą gazową instalację gaśniczą. 
Jeżeli instalacja wentylacyjna pomieszczenia akumulatorów jest wyposażona w urządzenia zamykające, to 
powinny być spełnione następujące wymagania: 
a) zamknięcia wylotów i dolotów kanałów wentylacyjnych powinny zapewniać możliwość ich zamykania 

z zewnątrz przestrzeni wentylowanej. Urządzenia 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 ostrze-
gawczą o następującej treści: 

Urządzenie zamykające powinno być utrzymywane w pozycji otwartej, a zamykane 
tylko w przypadku pożaru lub innego zagrożenia – Gaz Wybuchowy. 

11.9.5     Wentylacja skrzyń z akumulatorami o mocy ładowania nieprzekraczającej 0,2 kW może być wykonana za 
pomocą otworów w dolnej i górnej części skrzyni, umożliwiających usunięcie gazów. 

11.9.6     Wydatek powietrza, Q, dla wentylacji pomieszczenia akumulatorów lub skrzyni akumulatorów nie 
powinien być mniejszy niż wydatek określony wg wzoru: 
 In,Q 110=  [m3/h] (11.9.6) 
gdzie: 
I  – prąd ładowania podczas wydzielania się gazów, lecz nie mniej niż 0,25 największego prądu ładowa-

nia, 
n – liczba ogniw baterii. 

11.9.7     Pole przekroju, F, kanału naturalnej wentylacji pomieszczenia akumulatorów lub skrzyni akumu-
latorowej powinno być nie mniejsze niż pole określone wg wzoru: 
 Q,F 92=  [cm2] (11.9.7) 
i nie mniejsze niż 40 cm2, 
                                                      
1 Patrz interpretacje MSC.1/Circ.1434. 



 Instalacja wentylacyjna 

 

105 

gdzie: 
Q  –  wydatek powietrza [m3/h] określony wg wzoru 11.8.6. 

11.9.8     Naturalną wentylację pomieszczeń można stosować, jeżeli: 
.1 niezbędna ilość powietrza obliczona wg wzoru 11.8.6 wynosi mniej niż 85 m3/h; 
.2 kąt odchylenia kanału wentylacyjnego od pionu jest mniejszy niż 45°; 
.3 liczba zagięć kanału nie jest większa niż 2; 
.4 długość kanału wentylacyjnego nie przekracza 5 m; 
.5 działanie wentylacji nie zależy od kierunku wiatru. 

11.9.9     Jeżeli wydatek powietrza obliczony według wzoru 11.8.6 wynosi 85 m3/h lub więcej, to pomiesz-
czenie akumulatorowe należy wyposażyć w mechaniczną instalację wentylacyjną wyciągową. 

11.9.10     Wewnętrzne powierzchnie wentylacyjnych kanałów wyciągowych oraz wentylatory i ich silniki 
należy odpowiednio zabezpieczyć przed działaniem oparów elektrolitu. 

11.9.11     Wentylatory powinny być w wykonaniu nieiskrzącym i spełniać wymagania podrozdziału 5.3.2 
z Części VII – Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe, natomiast napędzające je silniki elek-
tryczne – wymagania podrozdziału 22.2.1 z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania. 
Zaleca się, aby silników elektrycznych nie umieszczać w strumieniu usuwanych gazów. 

Wlotowe i wylotowe otwory wentylacyjne należy wyposażyć w siatki ochronne o wymiarach oczka nie 
przekraczających 13×13 mm (patrz też 11.1.4). 

11.10     Wentylacja hangarów dla śmigłowców 

Zamknięte hangary lub zamknięte pomieszczenia z instalacjami do tankowania paliwa dla śmigłowców 
należy wyposażyć w mechaniczną instalację wentylacyjną, spełniającą mające zastosowanie wymagania 
dla zamkniętych pomieszczeń ro-ro na statkach towarowych, podane w podrozdziale 11.4. 

11.11     Wentylacja kabin radiowych 

Kabiny radiowe należy wyposażyć w instalację wentylacyjną taką, jaka wymagana jest dla posterun-
ków dowodzenia. 

11.12     Wentylacja posterunków dowodzenia 

Instalacja wentylacji posterunków dowodzenia znajdujących się poza przedziałami maszynowymi po-
winna być taka, aby w razie pożaru umożliwiać usunięcie dymu w stopniu niezbędnym dla normalnej 
pracy zainstalowanych tam mechanizmów i urządzeń oraz zapewniającym widoczność umożliwiającą nad-
zór nad ich pracą. Należy przewidzieć dwa niezależne i oddzielne doprowadzenia powietrza, przy czym 
otwory wlotowe powietrza powinny być tak rozmieszczone, aby możliwość równoczesnego zassania dymu 
była jak najmniejsza. 

Wymagania te nie muszą być stosowane do posterunków dowodzenia znajdujących się na pokładzie 
otwartym lub wychodzących na pokład otwarty oraz w przypadku, gdy lokalne urządzenia zamykające 
zapewniają równorzędną skuteczność. Za urządzenia zamykające zapewniające równorzędną skuteczność 
uznaje się klapy pożarowe lub klapy dymowe, które łatwo można zamknąć z posterunku dowodzenia 
w celu uniemożliwienia przedostania się dymu w przypadku pożaru. 

11.13     Wentylacja pomieszczeń kuchennych 

11.13.1     Instalacja wentylacyjna pomieszczeń kuchennych powinna spełniać wymagania podane 
w 11.1.6, z tym że na statkach towarowych o pojemności brutto mniejszej niż 4000 instalacja ta nie musi 
być całkowicie oddzielona od innych instalacji wentylacyjnych – wystarczy, że będzie posiadać osobne 
kanały wentylacyjne wyposażone w klapy pożarowe, zamykające się automatycznie w przypadku pożaru, 
zainstalowane w sąsiedztwie urządzenia wentylacyjnego. 
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11.13.2     Jeżeli kanały wentylacji wyciągowej znad pieca kuchennego przechodzą przez pomieszczenia 
mieszkalne lub pomieszczenia, w których znajdują się materiały palne, to powinny mieć konstrukcję taką, 
jaka wymagana jest dla przegród klasy A. W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego tych kanałów na-
leży spełnić wymagania podane w podrozdziale 2.7.1 z Części V – Ochrona przeciwpożarowa. 

11.14     Wentylacja pomieszczenia awaryjnej pompy pożarowej 

Wymagania dotyczące wentylacji pomieszczenia awaryjnej pompy pożarowej są zawarte w Części V – 
Ochrona przeciwpożarowa, w punkcie 3.2.4.4.5. 

11.15     Wentylacja pomieszczenia agregatu awaryjnego 

Jeżeli do wentylatorów obsługujących pomieszczenie agregatu awaryjnego będą zainstalowane żaluzje 
wentylacyjne oraz urządzenia zamykające, to powinny one spełniać następujące wymagania: 

.1 żaluzje wentylacyjne oraz urządzenia zamykające mogą posiadać napęd ręczny lub napęd mecha-
niczny (hydrauliczny/pneumatycznym/elektryczny) oraz powinny działać w warunkach pożaru; 

.2 ręcznie sterowane żaluzje wentylacyjne oraz urządzenia zamykające powinny być otwarte w czasie 
normalnej eksploatacji statku. W miejscach, w których odbywa się sterowanie ręczne powinny 
znajdować się tablice z odpowiednimi instrukcjami; 

.3 mechanicznie sterowane żaluzje wentylacyjne oraz urządzenia zamykające powinny być typu 
„fail- to-open” (otwarte w przypadku awarii). Żaluzje wentylacyjne oraz urządzenia zamykające 
mogą być zamknięte w czasie normalnej eksploatacji statku. Mechanicznie sterowane żaluzje wen-
tylacyjne oraz urządzenia zamykające powinny otwierać się automatycznie w każdym przypadku 
uruchomienia lub pracy agregatu awaryjnego; 

.4 należy zapewnić możliwość ręcznego zamknięcia otworów wentylacyjnych z wyraźnie oznakowa-
nego bezpiecznego miejsca poza pomieszczeniem agregatu awaryjnego, gdzie operacja zamknięcia 
może być łatwo potwierdzona. W miejscu tym powinno być wykazywane położenie żaluzji 
(otwarta/zamknięta). Zdalne zamknięcie otworów wentylacyjnych powinno być niemożliwe z żad-
nego innego miejsca. 
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12     INSTALACJA PALIWA CIEKŁEGO 

12.1     Pompy 

12.1.1     Do transportu paliwa należy przewidzieć co najmniej dwie pompy z napędem mechanicznym. 
Jedna z tych pomp może być pompą rezerwową. 

Pompą rezerwową może być dowolna pompa nadająca się do tego celu, w tym również pompa wirówki 
paliwa. 

Na statkach z ograniczonym rejonem żeglugi, mających w symbolu klasy znak dodatkowy II lub III, 
pompa rezerwowa nie jest wymagana. 

Na statkach, na których dobowe zużycie paliwa nie przekracza 2 t, może być zainstalowana jedna 
pompa z napędem ręcznym. 

Pompy transportowe paliwa i pompy zespołów paliwowych, oprócz przycisków sterowania znajdują-
cych się w pobliżu pomp, powinny mieć możliwość awaryjnego wyłączania z miejsca znajdującego się 
poza pomieszczeniem, w którym są zamontowane. 

12.1.2     Zarówno po stronie tłocznej, jak i ssącej pomp paliwowych należy zainstalować zawory odcina-
jące. 

Należy również przewidzieć zawór bezpieczeństwa z odlotem do ssącej części pompy. Zawór ten może 
nie być instalowany w przypadku, gdy instalacja jest obsługiwana pompą odśrodkową o ciśnieniu oblicze-
niowym nie wyższym niż ciśnienie obliczeniowe rurociągu. 

12.2     Rurociągi i armatura 

12.2.1     Rurociągi paliwa powinny być oddzielone od innych instalacji. 
Jeżeli spełnienie wymagania zawartego w 8.1.5 jest praktycznie niemożliwe, a zbiorniki paliwa, w tym 

zbiorniki głębokie, mogą być używane jako zbiorniki balastowe, to należy przewidzieć skuteczne urzą-
dzenia do odłączania instalacji balastowej od zbiorników, w przypadku gdy znajduje się w nich paliwo 
ciekłe, i do odłączania instalacji paliwowej, jeżeli w zbiornikach znajduje się woda balastowa. Należy 
wykonać rurociąg umożliwiający zdawanie zaolejonej wody balastowej do urządzeń odbiorczych w porcie 
za pośrednictwem rurociągu wyprowadzonego na pokład otwarty i zakończonego znormalizowanym złą-
czem zdawczym, takim jak opisano w 7.2.4. 

12.2.2     Rurociągów paliwa nie należy prowadzić nad silnikami spalinowymi, turbinami, przewodami spalino-
wymi, rurociągami pary (z wyjątkiem rurociągów do podgrzewania paliwa) i kotłami parowymi. W wyjątko-
wych przypadkach rurociągi paliwa można prowadzić nad tymi mechanizmami i urządzeniami, pod warunkiem 
że w ich obrębie rurociągi nie będą miały rozbieralnych złączy lub w odpowiednich miejscach zostaną zainsta-
lowane szczelne osłony i/lub wanny ściekowe uniemożliwiające przedostanie się paliwa na te mechanizmy 
i urządzenia (patrz również 1.10.3). Szczelne osłony i/lub wanny ściekowe wymagane są dla połączeń kołnie-
rzowych i innych złączy rurociągów paliwa o ciśnieniu roboczym wyższym niż 0,18 N/mm2. 

12.2.3     Każdy rurociąg paliwa ciekłego, z którego, w przypadku jego uszkodzenia, mógłby nastąpić wy-
pływ paliwa ze zbiornika zapasowego, osadowego lub rozchodowego o pojemności 500 l lub większej 
umieszczonego ponad dnem podwójnym, powinien być wyposażony w zdalnie sterowany, szybkozamyka-
jący zawór zaporowy zainstalowany bezpośrednio na takim zbiorniku. Sterowanie zaworem powinno odby-
wać się z bezpiecznego miejsca usytuowanego na zewnątrz pomieszczenia, w którym znajduje się zbiornik. 
W przypadku umieszczenia zbiornika w tunelu linii wałów, tunelu rurociągów lub innym podobnym po-
mieszczeniu, zawór odcinający powinien być zainstalowany bezpośrednio na zbiorniku, z tym że odcięcie na 
wypadek pożaru może być realizowane przy pomocy dodatkowego zaworu zainstalowanego na rurociągu na 
zewnątrz pomieszczenia, w którym znajduje się zbiornik. W przypadku gdy taki dodatkowy zawór znajduje 
się w przedziale maszynowym, sterowanie nim powinno się odbywać z  zewnątrz tego przedziału. 

Zdalne sterowanie zaworem szybkozamykającym zainstalowanym na zbiorniku paliwa dla awaryjnego 
zespołu prądotwórczego powinno odbywać się z innego miejsca niż sterowanie pozostałymi zaworami 
szybkozamykającymi zainstalowanymi na zbiornikach paliwa znajdujących się w przedziałach maszyno-
wych. 
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12.2.4     Rurociągów paliwa nie należy prowadzić przez ładownie, pomieszczenia mieszkalne i służbowe 
oraz pomieszczenia przeznaczone do przewożenia materiałów niebezpiecznych lub wybuchowych. Możli-
wość odstępstwa od tego wymagania, o ile została dopuszczona w innych miejscach niniejszej części Prze-
pisów, podlega odrębnemu rozpatrzeniu przez PRS. 

12.2.5     Rurociągi paliwa można prowadzić przez zbiorniki wody do picia i zbiorniki wody zasilającej 
kotły jedynie w szczelnych tunelach stanowiących część konstrukcyjną takich zbiorników. 

12.2.6     Rurociągów paliwowych nie należy wykonywać z miedzi ani z mosiądzów aluminiowych. 

12.2.7     Sterowanie wszystkimi zaworami i kurkami instalacji paliwowej usytuowanymi w przedziałach 
maszynowych powinno odbywać się z łatwo dostępnych miejsc. Jeżeli takie zawory i kurki znajdują się 
pod podłogą, to ich urządzenia sterujące powinny być wyprowadzone ponad poziom podłogi. 

12.2.8     Filtry paliwa montowane równolegle, w celu umożliwienia ich czyszczenia bez przerywania po-
dawania paliwa do silnika (np. filtry typu Duplex), powinny być tak wykonane, aby zminimalizować moż-
liwość przypadkowego otwarcia filtra będącego pod ciśnieniem. Komora/komory filtra powinny mieć 
możliwość: 
– odpowietrzenia przed włączeniem do użycia, 
– wyrównania ciśnienia przed otwarciem komory. 

W celu spełnienia tych wymagań należy zastosować zawory lub kurki z rurociągiem spustowym od-
prowadzonym w bezpieczne miejsce. 

12.3     Urządzenia do podgrzewania paliwa w zbiornikach 

12.3.1     Podgrzewanie ciekłego paliwa powinno być dokonywane przy zastosowaniu wężownic, paro-
wych lub wodnych, albo elektrycznych urządzeń grzewczych. W przypadku urządzeń elektrycznych na-
leży spełnić wymagania rozdziału 15 oraz dodatkowo (statki z klasą automatyzacji) punktu  21.2.8 z Części 
VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania. 

12.3.2     Wężownice grzewcze oraz elementy grzewcze elektrycznych podgrzewaczy paliwa należy umie-
ścić w najniższych częściach zbiorników. 

12.3.3     W zbiornikach osadowych i rozchodowych końcówki rur ssących należy umieszczać ponad wę-
żownicami grzewczymi i elementami grzewczymi podgrzewaczy elektrycznych, tak aby w miarę możli-
wości zapobiec wynurzaniu się tych wężownic i elementów. 

12.3.4     Najwyższa temperatura podgrzanego paliwa w zbiornikach powinna być o co najmniej 10 °C 
niższa od temperatury zapłonu par paliwa. 

W zbiornikach rozchodowych, osadowych i innych zbiornikach instalacji podawania paliwa do silni-
ków i kotłów paliwo może być podgrzewane do temperatury wyższej, jeżeli: 

.1 długość rurociągów odpowietrzających takie zbiorniki bądź też zastosowanie urządzenia schładza-
jącego pozwolą na obniżenie temperatury par do wartości niższej niż 60 ºC lub wyloty rurociągów 
odpowietrzających znajdują się w odległości nie mniejszej niż 3 m od potencjalnego źródła zapłonu; 

.2 w rurociągach odpowietrzających zamontowane zostaną czujniki temperatury alarmujące o prze-
kroczeniu granicznej temperatury, co najmniej 10 °C niższej od temperatury zapłonu par paliwa; 

.3 będzie wykluczona możliwość przedostawania się par z górnej przestrzeni zbiorników i rurociągów 
odpowietrzających do przedziałów maszynowych; 

.4 ponad zbiornikami nie będą znajdowały się przestrzenie zamknięte, z wyjątkiem dobrze wentylo-
wanych przedziałów ochronnych; 

.5 wewnątrz zbiornika nie ma urządzeń elektrycznych, lub urządzenia elektryczne zamontowane 
w zbiorniku są wykonane jako przeciwwybuchowe, co zostało poświadczone odpowiednim ate-
stem. 

12.3.5     Odlot skroplin z wężownic grzewczych należy odprowadzać do zbiornika kontrolnego, wyposa-
żonego w poziomowskaz. 
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12.3.6     Ciśnienie pary stosowane do podgrzewania paliwa w zbiornikach nie powinno przekraczać 
0,7 MPa. 

12.3.7     Jeśli w instalacji paliwa zastosowano podgrzewacze parowe lub wykorzystujące inne media 
grzewcze, to podgrzewacze te oprócz wskaźników pomiaru temperatury powinny być wyposażone w sy-
gnalizację alarmową wysokiej temperatury lub sygnalizację alarmową braku przepływu. Taka sygnalizacja 
alarmowa nie jest wymagana, gdy wykluczona jest możliwość podgrzania czynnika do jego temperatury 
zapłonu. 

12.4     Urządzenia do odwadniania zbiorników 

Na zbiornikach osadowych i rozchodowych należy zainstalować zawory samozamykające i połączyć 
je rurociągami ze zbiornikiem ściekowym. Na rurociągach tych należy zainstalować przezierniki. Jeżeli 
pod zbiornikiem zainstalowano wannę ściekową, to zamiast przeziernika można zastosować lejek. 

12.5     Urządzenia do zbierania przecieków paliwa z silników, kotłów i innego wyposażenia 

12.5.1     W miejscach, w których można spodziewać się przecieków paliwa z palników, wirówek, arma-
tury zainstalowanej na zbiornikach rozchodowych paliwa, z pomp, filtrów i innego wyposażenia, należy 
instalować odpowiednie wanny ściekowe. 

12.5.2     Przyłączone do wanien ściekowych rury ściekowe powinny być odprowadzone do zbiorników ście-
kowych. Nie należy odprowadzać rur ściekowych do zęz i do zbiorników przelewowych. 

12.5.3     Wewnętrzna średnica rur ściekowych nie powinna być mniejsza niż 25 mm. 

12.5.4     Rury ściekowe powinny być doprowadzone możliwie jak najbliżej do dna zbiornika ściekowego. 
Jeżeli zbiornik ściekowy umieszczony jest w dnie podwójnym, to należy zastosować rozwiązania kon-
strukcyjne zapobiegające przedostawaniu się wody do maszynowni przez otwarte końce rur ściekowych 
w przypadku uszkodzenia poszycia zewnętrznego. Zaleca się stosowanie zaworów zwrotnych działających 
przy małej różnicy ciśnień. 

Należy przewidzieć sygnalizację ostrzegającą o osiągnięciu górnego dopuszczalnego poziomu 
w zbiorniku. 

12.5.5     Jeżeli rury od wanien ściekowych umieszczonych w różnych przedziałach wodoszczelnych do-
prowadzone są do wspólnego zbiornika ściekowego, to należy przewidzieć środki konstrukcyjne zapobie-
gające możliwości przelania się wody z zatopionego przedziału do innych przedziałów poprzez otwarte 
końce rur ściekowych. 

12.5.6     Na każdym statku, pod lub dookoła każdego wylotu rurociągu odpowietrzającego, przelewowego 
lub napełniającego znajdującego się na pokładzie otwartym, należy przewidzieć pojemnik o pojemności 
nie mniejszej niż: 
– 0,16 m3 – dla statków o pojemności brutto 1600 lub większej, 
– 0,08 m3 – dla statków o pojemności brutto większej niż 300, lecz mniejszej niż 1600, 
– 0,02 m3 – dla statków o pojemności brutto od 100 do 300, przy czym dla statków takich mogą zostać 

zaakceptowane pojemniki przenośne. 
Jeżeli zastosowanie powyższych rozwiązań jest uciążliwe lub niepraktyczne, to należy zastosować au-

tomatycznie działające zawory. Rozwiązanie takie należy każdorazowo uzgodnić z PRS. 

12.6     Pobieranie paliwa do zbiorników 

12.6.1     Pobieranie paliwa ciekłego na statek powinno odbywać się przez stały rurociąg, zaopatrzony 
w niezbędną armaturę zapewniającą doprowadzenie paliwa do wszystkich głównych zbiorników paliwa. 
Rurociąg do napełniania zbiorników paliwem powinien być doprowadzony możliwie jak najbliżej do dna 
zbiornika. 
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12.6.2     Rurociągi do napełniania paliwem zbiorników umieszczonych powyżej dna podwójnego po-
winny przechodzić przez ściankę zbiornika w jego górnej części. Jeżeli takie wykonanie jest niemożliwe, 
to rurociąg napełniający powinien mieć zawór zwrotny zainstalowany bezpośrednio na zbiorniku. 

Jeżeli rura napełniająca jest używana jako rura rozchodowa, to zamiast zaworu zwrotnego należy 
zainstalować zawór zamykany zdalnie ze stale dostępnego miejsca położonego poza pomieszczeniem, 
w którym znajduje się zbiornik. 

12.6.3     Dopuszcza się, aby rurociąg służący do napełniania zbiornika rozchodowego awaryjnego zespołu 
prądotwórczego przechodził przez pomieszczenia mieszkalne i służbowe. Dopuszcza się również, aby ru-
rociągi służące do pobierania paliwa przechodziły przez pomieszczenia sanitarne, pod warunkiem że będą 
wykonane z rur o grubości ścianki nie mniejszej niż 5 mm i nie będą posiadały w obrębie tych pomieszczeń 
rozbieralnych złączy. 

12.6.4     Należy przewidzieć próbopobieralnik (urządzenie umożliwiające pobranie próbki paliwa w cza-
sie bunkrowania paliwa na statek) spełniający wymagania zawarte w rezolucjach IMO: MEPC.182(59) 
i MEPC.183(59) oraz spełniający wymagania normy PN-EN ISO 3170. 

12.7     Zbiorniki paliwa 

12.7.1     Zbiorniki paliwa, które nie stanowią konstrukcyjnej całości z kadłubem statku powinny odpowia-
dać wymaganiom dla zbiorników kadłubowych w mającym zastosowanie zakresie. 

12.7.2     Rozmieszczenie zbiorników paliwa w przedziałach maszynowych powinno odpowiadać wyma-
ganiom punktów 1.10.2 i 1.10.7. 

12.7.3     Zbiorniki paliwa umieszczone na otwartych pokładach i nadbudówkach oraz w innych miejscach 
narażonych na wpływy atmosferyczne należy zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych, bądź 
przewidzieć instalację zraszającą. 

12.7.4     Zbiorniki paliwa powinny być oddzielone od zbiorników wody pitnej i kotłowej oraz oleju ro-
ślinnego i smarowego przedziałami ochronnymi, odpowiadającymi wymaganiom podrozdziału 9.2.4 
z Części II – Kadłub. 

12.7.5     Na statkach o pojemności brutto 400 lub większej przedziały znajdujące się przed grodzią zde-
rzeniową nie powinny być wykorzystane do przewozu paliwa ani innych cieczy palnych. 

Statki mniejsze powinny spełniać ten wymóg, na ile jest to praktycznie możliwe do realizacji. 

12.7.6     Dla każdego rodzaju paliwa stosowanego na statku, niezbędnego do jego napędu oraz do zasilania 
ważnych urządzeń, takich jak zespoły prądotwórcze i kotły pomocnicze, należy przewidzieć 2 zbiorniki roz-
chodowe paliwa lub rozwiązanie równoważne, każdy o pojemności wystarczającej na co najmniej 8 godzin 
pracy napędu głównego z mocą znamionową przy normalnym obciążeniu prądnic w morzu. 

W przypadku gdy silnik główny, kocioł pomocniczy i zespoły prądotwórcze pracują na paliwie cięż-
kim, na statku powinny być 2 zbiorniki rozchodowe paliwa ciężkiego, każdy o pojemności wystarczającej 
na co najmniej 8 godzin równoczesnej pracy silnika głównego, kotła pomocniczego i zespołów prądotwór-
czych oraz 1 zbiornik paliwa lekkiego, wykorzystywany do rozruchu silnika głównego lub do prac zwią-
zanych z obsługą silnika/ kotła. Jako rozwiązanie równoważne dopuszcza się zastosowanie jednego zbior-
nika rozchodowego paliwa ciężkiego o pojemności wystarczającej na co najmniej 8 godzin równoczesnej 
pracy silnika głównego, kotła pomocniczego i zespołów prądotwórczych oraz jednego zbiornika rozcho-
dowego paliwa lekkiego o pojemności wystarczającej na co najmniej 8 godzin równoczesnej pracy silnika 
głównego, kotła pomocniczego i zespołów prądotwórczych. 

W przypadku gdy silnik główny i kocioł pomocniczy pracują na paliwie ciężkim, a zespoły prądotwór-
cze na paliwie lekkim, na statku powinny być 2 zbiorniki rozchodowe paliwa ciężkiego, każdy o pojem-
ności wystarczającej na co najmniej 8 godzin równoczesnej pracy silnika głównego i kotła oraz 2 zbiorniki 
rozchodowe paliwa lekkiego, każdy o pojemności wystarczającej na co najmniej 8 godzin pracy ze-
społu(ów) prądotwórczego pracującego normalnie w morzu. Jako rozwiązanie równoważne dopuszcza się 
zastosowanie 1 zbiornika rozchodowego paliwa ciężkiego o pojemności jak wyżej oraz 2 zbiorników 
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rozchodowych paliwa lekkiego, z których każdy ma pojemność wystarczającą na co najmniej 4 godziny 
równoczesnej pracy silnika głównego, zespołu(ów) prądotwórczego i kotła pomocniczego lub co najmniej 
8 godzin równoczesnej pracy zespołu(ów) prądotwórczego i kotła pomocniczego, zależnie od tego, która 
z tych wartości jest większa. 

Odstępstwo od niniejszych wymagań jest dopuszczalne, po odrębnym rozpatrzeniu przez PRS, w odnie-
sieniu do statków o pojemności brutto poniżej 500 i statków z ograniczonym rejonem żeglugi. 

Uwaga: Przykłady rozmieszczenia zbiorników podano w interpretacji 4.2 okólnika MSC.1/Circ.1572. 

12.7.7     Pojemność zbiornika paliwa przeznaczonego do napędu awaryjnej pompy pożarowej powinna 
być zgodna z wymaganiami punktu 3.2.4.5.2 z Części V – Ochrona przeciwpożarowa. 

12.8     Doprowadzenie paliwa do silników spalinowych 

12.8.1     Wyposażenie systemu paliwowego powinno zapewniać doprowadzenie do silnika paliwa przy-
gotowanego i oczyszczonego w stopniu wymaganym przez producenta danego silnika*. 

Uwaga:* Zalecenia dotyczące systemów przygotowania i oczyszczania paliwa zawarte są w IACS 
Rec. No. 151. 

12.8.2     Układ instalacji lub konstrukcja filtrów paliwa na rurociągu doprowadzającym paliwo do pomp 
wtryskowych powinny pozwalać na czyszczenie filtrów bez zatrzymywania silnika (patrz również podroz-
dział 12.4 z Części VII – Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe). 

12.8.3     W instalacjach, w których paliwo jest doprowadzone do silników przez pompę podającą należy 
przewidzieć środki zapewniające doprowadzenie paliwa do silników w przypadku awarii tej pompy. 

Wymaganie to nie dotyczy instalacji składających się z dwóch lub więcej silników, z których każdy jest 
wyposażony we własną pompę podającą oraz statków z ograniczonym rejonem żeglugi, mających w symbolu 
klasy znak dodatkowy II lub III. 

12.8.4     Jeżeli silniki główne pracują na dwóch rodzajach paliwa (lekkim i ciężkim), to należy zastosować 
środki zapobiegające możliwości zmieszania się paliwa ciężkiego z paliwem lekkim dla silników pomoc-
niczych. 

12.8.5     W instalacjach wielosilnikowych zasilanych z tego samego źródła paliwa należy przewidzieć 
środki umożliwiające odcięcie dopływu paliwa do każdego z silników. Odcięcie dopływu paliwa do jed-
nego silnika nie może mieć wpływu na pracę pozostałych silników. Usytuowanie urządzeń odcinających 
powinno być takie, aby dostęp do nich nie został odcięty wskutek pożaru któregokolwiek z silników. 

12.8.6     Paliwo do silnika awaryjnego zespołu prądotwórczego należy doprowadzać z niezależnego zbior-
nika rozchodowego, umieszczonego w pomieszczeniu tego zespołu. Paliwa z tego zbiornika nie należy 
używać do innych celów. Pojemność zbiornika powinna zapewniać pracę zespołu w czasie podanym 
w punktach 9.3.1 lub 22.1.2.1 z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania. 

12.8.7     Elementy instalacji paliwa silników spalinowych powinny być zaprojektowane i wykonane 
z uwzględnieniem maksymalnego ciśnienia szczytowego, któremu będą poddawane w czasie eksploatacji, 
łącznie z każdą pulsacją wysokiego ciśnienia, która powstaje i przenoszona jest na rurociągi zasilające 
i przelewowe paliwa wskutek działania pomp wtryskowych. Złącza stosowane na rurociągach zasilających 
i przelewowych paliwa powinny być tak skonstruowane, aby nie dopuścić do przecieków paliwa pod ci-
śnieniem podczas eksploatacji i po zakończeniu prac konserwacyjnych. 

12.9     Doprowadzenie paliwa do kotłów 

12.9.1     Instalacja podająca paliwo ciekłe do kotłów głównych i do pomocniczych ważnych kotłów paro-
wych (określenie – patrz 1.2) powinna zawierać co najmniej dwa zespoły paliwowe składające się 
z pompy ciśnieniowej, filtrów na rurociągu ssącym i tłoczącym oraz podgrzewacza. Wydajność każdego 
z tych zespołów powinna być wystarczająca do uzyskania normalnych parametrów obsługiwanych ko-
tłów. 



Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze 

 

112 

Pompy ciśnieniowe nie powinny być używane do innych celów i powinny posiadać, oprócz lokalnych 
urządzeń sterujących, urządzenia do ich zatrzymywania z łatwo dostępnego miejsca położonego poza po-
mieszczeniami, w których zainstalowano pompy. 

12.9.2     Na rurociągu doprowadzającym paliwo do opalania kotła należy zainstalować przy każdym kotle 
zawór szybkozamykający, sterowany lokalnie oraz zdalnie z miejsca spoza pomieszczenia kotła. Wymaganie 
to dotyczy kotłów z ręcznym rozpalaniem oraz kotłów z grawitacyjnym podawaniem paliwa do kotła. 

12.9.3     W przypadku grawitacyjnego systemu podawania paliwa do kotła na rurociągu doprowadzającym 
należy zainstalować filtr. 

12.9.4     Należy zapewnić możliwość uruchamiania kotłów głównych bez dostarczania energii spoza statku. 

12.9.5     Jeżeli przewiduje się przechowywanie paliwa w zbiornikach dna podwójnego służących również 
jako zbiorniki balastowe (patrz 12.2.1), to należy przewidzieć zbiorniki osadowe. W przypadku istnienia 
dwóch zbiorników rozchodowych instalowanie zbiornika osadowego nie jest wymagane. 

12.10     Instalacja paliwa dla śmigłowców 

Instalacja przewidziana do zaopatrywania innych statków i śmigłowców w paliwo o temperaturze za-
płonu niższej niż 43 °C powinna spełniać wymagania podrozdziału 7.3 z Części V – Ochrona przeciwpo-
żarowa. 

12.11     Instalacje paliwa ciekłego w przedziałach maszynowych okresowo bezwachtowych 

12.11.1     Instalacje paliwa ciekłego w przedziałach maszynowych okresowo bezwachtowych powinny, 
oprócz wymagań podrozdziałów 1.10, 1.18, 12.2, 12.3, spełniać wymagania podane poniżej. 

12.11.2     Jeżeli zbiorniki rozchodowe paliwa napełniane są automatycznie lub ich napełnianie jest zdalnie 
sterowane, to należy zapewnić środki uniemożliwiające rozlanie się paliwa na skutek przepełnienia zbior-
nika. 

12.11.3     Urządzenia do automatycznej obróbki cieczy łatwopalnych (np. wirówki i podgrzewacze pa-
liwa) powinny, gdy tylko jest to praktycznie możliwe, być umieszczone w oddzielnym pomieszczeniu 
przeznaczonym dla wirówek i podgrzewaczy i powinny być wyposażone w środki uniemożliwiające roz-
lanie się paliwa na skutek przepełnienia. 

12.11.4     Jeżeli zbiorniki rozchodowe lub osadowe paliwa wyposażone są w instalację grzewczą, to na-
leży zastosować sygnalizację alarmową wysokiej temperatury, jeśli może być przekroczona temperatura 
zapłonu paliwa. 

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 przekra-
czającej 0,1 % m/m i min. lepkości 2 cSt, następujące układy pomp podających paliwo uważa się za speł-
niające wymagania prawidła II-I/26.3.4 Konwencji SOLAS: 

.1 poza obszarami kontroli emisji – dwie pompy paliwa, z których każda może dostarczyć paliwo 
głównie używane na statku (HFO lub MDO) z wydajnością wymaganą dla normalnej pracy urzą-
dzeń maszynowych 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 normalnej pracy urzą-
dzeń maszynowych napędu, 
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.2 jeżeli pompy wymienione w 12.12.1.1 są odpowiednie do pracy z użyciem paliwa o zawarto-
ści siarki nie przekraczającej 0,1% m/m i min. lepkości 2 cSt, ale jedna pompa nie jest w sta-
nie samodzielnie dostarczyć paliwa o zawartości siarki nie przekraczającej 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 maszynowych napędu. 
W takim przypadku powinna być zastosowana dodatkowa (trzecia) pompa podająca paliwo, 
która podczas pracy równoległej z jedną z pomp wymienionych w 12.12.1.1 powinna 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 budowę których 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 maszynowych napędu. 
Uwagi: 
1. Jeżeli podawane jest paliwo destylacyjne o maksymalnych zawartościach siarki, 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 zastosowanie niezależnie od układu pomp na 
statku posiadającym w symbolu klasy dodatkowy znak dla bezwachtowej pracy maszynowni. 

3. Jeżeli do pracy urządzeń maszynowych napędu potrzebna jest energia elektryczna, wówczas wymagania te dotyczą 
również do agregatów, kiedy są one zasilane przez wspólne pompy podające paliwo. 
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13     INSTALACJA OLEJU SMAROWEGO 

13.1     Wymagania ogólne 

13.1.1     Rozwiązania dotyczące przechowywania, rozprowadzania i wykorzystania oleju stosowanego 
w instalacjach smarowania pod ciśnieniem powinny być takie, aby zapewnione było bezpieczeństwo 
statku i znajdujących się na nim osób. W przedziałach maszynowych instalacja oleju smarowego powinna 
spełniać wymagania podrozdziału 1.16.2, punktów 1.10.4, 1.16.6.3, 1.16.6.4, 9.4.2, 12.2.2, 12.2.3 oraz 
podrozdziału 12.11 z niniejszej części Przepisów oraz punktów 2.5.3 i 2.5.4 z Części VII – Silniki, mecha-
nizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe, z wyjątkiem tego, że: 

.1 nie wyklucza to stosowania w instalacjach oleju smarowego przezierników do obserwacji prze-
pływu, pod warunkiem że zostanie wykazane za pomocą prób, iż mają one odpowiedni stopień 
odporności ogniowej; oraz 

.2 w przedziałach maszynowych może być dopuszczone stosowanie rur sondujących; jednak jeżeli 
rury sondujące są wyposażone w odpowiednie zamknięcia, to wymagania zawarte w punktach 
9.4.2 oraz 12.2.3 nie muszą być spełnione. 

13.1.2     Postanowienia punktu 12.2.3 mają, na statkach budowanych od 1 stycznia 2003 r., także zastoso-
wanie do zbiorników oleju smarowego, z wyjątkiem zbiorników o pojemności mniejszej niż 500 litrów, 
zbiorników zapasowych, na których w normalnych warunkach eksploatacji statku zawory są zamknięte 
lub gdzie określono, że nieprzewidziane zadziałanie zaworu szybkozamykającego na zbiorniku oleju sma-
rowego zagroziłoby bezpiecznej pracy napędu głównego oraz ważnych mechanizmów pomocniczych. 

13.2     Pompy oleju smarowego obsługujące silniki spalinowe, ich przekładnie i sprzęgła 

13.2.1     W instalacjach z jednym silnikiem głównym powinny być przewidziane co najmniej dwie pompy 
oleju smarowego o równej wydajności. Jedna z tych pomp może być napędzana przez silnik główny. 

Na statkach z ograniczonym rejonem żeglugi, mających w symbolu klasy znak dodatkowy II lub III, 
można nie instalować pompy rezerwowej. 

Pompy obiegowe oleju smarowego, oprócz przycisków sterowania znajdujących się w pobliżu pomp, 
powinny mieć możliwość awaryjnego wyłączania z miejsca znajdującego się poza pomieszczeniem, w któ-
rym są zamontowane. 

13.2.2     W instalacjach z dwoma lub więcej silnikami głównymi należy dla każdego z nich przewidzieć 
odrębną pompę smarową, która może być pompą zawieszoną. 

Konieczność przewidzenia w takiej instalacji pompy rezerwowej lub zapasowej uzależniona jest od 
układu połączeń instalacji oleju smarowego między silnikami i podlega specjalnemu rozpatrzeniu przez 
PRS. 

13.2.3     Pompy obiegowe oleju w układach smarowania głównych przekładni zębatych i napełniania 
głównych sprzęgieł hydraulicznych powinny spełniać wymagania zawarte w 13.2.1 i 13.2.2. 

13.2.4     Jeżeli układ smarowania turbosprężarek silników głównych obsługiwany jest przez niezależną 
pompę o napędzie elektrycznym, to należy przewidzieć zainstalowanie pompy rezerwowej oraz zbiornika 
grawitacyjnego o pojemności zapewniającej pracę turbosprężarek podczas swobodnego wybiegu przy na-
głym zatrzymaniu się pomp olejowych. 

Zbiornik powinien być wyposażony w instalację sygnalizacyjną, ostrzegającą o osiągnięciu najniższego 
dopuszczalnego poziomu oleju w zbiorniku. 

Pompy olejowe powinny przełączać się automatycznie. 
Należy przewidzieć urządzenie do kontroli przepływu oleju w łożyskach turbosprężarek. 

13.2.5     Każdy silnik pomocniczy i silnik awaryjnego zespołu prądotwórczego powinien mieć własny, 
niezależny układ smarowania. 

Wspólny układ smarowania silników pomocniczych i liczba pomp w takim układzie, w tym rezerwo-
wych, podlegają odrębnemu rozpatrzeniu przez PRS. 
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13.3     Doprowadzenie oleju smarowego do silników spalinowych i przekładni 

13.3.1     Końce rur ściekowych z miski olejowej silnika do zbiornika obiegowego należy tak rozmiesz-
czać, aby podczas pracy silnika były one stale zanurzone w oleju. Rury ściekowe dwóch lub więcej silni-
ków nie powinny się ze sobą łączyć. 

13.3.2     Rurociągi instalacji oleju smarowego nie powinny mieć połączeń z rurociągami o innym przezna-
czeniu, z wyjątkiem połączenia z wirówkami, które mogą być używane do oczyszczania paliwa pod warun-
kiem zastosowania skutecznych rozwiązań konstrukcyjnych całkowicie uniemożliwiających zmieszanie się 
paliwa z olejem. 

13.3.3     Przy zastosowaniu wirówek oleju smarowego należy przewidzieć środki uniemożliwiające zmie-
szanie się oleju silnika głównego z olejem silników pomocniczych.  

