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  Szkolenia 

   

Zagro żenie po żarowe na statkach pasa żerskich ro-ro  

Program seminarium: 

− Powitanie uczestników 
Zarząd Polskiego Rejestru Statków S.A. 

− Ewolucja wymogów bezpieczeństwa pożarowego dla statków pasażerskich  
   ro-ro w Konwencji SOLAS 

Ryszard Getka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w 
Szczecinie 

−  Wymagania Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dla statków  
    pasażerskich ro-ro 

Marek Chmielewski, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródl ądowej 

− Bezpieczny powrót statku do portu, gdy pożar nie przekroczy progu katastrofy  
   w świetle wymogów Konwencji SOLAS 

Sławomir Affek, Polski Rejestr Statków S.A. 

− Nowe wytyczne dotyczące analizy ewakuacji na statkach pasażerskich 
Krzysztof Jasiński, Polski Rejestr Statków S.A. 

− Bezpieczne opuszczenie statku - koncepcja i rozwiązania 
Wojciech Kozyro, Polski Rejestr Statków S.A. 

− Zagrożenia pożarowe podczas przewozu w pomieszczeniach ro-ro samochodów 
   z napędem hybrydowym 

Marek Narewski, Polski Rejestr Statków S.A . 

− Zatrzymania statków pasażerskich z powodu uchybień dotyczących stanu  
   technicznego wyposażenia przeciwpożarowego 

Grzegorz Siemiński, Urząd Morski w Gdyni 
− Zagrożenie bezpieczeństwa statku i pasażerów podczas pożaru na pokładzie 
   samochodowym statku pasażerskiego ro-ro. Studium przypadku. 

Cezary Łuczywek, Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich 

− Zasady prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej na promach samochodowych 
Grzegorz Bulwa, Portowa Stra ż Pożarna Zarz ądu Morskiego Portu Gdynia S.A. 

− Ćwiczenia pożarowe załogi na statkach pasażerskich 
Kazimierz Bielecki, Urząd Morski w Gdyni 

− Doświadczenia PRS z nadzorów nad statkami pasażerskimi ro-ro 
   w Placówce PRS w Pireusie 

Krzysztof Sawon, Polski Rejestr Statków S.A.  
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Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny 
w Szczecinie  

 

 
EWOLUCJA WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA  

POŻAROWEGO DLA STATKÓW 

PASAŻERSKICH RO-RO  

W KONWENCJI SOLAS 

 

 

 

Ryszard Getka 

Tragedia statku pasażerskiego RMS Titanic w nocy z 14 na 15 kwietnia 
1912 roku stała się impulsem do ustanowienia międzynarodowych 
przepisów regulujących bezpieczeństwo żeglugi na morzach i oceanach.  
Z szacunkiem należy oceniać niezwykłą sprawność organizacyjną i wysoki 
poziom wiedzy okrętowej i prawniczej, a także chęć współpracy dla 
osiągnięcia efektu w postaci pierwszego dokumentu konwencji SOLAS, 
przyjętego jako wynik pracy międzynarodowej konferencji w Londynie na 
przełomie lat 1913-1914. Wybuch I Wojny Światowej w 1914 roku 
unicestwił możliwość ratyfikacji i wejście w życie pierwszej konwencji 
SOLAS. Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 
uchwalona w 1914 roku, dotyczyła przede wszystkim spraw 
niezatapialności statków, środków ratunkowych i łączności radiowej, 
bezpieczeństwa żeglugi, pełnienia wacht, a w sprawach bezpieczeństwa 
pożarowego statków wprowadzała obowiązek podziału pionowymi 
grodziami przeciwpożarowymi i wyposażenia statków w pompy 
pożarowe mogące podawać po co najmniej 2 prądy wody każda. Druga  
z kolei Konwencja SOLAS została podpisana 31 maja 1929 roku  
i zawierała podobne wymagania. Kolejna konwencja została podpisana 
10 czerwca 1948 roku i w rozdziale II – Konstrukcja zawierała już bardziej 
szczegółowe wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej 
pomieszczeń mieszkalnych i służbowych, a także wymagane środki do 
wykrywania i gaszenia pożarów.  

