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

1. W punkcie  1.6.13, na końcu dodaje się uwagę: 

Uwaga: Od 1 stycznia 2011 r. stosowanie azbestu w nowych instalacjach jest zabronione; zakaz 

ten dotyczy wszystkich statków.   

2. Punkt 6.2.1.5 otrzymuje brzmienie: 

6.2.1.5 JeŜeli główna maszyna sterowa* zawiera dwa lub więcej jednakowych 
zespołów energetycznych, to rezerwowa maszyna sterowa* nie musi być insta-
lowana, pod warunkiem Ŝe: 

.1 na statku pasaŜerskim: główna maszyna sterowa* jest zdolna do prze-
kładania steru, tak jak to jest wymagane w 6.2.1.1, gdy którykolwiek 
z zespołów energetycznych* jest niesprawny; 

.2 na statku towarowym: główna maszyna sterowa* jest zdolna do prze-
kładania steru, tak jak to jest wymagane w 6.2.1.1, gdy pracują wszyst-
kie zespoły energetyczne*; 

.3 główna maszyna sterowa* jest tak skonstruowana, Ŝe w przypadku po-
jedynczego uszkodzenia w jej systemie rurociągów lub w jednym z ze-
społów energetycznych* uszkodzenie to moŜna odizolować, tak aby ste-
rowność była zachowana lub została szybko odzyskana. 

3.  Dodaje się punkt 6.3.7.7: 

6.3.7.7 Wymagania podrozdziału 6.3.7 nie mają zastosowania w odniesieniu 
do masowców podlegających wymaganiom Publication No. 84/P – Require-
ments concerning the construction and strenght of the hull and hull equipment 
of sea-going bulk carriers of 90 m in lenght and above – 2009. 

4. Dodaje się punkt 7.5.6.1: 

7.5.6.1 Elementy instalacji hydraulicznej napędowych zespołów wykonaw-
czych lub hydraulicznych układów sterujących systemami zasilania maszyny 
sterowej (np. zawory elektromagnetyczne, zawory magnetyczne) powinny być 
traktowane jako część układu sterowania maszyną sterową i powinny być zdu-
blowane i oddzielone od siebie. 

Elementy instalacji hydraulicznej układu sterowania maszyną sterową, które 
są częścią zespołu energetycznego mogą być traktowane jako zdublowane lub 
oddzielone od siebie, jeŜeli zainstalowanych jest dwa lub więcej zespołów 
energetycznych, a rurociągi do kaŜdego zespołu energetycznego mogą być od-
separowane. 

 