13.3.4     Na rurociągach układu smarowania obiegowego należy zainstalować: 
– filtr magnetyczny na rurociągu ssącym pomp smarowych obsługujących przekładnie zębate, 
– jeden filtr zgrubny (siatka) na rurociągu ssącym pomp, 
– dwa filtry równoległe, jeden przełączalny filtr podwójny lub jeden filtr samooczyszczający się na ruro-

ciągu tłoczącym pompy smarowej obsługującej silnik główny. 
Przepustowość każdego filtra oleju smarowego powinna być o 10% większa od wydajności największej 

pompy. 

13.3.5     Filtry oleju montowane równolegle, w celu umożliwienia ich czyszczenia bez przerywania poda-
wania oleju do silnika (np. filtry typu Duplex), powinny być tak wykonane, aby zminimalizować możli-
wość przypadkowego otwarcia filtra będącego pod ciśnieniem. Komora/komory filtra powinny mieć moż-
liwość: 
– odpowietrzenia przed włączeniem do użycia, 
– wyrównania ciśnienia przed otwarciem komory. 

W celu spełnienia tych wymagań należy zastosować zawory lub kurki z rurociągiem spustowym od-
prowadzonym w bezpieczne miejsce. 

13.3.6     Jeśli w instalacji oleju smarowego zastosowano podgrzewacze parowe lub wykorzystujące inne 
media grzewcze, to podgrzewacze te oprócz wskaźników pomiaru temperatury powinny być wyposażone 
w sygnalizację alarmową wysokiej temperatury lub sygnalizację alarmową braku przepływu. Taka sygna-
lizacja alarmowa nie jest wymagana, gdy wykluczona jest możliwość podgrzania czynnika do jego tem-
peratury zapłonu. 

13.4     Pompy oleju smarowego obsługujące turbiny parowe i ich przekładnie 

13.4.1     Instalacja oleju smarowego głównego zespołu turbinowego powinna być obsługiwana przez dwie 
pompy olejowe, z których każda powinna mieć wydajność zapewniającą smarowanie zespołu turbinowego 
przy maksymalnej mocy. Co najmniej jedna z pomp powinna mieć napęd niezależny. 

Jeżeli w jednej maszynowni zainstalowane są dwa główne zespoły turbinowe, to można zainstalować 
jedną pompę rezerwową z napędem niezależnym, która będzie służyła jako pompa rezerwowa dla obu ze-
społów. 

13.4.2     Konstrukcja i rozmieszczenie pomp powinno zapewniać ich niezawodne działanie bez koniecz-
ności zalewania pomp przed uruchomieniem. 

13.4.3     Układ smarowania głównych zespołów turbinowych powinien być typu grawitacyjnego. Należy 
zastosować wszystkie niezbędne środki dla zapewnienia dopływu oleju smarowego do głównego zespołu 
turbinowego w przypadku awarii głównej pompy olejowej lub w czasie swobodnego wybiegu turbin 
w przypadku przerwy w dopływie energii zasilającej silniki pomp. 

Zastosowanie obiegowego układu smarowania bez zbiornika grawitacyjnego podlega odrębnemu roz-
patrzeniu przez PRS. 
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13.5     Doprowadzenie oleju smarowego do turbin parowych i ich przekładni 

13.5.1     Rurociąg smarowania obiegowego ze wszystkimi odgałęzieniami do odbiorników powinien być 
wykonany z rur miedzianych, miedziano-niklowych lub równorzędnych. 

13.5.2     Z instalacji oleju smarowego głównego zespołu turbinowego olej może być pobierany tylko do 
urządzeń sterujących, regulacyjnych i zabezpieczających oraz do smarowania głównego łożyska oporo-
wego. 

13.5.3     Każdą instalację oleju smarowego należy wyposażyć w dźwiękową i świetlną sygnalizację awa-
ryjno-ostrzegawczą, włączającą się na stanowisku sterowania głównym zespołem turbinowym przy 
spadku ciśnienia oleju. W grawitacyjnym systemie smarowania sygnalizacja powinna działać przy takim 
poziomie oleju w zbiorniku grawitacyjnym, aby w czasie pozostałym do zatrzymania zespołu turbinowego 
przez urządzenia zabezpieczające nastąpiło włączenie pompy rezerwowej lub awaryjnej. 

13.5.4     Pojemność zbiornika w grawitacyjnym systemie smarowania nie powinna być mniejsza niż 
5-minutowe zapotrzebowanie oleju przy znamionowej mocy zespołu turbinowego. 

Zbiornik należy wyposażyć w rurę przelewową z dobrze oświetlonym przeziernikiem, widocznym 
ze stanowiska sterowania. Przekrój rury nie powinien być mniejszy niż 1,25 pola przekroju rurociągu tło-
czącego pompy. 

Należy przewidzieć możliwość doprowadzenia oleju z pomp do odbiorników z pominięciem zbiornika. 

13.5.5     Instalacja oleju smarowego głównego zespołu turbinowego powinna mieć dwie chłodnice oleju, 
z których jedna powinna być chłodnicą rezerwową. 

Jeżeli w jednej maszynowni zainstalowane są dwa zespoły turbinowe, to można zainstalować jedną 
rezerwową chłodnicę oleju dla obu zespołów turbinowych. 

Chłodnice oleju głównych zespołów turbinowych powinny być obsługiwane przez pompy obiegowe 
głównych skraplaczy. 

Jeżeli do obsługi chłodnic oleju przewidziano osobną, niezależną pompę, to dodatkowo należy przewi-
dzieć pompę rezerwową o wydajności nie mniejszej niż 0,6 wydajności potrzebnej do chłodzenia chłod-
nicy oleju przy znamionowej mocy zespołu turbinowego. Jako pompa rezerwowa może służyć każda 
pompa ogólnego użytku. 

13.5.6     Instalacja oleju smarowego głównego zespołu turbinowego i jego przekładni powinna spełniać 
również wymagania punktu 13.3.3. 

13.6     Zbiorniki oleju smarowego 

13.6.1     Zbiorniki oleju smarowego należy oddzielić od zbiorników paliwa ciekłego, wody kotłowej 
i wody pitnej przedziałami ochronnymi, spełniającymi wymagania podrozdziału 9.2.4 z Części II – Ka-
dłub. 

13.6.2     Zbiorniki ściekowo-obiegowe turbin powinny być w każdym przypadku oddzielone od zewnętrz-
nego poszycia dna przedziałem ochronnym, odpowiadającym wymaganiom podrozdziału 9.2.4 z Części II 
– Kadłub. 

Zaleca się stosowanie pod silnikiem przedziałów ochronnych. Dla silników spalinowych, jeżeli takich 
przedziałów nie przewidziano, na rurociągach ściekowych z karterów silników należy zainstalować za-
wory zwrotne lub zaporowe, sterowane sponad podłogi maszynowni. 

13.6.3     Na statkach nieograniczonego rejonu żeglugi i na statkach z ograniczonym rejonem żeglugi, ma-
jących w symbolu klasy znak dodatkowy I, należy przewidzieć rezerwowy zbiornik oleju o pojemności 
wystarczającej do napełnienia olejem układu smarowania do stanu roboczego. 

Zaleca się usytuowanie tego zbiornika poza dnem podwójnym. 

13.6.4     Wymagania podane w 12.2.3 mają również zastosowanie do zbiorników oleju smarowego, z tym 
że nie jest wymagane zdalne sterowanie: 

.1 zaworów na zbiornikach zapasowych, które normalnie są zamknięte 
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oraz 
.2 zaworów szybkozamykających, których omyłkowe zamknięcie może zagrażać bezpieczeństwu 

działania urządzeń napędu głównego lub ważnych mechanizmów pomocniczych. 

13.6.5     Jeżeli przewidziano instalację do ogrzewania zbiorników oleju smarowego, to należy spełnić wy-
magania podrozdziału 12.3. 

13.6.6     W odniesieniu do zbiorników oleju smarowego usytuowanych w przedziałach maszynowych ka-
tegorii A i, o ile to możliwe, również w odniesieniu do takich zbiorników usytuowanych w innych prze-
działach maszynowych powinny być spełnione wymagania określone w 12.2.2, 12.2.3 i 12.5 (patrz też 
1.10.2 i 1.10.3) oraz wymagania określone w 1.16.6.4 i 12.11. 

13.7     Prowadzenie rurociągów 

13.7.1     Rurociągi oleju mogą być prowadzone przez zbiorniki wody do picia i zbiorniki wody zasilającej 
kotły tylko w szczelnych tunelach stanowiących część konstrukcyjną takich zbiorników. 

13.7.2     Rurociągi oleju mogą być prowadzone przez zbiorniki paliwa bez stosowania szczelnych tuneli 
stanowiących część konstrukcyjną zbiornika, pod warunkiem zastosowania rur bez szwu, łączonych przy 
użyciu nierozbieralnych złączy. Jeżeli zastosowanie nierozbieralnych złączy jest niemożliwe, to należy 
stosować złącza kołnierzowe. 
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14     INSTALACJA OLEJU GRZEWCZEGO 

14.1     Wymagania ogólne 

Rozwiązania dotyczące przechowywania, rozprowadzania i wykorzystania olejów łatwo zapalnych, 
stosowanych pod ciśnieniem w instalacjach grzewczych powinny być takie, aby zapewnić bezpieczeństwo 
statku i znajdujących się na nim osób. W miejscach, gdzie znajdują się źródła zapłonu, rozwiązania te 
powinny spełniać wymagania podrozdziału 1.16.2, punktów 1.10.4, 1.16.6.3, 1.16.6.4, 9.4.2, 12.2.2, 12.2.3 
oraz podrozdziału 12.11 z niniejszej części Przepisów oraz punktów 2.5.3 i 2.5.4 z Części VII – Silniki, 
mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe. 

14.2     Pompy 

14.2.1     Instalacja oleju grzewczego powinna być wyposażona w dwie pompy obiegowe – zasadniczą 
i rezerwową. 

Pompy obiegowe oleju grzewczego, oprócz przycisków sterowania znajdujących się w pobliżu pomp, 
powinny mieć możliwość awaryjnego wyłączania z miejsca znajdującego się poza pomieszczeniem, w któ-
rym są zamontowane. 

14.2.2     Do napełniania zbiorników wyrównawczych oraz transportu oleju należy przewidzieć pompę 
transportową. 

14.3     Zbiorniki wyrównawcze 

14.3.1     W instalacjach oleju grzewczego należy przewidzieć zbiornik wyrównawczy, umieszczony 
w najwyższym miejscu instalacji. Pojemność zbiornika powinna przynajmniej 1,5 raza przewyższać przy-
rost objętości oleju w instalacji po podgrzaniu go do temperatury roboczej. 

14.3.2     Zbiornik wyrównawczy powinien być zaopatrzony we wskaźnik poziomu odpowiadający wyma-
ganiom punktu 9.4.3. Wskaźnik powinien mieć oznaczony najniższy dopuszczalny poziom oleju. 

14.3.3     Zbiornik wyrównawczy należy wyposażyć w rurociąg przelewowy prowadzący do zbiornika za-
pasowego lub ściekowego oleju grzewczego. 

14.3.4     Zbiornik wyrównawczy należy wyposażyć w sygnalizację najniższego i najwyższego dopusz-
czalnego poziomu oleju. 

Należy przewidzieć automatyczne wyłączanie grzania oleju, w przypadku gdy poziom oleju w zbior-
niku wyrównawczym spadnie poniżej dopuszczalnego. 

14.3.5     W instalacjach oleju grzewczego pracujących w środowisku gazu obojętnego zbiornik wyrów-
nawczy należy wyposażyć w manometr i zawór bezpieczeństwa. 

14.3.6     Należy przewidzieć skuteczny sposób odprowadzania par i gazów z instalacji poprzez zbiornik 
wyrównawczy. 

14.4     Zbiorniki zapasowe 

14.4.1      Pojemność zapasowego zbiornika oleju grzewczego powinna być wystarczająca do napełnienia 
olejem jednej sekcji rurociągów lub elementu o największej pojemności. 

14.4.2     Jeżeli zbiornik zapasowy służy również jako zbiornik spustowy oleju z całej instalacji, to jego 
pojemność powinna być wystarczająca do pomieszczenia tego oleju oraz oleju grzewczego o objętości 
określonej w 14.4.1. 

14.5     Prowadzenie rurociągów 

14.5.1     Prowadzenie rurociągów instalacji oleju grzewczego powinno odpowiadać wymaganiom okre-
ślonym w 1.16.11 i 13.6. 
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14.6     Rury odpowietrzające 

Rury odpowietrzające zbiorników wyrównawczych i zbiorników zapasowych oleju grzewczego po-
winny odpowiadać wymaganiom podrozdziału 9.1 i być wyprowadzone na pokład otwarty. 

14.7     Urządzenia do zbierania przecieków oleju 

14.7.1     Urządzenia do zbierania przecieków oleju powinny odpowiadać wymaganiom podrozdziału 12.5. 

14.7.2     Jeżeli armatura zaporowa na kotle oleju grzewczego nie ma zdalnego sterowania, to należy prze-
widzieć urządzenia do szybkiego spustu oleju z instalacji do zbiornika specjalnie przewidzianego do tego 
celu lub do zbiornika zapasowego o pojemności określonej w 14.4.2. 

14.8     Chłodzenie oleju 

W instalacjach oleju grzewczego mających nagrzewnice (kotły) utylizacyjne należy przewidzieć urzą-
dzenia do chłodzenia oleju. 

14.9     Izolacja 

Izolacja rurociągów i elementów wyposażenia instalacji oleju grzewczego powinna odpowiadać wy-
maganiom punktu 1.9.8. 

14.10     Kotły oleju grzewczego 

Kotły oleju grzewczego powinny spełniać wymagania określone w podrozdziale 9.14 z Części VII – 
Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe. 
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15     INSTALACJA WODY CHŁODZĄCEJ 

15.1     Pompy 

15.1.1     Instalacje chłodzenia wodnego silników głównych powinny odpowiadać następującym wymaga-
niom: 

.1 instalacja chłodzenia wodą zaburtową jednego silnika głównego powinna być wyposażona w dwie 
pompy, z których jedna jest rezerwową. Wydajność pompy rezerwowej nie powinna być mniejsza od 
wydajności pompy głównej. Co najmniej jedna z tych pomp powinna mieć napęd niezależny. 

 Możliwe jest zastosowanie jednej, wspólnej pompy rezerwowej, z niezależnym napędem, dla wody 
zaburtowej i słodkiej. Wydajność takiej pompy powinna być nie mniejsza niż wydajność każdej 
z pomp głównych. W takim systemie należy przewidzieć środki dla uniemożliwienia mieszania się 
wody zaburtowej z wodą słodką; 

.2 instalacja chłodzenia wodą zaburtową i wodą słodką dwóch lub więcej silników głównych może 
być obsługiwana przez: 
– pompy odrębne dla każdego z silników i w takim przypadku pompy rezerwowe nie są wyma-

gane, albo 
– jedną pompę dla instalacji wody zaburtowej o wydajności wystarczającej dla równoczesnego chło-

dzenia wszystkich silników pracujących z maksymalnym obciążeniem i jedną pompę wody słodkiej 
spełniającą identyczne wymagania. W tym przypadku należy przewidzieć przynajmniej jedną 
pompę rezerwową o parametrach wymaganych dla każdej z pomp zasadniczych; 

.3 na statkach z ograniczonym rejonem żeglugi, mających w symbolu klasy znak dodatkowy II lub 
III, z jednym silnikiem głównym, zamiast rezerwowej pompy chłodzenia wodą słodką można 
przewidzieć awaryjne chłodzenie wodą zaburtową. 

15.1.2     Dla chłodzonych wodą chłodnic oleju i powietrza głównych silników elektrycznych należy prze-
widzieć rezerwowe środki chłodzenia, równorzędne głównym. 

15.1.3     Jeżeli każdy silnik pomocniczy ma pompę wody chłodzącej, to nie wymaga się dla nich pomp 
rezerwowych. 

Jeżeli dla grupy silników pomocniczych przewidziano wspólną instalację wody chłodzącej, to wystar-
cza jedna pompa rezerwowa obsługująca instalację wody słodkiej lub zaburtowej. 

We wspólnej instalacji wody chłodzącej silników głównych i pomocniczych nie wymaga się oddziel-
nych pomp rezerwowych dla silników pomocniczych. 

Dla zespołów prądotwórczych, które mają być utrzymywane w stałej gotowości (tzw. gorącej rezerwie) 
należy przewidzieć stałą cyrkulację podgrzanej wody. 

15.1.4     W niezależnych instalacjach chłodzenia tłoków i wtryskiwaczy należy przewidzieć pompy rezer-
wowe o wydajności nie mniejszej niż wydajność pomp głównych. 

15.1.5     Chłodnice olejowe głównych turbozespołów powinny być obsługiwane przez pompy obiegowe 
głównych skraplaczy. 

Jeżeli dla chłodnicy oleju zastosowana jest oddzielna pompa wody chłodzącej, to należy przewidzieć 
pompę rezerwową o wydajności nie mniejszej niż 2/3 zapotrzebowania wody przez chłodnicę przy pracy 
turbozespołu z mocą znamionową. 

15.1.6     Jako pompy rezerwowe mogą mieć zastosowanie pompy balastowe, pompy osuszające lub 
pompy ogólnego użytku, wykorzystywane tylko do przetłaczania wody czystej. 

Zastosowanie do tego celu pomp pożarowych jest możliwe pod warunkiem spełnienia wymagań punktu 
3.2.3.2 z Części V – Ochrona przeciwpożarowa. 

15.2     Układ i połączenia rurociągów 

15.2.1     Dopływ wody zaburtowej do instalacji wody chłodzącej należy zapewnić przez co najmniej dwa 
zawory, z których jeden powinien być umieszczony na dnie statku, a drugi na burcie. Zawory te powinny 
być ze sobą połączone, a wodę do chłodzenia należy pobierać z łączącej je magistrali. 
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15.2.2     Wodę do instalacji chłodzenia silników pomocniczych i skraplaczy turbin pomocniczych zaleca 
się pobierać z osobnych zaworów dennych. Jeżeli zawory te są usytuowane w przedziale maszynowym, to 
rurociągi ssące tych instalacji powinny być połączone z magistralą zaworów dennych określoną w 15.2.1, 
a na rurociągach ssących należy zamontować zawory zaporowe. 

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

15.3     Filtry wody chłodzącej 

Jeżeli woda morska używana jest do bezpośredniego chłodzenia silnika głównego oraz silników me-
chanizmów pomocniczych, to na rurociągach poboru wody chłodzącej należy zainstalować filtry. Czysz-
czenie filtrów nie może powodować konieczności zatrzymywania dopływu wody chłodzącej do silników. 

15.4     Chłodzenie silników spalinowych 

15.4.1     W instalacjach chłodzenia wodą słodką należy przewidzieć zbiornik wyrównawczy wody słod-
kiej, w którym poziom wody powinien być wyższy od najwyższego poziomu wody w silniku. Zbiornik 
wyrównawczy powinien być przyłączony do rurociągów ssących pomp i może być wspólny dla instalacji 
chłodzenia kilku silników oraz powinien być wyposażony w urządzenie do sygnalizacji minimalnego po-
ziomu wody. 

15.4.2     Usytuowanie rurociągu wylotowego w instalacji chłodzenia silników wodą zaburtową powinno 
zapewniać pokrycie wodą najwyżej położonych powierzchni chłodzonych silników, chłodnic wody i oleju 
oraz uniemożliwiać powstawanie zastoin. 

15.4.3     Jeżeli w systemach chłodzenia tłoków i wtryskiwaczy stosuje się paliwo lub olej smarowy, to 
powinny być spełnione wymagania zawarte w rozdziałach 12 i 13. 

15.4.4     Silniki napędów awaryjnych powinny mieć własne, niezależne instalacje chłodzenia. 
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16     INSTALACJE SPRĘŻONEGO POWIETRZA 

16.1     Liczba zbiorników i zapas sprężonego powietrza 

16.1.1     Instalacja sprężonego powietrza rozruchowego silników głównych powinna być tak zaprojekto-
wana, aby był zapewniony równoczesny rozruch i nawrót wszystkich silników głównych. 

16.1.2     Zapas sprężonego powietrza do rozruchu silników głównych i zasilania ich układów sterowania 
powinien być przechowywany w co najmniej dwóch zbiornikach lub grupach zbiorników, zainstalowa-
nych tak, aby mogły być użytkowane niezależnie. W każdym z tych dwóch zbiorników lub w każdej ich 
grupie powinien być przechowywany zapas powietrza rozruchowego nie mniejszy niż połowa zapasu wy-
maganego odpowiednio w 16.1.3 i 16.1.4. 

16.1.3     Zapas sprężonego powietrza we wszystkich zbiornikach przeznaczony do rozruchu i nawrotu silni-
ków głównych powinien zapewniać wykonanie co najmniej 12 rozruchów, na przemian naprzód i wstecz, 
każdego silnika przygotowanego do ruchu. 

16.1.4     Zapas sprężonego powietrza do rozruchu głównych silników nienawrotnych, napędzających 
śruby o skoku nastawnym lub połączonych z innymi mechanizmami, umożliwiającymi rozruch silników 
bez obciążenia, powinien zapewniać wykonanie przez silnik przygotowany do ruchu co najmniej: 
– 6 rozruchów w instalacji z jednym silnikiem, 
– 3 rozruchy każdego silnika w instalacji z dwoma i więcej silnikami. 

16.1.5     Do rozruchu silników pomocniczych należy przewidzieć oddzielny zbiornik sprężonego powie-
trza o pojemności wystarczającej do wykonania 6 rozruchów największego z silników przygotowanych do 
ruchu. Dodatkowo należy: 
– przewidzieć możliwość uruchamiania silników pomocniczych z jednego ze zbiorników rozruchowych sil-

ników głównych,  
lub 

– wymaganą ilość sprężonego powietrza pomieścić w dwóch zbiornikach o pojemności każdego wystar-
czającej dla 3 rozruchów. 
PRS może zrezygnować z wymagania instalowania oddzielnego zbiornika do rozruchu silników pomoc-

niczych, jeżeli będzie spełnione wymaganie podane w 16.1.6. 

16.1.6     Ze zbiornika lub grupy zbiorników sprężonego powietrza rozruchowego, o których mowa 
w 16.1.2, można przewidzieć pobór powietrza do rozruchu silników pomocniczych, działania gwizdka 
i innych celów, pod warunkiem że: 
– ich pojemność będzie odpowiednio zwiększona,  
– będzie przewidziane automatyczne dopełnianie zbiorników sprężonego powietrza, 

lub 
– będzie przewidziana sygnalizacja spadku ciśnienia o nie więcej niż 0,5 MPa poniżej ciśnienia robo-

czego w zbiornikach sprężonego powietrza. 
W przypadku instalowania specjalnego zbiornika powietrza dla gwizdka, jego pojemność powinna być 

wystarczająca do ciągłego działania gwizdka w ciągu 2 minut, przy czym godzinowa wydajność sprężarki 
nie powinna być mniejsza od ilości powietrza koniecznej dla 8-minutowego, ciągłego działania gwizdka. 

Jeżeli przewiduje się pobór powietrza ze zbiornika do gwizdka do innych celów, to należy odpowiednio 
zwiększyć jego pojemność oraz zastosować automatyczne dopełnianie lub sygnalizację działającą w przy-
padku, gdy ilość powietrza w zbiorniku zmniejszy się do ilości wymaganej dla gwizdka. 

Dopełnianie zbiorników powietrza na statkach mających w symbolu klasy znak automatyzacji powinno 
spełniać wymagania podrozdziału 21.2 z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania. 

16.1.7     Zbiornik rozruchowy silników pomocniczych, o którym mowa w 16.1.5, może być dopełniany 
ze zbiorników omówionych w 16.1.6, należy jednak uniemożliwić przepływ powietrza w przeciwnym 
kierunku. 
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16.1.8     Jeżeli rozruch awaryjnego zespołu prądotwórczego odbywa się przy użyciu sprężonego powie-
trza, to w pomieszczeniu tego zespołu należy zainstalować zbiornik sprężonego powietrza o pojemności 
wystarczającej do 3 rozruchów silnika. Napełnienie tego zbiornika może być dokonywane ze zbiorników 
rozruchowych silników głównych lub pomocniczych poprzez zawór zwrotny zainstalowany w pomiesz-
czeniu zespołu awaryjnego, albo ze sprężarki elektrycznej zasilanej z awaryjnej rozdzielnicy. 

Jeżeli sprężone powietrze jest jedynym środkiem uruchamiania awaryjnego zespołu prądotwórczego, to na-
leży przewidzieć dwa zbiorniki sprężonego powietrza, każdy o pojemności wystarczającej do 3 rozruchów 
zespołu. 

16.1.9     Należy zredukować do minimum możliwość przedostawania się oleju do instalacji sprężonego 
powietrza oraz zapewnić możliwość odwodnienia instalacji poprzez zainstalowanie kurków odwadniają-
cych na butlach i na najniżej usytuowanych rurociągach tej instalacji. 

16.2     Sprężarki powietrza rozruchowego 

16.2.1     Liczba sprężarek głównych nie powinna być mniejsza niż 2, przy czym jedna z nich może być 
sprężarką zawieszoną. Całkowita wydajność sprężarek głównych powinna być wystarczająca do napełnienia 
w ciągu 1 godziny zbiorników sprężonego powietrza silników głównych od ciśnienia atmosferycznego do 
ciśnienia niezbędnego do wykonania określonej w 16.1.3 lub 16.1.4 liczby rozruchów i nawrotów.  

Wydajność poszczególnych sprężarek głównych powinna być jednakowa. Wydajność sprężarek z napędem 
niezależnym nie powinna być mniejsza niż 0,5 wydajności wymaganej dla wszystkich sprężarek głównych. 

W przypadku awarii jednej ze sprężarek wydajność pozostałych nie powinna być mniejsza od wyma-
ganego w 16.1.6 zapotrzebowania powietrza dla gwizdka. 

16.2.2     Na statkach z ograniczonym rejonem żeglugi zamiast sprężarki napędzanej przez silnik główny 
można stosować urządzenia do ładowania zbiorników rozruchowych z cylindrów silnika. 

Na statkach z ograniczonym rejonem żeglugi, mających w symbolu klasy znak dodatkowy III, można 
zastosować, po uzgodnieniu z PRS, jedno urządzenie do napełniania zbiorników rozruchowych. 

Wydajność sprężarek lub zaworów do ładowania z cylindrów powinna odpowiadać wymaganiom po-
danym w 16.2.1. 

16.2.3     Na statkach, których silniki główne i pomocnicze są uruchamiane sprężonym powietrzem należy 
przewidzieć urządzenie umożliwiające uruchomienie tych silników ze stanu bezenergetycznego zgodnie 
z 1.8.4. 

Do tego celu może służyć sprężarka ręczna lub spalinowy zespół sprężarkowy z ręcznym rozruchem 
silnika, ładujące powietrze do osobnego zbiornika o pojemności wystarczającej do wykonania 3 rozruchów 
jednego zespołu prądotwórczego, lub jednej sprężarki głównej, jeżeli jest ona napędzana silnikiem spali-
nowym. 

Osobny zbiornik sprężonego powietrza nie jest wymagany, jeżeli sprężarka ręczna lub zespół spali-
nowy mogą napełnić w czasie 1 godziny zbiornik wymieniony w 16.1.5. 

16.3     Układ i połączenia rurociągów 

16.3.1     Powinna istnieć możliwość napełniania każdego zbiornika powietrza rozruchowego wymienionego 
w 16.1 przez każdą sprężarkę główną wymienioną w 16.2. Połączenia między zbiornikami – patrz 16.1.7. 

16.3.2     Na rurociągu za każdą sprężarką należy zainstalować zawór zaporowo-zwrotny. 

16.3.3     Temperatura sprężonego powietrza napływającego do zbiornika z zaworu ładowania na silniku 
nie powinna przekraczać 90 °C. W razie potrzeby należy zainstalować chłodnicę powietrza. Rurociągów 
do napełniania zbiorników nie należy prowadzić pod podłogą. 

16.3.4     Powierzchnia przekroju poprzecznego rurociągów odprowadzających sprężone powietrze na ze-
wnątrz pomieszczenia maszynowego z zaworów bezpieczeństwa lub zabezpieczeń topikowych nie po-
winna być mniejsza od 2-krotnej powierzchni zaworu lub zabezpieczenia. 

Na rurociągach tych należy przewidzieć urządzenia odwadniające. 
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17     INSTALACJA WODY ZASILAJĄCEJ KOTŁY 

17.1     Pompy 

17.1.1     Każdy kocioł główny i każdy pomocniczy ważny kocioł parowy (określenie – patrz 1.2) lub grupa 
wspólnie pracujących kotłów oraz każdy inny kocioł, który mógłby stwarzać zagrożenie w przypadku 
braku zasilania wodą, powinien mieć co najmniej dwie pompy zasilające z niezależnym napędem mecha-
nicznym. Wydajność każdej pompy powinna być wystarczająca do pracy kotła w nominalnych warunkach 
eksploatacyjnych. 

Kotły pomocnicze, które nie są kotłami o ważnym przeznaczeniu oraz kotły bezpaleniskowe (na gazy 
odlotowe), których konstrukcja pozwala na pozostawanie bez wody przy ogrzewaniu spalinami, mogą 
mieć jedną pompę zasilającą. 

Jeżeli zainstalowano więcej niż dwie pompy zasilające, to po wyłączeniu z pracy jednej z nich łączna 
wydajność pozostałych pomp nie powinna być mniejsza od określonej wyżej wydajności jednej pompy 
zasilającej. 

Jeżeli konstrukcja pompy zasilającej nie wyklucza możliwości wzrostu ciśnienia ponad ustaloną war-
tość, to na obudowie pompy lub na rurociągu za pompą, a przed pierwszym zaworem odcinającym należy 
zainstalować zawór nadmiarowy bądź przewidzieć inne zabezpieczenie. 

17.1.2     Doprowadzenie pary do pomp zasilających z napędem parowym powinno być wykonane oddziel-
nym rurociągiem i powinno być możliwe z każdego kotła obsługiwanego przez te pompy. 

17.1.3     Kotły główne i kotły pomocnicze o ważnym przeznaczeniu z przymusowym obiegiem wody na-
leży wyposażyć w co najmniej dwie pompy obiegowe, w tym jedną rezerwową. 

17.2     Układ i połączenia rurociągów 

17.2.1     W przypadku otwartego układu zasilania należy przewidzieć możliwość pobierania przez pompy 
zasilające wody ze skrzyń cieplnych oraz ze zbiorników zapasowych wody zasilającej. 

17.2.2     Jeżeli instalacja parowa składa się z dwóch lub więcej kotłów parowych o ważnym przeznaczeniu 
dla bezpieczeństwa statku, to instalacja ta powinna być wyposażona w co najmniej dwie niezależne insta-
lacje wody zasilającej, zawierające pompy zasilające, przy czym dopuszcza się jeden wspólny króciec 
zasilający na walczaku kotła. 

Dla kotłów pomocniczych, które nie są kotłami o ważnym przeznaczeniu, wystarczy jedna instalacja 
wody zasilającej. 

17.2.3     Należy przewidzieć środki skutecznie zapobiegające przedostawaniu się oleju do wody zasilają-
cej kotły. Rurociągi wody zasilającej można prowadzić przez zbiorniki oleju jedynie w szczelnych tune-
lach stanowiących część konstrukcyjną zbiornika. 

17.2.4     Instalacja wody zasilającej kotłów głównych i kotłów pomocniczych o ważnym przeznaczeniu 
powinna być wyposażona w urządzenie do automatycznej kontroli zasolenia wody. 

17.3     Zbiorniki 

Zbiorniki wody kotłowej należy oddzielić od zbiorników paliwa płynnego, oleju smarowego i roślin-
nego przedziałami ochronnymi spełniającymi wymagania podrozdziału 9.2.4 z Części II – Kadłub. 
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18     INSTALACJA PAROWA, SZUMOWANIA I ODMULANIA KOTŁÓW 

18.1     Układ i połączenia rurociągów 

18.1.1     Jeżeli dwa lub więcej kotłów połączono między sobą, to przy każdym kotle, przed rurociągiem 
zbiorczym, należy zainstalować zawory zwrotne. Zaworów tych można nie instalować, jeżeli na kotle 
przewidziane są zawory zaporowo-zwrotne. 

18.1.2     Rurociągi od zaworów szumowania i odmulania dwóch i więcej kotłów mogą być doprowadzone 
do wspólnego rurociągu odlotowego pod warunkiem zamontowania na tych rurociągach zaworów zwrot-
nych przed wspólnym rurociągiem odlotowym. 

18.1.3     Parę do gwizdka okrętowego należy doprowadzić oddzielnym rurociągiem wprost z kotła głów-
nego. Wymaganie to nie dotyczy statków, które oprócz gwizdka parowego mają powietrzne lub elektryczne 
dźwiękowe środki sygnalizacyjne. 

18.1.4     Mechanizmy, do których przyłączone są rurociągi parowe powinny być odciążone od naprężeń 
wynikających z cieplnego wydłużenia rurociągów przez zapewnienie możliwości samokompensacji 
(np. zaprojektowanie wygięć rurociągów) lub zamontowanie w odpowiednich miejscach kompensatorów 
(patrz też 1.16.11.8). 

18.1.5     Na rurociągach parowych doprowadzających parę do mechanizmów i urządzeń skonstruowanych 
na ciśnienie niższe od kotłowego należy zainstalować zawory redukcyjne i spełnić wymagania punktu 
1.16.6.2. 

18.1.6     Jeżeli przewidziano instalację rurociągów do parowania zbiorników paliwa i zbiorników ładunku 
ciekłego, to na każdym zbiorniku należy zainstalować zawór zaporowo-zwrotny. 

18.1.7     Rurociągi parowe w maszynowni i przedziale kotłowym należy prowadzić w miarę możliwości 
w górnej części tych pomieszczeń, w miejscach dostępnych do oględzin i obsługi. 

Pod podłogą maszynowni i kotłowni nie należy prowadzić rurociągów parowych, z wyjątkiem ruro-
ciągu ogrzewania parowego i rur do szumowania i odmulania kotłów. 

Rurociągów parowych nie należy prowadzić w pobliżu zbiorników paliwa. 

18.1.8     Rurociągów parowych nie należy prowadzić przez farbiarnie, lampiarnie i inne pomieszczenia 
przeznaczone do przewozu i przechowywania materiałów palnych. 

18.1.9     Rurociągów parowych nie należy prowadzić przez ładownie. 

18.2     Osuszanie rurociągów parowych 

18.2.1     Na rurociągach dolotowych pary, w celu zabezpieczenia mechanizmów przed uderzeniami wod-
nymi, należy przewidzieć urządzenia do odwadniania. 

18.2.2     W przypadku stosowania otwartego układu odwodnień rurociągów parowych, rury odwadniające 
należy odprowadzić poniżej poziomu płyt podłogi. 
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19     INSTALACJA SKROPLINOWA TURBIN PAROWYCH 

19.1     Wymagania ogólne 

Każdy główny zespół turbinowy powinien mieć własną instalację skroplinową, zapewniającą utrzymy-
wanie stałego podciśnienia we wszystkich nominalnych warunkach pracy. 

Turbiny pomocnicze mogą mieć wspólną instalację skroplinową. W warunkach marszowych można 
stosować odprowadzenie pary odlotowej z pomocniczych turbozespołów do skraplacza głównego lub do 
stopni głównego zespołu turbinowego. 

19.2     Pompy 

19.2.1     Instalacja skroplinowa głównej turbiny parowej powinna być wyposażona w dwie niezależne 
pompy wody chłodzącej – zasadniczą i rezerwową. 

Wydajność pompy rezerwowej nie powinna być mniejsza niż 0,3 nominalnego zapotrzebowania 
wody chłodzącej. Jako pompa rezerwowa może być użyta każda pompa o wystarczającej wydajności. 

Na statkach dwuśrubowych można zainstalować jedną rezerwową pompę obiegową do obsługi obu 
zespołów turbinowych. 

Jeżeli do chłodzenia skraplacza głównego przewidziana jest równoczesna praca dwóch pomp, o wydaj-
ności każdej nie mniejszej niż 0,5 nominalnego zapotrzebowania wody, to rezerwowa pompa obiegowa 
nie jest wymagana.  

19.2.2     Jeżeli skraplacz pomocniczy jest wspólny dla wszystkich turbin pomocniczych, to powinien on 
być chłodzony przez dwie niezależne pompy wody chłodzącej – zasadniczą i rezerwową. Pompą rezer-
wową może być dowolna pompa o wystarczającej wydajności. 

19.2.3     Instalacja skroplinowa turbin parowych powinna być wyposażona w dwie niezależne pompy 
skroplinowe – zasadniczą i rezerwową. Wydajność każdej pompy powinna wynosić co najmniej 1,25 mak-
symalnej ilości pary odlotowej doprowadzanej do skraplacza. W instalacjach z dwoma skraplaczami głów-
nymi umieszczonymi w jednej maszynowni rezerwowa pompa skroplinowa może być wspólna dla obu 
skraplaczy. 

19.3     Układ i połączenia rurociągów 

19.3.1     Układ i połączenia rurociągów powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 15.2 i 15.3. 

19.3.2     Wzajemne położenie zbiornika, króćca odpływowego i pompy skroplinowej powinno wykluczać 
możliwość zatapiania niższych rzędów rurek skraplacza i zapewniać spływ skroplin do pompy. Należy 
przewidzieć otwór do oczyszczania zbiornika. 

19.3.3     Dysze eżektorów instalacji skroplinowej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zanieczysz-
czeniem. W tym celu na rurociągu parowym należy umieścić metalową siatkę ochronną. 
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20     INSTALACJA ŚCIEKÓW SANITARNYCH 

20.1     Wymagania ogólne 

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

20.1.2     Statki  inne niż wymienione w 20.1.1, a posiadające instalację ścieków sanitarnych, powinny 
spełniać wymagania niniejszego podrozdziału, punktów 20.2.2, 20.2.6, 20.2.8, 20.2.9 i 20.2.10 oraz do-
datkowo wymagania dla statków niekonwencyjnych, zawarte w Części IX – Ochrona środowiska, Przepi-
sów nadzoru konwencyjnego statków morskich. 

20.1.3     Rurociągi ściekowe instalacji grawitacyjnych należy prowadzić ze spadem w kierunku odpływu, 
tak aby w przewidywanych w normalnej eksploatacji warunkach przechyłu i przegłębienia ścieki nie za-
legały w rurociągach. 

20.1.4     Wszystkie przybory sanitarne, zlewy, wanny pralnicze, ścieki podłogowe itp. podłączone do gra-
witacyjnej instalacji ściekowej należy wyposażyć w zamknięcia wodne (tzw. syfony). 

20.1.5     Rurociągi ściekowe instalacji grawitacyjnych należy wyposażyć w rury odpowietrzające, wypro-
wadzone z pionów spustowych oraz z miejsc najbardziej oddalonych od pionów spustowych. Ilość, roz-
mieszczenie i średnica odpowietrzeń powinny być takie, aby odpływające ścieki nie powodowały wysy-
sania wody z syfonów. 

20.1.6     Zakończenia odpowietrzeń należy umieszczać z dala od otwieranych okien, drzwi, wlotów do 
instalacji wentylacyjnych itp., tak aby ulatniające się gazy nie przedostawały się do pomieszczeń, w któ-
rych przebywają ludzie. 

20.1.7     Instalacje rurociągów odpowietrzających powinny spełniać stosowne wymagania podrozdziału 9.1. 

20.1.8     Rurociągi bezpośredniego zrzutu ścieków sanitarnych za burtę powinny spełniać odpowiednie 
postanowienia rozdziału 5. 

20.2     Oczyszczalnie ścieków, zbiorniki retencyjne, instalacje zdawania ścieków 

20.2.1     Statek należy wyposażyć w zbiornik retencyjny ścieków fekalnych lub oczyszczalnię ścieków 
(bądź jedno i drugie) oraz w rurociąg umożliwiający zdawanie zawartości zbiornika i oczyszczalni do 
lądowych urządzeń odbiorczych za pośrednictwem znormalizowanego złącza zdawczego usytuowanego 
na pokładzie, opisanego w 20.2.11. Do opróżniania zbiornika retencyjnego należy przewidzieć pompę od-
powiedniego typu oraz o odpowiednich parametrach, mając na uwadze własności pompowanej cieczy, 
wielkość i usytuowanie zbiornika oraz założony czas jego opróżnienia. 

20.2.2     Zbiorniki retencyjne ścieków fekalnych nie mogą mieć żadnych wspólnych ścian z pomieszcze-
niami mieszkalnymi, magazynami prowiantowymi ani ze zbiornikami innymi niż zbiorniki balastowe, za-
pasowe paliwa ciężkiego, zbiorniki pozostałości olejowych lub zbiorniki służące do przechowywania in-
nych zbędnych cieczy. W przypadku gdy zbiorniki retencyjne ścieków są zbiornikami kadłubowymi, to 
otaczające je przedziały ochronne powinny spełniać wymagania podrozdziału 9.2.4 z Części II – Kadłub. 