Konwencja SOLAS z 1948 roku, a także kolejne jej wydania z 1960 i 1974 
roku (z późniejszymi zmianami) zawierają wymagania będące efektem 
doświadczeń z analiz wypadków morskich. Można zauważyć ścisłą 
zbieżność wprowadzanych zmian do przepisów w następstwie wniosków 
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z tragicznych wypadków morskich – w zakresie przepisów pożarowych to 
serie pożarów statków pasażerskich i wybuchy dużych zbiornikowców do 
transportu ropy naftowej. Przesunięcie czasowe wprowadzanych zmian 
wynoszą od kilku do około 10 lat i wynikają z obowiązujących w IMO 
procedur, ale w części zależą także od rozmiarów i skutków tragedii, po 
części także od kraju bandery statku. W części dotyczącej statków 
pasażerskich ro-ro tragiczne wypadki zatonięć promów „Herald of Free 
Enterprise”, „Estonia”, „Al. Salam Boccaccio 98” to kolejne przykłady 
zdarzeń które wywołały istotne zmiany w przepisach SOLAS. Liczne 
wypadki pożarów na pokładach samochodowych promów ro-ro w 
ostatnich latach – czego przykładem mogą być pożary na m/f „Jan 
Heweliusz”, „Lisco Gloria”, „Norman Atlantic” , „UND Adriyatik” i innych – 
nadal nie znalazły rozwiązania w postaci zaostrzenia przepisów. 
Odnotować jednak należy stały postęp w tym zakresie jeśli uwzględnimy 
łącznie zmiany konwencji i towarzyszących jej kodeksów, oraz ciągłą 
nowelizację licznych uregulowań dodatkowych w dokumentach IMO 
takich jak rezolucje i okólniki MSC. Równolegle następują zmiany 
przepisów konwencji wynikające z rozwoju wiedzy technicznej, nowych 
wynalazków i powolnego przekształcania przepisów z postaci „jak 
zapisano w konwencji” do uregulowań wynikających z rozwijającej się 
wiedzy z zakresu ilościowej oceny ryzyka i inżynierii bezpieczeństwa. 
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Ministerstwo Gospodarki   
Morskiej i Żeglugi Śródl ądowej   

WYMAGANIA UNII EUROPEJSKIEJ 

DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

POŻAROWEGO DLA STATKÓW 

PASAŻERSKICH RO-RO 

 

Marek Chmielewski 

Prezentacja przedstawia zarys historyczny dotyczący dorobku prawnego 
Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla statków 
pasażerskich ro-ro oraz omawia obowiązujące wymagania w tym 
przedmiocie. 

Ponadto z uwagi na prowadzone aktualnie intensywne prace na forum 
Unii Europejskiej, mające na celu przyjęcie nowych przepisów 
dotyczących statków pasażerskich, w prezentacji wskazuje się na 
najistotniejsze elementy proponowanych zmian oraz aktualny przebieg 
prac legislacyjnych w tym zakresie. 

     
Atrributed to Zinneke 
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Polski Rejestr Statków S.A.  

BEZPIECZNY POWRÓT STATKU DO PORTU,  

GDY POŻAR NIE PRZEKROCZY PROGU KATASTROFY  

W ŚWIETLE WYMOGÓW KONWENCJI SOLAS 

Sławomir Affek 

Tragiczne skutki pożarów na statkach pasażerskich pokazały jak trudne, 
a wręcz niemożliwe jest przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji 
pasażerów na otwartym morzu, zwłaszcza w ekstremalnych warunkach 
sztormowej pogody, zimna i panujących ciemności. 

Intencją wymagań zawartych w poprawkach do Konwencji SOLAS, które 
weszły w życie w 2010 roku, było zbudowanie statku pasażerskiego tak, 
żeby podczas pożaru pozostawał dla pasażerów „bezpieczną wyspą”,  
i mógł o własnym napędzie wrócić do portu. 

Prezentacja przybliża podstawowe wymagania Konwencji, tj. jak taki 
statek musi zostać zaprojektowany, żeby w przypadku pożaru podczas 
powrotu do portu pasażerowie mogli zostać przemieszczeni do tzw. 
rejonu bezpiecznego, zapewniającego schronienie zarówno przed 
oddziaływaniem pożaru jak i warunkami zewnętrznymi. 

Autor zwraca uwagę na aspekty jakie należy uwzględnić podczas 
opracowania dokumentacji projektowej statku.  

 
Źródło: wikipedia 
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Polski Rejestr Statków S.A.  

