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Wprowadza się następujące zmiany do Części VII – Silniki, mechanizmy,  
kotły i zbiorniki ciśnieniowe – 2007: 

1.  Punkt 2.2.10 otrzymuje brzmienie : 

2.2.10 Silnik powinien być wyposaŜony w system wykrywania mgły olejo-
wej (lub urządzenie monitorujące temperaturę łoŜysk albo urządzenie równo-
waŜne) zapewniający: 
– alarm i zmniejszenie prędkości silnika – wymaganie dotyczy silników wol-

noobrotowych o mocy znamionowej 2250 kW i większej lub jeŜeli średni-
ca cylindra jest większa niŜ 300 mm, 

– alarm i zatrzymanie silnika – wymaganie dotyczy silników średnioobroto-
wych i wysokoobrotowych o mocy znamionowej 2250 kW i większej lub 
jeŜeli średnica cylindra jest większa niŜ 300 mm. 
System wykrywania mgły olejowej powinien być typu uznanego przez PRS. 
Urządzenia monitorujące temperaturę łoŜysk lub równowaŜne urządzenia 

bezpieczeństwa powinny być typu uznanego przez PRS. 
Zaleca się, aby silnik był wyposaŜony w alarm wysokiej temperatury łoŜy-

ska oporowego, jeŜeli znajduje się ono wewnątrz silnika i ma połączenie ze 
skrzynią korbową. 

Uwaga: 
Za urządzenie równowaŜne uznaje się np. rozwiązanie konstrukcyjne stosowane w sil-
nikach wysokoobrotowych, wykluczające ryzyko eksplozji w skrzyni korbowej. 

2.  W punkcie 2.2.11, w podpunkcie .8 dotychczasowy zapis: 

.8  system do wykrywania/ monitorowania mgły olejowej 

zmienia się na: 

.8  system wykrywania mgły olejowej 

a dotychczasowy zapis: 

W instrukcji obsługi systemu wykrywania/ monitorowania mgły olejowej 

zmienia się na: 

W instrukcji obsługi systemu wykrywania mgły olejowej 

3.  W punkcie 2.2.11, w podpunkcie .8 dotychczasowe zapisy w wyliczeniu pierw-
szym i czwartym  zmienia się na, odpowiednio:  

–  schemat systemu wykrywania mgły olejowej i systemu ostrzegawczego, 
pokazujący punkty poboru próbek w skrzyni korbowej oraz układ rurocią-
gów lub kabli wraz z  podaniem wymiarów rurociągów doprowadzonych 
do czujników,  
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–  informację dotyczącą badania typu lub badania w czasie eksploatacji dla 
silnika z zamontowanym testowym systemem zabezpieczającym, posiada-
jącym uznany system wykrywania mgły olejowej; 

4.  W punkcie 2.2.11, w podpunktach .9, .10, .12, .14, .15, .16, .17, .18, .19 do-
tychczasowe zapisy:  

wykrywania/monitorowania mgły olejowej  

oraz: 

monitorowania mgły olejowej  

zmienia się na:  

wykrywania mgły olejowej. 

5.  W punkcie 2.2.11 podpunkt .11 otrzymuje brzmienie: 

.11  KaŜdy silnik powinien być wyposaŜony w swój własny niezaleŜny 
system wykrywania mgły olejowej i w sygnalizację alarmową.  

6.  W punkcie 2.2.11, w Uwadze, trzy ostatnie wiersze otrzymują brzmienie: 

1)  wniosek o certyfikację silnika nosi datę 1 stycznia 2010 r. lub późniejszą. 
2) silnik instalowany jest na statku, kontrakt na budowę którego zawarto 

w dniu 1 stycznia 2010 r. lub po tej dacie. 
 
 

 

 