20.2.3     Zbiornik retencyjny powinien umożliwiać przechowywanie ścieków fekalnych. W przypadku 
gdy instalacje ścieków fekalnych i szarych są ze sobą połączone, pojemność zbiornika powinna być wy-
starczająca do przechowywania wszystkich ścieków sanitarnych. W przypadku rozdzielonych instalacji 
zbiornik retencyjny dla ścieków szarych nie jest wymagany. Pojemność, V, zbiornika retencyjnego po-
winna być obliczana według poniższego wzoru:  

 V = 0,001qnt  [m3] (20.2.3) 
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gdzie: 
q – ilość ścieków, w litrach, przypadająca na jedną osobę na dobę. Dla ścieków fekalnych należy przyj-

mować wartość 70 l/osobę na dobę, dla ścieków szarych i fekalnych (instalacje połączone) 230 l/osobę 
na dobę. W przypadku systemów podciśnieniowych należy przyjmować odpowiednio 25 l/osobę na 
dobę oraz 185 l/osobę na dobę, chyba że producent systemu podaje inne wytyczne, 

n – maksymalna liczba osób, do przewozu których statek jest uprawniony, 
t – wyrażony w dobach czas pobytu w porcie i/lub na obszarze, na którym nie można usuwać ścieków 

w sposób zgodny z wymaganiami Załącznika IV do Konwencji MARPOL 73/78. Normalnie nie 
powinien on być krótszy niż 3 doby. Jeżeli oprócz zbiornika retencyjnego statek posiada także 
oczyszczalnię ścieków, to do obliczenia pojemności zbiornika można przyjąć czas t = 2 doby. Dla 
statków pasażerskich odbywających rejsy trwające do 4 godzin pojemność zbiornika może być 
zmniejszona do 30 % wartości obliczonej wg powyższego wzoru, natomiast jeżeli czas trwania rejsu 
nie przekracza 2 godzin – do 10 %. 

20.2.4     Zbiornik retencyjny należy wyposażyć w sygnalizację alarmową osiągnięcia 75 % oraz 100 % 
napełnienia zbiornika. 

20.2.5     Zbiornik retencyjny należy wyposażyć w instalację do mycia wodą. Zaleca się, aby usztywnienia 
ścian znajdowały się na zewnątrz zbiornika. 

20.2.6     Oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki retencyjne ścieków sanitarnych posiadające wewnętrzne 
przegrody powinny posiadać odpowietrzenia wyprowadzone z komór, do których doprowadzone są rury 
ściekowe, chyba że konstrukcja przegród wyklucza taką potrzebę. 

20.2.7     Oczyszczalnie ścieków instalowane na statkach powinny być typu uznanego przez IMO lub PRS 
oraz spełniać wymagania następujących rezolucji IMO w zakresie przeprowadzania prób i stopnia czysto-
ści 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 roku i po tej dacie – wymagania 

rezolucji MEPC.159(55)1. 
– wytyczne z roku 2012 dotyczące wdrożenia standardów dla ścieków oczyszczonych oraz przeprowa-

dzenia prób działania oczyszczalni ścieków zawartych w rezolucji MEPC.227(64). 
Wydajność oczyszczalni ścieków należy dobierać zależnie od liczby osób, do przewozu których statek 

jest uprawniony, kierując się przy tym wytycznymi producenta. 

20.2.8     W przypadku instalowania na statku oczyszczalni ścieków wykorzystującej procesy biologicznej 
obróbki ścieków, instalacje ścieków szarych i fekalnych należy rozdzielić. Ścieki fekalne należy doprowa-
dzić do pierwszego stopnia oczyszczalni, natomiast ścieki szare do ostatniego stopnia (komory dezynfek-
cyjnej). 

20.2.9     Jeżeli na statku instalowane jest urządzenie służące do rozdrabniania i dezynfekcji ścieków, to 
powinno być ono typu uznanego przez PRS. 

20.2.10     Na rurociągu wylotowym oczyszczonej wody z oczyszczalni ścieków oraz na wylocie ścieków 
z urządzenia do rozdrabniania i dezynfekcji ścieków należy instalować kurki do poboru próbek. 

                                                      
1  Oczyszczalnie ścieków zainstalowane na statkach w dniu 1 stycznia 2010 r. lub po tej dacie powinny spełniać znowelizowane 

wytyczne, dotyczące wdrażania norm czystości usuwanych wód oraz konstrukcji i prób oczyszczalni ścieków fekalnych, za-
warte w rezolucji MEPC.159(55). 

 Oznacza to, że powyższe wymagania mają zastosowanie do nowych statków, których stępka została położona, lub które znaj-
dowały się w podobnym stadium budowy, w dniu 1 stycznia 2010 r. lub po tej dacie oraz do statków istniejących, na których 
nowa instalacja została wykonana w dniu 1 stycznia 2010 r. lub później, a data ta została określona w umowie z wykonawcą, 
zaś w przypadku braku takiej daty – do statków, na których rzeczywiste zainstalowanie oczyszczalni ścieków na statku nastą-
piło w dniu 1 stycznia 2010 r. lub po tej dacie. 
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20.2.11     Znormalizowane złącze zdawcze do ścieków fekalnych ze zbiornika i oczyszczalni powinno być 
wyposażone w kołnierz przyłączeniowy i powinno być wykonane zgodnie z poniższą tabelą. Znormalizo-
wane złącze zdawcze powinno być usytuowane na pokładzie, w miejscu łatwo dostępnym z obydwu burt 
i w którym możliwe będzie  łatwe podłączenie węża odbiorczego oraz powinno być wyposażone w koł-
nierz zaślepiający i tabliczkę informacyjną o treści:  

Ścieki fekalne. 

Tabela 20.2.11 
Znormalizowane złącze zdawcze do ścieków fekalnych 

Parametr Wymiary / ilość 

Średnica zewnętrzna 210 mm 

Średnica wewnętrzna Odpowiednio do średnicy zewnętrznej rury 

Średnica okręgu rozmieszczenia śrub 170 mm 

Wycięcia dla śrub w kołnierzu 
4 otwory o średnicy 18 mm, rozmieszczone równomiernie na okręgu 
rozmieszczenia śrub i rozcięte, aż do zewnętrznego obwodu kołnierza; 
szerokość rozcięcia 18 mm 

Grubość kołnierza 16 mm 

Śruby i nakrętki 4 komplety, śruby o średnicy 16 mm i odpowiedniej długości 

Kołnierz przyłączeniowy powinien być wykonany ze stali lub innego równoważnego materiału i posiadać płaską powierzchnię 
styku. Kołnierz ten wraz z uszczelką powinien być odpowiedni dla ciśnienia roboczego wynoszącego 0,6 MPa. Kołnierz przy-
stosowany jest do rur o maksymalnej średnicy wewnętrznej równej 100 mm. 

20.2.12     Jeżeli na statku przewidziano instalację usuwania do morza zawartości zbiornika retencyjnego, 
w którym gromadzone są ścieki fekalne bądź ścieki fekalne i szare, to przy zaworze wylotowym na burcie 
powinna być umieszczona tabliczka o treści:  

Nieoczyszczone ścieki fekalne.  
Usuwanie za burtę w strefie 12 Mm od najbliższego lądu jest zabronione. 

Tabliczka o takiej treści powinna być również usytuowana przy zaworach burtowych bezpośredniego 
odlotu za burtę ścieków fekalnych. 
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21     URZĄDZENIA CHŁODNICZE 

21.1     Zakres zastosowania 

21.1.1     Klasyfikowane urządzenia chłodnicze powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom niniejszego 
rozdziału. 

21.1.2     W odniesieniu do nieklasyfikowanych urządzeń chłodniczych mają zastosowanie wymagania za-
warte w następujących punktach: 
– 21.1.3.1; 21.1.3.2; 21.1.3.5 (tylko w odniesieniu do aparatów i zbiorników pracujących pod ciśnieniem 

czynnika chłodniczego);  
– 21.1.3.6 (tylko w odniesieniu do instalacji czynnika chłodniczego);  
– 21.2.1; 21.2.2; 21.6.1; 21.6.3 do 21.6.7; 21.7.1 do 21.7.5; 21.8.4; 21.9.3; 21.10; 21.11.2; 21.12.1 do 

21.12.3; 21.13.1 i .2; 21.14; 21.15.2 i .3; 21.15.4.3; 21.15.8; 21.17.2 (tylko w odniesieniu do wyposa-
żenia pracującego pod ciśnieniem czynnika chłodniczego);  

– 21.17.3 i .5; 1.4.7.2, .3, .5 i .7 (tylko w odniesieniu do urządzeń zabezpieczających); 
– 1.4.7.1 (tylko w odniesieniu do mechanizmów i aparatów wg 21.1.3.1, .2 i .5); 
– 1.5.5.1; 1.16.8.2 i 1.16.8.3. 

21.1.3     Następujące mechanizmy i wyposażenie instalowane w urządzeniach chłodniczych powinny być 
z odbiorem PRS: 

.1 sprężarki czynnika chłodniczego; 

.2 pompy czynnika chłodniczego; 

.3 pompy chłodziwa; 

.4 pompy wody chłodzącej; 

.5 wymienniki ciepła i inne aparaty oraz zbiorniki pracujące pod ciśnieniem czynnika chłodniczego, 
chłodziwa lub wody chłodzącej; 

.6 rury i armatura przeznaczone na ciśnienie od 1,0 MPa wzwyż; 

.7 przyrządy układów sterowania automatycznego, kontrolnych i bezpieczeństwa oraz przyrządy do 
pomiaru i rejestracji temperatury w pomieszczeniach chłodzonych. 

Wyżej wymienione mechanizmy i wyposażenie powinny spełniać mające zastosowanie wymagania Czę-
ści VII – Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe, Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy 
sterowania i Części IX – Materiały i spawanie. 

21.2     Czynniki chłodnicze i ciśnienia obliczeniowe 

21.2.1     Czynniki chłodnicze dzielą się na następujące trzy grupy: 

I – niepalne; 
II – toksyczne i palne, których dolna granica zapalności mieszaniny par czynnika chłodniczego z po-

wietrzem odpowiada objętościowej zawartości czynnika 3,5 % lub większej; 
III – wybuchowe lub palne, których dolna granica zapalności mieszaniny par czynnika chłodniczego 

z powietrzem odpowiada objętościowej zawartości czynnika mniejszej niż 3,5 %. 
Czynniki chłodnicze grupy III mogą być stosowane, po uzgodnieniu z PRS, tylko w urządzeniach 

chłodniczych statków przewożących gazy ciekłe wykorzystywane jako czynnik chłodniczy. 

21.2.2     W obliczeniach wytrzymałości elementów pracujących pod ciśnieniem czynnika chłodniczego ci-
śnienie obliczeniowe należy przyjmować wg tabeli 21.2.2. 
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Tabela 21.2.2 
Czynniki chłodnicze i ciśnienia obliczeniowe 

Grupa czynnika 
chłodniczego Symbol Wzór 

Ciśnienie obliczeniowe [MPa] 1) 
Strona wysokiego ci-

śnienia 
Strona niskiego  

ciśnienia 

I 

R-12 2) CF2Cl2 1,2 1,1 
R-22 CHF2Cl 2,0 1,7 
R-502  mieszanina azeotropowa 

R22+R115 2,0 1,9 

II R-717 NH3 2,0 1,8 
III R-290 C3H8 1,6 1,5 

Uwagi do tabeli 21.2.2: 
1)   Ciśnienie obliczeniowe jest równe maksymalnemu ciśnieniu roboczemu. 
2)     Nie należy stosować w nowych konstrukcjach. 

Dla elementów wyposażenia urządzeń chłodniczych pracujących pod ciśnieniem czynników chłodni-
czych o niskich temperaturach krytycznych (poniżej +50 °C) wartość ciśnienia obliczeniowego podlega 
odrębnemu rozpatrzeniu przez PRS. 

21.2.3     Czynniki chłodnicze nie wymienione w tabeli 21.2.2 mogą być stosowane po każdorazowym 
uzgodnieniu z PRS. 

Wielkość ciśnienia obliczeniowego należy przyjmować jako wielkość ciśnienia par nasyconych danego 
czynnika chłodniczego przy temperaturze +55 °C dla strony wysokiego ciśnienia i +45 °C dla strony ni-
skiego ciśnienia. 

21.3     Wydajność i wyposażenie urządzeń chłodniczych 

21.3.1     Urządzenie chłodnicze powinno zapewniać w normalnych warunkach eksploatacji statku stałe 
utrzymywanie w pomieszczeniach chłodzonych odpowiedniej temperatury, w zależności od rodzaju przewo-
żonego ładunku i rejonu żeglugi. 

21.3.2     Urządzenie chłodnicze statków z nieograniczonym rejonem żeglugi powinno zapewnić utrzyma-
nie wymaganych temperatur w pomieszczeniach chłodzonych ładowni oraz chłodzenie dla innych odbior-
ników skutku chłodniczego przy następujących warunkach otoczenia: 
– temperatura wody morskiej +32 °C, 
– temperatura powietrza zewnętrznego +40 °C. 

21.3.3     Urządzenie chłodnicze powinno składać się z co najmniej dwóch zespołów chłodniczych, za-
pewniających utrzymanie wymaganych temperatur przewożonego ładunku, również przy wyłączonym 
z pracy na jedną dobę największym z zespołów chłodniczych. 

21.3.4     Wydajność urządzenia chłodniczego przeznaczonego do schładzania uprzednio nie schłodzonego 
ładunku powinna być wystarczająca do obniżenia jego temperatury w określonym czasie, przy równocze-
snej pracy wszystkich zespołów chłodniczych. 

21.3.5     Na statkach przetwórczych wyposażonych, poza urządzeniem chłodniczym dla pomieszczeń ła-
dunkowych, w inne urządzenia, jak: zamrażające, schładzające, produkujące lód itp. można stosować jeden 
zespół chłodniczy przeznaczony do chłodzenia pomieszczeń ładunkowych, o takiej wydajności, aby przy 
jego nieprzerwanej pracy w ciągu doby były spełnione wymagania punktu 21.3.1. W takim przypadku jako 
zespoły rezerwowe może być stosowany jeden lub więcej zespołów chłodniczych przeznaczonych do innych 
celów, lecz wchodzących w skład klasyfikowanego urządzenia chłodniczego. 

21.3.6     Rezerwowy zespół chłodniczy powinien obejmować sprężarkę z silnikiem napędowym, skra-
placz i, w przypadku chłodzenia pośredniego, chłodnicę solanki, a także instalację sterowania i niezbędną 
armaturę zapewniającą niezależną pracę zespołu. 
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21.3.7     Urządzenie zamrażalnicze lub ochładzalnicze powinno zapewniać zamrożenie lub ochłodzenie 
produktów połowu w określonym czasie. 

W przypadku instalowania urządzeń zamrażalniczych lub ochładzalniczych o wydajności przekraczającej 
10 t/dobę, należy stosować co najmniej dwa takie urządzenia, o łącznej wydajności równej wymaganej. 

21.3.8     Rozmieszczenie parowników powinno zapewniać równomierne ochładzanie pomieszczenia. Pa-
rowniki powinny być połączone w co najmniej dwa oddzielne obiegi, z możliwością odłączenia każdego 
z nich. 

Nie należy stosować parowników z bezpośrednim parowaniem czynnika grupy II. Parowniki takie mogą 
być stosowane tylko w urządzeniach zamrażalniczych na statkach przetwórczych (patrz 21.9). 

21.3.9     Jeżeli w obiegu czynnika chłodniczego zastosowano układ pompowy, to należy wyposażyć go 
w dwie pompy czynnika chłodniczego – zasadniczą i rezerwową. 

Jeżeli obieg czynnika chłodniczego będzie zapewniony również bez pracy pompy obiegowej, wówczas 
instalowanie pompy rezerwowej nie jest wymagane, pod warunkiem że wydajność urządzenia chłodni-
czego będzie nadal spełniać wymagania punktu 21.3.1, a wydajność urządzeń zamrażalniczych nie będzie 
niższa od 0,8 ich wydajności nominalnej. 

21.3.10     Instalacja chłodnicza jednej grupy odbiorników wydajności chłodniczej powinna być wyposa-
żona w dwie niezależne pompy chłodziwa – zasadniczą i rezerwową. 

Jeżeli istnieją dwie lub kilka grup odbiorników wydajności chłodniczej (w zależności od temperatury) 
z instalacjami chłodniczymi, to każda grupa powinna być wyposażona w dwie niezależne pompy chło-
dziwa – zasadniczą i rezerwową. 

Możliwe jest zastosowanie dla tych grup jednej, wspólnej pompy rezerwowej o odpowiednich osiągach. 

21.3.11     Urządzenie chłodnicze powinno być wyposażone w dwie niezależne pompy obiegowe wody 
chłodzącej – zasadniczą i rezerwową. Jako pompa rezerwowa może być przewidziana każda pompa wody 
zaburtowej dowolnej instalacji o wystarczających osiągach. 

21.3.12     Woda chłodząca powinna być pobierana z co najmniej dwóch zaworów dennych. Przy wyko-
rzystywaniu zaworów dennych ogólnego użytku należy zapewnić wystarczający pobór wody z każdego 
zaworu w normalnych warunkach eksploatacji statku. 

21.4     Materiały 

21.4.1     Rodzaj i podstawowe własności materiałów stosowanych do wyrobu części, zespołów i mocowa-
nia wyposażenia chłodniczego pracującego w warunkach obciążeń dynamicznych, pod ciśnieniem, przy 
zmiennych i niskich temperaturach, powinny spełniać wymagania Części IX – Materiały i spawanie. Przy 
doborze materiałów należy uwzględnić następujące zasady: 

.1 materiały części wyposażenia pracujących na czynniku chłodniczym i jego mieszaninach, olejach 
smarowych, środkach ochładzających i ochładzanych powinny być w stosunku do nich nieaktywne 
i odporne; 

.2 materiały części wyposażenia pracujących w warunkach niskiej temperatury nie powinny podlegać 
nieodwracalnym zmianom strukturalnym i powinny zachować dostateczną wytrzymałość w tych 
warunkach; 

.3 materiały na części i konstrukcje wyposażenia chłodniczego pracujące w niskich temperaturach do 
–50 °C należy dobierać z uwzględnieniem wymagań punktu 2.2.1.4 z Części II – Kadłub 
i rozdziału 3 z Części IX – Materiały i spawanie; 

.4 materiały części wyposażenia pracujące w temperaturach niższych od –50 °C podlegają odrębnemu 
rozpatrzeniu przez PRS. 

21.4.2     Elementy mechanizmów i aparatów stykające się z czynnikami powodującymi korozję należy 
wykonywać z materiałów o wystarczającej odporności na korozyjne działanie tych czynników lub należy 
stosować pokrycia antykorozyjne. Zespoły mechanizmów i aparatów wykonane z materiałów o różnym 
potencjale elektrycznym i mogące stykać się z wodą zaburtową należy w odpowiedni sposób chronić przed 
korozją elektrolityczną. 
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21.5     Wyposażenie elektryczne 
Wyposażenie elektryczne urządzeń chłodniczych i zamrażalniczych oraz układów automatyki, a także 

oświetlenie maszynowni chłodniczych, pomieszczeń do przechowywania zapasów czynnika chłodniczego 
i pomieszczeń chłodzonych powinny odpowiadać właściwym wymaganiom zawartym w Części VIII – 
Instalacje elektryczne i systemy sterowania. 

21.6     Maszynownie chłodnicze 

21.6.1     Maszynownia chłodnicza powinna odpowiadać mającym zastosowanie wymaganiom podroz-
działu 1.9 oraz niniejszego podrozdziału. 

Urządzenia chłodnicze pracujące na czynnikach chłodniczych grupy II lub III powinny być instalowane 
w oddzielnych, gazoszczelnych pomieszczeniach. 

Rozmieszczenie mechanizmów i wyposażenia powinno spełniać wymagania określone w 1.10 i 1.11. 
Osuszanie maszynowni chłodniczych powinno spełniać wymagania określone w 6.4.10. 

21.6.2     Rozmieszczenie mechanizmów, aparatów i rurociągów w maszynowni chłodniczej powinno 
umożliwiać wygodną ich obsługę oraz wymianę poszczególnych części bez demontowania mechanizmów 
i aparatów z ich fundamentów. Mechanizmy, aparaty i pozostałe wyposażenie należy ponadto umieszczać 
w odległości co najmniej 100 mm od przegród i ścian innych urządzeń. 

21.6.3     Maszynownia chłodnicza powinna mieć dwa ciągi wyjściowe, położone możliwie jak najdalej od 
siebie, z drzwiami otwieranymi na zewnątrz. Jeżeli maszynownia chłodnicza nie znajduje się 
na poziomie otwartego pokładu, to każdy ciąg wyjściowy powinien mieć stalowe schodnie, możliwie  
jak najbardziej oddalone od siebie, prowadzące do pomieszczeń, z których są dojścia na otwarty pokład. 

Pomieszczenia zautomatyzowanych urządzeń chłodniczych z obsługą bezwachtową, pracujących na 
czynnikach chłodniczych grupy I mogą nie mieć drugiego wyjścia. 

21.6.4     Wyjścia z pomieszczeń urządzeń chłodniczych pracujących na czynnikach chłodniczych grup II 
i III nie powinny prowadzić do pomieszczeń mieszkalnych i służbowych, ani do pomieszczeń sąsiadują-
cych z nimi. 

Jeżeli ciągi wyjściowe prowadzą przez korytarze lub szyby, to powinny mieć wentylację wyciągową 
i nawiewową, przy czym ta druga powinna być mechaniczna. Włączniki tej wentylacji powinny znajdować 
się wewnątrz maszynowni chłodniczej oraz na zewnątrz, bezpośrednio obok drzwi wyjściowych. 

21.6.5     Drzwi z maszynowni chłodniczych pracujących na czynnikach grupy II powinny być wyposażone 
w kurtyny wodne (patrz też punkt 3.4.9 z Części V – Ochrona przeciwpożarowa). Urządzenie uruchamiające 
kurtyny wodne powinno znajdować się na zewnątrz, bezpośrednio przy drzwiach wyjściowych. 

W maszynowni chłodniczej lub w pobliżu wejścia do maszynowni powinien znajdować się zawór 
hydrantowy z prądownicą i wężem pożarniczym przyłączony do instalacji wodnohydrantowej. 

21.6.6     Maszynownia chłodnicza powinna mieć niezależną instalację wentylacyjną wyciągową, zapewnia-
jącą co najmniej 10 wymian powietrza na godzinę w pustym pomieszczeniu. Wentylacja nawiewowa może 
być naturalna, lecz niezależna od wentylacji innych pomieszczeń. Instalacja wentylacyjna powinna zapew-
niać podciśnienie w maszynowni. 

21.6.7     Oprócz wentylacji zasadniczej wymaganej w 21.6.6 każdą maszynownię chłodniczą należy wy-
posażyć w niezależną awaryjną instalację wentylacyjną wyciągową, zapewniającą: 

.1 w przypadku urządzeń chłodniczych pracujących na czynnikach chłodniczych grup II i III – 
30 wymian powietrza na godzinę; 

.2 w przypadku urządzeń chłodniczych pracujących na czynnikach chłodniczych grupy I – 
20 wymian powietrza na godzinę. 

W zależności od gęstości par czynnika chłodniczego instalacja wentylacyjna powinna zapewniać sku-
teczne ich odsysanie z najwyższych, względnie z najniższych części pomieszczenia. 

W obliczeniu wydajności awaryjnej instalacji wentylacyjnej można uwzględnić wydajność wentylato-
rów instalacji zasadniczej, pod warunkiem że będą one działać równocześnie z wentylacją awaryjną 
w przypadku zaniku zasilania z rozdzielnicy zespołów chłodniczych. 
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21.6.8     Maszynownia chłodnicza pracująca na czynniku chłodniczym grupy II powinna być wyposażona 
w czujki wykrywcze amoniaku, podające sygnał alarmowy wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia (patrz 
też Część VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania). 

21.6.9     Pomieszczenia maszynowni chłodniczej amoniakalnej należy wyposażyć w co najmniej 2 aparaty 
oddechowe ucieczkowe. 

21.6.10     Urządzenia chłodnicze pracujące na czynniku chłodniczym grupy II na statkach rybackich 
o długości mniejszej niż 55 m i inne urządzenia zawierające nie więcej niż 25 kg amoniaku mogą być 
usytuowane w maszynowni statku. 

Rejon, w którym zainstalowano taki zespół chłodniczy lub urządzenie, powinien być wentylowany 
przez okap zapewniający podciśnienie w tym rejonie, tak aby każdy przeciek amoniaku nie mógł rozprze-
strzeniać się do innych przestrzeni w tym pomieszczeniu. 

Powinny być również spełnione wymagania punktów 21.6.8, 21.6.9 i 21.14.1. 

21.7     Pomieszczenia do przechowywania zapasów czynnika chłodniczego 

21.7.1     Pomieszczenia do przechowywania zapasów czynnika chłodniczego powinny być oddzielone od 
innych pomieszczeń, a ich rozmieszczenie na statku oraz konstrukcja, z uwzględnieniem grupy czynnika, 
podlegają odrębnemu rozpatrzeniu przez PRS. Ściany i pokłady przyległe do pomieszczeń mieszkalnych 
i służbowych powinny być gazoszczelne. 

21.7.2     Butle z czynnikiem chłodniczym należy tak zamocować, aby nie mogły się przesuwać w warun-
kach sztormowych. Między ścianami magazynu oraz pomiędzy butlami należy umieścić przekładki nie-
metalowe. 

21.7.3     Pomieszczenia do przechowywania zapasów czynnika chłodniczego powinny być wyposażone 
w odrębną wentylację i być tak izolowane, aby temperatura w pomieszczeniu nie mogła przekroczyć +45 °C. 

21.7.4     W pomieszczeniach do przechowywania zapasu czynnika chłodniczego nie należy przechowy-
wać butli z innymi gazami sprężonymi, ani nie należy przechowywać w nich materiałów palnych. Izolacja 
pomieszczenia powinna być wykonana z materiałów niepalnych. 

21.7.5     Zapasy czynnika chłodniczego można przechowywać w stałych zbiornikach, pod warunkiem że 
zbiorniki i pomieszczenia, w których one się znajdują, odpowiadają wymaganiom punktów 21.6.5, 21.6.7, 
21.12.1, 21.12.2, 21.14.5 i 21.14.6. Rurociągi rozchodowe z tych zbiorników nie powinny przechodzić 
przez pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze. 

Należy przewidzieć możliwość odsysania czynnika chłodniczego grupy II z rurociągu rozchodowego 
po zakończeniu napełniania lub dopełniania instalacji. 

21.8     Chłodzone pomieszczenia ładunkowe 

21.8.1     Mechanizmy, aparaty oraz rurociągi chłodnicze znajdujące się w pomieszczeniach chłodzonych 
powinny być należycie zamocowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem przez ładunek. 

21.8.2     W przypadku stosowania chłodzenia powietrzem, chłodnice powietrza mogą być umieszczone 
zarówno w oddzielnych pomieszczeniach, jak i w pomieszczeniach chłodzonych. 

Chłodnice powietrza umieszczone w pomieszczeniach chłodzonych powinny być zaopatrzone w tace 
do zbierania skroplin. Jeśli w pomieszczeniu przewiduje się temperatury ujemne, to zaleca się wyposażenie 
tac w urządzenia do ich podgrzewania. 

Nie należy stosować w chłodnicach powietrza bezpośredniego parowania czynnika grupy II. 

21.8.3     W przypadku chłodzenia powietrzem, dostęp do chłodnic w pomieszczeniu ładunkowym powi-
nien być zapewniony również przy całkowitym załadowaniu pomieszczenia. 

Dojście do chłodnic powietrza powinno umożliwiać wymianę wirnika wentylatora i silnika elektrycz-
nego. 
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21.8.4     Jeżeli kanały układu pośredniego chłodzenia powietrzem przechodzą przez grodzie wodoszczelne, 
to na grodziach należy zainstalować zasuwy, obliczone na takie ciśnienie, na jakie obliczona jest gródź. Urzą-
dzenia do sterowania zasuwami powinny być usytuowane w dostępnych miejscach, powyżej pokładu gro-
dziowego. 

21.8.5     Pomieszczenia chłodzone należy wyposażyć w urządzenia do zdalnego pomiaru temperatur (patrz 
też 21.15.2). W przypadku niezastosowania takich urządzeń, każde pomieszczenie chłodzone należy wy-
posażyć w co najmniej dwie rury pomiarowe o średnicy nie mniejszej niż 50 mm. Odcinki tych rur prze-
chodzące przez pomieszczenia nie chłodzone powinny być dokładnie izolowane. 

21.9     Tunele zamrażalnicze i ochładzalnicze 

21.9.1     Sposób umieszczenia chłodnic powietrza i wentylatorów w tunelach zamrażalniczych powinien 
odpowiadać wymaganiom punktów 21.8.1 i 21.8.2. 

21.9.2     W maszynowniach chłodniczych należy zainstalować przyrządy do kontroli aparatów zamrażal-
niczych i ochładzalniczych pracujących w układzie bezpośredniego parowania. 

21.9.3     Jeżeli w tunelu zamrażalniczym zastosowano system bezpośredniego chłodzenia czynnikiem 
chłodniczym grupy II, to pomieszczenie w którym jest tunel powinno odpowiadać wymaganiom podroz-
działu 21.6. 

21.9.4     Armatura rurociągów prowadzących do wnętrza tunelu powinna być umieszczona na zewnątrz 
tego tunelu. 

21.10     Pomieszczenia z wyposażeniem technologicznym 

21.10.1     Możliwość umieszczenia mechanizmów, aparatów i zbiorników pracujących pod ciśnieniem 
czynnika chłodniczego poza maszynownią podlega odrębnemu rozpatrzeniu przez PRS. 

21.10.2     W pomieszczeniach z wyposażeniem technologicznym pracującym w układzie bezpośredniego 
chłodzenia czynnikiem chłodniczym grupy II powinna znajdować się prądownica z wężem przyłączonym do 
instalacji wodnohydrantowej. 

21.10.3     Pomieszczenia technologiczne powinny mieć niezależną wentylację. W pomieszczeniach 
z wyposażeniem chłodniczym pracującym w układzie bezpośredniego chłodzenia należy oprócz wentyla-
cji zasadniczej przewidzieć również wentylację awaryjną. Krotność wymiany powietrza przy działaniu 
wentylacji zasadniczej i awaryjnej powinna odpowiadać wymaganiom punktów 21.6.6 i 21.6.7. 

21.10.4     Pomieszczenia z wyposażeniem technologicznym pracującym w układzie bezpośredniego chło-
dzenia czynnikami chłodniczymi grupy II lub III powinny mieć dwa ciągi wyjściowe, zgodne z 21.6.3 
i 21.6.4. W przypadku stosowania czynników chłodniczych grupy II, wyjścia powinny być wyposażone 
w kurtyny wodne jak dla maszynowni chłodniczych, zgodnie z 21.6.5. 

21.11     Sprężarki 

21.11.1     Na stronie ssącej i tłoczącej sprężarki czynnika chłodniczego, niezależnie od stosowania zaworów 
sterowanych automatycznie, należy zainstalować zawory odcinające sterowane ręcznie. Patrz również wy-
magania podane w 21.14.3. 

21.11.2     Przestrzenie czynnika chłodniczego, oleju i wody chłodzącej powinny mieć w odpowiednich 
miejscach urządzenia spustowe. 

21.11.3     Na stronie tłoczącej stopni pośrednich i stopnia wyjściowego sprężarki, pomiędzy cylindrem 
a zaworem odcinającym, należy umieścić zawór bezpieczeństwa lub inne automatycznie działające urzą-
dzenie zabezpieczające, przepuszczające czynnik chłodniczy na stronę ssącą sprężarki w przypadku nad-
miernego wzrostu ciśnienia. Przepustowość urządzeń zabezpieczających nie powinna być mniejsza od 
maksymalnej objętościowej przepustowości zabezpieczonego stopnia sprężarki. Zawory bezpieczeństwa 
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powinny mieć taką przepustowość, aby po ich całkowitym otwarciu nie mogło się wytworzyć ciśnienie 
przekraczające ciśnienie jego otwarcia o więcej niż 10 %. 

Na rurociągu upustowym nie należy umieszczać żadnych urządzeń odcinających. 
Zastosowanie urządzeń odprowadzających czynnik chłodniczy bezpośrednio do atmosfery podlega od-

rębnemu rozpatrzeniu przez PRS. 

21.12     Aparaty i zbiorniki 

21.12.1     Aparaty płaszczowo-rurowe i zbiorniki czynnika chłodniczego o pojemności 50 l i większej 
powinny mieć urządzenia zabezpieczające o takiej przepustowości obliczeniowej, aby nie mogło wytwo-
rzyć się w nich ciśnienie przekraczające ciśnienie obliczeniowe o więcej niż 10 % przy pełnym otwarciu 
zaworu bezpieczeństwa. 

Przepustowość zaworu bezpieczeństwa, G, nie powinna być mniejsza od przepustowości określonej wg 
wzoru: 

 
r
SqG =   [kg/s] (21.12.1) 

gdzie: 
q  =  10 kW/m2 – gęstość strumienia cieplnego w czasie pożaru; 
S –  zewnętrzna powierzchnia zbiornika (aparatu), [m2]; 
r  – utajone ciepło parowania czynnika chłodniczego przy ciśnieniu działania urządzenia zabezpiecza-

jącego, [kJ/kg]. 
Urządzenie zabezpieczające powinno składać się z dwóch zaworów bezpieczeństwa i urządzenia prze-

łączającego takiej konstrukcji, aby oba zawory bezpieczeństwa lub jeden z nich były w każdym przypadku 
połączone z aparatem lub zbiornikiem. Każdy zawór powinien być obliczony na pełną przepustowość. 
Instalowanie zaworów odcinających między aparatem lub zbiornikiem a urządzeniem zabezpieczającym 
jest niedopuszczalne. 

PRS może zażądać wyposażenia w urządzenia zabezpieczające również innych aparatów, z uwagi na 
ich wymiary. 

Stosowanie urządzeń zabezpieczających z jednym zaworem bezpieczeństwa lub urządzeń zabezpiecza-
jących innego typu podlega odrębnemu rozpatrzeniu przez PRS. 

21.12.2     Aparaty i zbiorniki zawierające ciekły czynnik chłodniczy grupy II i III powinny mieć urządze-
nia do awaryjnego spustu tego czynnika poniżej linii najmniejszego zanurzenia. Obliczeniowy czas spustu 
czynnika chłodniczego nie powinien przekraczać 2 minut, przy stałym ciśnieniu w aparacie lub zbiorniku 
równym obliczeniowemu, określonemu w 21.2.2. 

21.12.3     Parowniki z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego powinny być konstrukcji spa-
wanej lub lutowane lutem twardym. Złącza kołnierzowe pomiędzy sekcjami należy stosować tylko w nie-
zbędnych przypadkach i w miejscach, w których będzie możliwe sprawdzanie ich szczelności. 

21.12.4     Jeżeli do ochładzania pomieszczeń ładunkowych stosowana jest tylko jedna chłodnica powie-
trza, to powinna ona składać się z co najmniej dwóch samodzielnych obiegów, z możliwością odłączenia 
każdego z nich. 

21.13     Armatura i zawory bezpieczeństwa 

21.13.1     W instalacjach urządzeń chłodniczych należy stosować armaturę odcinającą, regulującą i zabez-
pieczającą, obliczoną na ciśnienie nie mniejsze niż 1,25 ciśnienia określonego według 21.2.2. 

Armatura powinna być wykonana ze stali. Zastosowanie wbudowanej armatury odcinającej z żeliwa dla 
wlotowych i wylotowych przestrzeni sprężarek chłodniczych oraz armatury z żeliwa sferoidalnego jest dopusz-
czalne dla czynników chłodniczych grupy II i III przy temperaturze otoczenia nie niższej niż -40 °C. 

Zastosowanie armatury z innych materiałów podlega odrębnemu rozpatrzeniu przez PRS. 

21.13.2     Zawory bezpieczeństwa powinny otwierać pełny przelot przy ciśnieniu nie większym niż 1,1 
ciśnienia obliczeniowego, określonego według 21.2.2.  
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21.14     Rurociągi 

21.14.1     Rurociągi czynnika chłodniczego grupy I zalicza się do rurociągów klasy II, a rurociągi czynni-
ków chłodniczych grup II i III – do rurociągów klasy I (patrz 1.16.2.2). 

Rurociągi chłodnicze z czynnikiem chłodniczym grupy II i III nie mogą być prowadzone przez po-
mieszczenia mieszkalne, ogólnego użytku, ładownie chłodzone i chłodnie prowiantowe. 

21.14.2     Rurociągi czynnika chłodniczego i chłodziwa należy wykonywać z rur bez szwu. W przypadku 
stalowych rurociągów czynnika chłodniczego złącza rur powinny być wykonywane za pomocą spawania, 
a rur miedzianych – za pomocą spawania lub lutowania twardym lutem. Połączenia rozłączne mogą być 
stosowane w miejscach przyłączania rurociągów do armatury, mechanizmów, aparatów i zbiorników. 

21.14.3     Na rurociągach tłoczących, oprócz zaworów wymaganych w 21.11.1 do sprężarek i pomp czyn-
nika chłodniczego, należy instalować zawory zwrotne. Zaworów takich można nie umieszczać przy sprę-
żarkach pracujących na czynnikach chłodniczych grupy I i nie mających urządzeń odciążających. 

21.14.4     Na rurociągach ciekłego freonu i innych czynników chłodniczych grupy I należy instalować 
osuszacze celem usuwania wilgoci z obiegu. Osuszacze powinny być instalowane wraz z dodatkowymi 
lub wbudowanymi filtrami. 

21.14.5     Rurociągi odprowadzające czynnik z zaworów bezpieczeństwa, z wyjątkiem wymienionych 
w 21.11.3, powinny być wyprowadzane za burtę poniżej wodnicy najmniejszego zanurzenia statku. 
Na tych rurociągach należy zamontować wskaźniki wycieku czynnika chłodniczego oraz zawory zwrotne, 
umieszczone bezpośrednio na burcie statku. Wylot czynników chłodniczych grupy I może być wyprowa-
dzony do wolnej atmosfery w miejscu nie zagrażającym bezpieczeństwu ludzi. 

21.14.6     Rurociągi awaryjnego spustu czynnika chłodniczego z aparatów i zbiorników powinny być do-
prowadzone do kolektora spustu awaryjnego, umieszczonego poza maszynownią chłodniczą, lecz w po-
bliżu wejścia do niej. Na każdym rurociągu przy kolektorze powinny być umieszczone zawory odcinające, 
a za każdym zaworem – wskaźniki wyciekania czynnika chłodniczego. Zawory te powinny być zabezpie-
czone przed dostępem osób postronnych i przystosowane do plombowania w położeniu zamkniętym. Ru-
rociąg wylotowy od kolektora spustu awaryjnego za burtę powinien być wyposażony w zawór zwrotny 
i wyprowadzony poniżej wodnicy najmniejszego zanurzenia statku. Dla umożliwienia przedmuchiwań ru-
rociąg ten powinien mieć połączenie z instalacją sprężonego powietrza lub pary. 

Średnice wewnętrzne rurociągów do awaryjnego spustu czynnika chłodniczego z poszczególnych apara-
tów i zbiorników nie powinny być mniejsze od średnicy zaworu bezpieczeństwa, określonej zgodnie 
z punktem 21.12.1. Rurociąg zbiorczy awaryjnego spustu za burtę powinien mieć pole przekroju 
nie mniejsze niż suma pól przekroju trzech największych rur awaryjnego spustu z poszczególnych aparatów 
i zbiorników, połączonych z rurociągiem zbiorczym. 

21.14.7     Grubość ścianek rurociągów, o których mowa w 21.14.5 i 21.14.6, z wylotem poniżej wodnicy 
najmniejszego zanurzenia statku nie powinna być mniejsza od grubości określonej w kolumnie 4 tabeli 
1.16.3.1-1. 

21.15     Przyrządy kontrolno-pomiarowe 

21.15.1     Na sprężarkach i aparatach urządzenia chłodniczego należy zainstalować przyrządy niezbędne 
do kontroli parametrów pracy. Powinny być przy tym spełnione wymagania podrozdziału 12.2 z Części 
VII – Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe. Ponadto należy przewidzieć możliwość instalo-
wania przyrządów kontrolnych i pomiarowych niezbędnych do przeprowadzania prób. 