 

NOWE  WYTYCZNE DOTYCZĄCE ANALIZY 

EWAKUACJI  NA  STATKACH  PASAŻERSKICH 

Krzysztof Jasiński 

Prezentacja omawia zakres stosowania analizy ewakuacji na statkach 
pasażerskich i statkach pasażerskich ro-ro. Przedstawia ograniczenia 
stosowanej metody i konsekwencje płynące z wniosków 
przeprowadzanej analizy. Wzmiankowany jest Kodeks FSS jako główny 
dokument IMO wykorzystywany w kontekście okólnika MSC.1/Circ.1553 
oraz perspektywy rozwoju aktualnych metod. 
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Polski Rejestr Statków S.A. 

BEZPIECZNE OPUSZCZENIE STATKU - KONCEPCJA I 

ROZWIĄZANIA 

Wojciech Kozyro 

Prezentacja zawiera różne rozwiązania wyposażenia dopuszczalne 
według obowiązujących przepisów. 

Omówione są zasadnicze wymagania dotyczące rozmieszczenia 
zbiorowych środków ratunkowych. Przepisy regulują również zakładany 
czas ewakuacji, rodzaje zbiorowych środków ratunkowych oraz metody 
ich wodowania, obsadzania, dobór jednostek ratunkowych w aspekcie 
wymaganego czasu ewakuacji. 

Zasadnicze różnice występują pomiędzy koncepcją wyposażenia statków 
towarowych i pasażerskich. W przypadku statków pasażerskich ro-ro, 
legislatorzy przewidują dodatkowe obowiązkowe wymagania. 

Wymagania te obejmują cały proces ewakuacji począwszy od miejsc 
zbiórki, poprzez miejsca wsiadania do jednostek ratunkowych, przebieg  
i trasy ewakuacji z uwzględnieniem różnic dotyczących poszczególnych 
środków ratunkowych. 

Od roku 2010 nowobudowane statki pasażerskie muszą spełniać 
dodatkowo wymagania dotyczące Bezpiecznego Powrotu do Portu (SRtP) 
i w aspekcie tych wymagań ilość dostępnych środków ratunkowych może 
ulec zwiększeniu. 

Środki i urządzenia ratunkowe wymagają certyfikatów i podlegają 
próbom w czasie produkcji, oraz po instalacji urządzeń na burcie.  
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Polski Rejestr Statków S.A. 
 

ZAGROŻENIA POŻAROWE PODCZAS PRZEWOZU 

W POMIESZCZENIACH RO-RO SAMOCHODÓW 

Z NAPĘDEM HYBRYDOWYM 

Marek Narewski 

Wzrost liczby samochodów z napędem hybrydowym jest bezpośrednim 
efektem rozwoju technologii magazynowania i konwersji energii 
elektrycznej. Popularna definicja napędu hybrydowego oznacza 
rozwiązanie techniczne obejmujące połączenie silnika spalinowego  
i elektrycznego. Silniki te mogą pracować na przemian lub jednocześnie, 
w zależności od potrzeb, np.: w mieście elektryczny, za miastem 
spalinowy. Silnik elektryczny może być prądnicą i ładować akumulatory 
lub kondensator w wyniku napędzania silnikiem spalinowym lub  
w wyniku hamowania silnikiem. W układach takich montowany silnik 
spalinowy ma moc wystarczającą do jazdy przy optymalnych 
parametrach pracy przy przewidywanej prędkości podróżnej. Jest to 
około ćwierci mocy silników obecnie stosowanych. Całość sterowana jest 
przez układ elektroniczny zapewniający optymalne wykorzystanie energii. 

Inna definicja określa napęd hybrydowy w samochodach jako wszelkie 
rozwiązania układu napędowego, w którym wykorzystuje się co najmniej 
dwa rodzaje technologii konwersji energii, oraz co najmniej dwie metody 
magazynowania energii przetwarzanej następnie na potrzeby układu 
jezdnego. Elementem, który stanowi element ryzyka podczas jazdy lub 
postoju samochodu są wydajne akumulatory energii elektrycznej, które 
pozwalają na zwiększenie zasięgu i komfortu jazdy samochodów oraz ich 
parametrów funkcjonalnych. Szczególnym parametrem definiującym 
możliwe zagrożenie jest fakt, iż zasób energii zgromadzonej w 1 kg 
nowoczesnych baterii litowo-jonowych przewyższa energię jaka może się 
wyzwolić z 1 kg materiałów wybuchowych (trotylu). Podczas jazdy 
samochodu, energia zgromadzona w akumulatorach wykorzystywana jest 
w sposób kontrolowany. Energia zakumulowana w bateriach może stać 
się niebezpieczna, jeżeli zajdzie proces uwalniania tej energii w sposób 
niekontrolowalny, czego skutkiem może być eksplozja lub pożar. Podczas 
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rejsu promem, pożar samochodu hybrydowego jest zdarzeniem, które 
może zagrozić bezpieczeństwu jednostki, pasażerom i załodze. Celem 
prezentacji jest krótka charakterystyka i omówienie możliwych zagrożeń 
związanych z transportem samochodów hybrydowych oraz wskazanie 
sposobów zapobiegania powstaniu zagrożeń jakie mogą wystąpić na 
pokładzie statku Ro-Ro/Ro-Pax, który hybrydowe samochody może 
przewozić. 