21.15.2     Przyrządy kontrolne i pomiarowe należy umieszczać w łatwo dostępnych i dobrze widocznych 
miejscach. Na podziałkach należy oznaczyć najwyższe i najniższe wartości kontrolowanych parametrów. 
Przyrządy pomiarowe powinny być sprawdzone i odebrane przez kompetentne organa administracji zgod-
nie z wymaganiami obowiązujących przepisów państwowych. 

21.15.3     Sprężarki czynnika chłodniczego należy wyposażyć w urządzenia automatycznie wyłączające 
ich napęd w przypadku niedopuszczalnego: 
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.1 spadku ciśnienia ssania; 

.2 wzrostu ciśnienia tłoczenia; 

.3 spadku ciśnienia oleju smarowego; 

.4 wzrostu temperatury tłoczenia (dotyczy urządzeń chłodniczych pracujących na czynnikach chłod-
niczych grupy II i III oraz urządzeń zautomatyzowanych z obsługą bezwachtową). 

21.15.4     Oddzielacze cieczy, zbiorniki pośrednie i obiegowe (w przypadku pompowego układu czynnika 
chłodniczego) oraz parowniki z wolną powierzchnią cieczy należy wyposażyć w urządzenia automatyczne, 
zapewniające: 

.1 utrzymywanie poziomu czynnika chłodniczego ustalonego dla prawidłowej pracy parownika lub 
utrzymywanie stałej temperatury przegrzania par; 

.2 przerwanie dopływu ciekłego czynnika chłodniczego przy zatrzymaniu się sprężarki, niezależnie 
od typu parownika i zbiorników pośrednich; 

.3 wyłączenie sprężarki przy niedopuszczalnym wzroście poziomu czynnika chłodniczego. 

21.15.5     Instalacje z parownikami płaszczowo-rurowymi należy wyposażyć w urządzenia automa-
tyczne, zapewniające: 

.1 zatrzymanie sprężarki w przypadku ustania ruchu chłodziwa w parowniku lub odłączenia tego pa-
rownika od instalacji czynnika chłodniczego; 

.2 zatrzymanie sprężarki w przypadku niedopuszczalnego obniżenia się temperatury chłodziwa. 

21.15.6     Urządzenia chłodnicze powinny być wyposażone w układy alarmowe, podające sygnał do sta-
nowiska sterowania tymi urządzeniami przy zadziałaniu automatycznych urządzeń wymienionych 
w 21.15.3 do 21.15.5. 

W lokalnym stanowisku sterowania urządzeniem chłodniczym należy przewidzieć możliwość stwier-
dzenia przyczyny zadziałania układu alarmowego. 

21.15.7     Na statkach ze znakiem automatyzacji, nadanym zgodnie z podrozdziałem 3.4 z Części I – Za-
sady klasyfikacji, należy przewidzieć układ alarmowy, działający w przypadku odchyłek temperatury za-
danej w pomieszczeniach chłodzonych od dopuszczalnej dla danego rodzaju przewożonego ładunku. 

21.15.8     Zautomatyzowane urządzenia chłodnicze z obsługą bezwachtową oraz urządzenia pracujące 
na czynnikach chłodniczych grupy II i III powinny być wyposażone w analizatory gazu, podające 
do stanowiska sterowania urządzeniem chłodniczym sygnał alarmowy przy wyciekaniu czynnika chłodni-
czego. 

21.15.9     Do zautomatyzowanych urządzeń chłodniczych bez stałej wachty, w wyposażeniu stanowiska ste-
rowania należy przewidzieć: 

.1 wskaźniki informujące o pracy i stanie mechanizmów oraz o temperaturach w pomieszczeniach 
chłodzonych; 

.2 sygnalizację alarmową o odchyleniach temperatur w pomieszczeniach chłodzonych od dopusz-
czalnych dla danych rodzajów ładunku. 

21.16     Izolacja pomieszczeń chłodzonych 

21.16.1     Wewnątrz chłodzonych pomieszczeń ładunkowych wszystkie metalowe części kadłuba po-
winny być starannie izolowane. 

21.16.2     Izolację pomieszczeń chłodzonych należy wykonywać z materiałów bezwonnych oraz odpor-
nych na tworzenie się pleśni i grzybów. 

21.16.3     Powierzchnie grodzi i poszycia dna wewnętrznego w rejonie rozmieszczenia konstrukcyjnych 
i wstawianych zbiorników paliwa powinny być pokryte materiałami olejoodpornymi i bezwonnymi. 

21.16.4     Pokrycia te należy wykonać przed założeniem izolacji na tych powierzchniach. 



 Urządzenia chłodnicze 

 

139 

 

21.16.5     Izolację pomieszczeń chłodzonych należy zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci lub wypo-
sażyć w skuteczne środki osuszające ją w czasie eksploatacji oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
gryzonie. 

21.16.6     Izolacja pomieszczeń chłodzonych powinna być odpowiednio oszalowana lub powinna mieć 
ochronną warstwę zewnętrzną, odpowiednią do przewożonego ładunku. 

21.16.7     Izolacja tuneli zamrażalniczych powinna odpowiadać wymaganiom punktów 11.6.3, 21.16.2, 
21.16.4 i 21.16.5. 

21.17     Próby mechanizmów i wyposażenia u wytwórcy 

21.17.1     Próby elementów okrętowych urządzeń chłodniczych w zakładach wytwórczych powinny od-
bywać się w obecności inspektora PRS. 

21.17.2     Próby hydrauliczne elementów pracujących pod ciśnieniem czynnika chłodniczego należy prze-
prowadzać ciśnieniem próbnym nie mniejszym niż 1,5 p (gdzie p – ciśnienie obliczeniowe określone 
w 21.2.2), z wyjątkiem karterów sprężarek tłokowych, w których ciśnienie to nie powinno być mniejsze 
niż 1p. 

Elementy pracujące pod ciśnieniem ciekłego chłodziwa lub wody należy poddawać próbom hydrau-
licznym ciśnieniem równym 1,5p, lecz nie niższym niż 0,4 MPa, a elementy o konstrukcji skrzynkowej – 
ciśnieniem równym 1,5p. 

21.17.3     Próby pneumatyczne na szczelność elementów pracujących pod ciśnieniem czynnika chłodni-
czego należy przeprowadzać ciśnieniem próbnym nie mniejszym niż 1p, z wyjątkiem karterów sprężarek 
tłokowych, w których ciśnienie to nie powinno być mniejsze niż 0,8 MPa. 

21.17.4     Kompletna armatura i przyrządy automatyki wyposażone w urządzenia odcinające, oprócz prób 
określonych wyżej, powinny być poddane próbom pneumatycznym na szczelność zamknięcia ciśnie-
niem próbnym równym 1p. 

21.17.5     Mechanizmy i wyposażenie inne niż wymienione wyżej powinny być poddane próbom zgodnie 
z wymaganiami podrozdziału 1.5.2 z Części VII – Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe. 
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22     WYMAGANIA DLA UZYSKANIA DODATKOWEGO ZNAKU W SYMBOLU KLASY 

22.1     Statki z ograniczonym rejonem żeglugi – znaki: I, II i III 

Złagodzone wymagania związane z ograniczeniem rejonu żeglugi podano w następujących punktach 
Części VI: 1.6.1, 2.2, 2.4, 2.5.1, 3.2.1, 6.1.1, 6.4.8, 9.1.4, 10.1.5, 12.1.1, 12.7.6, 12.8.3, 13.1.1, 13.5.3, 
15.1.1.3, 16.2.2 i 22.3.2.8. 

22.2     Statki z Bałtycką Klasą Lodową – znaki: L1A, L1, L2, L3 i (L4) oraz statki z Klasą Polarną – 
znaki (PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7) 

Postanowienia dotyczące statków posiadających Bałtycką Klasę Lodową (L1A, L1, L2, L3 oraz (L4)), 
w oparciu o stosowane wymagania fińsko-szwedzkich Przepisów Lodowych (podanych na stronie 
www.trafi.fi/en/maritime/ice classes_of_ships) zawarto w Części I Publikacji PRS Nr 122/P – Require-
ments for Baltic Ice Class Ships and Polar Class for Ships under PRS Supervision (Wymagania dotyczące 
statków z Bałtycką Klasą Lodową oraz Klasą Polarną objętych nadzorem PRS). Postanowienia dotyczące 
statków posiadających Klasę Polarną (PC1 – PC7) znajdują się w Części II Publikacji 122/P.  

Wszystkie statki, których stępka została położona w dniu 1 stycznia 2017 r. lub po tej dacie (statki 
nowe) oraz przed 1 stycznia 2017 r. (statki istniejące), eksploatowane na wodach polarnych, powinny 
spełniać wymagania Międzynarodowego kodeksu eksploatacji statków na wodach polarnych (Kodeks Po-
larny), rozdział 6, przyjętego Rezolucją IMO MSC.385 (94). Statki objęte Konwencją SOLAS eksploato-
wane na wodach polarnych powinny posiadać na burcie Świadectwo statku polarnego (Polar Ship Certi-
ficate) oraz Instrukcję eksploatacji w obszarach polarnych (Polar Water Operational Manual), właściwe 
dla danego statku i jego eksploatacji w obszarach polarnych.  

Kodeks Polarny wymaga prowadzenia eksploatacyjnej oceny statku i jego wyposażenia w celu ustano-
wienia procedur lub ograniczeń eksploatacyjnych (patrz także MSC.1/ Circ.1519).  

22.3     Statki pasażerskie – znak: PASSENGER SHIP 

22.3.1     Prowadzenie rurociągów 

22.3.1.1     Zawory nie stanowiące części instalacji rurociągów nie powinny być instalowane na wodosz-
czelnych grodziach podziałowych. 

Przez gródź zderzeniową poniżej pokładu grodziowego może przechodzić tylko jeden rurociąg do prze-
wodzenia cieczy znajdującej się w skrajniku. Jeżeli skrajnik dziobowy podzielony jest grodzią wzdłużną 
na dwa przedziały wodoszczelne, to można zainstalować po jednym odgałęzieniu ssącym rurociągu w każ-
dym z tych przedziałów. 

Na każdym z wymienionych wyżej rurociągów należy, od strony skrajnika, zamontować zawór zapo-
rowy wzniosowy z wrzecionem gwintowym sterowany z łatwo dostępnego miejsca na pokładzie grodzio-
wym. Zawór taki można zamontować również na rufowej stronie grodzi zderzeniowej, pod warunkiem że 
będzie on łatwo dostępny we wszystkich warunkach eksploatacji, a przedział, w którym jest on zainstalo-
wany nie jest przedziałem ładunkowym. 

22.3.1.2     Sterowanie armaturą denną powinno być wyprowadzone ponad poziom podłogi przedziału ma-
szynowego. 

22.3.1.3     Na wszystkich statkach pasażerskich (w tym także na statkach uprawiających wyłącznie że-
glugę krajową) przedziały znajdujące się przed grodzią zderzeniową nie mogą być wykorzystywane do 
przewozu paliwa i jakichkolwiek cieczy palnych. 

22.3.2     Instalacja zęzowa 

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 zęzo-
wych na statku należy wyznaczyć wskaźnik liczby pomp zęzowych b według następujących wzorów:  

dla P1 > P : 

http://www.trafi.fi/en/maritime/ice%20classes_of_ships
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 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 ob-

jętości 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 użytku przez pasażerów i załogę, wyłączając pomieszczenia 
bagażowe, magazyny prowiantowe i pomieszczenia pocztowe, [m3], 

Uwaga:* Od 1 stycznia 2020 istniejąca definicja P będzie zastąpiona nową, zgodnie z Aneksem 3 
MSC98/23/Add.1 - do MSC.421(98) dotyczącym  SOLAS II-1/Praw.35-1 

V – całkowita objętość statku poniżej pokładu grodziowego, [m3], 
P1 = K × N 
gdzie: 
N – liczba pasażerów, dla których ma być nadana klasa statku, 
K = 0,056L. 

Jeżeli wartość K×N będzie większa niż suma P i całkowitej objętości pomieszczeń przeznaczonych dla 
pasażerów powyżej pokładu grodziowego, należy przyjąć za P1 tę sumę lub dwie trzecie wartości K×N, 
zależnie od tego, która z nich jest większa. 

W przypadku gdy b ≥ 30 powinna być przewidziana dodatkowa pompa z niezależnym napędem. 

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

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 długości statku, że przynajmniej 

jedna pompa znajdująca się w nieuszkodzonym przedziale będzie mogła pracować. 
Uwaga:* Od 1 stycznia 2020 będzie dodane zdanie zgodnie z Aneksem 3 do MSC98/23/Add.1 – 
MSC.421(98) w związku z SOLAS II-1/Praw.35-1 

22.3.2.4     Z wyjątkiem pomp dodatkowych, które mogą być przeznaczone do osuszania tylko przedziałów 
skrajników, każda z pomp zęzowych powinna zapewniać możliwość osuszania każdego przedziału wo-
doszczelnego, tak jak opisano w punkcie 6.3.1. Każda z niezależnych pomp zęzowych umieszczonych 
w przedziałach maszynowych powinna mieć bezpośrednie odgałęzienie ssące w tych przedziałach. Insta-
lowanie w każdym z nich więcej niż dwóch takich odgałęzień nie jest wymagane. W przypadku zastoso-
wania dwóch lub więcej odgałęzień, jedno z nich powinno znajdować się po lewej burcie, a drugie po 
prawej. 

PRS może zażądać, aby pompy zęzowe instalowane w innych pomieszczeniach miały bezpośrednie 
odgałęzienia ssące. Bezpośrednie odgałęzienia ssące powinny być odpowiednio rozmieszczone, te zaś 
które są w przedziale maszynowym powinny mieć średnicę nie mniejszą niż średnica głównego rurociągu 
zęzowego. 
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22.3.2.5     Oprócz bezpośredniego rurociągu lub rurociągów ssących wymaganych w punkcie 22.3.2.4, 
w przedziale maszynowym należy zainstalować bezpośredni rurociąg ssący od głównej pompy wody chło-
dzącej, doprowadzony do poziomu ssania z zęz przedziału maszynowego i wyposażony w zawór zwrotny. 
Średnica tego bezpośredniego rurociągu ssącego powinna na statkach z napędem parowym wynosić co 
najmniej dwie trzecie średnicy króćca wlotowego pompy, a na statkach z napędem spalinowym powinna 
być równa średnicy króćca wlotowego pompy. Jeżeli PRS uzna, że główna pompa wody chłodzącej nie 
jest odpowiednia do tego celu, to rurociąg bezpośredniego awaryjnego ssania zęzy należy poprowadzić od 
największej, będącej w dyspozycji, niezależnej pompy z napędem mechanicznym i doprowadzić go do 
poziomu ssania z zęz przedziału maszynowego. Średnica tego rurociągu powinna być równa średnicy 
króćca wlotowego zastosowanej pompy. Wydajność pompy powinna przewyższać wymaganą wydajność 
pompy zęzowej o wartość uznaną przez PRS za wystarczającą. Sterowanie bezpośrednim ssaniem z zęz 
(pokrętła zaworów) powinno być wyprowadzone dostatecznie wysoko ponad poziom podłogi przedziału 
maszynowego. 

22.3.2.6     Rurociągi zęzowe od końcówek ssących do połączenia z pompami powinny być niezależne 
od innych instalacji rurociągów. Należy zastosować odpowiednie rozwiązania, aby żaden przedział osu-
szany przez rurociąg zęzowy nie został zalany w razie rozłączenia lub uszkodzenia tego rurociągu 
w jakimkolwiek innym przedziale na skutek zderzenia lub wejścia na mieliznę. 

Jeżeli rurociąg zęzowy lub jego część jest prowadzony w odległości od burty mniejszej niż 0,2 szero-
kości statku (mierzonej pod kątem prostym od płaszczyzny symetrii na poziomie najwyższej podziałowej 
wodnicy ładunkowej) lub prowadzony jest w przystępkowym tunelu rurociągów, to w pomieszczeniu, 
w którym znajduje się końcówka ssąca, należy przewidzieć zawór zwrotny na rurociągu zęzowym, jeżeli 
będzie on prowadzony przez inne przedziały wodoszczelne.* 

Uwaga:* Od 1 stycznia 2020 będzie dodane na końcu zdanie zgodnie z Aneksem 3 do MSC98/23/Add.1 – 
MSC.421(98) w związku z SOLAS II-1/Praw.35-1. 

22.3.2.7     Wszystkie skrzynie zaworowe, kurki i zawory połączone z instalacją zęzową należy tak roz-
mieścić, aby w przypadku zatopienia jedna z pomp zęzowych mogła obsłużyć dowolny przedział. Ponadto 
uszkodzenie pompy lub jej podłączenia do magistrali zęzowej znajdujących się w odległości od burty 
mniejszej niż 0,2 szerokości statku nie powinno powodować unieruchomienia instalacji zęzowej. 

Jeżeli istnieje tylko jedna instalacja rurociągów wspólna dla wszystkich pomp, to kurki i zawory nie-
zbędne do obsługi odgałęzień zęzowych powinny być przystosowane do sterowania nimi z miejsc położo-
nych powyżej pokładu grodziowego. 

Kurki i zawory w miejscu ich zamontowania należy zaopatrzyć w urządzenia do sterowania, wskaźniki 
otwarcia i zamknięcia oraz tabliczki informujące o ich przeznaczeniu. 

Jeżeli oprócz zasadniczej instalacji zęzowej przewidziano awaryjną instalację osuszającą, to powinna 
ona być niezależna od instalacji zęzowej i tak wykonana, aby w przypadku zatopienia pompa mogła usu-
wać wodę z dowolnego przedziału. 

Przy zastosowaniu awaryjnej instalacji odwadniającej tylko kurki i zawory niezbędne do sterowania tą 
instalacją powinny być przystosowane do uruchamiania ich z miejsc położonych powyżej pokładu gro-
dziowego, a pompa i połączone z nią rurociągi ssące powinny być położone w odległości od burty większej 
niż 0,2 szerokości statku. 

22.3.2.8     Na statkach z ograniczonym rejonem żeglugi, mających w symbolu klasy znak dodatkowy II, 
nie wyposażonych w pompę o wydajności większej od wydajności pompy zęzowej można nie stosować 
awaryjnego osuszania przedziałów maszynowych. 

22.3.2.9     Osuszanie pomieszczeń, o których mowa w 6.11.2, nie może być wykonane za pomocą rur 
ściekowych. 

22.3.2.10     Osuszanie małych pomieszczeń może odbywać się za pomocą przenośnej pompy ręcznej. 

22.3.2.11     Instalacja zęzowa wymagana w punkcie 6.3.1 powinna być zdolna do działania we wszystkich 
spotykanych w praktyce warunkach po uszkodzeniu statku, bez względu na to, czy statek posiada przechył, 
czy też nie. W tym celu rurociągi ssące powinny być doprowadzone do końcówek ssących usytuowanych 
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po obu stronach pomieszczenia, z wyjątkiem wąskich przedziałów w skrajnych częściach statku, gdzie 
można uznać za wystarczający tylko jeden rurociąg ssący. W przedziałach o nietypowym kształcie mogą 
być wymagane dodatkowe rurociągi ssące. Należy zastosować odpowiednie środki, aby woda znajdująca 
się w przedziale miała łatwy dopływ do rur ssących. 

22.3.3     Instalacje rurociągów odpowietrzających i pomiarowych  

22.3.3.1     Otwarte końce rur odpowietrzających wyprowadzone do wnętrza nadbudówki powinny znaj-
dować się co najmniej 1 m powyżej wodnicy statku przechylonego do 15° lub do maksymalnego, określo-
nego obliczeniowo kąta przechyłu w pośrednich stanach zatapiania, zależnie od tego, który jest większy. 
Alternatywnie rury odpowietrzające zbiorniki inne niż zbiorniki paliwa i oleju mogą wychodzić przez 
boczne ściany nadbudówki, pod warunkiem spełnienia postanowień punktu 9.1.5. 

22.3.3.2     Zastosowanie wskaźników poziomu paliwa, o których mowa w 9.4.3, nie powinno powodować 
konieczności wykonywania przejść przez ścianę zbiornika poniżej jego szczytu. 

22.3.4     Instalacja wentylacyjna 

22.3.4.1     W przypadku konieczności prowadzenia kanałów wentylacyjnych przez główne przegrody po-
żarowe (patrz definicje w podrozdziale 1.2 z Części V – Ochrona przeciwpożarowa), w miejscu przejścia 
kanału przez przegrodę należy zainstalować klapy pożarowe, zamykające się automatycznie w przypadku 
pożaru. Klapy powinny być także wyposażone w urządzenia do ręcznego ich zamykania, umieszczone 
z obu stron przegrody. Takie ręczne zamykanie może odbywać się za pomocą mechanicznej dźwigni zwal-
niającej, obsługiwanej z obu stron przegrody, może to być również zdalne zamykanie za pomocą przełącz-
nika elektrycznego, zabezpieczonego przed uszkodzeniem, lub zamykanie za pomocą pneumatycznego 
urządzenia zwalniającego (pod napięciem sprężyny, itp.), obsługiwanego z obu stron przegrody. Napęd 
automatyczny powinien działać niezależnie od napędu ręcznego. Urządzenia te powinny być łatwo do-
stępne i oznaczone czerwoną farbą odblaskową. Co najmniej z jednej strony przegrody należy zainstalo-
wać wskaźnik położenia klapy (otwarte/zamknięte). 

Jeżeli klapa nie jest umieszczona bezpośrednio na przegrodzie, to kanał pomiędzy przegrodą a klapą 
powinien być wykonany ze stali lub równorzędnego materiału i w razie potrzeby powinien mieć izolację 
równorzędną izolacji przegrody. 

22.3.4.2    Na statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów wentylatory i należące do nich kanały wenty-
lacyjne powinny obsługiwać pomieszczenia znajdujące się wewnątrz jednej głównej strefy pionowej (patrz 
definicje w podrozdziale 1.2 z Części V – Ochrona przeciwpożarowa). 

Urządzenia sterujące wszystkimi wentylatorami, z wyjątkiem wentylatorów obsługujących przedziały 
maszynowe, pomieszczenia ładunkowe i posterunki dowodzenia (patrz definicje w podrozdziale 1.2 z Czę-
ści V – Ochrona przeciwpożarowa), powinny być tak zgrupowane, aby wszystkie wentylatory mogły być 
wyłączane z dwóch miejsc, usytuowanych tak daleko od siebie, jak to jest możliwe (patrz też punkt 5.8.1 
z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania). 

Wentylatory obsługujące pomieszczenia ładunkowe powinny mieć urządzenia do ich wyłączania z bez-
piecznych miejsc położonych poza tymi pomieszczeniami. 

Wentylator zainstalowany w jednostce kontroli temperatury ogrzewania i klimatyzacji lub wentylator 
cyrkulacyjny umieszczony wewnątrz szafki/rozdzielnicy nie jest uznawany za wentylator, jeśli nie jest 
zdolny do dostarczania powietrza z zewnątrz do tej przestrzeni, gdy wentylacja mechaniczna jest wyłą-
czona (np. dotyczy to małych urządzeń przeznaczonych do recyrkulacji powietrza wewnątrz kabiny). 
W związku z tym takie wentylatory nie muszą być zdolne do zatrzymania z łatwo dostępnego (lub bez-
piecznego) miejsca poza obsługiwaną przestrzenią lub do sterowania ze stale obsadzonego stanowiska 
sterowania. 

22.3.4.3     Na statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów, jeżeli kanały wentylacyjne przechodzą 
przez pokłady, to poza spełnieniem wymagań dotyczących przejść, podanych w 11.2.6 i 11.2.7, należy 
zastosować środki mające na celu zmniejszenie możliwości przenikania dymu i gorących gazów z jednej 
przestrzeni międzypokładowej do drugiej. 
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Kanał wentylacyjny, niezależnie od jego powierzchni przekroju poprzecznego, obsługujący więcej niż 
jeden międzypokład, powinien być wyposażony w klapy pożarowe lub klapy dymowe, usytuowane w po-
bliżu przejścia przez każdy obsługiwany pokład. 

Takie klapy powinny zamykać się automatycznie, za pomocą topliwego ogniwa lub innego odpowied-
niego urządzenia, oraz ręcznie z pokładu, na którym można uniknąć dymu pochodzącego z pożaru powsta-
łego na innym pokładzie, obsługiwanym przez ten sam kanał wentylacyjny. 

Jeśli w jednej głównej strefie pionowej wentylator obsługuje więcej niż jeden międzypokład przez od-
dzielne kanały, z których każdy przeznaczony jest dla pojedynczego międzypokładu, to każdy taki kanał 
powinien być wyposażony w zamykane ręcznie klapy dymowe zamontowane w pobliżu wentylatora. 

Dodatkowo, oprócz spełnienia wymagań dotyczących wykonania kanałów podanych w 22.3.4.5, kanały 
pionowe, jeżeli jest to konieczne, powinny mieć izolację o odporności ogniowej takiej, jaka wynika z tabel 
6.1.4-1 i 6.1.4-2 z Części V – Ochrona przeciwpożarowa. 

22.3.4.4     Na statkach pasażerskich ro-ro, wentylacja zamkniętych pomieszczeń ro-ro, zamkniętych po-
mieszczeń samochodowych i pomieszczeń kategorii specjalnej powinna spełnić wymagania podane 
w podrozdziale 11.4. 

22.3.4.5     Z wyjątkiem pomieszczeń ładunkowych, kanały wentylacyjne na statkach pasażerskich prze-
wożących więcej niż 36 pasażerów powinny być wykonane z następujących materiałów: 

.1 kanały o powierzchni przekroju poprzecznego w świetle nie mniejszej niż 0,075 m2 oraz wszystkie 
kanały pionowe obsługujące więcej niż jedną przestrzeń międzypokładową powinny być stalowe 
lub wykonane z materiału równoważnego stali; 

.2 kanały o powierzchni przekroju poprzecznego w świetle mniejszej niż 0,075 m2, inne niż kanały 
pionowe wymienione w .1, powinny być stalowe lub wykonane z materiału równoważnego stali. 
Jeżeli kanały takie przechodzą przez przegrody pożarowe klasy A lub B, przejścia powinny być 
tak wykonane, aby zapewniona była odporność ogniowa tych przegród; oraz 

.3 krótkie odcinki kanałów, o powierzchni przekroju poprzecznego w świetle zasadniczo nieprzekra-
czającej 0,02 m2 i o długości nie większej niż 2 m, powinny spełniać wymagania podane w punkcie 
11.1.1. 

22.3.4.6     Obudowane klatki schodowe, na statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów, powinny być ob-
sługiwane przez niezależną instalację składającą się z wentylatora i systemu kanałów wentylacyjnych.  

22.3.4.7     W celu umożliwienia inspekcji i czyszczenia, kanały wyciągowe na statkach przewożących 
więcej niż 36 pasażerów powinny być wyposażone w otwory rewizyjne z pokrywami. Otwory takie po-
winny być usytuowane w pobliżu klap pożarowych. 

22.3.4.8    Kanały wyciągowe znad pieca kuchennego powinny spełniać wymagania dotyczące ich zabezpie-
czenia przeciwpożarowego, określone w podrozdziale 6.1.17 z Części V – Ochrona przeciwpożarowa. 

22.3.4.9     Należy zapewnić bezpieczny dostęp z pokładu otwartego do urządzeń sterujących zamykaniem 
i otwieraniem otworów wentylacyjnych umożliwiających usunięcie dymu z przedziałów maszynowych, 
o których mowa w 11.3.7. 

22.3.4.10     Atria (patrz definicje podane w podrozdziale 1.2 z Części V – Ochrona przeciwpożarowa) 
powinny być wyposażone w instalacje oddymiania, spełniające wymagania podane w 22.3.5, natomiast 
wewnętrzne miejsca zbiórek – w instalacje wentylacji nawiewowej, spełniające wymagania podane 
w 22.3.6 oraz drogi ewakuacji wyposażone w instalacje oddymiania zgodnie z wymaganiami podanymi 
w podrozdziale 22.3.7. 

22.3.4.11     Instalacja wentylacyjna powinna spełniać wymagania podane w 11.1.6, z tym że na statkach 
pasażerskich przewożących nie więcej niż 36 pasażerów, instalacja wentylacyjna pomieszczeń kuchennych 
nie musi być całkowicie oddzielona od innych instalacji wentylacyjnych – wystarczy, że będzie posiadać 
osobne kanały wentylacyjne wyposażone w klapy pożarowe, zamykające się automatycznie w przypadku 
pożaru, zainstalowane w sąsiedztwie urządzenia wentylacyjnego. 
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22.3.4.12     Kanały wentylacyjne pomieszczeń mieszkalnych, służbowych lub posterunków dowodzenia 
nie powinny przechodzić przez przedziały maszynowe kategorii A, kuchnie, pomieszczenia samochodowe, 
pomieszczenia ro-ro lub pomieszczenia kategorii specjalnej, chyba że spełnione są warunki określone 
w poniższych podpunktach .1.1 do .1.3 lub .2.1 i .2.2: 

.1.1 kanały przechodzące przez przedział maszynowy kategorii A, kuchnię, pomieszczenie samocho-
dowe, pomieszczenie ro-ro lub pomieszczenie kategorii specjalnej są wykonane ze stali zgodnie 
z postanowieniami punktów 11.2.3.1 i 11.2.3.2; 

.1.2 samoczynnie działające klapy pożarowe są umieszczone blisko przegród, przez które przechodzą 
kanały; oraz 

.1.3 odporność ścian otaczających przedział maszynowy, kuchnię, pomieszczenie samochodowe, po-
mieszczenie ro-ro lub pomieszczenie kategorii specjalnej jest utrzymana przy przejściu kanałów 
wentylacyjnych przez te ściany; 

 lub 
.2.1 kanały przechodzące przez przedział maszynowy kategorii A, kuchnię, pomieszczenie samocho-

dowe, pomieszczenie ro-ro lub pomieszczenie kategorii specjalnej są wykonane ze stali zgodnie 
z postanowieniami punktów 11.2.3.1 i 11.2.3.2; oraz 

.2.2 kanały wentylacyjne są izolowane do klasy A-60 wewnątrz przedziału maszynowego, kuchni, 
pomieszczenia samochodowego, pomieszczenia ro-ro lub pomieszczenia kategorii specjalnej; 

z zastrzeżeniem, że przejścia przez przegrody głównych stref pionowych powinny spełniać wymagania 
podrozdziału 11.2. 

22.3.4.13     Na statkach pasażerskich wentylacja posterunków dowodzenia powinna spełniać wymagania 
podane w 11.11. 

Instalacja wentylacyjna obsługująca centra bezpieczeństwa (patrz definicje podane w podrozdziale 1.2 
z Części V – Ochrona przeciwpożarowa) może być połączona z instalacją obsługującą mostek nawiga-
cyjny, chyba że centrum bezpieczeństwa znajduje się w sąsiedniej głównej strefie pionowej (wymaganie 
to ma zastosowanie do statków zbudowanych 1 lipca 2010 r. lub po tej dacie). 

22.3.5     Instalacje oddymiania w atriach 

22.3.5.1    Atria należy wyposażyć w instalacje oddymiania, mające na celu utrzymanie widoczności dla za-
pewnienia bezpiecznej ewakuacji pasażerów i stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia akcji 
gaśniczej przez strażaków. Nie wymaga się instalowania dodatkowych wentylatorów instalacji oddymiania, 
jeśli instalacja wentylacji wyciągowej w atrium zapewnia wydajność wymaganą dla oddymiania. 

22.3.5.2    Wydajność instalacji wyciągowej dymu powinna być taka, aby zapewnić całkowitą wymianę po-
wietrza w atrium w czasie nie dłuższym niż 10 minut. Podczas ustalania wydajności instalacji należy 
uwzględnić objętość pomieszczeń znajdujących się w obrębie atrium, takich jak: magazynki, pentry, sklepy, 
biura i restauracje. 

22.3.5.3     Każde atrium powinno być obsługiwane przez oddzielną instalację wyciągową dymu, nieza-
leżną od instalacji wentylacyjnych obsługujących inne pomieszczenia. 

22.3.5.4     Instalacja wyciągowa dymu powinna zapewniać utrzymanie wewnątrz atrium ciśnienia niż-
szego, niezależnie od ciśnienia panującego w normalnych warunkach eksploatacji w otaczających po-
mieszczeniach. 

22.3.5.5     Instalacja wyciągowa dymu powinna być uruchamiana automatycznie przez instalację wykry-
wania dymu, powinno być również możliwe jej ręczne uruchomienie. Panel sterowniczy powinien znaj-
dować się w centralnym posterunku dowodzenia.  

22.3.5.6     Automatyczne uruchomienie instalacji może odbywać się ze zwłoką czasową 2 minut, licząc 
od chwili zadziałania pierwszej czujki, jeżeli potrzeba uruchomienia nie zostanie w tym czasie potwier-
dzona. Czas 2 minut zwłoki ma na celu umożliwienie załodze zweryfikowania prawidłowości zadziałania 
alarmu instalacji wykrywania dymu. 
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22.3.5.7     Awaryjne przyciski wyłączania instalacji wyciągowych dymu dla każdego atrium powinny być 
niezależne od awaryjnych przycisków wyłączania innych systemów wentylacji oraz powinny spełniać wy-
magania punktu 22.1.1.1 z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania.  

22.3.5.8     Po zamontowaniu na statku, instalacje wyciągowe dymu podlegają odbiorowi i próbom. Każda 
instalacja powinna być próbowana dwuetapowo. 

22.3.5.9     Pierwszy etap prób ma na celu zweryfikowanie, czy instalacja włącza się automatycznie po 
zadziałaniu systemu wykrywania dymu. Próby należy przeprowadzić następująco: 

.1 sterowanie wentylatorami i klapami przeciwpożarowymi ustawić na tryb pracy automatycznej; 

.2 w pomieszczeniu należy włączyć czujkę wykrywczą dymu; 

.3 sprawdzić, czy wentylatory włączają się automatycznie; 

.4 sprawdzić, czy klapy przeciwpożarowe ustawione są we właściwej pozycji; oraz  

.5 sprawdzić, czy drzwi sterowane automatycznie przez instalację wykrywczą dymu są zamknięte. 

22.3.5.10     Drugi etap prób ma na celu zweryfikowanie, czy z pomieszczenia zostanie usunięty dym 
w czasie nie dłuższym niż 10 minut. Próby należy przeprowadzić następująco: 

.1 sterowanie wentylatorami ustawić na pracę ręczną; 

.2 zamknąć ręcznie drzwi sterowane automatycznie przez instalację wykrywczą dymu; 

.3 wypełnić pomieszczenie dymem z generatora dymu lub innego równoważnego urządzenia; 

.4 sprawdzić, czy dym znajduje się na wszystkich poziomach pomieszczenia i czy widoczność zo-
stała ograniczona do ok. 1 m;  

.5 sprawdzić, czy w ciągu 10 minut od uruchomienia wentylacji całe pomieszczenie zostało pozba-
wione dymu na tyle, że na każdym poziomie oznakowanie drzwi wyjściowych jest widoczne z miej-
sca lub miejsc w przybliżeniu jednakowo odległych od wszystkich drzwi wyjściowych; oraz 

.6 sprawdzić, czy instalacja jest zdolna do utrzymania podciśnienia w stosunku do otaczających pomiesz-
czeń. Ponadto należy sprawdzić, czy podciśnienie nie utrudnia otwierania drzwi ewakuacyjnych. 

22.3.5.11     Na statku powinien znajdować się plan instalacji oraz instrukcja obsługi i konserwacji. 

22.3.6     Wentylacja miejsc zbiórek wewnętrznych  

22.3.6.1     Wewnętrzne miejsca zbiórek należy wyposażyć w instalacje wentylacji nawiewowej, uniemoż-
liwiające wnikanie dymu z otaczających pomieszczeń, w celu ułatwienia zbierania się pasażerów. 

22.3.6.2    Każde wewnętrzne miejsce zbiórek powinno być obsługiwane przez oddzielną instalację wenty-
lacji nawiewowej, która jest niezależna od instalacji wentylacyjnych obsługujących inne pomieszczenia. 

22.3.6.3    Instalacja wentylacji nawiewowej powinna zapewnić w miejscu zbiórek utrzymanie ciśnienia 
wyższego od ciśnienia panującego w normalnych warunkach eksploatacji w otoczeniu tych miejsc zbiórek. 

22.3.6.4     Instalacja wentylacji nawiewowej powinna mieć wyłącznie sterowanie ręczne. Panel sterowni-
czy powinien znajdować się w centralnym posterunku dowodzenia. 

22.3.6.5    Awaryjne przyciski wyłączania instalacji wentylacji nawiewowej dla każdego wewnętrznego 
miejsca zbiórek powinny być niezależne od awaryjnych przycisków wyłączania innych instalacji wentyla-
cyjnych oraz powinny spełniać wymagania punktu 22.1.1 z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy 
sterowania. 

22.3.6.6     Po zamontowaniu na statku, instalacje wentylacji nawiewowej podlegają odbiorowi i próbom. 
Próby należy przeprowadzić następująco: 

.1 należy sprawdzić, czy wentylatory ustawione są na działanie ręczne; 

.2 główne drzwi wejściowe powinny pozostawać otwarte; 

.3 wentylacja w sąsiednich pomieszczeniach powinna działać tak jak w normalnych warunkach eks-
ploatacji;  

.4 na zewnątrz pomieszczenia, w pobliżu głównych drzwi wejściowych, należy umieścić generator 
dymu lub inne równoważne urządzenia; oraz  
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.5 należy sprawdzić, czy instalacja uniemożliwia wnikanie dymu do pomieszczenia oraz jest zdolna 
do utrzymania nadciśnienia w stosunku do otaczających pomieszczeń. Ponadto należy sprawdzić, 
czy nadciśnienie nie utrudnia otwierania drzwi wyjściowych. 

22.3.6.7     Na statku powinien znajdować się plan instalacji oraz instrukcja obsługi i konserwacji. 

22.3.7     Instalacje oddymiania dróg ewakuacji 

22.3.7.1     Konstrukcja tych instalacji, jeżeli zostały zainstalowane, powinna zapewniać utrzymywanie 
dróg ewakuacji wolnymi od dymu w przypadku pożaru. Mogą to być instalacje niezależne, lub mogą być 
częścią wspólnych instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych lub mogą być z nimi połączone. 

22.3.7.2     Instalacje te powinny być wyposażone w alternatywne źródło zasilania, tak by mogły nadal 
działać po utracie pierwotnego źródła zasilania.   

22.3.7.3     Po wykryciu pożaru lub dymu, powinno być możliwe uruchomienie instalacji w sposób auto-
matyczny lub ręczny ze stale obsadzonego centralnego posterunku dowodzenia i/lub centrum bezpieczeń-
stwa. 

22.3.7.4     Instalacja powinna być przystosowana do sterowania ręcznego. PRS może zaakceptować ste-
rowanie automatyczne z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne. 

22.3.7.5     Instalacja powinna być podzielona na sekcje, w taki sposób aby dym mógł być zatrzymany 
w miejscu jego powstania poprzez zastosowanie przegród dymowych wykonanych z materiałów niepal-
nych i/lub systemów różnicowania ciśnienia, przy czym każda z sekcji nie powinna obsługiwać więcej niż 
jednej głównej strefy pionowej. 

22.3.7.6     Konstrukcja instalacji obejmującej duże przestrzenie takie jak atria lub inne przestrzenie wie-
lopoziomowe powinna uwzględniać odpowiednie scenariusze pożarowe. 

22.3.7.7     Instalacja powinna utrzymywać w klatkach schodowych odpowiednio wyższe ciśnienie w sto-
sunku do przestrzeni przylegających, tak aby zapobiec dolotowi dymu. Można to uzyskać przez dostarcze-
nie większej ilości powietrza od ilości wyciąganej z klatki schodowej lub poprzez odpowiednią aktywną 
instalację ciśnieniową.   

22.3.7.8     Utrzymywanie minimalnej wartości różnicowania ciśnienia w każdej sekcji powinno zapobie-
gać rozprzestrzenianiu się dymu przez przegrody dymowe, na ile ma to zastosowanie, przy uwzględnieniu 
pracy urządzeń wentylacyjnych o największym zapotrzebowaniu. Różnica ciśnień nie powinna ograniczać 
możliwości otwierania drzwi dróg ewakuacyjnych.  

22.3.7.9     Konstrukcja instalacji powinna zapewniać uzyskanie jego pełnej funkcjonalności w ciągu 2 mi-
nut po uruchomieniu, niezależnie od systemu uruchamiania (ręcznego lub automatycznego). 