Rodzaje hybrydowych i elektrycznych pojazdów samochodowych 
 

 

Przykład baterii litowo-jonowej do samochodu hybrydowego 
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Tryby uszkodzeń baterii litowo-jonowych związane z ich charakterystyką 
fizyko-chemiczną 

Mechanical • Failure of cell structures and packaging 
• Characterized with mechanical deformation and vibration tests, readily 
accelerated with magnitude and rapid accumulation of cycles  

Chemical • Side reactions occurring during rest  
• Rate-dependent on temperature and chemical state  
• Characterized by storage tests, accelerated with elevated temperature, at 
various chemical states, including full charge/discharge extremes 

Electrochemical  •  Side reactions driven by charge rate (sometimes discharge rate)  
• Influenced by electrical cycling on the cell, with rate influenced by 
temperature-dependent reaction and transport properties  

• Characterized by accelerated cycling in the temperature and potential window 
exciting the reaction 

Electrochemo-
mechanical 

• Degradation caused by material expansion/contraction during 
electrochemical-thermal cycling 

• Influenced by material properties of system, occurrence of phase changes with 
cycling, packaging, external body forces, charge/discharge rate, temperature, 
chemical state, and mechanical damage state  

• Characterized by accelerated cycling across a matrix of relevant duty cycles 

Thermal coupling • Impacting all of the above by accelerating (electro)chemical reaction rates at 
high temperatures, impeding normal transport/reaction processes at low 
temperatures, and causing mechanical stresses due to thermal 
expansion/contraction of cell components  

• Characterized by performing aging tests at 3–5 temperatures including cold 
and hot extremes 

Żródło Kandler Smith, Ying Shi, and Shriram Santhanagopalan; Degradation Mechanisms 
and Lifetime Prediction for Lithium-Ion Batteries – A Control Perspective, 
Conference Paper NREL/CP-5400-64171, July 2015, American Control 
Conference Chicago, Illinois, July 1–3, 2015 

Efekt pożaru samochodu Tesla 
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Urząd Morski w Gdyni  

ZATRZYMANIA STATKÓW PASAŻERSKICH Z POWODU 

UCHYBIEŃ DOTYCZĄCYCH STANU TECHNICZNEGO 

WYPOSAŻENIA PRZECIWPOŻAROWEGO 

Grzegorz Siemiński 

Inspekcje statków pasażerskich przeprowadzane przez inspektorów 
państwa portu odbywają się w ramach obowiązującego na terenie UE  
i Paris MoU systemu inspekcji Port State Control (PSC) oraz, w przypadku 
promów pasażersko-samochodowych, dodatkowo w ramach systemu 
inspekcji przewidzianych dyrektywami UE. W przypadku wykrycia 
poważnych uchybień rezultatem inspekcji może być zatrzymanie statku 
pasażerskiego lub wstrzymanie operacji promu ro-pax. Uchybienia 
dotyczące zagrożenia pożarowego, zarówno w zakresie stanu 
technicznego instalacji przeciwpożarowych jak i operacyjnego 
przygotowania załogi do zwalczania pożarów, są zawsze wskazaniem do 
podjęcia zdecydowanych działań przez inspektorów PSC. 

W prezentacji omawiane są statystyki wskazujące najczęściej spotykane 
uchybienia na statkach pasażerskich i ro-pax w Polsce i w całym regionie 
Paris MoU, oraz przykłady konkretnych inspekcji przeprowadzonych  
zarówno w ramach regularnych kontroli jak i skoncentrowanych kampanii 
inspekcyjnych. Pokazane wyniki mogą stanowić cenną wskazówkę dla 
załóg statków, armatorów, przedstawicieli administracji morskiej oraz 
instytucji kontrolujących stan techniczny i systemy zarządzania 
bezpieczeństwem wskazując te elementy zagrożenia pożarowego, które 
wymagają szczególnej uwagi w codziennej eksploatacji statków 
pasażerskich. 
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Państwowa Komisja Badania Wypadków  
Morskich  

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA STATKU  

I PASAŻERÓW PODCZAS POŻARU 

 NA POKŁADZIE SAMOCHODOWYM STATKU 

PASAŻERSKIEGO RO-RO – STUDIUM PRZYPADKU. 

 

Cezary Łuczywek 

W lutym 2017 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) 
opublikowała raport (studium) dotyczący bezpieczeństwa pożarowego na 
statkach pasażerskich ro-ro. Wyniki pokazują, że około 30% pożarów na 
tego rodzaju statkach powstaje na pokładach samochodowych, z czego 
źródłem aż 90% pożarów są transportowane ładunki. 

W maju bieżącego roku Komisja zakończyła badanie przyczyn pożaru, 
który miał miejsce w 2016 r. na statku pasażerskim ro-ro, który wchodził 
do jednego a portów polskich. Spaleniu uległa ciężarówka chłodnia, 
której agregat chłodniczy był źródłem pożaru, uszkodzeniu uległy dwa 
inne pojazdy. Statek doznał poważnych uszkodzeń i został na pewien czas 
wyłączony z eksploatacji. Pasażerowie zostali narażeni na 
niebezpieczeństwo z powodu dymu, który przedostał się z pokładów 
samochodowych do pomieszczeń pasażerskich. 

W przedstawionej na seminarium prezentacji Komisja wskazuje różne 
okoliczności powstania pożaru na statku, wyniki przeprowadzonego 
badania, w tym działania załogi, analizę zabezpieczenia 
przeciwpożarowego statku oraz zalecenia, które Komisja przedstawiła 
podmiotom, których działania według Komisji mogą przyczynić się do 
zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości i poprawić w ten 
sposób stan bezpieczeństwa morskiego. 
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Portowa Straż Pożarna   
Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.  

ZASADY PROWADZENIA AKCJI  RATOWNICZO-

GAŚNICZEJ  NA PROMACH  SAMOCHODOWYCH 

 

 

Grzegorz Bulwa 

Portowa Straż Pożarna Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 

Prelegent przedstawia ogólne zasady organizacji i prowadzenia akcji 
ratowniczo-gaśniczej. 

W prezentacji wskazane zostały elementy składowe działań ratowniczych 
takie jak: przyjęcie informacji o powstaniu zdarzenia; rozpoznanie; proces 
decyzyjny odnośnie wypracowania zamiaru taktycznego na podstawie 
rodzaju zdarzenia; jego zasięg oraz posiadane siły i środki; dobór sprzętu 
pożarniczego oraz środków ochrony indywidualnej ratowników,  
i zastosowanie instalacji gaśniczych. 

Wskazane zostaną utrudnienia i zagrożenia występujące podczas działań 
ratowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem pożarów powstałych na 
pokładach samochodowych. 

Omówione zostaną również zasady współdziałania załogi statku  
z jednostkami ochrony przeciwpożarowej. 
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Urząd Morski w Gdyni  

 

ĆWICZENIA POŻAROWE ZAŁOGI  

NA STATKACH PASAŻERSKICH 

Kazimierz Bielecki 

Wiedza i umiejętności zawodowe członków załóg statków pasażerskich 
wymagają ciągłego doskonalenia. Edukacja oficerów i marynarzy morza 
nie kończy się wraz z uzyskaniem odpowiedniego świadectwa lub 
dyplomu, ale musi być kontynuowana w miarę wprowadzania do 
eksploatacji coraz to bardziej skomplikowanych technologicznie instalacji 
morskich i statków, aby ich wiedza, umiejętności i kompetencje 
przystawały do aktualnych wymogów. 

Prezentacja dotyczy metod realizacji zapewnienia bezpieczeństwa 
pożarowego na statkach morskich, w tym pasażerskich. Przedstawiona 
jest nie tylko podstawa prawna obowiązku armatorów prowadzenia 
ćwiczeń i szkoleń pożarowych załóg, z których najistotniejszą dotyczącą 
szkolenia i kwalifikacji marynarzy jest Konwencja STCW, ale również 
omówione są uwagi praktyczne oraz dodatkowe sposoby prowadzenia 
ćwiczeń.  