22.3.7.10     Instalacja powinna być wyposażona w co najmniej dwa niezależne źródła zasilania.  

22.3.7.11     Wszystkie kanały wyciągowe dymu powinny być wykonane ze stali lub materiału równoważ-
nego oraz izolowane w zależności od rodzaju przestrzeni, przez które przechodzą. Elementy instalacji od-
dymiania, które mają kontakt z dymem powinny być wykonane z materiałów, które mogą wytrzymać tem-
peratury spotykane w trakcie działania. 

22.3.7.12     Instalacja powinna być tak rozmieszczona, aby wyciągany dym nie pojawiał się w zewnętrznych 
drogach ewakuacji lub na pokładzie, z którego odbywa się wsiadanie do łodzi ratunkowych. 

22.3.7.13     Po zainstalowaniu na statku instalacja oddymiania powinna zostać poddana próbom z zasto-
sowaniem gorącego dymu wytwarzanego sztucznie w efektach scenicznych lub innych środków, które 
wystarczają do przezwyciężenia skutków rozwarstwiania, na ile ma to zastosowanie i po akceptacji PRS. 
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22.3.7.14     Na statku powinna znajdować się instrukcja budowy, montażu, działania i konserwacji insta-
lacji oddymiania. 

22.3.7.15     Instalacja oddymiania powinna być włączona do planu utrzymania statku zgodnie z wymaga-
niami konwencji SOLAS, prawidło II-2/14.2.2. 

22.3.7.16     Należy opracować i włączyć do planu szkoleń załogi oraz do regularnego instruktażu prze-
ciwpożarowego strategię operacyjną dotyczącą czasu i sposobu użycia instalacji oddymiania.   

22.3.7.17     Instalacja oddymiania powinna być zatwierdzona przez PRS.  

22.3.8     Instalacje sterowania drzwiami wodoszczelnymi 

22.3.8.1     W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa uszkodzenia w wyniku awarii, której może ulec sta-
tek, urządzenia sterujące drzwi wodoszczelnych, łącznie z rurami hydraulicznymi i kablami, powinny być 
zainstalowane tak blisko grodzi, w której zamontowane są drzwi, jak to jest praktycznie możliwe. Położe-
nie drzwi wodoszczelnych i ich urządzenia sterujące powinny być takie, aby na statku, który uległ uszko-
dzeniu w obszarze 0,2B (patrz oznaczenia w podrozdziale 1.2 z Części II – Kadłub), mierzonym prostopa-
dle do osi symetrii statku na poziomie najwyższej podziałowej wodnicy ładunkowej (patrz określenia 
w podrozdziale 1.2 z Części IV – Stateczność i niezatapialność), działanie drzwi wodoszczelnych poza 
obrębem uszkodzonej części statku nie było ograniczone. 

22.3.8.2     Każde zasuwane drzwi wodoszczelne uruchamiane mechanicznie powinny być wyposażone we 
wskaźniki pokazujące na wszystkich stanowiskach zdalnego sterowania, czy dane drzwi są otwarte, czy 
zamknięte. Stanowiska zdalnego sterowania, odpowiednio do wymagań podanych w 22.3.7.3.2, powinny 
znajdować się tylko na mostku nawigacyjnym oraz w miejscu, gdzie wymagane jest ręczne sterowanie 
sponad pokładu grodziowego. 

22.3.8.3     Każde zasuwane drzwi wodoszczelne uruchamiane mechanicznie powinny spełniać poniższe 
wymagania: 

.1 być wyposażone w urządzenia potrzebne do otwarcia i zamknięcia drzwi przy zastosowaniu energii 
elektrycznej, hydraulicznej lub innej, uznanej za odpowiednią; 

.2 być zaopatrzone w indywidualne mechanizmy ręcznego sterowania. Należy zapewnić możliwość 
ręcznego otwarcia i zamknięcia drzwi bezpośrednio z miejsca po obu stronach grodzi i dodatkowo 
możliwość ich zamknięcia z dostępnego miejsca powyżej pokładu grodziowego za pomocą pokrę-
tła o ruchu obrotowym lub jakimś innym ruchu, zapewniającym równorzędny stopień bezpieczeń-
stwa. Kierunek obrotu (lub innego ruchu) pokrętła należy wyraźnie oznaczyć na każdym stanowi-
sku sterowania. Czas potrzebny do pełnego zamknięcia drzwi przy użyciu napędu ręcznego nie 
powinien przekraczać 90 s w normalnym położeniu statku; 

.3 być wyposażone w urządzenia sterujące z obu stron drzwi do ich otwarcia i zamknięcia w sposób 
mechaniczny, a także ich zamknięcia mechanicznie z centralnego pulpitu obsługi na mostku nawi-
gacyjnym; 

.4 mieć przy uruchamianiu mechanicznym w przybliżeniu stałą prędkość zamykania. Czas zamknię-
cia, począwszy od momentu kiedy drzwi zaczynają ruch do chwili osiągnięcia całkowitego za-
mknięcia, nie powinien w żadnym przypadku być krótszy niż 20 s i dłuższy niż 40 s w normalnym 
położeniu statku; 

.5 mieć alarmowy sygnał dźwiękowy, różniący się od innych sygnałów w tym rejonie i działający co 
najmniej 5 s, lecz nie więcej niż 10 s przed rozpoczęciem ruchu drzwi i działający cały czas do ich 
całkowitego zamknięcia. W przypadku zdalnego zamykania ręcznego sygnał dźwiękowy może dzia-
łać tylko podczas ruchu drzwi. W rejonach o podwyższonym poziomie hałasu i rejonach pomiesz-
czeń pasażerskich PRS może zażądać zainstalowania dodatkowo sygnału świetlnego. Wyma-
gania dotyczące napędów elektrycznych drzwi wodoszczelnych podane są w punkcie 5.10.2 z Części 
VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania. 
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22.3.8.4     Każde zasuwane drzwi wodoszczelne uruchamiane mechanicznie powinny mieć: 
.1 centralny system hydrauliczny z dwoma niezależnymi źródłami zasilania, z których każde, składa-

jące się z silnika i pompy, powinno być zdolne do jednoczesnego zamknięcia wszystkich drzwi. 
Dodatkowo system powinien być wyposażony w kompletną instalację akumulatorów hydraulicz-
nych o pojemności wystarczającej na co najmniej 3-krotne zadziałanie wszystkich drzwi (zamknię-
cie–otwarcie–zamknięcie) w kierunku przeciwnym do 15º przechyłu statku. Powinna istnieć moż-
liwość uruchamiania działania drzwi w takim cyklu przy akumulatorze naładowanym do ciśnienia 
równego ciśnieniu automatycznego załączania pompy. Zastosowana ciecz powinna być dobrana 
z uwzględnieniem temperatur występujących podczas pracy instalacji. System powinien być tak 
skonstruowany, aby zminimalizować możliwość negatywnego oddziaływania pojedynczych awa-
rii rurociągów hydraulicznych na więcej niż jedne drzwi. W systemie hydraulicznym powinien być 
przewidziany alarm niskiego poziomu cieczy w zbiornikach obsługujących system oraz alarm ni-
skiego ciśnienia gazu lub inne skuteczne środki sygnalizujące straty energii zmagazynowanej 
w akumulatorach hydraulicznych. Alarmy te powinny być dźwiękowe i świetlne, i być umiesz-
czone na centralnym pulpicie obsługi na mostku nawigacyjnym; albo 

.2 niezależny system hydrauliczny dla każdych drzwi, ze źródłem energii składającym się z silnika, 
pompy i akumulatora hydraulicznego, zdolnym do otwarcia i zamknięcia drzwi. Pozostałe wyma-
gania dotyczące akumulatora, zastosowania cieczy hydraulicznej i alarmu sygnalizującego straty 
energii w akumulatorze są takie jak określono w .1, z tym że wskazywanie strat zmagazynowanej 
energii powinno być przewidziane także na każdym lokalnym stanowisku sterowania; albo 

.3 niezależny elektryczny system i silnik dla każdych drzwi, przy czym każde źródło energii powinno 
zapewniać zdolność silnika do otwarcia i zamknięcia drzwi. Wymagania dotyczące zasilania na-
pędów elektrycznych podane są w punkcie 5.10.2 z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy 
sterowania. 

Napędy wyszczególnione w .1, .2 i .3 powinny być oddzielone od wszelkich innych systemów energe-
tycznych. 

Pojedyncze uszkodzenie w systemach elektrycznego lub hydraulicznego uruchamiania drzwi, z możli-
wym wyjątkiem uszkodzenia siłownika hydraulicznego, nie powinno przeszkadzać w ręcznej obsłudze 
którychkolwiek drzwi. 

22.3.8.5     Z każdej strony grodzi, na wysokości co najmniej 1,6 m ponad podłogą należy zainstalować 
dźwignie sterujące, które powinny być tak wykonane, aby umożliwić osobom przechodzącym przez otwór 
drzwiowy utrzymanie obu dźwigni w pozycji otwarcia drzwi bez możliwości przypadkowego włączenia 
mechanizmu zamykającego. Kierunek przestawiania dźwigni przy otwarciu i zamknięciu powinien być 
zgodny z kierunkiem ruchu drzwi i powinien być wyraźnie oznaczony. 

22.3.9     Dodatkowe wymagania związane ze znakiem dodatkowym Class A 

Nowe statki pasażerskie ze znakiem dodatkowym Class A powinny dodatkowo spełniać wymagania 
Dyrektywy 2009/45/WE i jej Aneksu I oraz zmieniającej ją Dyrektywy (EU) 2016/844 a także erraty do 
Dyrektywy (EU) 2016/844. 

22.3.10     Dodatkowe wymagania związane ze znakiem dodatkowym Class B, Class C lub Class D 

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 (EU) 
2016/844, a także erraty do Dyrektywy (EU) 2016/844. 

22.3.11     Usytuowanie urządzeń awaryjnych na statkach pasażerskich 

Przed grodzią zderzeniową od strony dziobu nie należy instalować awaryjnych źródeł energii elektrycz-
nej, pomp pożarowych, pomp zęzowych, z wyjątkiem specjalnie przeznaczonych do obsługi pomieszczeń 
położonych przed grodzią zderzeniową, jakiejkolwiek stałej instalacji gaśniczej wymaganej w Części V – 
Ochrona przeciwpożarowa, ani innych urządzeń awaryjnych ważnych dla bezpieczeństwa statku, z wyjąt-
kiem wciągarek kotwicznych. 
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22.3.12     Statki pasażerskie zbudowane 1 lipca 2010 roku i po tej dacie o długości 120 m i większej oraz 
mające 3 lub więcej stref pionowych i posiadające znak dodatkowy SRTP w symbolu klasy powinny dodat-
kowo spełniać wymagania Publikacji Nr 90/P – Wskazówki dotyczące bezpiecznego powrotu do portu oraz 
dobrze zorganizowanej ewakuacji i opuszczenia statku pasażerskiego.  

22.4     Promy i pojazdowce – znaki: FERRY, RO-RO SHIP 

22.4.1     Instalacja osuszania pomieszczeń ładunkowych powinna spełniać, odpowiednio, wymagania 
punktu 5.11 lub 6.6.13. 

22.4.2     Instalacja wentylacyjna zamkniętych pomieszczeń ro-ro i zamkniętych pomieszczeń samochodo-
wych (patrz definicje podane w podrozdziale 1.2 z Części V – Ochrona przeciwpożarowa) powinna speł-
niać mające zastosowanie wymagania podane w 11.4. 

22.4.3     Kanały wentylacyjne pomieszczeń ro-ro i pomieszczeń samochodowych powinny spełniać ma-
jące zastosowanie wymagania podane w 11.2.3. 

22.5     Ropowce, produktowce I statki kombinowane – znaki: CRUDE OIL TANKER, PRODUCT 
CARRIER A, PRODUCT CARRIER B 

O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, wymagania niniejszego podrozdziału mają zastosowanie 
w pełnym zakresie do statków mających w symbolu klasy znak dodatkowy CRUDE OIL TANKER lub 
PRODUCT CARRIER A. Statki mające w symbolu klasy znak dodatkowy PRODUCT CARRIER B 
nie muszą, w zakresie uzgodnionym z PRS, spełniać wymagań wynikających z zagrożenia wybuchowością. 

22.5.1     Instalacje rurociągów maszynowych i ogólnookrętowych 

22.5.1.1     Instalacja zęzowa 

22.5.1.1.1     Do osuszania zęz przedziałów dziobowych należy zainstalować oddzielną pompę lub eżektor, 
które mogą być również używane do opróżniania i napełniania zbiorników przeznaczonych wyłącznie na 
wodę balastową. 

22.5.1.1.2     Pomieszczenia pompowni ładunkowych powinny być osuszane oddzielnymi pompami lub 
eżektorami, umieszczonymi w tych pomieszczeniach. Do tego celu może być używana pompa resztkowa 
tłocząca do zbiornika resztkowego, pod warunkiem zainstalowania zaworów zaporowo-zwrotnych na od-
gałęzieniach ssących z zęz oraz zaworu zaporowego na rurociągu łączącym skrzynię zaworową ssących 
rurociągów zęzowych z pompą resztkową. 

22.5.1.1.3     Jeżeli pompy zęzowe osuszają tylko przedziały maszynowe, to pole przekroju magistrali zę-
zowej nie powinno być mniejsze niż dwukrotne pole przekroju odgałęzienia dla tego przedziału, obliczo-
nego według wzoru 6.2.2. 

22.5.1.1.4     Dopuszcza się wykonanie instalacji umożliwiającej tłoczenie zaolejonej wody zęzowej 
z przedziału maszynowego do zbiornika resztkowego (slopowego) lub wyznaczonego zbiornika ładunko-
wego pełniącego taką funkcję, pod warunkiem że instalacja będzie tak wykonana, aby uniemożliwić prze-
dostawanie się ładunku lub jego oparów do przedziału maszynowego. 

22.5.1.2     Instalacje rurociągów odpowietrzających i pomiarowych 

22.5.1.2.1     Rurociągi odpowietrzające i pomiarowe obsługujące zbiorniki balastowe nie powinny prze-
chodzić przez zbiorniki ładunkowe ani resztkowe, chyba że będą spełniać wymagania stawiane rurociągom 
ładunkowym podane w 22.5.2.9. 

22.5.1.2.2     Specjalne wymagania dla rurociągów odpowietrzających i pomiarowych skrajnika dziobo-
wego podano w 22.5.1.3.2. 
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22.5.1.2.3     Rurociągi odpowietrzające przedziałów podwójnego dna i podwójnego poszycia graniczą-
cych ze zbiornikami ładunkowymi i/lub resztkowymi należy wyprowadzić na pokład otwarty w miejsca 
nie zagrożone pożarem. Otwory wylotowe należy zabezpieczyć ekranami płomieniowymi (patrz 22.5.3) 
o konstrukcji uzgodnionej z PRS. Wolny przekrój takich ekranów nie powinien być mniejszy od pola prze-
kroju rury odpowietrzającej. 

22.5.1.3     Instalacja balastowa 

22.5.1.3.1     Zbiorniki balastowe graniczące ze zbiornikami ładunkowymi i/lub resztkowymi powinny być 
opróżniane za pomocą osobnych pomp. Pompy te powinny znajdować się w pompowni ładunkowej lub 
w innym pomieszczeniu w obrębie rejonu ładunkowego, gdzie nie ma źródeł zapłonu. Rurociągi balastowe 
nie powinny być prowadzone przez zbiorniki ładunkowe ani resztkowe, chyba że będą spełniać wymagania 
stawiane rurociągom ładunkowym podane w punkcie 22.5.2.9. 

22.5.1.3.2     Dopuszcza się balastowanie zbiornika skrajnika dziobowego przy użyciu instalacji obsługu-
jącej zbiorniki balastowe usytuowane w rejonie ładunkowym przy zachowaniu następujących warunków: 
– zbiornik skrajnika dziobowego należy traktować jako pomieszczenie zagrożone wybuchem, 
– wylot rurociągu odpowietrzającego należy usytuować na pokładzie otwartym w odpowiedniej odległo-

ści1 od źródeł zapłonu. Z tego powodu odległości dla stref zagrożonych wybuchem powinny być okre-
ślone zgodnie z normą IEC 60092-502. 

– należy zapewnić możliwość pomiaru stężenia gazów palnych w zbiorniku skrajnika dziobowego przy 
użyciu przenośnego miernika, z pokładu otwartego, 

– należy zapewnić możliwość sondowania zbiornika skrajnika dziobowego bezpośrednio z pokładu 
otwartego, 

– należy zapewnić bezpośredni dostęp z pokładu otwartego do zbiornika skrajnika dziobowego. Zezwala 
się alternatywnie na dostęp pośredni z pokładu otwartego do zbiornika skrajnika dziobowego przez 
pomieszczenie zamknięte. Jeżeli pomieszczenie zamknięte jest oddzielone od zbiorników ładunkowych 
koferdamami, to dostęp do niego może prowadzić z pomieszczenia zamkniętego, poprzez gazoszczelny 
właz zamykany pokrywą mocowaną śrubami. W takiej sytuacji na pokrywie włazu należy umieścić 
tabliczkę informującą, że zbiornik można otworzyć tylko po uprzednim upewnieniu się, że jest on od-
gazowany lub po odłączeniu zasilania urządzeń elektrycznych zainstalowanych w pomieszczeniu, 
w którym usytuowany jest ten właz. Jeżeli pomieszczenie zamknięte graniczy ze zbiornikami ładunko-
wymi, staje się pomieszczeniem zagrożonym wybuchem. Należy zapewnić skuteczną wentylację tego 
pomieszczenia. 

Uwaga: Klasyfikacja rejonów zagrożonych wybuchem powinna być przeprowadzona zgodnie z normą IEC 60092-502. 

22.5.1.3.3     Wloty i wyloty burtowe ze zbiorników balastu czystego nie powinny łączyć się z zaworami 
dennymi i skrzyniami wylewowymi, które obsługują zbiorniki ładunkowe przeznaczone do przyjęcia ba-
lastu w trudnych warunkach pogodowych. 

22.5.1.3.4     Wymagania dotyczące rurociągów służących do usuwania wody balastowej zanieczyszczonej 
olejem podano w 22.5.5.5 i 22.5.5.6. 

22.5.1.4     Instalacja wentylacyjna 

22.5.1.4.1     Otwory poboru powietrza instalacji wentylacji nawiewowej pomieszczeń mieszkalnych, służ-
bowych, posterunków dowodzenia i przedziałów maszynowych nie powinny znajdować się w ścianie nad-
budówki od strony rejonu ładunkowego. Powinny być one rozmieszczone w ścianie przeciwległej lub 
w ścianach bocznych, w odległości od rejonu ładunkowego równej co najmniej 0,04 długości statku, lecz 
nie mniejszej niż 3 m. Odległość ta nie musi przekraczać 5 m. 

Jeżeli statek posiada rufową stację przeładunkową, to usytuowanie takich otworów podlega odrębnemu 
rozpatrzeniu przez PRS. 

                                                      
1  Wymaganie dotyczy statków, dla których stępkę położono lub były w podobnej fazie budowy w dniu 1 stycznia 2012 r. lub po 

tej dacie. 
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22.5.1.4.2     Pompownie ładunkowe należy wyposażyć w niezależną instalację mechanicznej wentylacji 
wyciągowej, ograniczającą do minimum możliwość gromadzenia się łatwopalnych oparów. Krotność wy-
mian powietrza powinna wynosić co najmniej 20 wymian na godzinę, przy czym przy obliczaniu ilości 
powietrza należy przyjmować objętość brutto pomieszczenia. Kanały wentylacyjne powinny być tak roz-
mieszczone, żeby zapewniona była skuteczna wentylacja całego pomieszczenia. 

Uruchamianie instalacji wentylacyjnej powinno być zblokowane z włączaniem oświetlenia pompowni, 
tak żeby włączenie oświetlenia było możliwe dopiero po uruchomieniu instalacji wentylacyjnej. Uszko-
dzenie instalacji wentylacyjnej nie powinno spowodować wyłączenia oświetlenia. 

22.5.1.4.3     Kanały wyciągowe pompowni ładunkowej należy wykonać w taki sposób, aby możliwy był 
pobór powietrza spod podłogi pompowni oraz awaryjny pobór powietrza z wysokości około 2 m ponad 
dolnym poziomem podłogi. Ten awaryjny pobór powietrza przeznaczony jest do użycia, gdy pobór spod 
podłogi jest zablokowany przez zalanie zęz. Awaryjny pobór powietrza powinien być wyposażony w klapę 
odcinającą, sterowaną z otwartego pokładu głównego i z dolnego poziomu podłogi pompowni. 

Gretingi podłogi w pompowni nie powinny zaburzać swobodnego przepływu powietrza.  
Podczas rozmieszczania wlotów kanału poboru powietrza w pompowni należy wziąć pod uwagę moż-

liwość różnych stężeń oparów węglowodorów i temperaturę w pompowni. 

22.5.1.4.4     Wyloty kanałów wyciągowych z pompowni ładunkowych powinny być umieszczone w od-
ległości (poziomej) co najmniej 3 m od jakiegokolwiek źródła zapłonu oraz od najbliższego otworu pro-
wadzącego do pomieszczeń mieszkalnych, służbowych i przedziałów maszynowych. 

Wyloty instalacji wentylacyjnej pompowni ładunkowych i przedziałów maszynowych kategorii A po-
winny być umieszczane poza rejonem ładunkowym, tak daleko w kierunku rufy, jak to jest praktycznie 
możliwe. 

22.5.1.4.5     Wentylatory pompowni ładunkowej powinny być w wykonaniu nieiskrzącym i spełniać wy-
magania podrozdziału 5.3.2 z Części VII – Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe, ale zamiast 
ich sterowania powinny spełniać wymagania 22.5.7.2 z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy ste-
rowania. 

Wlotowe i wylotowe otwory wentylacyjne należy wyposażyć w siatki ochronne o wymiarach oczka 
nieprzekraczających 13×13 mm. 

22.5.1.4.6     Silniki elektryczne przeznaczone do napędu wentylatorów umieszczonych w pompowni ła-
dunkowej należy instalować w sąsiadujących pomieszczeniach wyposażonych w mechaniczną wentylację 
i niemających wyjść do pompowni ładunkowych. 

Miejsca przejść wałów napędowych wentylatorów przez gródź lub pokład należy zaopatrzyć w gazosz-
czelne dławnice spełniające wymagania punktu 22.5.2.5. 

22.5.1.4.7     W pomieszczeniach przeznaczonych dla urządzeń instalacji gazu obojętnego, takich jak wy-
twornice, oczyszczacze (skrubery), wentylatory oraz ich armatura, należy przewidzieć instalację mecha-
nicznej wentylacji wyciągowej zapewniającą co najmniej 6 wymian powietrza na godzinę, obliczoną dla 
pustego pomieszczenia. Wentylacja nawiewowa może być naturalna. 

W przypadku umieszczenia tych urządzeń w przedziałach maszynowych powinny być również speł-
nione wymagania podrozdziału 11.3. 

22.5.1.4.8     Wszystkie przedziały podwójnego dna i podwójnego poszycia graniczące ze zbiornikami ła-
dunkowymi i/lub resztkowymi należy wyposażyć w odpowiednie przyłącza umożliwiające przewietrzanie 
takich przedziałów. 

Dopuszczalne są następujące sposoby doprowadzania powietrza: 
– napełnienie wodą balastową, a następnie jej odpompowanie, 
– użycie przenośnych wentylatorów, montowanych na otworze w wentylowanym przedziale, wyposażo-

nych w wąż lub rurę sięgającą do jego dna (rury z materiałów niemetalicznych mogą być stosowane, 
pod warunkiem że posiadają udokumentowaną przewodność elektryczną i zostaną połączone elektrycz-
nie z kadłubem), 

– wykorzystanie wentylatorów oraz instalacji gazu obojętnego, 
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– wykonanie demontowalnego połączenia pomiędzy instalacją gazu obojętnego a instalacją balastową 
i doprowadzanie powietrza rurociągami balastowymi, 

– doprowadzanie powietrza po jednej burcie, wylot po drugiej (zbiorniki w kształcie litery „U”), 
– wlot i wylot powietrza na poziomie pokładu (metoda rozcieńczania). 

22.5.1.4.9     Na statkach kombinowanych pomieszczenia ładunkowe i każde z pomieszczeń zamkniętych, 
przyległych do pomieszczeń ładunkowych, powinny być wentylowane mechanicznie. Wentylacja mecha-
niczna może być zapewniona przy użyciu przenośnych wentylatorów. 

22.5.1.5     Instalacje grzewcze przewożonego ładunku 

22.5.1.5.1     Temperatura pary i oleju grzewczego stosowanych w rejonie ładunkowym nie może przekra-
czać 220 °C, natomiast ciśnienie nasyconej pary grzewczej nie może przekraczać 2 Mpa. 

22.5.1.5.2     Jeżeli temperatura zapłonu ładunku nie przekracza 60 °C, instalacja oleju grzewczego powinna 
stanowić niezależny układ pośredni, usytuowany całkowicie w obrębie pomieszczenia ładunkowego. 

Układ bezpośredni może być również zaakceptowany, pod warunkiem spełnienia następujących wy-
magań: 
– ciśnienie w każdej sekcji grzewczej, przy wyłączonej pompie obiegowej, powinno być o co najmniej 

30 kPa wyższe od statycznego ciśnienia cieczy, 
– zbiornik wyrównawczy układu powinien mieć czujniki alarmowe wysokiego i niskiego poziomu oleju, 
– należy przewidzieć środki wykrywania w zbiorniku wyrównawczym obecności par ładunku, 
– zawory odcinające poszczególnych sekcji grzewczych powinny mieć urządzenia blokujące, zapewnia-

jące stałe ciśnienie statyczne. 

22.5.1.5.3     Instalacja oleju grzewczego powinna spełniać wymagania ujęte w rozdziale 14. 

22.5.1.6     Instalacja spalinowa 

22.5.1.6.1     Przewody spalinowe silników głównych i pomocniczych, kotłów, spalarek i pieców ku-
chennych należy wyposażyć w łapacze iskier o konstrukcji uzgodnionej z PRS. 

Alternatywnie przewody spalinowe można wyprowadzać przez poszycie burtowe, pod warunkiem że 
wylot będzie znajdował się co najmniej 0,3 m poniżej wodnicy statku pustego. 

22.5.1.6.2     Wyloty rur wydechowych silników głównych i pomocniczych, przewodów spalinowych ko-
tłów, kuchni i tym podobnych urządzeń, w których istnieją źródła zapłonu, jak również wyloty rur odpowie-
trzających silniki wysokoprężne powinny być usytuowane na wysokości nie mniejszej niż 6 m nad wodnicą 
największego zanurzenia. W każdym przypadku powinny znajdować się poza obrębem stref zagrożonych 
wybuchem (patrz podrozdział 22.5.3 z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania). 

22.5.1.7     Zbiorniki paliwa 

22.5.1.7.1     Zbiorniki paliwa w dnie podwójnym powinny spełniać następujące wymagania: 
– włazy wejściowe do zbiorników nie powinny znajdować się w pomieszczeniach ładunkowych ani 

w maszynowni, 
– rurociągi obsługujące te zbiorniki nie powinny być prowadzone przez zbiorniki ładunkowe ani reszt-

kowe i nie powinny mieć połączeń z rurociągami obsługującymi zbiorniki ładunkowe lub resztkowe, 
– rurociągi odpowietrzające i pomiarowe tych zbiorników mogą być prowadzone przez zbiorniki ładun-

kowe, jeżeli ich połączenia są spawane i są one odpowiednio zamocowane, zabezpieczone przed uszko-
dzeniami mechanicznymi i mają ścianki odpowiedniej grubości. 

22.5.1.7.2     Na zbiornikowcach olejowych, przewożących ładunki ciekłe o punkcie zapłonu nie przekracza-
jącym 60°C, zbiorniki paliwa olejowego graniczące ze zbiornikami ładunkowymi lub resztkowymi nie po-
winny znajdować się (także częściowo) w obrębie bloku zbiorników ładunkowych (patrz definicja w punkcie 
22.5.1.7.3). Zbiorniki takie mogą jednak być usytuowane przed lub za blokiem zbiorników ładunkowych. 
Można dopuścić, by zbiorniki niezależne paliwa olejowego były usytuowane na pokładzie otwartym w rejo-
nie ładunkowym w zależności od uwarunkowań ochrony przed rozlewami i ochrony pożarowej. 

Rozmieszczenie zbiorników niezależnych paliwa olejowego i obsługujących je systemów rurociągów 
paliwowych, w tym pomp, może być takie jak w przypadku zbiorników paliwowych i obsługującego je 
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systemu rurociągów paliwowych usytuowanych w przedziałach maszynowych. Jednak w odniesieniu do 
urządzeń elektrycznych należy uwzględnić wymagania dotyczące klasyfikacji stref niebezpiecznych. 

22.5.1.7.3     Blok zbiorników ładunkowych jest to część statku rozciągająca się od rufowej grodzi najbliż-
szego rufy zbiornika ładunkowego lub zbiornika resztkowego do dziobowej grodzi najbliższego dziobu 
zbiornika ładunkowego lub zbiornika resztkowego oraz na całą szerokość i wysokość statku. 

 
Rys. 22.5.1.7.3 

22.5.1.8     Tunele rurociągów 

22.5.1.8.1     Tunele rurociągów w dnie podwójnym pod zbiornikami ładunkowymi oleju powinny spełniać 
następujące wymagania: 
– nie powinny mieć wyjść do maszynowni, 
– powinny mieć dwa wyjścia na otwarty pokład, oddalone od siebie tak daleko, jak to jest możliwe; jedno 

z tych wyjść, z drzwiami wodoszczelnymi, może prowadzić do pompowni ładunkowej, 
– należy zapewnić skuteczną wentylację mechaniczną tunelu. 

22.5.1.9     Pompownie ładunkowe 

22.5.1.9.1     Wyjścia z pompowni ładunkowych powinny prowadzić bezpośrednio na otwarty pokład. Nie 
należy wykonywać wyjść z pompowni do innych przedziałów maszynowych. 

Podłoga i pomosty w pompowni powinny być wykonane z płyt ażurowych. 
Drzwi i pokrywy luków pompowni ładunkowych powinny być otwierane i zamykane z obu stron. 

22.5.1.9.2     Konstrukcja drzwi i pokryw luków pompowni ładunkowych powinna wykluczać możliwość 
zaiskrzenia. 

22.5.1.9.3     Jeżeli z pompowni ładunkowej prowadzi wejście do tunelu rurociągów, to należy je wyposa-
żyć w zasuwane drzwi wodoszczelne typu 3 (patrz tabela 21.2.1.1 z Części III – Wyposażenie kadłubowe). 
Urządzenia napędu mechanicznego i ręcznego takich drzwi, sygnalizacji ich położenia i ruchu, zasilanie 
urządzeń napędowych powinny być zgodne z wymaganiami punktów 21.2.1.6 do 21.2.1.9 w Części III – 
Wyposażenie kadłubowe, z tym że miejsce ręcznego zamykania drzwi z łatwo dostępnego miejsca nad 
pokładem grodziowym, o którym mowa w punkcie 21.2.1.6, powinno być usytuowane na zewnątrz pom-
powni ładunkowej, przy wejściu do niej. W czasie normalnej eksploatacji statku drzwi te powinny być 
zamknięte. 

22.5.2     Instalacja ładunkowa i resztkowa 

22.5.2.1     Pompownie ładunkowe, zbiorniki ładunkowe, zbiorniki resztkowe i koferdamy powinny być 
usytuowane od strony dziobu przed przedziałami maszynowymi. Jednak zbiorniki zapasowe paliwa stat-
kowego nie muszą znajdować się przed przedziałami maszynowymi (patrz punkt 1.10.7). 

22.5.2.2     Zbiorniki ładunkowe i zbiorniki resztkowe powinny być oddzielone od przedziałów maszyno-
wych przy pomocy koferdamów, pompowni ładunkowych, zbiorników zapasowych paliwa statkowego 
lub zbiorników balastowych. 
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22.5.2.3     Pompownie, w których znajdują się pompy wraz z ich osprzętem, służące do balastowania prze-
działów przyległych do zbiorników ładunkowych i resztkowych oraz statkowe pompy transportowe paliwa 
powinny być traktowane jako równorzędne z pompowniami ładunkowymi, pod warunkiem że takie pom-
pownie charakteryzuje taki sam standard bezpieczeństwa, jaki wymagany jest dla pompowni ładunko-
wych. Dolna część pompowni może tworzyć wnękę wchodzącą w obręb przedziałów maszynowych kate-
gorii A, przeznaczoną do umieszczania w niej pomp, pod warunkiem że wysokość tej wnęki nad stępką 
nie będzie większa niż jedna trzecia wysokości bocznej statku, z wyjątkiem statków o nośności nie więk-
szej niż 25 000 ton, dla których Administracja może dopuścić większą wysokość wnęki nad stępkę, lecz 
nie przekraczającą połowy wysokości bocznej statku, po wykazaniu, że jest to uzasadnione w celu zapew-
nienia dostępu i właściwego rozplanowania rurociągów. 

Przedziały puste lub zbiorniki balastowe chroniące zbiorniki paliwa (patrz rys. 22.5.2.3) nie są uważane 
za rejon ładunkowy pomimo tego, że są przyległe do zbiornika ładunkowego lub zbiornika resztkowego. 

 
Rys. 22.5.2.3 

22.5.2.4     Pomp ładunkowych i resztkowych nie należy używać do innych celów niż obsługa zbiorników ła-
dunkowych, z wyjątkiem przypadku omówionego w 22.5.2.10. Pompy te nie powinny mieć żadnych połączeń 
z przedziałami innymi niż przedziały ładunkowe. Pompy ładunkowe i resztkowe należy umieszczać w osobnej 
pompowni. 

22.5.2.5     Silniki przeznaczone do napędu pomp pompowni ładunkowych należy instalować w pomiesz-
czeniach wyposażonych w mechaniczną instalację wentylacyjną i nie mających wyjść do pompowni ła-
dunkowych. Silniki parowe, których temperatura robocza nie przekracza 220 oC oraz silniki hydrauliczne 
mogą być instalowane w pompowniach. 

Miejsca przejść wałów napędowych pomp ładunkowych przez gródź lub pokład należy zaopatrzyć w ga-
zoszczelne dławnice, wyposażone w dobrze działające smarowanie, doprowadzone spoza pomieszczenia 
pompowni. Jeżeli nie jest to kłopotliwe, konstrukcja dławnicy powinna wykluczać jej przegrzanie. Części 
dławnicy, które mogą stykać się z wałem w przypadku utraty centryczności wału napędowego lub uszko-
dzenia łożysk, powinny być wykonane z materiałów uniemożliwiających powstanie iskry. Dławnice po-
winny być przystosowane do zamontowania czujników temperatury – patrz Część VIII – Instalacje elek-
tryczne i systemy sterowania, punkt 22.5.7.1. Jeżeli w dławnicach zastosowano uszczelnienia mieszkowe, 
to przed zainstalowaniem należy sprawdzić je ciśnieniem próbnym. 

22.5.2.6     Pompy, ich urządzenia napędowe i armatura powinny być tak wykonane, aby w maksymalnym 
stopniu wykluczona była możliwość zaiskrzenia. 

22.5.2.7     Należy przewidzieć urządzenia do zatrzymywania każdej pompy ładunkowej i resztkowej 
z górnego pomostu pompowni, usytuowanego na wysokości pokładu głównego. Jeżeli na statku jest 
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centralne stanowisko sterowania operacjami ładunkowymi, to wystarczy przewidzieć urządzenia do za-
trzymywania pomp przy tym stanowisku. 

Napędy elektryczne pomp ładunkowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w podrozdziale 5.7 
z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania. 

22.5.2.8     Manometry na głównych tłoczących rurociągach ładunkowych i resztkowych należy instalować 
obok pomp i na górnym pomoście pompowni lub w centralnym stanowisku sterowania operacjami ładun-
kowymi. 

22.5.2.9     Rurociągi ładunkowe nie powinny przechodzić przez zbiorniki balastowe. Nie dotyczy to krót-
kich odcinków takich rurociągów, o ile spełnione zostaną następujące wymagania: 
– minimalne grubości ścianek rurociągów powinny odpowiadać wielkościom podanym w kolumnie 7 

tabeli 1.16.3.1-1, 
– rurociągi powinny być w całości spawane lub łączone przy użyciu kołnierzy typu ciężkiego; ilość połą-

czeń powinna być ograniczona do niezbędnego minimum, 
– kompensacje rurociągów należy wykonywać wyłącznie w postaci wygięć kompensacyjnych, 
– na rurociągach takich nie należy montować żadnych zaworów ani armatury. 

22.5.2.10     Rurociągi ładunkowe nie powinny łączyć się z rurociągami balastowymi ani z rurociągami 
paliwa przeznaczonego dla potrzeb statku. 

Dopuszcza się, aby dla awaryjnego usuwania balastu możliwe było połączenie instalacji balastowej 
z pompą ładunkową przy użyciu demontowalnego odcinka rurociągu. W takim przypadku, na przewidzia-
nych do połączenia rurociągach balastowym i ładunkowym należy zamontować zawory odcinające, a na 
rurociągu balastowym dodatkowo zawór zwrotny, dla zapobieżenia przedostaniu się ładunku do instalacji 
balastowej. Demontowalny odcinek rurociągu powinien być zamontowany w dobrze widocznym miejscu 
w pompowni ładunkowej, a obok niego należy umieścić trwałą tabliczkę informującą o warunkach, w ja-
kich dopuszczalne jest jego wykorzystanie. 

22.5.2.11     Rurociągi ładunkowe powinny być tak zaprojektowane i zainstalowane, aby ilość pozostają-
cego w nich oleju ograniczona była do minimum. Należy przewidzieć urządzenia umożliwiające osuszenie 
pomp i rurociągów ładunkowych po zakończeniu wyładunku. Usuwanie tych resztek powinno być moż-
liwe zarówno na ląd, jak i do wybranego zbiornika ładunkowego bądź resztkowego. 

22.5.2.12     W przypadku zdalnego sterowania instalacją ładunkową wszystkie zawory umieszczone po-
między rurociągami a pompami powinny, oprócz urządzeń do zdalnego sterowania, mieć urządzenia do 
sterowania ręcznego. 

22.5.2.13     Urządzenia sterujące zaworami znajdującymi się wewnątrz zbiorników ładunkowych i prze-
działów ochronnych powinny spełniać następujące wymagania: 
– listwy lub tuleje mocujące takie urządzenia powinny być wykonane z materiałów wykluczających moż-

liwość zaiskrzenia, 
– urządzenia należy wyprowadzić na pokład otwarty przez gazoszczelne dławnice, których konstrukcja po-

winna umożliwiać dokonywanie wymiany szczeliwa z pokładu, 
– urządzenia należy wyposażyć we wskaźniki położenia (otwarte/zamknięte), 
– konstrukcja urządzeń powinna wykluczać istnienie miejsc, w których mogłyby pozostawać resztki ła-

dunku ciekłego. 

22.5.2.14     Łączniki brzegowe służące do przyłączania węży z lądu powinny być wykonane z materiałów 
wykluczających możliwość zaiskrzenia. Łączniki należy wyposażyć w zawory odcinające oraz kołnierze 
zaślepiające. Kołnierze zaślepiające nie są wymagane, jeżeli zamiast kołnierzy przyłączeniowych do podłą-
czenia węży stosuje się łączniki patentowe. Pod łącznikami brzegowymi należy zamontować wanienki ście-
kowe oraz przewidzieć osłony chroniące przed rozpyleniem ładunku. 

22.5.2.15     Rurociągi na pokładzie i w przedziałach zbiorników ładunkowych powinny być należycie 
zamocowane i mieć kompensatory cieplne. 
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22.5.2.16     Wszystkie odcinki rurociągów łączone ze sobą kołnierzami powinny być połączone w sposób 
zapewniający przewodność elektryczną. W co najmniej jednym miejscu należy zapewnić taką przewod-
ność z kadłubem (patrz podrozdział 2.5.6 z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania). 
Węże ładunkowe powinny charakteryzować się przewodnością elektryczną na całej długości, łącznie 
z przyłączami kołnierzowymi, i w trakcie użytkowania być elektrycznie połączone z kadłubem. 

22.5.2.17     Zbiorniki resztkowe powinny być obsługiwane przez niezależny układ rurociągów odbior-
czych i napełniających. Jeżeli nie przewidziano takiego układu, to przy rurociągach należy zastosować 
przestawne zaślepki lub inne środki zapobiegające ich przypadkowemu połączeniu z innymi rurociągami. 