Wskazówki te mogą być przydatne przy podnoszeniu wiedzy  
i umiejętności praktycznych marynarzy podczas gaszenia potencjalnych 
sytuacji pożarowych przez statkowe sekcje pożarowe.  
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Polski Rejestr Statków S.A. 

DOŚWIADCZENIA PRS Z NADZORÓW  

NAD STATKAMI PASAŻERSKIMI RO-RO  

W PLACÓWCE PRS W PIREUSIE 

Krzysztof Sawon  

Polski Rejestr Statków nadzoruje statki pasażerskie ro-ro na rynku 
greckim od ponad dwudziestu lat (1996 r.). Obecnie nadzorowane przez 
Placówkę Pireus jednostki tego typu to statki morskie o zróżnicowanym 
tonażu od 6700 GT do 23800 GT, które żeglują, między innymi, pomiędzy 
wyspami przewożąc pasażerów i pojazdy. Zapewnienie bezpiecznej 
żeglugi oznacza uwzględnienie przepisów i zasad obowiązujących  
dla tego rodzaju jednostek oraz skuteczny nadzór nad ich 
przestrzeganiem.  

Wyniki raportu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)  
z 2017 r. pokazują, że około 30% pożarów na tego rodzaju statkach 
powstaje na pokładach samochodowych. Przestrzeganie przepisów  
o przeciwdziałaniu zagrożeniom pożarowym to podstawowe działanie 
zmniejszające ryzyko pożaru. Rolą towarzystwa klasyfikacyjnego jest 
skuteczny nadzór nad wdrożeniem postanowień regulacji i wsparcie 
armatora w działaniach na rzecz zmniejszenia ryzyka pożarowego. W 
prezentacji zostaną przedstawione procedury związane z nadaniem klasy 
PRS statkom pasażerskim ro-ro.  
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/Fragment Publikacji Przepisowej Polskiego Rejestru Statków S.A. / 

PUBLIKACJA P NR 89/P 

Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są 
uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią wymagania 

obowiązujące tam, gdzie mają zastosowanie. 

Marzec 2015 

3. Instalacje zraszające 

3.1 Instalacja zraszająca wodna i równoważna wysokociśnieniowa instalacja 
zraszająca z wodnym czynnikiem gaśniczym dla pomieszczeń ro-ro  
i pomieszczeń kategorii specjalnej 

3.1.1 Zakres zastosowania 

3.1.1.1 Instalacje przeznaczone są do stosowania w otwartych i zamkniętych 
pomieszczeniach ro-ro, pomieszczeniach samochodowych i pomieszczeniach 
kategorii specjalnej. 

3.1.1.2 Instalacje zraszające mogą być stosowane w otwartych pomieszczeniach 
ro-ro po uwzględnieniu oddziaływania wiatru, np. z użyciem dysz o dużej 
prędkości wylotu wody. 

3.1.1.3 Instalacje wykorzystujące tryskacze lub dysze automatyczne dozwolone 
są wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach ro-ro i pomieszczeniach kategorii 
specjalnej, lub w innych pomieszczeniach, w których oddziaływanie wiatru nie 
będzie miało wpływu na pracę instalacji.  

3.1.1.4 Wszystkie ww. instalacje powinny spełniać wymagania podane w 3.1.3. 
Dodatkowo, instalacje oparte o wymagania normatywne powinny być zgodne  
z 3.1.4, a instalacje oparte o wymagania wynikowe – zgodne z 3.1.5. 

3.1.2 Definicje 

.1 P o w i e r z c h n i a  o b j ę t a  d z i a ł a n i e m  i n s t a l a c j i  –  
powierzchnia wyznaczona dla automatycznej instalacji tryskaczowej  
z rurociągami „mokrymi” (powinna być ustalona dla instalacji opartych  
o wymagania wynikowe, na podstawie przeprowadzonych testów 
określonych w załączniku do okólnika MSC.1/Circ.1430). 

.2 T r y s k a c z e  l u b  d y s z e  a u t o m a t y c z n e  –  urządzenia  
z pojedynczym lub zwielokrotnionym wylotem wody, które aktywują się 
automatycznie po ogrzaniu elementu termicznego do wartości 
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temperatury nastawy lub wyższej, umożliwiając wylot wody pod 
ciśnieniem przy specyficznej, kierunkowej charakterystyce wypływu. 