22.5.2.18     Na statkach kombinowanych należy przewidzieć oddzielną pompę i rurociągi służące do 
opróżniania zbiorników resztkowych bezpośrednio na pokład otwarty wówczas, gdy statek przewozi ładu-
nek suchy. Systemu tego nie należy łączyć z innymi systemami. Rurociągi powinny być zakończone na 
pokładzie zaworem odcinającym i zaślepką. Powinna być zapewniona możliwość odizolowania zbiorni-
ków resztkowych od zbiorników ładunkowych na czas przewozu ładunków suchych przy użyciu kołnierza 
zaślepiającego przestawnego lub demontowanego odcinka rurociągu. Kołnierz zaślepiający lub demonto-
walny odcinek powinny być montowane w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników resztkowych, lecz jeśli 
okaże się to niecelowe lub technicznie niewykonalne, to można je montować w pompowni, bezpośrednio 
za przejściem rurociągu przez jej gródź. 

22.5.2.19     Jeżeli na statkach kombinowanych przewidziano burtowe zbiorniki ładunkowe usytuowane 
bezpośrednio pod pokładem, to rurociągi ładunkowe powinny przebiegać wewnątrz tych zbiorników. PRS 
może jednak zgodzić się na prowadzenie tych rurociągów w specjalnych kanałach, pod warunkiem zapew-
nienia możliwości ich skutecznego czyszczenia i wentylacji mechanicznej (do tego celu mogą służyć wen-
tylatory przenośne). 

Jeżeli na statku nie ma burtowych zbiorników ładunkowych, to rurociągi ładunkowe prowadzone poniżej 
pokładu powinny być umieszczone w specjalnych kanałach. 

22.5.2.20     Rurociągi rufowych i dziobowych instalacji przeładunkowych powinny być zamontowane na 
stałe. W obrębie stacji przeładunkowych dopuszcza się stosowanie demontowalnych reduktorów i łączni-
ków. 

22.5.2.21     Rufowe oraz dziobowe rurociągi przeładunkowe nie mogą być prowadzone przez pomiesz-
czenia mieszkalne i służbowe, a także przez przedziały maszynowe usytuowane w rejonie pomieszczeń 
mieszkalnych lub posterunków dowodzenia. 

22.5.2.22     Rufowe i dziobowe rurociągi przeładunkowe usytuowane poza rejonem ładunkowym po-
winny być łączone przy pomocy spawania. Złącza kołnierzowe dopuszczalne są jedynie przy połączeniach 
z zaworami, kompensatorami oraz w obrębie stacji przeładunkowych. Kompensatory na takich rurocią-
gach mogą być zamontowane jedynie w uzasadnionych przypadkach. Rurociągi powinny być wyraźnie 
oznakowane. Należy przewidzieć możliwość odcięcia takich rurociągów na czas, gdy nie są używane, 
poprzez zastosowanie w rejonie ładunkowym jednego z poniższych rozwiązań: 
– dwóch zaworów odcinających usytuowanych jeden za drugim – przy takim rozwiązaniu należy zapew-

nić możliwość blokady zaworów w pozycji zamkniętej oraz sprawdzenia, czy nie występuje przeciek 
do odcinka rurociągu pomiędzy tymi zaworami, 

– zaworu odcinającego i demontowalnego odcinka rurociągu oraz kołnierzy zaślepiających, 
– zaworu odcinającego i kołnierza przestawnego. 

22.5.2.23     Łączniki brzegowe rufowych i dziobowych stacji przeładunkowych powinny spełniać wyma-
gania punktu 22.5.2.14, z tym że wanienki ściekowe oraz osłony chroniące przed rozpyleniem ładunku nie 
są wymagane, jeżeli łączniki znajdują się poza obrysem statku. 

22.5.2.24     Do rufowych i dziobowych rurociągów przeładunkowych należy podłączyć instalację gazu 
obojętnego i zapewnić możliwość jej skutecznego odcięcia od tych rurociągów. 
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22.5.2.25     Na statkach wyposażonych w dziobowe stacje przeładunkowe, przystosowanych do cumowa-
nia przy pławach, należy stosować urządzenia do szybkiego odłączania węży ładunkowych. Konstrukcja 
i usytuowanie takich urządzeń podlega specjalnemu uzgodnieniu z PRS. 

Odpowietrzniki skrajnika dziobowego powinny być usytuowane możliwie jak najdalej od dziobowego 
rejonu przeładunkowego. 

22.5.2.26     Zintegrowane systemy ładunkowo-balastowe, tj. systemy hydrauliczne i/lub elektryczne wspól-
nego napędu pomp ładunkowych i balastowych (włączając systemy sterowania i zabezpieczeń) powinny być 
tak zaprojektowane, aby w przypadku pojedynczej awarii w zintegrowanym systemie nie przestały działać 
jednocześnie pompy zęzowe i pompy balastowe. Dodatkowe wymagania dla instalacji elektrycznej sterowa-
nia pomp i układów zabezpieczeń zostały ujęte w podrozdziale 22.5 i 22.8 w Części VIII – Instalacje elek-
tryczne i systemy sterowania. 

22.5.3     Instalacje odpowietrzające, odgazowujące i pomiarowe zbiorników ładunkowych  
i resztkowych 

22.5.3.1     Dla potrzeb niniejszego rozdziału wprowadza się następujące określenia: 

I n s t a l a c j a  o d p o w i e t r z a j ą c a  – instalacja umożliwiająca przepływ, do i ze zbiornika powietrza, 
oparów lub mieszanin gazu obojętnego w trakcie przewozu ładunku oraz podczas prowadzenia operacji za-
ładunku, wyładunku i balastowania. 

I n s t a l a c j a  o d g a z o w u j ą c a  – instalacja umożliwiająca bezpieczne usuwanie z pustego zbiornika 
powietrza, oparów lub mieszanin gazu obojętnego podczas jego wietrzenia lub przedmuchiwania gazem 
obojętnym. 

U r z ą d z e n i a  z a p o b i e g a j ą c e  p r z e n i k a n i u  p ł o m i e n i a  – urządzenia spełniające wymaga-
nia wydanego przez IMO cyrkularza MSC/Circ.677, ze zmianami w MSC/Circ.1009 oraz MSC.1/ 
Circ.1324 i normy ISO 15364:2000, montowane w instalacjach odpowietrzających i odgazowujących w celu 
uniemożliwienia zapłonu lub wybuchu po stronie chronionej. Należą do nich: urządzenia zatrzymujące 
płomień, ekrany płomieniowe, zawory wyrównawcze nadciśnieniowo-podciśnieniowe (zwane dalej zawo-
rami P/V) oraz szybkowylotowe zawory wyrównawcze nadciśnieniowo-podciśnieniowe (zwane dalej 
szybkowylotowymi zaworami P/V). 

U r z ą d z e n i e  z a t r z y m u j ą c e  p ł o m i e ń  – urządzenie działające na zasadzie tłumienia płomienia. 

E k r a n  p ł o m i e n i o w y  – urządzenie, w którym w celu zapobieżenia przenikaniu płomienia stosuje 
się siatkę drucianą. 

Z a w ó r  P / V  – urządzenie utrzymujące w zamkniętym zbiorniku nadciśnienie i podciśnienie w okre-
ślonych granicach. Urządzenie takie traktowane jest jako zapobiegające przenikaniu płomienia, o ile zo-
stało zaprojektowane i poddane próbom zgodnie z wymaganiami wydanego przez IMO cyrkularza 
MSC/Circ.677, ze zmianami w MSC/Circ.1009 oraz MSC.1/Circ.1324. 

S z y b k o w y l o t o w y  z a w ó r  P / V  – zawór P/V zapobiegający przenikaniu płomienia, w którym w za-
leżności od ciśnienia na dolocie następuje zmiana wielkości przelotu zapewniająca prędkość strumienia na 
wylocie nie mniejszą niż 30 m/s. 

Armatura pracująca w oparach wybuchowych mieszanin gazu i powietrza powinna spełniać wymagania 
wynikające z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania, punkty 22.5.4.12 i 22.5.4.13. Za-
wory P/V powinny spełniać wymagania normy ISO 15364:2016. 

22.5.3.2     Instalacja odpowietrzająca zbiorników powinna być całkowicie oddzielona od odpowietrzeń 
innych przedziałów statku. Rozmieszczenie otworów wylotowych z instalacji na pokładzie zbiorników 
ładunkowych powinno być takie, aby ograniczyć do minimum możliwość przedostawania się palnych opa-
rów do zamkniętych pomieszczeń zawierających źródła zapłonu lub gromadzenia się ich w pobliżu me-
chanizmów i urządzeń pokładowych mogących być źródłem zapłonu. Wykorzystywanie otworów plażo-
wych grani do wyrównywania ciśnień w zbiornikach jest zabronione. 
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22.5.3.3    Rurociągi odpowietrzające powinny być podłączone do szczytu każdego zbiornika oraz powinny 
samoosuszać się w normalnych warunkach przegłębienia i przechyłu statku. Jeżeli jest to niewykonalne, to 
należy przewidzieć zamontowane na stałe urządzenie do ich osuszania, z odprowadzeniem do zbiornika ła-
dunkowego. 

22.5.3.4     Instalacja odpowietrzająca powinna być tak zaprojektowana, aby nadciśnienie i podciśnienie 
mogące powstać w zbiornikach nie przekroczyło ich parametrów projektowych. Projektując instalację na-
leży uwzględnić wydzielanie się gazu z ładunku, mnożąc maksymalną ratę załadunkową (tj. maksymalną 
projektową wydajność, z jaką można podawać ładunek do zbiornika) przez współczynnik równy 1,25. 
Należy również uwzględnić wzrost oporów przepływu spowodowany zanieczyszczeniem urządzeń zapo-
biegających przenikaniu płomienia. 

22.5.3.5     Instalacja odpowietrzająca powinna umożliwiać: 
.1 przepływ małych ilości powietrza, oparów lub mieszanin gazu obojętnego wywołany zmianami 

temperatury wewnątrz zbiorników;  
oraz 

.2 przepływ dużych ilości powietrza, oparów lub mieszanin gazu obojętnego podczas operacji zała-
dunku, wyładunku i balastowania zbiorników. 

W obu przypadkach usuwany przez odpowietrzenia strumień powietrza, oparów lub mieszanin gazu 
obojętnego powinien być kierowany pionowo w górę. 

22.5.3.6     Wszystkie otwory wlotowe i wylotowe systemu odpowietrzeń łączące go z atmosferą należy 
wyposażyć w odpowiednie urządzenia zapobiegające przenikaniu płomienia, typu uznanego przez PRS. 

22.5.3.7     Odpowietrzenia poszczególnych zbiorników mogą być niezależne, łączyć się we wspólny ru-
rociąg odpowietrzający lub włączać się w instalację gazu obojętnego (patrz też Część V – Ochrona prze-
ciwpożarowa, punkty 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 wyprowadzonych z poszczególnych zbior-
ników należy zainstalować urządzenia zatrzymujące płomień, typu uznanego przez PRS oraz zawory za-
porowe albo inne środki umożliwiające odseparowanie każdego zbiornika ładunkowego. Urządzenia za-
trzymujące płomień należy umieszczać w takich miejscach, aby we wszystkich warunkach żeglugowych, 
w tym również podczas kołysania statku, wykluczona była możliwość przedostawania się do nich ładunku 
ciekłego. Zawory zaporowe powinny być wyposażone we wyraźnie widoczne 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 odpowietrzania zgodnie z punk-
tem 22.5.3.5.1. Należy zapewnić, aby przed rozpoczęciem załadunku, wyładunku bądź balastowania zbior-
ników, które zostały odseparowane od wspólnej instalacji odpowietrzającej, odpowiednie zawory odcina-
jące zostały otwarte. Na zbiornikowcach zbudowanych dnia 1 stycznia 2017 lub po tej dacie każde odse-
parowanie zbiornika powinno również w dalszym ciągu umożliwiać przepływ dużych objętości par, po-
wietrza i mieszanin gazu obojętnego podczas załadunku i balastowania lub podczas wyładunku zgodnie 
z punktem 22.5.3.5.2.  

22.5.3.8     Zakończenia rurociągów odpowietrzających służących realizacji funkcji opisanej w 22.5.3.5.1 
należy wyposażyć w zawory P/V. Wyloty z tych zaworów powinny znajdować się nie niżej niż 2 m ponad 
pokładem zbiorników ładunkowych oraz nie bliżej niż 5 m od najbliższych wlotów powietrza i otworów 
prowadzących do zamkniętych pomieszczeń zawierających źródła zapłonu oraz od mechanizmów i urzą-
dzeń pokładowych mogących być źródłem zapłonu. Wciągarki kotwiczne i kluzy łańcuchowe należy trak-
tować jako potencjalne źródła zapłonu. Na zbiornikowcach zbudowanych dnia 1 stycznia 2017 lub po tej 
dacie otwory wylotowe powinny być rozmieszczone zgodnie z punktem 22.5.3.9. 

22.5.3.9     Rurociągi służące realizacji funkcji opisanej w 22.5.3.5.2 powinny: 
.1 umożliwiać swobodny wylot usuwanego strumienia z rurociągów odpowietrzających; lub 
.2 zapewnić dławienie na wylocie, tak aby prędkość usuwanego strumienia była nie mniejsza niż 

30 m/s. 
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W przypadku stosowania metody swobodnego wylotu otwory wylotowe powinny znajdować się nie niżej 
niż 6 m ponad pokładem zbiorników ładunkowych lub pomostem komunikacyjnym, przebiegającym wzdłuż 
osi statku – jeżeli znajdują się w obrębie 4 m od takiego pomostu – oraz nie bliżej niż 10 m, mierząc poziomo 
od najbliższych wlotów powietrza i otworów prowadzących do zamkniętych pomieszczeń, zawierających 
źródła zapłonu oraz od mechanizmów i urządzeń pokładowych mogących być źródłem zapłonu. 

W przypadku stosowania metody dławienia, zakończenia rurociągów należy wyposażyć w szybkowy-
lotowe zawory P/V. Otwory wylotowe zaworów powinny znajdować się nie niżej niż 2 m ponad pokładem 
zbiorników ładunkowych oraz nie bliżej niż 10 m, mierząc poziomo, od najbliższych wlotów powietrza 
i otworów prowadzących do zamkniętych pomieszczeń, zawierających źródła zapłonu oraz od mechani-
zmów i urządzeń pokładowych mogących być źródłem zapłonu. 

22.5.3.10     Należy przewidzieć dodatkowe odpowietrzenia służące realizacji funkcji opisanej 
w 22.5.3.5.2, aby w przypadku awarii zaworów wyrównawczych zastosowanych w systemie podstawo-
wym nie dopuścić do powstania w żadnym zbiorniku niebezpiecznego nadciśnienia lub podciśnienia. Po-
nadto, na zbiornikowcach zbudowanych 1 stycznia 2017 lub po tej dacie należy zapewnić wtórne środki 
uniemożliwiające powstanie nadciśnienia lub podciśnienia w przypadku awarii lub niezamierzonego za-
mknięcia zaworów odcinających zbiorniki. Jeżeli statek posiada wspólną instalację odpowietrzającą z za-
worami odcinającymi poszczególne zbiorniki, to należy przewidzieć dodatkowe odpowietrzenia, zabez-
pieczające zbiornik przed powstaniem niebezpiecznego nadciśnienia lub podciśnienia w przypadku nieza-
mierzonego zamknięcia tych zaworów lub ich awarii; odpowietrzenia te nie są wymagane, jeżeli zawory 
odcinające są prostej konstrukcji ograniczającej ryzyko wystąpienia awarii, wyposażone we wskaźniki 
położenia (otwarte/zamknięte) i znajdują się pod kontrolą odpowiedzialnego oficera. Alternatywnie, za-
miast dublowania odpowietrzeń, w każdym zbiorniku można zamontować czujniki ciśnienia z systemem 
monitoringu w centrali ładunkowej statku lub w miejscu, z którego normalnie kieruje się operacjami prze-
ładunkowymi. Wyposażenie do monitoringu powinno również zawierać urządzenie alarmowe, sygnalizu-
jące powstanie w zbiorniku niebezpiecznego nadciśnienia lub podciśnienia. 

22.5.3.11     Jeżeli przewiduje się załadunek, wyładunek lub balastowanie zbiornika bądź grupy zbiorni-
ków ładunkowych, które są odseparowane od wspólnej instalacji odpowietrzającej, to ten zbiornik lub 
grupa zbiorników powinny być wyposażone w dodatkowe odpowietrzenie(a) zabezpieczające przed nie-
bezpiecznym nadciśnieniem lub podciśnieniem, zgodnie z 22.5.3.10. 

22.5.3.12     Jako dodatkowe odpowietrzenie wymagane w stosunku do wymienionego w punktach 
22.5.3.10 i 22.5.3.11 może być traktowany zawór P/V zainstalowany na głównym rurociągu gazu obojęt-
nego, w przypadku gdy ładunek jest jednorodny lub dla kilku rodzajów ładunków, których opary posiadają 
podobne własności fizykochemiczne i nie wymagają odizolowania 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 in-
stalacjach 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 obojętnego może być uznana jako podstawowe zabezpieczenie przed 
powstaniem niebezpiecznego podciśnienia, a zamontowany na niej zawór P/V jako dodatkowe zabezpie-
czenie, wymagane w punktach 22.5.3.10 i 22.5.3.11. 

22.5.3.13     Dopuszcza się wykonanie rurociągów omijających zawory P/V, spełniających funkcję opi-
saną w 22.5.3.5.1; ominięcie to służyć ma na czas operacji ładunkowych dla tych rodzajów ładunku, dla 
których nie jest wymagane wychwytywanie i powrót oparów; ominięcie to może być wykonane, jeżeli 
przewody odgazowujące i/lub odpowietrzające kończą się na wymaganej wysokości nad pokładem i są 
wyposażone w urządzenie zatrzymujące płomień. Nie dopuszcza się wykonania ominięcia, gdy zawór P/V 
jest zaworem szybkowylotowym. 

22.5.3.14     Należy zastosować środki zabezpieczające przed wzrostem poziomu cieczy w instalacji od-
powietrzającej do poziomu powodującego przekroczenie ciśnienia projektowego zbiornika. Wymaganie 
to może być spełnione przez zastosowanie systemu przelewowego, sygnalizacji alarmowej wysokiego 
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poziomu lub innych równoważnych środków zabezpieczających, z jednoczesnym zastosowaniem systemu 
pomiaru poziomu w zbiorniku i procedur napełniania zbiorników. Zaworów przelewowych nie należy 
traktować jako środka równoważnego dla systemu przelewowego. 

22.5.3.15     Na statkach kombinowanych posiadających wspólną instalację odpowietrzającą należy za-
pewnić możliwość montażu kołnierzy zaślepiających w celu odcięcia zbiorników resztkowych zawierają-
cych olej lub pozostałości olejowe od zbiorników ładunkowych. 

22.5.3.16     Rury odgazowujące powinny być usytuowane możliwie jak najdalej od otworów, przez które 
do zbiornika doprowadzane jest powietrze lub gaz obojętny. Rury odgazowujące powinny kończyć się na 
wysokości co najmniej 2 m ponad pokładem zbiorników ładunkowych. 

22.5.3.17     Średnice otworów wylotowych rur odgazowujących powinny być tak dobrane, aby przy 
uwzględnieniu wydajności wentylatorów prędkość wylotowa usuwanego strumienia wynosiła co najmniej 
20 m/s. Usuwany strumień powinien być kierowany pionowo w górę. 

22.5.3.18     Otwory wylotowe rur odgazowujących należy wyposażyć w urządzenia zapobiegające prze-
nikaniu płomienia, typu uznanego przez PRS. Wymóg ten nie ma zastosowania, jeżeli prędkość wylotowa 
usuwanego strumienia wynosi co najmniej 30 m/s lub jeżeli statek wyposażony jest w instalację gazu ob-
ojętnego (patrz też Część V – Ochrona przeciwpożarowa, punkt 6.3.4.2). 

22.5.3.19     Dopuszcza się stosowanie zarówno rur odgazowujących zamontowanych na stałe, jak i de-
montowanych. Jako rury odgazowujące mogą być wykorzystywane rury odpowietrzające. 

22.5.3.20     Wentylatory stosowane do wietrzenia zbiorników powinny spełniać wymagania określone 
w punkcie 5.3.2 z Części VII – Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe. Jeżeli wentylatory za-
montowane są na stałe, to należy zapewnić możliwość ich skutecznego odcięcia od zbiorników poprzez 
zastosowanie demontowalnych odcinków rurociągów lub kołnierzy zaślepiających. 

22.5.3.21     Urządzenia odprowadzające pary produktów ropy naftowej o dużej odparowalności, których 
ciśnienie par według skali Reida jest wyższe od atmosferycznego, podlegają odrębnemu rozpatrzeniu przez 
PRS. 

22.5.3.22     Podstawową metodą pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach ładunkowych i resztkowych po-
winien być pomiar metodą zamkniętą, bez konieczności otwierania włazów w tych zbiornikach. 

Otwarty pomiar poziomu cieczy może być stosowany tylko w charakterze środka rezerwowego 
na statkach wyposażonych w instalację gazu obojętnego. 

22.5.3.23     Otwory ulażowe powinny być wyposażone w samozamykające się, szczelne pokrywy. Mon-
towanie urządzeń zatrzymujących płomień bądź ekranów płomieniowych na takich otworach jest niedo-
puszczalne. 

Otwory ulażowe nie zastępują rur pomiarowych, które dla zbiorników ładunkowych spełniać mogą 
funkcje: miejsca poboru próbek cieczy i gazu, kontroli granicy faz, pomiaru temperatury, pomiaru pojem-
ności zbiornika sondą taśmową, zawartości tlenu, stężenia gazów palnych, miejsca usytuowania czujników 
systemu monitoringu i alarmowego, itp. 

Rury pomiarowe powinny być zamknięte zaworem odcinającym, powinny spełniać te wszystkie wy-
magania rozdziału 9.4, które dla ich funkcji na zbiornikowcu będą miały zastosowanie (itp. 9.4.6; 
9.4.8÷9.4.11). 

22.5.4     System mycia zbiorników surową ropą naftową (system COW) 

Każdy ropowiec (znak CRUDE OIL TANKER) o nośności 20 000 ton lub większej powinien być 
wyposażony w system mycia zbiorników ładunkowych surową ropą naftową. Po stwierdzeniu spełnienia 
podanych niżej wymagań PRS nadaje w symbolu klasy znak dodatkowy COW. Na życzenie Armatora 
PRS może nadać znak COW ropowcowi o nośności mniejszej niż 20 000 ton, wyposażonemu w system 
mycia zbiorników ładunkowych surową ropą naftową spełniający niżej podane wymagania. 
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22.5.4.1     Wymagana dokumentacja, którą należy przedstawić do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez PRS 
obejmuje: 

.1 Schemat systemu COW wraz z zestawieniem materiałów. 

.2 Schemat instalacji resztkowej. 

.3 Rysunki zbiorników pokazujące strefy objęte bezpośrednim oddziaływaniem strumienia z maszyn 
myjących oraz strefy cieni. 

.4 Zestawienie danych dotyczących ilości, rozmieszczenia, typów i wydajności maszyn myjących. 

.5 Rysunki podłączenia i zamocowania maszyn myjących. 

.6 Rysunki zamocowania rurociągów COW. 

.7 Rysunki pokazujące dokładne usytuowanie i budowę urządzeń do sondowania zbiorników oraz 
próbkowania gazu. 

.8 Program prób, obejmujący próby szczelności i próby działania. 

22.5.4.2     Rurociągi i armatura 

22.5.4.2.1     Rurociągi i armatura systemu COW powinny być wykonane ze stali lub z innego równoważ-
nego materiału i powinny być odpowiednie do przewidywanego ciśnienia, którego działaniu mogą zostać 
poddane w trakcie eksploatacji. 

22.5.4.2.2     Rurociągi powinny być zamocowane na stałe do konstrukcji statku. Na statkach kombinowa-
nych dopuszcza się rozwiązania umożliwiające demontaż maszyn myjących na czas przewozu innych ro-
dzajów ładunku. Sposób mocowania rurociągów powinien umożliwiać przemieszczenia wywołane roz-
szerzalnością termiczną oraz odkształceniami kadłuba statku. Zamocowanie powinno zabezpieczać ruro-
ciągi przed nadmiernymi przemieszczeniami w przypadku wystąpienia uderzeń hydraulicznych. Uchwyty 
ustalające rurociągi należy umieszczać w miejscach najbardziej odległych od punktów dolotu ropy do rur 
zasilających maszyny myjące. W przypadku wykorzystywania maszyn myjących do ustalenia końcowych 
odcinków rurociągów zasilających należy przewidzieć środki umożliwiające mocowanie tych rurociągów 
w razie demontażu maszyn. 

22.5.4.2.3     Rurociągi powinny być niezależne od magistrali wodnohydrantowych oraz wszelkich innych 
systemów rurociągów innych niż przeznaczone do mycia zbiorników. Fragmenty instalacji ładunkowej 
mogą stanowić część systemu COW, jeżeli spełniają wymagania dla rurociągów tego systemu. 

22.5.4.2.4     Stosowanie węży elastycznych jest dozwolone jedynie na statkach kombinowanych do pod-
łączenia maszyn myjących mocowanych na pokrywach luków ładowni. Węże takie powinny posiadać 
przyłącza kołnierzowe, spełniać wymagania punktu 22.5.2.13 i być typu uznanego przez PRS. Długość 
węża nie powinna być większa niż długość niezbędna do połączenia maszyny z rurociągiem zasilającym, 
który powinien być doprowadzony możliwie najbliżej zrębnicy luku ładowni. Do przechowywania węży 
należy przewidzieć specjalne, odpowiednio przygotowane pomieszczenie. 

22.5.4.2.5     Należy przewidzieć środki zapobiegające nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w rurociągach 
zasilających maszyny myjące. Odlot z zaworów nadmiarowych należy podłączyć do rurociągu ssącego 
pompy zasilającej. 

22.5.4.2.6     Wszelkie podłączenia dla manometrów i innych przyrządów pomiarowych należy wyposa-
żyć w zawory odcinające usytuowane bezpośrednio na rurociągach, chyba że zostaną zainstalowane spe-
cjalne złączki samouszczelniające typu uznanego przez PRS. 

22.5.4.2.7     Jeżeli na rurociągach systemu COW zamontowano zawory hydrantowe przeznaczone do 
mycia zbiorników ładunkowych wodą, to zawory te powinny być odpowiednie do ciśnienia panującego 
w tym systemie, a ich wyloty wyposażone w kołnierze zaślepiające, montowane na czas, gdy rurociągi 
mogą zawierać ropę. Alternatywnie zawory hydrantowe mogą być odcinane od rurociągów systemu COW 
przy użyciu zaślepek typu wkładkowego. 
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22.5.4.2.8     W przedziałach maszynowych nie wolno umieszczać żadnych fragmentów systemu COW. 
Podgrzewacz parowy używany podczas mycia zbiorników gorącą wodą nie jest traktowany jako fragment 
systemu COW i może być umieszczony w przedziale maszynowym wraz z zasilającą go pompą, jeżeli jego 
połączenie z systemem COW możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym odseparowaniu systemu COW od 
instalacji ładunkowej i odbywa się przy użyciu demontowalnych odcinków rurociągów usytuowanych w re-
jonie zbiorników ładunkowych. 

22.5.4.2.9     Jeżeli system mycia zbiorników wyposażony jest w podgrzewacz parowy (usytuowany poza 
przedziałem maszynowym), używany podczas mycia wodą, to należy przewidzieć skuteczne odcinanie 
tego podgrzewacza na czas mycia ropą poprzez zastosowanie podwójnych zaworów odcinających lub do-
brze widocznych zaślepek. 

22.5.4.2.10     Jeżeli przewidziano wspólne rurociągi zasilające do mycia ropą i wodą, to powinny być one 
tak zaprojektowane, aby przed rozpoczęciem mycia wodą możliwe było ich opróżnienie z ropy, w stopniu 
praktycznie możliwym do realizacji, do wyznaczonego zbiornika resztkowego lub zbiornika ładunkowego. 

22.5.4.2.11     Średnice rurociągów powinny być tak dobrane, aby przy projektowym ciśnieniu i wydatku 
możliwa była równoczesna praca największej wymaganej liczby maszyn myjących. Układ rurociągów po-
winien zapewnić dla każdego ze zbiorników ładunkowych możliwość równoczesnej pracy wymaganej 
liczby maszyn myjących. 

22.5.4.2.12     Instalację rurociągów po zamontowaniu na statku należy poddać próbie hydraulicznej ciśnie-
niem równym 1,5 ciśnienia roboczego. 

22.5.4.3     Maszyny myjące 

22.5.4.3.1     Maszyny przeznaczone do mycia zbiorników surową ropą naftową powinny być zamocowane 
na stałe oraz być typu uznanego przez PRS. 

22.5.4.3.2     Ilość i rozmieszczenie maszyn myjących powinno być takie, aby spełnione były poniższe 
warunki: 
– wszystkie poziome i pionowe powierzchnie zbiornika powinny zostać umyte bezpośrednim lub odbi-

tym strumieniem bądź jego rozbryzgami, 
– suma poziomych powierzchni dna zbiornika oraz górnych powierzchni wiązarów wzdłużnych 

i innych wiązarów ramowych, osłoniętych przed bezpośrednim działaniem strumienia myjącego 
(tzw. suma cieni) przez denne lub pokładowe wiązary poprzeczne, wzdłużne, bądź inne wiązary ramowe, 
nie powinna przekraczać 10 % sumy wszystkich poziomych powierzchni zbiornika, 

– suma pionowych powierzchni ścian zbiornika osłoniętych przed bezpośrednim działaniem strumienia 
myjącego (suma cieni) przez denne lub pokładowe wiązary poprzeczne, wzdłużne, bądź inne wiązary 
ramowe nie powinna przekraczać 15 % sumy wszystkich pionowych powierzchni ścian zbiornika. 

22.5.4.3.3     Maszyny myjące powinny być zainstalowane w każdym zbiorniku ładunkowym. Zamocowa-
nie maszyn podlega zatwierdzeniu przez PRS. W celu zapewnienia odpowiedniego pokrycia ścian zbior-
nika strumieniem myjącym konieczne może być zastosowanie więcej niż jednego typu maszyn myjących. 

22.5.4.3.4     Charakterystyka każdej maszyny myjącej określona przez średnicę dyszy, ciśnienie robocze 
i algorytm ruchu powinna umożliwiać oczyszczenie przewidzianego dla niej fragmentu zbiornika w czasie 
określonym w Podręczniku eksploatacyjnym. 

22.5.4.3.5     Każda maszyna myjąca powinna być podłączona do rurociągu zasilającego przez zawór od-
cinający. Należy przewidzieć możliwość zaślepienia rurociągu zasilającego maszynę oraz otworu w po-
kładzie, na którym mocowana jest maszyna, na wypadek jej demontażu. 

22.5.4.3.6     Konstrukcja maszyn myjących montowanych w pokładzie powinna być taka, aby na zewnątrz 
zbiornika znajdowały się elementy, które w trakcie procesu mycia wskazują kierunek obrotu i kąt wychy-
lenia ramienia maszyny myjącej. W przypadku nieprogramowanych dwudyszowych maszyn myjących 
dopuszczalne są inne rozwiązania, zapewniające równoważną możliwość weryfikacji ich działania. 



Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze 

 

164 

22.5.4.3.7     Maszyny myjące zanurzone powinny być nieprogramowane. Zaleca się, aby były wyposażone 
we wskaźniki ruchu umożliwiające kontrolę pracy z zewnątrz zbiornika. Inne metody kontroli, zgodne z wy-
daną przez IMO rezolucją A.446(XI) i poprawkami do niej, mogą być zastosowane po uzgodnieniu z PRS. 

22.5.4.4     Pompy 

22.5.4.4.1     Do zasilania maszyn myjących mogą być użyte pompy ładunkowe lub pompy specjalnie prze-
znaczone do tego celu. 

22.5.4.4.2     Wydajność pomp powinna być wystarczająca, aby zapewnić równoczesną pracę maksymal-
nej wymaganej liczby maszyn myjących, określonej w Podręczniku eksploatacyjnym, przy wymaganym 
ciśnieniu i wydatku. Dodatkowo, jeżeli do usuwania resztek ładunku zastosowano eżektor, to pompy mu-
szą zapewnić dopływ cieczy umożliwiający właściwą pracę eżektora. 

22.5.4.4.3     Powyższe wymagania powinny być spełnione również w przypadku niedziałającej jednej 
z pomp. 

22.5.4.5     System resztkowy 

22.5.4.5.1     System resztkowy powinien być tak zaprojektowany, aby po zakończeniu procesu mycia 
zbiornika na jego dnie nie następowało gromadzenie się ropy ani osadów. 

22.5.4.5.2     Wydajność systemu resztkowego powinna być 1,25 razy większa niż wydajność wszystkich 
maszyn myjących przewidzianych w Podręczniku eksploatacyjnym do równoczesnego mycia dna zbiorni-
ków. 

22.5.4.5.3     Należy przewidzieć środki – takie jak wskaźniki poziomu, sondy ręczne i wskaźniki pracy 
systemu resztkowego – umożliwiające sprawdzenie, że dno każdego zbiornika po zakończeniu mycia su-
rową ropą naftową jest suche. Odpowiednie urządzenia do ręcznego sondowania powinny być zainstalo-
wane w każdym zbiorniku od strony rufy i w trzech innych miejscach, chyba że zastosowano inne środki 
pozwalające upewnić się, że dno zbiornika jest suche. Dno uważa się za suche, jeżeli w zbiorniku nigdzie 
nie stwierdza się nagromadzenia oleju, z wyjątkiem ewentualnej niewielkiej ilości w pobliżu końcówki 
ssącej systemu resztkowego. 

22.5.4.5.4     Należy przewidzieć możliwość osuszania wszystkich pomp i rurociągów ładunkowych. Jeżeli 
jest to konieczne, osuszanie może się odbywać przy użyciu urządzeń resztkujących. Powinna być zapew-
niona możliwość przepompowywania pozostałości z pomp i rurociągów ładunkowych zarówno na brzeg, jak 
i do zbiornika ładunkowego. Do wydawania na brzeg należy przewidzieć specjalny rurociąg o małej średnicy, 
który powinien być podłączony do kolektora wyładunkowego na zewnątrz od zaworu odcinającego. Pole 
przekroju omawianego rurociągu nie powinno przekraczać 10 % pola przekroju głównego rurociągu wyła-
dunkowego. 

22.5.4.5.5     Do usuwania resztek można zastosować pompę wyporową, pompę wirową samozasysającą 
lub eżektor. Jeżeli jeden rurociąg resztkowy jest podłączony do kilku zbiorników, to należy przewidzieć 
zawory odcinające poszczególne zbiorniki. 

22.5.4.5.6     Należy przewidzieć urządzenia do kontroli pracy systemu resztkowego. Wszystkie urządze-
nia powinny umożliwiać zdalny odczyt parametrów pracy w centrali ładunkowej lub w innym bezpiecz-
nym miejscu, łatwo dostępnym dla oficera odpowiedzialnego za operacje ładunkowe i mycie zbiorników. 
Jeżeli przewidziano pompę resztkową, to urządzenia do kontroli powinny obejmować odpowiednio wskaź-
nik przepływu albo wskaźnik liczby obrotów lub liczby cykli oraz wskaźniki ciśnienia na ssaniu i tłoczeniu 
pompy. W przypadku zastosowania eżektora należy przewidzieć manometry na dolocie i odlocie cieczy 
napędzającej oraz manowakuometr na ssaniu eżektora. 

22.5.4.5.7     Budowa wewnętrzna zbiornika powinna zapewniać swobodny przepływ cieczy w kierunku 
końcówek ssących systemu resztkowego zarówno wzdłuż, jak i w poprzek osi statku, tak aby zbiornik 
można było skutecznie osuszyć (patrz 22.5.4.5.1 i 22.5.4.5.3). 
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22.5.5     Zatrzymywanie oleju na statku 

22.5.5.1     Każdy statek o pojemności brutto 150 lub większej należy wyposażyć w: 
.1 urządzenia do mycia zbiorników ładunkowych i przepompowywania popłuczyn do zbiornika(ów) 

resztkowego. Pojemność zbiornika(ów) resztkowego powinna być wystarczająca do przechowywa-
nia resztek ładunku i zaolejonych mieszanin do czasu, gdy będą one mogły zostać usunięte za burtę 
zgodnie z postanowieniami Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78. Całkowita pojemność zbior-
nika(ów) powinna normalnie być nie mniejsza niż 3 % pojemności ładunkowej statku, z tym że PRS 
może wyrazić zgodę na jej zmniejszenie do: 
– 2 %, jeżeli pojemność zbiornika resztkowego jest taka, że po napełnieniu go wodą jej ilość jest 

wystarczająca do umycia wszystkich zbiorników ładunkowych oraz do zasilania eżektorów 
osuszających (jeżeli są zastosowane) bez konieczności doprowadzenia dodatkowej wody, 

– 2 %, jeżeli statek posiada zbiorniki balastu oddzielonego lub wyznaczone zbiorniki balastu 
czystego, bądź też wyposażony jest w system COW. Pojemność ta może zostać dalej zmniej-
szona do 1,5 %, jeżeli pojemność zbiornika resztkowego jest taka, że po napełnieniu go wodą 
jej ilość jest wystarczająca do umycia wszystkich zbiorników ładunkowych oraz do zasilania 
eżektorów osuszających (jeżeli są zastosowane) bez konieczności doprowadzenia dodatkowej 
wody, 

– 1 % dla statków kombinowanych, jeżeli ładunek przewożony jest w zbiornikach o gładkich 
ścianach. Pojemność ta może zostać dalej zmniejszona do 0,8 %, jeżeli pojemność zbiornika 
resztkowego jest taka, że po napełnieniu go wodą jej ilość jest wystarczająca do umycia wszyst-
kich zbiorników ładunkowych oraz do zasilania eżektorów osuszających (jeżeli są zastoso-
wane) bez konieczności doprowadzenia dodatkowej wody. 

Na statkach o nośności 70 000 ton lub większej należy przewidzieć co najmniej dwa zbior-
niki resztkowe. Zbiorniki powinny być tak zaprojektowane, szczególnie pod względem usytuo-
wania wlotów, wylotów i przegród, aby uniknąć nadmiernych zawirowań i porywania oleju bądź 
emulsji olejowej wraz z wodą. 

.2 system kontrolno-pomiarowy usuwania oleju typu uznanego przez PRS zgodnie z wymaganiami 
wydanej przez IMO rezolucji MEPC.108(49) poprawionej rezolucją MEPC.240(65). W skład sys-
temu powinien wchodzić miernik zaolejenia oraz urządzenie rejestrujące w sposób ciągły natęże-
nie usuwania oleju, wyrażone w litrach na milę morską oraz całkowitą ilość usuniętego oleju lub 
zawartość oleju w usuwanej mieszaninie i natężenie przepływu usuwanej mieszaniny. Zapisy te 
powinny być możliwe do zidentyfikowania w odniesieniu do daty i czasu i powinny być przecho-
wywane przez co najmniej 3 lata. System powinien uruchamiać się w momencie, gdy następuje 
jakiekolwiek usuwanie mieszaniny olejowej do morza i powinien zapewnić, że każdy zrzut zosta-
nie automatycznie zatrzymany, gdy natężenie usuwania oleju przekroczy dopuszczalną wartość, 
określoną w Załączniku I do Konwencji MARPOL 73/78. Każda awaria systemu powinna prze-
rywać zrzut usuwanej mieszaniny. Na wypadek awarii powinna być zapewniona możliwość ręcznej 
obsługi systemu. 

.3 wykrywacze rozdziału faz olej/woda, typu uznanego przez PRS zgodnie z wymaganiami wydanej 
przez IMO rezolucji MEPC.5(XIII), umożliwiające szybkie i dokładne ustalenie położenia po-
wierzchni rozdziału faz w zbiorniku(ach) resztkowym. Wykrywacze takie należy również przewi-
dzieć dla zbiorników, w których zachodzi proces separacji oleju i z których będzie następowało usu-
wanie mieszaniny bezpośrednio do morza. 

22.5.5.2     PRS może, w uzgodnieniu z Administracją państwa bandery, odstąpić od żądania spełnienia 
przez statki postanowień 22.5.5.1, pod warunkiem że wszelkie resztki ładunku i zaolejone mieszaniny będą 
przechowywane na statku do czasu ich zdania do urządzeń odbiorczych. 

22.5.5.3     Postanowienia 22.5.5.1 nie mają zastosowania do zbiornikowców przewożących takie produkty 
(itp. asfalt), których własności fizyczne utrudniają skuteczne rozdzielenie się faz produkt/woda oraz kon-
trolę i pomiar ich usuwania. 

22.5.5.4     Statki inne niż określono w 22.5.5.1 powinny przechowywać wszelkie resztki ładunku 
i zaolejone mieszaniny do czasu ich zdania do urządzeń odbiorczych. 
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22.5.5.5     Statek należy wyposażyć w rurociąg umożliwiający zdawanie brudnej (zaolejonej) wody bala-
stowej oraz innych mieszanin olejowych pochodzących z rejonu ładunkowego do urządzeń odbiorczych 
w porcie. Rurociąg powinien znajdować się na pokładzie otwartym i posiadać przyłącza po obu burtach 
statku. 

22.5.5.6     Rurociągi służące do usuwania wody balastowej do morza powinny być wyprowadzone 
na pokład otwarty lub powinny przechodzić przez poszycie burtowe statku powyżej wodnicy odpowiada-
jącej największemu zanurzeniu pod balastem. Inne rozwiązania umożliwiające usuwanie wody balastowej 
do morza, zgodnie z postanowieniami Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78, podlegają odrębnemu 
rozpatrzeniu przez PRS. 

22.5.6     Stosowanie ropy naftowej do opalania kotłów 

22.5.6.1     Jako paliwo do opalania kotłów głównych i pomocniczych może być stosowana ropa naftowa 
lub jej resztki, zgodnie z wymaganiami niniejszego podrozdziału. W każdym takim przypadku należy przed-
stawić PRS do zatwierdzenia komplet dokumentacji technicznej dla instalacji ropy naftowej, zawierający 
zestawienie wyposażenia, schematy układów rurociągów oraz instalację bezpieczeństwa. 

22.5.6.2     Ropę naftową lub jej resztki można pobierać bezpośrednio ze zbiorników ładunkowych, reszt-
kowych lub innych odpowiednio przystosowanych, umieszczonych w rejonie ładunkowym. 

22.5.6.3     Przydatność konstrukcji stosowanych kotłów i palników do pracy przy użyciu ropy naftowej 
powinna być potwierdzona wynikami odpowiednich prób. 

Kotły należy umieszczać w kotłowni, która jest gazoszczelnie oddzielona od maszynowni. Kotły przed 
ich uruchomieniem należy sprawdzić pod względem gazoszczelności. 

22.5.6.4     System pomp, filtrów, separatorów i podgrzewaczy (jeżeli je zastosowano) powinien być zain-
stalowany w pompowni ładunkowej lub w innym pomieszczeniu uważanym za niebezpieczne, oddzielo-
nym od maszynowni i kotłowni grodziami gazoszczelnymi. 

W przypadku podgrzewania ropy naftowej parą lub wodą, odloty z wężownic grzewczych należy od-
prowadzić do oddzielnego, zamkniętego zbiornika obserwacyjnego, umieszczonego razem z wymienio-
nymi wyżej urządzeniami. Zbiornik ten należy wyposażyć w rurociąg odpowietrzający, wyprowadzony 
w bezpieczne miejsce na pokładzie otwartym. Otwór wylotowy rurociągu powinien być usytuowany zgod-
nie z wymaganiami punktu 22.5.3.9 i być zabezpieczony ekranem płomieniowym odpornym na korozję 
i łatwym do demontażu. 

Rozmieszczenie silników napędowych pomp, wirówek itp. Powinno spełniać wymagania punktu 
22.5.1.4. 

22.5.6.5     Pompy należy wyposażyć w zawory nadmiarowe łączące tłoczenie z ssaniem oraz zapewnić 
możliwość zdalnego zatrzymania pomp ze stanowiska znajdującego się w pobliżu miejscowego stanowi-
ska sterowania kotła lub z CMK oraz z miejsca poza maszynownią. 

22.5.6.6     W przypadku podgrzewania ropy lub jej resztek należy przewidzieć samoczynną regulację tem-
peratury oraz sygnalizację przekroczenia jej dopuszczalnej wartości. 

22.5.6.7     Grubość ścianek rur stosowanych do wykonania rurociągów ropy naftowej lub jej resztek oraz 
rur odpływowych z wanien wymienionych w 22.5.6.9 powinna odpowiadać wartościom podanym w tabeli 
1.16.3.1-1, kolumna 5. Rurociągi należy łączyć przy pomocy złącz typu A lub B – patrz punkt 1.16.4.2. 

Określone wyżej rurociągi powinny w obrębie maszynowni i kotłowni przechodzić w metalowym, ga-
zoszczelnym tunelu, połączonym szczelnie z przednią grodzią pompowni i wannami odpływowymi wy-
mienionymi wyżej. Tunel ten powinien wznosić się w stronę kotła tak, aby w razie spadku ciśnienia paliwa 
lub jego przecieków mogło ono samoczynnie spływać do pompowni. Tunel powinien być oddalony od 
burty o co najmniej 0,2 szerokości statku oraz mieć włazy kontrolne z gazoszczelnymi zamknięciami, 
umieszczone w pobliżu połączeń rurociągów znajdujących się wewnątrz. Ponadto powinny one mieć urzą-
dzenie osuszające zamykające się samoczynnie, zainstalowane od strony pompowni tak, aby mogły być 
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z niego odprowadzane możliwe przecieki ropy naftowej. Ponadto w najwyższej części tunelu należy prze-
widzieć rurociąg odpowietrzający, spełniający wymagania określone w 22.5.6.4. 

Tunel powinien mieć stałe połączenie z instalacją gazu obojętnego lub pary, umożliwiające doprowa-
dzenie jednego z tych czynników w przypadku pożaru oraz urządzenie zapewniające przedmuchanie tu-
nelu po pożarze lub przecieku.  

22.5.6.8    Po stronie pompowni, w rejonie grodzi, do której przylega tunel określony w 22.5.6.7, rurociągi 
zasilające i powrotne ropy naftowej należy wyposażyć w zawory odcinające, sterowane zdalnie ze stanowi-
ska w pobliżu miejscowego stanowiska sterowania kotła lub z CMK. Zawory te powinny być zblokowane 
z układem sterowania wentylatorami wyciągowymi wymienionymi w 22.5.6.10, tak aby wentylator praco-
wał zawsze podczas przepływu ropy naftowej. 

22.5.6.9     Kotły powinny być wyposażone w wanny lub rynny ściekowe ze zrębnicami o odpowiedniej 
wysokości (nie mniejszej niż 200 mm), umieszczone tak, aby mogły zbierać wszelkie możliwe przecieki 
z palników, zaworów i złączy. Wanna lub rynna ściekowa powinna mieć rurę ściekową doprowadzoną do 
zbiornika ściekowego w pompowni, wyposażoną w urządzenia nie dopuszczające do powrotu gazów do 
kotłowni i maszynowni. Na zbiorniku ściekowym należy zainstalować poziomowskaz i urządzenie sygna-
lizujące pojawienie się przecieku. 

Nad wannami i rynnami ściekowymi należy przewidzieć odpowiednie metalowe siatki przeciwog-
niowe, wykonane z materiału odpornego na korozję i łatwo demontowalne do czyszczenia. 

Rurociągi tłoczące i powrotne ropy naftowej powinny przechodzić przez ściany wanien lub rynien ście-
kowych przejściami szczelnymi, a dalej powinny być połączone z kolektorem zasilającym lub powrotnym. 
Na kolektorze paliwa zasilającym każdy kocioł należy zainstalować zawór szybkozamykający. 

22.5.6.10     Kotły należy wyposażyć w odpowiednie osłony, tak umieszczone, aby obejmowały w możli-
wie jak największym stopniu palniki, zawory i rurociągi paliwa, nie utrudniając dolotu powietrza do dysz 
palników. W razie potrzeby osłony mogą mieć odpowiednio zamykane włazy, umożliwiające dostęp dla 
oględzin osłanianych rurociągów paliwowych i zaworów. Każdą osłonę należy połączyć z kanałem wy-
prowadzonym na otwarty pokład w miejscu bezpiecznym, zgodnie z 22.5.6.4. 

Dla zapewnienia wewnątrz osłony ciśnienia niższego niż w kotłowni należy zainstalować co najmniej dwa 
niezależnie napędzane wentylatory wyciągowe z wirnikami wykonanymi z materiału nieiskrzącego. W przy-
padku zatrzymania się lub uszkodzenia pracującego wentylatora powinno następować samoczynne włączenie 
się rezerwowego. Silniki napędowe wentylatorów wyciągowych należy umieścić na zewnątrz kanału, a przej-
ście wałów napędowych przez kanał powinno być gazoszczelne. 

W rejonach, które są lub mogą stać się niebezpieczne (itp. wewnątrz osłon lub kanałów z rurociągami 
ropy naftowej), powinno być instalowane wyposażenie elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, po-
twierdzonym odpowiednim świadectwem upoważnionej do tego instytucji. 

22.5.6.11     Należy przewidzieć również możliwość opalania kotłów olejem opałowym przez umieszczenie 
w kotłowni zespołów paliwowych, odpowiadających wymaganiom 12.9 oraz wymaganiom zawartym w roz-
dziale 10 z Części VII – Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe. Rurociągi, którymi olej opałowy 
jest doprowadzany i odprowadzany z palników należy wyposażyć w urządzenia z blokadą mechaniczną, 
uniemożliwiające zasilanie kotła olejem, gdy pracuje on zasilany ropą naftową i odwrotnie. 

22.5.6.12     Kotłownie powinny być wyposażone w instalację wentylacji mechanicznej i tak rozplano-
wane, aby uniknąć tzw. przestrzeni martwych, umożliwiających gromadzenie się gazów. Wentylacja po-
winna być szczególnie skuteczna w rejonie urządzeń elektrycznych, mechanizmów i innych urządzeń mo-
gących być źródłem zapłonu. Instalacja ta powinna być oddzielona od instalacji wentylacyjnych innych 
pomieszczeń i odpowiadać wymaganiom zawartym w 11.3.1. 

22.5.6.13     Tunele określone w 22.5.6.7, kanały wentylacyjne osłon strony paleniskowej kotłów i rejony, 
gdzie skuteczność wentylacji może być obniżona, należy wyposażyć w instalację wykrywającą obecność 
gazów niebezpiecznych, z czujkami usytuowanymi w strudze wentylacyjnej i w miejscach zastoin (patrz 
też podrozdział 22.5.8 w Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania). 

W pobliżu czoła kotła i w CMK powinny być zainstalowane urządzenia sygnalizacji optycznej. 
Ponadto należy przewidzieć alarmową sygnalizację dźwiękową, słyszalną w maszynowni i w CMK. 
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22.5.6.14     Kotły powinny być wyposażone w automatyczną instalację przedmuchiwania paleniska przed 
jego rozpaleniem. 

22.5.6.15     W pobliżu miejscowego stanowiska sterowania kotłem należy umieścić na widocznym miejscu 
tabliczkę z instrukcją, że w przypadku powstania mieszaniny wybuchowej sygnalizowanej przez instalację 
wymaganą w 22.5.6.13, obsługa powinna natychmiast zamknąć sterowane zdalnie zawory umieszczone 
w pompowni na rurociągach zasilających i powrotnych ropy naftowej, zatrzymać odpowiednie pompy, po-
dać gaz obojętny do tunelu określonego w 22.5.6.7 i przełączyć kotły na opalanie olejowe. 

22.5.6.16     Oprócz normalnych urządzeń sterujących opalaniem kotłów PRS może wymagać zastosowa-
nia jednego palnika pilotowego. 

22.6     Statki rybackie – znak: FISHING VESSEL oraz statki specjalistyczne 

Wymagania podrozdziału 22.6 dotyczą statków rybackich, otrzymujących znak dodatkowy FISHING 
VESSEL oraz statków specjalistycznych, otrzymujących znak dodatkowy określony w Części I – Zasady 
klasyfikacji. 

22.6.1     Instalacja zęzowa statków o długości do 50 m i z personelem specjalistycznym do 50 osób po-
winna spełniać wymagania punktu 22.3.1.1. 

22.6.2     Instalacja zęzowa statków o długości ponad 50 m i z personelem specjalistycznym do 50 osób 
powinna spełniać wymagania punktów 22.3.1.1 i 22.3.2.2 oraz spełniać następujące wymagania: 

.1 w pomieszczeniu, w którym znajduje się kosz ssący, należy zamontować zawór zwrotny na ruro-
ciągu zęzowym, jeżeli jest on prowadzony przez inne przedziały wodoszczelne; 

.2 skrzynki zaworowe, kurki i zawory połączone z instalacją zęzową należy rozmieścić tak, aby 
w przypadku zatopienia pomieszczenia innego niż przedział maszynowy jedna z pomp zęzowych 
mogła osuszać dowolny przedział. Ponadto uszkodzenie pompy lub rurociągu znajdujących się 
poza przedziałem maszynowym i połączonych z magistralą zęzową nie powinno powodować unie-
ruchomienia instalacji zęzowej. Zawory na rurociągach ssących z pomieszczeń innych niż prze-
dział maszynowy powinny być przystosowane do ich sterowania z przedziału maszynowego lub 
z miejsc położonych powyżej pokładu grodziowego. 

22.6.3     Instalacja zęzowa statków z personelem specjalistycznym ponad 50 osób powinna spełniać wy-
magania określone w 22.3.1.1, 22.3.2.1, 22.3.2.2, 22.3.2.3, 22.3.2.4, 22.3.2.6 i 22.3.2.7. 

22.6.4     Instalacja wentylacyjna na statkach z personelem specjalistycznym ponad 50 osób powinna spełniać 
wymagania określone w 22.3.4.1 do 22.3.4.4 i 22.3.4.6. 

22.6.5     Na statkach rybackich zaleca się stosowanie zainstalowanych na stałe urządzeń do cięcia lin 
i sieci, które mogą się nawinąć na śrubę i wał śrubowy. Konstrukcja takich urządzeń podlega rozpatrzeniu 
przez PRS. 

22.6.6     Statki rybackie, oprócz wymagań niniejszej części Przepisów, powinny również spełniać wyma-
gania dyrektywy 97/70/WE z 11 grudnia 1997 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą 
2002/35/WE z 25 kwietnia 2002 r. 

22.7     Holowniki i statki obsługi – znaki: TUG, SUPPLY VESSEL 

Przewody spalinowe silników głównych i pomocniczych, kotłów, spalarek i pieców kuchennych statków 
obsługi i holowników obsługujących zbiornikowce olejowe, chemikaliowce, statki kombinowane oraz inne 
statki przewożące ładunki niebezpieczne i drewno powinny spełniać wymagania określone w 10.1.3. 

22.8     Statki do zwalczania rozlewów olejowych – znak: OIL RECOVERY VESSEL 

22.8.1     Urządzenia i rurociągi służące do zbierania i przepompowywania ropy naftowej powinny być 
usytuowane poza przedziałami maszynowymi i mieszkalnymi. 
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22.8.2     Jeżeli na statkach przeznaczonych do przewozu różnych ładunków stała instalacja służąca do 
zbierania ropy naftowej nie może, ze względu na własności ładunku, być wykorzystana w charakterze 
rurociągów ładunkowych, to należy przewidzieć odpowiednie urządzenia odłączające. 

22.8.3     Jeżeli statek jest wyposażony w przenośne urządzenie do zbierania ropy naftowej, to dla przyłą-
czenia rurociągów odlotowych z tego urządzenia należy przewidzieć na górnym pokładzie nie więcej niż 
dwa króćce napełniające, połączone ze wszystkimi zbiornikami przeznaczonymi do gromadzenia zebranej 
ropy naftowej. Rozmieszczenie tych króćców powinno umożliwiać jednoczesne przyłączenie dwóch urzą-
dzeń zbierających po obu burtach statku. 

Rurociągi łączące króćce napełniające ze zbiornikami nie powinny być prowadzone przez pomieszczenie 
mieszkalne usytuowane na poziomie otwartego pokładu. Możliwość prowadzenia tych rurociągów przez bez-
pieczne pomieszczenia zamknięte, tzn. inne niż zagrożone wybuchem określone w punkcie 22.5.3.1 z Części 
VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania, podlega odrębnemu rozpatrzeniu przez PRS. 

22.8.4     Średnica wewnętrzna rur pomiarowych zbiorników służących do gromadzenia zbieranych rozle-
wów nie powinna być mniejsza niż 32 mm. 

22.8.5     Przewody spalinowe silników głównych i pomocniczych, kotłów, spalarek i pieców kuchennych 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 10.1.3. 

22.8.6     Wyloty przewodów spalinowych silników głównych i pomocniczych, kotłów, spalarek, pieców 
i innych urządzeń, w których znajdują się źródła zapłonu, jak również otwory wylotowe wentylacji skrzyń 
korbowych silników spalinowych powinny być usytuowane co najmniej 6 m ponad najwyższą wodnicą 
ładunkową oraz w każdym przypadku znajdować się poza strefami zagrożonymi wybuchem. 

22.8.7     Systemy wentylacji pomieszczeń zagrożonych wybuchem i pomieszczeń bezpiecznych powinny 
być od siebie niezależne. Pomieszczenia o różnym stopniu zagrożenia wybuchem powinny mieć nieza-
leżne systemy wentylacji. 

22.8.8     Pomieszczenia bezpieczne i śluzy powietrzne1 powinny mieć mechaniczną wentylację nawie-
wową, zapewniającą nadwyżkę ciśnienia w stosunku do sąsiednich pomieszczeń zagrożonych wybuchem. 

22.8.9     Należy przewidzieć samoczynne załączanie się wentylatorów oraz sygnalizację w przypadku 
spadku nadciśnienia w śluzie powietrznej. Zamiennie może być zastosowany następujący zespół środków 
zabezpieczających: 

.1 sygnalizacja świetlna o pracy każdego wentylatora; 

.2 blokada umożliwiająca start wentylatora tylko przy otwartej klapie kanału wentylacyjnego; 

.3 sygnalizacja dźwiękowa o niezamierzonym wyłączeniu się silnika napędowego wentylatora. 

22.8.10     Otwory wlotowe wentylacji nawiewowej i otwory wylotowe wentylacji wyciągowej powinny 
być usytuowane na otwartych pokładach, poza strefami zagrożonymi wybuchem. 

22.8.11     Pomieszczenia położone w strefach zagrożonych wybuchem powinny mieć mechaniczną wen-
tylację wyciągową, zapewniającą co najmniej 20 wymian powietrza na godzinę. W tym systemie wen-
tylacji dopuszcza się zastosowanie przełączników pracy wentylatorów z 20 na 10 wymian powietrza na 
godzinę, działających samoczynnie, gdy stężenie gazów w pomieszczeniu nie przekracza wartości (20 
± 10 %) dolnej granicy wybuchowości. 

22.8.12     Kanały wentylacji wyciągowej z pomieszczeń zagrożonych wybuchem powinny być gazosz-
czelne i mieć wystarczającą sztywność. Kanałów tych nie należy prowadzić przez pomieszczenia bez-
pieczne. 

22.8.13     Systemy wentylacji pomieszczeń i śluz powietrznych powinny być wyposażone w urządzenia 
kontrolujące pracę urządzeń wymienionych w 22.8.9 i 22.8.12. 

                                                      
1  Śluza powietrzna – wygrodzony gazoszczelny przedział, wyposażony w gazoszczelne samozamykające się drzwi, oddzielający 

pomieszczenie bezpieczne od pomieszczenia (przestrzeni) zagrożonego wybuchem. 
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22.8.14     Na statku powinien znajdować się podręcznik eksploatacji i wyposażenia operacji zwalczania 
rozlewów olejowych (podręcznik ORO) zawierający opis środków bezpieczeństwa wymaganych w czasie 
przygotowania i wykonywania operacji zwalczania  rozlewów olejowych stanowiący wytyczne postępo-
wania dla personelu obsługującego. Podręcznik powinien być zatwierdzony przez PRS. 

Podręcznik ten obejmuje: 
.1 warunki oraz procedury eksploatacyjne wg których należy postępować w czasie operacji przygo-

towania i zwalczania rozlewów olejowych; 
.2 plan rozmieszczenia zbiorników magazynowych oleju oraz system odpowietrzeń; 
.3 schemat transportu oleju włącznie z pompami; 
.4 system wykrywania gazu; 
.5 plany pokazujące rozmieszczenie  urządzeń i wyposażenia stosowanych do operacji zwalczania 

rozlewów olejowych; 
.6 listę urządzeń i wyposażenia stosowanych do operacji zwalczania rozlewów olejowych z instruk-

cjami montażu i eksploatacji;  
.7 system wentylacji pokazujący przestrzenie z wentylacją nadciśnieniową oraz rozmieszczenie śluz po-

wietrznych; 
.8 środki do uruchomienia wentylacji nadciśnieniowej oraz systemów wykrywania gazu; 
.9 listę wyposażenia elektrycznego, która powinna być rozłączona w czasie wykonywania operacji 

zwalczania rozlewów olejowych. 

22.9     Statki do zwalczania zanieczyszczeń chemicznych – znak: CHEMICAL RECOVERY VESSEL 

Wymagania tego podrozdziału mają zastosowanie do statków, które w razie wypadku z udziałem sub-
stancji niebezpiecznych mogą być używane do celów ratowniczych, poszukiwania i usuwania Zanieczysz-
czeń chemicznych z morza, operując przy tym bez ograniczeń w atmosferze niebezpiecznej1. 

22.9.1     Instalacja spalinowa 

22.9.1.1     Przewody spalinowe silników spalinowych oraz kotłów należy wyposażyć w urządzenia do 
tłumienia iskier (łapacze iskier). Łapacze iskier powinny posiadać świadectwo odbioru PRS. 

22.9.1.2    Otwory wylotowe przewodów spalinowych do atmosfery nie mogą znajdować się w Strefie 0. 
Otwory wylotowe poniżej linii wodnej są dopuszczalne pod następującymi warunkami: 

− maksymalna temperatura wylotowa spalin wynosi 108 oC i jest monitorowana zgodnie z 22.9.1.4,  
− zapewnione są inne środki, jak schładzanie wodne lub wtrysk wody uniemożliwiające wydostawanie 

się iskier. 

22.9.1.3     Temperatura wylotowa spalin do atmosfery w Strefie 1 lub w Strefie 2 nie może przekraczać 
135 o C. 

22.9.1.4     Temperatura wylotowa spalin do atmosfery powinna być monitorowana. W przypadku prze-
kroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury powinien być emitowany sygnał alarmowy w centrum 
operacyjnym. 

22.9.1.5     Przewody spalinowe powinny być wyposażone w przerywacze płomieni. W przypadku gdy 
silniki wymagają uruchomienia w atmosferze niebezpiecznej, mogą być zaakceptowane inne środki zapo-
biegające przedostaniu się wybuchowych mieszanin parowo-gazowych do rurociągów spalinowych. Prze-
rywacze płomieni powinny posiadać świadectwo odbioru PRS. 

22.9.1.6     Liczba rozłącznych połączeń w instalacji rurociągów spalinowych powinna być ograniczona 
do minimum. 
  

                                                      
1  Definicje substancji niebezpiecznych, atmosfery niebezpiecznej oraz stref niebezpiecznych podane są w Części I – Zasady 

klasyfikacji, p.1.2 oraz w Części II – Kadłub, tabela 29.2.1.1. 



 Wymagania dla uzyskania dodatkowego znaku w symbolu klasy 

 

171 

22.9.2     Instalacja odpowietrzająca i napełniania zbiorników 

22.9.2.1     Odpowietrzenia skrzyń korbowych silników spalinowych powinny być zaprojektowane i roz-
mieszczone w taki sposób, aby uniemożliwić przedostanie się substancji niebezpiecznych do skrzyni kor-
bowej silnika. 

22.9.2.2     Rurociągi odpowietrzające oraz do napełniania zbiorników powinny być zaprojektowane w taki 
sposób, aby uniemożliwić przedostanie się substancji niebezpiecznych do tych zbiorników. Wyloty odpo-
wietrzeń zbiornika wody pitnej powinny być umieszczone wewnątrz cytadeli. 

22.9.3     Instalacja wody chłodzącej  

22.9.3.1     Instalacje wody chłodzącej powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby mechanizmy 
i urządzenia maszynowe mogły być chłodzone bez poboru wody morskiej zaburtowej (itp. przy użyciu 
chłodnicy poszyciowej typu box cooling lub skin cooling), gdy statek jest eksploatowany w atmosferze 
niebezpiecznej. 

22.9.4     Instalacja wentylacyjna cytadeli i śluz powietrznych 

22.9.4.1     Cytadela i śluzy powietrzne1 powinny posiadać mechaniczną wentylację nawiewową, zapew-
niającą nadwyżkę ciśnienia w stosunku do atmosfery zewnętrznej. 

22.9.4.2     Instalacja wentylacyjna cytadeli powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby w czasie eks-
ploatacji statku w atmosferze niebezpiecznej było utrzymywane nadciśnienie 0,5 mbar w każdym miejscu 
cytadeli w stosunku do atmosfery zewnętrznej. 

22.9.4.3     Do celów wentylacji i klimatyzacji cytadeli w czasie eksploatacji statku w atmosferze niebez-
piecznej powinny być zastosowane dodatkowe odpowiednie urządzenia filtracyjne, zasysające powietrze 
z zewnątrz poprzez filtry lub urządzenie do cyrkulacji i regeneracji powietrza. 

22.9.4.4     Urządzenie do regeneracji powietrza powinno być wyposażone w zbiornik wysokociśnieniowy 
do awaryjnego zasilania cytadeli powietrzem. 

22.9.4.5     Urządzenie filtracyjne powinno posiadać taką wydajność, aby zagwarantować odpowiedni do-
pływ powietrza do oddychania dla załogi i personelu zaangażowanego w operacje usuwania zanieczysz-
czeń chemicznych po wypadku.  

22.9.4.6     Śluzy powietrza powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić odświeżanie po-
wietrza od wewnątrz śluzy na zewnątrz, w celu usunięcia substancji niebezpiecznych wprowadzonych do 
śluzy w czasie jej używania. Należy zapewnić co najmniej 20 wymian powietrza na godzinę w odniesieniu 
do całkowitej objętości powietrza w śluzie. 

22.9.5     Instalacja wentylacyjna ładowni 

22.9.5.1     Instalacja wentylacyjna ładowni substancji niebezpiecznych powinna zapewniać 30 wymian 
powietrza na godzinę. Silniki elektryczne powinny być umieszczone na zewnątrz strumienia powietrza. 

22.9.6     Instalacja zęzowa ładowni 

22.9.6.1     Rejon ładunkowy powinien być wyposażony w instalację zęzową. 

22.9.6.2     Należy zainstalować oddzielną, stałą instalację do pompowania oraz odprowadzania substancji 
niebezpiecznych, które mogą być uwolnione do ładowni. 
  

                                                      
1  Definicje i określenia podane są w Części I – Zasady klasyfikacji, p. 1.2. 
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22.9.7     Dokumentacja klasyfikacyjna 

22.9.7.1     Dokumentacja klasyfikacyjna oprócz wymienionej w 1.3 powinna zawierać: 
.1 plan rozmieszczenia przestrzeni z nadwyżką ciśnienia oraz rozmieszczenie śluz powietrza, 
.2 plany instalacji wentylacyjnych cytadeli, śluz powietrznych, ładowni,  
.3 plan rozmieszczenia urządzeń filtracyjnych/ regeneracji powietrza wraz z zestawieniem charakte-

rystyk tych urządzeń, 
.4 schemat instalacji zęzowej ładowni. 

22.9.8     Wymagania dodatkowe 

22.9.8.1     Dodatkowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa przy przewozie ciekłych substancji 
niebezpiecznych 

22.9.8.1.1     Statki klasyfikowane jako statki do zwalczania zanieczyszczeń chemicznych przy przewozie 
ciekłych substancji niebezpiecznych powinny spełniać, dodatkowo do wymagań zawartych w punktach od 
22.9.2.1 do 22.9.6, wymagania Kodeksu IBC zawarte w rozdziałach: 
− Rozdział 3 – Rozplanowanie statku, p. 3.3 – Pompownie ładunkowe, p. 3.5 – Systemy zęzowe i bala-

stowe, p. 3.6 – Identyfikacja pomp i rurociągów, p. 3.7 – Dziobowe i rufowe instalacje ładunkowe 
i wyładunkowe; 

− Rozdział 5 – Instalacje transportowe ładunku; 
− Rozdział 8 – Systemy odpowietrzania i odgazowywania zbiorników ładunkowych; 
− Rozdział 12 – Wentylacja mechaniczna w obszarze ładunkowym; 
− Rozdział 15 – Wymagania specjalne, p. 15.12 – Produkty toksyczne. 

22.9.8.2     Dodatkowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa przy przewozie niebezpiecznych sta-
łych substancji luzem lub w opakowaniach 

22.9.8.2.1      Statki klasyfikowane jako statki do zwalczania zanieczyszczeń chemicznych przy przewozie 
niebezpiecznych stałych substancji luzem lub w opakowaniach powinny spełniać dodatkowo do wymagań 
zawartych w punktach od 22.9.2.1 do 22.9.6 wymagania Prawidła II-2/19 Konwencji SOLAS oraz Kodek-
sów IMSBC – w przypadku stałych  substancji niebezpiecznych luzem i IMDG w przypadku substancji 
niebezpiecznych w opakowaniach. 

22.9.8.3     Dodatkowe środki dla ochrony środowiska morskiego 

22.9.8.3.1     Warunki przewozu ciekłych substancji niebezpiecznych na statku do zwalczania zanieczysz-
czeń chemicznych oraz wymagana dokumentacja eksploatacyjna określone są w Załączniku II do Kon-
wencji MARPOL, w rozdziale 3 Przepisów nadzoru konwencyjnego statków morskich, Część IX – Ochrona 
środowiska oraz w rozdziale 20 Kodeksu IBC. 

22.10     Masowce – znak: BULK CARRIER 

22.10.1     Sygnalizatory poziomu wody w ładowniach, przedziałach balastowych i przedziałach suchych 

22.10.1.1     W celu wczesnego wykrycia przecieków kadłuba i ostrzeżenia załogi o dostaniu się wody 
do ładowni lub innych przedziałów kadłuba, masowce o pojemności brutto 500 i większej należy wyposażyć 
w sygnalizatory poziomu wody, z sygnalizacją alarmową, dźwiękową i optyczną wg wymagań Części VIII – 
Instalacje elektryczne i systemy sterowania, podrozdział 7.9, 22.8 oraz punkt 2.4 Suplementu. 
22.10.2     Urządzenia osuszające i pompujące 

22.10.2.1     Urządzenia do osuszania i pompowania zbiorników balastowych usytuowanych przed grodzią 
zderzeniową oraz zęz przestrzeni suchych, których jakakolwiek część rozciąga się w stronę dziobu poza ładow-
nię dziobową, powinny mieć możliwość uruchomienia z łatwo dostępnego, zamkniętego pomieszczenia, któ-
rego położenie umożliwia dostęp z mostka nawigacyjnego lub centrali manewrowo-kontrolnej maszynowni, 
bez potrzeby przechodzenia przez otwarty pokład wolnej burty lub pokłady nadbudówki. 
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Jeżeli rurociągi obsługujące takie zbiorniki balastowe lub zęzy przechodzą przez gródź zderzeniową, jako 
rozwiązanie alternatywne do sterowania zaworów, określonego w punkcie 1.16.11.2, można zaakceptować 
uruchamianie zaworów przy pomocy zdalnych urządzeń uruchamiających, pod warunkiem że usytuowanie 
takich urządzeń spełnia wymagania niniejszego punktu. 

Uwaga: Wymaganie to nie dotyczy przestrzeni zamkniętych, których objętość nie przekracza 0,1% maksy-
malnej wyporności objętościowej statku oraz skrzyni łańcuchowej (zob. MSC/Circ.1069). Interpretacje po-
dane poniżej dotyczą statków zbudowanych w dniu 9 czerwca 2017 lub po tej dacie. 

22.10.2.2     Należy zapewnić system odwadniania zbiorników balastowych usytuowanych przed grodzią 
zderzeniową oraz zęz przestrzeni suchych, których dowolna część rozciąga się w stronę dziobu poza ła-
downię dziobową umożliwiający usunięcie wody z przestrzeni dziobowych z wydajnością nie mniejszą 
niż 320 A [m3/h], gdzie A oznacza przekrój poprzeczny w [m2] największego rurociągu odpowietrzającego 
lub kanału wentylacyjnego, prowadzącego z otwartego pokładu do przestrzeni dziobowej, która ma być 
odwadniana przez taki system. 

22.10.2.3     Jeżeli układ rurociągów zęzowych wraz z ich odgałęzieniami do osuszania suchych prze-
strzeni zamkniętych jest połączony z układem usuwania wody ze zbiorników balastowych, to połączenie 
obu tych układów powinno być wykonane poprzez dwa zawory zwrotne zapobiegające przedostaniu się 
wody do przestrzeni suchych z przestrzeni przeznaczonych do przewozu wody balastowej. 

Oba te zawory zwrotne powinny być usytuowane w łatwo dostępnych miejscach. Jeden z tych za-
worów powinien być zaworem zwrotno-zaporowym sterowanym z mostka nawigacyjnego, z CMK lub 
z zamkniętego pomieszczenia łatwo dostępnego z mostka lub z CMK, bez potrzeby przechodzenia przez 
otwarty pokład wolnej burty lub pokłady nadbudówki. 

Jeżeli dostęp do takiego zamkniętego pomieszczenia możliwy jest przez przejście podpokładowe, szyb 
rurowy lub w podobny sposób, to takie pomieszczenie nie może być uznane za łatwo dostępne. 

22.10.2.4     Zawory, o których mowa w punkcie 1.16.11.2, powinny mieć możliwość sterowania z mostka 
nawigacyjnego, z CMK lub z zamkniętego pomieszczenia łatwo dostępnego z mostka nawigacyjnego lub 
CMK, bez potrzeby przechodzenia przez otwarty pokład wolnej burty lub pokłady nadbudówki. Jeżeli 
dostęp do takiego zamkniętego pomieszczenia możliwy jest przez przejście podpokładowe, szyb rurowy 
lub w podobny sposób, to takie pomieszczenie nie może być uznane za łatwo dostępne. Na stanowisku 
zdalnego sterowania zaworami powinny znajdować się wskaźniki położenia zaworu czy jest on całkowicie 
otwarty, czy zamknięty. W przypadku zaniku zasilania systemu zdalnego sterowania zaworami lub samego 
urządzenia uruchamiającego zawór nie powinien zmienić swojego położenia. Wymagane jest miejscowe 
ręczne sterowanie zaworem powyżej pokładu wolnej burty dopuszczone w punkcie 1.16.11.2. Alternatyw-
nie dopuszcza się zastosowanie zdalnego sterowania urządzeń uruchamiających określonych w punkcie 
22.10.2.1, pod warunkiem, że będą spełnione wszystkie wymagania tego punktu. 

22.10.2.5     Układ odwadniający powinien być tak zaprojektowany, aby podczas jego działania, inne sys-
temy ważne dla bezpieczeństwa statku, w tym system pożarowy i system zęzowy były dostępne i gotowe 
do natychmiastowego użycia. Działanie systemów odwadniających nie powinno mieć wpływu na nor-
malne działanie systemów elektroenegetycznych, napędu oraz sterowania statkiem. Należy również za-
pewnić możliwość natychmiastowego uruchomienia pomp pożarowych i łatwo dostępne zasilanie wodą 
gaśniczą, a także możliwość konfigurowania i stosowania systemu zęzowego dla dowolnego przedziału 
gdy działa system odwadniający. 

22.10.2.6     Układ odwadniający powinien zapewnić usunięcie bezpośrednie, przez pompę lub eżektor, 
całej wody znajdującej się w danym pomieszczeniu (przedziale). 

22.10.2.7     Studzienki zęzowe powinny być przykryte gretingami lub kratkami w celu zapobieżenia za-
tkaniu śmieciami końcówek ssących pomp zęzowych. 

22.10.2.8     Obudowa urządzeń elektrycznych systemu zęzowo-balastowego – patrz Część VIII – Instala-
cje elektryczne i systemy sterowania, p. 22.8.1 oraz Suplement, p. 2.3. 
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22.11     Statki do przewozu ładunków drobnicowych sporadycznie przewożące ładunki masowe – 
znak: DRY CARGO SHIP 

22.11.1 Sygnalizatory poziomu wody w ładowniach, przedziałach balastowych i przedziałach 
suchych 

W celu wczesnego wykrycia przecieków kadłuba i ostrzeżenia załogi o przedostaniu się wody 
do ładowni lub innych przedziałów kadłuba, statki takie należy wyposażyć w sygnalizatory poziomu wody 
z sygnalizacją alarmową, dźwiękową i optyczną wg wymagań określonych w podrozdziale 22.9 Części 
VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania. 

22.11.2 Urządzenia osuszające i pompujące 

Statki te powinny spełniać wymagania dotyczące urządzeń osuszających i pompujących zawarte 
w 22.10.2. 

22.12     Chemikaliowce – znak: CHEMICAL TANKER 

22.12.1     Chemikaliowce powinny spełniać wymagania Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposaże-
nia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (Kodeks IBC) wraz z obowiązującymi popraw-
kami. Ponadto każda propozycja wyłożenia zbiorników stalowych do przewozu kwasów i związanych 
z nimi rurociągów powłoką ochronną z materiału odpornego na korozję podlega odrębnemu rozpatrzeniu 
przez PRS. Powłoka taka w stanie stałym powinna posiadać odpowiednie własności elastyczne, określone 
w punkcie 15.11.2 Kodeksu IBC. 

22.12.2     Urządzenia zapobiegające przenikaniu płomienia do zbiorników ładunkowych (zawory P/V ci-
śnieniowo-próżniowe) na chemikaliowcach certyfikowanych do przewozu produktów o maksymalnym 
doświadczalnym bezpiecznym prześwicie (Maximum Experimental Safety Gap – MESG) mniejszym niż 
0,9 mm powinny być poddane próbom przy użyciu mediów odpowiadających grupie urządzeń wymaganej 
dla każdego ładunku wg kolumny I rozdziału 17 Kodeku IBC, zgodnie z cyrkularzem IMO MSC.1/ 
Circ.1324 zmieniającym cyrkularz IMO MSC /Circ.677, w sposób następujący: 

.1 Statki przewożące ładunki wymagające urządzeń grupy II B – etylen (MESG = 0,65 mm), oraz  

.2 Statki przewożące ładunki wymagające urządzeń grupy II C – wodór (MESG = 0,28 mm). 
W przypadku, gdy żadna z grup urządzeń nie jest wymieniona w kolumnie „I”, urządzenie powinno 

być poddane próbom zgodnie z wymaganiami dotyczącymi urządzeń grupy II B.  
Uwaga:  
Wymagania cyrkularza MSC.1/Circ.1324 mają zastosowanie do statków zbudowanych w dniu 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie 
oraz do statków zbudowanych przed 1 stycznia 2013, nie później niż przy pierwszym zaplanowanym dokowaniu przeprowadzo-
nym po 1 stycznia 2013 r.   

22.12.3     Na chemikaliowcach, przewożących ładunki ciekłe o punkcie zapłonu nie przekraczającym 60°C 
i/lub toksyczne ładunki ciekłe1, zbiorniki paliwa olejowego graniczące ze zbiornikami ładunkowymi lub 
resztkowymi nie powinny znajdować się (także częściowo) w obrębie bloku zbiorników ładunkowych (patrz 
definicja w punkcie 22.5.1.7.3). Zbiorniki takie mogą jednak być usytuowane przed lub za blokiem zbiorni-
ków ładunkowych. Można dopuścić, by zbiorniki niezależne paliwa olejowego były usytuowane na pokła-
dzie otwartym w rejonie ładunkowym w zależności od uwarunkowań ochrony przed rozlewami i ochrony 
pożarowej.  

Rozmieszczenie zbiorników niezależnych paliwa olejowego i obsługujących je systemów rurociągów pa-
liwowych, w tym pomp, może być takie jak w przypadku zbiorników paliwowych i obsługującego je systemu 
rurociągów paliwowych usytuowanych w przedziałach maszynowych. Jednak w odniesieniu do urządzeń 
elektrycznych należy uwzględnić wymagania dotyczące klasyfikacji stref niebezpiecznych. 

 
 
 

                                                      
1 W tym celu toksyczne ładunki ciekłe obejmują te ładunki, w odniesieniu do których kolumna “k” Tabeli w rozdziale 17 Kodeksu 

IBC określa wykrywanie toksycznych par.  
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22.13     Gazowce – znak: LIQUEFIED GAS TANKER 

22.13.1     Gazowce powinny spełniać wymagania Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia 
statków przewożących skroplone gazy luzem (Kodeks IGC)1 wraz z obowiązującymi poprawkami oraz 
wymagania zawarte w Publikacji Nr 48/P – Wymagania dla gazowców. 

22.14     Statki z silnikami zasilanymi  gazem lub innym paliwem o niskiej temperaturze zapłonu – 
znak: DUAL FUEL 

22.14.1 Statki z silnikami zasilanymi gazem lub innym paliwem o niskiej temperaturze zapłonu powinny 
spełniać wymagania Międzynarodowego Kodeku Bezpieczeństwa dla statków wykorzystujących gazy lub 
inne paliwa o niskiej temperaturze zapłonu (Kodeksu IGF) przyjętego przez IMO rezolucją MSC.391(95) 
(patrz również Publikacja Nr117/P – Wymagania PRS dla statków innych niż gazowce stosujących LNG lub 
inne paliwa o niskiej temperaturze zapłonu). 

22.14.2 Z wyjątkiem przypadków podanych w punktach 22.14.5 i 22.14.6 wymagania niniejszego pod-
rozdziału dotyczą statków wykorzystujących paliwo o niskiej temperaturze zapłonu: 

.1 kontrakt na których budowę zawarto 1 stycznia 2017 lub po tej dacie, 

.2 w przypadku braku kontraktu na budowę – których stępkę położono lub były na podobnym etapie 
budowy 1 lipca 2017 lub po tej dacie, lub 

.3 które przekazano do eksploatacji 1 stycznia 2021 lub po tej dacie. 

22.14.3 Z wyjątkiem przypadków podanych w punktach 22.14.5 i 22.14.6, statek – niezależnie o daty 
jego budowy – w tym statek zbudowany przed 1 stycznia 2009, który zostanie zmodyfikowany do stoso-
wania paliwa o niskiej temperaturze zapłonu, dnia 1 stycznia 2017 lub po tej dacie należy traktować jako 
statek stosujący paliwo o niskiej temperaturze zapłonu od dnia rozpoczęcia takiej modyfikacji. 

22.14.4 Z wyjątkiem przypadków podanych w punktach 22.14.5 i 22.14.6, statek stosujący paliwo o ni-
skiej temperaturze zapłonu, niezależnie od daty jego budowy, w tym zbudowany przed 1 stycznia 2009, który 
1 stycznia 2017 lub po tej dacie będzie stosował paliwo o niskiej temperaturze zapłonu inne niż to, które 
zostało zatwierdzone do stosowania przed 1 stycznia 2017, należy traktować jako statek stosujący paliwo 
o niskiej temperaturze zapłonu od dnia rozpoczęcia stosowania paliwa zmienionego rodzaju. 

22.14.5 Wymagania Kodeksu IGF nie dotyczą gazowców które: 
.1 wykorzystują przewożony ładunek jako paliwo oraz spełniają wymagania Kodeksu IGC; lub 
.2 wykorzystują inne paliwa gazowe o niskiej temperaturze zapłonu pod warunkiem, że systemy ma-

gazynowania oraz dystrybucji dla takich paliw gazowych spełniają wymagania Kodeksu IGC dla 
gazu jako ładunku.  

22.14.6 Wymagania Kodeksu IGF nie dotyczą statków stanowiących własność lub eksploatowanych 
przez Państwo (stronę Konwencji SOLAS) i wykorzystywanych czasowo wyłącznie w rządowej służbie 
niekomercyjnej. Jednak zachęca się aby takie statki postępowały zgodnie z wymaganiami w takim zakre-
sie, jak jest to uzasadnione i możliwe. 

22.14.7 Wymagania dotyczące bezpiecznego bunkrowania LNG na statkach zawarte są w Publikacji 
Nr 116/P – Wytyczne dotyczące bunkrowania LNG. 

 

                                                      
1  Statki zbudowane dnia 1 lipca 1986 lub po tej dacie, a przed dniem 1 lipca 2016, powinny spełniać wymagania zawarte 

w rezolucji IMO MSC.5(48) wraz z obowiązującymi poprawkami, natomiast statki zbudowane 1 lipca 2016 lub po tej dacie 
powinny spełniać wymagania zawarte w rezolucji IMO MSC.370(93). Statek, który jest przebudowywany na gazowiec dnia 
1 lipca 2016 lub po tej dacie, niezależnie od daty kiedy statek ten był zbudowany, powinien być traktowany jako gazowiec 
budowany w dniu, w którym rozpoczęła się taka przebudowa. (Patrz rez. MSC.370(93), par. 1.1.2.1, par. 1.1.2.3, par. 1.1.3). 
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23     WYMAGANIA DODATKOWE DLA STATKÓW EFEKTYWNYCH ENERGETYCZNIE 

23.1     Zakres zastosowania 

Wymagania niniejszego rozdziału dotyczą statków nowych lub poddanych znacznej przebudowie, 
o pojemności brutto 400 i większej oraz uprawiających żeglugę międzynarodową, określonych w prawidle 
21 Załącznika VI do Konwencji MARPOL, zgodnie z definicjami podanymi w prawidle 2.23 i 2.24 Za-
łącznika 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 wskaźnika efektywności energetycznej (EEDI) oraz w 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 dokumentacją opracowaną po przeprowadzonych próbach w morzu. 

23.3     Dodatkowy znak EF w symbolu klasy 

Statki, dla których osiągnięty projektowy wskaźnik efektywności energetycznej EEDI nie przekracza 
wymaganego EEDI (obliczonego dla danego okresu czasu), mogą otrzymać dodatkowy znak ECO EF 
w symbolu klasy, zgodnie z Częścią I – Zasady klasyfikacji oraz Publikacją 106/P – Przepisy ekologicz-
nego znaku klasy. 
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ZAŁĄCZNIK DO CZĘŚCI VI 

CZĘŚCI ZAPASOWE 

1 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1 Liczba, rodzaj i rozmieszczenie części zapasowych na statku pozostawione są do decyzji Armatora. Na-
leży mieć przy tym na uwadze konstrukcję i wyposażenie maszynowni, zamierzone warunki eksploatacji, za-
lecenia producenta mechanizmów oraz konieczność spełnienia wymagań Administracji państwa bandery. 

1.2 Części zapasowe do maszyn i mechanizmów wraz z odpowiednimi narzędziami, materiałami i przy-
rządami powinny być należycie zamocowane, umieszczone w dostępnym miejscu i zabezpieczone przed 
korozją. 

1.3 W zestawie części zapasowych zaleca się przewidzieć jeden zestaw złączy elastycznych każdego 
typu i rozmiaru zastosowanych na statku. 

1.4 W odniesieniu do urządzeń chłodniczych zaleca się, w uzupełnieniu do pozycji wymienionych w ta-
beli 2.8, przewidzieć części zapasowe dobrane w oparciu o tabele 2.1 (jak dla silników pomocniczych), 2.5 
i 2.7 oraz wymagania rozdziału 23 z Części VIII – Instalacje elektryczne i systemy sterowania. 

1.5 Wymienione w tabelach części zapasowe nie są warunkiem dla nadania (zachowania) klasy, ale 
mogą być traktowane jako wytyczne dla armatora. 

1.6 Części zapasowe silników spalinowych powinny być wyprodukowane i podlegają nadzorowi zgodnie 
z wymaganiami Publikacji 4/P – Nadzór nad produkcją silników spalinowych oraz ich komponentów. 

2 WYKAZ CZĘŚCI ZAPASOWYCH 

Podane w tabelach liczby i rodzaje części zapasowych należy traktować jako ogólne wytyczne. 

Tabela 2.1 
Silniki spalinowe 1) 

Lp. Nazwa części zapasowych 

Silniki główne Silniki pomocnicze 

Statki nieo-
graniczo-
nego rejonu 
żeglugi  

statki ogra-
niczonego 
rejonu 
żeglugi I  

statki ogra-
niczonego 
rejonu 
żeglugi II  

statki nieo-
graniczo-
nego rejonu 
żeglugi 

statki ogra-
niczonego 
rejonu że-
glugi I 

statki ogra-
niczonego 
rejonu że-
glugi II 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Łożyska główne lub panewki ło-

żysk każdego typu i wymiaru ze 
śrubami (sworzniami), nakręt-
kami i zestawem przekładek 

1 komplet 
do jednego 
łożyska 

1 komplet 
do jednego 
łożyska 

_ 1 komplet 
do jednego 
łożyska 

1 komplet 
do jednego 
łożyska 

_ 

2 Łożysko oporowe wału śrubo-
wego wbudowane w silnik – 
patrz tabela 2.4 lp. 1 

      

3 Tuleja cylindrowa wraz z za-
worami, pierścieniami uszczel-
niającymi i podkładkami 

1 1 –  Tylko pier-
ścienie 
uszczelnia-
jące i pod-
kładki  
1 komplet 

Tylko pier-
ścienie 
uszczelnia-
jące i pod-
kładki  
1 komplet 

– 

4 Głowica cylindra wraz z zawo-
rami, pierścieniami uszczelnia-
jącymi i podkładkami; dla sil-
ników bez głowic – odpowied-
nie zawory 

1 1 – Tylko pier-
ścienie 
uszczelnia-
jące i pod-
kładki  
1 komplet 

Tylko pier-
ścienie 
uszczelnia-
jące i pod-
kładki  
1 komplet 

– 
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Tabela 2.1 (_l.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1 Śruby dwustronne z nakrętkami 
do mocowania głowicy cylindra 

0,5 kompletu 
dla jednej 
głowicy 

0,5 kompletu 
dla jednej 
głowicy 

– – – – 

5 Zawory:       

5.1 Zawory wydechowe (korpusy, 
gniazda, sprężyny i inne czę-
ści) 

2 komplety 
do jednego 
cylindra  

1 komplet 
do jednego 
cylindra 

1 komplet 
do jednego 
cylindra  

2 komplety 
do jednego 
cylindra  

1 komplet 
do jednego 
cylindra  

– 

5.2 Zawory ssące (korpusy, 
gniazda, sprężyny i inne czę-
ści) 

1 komplet 
do jednego 
cylindra 

1 komplet 
do jednego 
cylindra 

1 komplet 
do jednego 
cylindra 

1 komplet 
do jednego 
cylindra 

– – 

5.3 Zawór rozruchowy (korpus, 
gniazdo, sprężyny i inne czę-
ści) 

1 1 – 1 – – 

5.4 Kompletny zawór bezpieczeń-
stwa 1 1 – 1 – – 

5.5 Wtryskiwacze każdego typu 
i wymiaru wraz ze wszystkimi 
częściami 

1 komplet 
do jednego 
silnika2) 

0,25 kom-
pletu do 
jednego sil-
nika 

1 0,5 kom-
pletu do  
jednego sil-
nika 

1 – 

6 Łożyska korbowodu:       

6.1 Dolne łożyska korbowodu lub 
panewki każdego typu i wy-
miaru wraz ze śrubami, nakręt-
kami i zestawem przekładek 

1 komplet do 
jednego cy-
lindra 

1 komplet 
do jednego 
cylindra 

– 1 komplet 
do jednego 
cylindra 

1 komplet 
do jednego 
cylindra 

– 

6.2 Górne łożyska korbowodu lub 
panewki każdego typu i wy-
miaru wraz ze śrubami, nakręt-
kami i przekładkami 

1 komplet do 
jednego cy-
lindra 

1 komplet 
do jednego 
cylindra 

– 1 komplet 
do jednego 
cylindra 

1 komplet 
do jednego 
cylindra 

– 

7 Tłoki:       

7.1 Silnika wodzikowego: tłok każ-
dego typu i wymiaru wraz 
z trzonem, dławicą, częścią pro-
wadzącą i pierścieniami, śru-
bami i nakrętkami 

1 1 – – – – 

7.2 Silnika bezwodzikowego: tłok 
każdego typu i wymiaru wraz 
z częścią prowadzącą, pierście-
niami, śrubami i nakrętkami 

1 1 – 

Tylko swo-
rzeń z jego 
tulejami do 
jednego cy-
lindra 

– – 

8 Pierścienie tłokowe 1 komplet 
do jednego 
cylindra 

1 komplet 
do jednego 
cylindra 

1 komplet 
do jednego 
cylindra 

1 komplet 
do jednego 
cylindra 

1 komplet  
do jednego 
cylindra 

– 

9 Rury przegubowe lub telesko-
powe do chłodzenia tłoków, 
z uszczelnieniami i innymi czę-
ściami składowymi 

1 komplet do 
jednego cy-
lindra 

1 komplet 
do jednego 
cylindra 

– 1 komplet 
do jednego 
cylindra 

– – 

10 Smarownica (lubrykator) naj-
większego rozmiaru z urządze-
niami do przeniesienia napędu 

1 – – – – – 
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Tabela 2.1 (_l.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
11 Pompy paliwowe:       

11.1 Kompletna pompa paliwowa 
lub, w przypadku gdy ist-
nieje możliwość wymiany 
części w warunkach statko-
wych, pełny komplet części 
roboczych dla jednego  
człona pompy (nurnik, tuleja, 
zawory, sprężyny itp.)  

1 1 – 1 – – 

11.2 Rura doprowadzająca paliwo 
od pompy do wtryskiwacza 
wraz ze złączami każdego 
typu i wymiaru 

1 – – 1 – – 

12 Dmuchawy  powietrza prze-
płukującego: 

      

12.1 Kompletne wirniki, wieniec 
kierownicy, łożyska, koła zę-
bate lub równoznaczne czę-
ści robocze do innych typów 
dmuchaw 3) 

1 komplet – – – – – 

12.2 Zawory ssące i tłoczące do 
jednej pompy każdego typu 
i wymiaru 

1 komplet – – – – – 

Uwagi do tabeli 2.1: 
1) Dla silników jednego typu podane zalecenia dotyczące liczby części zapasowych mają zastosowanie niezależnie od liczby 

silników zainstalowanych na statku („silniki jednego typu” oznaczają takie silniki, których części zapasowe są nawzajem 
zamienne). 

2) Dla silników z jednym lub dwoma wtryskiwaczami w jednym cylindrze – pełna liczba kompletnych wtryskiwaczy.  
 Dla silników mających trzy lub więcej wtryskiwaczy na jeden cylinder zalecane są po dwa kompletne wtryskiwacze na każdy 

cylinder, a dla pozostałej liczby wtryskiwaczy wszystkie części z wyjątkiem korpusów. 
3) Nie wymaga się dla silników spełniających wymagania punktu 2.4.1 z Części VII – Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki 

ciśnieniowe. 

Tabela 2.2 
Turbiny parowe (główne i pomocnicze) 1) 

Lp. Nazwa części zapasowych 

Ilość na statek 

statki nieograniczo-
nego rejonu żeglugi 

statki ograniczo-
nego rejonu żeglugi 

I 

statki ograniczo-
nego rejonu żeglugi 

II 

1 Tuleje lub panewki łożysk nośnych, każdego typu 
i wymiaru 

1 komplet do 
jednego łożyska 

1 komplet do 
 jednego łożyska 

1 komplet do 
jednego łożyska 

2 Segmenty łożysk oporowych każdego typu i wymiaru 
dla jednej strony 2) lub pierścienie oporowe każdego 
typu i wymiaru z kompletem podkładek dla jednej tur-
biny 

1 komplet 1 komplet 1 komplet 

3 Nośne łożyska toczne każdego typu i wymiaru 
(w przypadku ich zastosowania) 

1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka 

4 Elementy uszczelnień ze sprężynami, każdego typu 
i wymiaru 

1 komplet 1 komplet 1 komplet 

5 Wkładki, siatki i inne wyjmowalne części filtrów 
olejowych o specjalnej konstrukcji, każdego typu 
i wymiaru 

1 komplet do 
jednego filtra 

1 komplet do 
jednego filtra 

1 komplet do 
jednego filtra 
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Uwagi do tabeli 2.2: 
1) Dla turbin jednego typu podane zalecenia odnośnie liczby części zapasowych mają zastosowanie niezależnie od liczby turbin 

zainstalowanych na statku (przez turbiny jednego typu należy rozumieć takie, których części zapasowe są nawzajem współ-
zamienne). 

2) Jeżeli segmenty z obydwu stron łożyska oporowego są różne, to zaleca się komplety dla każdej strony. 

Tabela 2.3 
Przekładnie i sprzęgła 1) 

Lp. Nazwa części zapasowych 

Ilość na statek 
statki nieograniczo-
nego rejonu żeglugi 

statki ograniczonego 
rejonu żeglugi I 

statki ograniczo-
nego rejonu 
 żeglugi II 

1 Tuleje lub panewki łożysk nośnych, każdego typu 
i wymiaru 

1 komplet do jednego 
łożyska 

1 komplet do jednego 
łożyska – 

2 Segmenty łożyska oporowego przekładni 
z kompletem podkładek lub pierścienie oporowe 
każdego typu i wymiaru z kompletem podkładek 
dla jednej strony łożyska 2) 

1 komplet 1 komplet 
 

– 

3 Zewnętrzna i wewnętrzna bieżnia z elementami 
tocznymi (w przypadku ich zastosowania) 1 komplet 1 komplet – 

Uwagi do tabeli 2.3: 
1) Dla przekładni i sprzęgieł jednego typu podane zalecenia dotyczące liczby części zapasowych mają zastosowanie niezależnie od 

liczby przekładni i sprzęgieł zainstalowanych na statku (przez przekładnie i sprzęgła jednego typu należy rozumieć takie, których 
części zapasowe są wymienne). 

2) Jeżeli segmenty z obydwu stron łożyska oporowego są różne, to zaleca się komplety dla każdej strony. 

Tabela 2.4 
Wały napędowe i pędniki 

Lp. Nazwa części zapasowych 

Ilość na statek 
statki nieograni-
czonego rejonu 

żeglugi 

statki ograniczo-
nego rejonu że-

glugi I 

statki ograni-
czonego re-
jonu żeglugi 

II 

1 Łożyska oporowe linii wałów: 1)    

1.1 Segmenty dla strony biegu naprzód w przypadku zastosowania 
łożysk segmentowych 1 komplet 1 komplet – 

1.2 Pierścienie oporowe dla strony biegu naprzód w przypadku 
zastosowania łożysk grzebieniowych 1 komplet 1 komplet – 

1.3 Łożysko rolkowe w przypadku zastosowania łożysk tocznych 1 komplet 1 komplet – 

2 Pędniki: 2)    

2.1 Skrzydła pędników cykloidalnych z kompletem elementów 
mocujących 

2 szt. Do każ-
dego pędnika 

2 szt. Do każ-
dego pędnika 

– 

2.2 Łożyska skrzydeł, elementy urządzenia nastawczego i ele-
menty uszczelnienia (pierścienie, uszczelki) dla śrub o skoku 
nastawnym i pędników cykloidalnych 

1 komplet 
na każdy pędnik – – 

2.3 Części zapasowe do mechanizmów i urządzeń śrub o skoku 
nastawnym, pędników cykloidalnych i układów obsługujących 
je, poza podanymi w 2.1 i 2.2, w zależności od konstrukcji pęd-
nika 

według uzgod-
nienia  
 z PRS – – 

Uwagi do tabeli 2.4: 
1) Dla łożysk jednego typu podaną ilość zaleca się niezależnie od liczby łożysk zainstalowanych na statku. 
2) Dla statków ze wzmocnieniami lodowymi L1A, L1 – patrz 22.2.9. 
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Tabela 2.5 
Pompy i sprężarki 

 
Lp. Nazwa części zapasowych 

Ilość na statek 1) 
statki nieograni-
czonego rejonu 

żeglugi 

statki ograni-
czonego rejonu  

żeglugi I 

statki ograni-
czonego rejonu 

żeglugi II 
1 Pompy tłokowe: 2), 3)    

1.1 Zawór z siedzeniem i sprężynami, każdego typu i wymiaru 1 komplet – – 
1.2 Pierścienie tłoka, każdego typu i wymiaru 1 komplet 1 komplet 1 komplet 
2 Pompy rotodynamiczne: 2), 3)    

2.1 Łożyska każdego typu i wymiaru 1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka 
2.2 Uszczelnienie wału, każdego typu i wymiaru 1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka 
3 Pompy rotacyjne (ślimakowe, zębate, krzywkowe): 2), 3)    

3.1 Łożyska każdego typu i wymiaru 1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka 
3.2 Uszczelnienie wału, każdego typu i wymiaru 1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka 
4 Sprężarki:    

4.1 Kompletne zawory ssące i tłoczące, każdego typu i wymiaru do 
jednej sprężarki 

0,5 kompletu 0,5 kompletu _ 

4.2 Pierścienie tłokowe, każdego typu i wymiaru do jednego tłoka 1 komplet 1 komplet – 

Uwagi do tabeli 2.5: 
1) Zalecenia dotyczące części zapasowych odnoszą się również do pomp i sprężarek napędzanych przez silniki główne i pomoc-

nicze. 
2) Dla mechanizmów jednego typu podane zalecenia odnośnie liczby części zapasowych mają zastosowanie niezależnie od liczby 

mechanizmów zainstalowanych na statku („mechanizmy jednego typu” oznaczają takie mechanizmy, których części zapasowe 
są współzamienne). 

3) Jeżeli w danym systemie przewidziana jest pompa rezerwowa o wystarczającej wydajności, to nie formułuje się zaleceń od-
nośnie części zapasowych. 

Tabela 2.6 
Urządzenia i mechanizmy pokładowe 

Lp. Nazwa części zapasowych 

Ilość na statek 
statki nieograniczo-

nego rejonu że-
glugi 

statki ograniczo-
nego rejonu że-

glugi I 

statki ograniczo-
nego rejonu żeglugi 

II 
1 Urządzenia sterowe:    

1.1 Toczne łożysko nośne trzonu sterowego 1 sztuka 1 sztuka  
2 Sektorowe maszyny sterowe z napędem mechanicznym:   

2.1 Łożyska lub panewki wału ślimakowego, każdego 
typu i wymiaru 

1 komplet 1 komplet – 

2.2 Sprężyny amortyzujące 1 komplet 1 komplet – 
3 Hydrauliczne maszyny sterowe:    

3.1 Uszczelnienia nurników/cylindrów 1 komplet 1 komplet – 
3.2 Pierścienie uszczelniające do pomp, każdego typu 

i wymiaru 
1 komplet 1 komplet – 

3.3 Sprężyny zaworów, każdego typu i wymiaru 1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka 
3.4 Zawory bezpieczeństwa i zwrotne, każdego typu 

i wymiaru 
1 sztuka – – 

3.5 Łożyska toczne 1 komplet do 
jednej pompy 

– – 

3.6 Specjalne połączenia rurociągów maszyny sterowej 1 komplet – – 
4 Wciągarki kotwiczne:    

4.1 Kompletne taśmy hamulcowe 1 komplet 1 komplet – 
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Tabela 2.7 
Kotły parowe, zbiorniki ciśnieniowe i wymienniki ciepła 

Lp. Nazwa części zapasowych 

Ilość na statek 

statki nieograniczo-
nego rejonu żeglugi 

statki ograniczo-
nego rejonu że-

glugi I 

statki ograniczonego re-
jonu żeglugi II 

1 Kotły parowe, główne i pomocnicze:    
1.1 Sprężyny zaworów bezpieczeństwa, każdego 

typu i wymiaru 
1 sztuka do każdego 

kotła 
1 sztuka do każ-

dego kotła 
1 sztuka do każdego ko-

tła 
1.2 Szkła wodowskazowe płaskie 2 sztuki do każdego 

kotła 
2 sztuki do każ-

dego kotła 
2 sztuki do każdego ko-

tła 
1.3 Płytki z miki lub szkła z płytkami z miki, każ-

dego typu i wymiaru (dla kotłów o ciśnieniu 
pary powyżej 3 MPa) 

2 komplety do każ-
dego kotła 

2 komplety do 
każdego kotła 

2 komplety do każdego 
kotła 

1.4 Kompletne palniki, każdego typu i wymiaru 1 sztuka do każdego 
kotła 

1 sztuka do każ-
dego kotła 

1 sztuka do każdego ko-
tła 

1.5 Dysze z podkładkami do palników 1 komplet do każ-
dego kotła 

1 komplet do każ-
dego kotła 

1 komplet do każdego 
kotła 

1.6 Zaślepki do rur każdej średnicy 4 % rur, lecz nie wię-
cej niż 20 sztuk 

4 % rur, lecz nie 
więcej niż 20 

sztuk 

4 % rur, lecz nie więcej 
niż 20 sztuk 

1.7 Zaślepki do rur przegrzewacza pary, od ogólnej 
liczby sekcji 

dla 10 % rur dla 10 % rur dla 10 % rur 

1.8 Zaślepki do zaślepiania płomieniówek, od 
ogólnej liczby płomieniówek 

4 % rur dla 
jednego kotła 

4 % rur dla 
jednego kotła 

4 % rur dla 
jednego kotła 

1.9 Manometr kotłowy, każdego typu i wymiaru 1 sztuka dla instalacji 
kotłowej 

1 sztuka dla insta-
lacji kotłowej 

1 sztuka dla instalacji 
kotłowej 

1.10 Specjalne podkładki metalowe do armatury 
przegrzewaczy pary i podgrzewaczy wody ko-
tłowej 

1 komplet do jednego 
kotła 

1 komplet do jed-
nego kotła 

1 komplet do jednego 
kotła 

1.11 Podkładki do włazów i otworów wyczystko-
wych, każdego typu i wymiaru 

1 komplet do jednego 
kotła 

1 komplet do jed-
nego kotła 

1 komplet do jednego 
kotła 

1.12 Klamry dociskowe, śruby i podkładki do ele-
mentów przegrzewaczy pary kotłów płomie-
niówkowych 

20 % do  
jednego kotła 

10 % do  
jednego kotła 

10 % do  
jednego kotła 

2 Zbiorniki ciśnieniowe i wymienniki ciepła:    
2.1 Zawory wlotowe i wylotowe (część robocza 

lub kompletny zawór) zbiornika sprężonego 
powietrza, każdego typu i wymiaru 

1 sztuka – – 

2.2 Szkła poziomowskazów, każdego typu i wy-
miaru 

1 sztuka 1 sztuka 1 sztuka 

2.3 Specjalne podkładki i uszczelnienia do pokryw, 
włazów, otworów wyczystkowych i armatury, 
każdego typu i wymiaru 

1 komplet do jednego 
wymiennika ciepła 

lub zbiornika ciśnie-
niowego 

1 komplet do jed-
nego wymiennika 
ciepła lub zbior-

nika 
ciśnieniowego 

1 komplet do jednego 
wymiennika ciepła lub 

zbiornika ciśnieniowego 

2.4 Manometry i termometry, każdego typu 
i wymiaru  

1 sztuka 1 sztuka – 

2.5 Pierścienie uszczelniające rur 1) 2 % 2 % – 
2.6 Tulejki dociskowe dławnic rur 1) 2 % 2 % – 
2.7 Zaślepki rur wymienników ciepła 1) 5 % 5 % – 

Uwaga do tabeli 2.7: 
1) Dla kotłów zainstalowanych na statkach ograniczonych rejonów żeglugi oraz dla kotłów pomocniczych i kotłów na gazy 

wylotowe, niezależnie od rejonu żeglugi, ilość tych części określona w tabeli może być zmniejszona. 



 Załącznik 

 

183 

Tabela 2.8 
Urządzenia chłodnicze 

Lp. Nazwa części zapasowych Liczba sztuk 

1 Tłok sprężarki z korbowodem kompletny, każdego typu 1 

2 Dławnica 1) wału korbowego sprężarki, każdego typu 1 

3 Tuleja cylindra sprężarki, każdego typu i wymiaru 1 

4 Wirnik wentylatora pomieszczeń chłodzonych i tuneli zamrażalniczych razem z wałem, każdego typu 1 

5 Zawór regulacyjny czynnika chłodniczego, każdego typu i wymiaru 1 

6 Rozmaite kurki, zawory i inna armatura, każdego typu i wymiaru 1 

7 Uszczelki każdego typu i wymiaru 1 

8 Termometry, manometry i próżniomierze, każdego typu i wymiaru 1 

9 Sprężyna zaworu bezpieczeństwa, każdego wymiaru 1 

10 Przyrząd do wykrywania miejsc wyciekania freonu 1 

11 Areometr (tylko w przypadku zastosowania chłodzenia solankowego) 1 

Uwaga do tabeli 2.8: 
1) Jeżeli konstrukcja dławnicy na to pozwala, to jako części zapasowe wystarczy przewidzieć tylko szybko zużywające się jej 

elementy. 
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SUPLEMENT 
Wymagania retroaktywne 

1 Istniejące statki pasażerskie ze znakiem dodatkowym Class A powinny spełniać mające 
zastosowanie wymagania Konwencji SOLAS wraz z poprawkami oraz wymagania podstawowe, zawarte 
w rozdziałach od 1do 21, a także wymagania dodatkowe zawarte w podrozdziale 22.3. 

Wyżej wymienione wymagania należy zrealizować w terminach określonych w punkcie 2, chyba że 
w Konwencji SOLAS są określone terminy wcześniejsze dla statków istniejących. 

2 Istniejące statki pasażerskie ze znakiem dodatkowym Class B 

Wymagania wymienione w niniejszym punkcie należy zrealizować w terminach określonych poniżej 
dla każdego statku, w zależności od daty położenia jego stępki lub daty, w której znajdował  
się on w podobnym stadium budowy, o ile Załącznik I do Dyrektywy 2009/45/WE wraz z poprawkami nie 
określa wcześniejszych terminów realizacji wymagań: 
–  przed 1 stycznia 1940 r.  –  po dniu 1 lipca 2006 r.; 
– 1 stycznia 1940 r. lub po tej dacie, ale przed dniem 31 grudnia 1962 r.  –  po dniu 1 lipca 2007 r.; 
– 1 stycznia 1963 r. lub po tej dacie, ale przed dniem 31 grudnia 1974 r.  –  po dniu 1 lipca 2008 r.; 
– 1 stycznia 1975 r. lub po tej dacie, ale przed dniem 31 grudnia 1984 r.  –  po dniu 1 lipca 2009 r.; 
– 1 stycznia 1985 r. lub po tej dacie, ale przed dniem 1 lipca 1998 r.  –  po dniu 1 lipca 2010 r. 

Statki te powinny spełniać mające zastosowanie wymagania punktów z niżej wymienionych rozdziałów 
i podrozdziałów: 
1.8 Silniki i kotły główne: 1.8.1, 1.8.2, 1.8.4; 
1.9 Przedziały maszynowe 1.9.8; 
1.10 Rozmieszczanie silników, mechanizmów i elementów wyposażenia: 1.10.1, 1.10.3, 1.10.4, 1.10.7; 
1.14 Środki łączności: 1.14.1; 
1.16 Wymagania ogólne dotyczące instalacji rurociągów: 1.16.2.1, 1.16.2.2, 1.16.2.3, 1.16.2.4, 1.16.2.9, 

1.16.2.10, 1.16.6.1, 1.16.6.3, 1.16.6.4, 1.16.10.10, 1.16.11.5.1, 1.16.11.5.2, 1.16.11.18; 
1.18 Ograniczenia stosowania paliwa ciekłego: 1.18.1; 
6 Instalacja zęzowa: 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.6, 6.3.9; 
9 Instalacje rurociągów odpowietrzających, przelewowych i pomiarowych: 9.1.20, 9.4.3; 
11 Instalacja wentylacyjna: 11.1.1, 11.1.2, 11.2.2, 11.2.3.1, 11.2.3.2, 11.3.1, 11.4.1, 11.4.2, 11.4.4; 
12 Instalacja paliwa ciekłego: 12.2.2, 12.2.3, 12.3.4, 12.7.6, 12.11; 
13 Instalacja oleju smarowego: 13,1, 13.6.6; 
14 Instalacja oleju grzewczego: 14.1; 
22.3 Statki pasażerskie – znak: PASSENGER SHIP: 22.3.1.1, 22.3.1.3, od 22.3.2.1 do 22.3.2.7, 

22.3.2.10, 22.3.2.11, 22.3.4.2, 22.3.4.3. 

3 Istniejące statki pasażerskie ze znakiem dodatkowym Class C lub Class D eksploatowane na wodach 
krajowych, o ile spełniają szczególne właściwe wymogi Dyrektywy 2009/45/WE wraz z poprawkami, jak 
również przepisy uznawane dotychczas przez Administrację jako zapewniające ich bezpieczną eksploatację, 
nie muszą spełniać wyżej wymienionych wymagań. 

4 Statki pasażerskie ze znakiem dodatkowym Class B, Class C lub Class D zbudowane  
1 stycznia 2003 r. i po tej dacie 

4.1 Każdy statek ze znakiem dodatkowym Class B, Class C lub Class D powinien spełniać mające 
zastosowanie wymagania następujących punktów z niżej wymienionych rozdziałów i podrozdziałów Czę-
ści VI: 
1.10 Rozmieszczanie silników, mechanizmów i elementów wyposażenia: 1.10.3; 
1.13 Sterowanie mechanizmami i stanowiska sterowania: 1.13.1; 
11 Instalacja wentylacyjna: 11.1.1, 11.1.5, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7, 11.2.9, 11.11; 
12 Instalacja paliwa ciekłego: 12.2.2, 12.3.4, 12.8.5, 12.8.7; 
22.3 Statki pasażerskie – znak: PASSENGER SHIP: 22.3.4.1, 22.3.4.13. 
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Pomocnicze mechanizmy ważne dla napędu i bezpieczeństwa statku należy wyposażyć w stanowiska 
obsługi i sterowania umieszczone na lub w pobliżu tych mechanizmów. Obudowane klatki schodowe po-
winny być obsługiwane przez niezależną instalację składającą się z wentylatora i systemu kanałów wen-
tylacyjnych, która nie będzie obsługiwać innych pomieszczeń. 

4.2 Poza wymaganiami określonymi w 4.1, każdy statek ze znakiem dodatkowym Class B powinien speł-
nić mające zastosowanie wymagania punktu 12.7.6. 

4.3 Poza wymaganiami określonymi w 4.1, każdy statek ze znakiem dodatkowym Class C lub Class D 
powinien spełnić następujące wymaganie: 

Dla każdego rodzaju paliwa stosowanego na statku, niezbędnego do jego napędu oraz zasilania ważnych 
urządzeń, należy przewidzieć po 2 zbiorniki rozchodowe, każdy o pojemności wystarczającej na co najmniej 4 
godziny równoczesnej pracy silnika(ów) głównego oraz zespołu(ów) prądotwórczego pracującego normalnie 
w morzu. 

5 Wszystkie statki poddawane naprawom, zmianom i modyfikacjom, mającym znaczący charakter, jak 
również odnoszące się do nich wyposażenie, powinny spełniać wymagania dla statków nowych. 

Zmiany dokonywane na istniejącym statku, które mają na celu przedłużenie żywotności statku, nie są 
traktowane jako mające znaczący charakter. 

6 Masowce 

6.1 Masowce budowane przed 1 lipca 2004 r. powinny spełniać wymagania punktu 22.9.2.2 nie później 
niż do czasu przeglądu rocznego, pośredniego lub dla odnowienia klasy, przeprowadzonego po 1 lipca 2004 
r., w zależności od tego, który z tych przeglądów wypadnie jako pierwszy. 

6.2 Masowce budowane przed 1 lipca 2004 r. powinny spełniać wymagania punktów 22.9.2.1 do 
22.9.2.6 nie później niż do czasu pierwszego przeglądu pośredniego lub dla odnowienia klasy, przeprowa-
dzonego po 1 lipca 2004 r., lecz nie później niż 1 lipca 2007 r. 

7 Rury odpowietrzające i ich urządzenia zamykające (odpowietrzniki) 

7.1 Na masowcach, statkach kombinowanych, drobnicowcach (z wyjątkiem kontenerowców, samocho-
dowców, ro-ro i drewnowców) o długości 100 m i większej, rury odpowietrzające i ich urządzenia zamy-
kające (odpowietrzniki), znajdujące się na pokładach otwartych, obsługujące przedziały znajdujące się 
przed grodzią kolizyjną oraz przedziały rozciągające się poza linię grodzi w kierunku rufy, powinny speł-
niać wymagania punktów 9.1.20.1 do 9.1.20.4. 

7.2 Statki wymienione w punkcie 7.1 Suplementu, które zostały zakontraktowane do budowy przed 
1 stycznia 2004 r., powinny spełniać wymagania punktu 7.1 Suplementu następująco: 

.1 statki w wieku 15 lat i starsze (licząc ich wiek w dniu 1 stycznia 2004 r.) – do daty pierwszego 
przeglądu pośredniego lub specjalnego, przypadającego po 1 stycznia 2004 r.; 

.2 statki w wieku 10 lat i starsze (licząc ich wiek w dniu 1 stycznia 2004 r.) – do daty pierwszego 
przeglądu specjalnego, przypadającego po 1 stycznia 2004 r.; 

.3 statki liczące poniżej 10 lat w dniu 1 stycznia 2004 r. – przed datą ukończenia 10 lat. 

8 Statki z jedną ładownią, inne niż masowce 

W celu wykrycia przecieków kadłuba i ostrzeżenia załogi o dostaniu się wody do ładowni lub innych 
przedziałów kadłuba, statki z jedną ładownią, inne niż masowce, należy wyposażyć w sygnalizatory poziomu 
wody, z sygnalizacją alarmową, dźwiękową i optyczną wg wymagań Części VIII – Instalacje elektryczne 
i systemy sterowania, podrozdz. 7.9, 22.8 oraz punkt 2.4 Suplementu. 

9 Statki do przewozu ładunków drobnicowych sporadycznie przewożące ładunki masowe – 
znak: DRY CARGO SHIP 

Wymagania p. 22.10.1 i 22.10.2 mają zastosowanie dla statków, których stępka została położona lub 
które znajdowały się na podobnym etapie budowy 1 lipca 2010 r. lub po tej dacie. 
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10 Odprowadzenie wody z zamkniętych pomieszczeń ro-ro, zamkniętych pomieszczeń  
samochodowych i pomieszczeń kategorii specjalnej1  

Na wszystkich statkach z zamkniętymi pomieszczeniami ro-ro, zamkniętymi pomieszczeniami samo-
chodowymi i pomieszczeniami kategorii specjalnej, wyposażonymi w stałą instalację zraszającą wodną, 
wymagania dotyczące zabezpieczenia otworów do odprowadzenia wody, podane w 6.12.4, powinny być 
spełnione do czasu pierwszego przeglądu przeprowadzanego po 1 stycznia 2010 r. 

 

Wykaz zmian obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku 

Pozycja Tytuł/Temat Źródło 

Str 2 Dodano nową publikację 122/P  Finnish-Swedish Baltic 
Ice Class regulations; 
IACS UR I; 

Spis treści: 
22.2  

Zmieniono tytuł i dodano nowy tekst odnoszący się do Kodeksu Polarnego Nowa Publ. 122/P,  
Res. MSC .385(94) 

2.1.3 Usunięto punkt  Nowa Publ. 122/P 

3.1.3 Odniesienie do wymagań dotyczących pędników statków eksploatowanych  
w warunkach zalodzenia 

Nowa Publ. 122/P 

4.1.3 Odniesienie do wymagań dotyczących obliczeń drgań skrętnych statków  
eksploatowanych w warunkach zalodzenia  

Nowa Publ. 122/P 

7.2.2, 7.2.3  Zmiany odnoszące się do konwencji MARPOL Załącznik 1, Praw.12  IACS Rec. 121 (Rev.1 
Aug 2018) 

8.5.5.1  Dodano rozwiązania specjalne dotyczące metody przepływowej wody bala-
stowej   

Doświadczenia z prze-
glądów  

10.1.2, 10.1.11, 
10.1.12 

Dodano postanowienia dotyczące instalacji spalinowej z wtryskiem wodnym  Doświadczenia z prze-
glądów 

22.2 Dodano odniesienie do nowej Publikacji 122/P oraz do Kodeksu Polarnego Nowa Publ. 122/P, 
MSC.385(94); 
MSC.1/Circ.1519 

22.1.1 to 
22.2.16 Usunięto paragrafy 22.1.1 do 22.2.16 Wymagania zawarto  

w Publ. 122/P  

Wykaz zmian obowiązujących od 1 lipca 2019 roku 

Pozycja Tytuł/Temat Źródło 

1.3.2.26  Dodano : obliczenia dotyczące zalewania przedziałów maszynowych 
bez wachty   

Wymagane w 1.16.10.8 (PRS) 

8.5.3.1 Kodeks BWMS MEPC.300 (72) 

22.5.1.7.2 Umiejscowienie zbiorników paliwa olejowego w rejonie ładunkowym 
zbiornikowców olejowych  

UR M76 Rev.1 

22.12.3 Umiejscowienie zbiorników paliwa olejowego w rejonie ładunkowym 
chemikaliowców  

UR M76 Rev.1 

 

                                                      
1  Definicje tych pomieszczeń podano w podrozdziale 1.2 z Części V – Ochrona przeciwpożarowa. 
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