.3 I n s t a l a c j a  a u t o m a t y c z n a  – instalacja wykorzystująca tryskacze 
lub dysze automatyczne albo instalacja uruchamiana automatycznie przez 
instalację wykrywania pożaru.  

.4 I n s t a l a c j a  z r a s z a j ą c a  u r u c h a m i a n a  a u t o m a t y c z n i e  
o r a z  r ę c z n i e  – instalacja wykorzystująca dysze otwarte podłączone 
do rurociągów zasilanych wodą poprzez zawór, który może być otwierany 
za pomocą sygnału z instalacji wykrywania pożaru (automatycznie) oraz 
ręcznie. Po otwarciu zaworu woda przepływa przez rurociągi i następuje jej 
wypływ przez wszystkie podłączone dysze. 

.5 I n s t a l a c j a  z r a s z a j ą c a  u r u c h a m i a n a  r ę c z n i e  – instalacja 
wykorzystująca dysze otwarte podłączone do rurociągów zasilanych wodą 
poprzez zawór, który otwierany jest ręcznie. Po otwarciu zaworu woda 
przepływa przez rurociągi i wypływa pod ciśnieniem przez wszystkie 
podłączone dysze. 

.6 I n s t a l a c j a  z r a s z a j ą c a  z  r u r o c i ą g a m i  „ s u c h y m i ”  – 
instalacja wykorzystująca tryskacze lub dysze automatyczne podłączone  
do rurociągów wypełnionych powietrzem lub azotem pod ciśnieniem, 
którego upust (po otwarciu tryskacza lub dyszy przez ciepło pochodzące  
z pożaru) umożliwia pod wpływem ciśnienia wody otwarcie zaworu 
zwanego zaworem rurociągów „suchych”. Woda przepływa przez rurociągi 
i następuje jej wypływ przez otwarte dysze lub tryskacze. 

.7 O p a n o w a n i e  p o ż a r u  –  ograniczenie rozmiarów pożaru poprzez 
rozprowadzenie wody, tak aby zmniejszyć wydzielanie ciepła, kontrolując 
temperaturę gazów oraz spowodować wstępne zroszenie wodą 
sąsiadujących materiałów palnych oraz/lub zredukować promieniowanie 
ciepła w celu niedopuszczenia do uszkodzeń konstrukcji. 

.8 S t ł u m i e n i e  p o ż a r u  –  gwałtowne zredukowanie wydzielania ciepła 
podczas pożaru i niedopuszczenie do ponownego rozwoju pożaru. 

.9 W s p ó ł c z y n n i k  k  – współczynnik wylotu dyszy/tryskacza ustalany  
na podstawie testów, a używany do obliczenia natężenia przepływu przy 
danym ciśnieniu na podstawie wzoru Q = k · p1/2 , gdzie: Q – natężenie 
przepływu [l/min], p – ciśnienie [bar]. 

.10 T r y s k a c z e  l u b  d y s z e  o t w a r t e  –  urządzenia otwarte  
z pojedynczym lub zwielokrotnionym wylotem wody, które podczas 
wypływu wody pod ciśnieniem powodują jej rozprowadzenie przy 
specyficznej, kierunkowej charakterystyce wypływu. 

.11 W y m a g a n i a  w y n i k o w e  – wymagania oparte na wynikach testów 
ogniowych przeprowadzonych dla specyficznie zaprojektowanych 
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i rozmieszczonych dysz. Wymagane parametry techniczne dla takich 
instalacji są ustalane na podstawie wyników testów ogniowych.  

.12 W y m a g a n i a  n o r m a t y w n e  – są to szczegółowe wymagania, takie 
jak minimalne natężenie przepływu wody lub maksymalny rozstaw dysz,  
a które mają zastosowanie w taki sam sposób do wszystkich typów 
instalacji odnoszących się do niniejszych wytycznych.  

.13 P o m p a  – pojedyncza pompa wody zasilającej, z własnym napędem  
i sterowaniem lub pojedyncza pompa w zespole pompowym. 

.14 Z e s p ó ł  p o m p o w y  – jedna lub dwie, lub więcej pomp wody zasilającej 
wspólnie ze sobą połączonych, tworzących zespół z własnym napędem i 
sterowaniem.  

.15 I n s t a l a c j a  z  d o d a t k o w y m  w y k r y w a n i e m  p o ż a r u  
( w s t ę p n i e  s t e r o w a n a )  – instalacja wykorzystująca tryskacze lub 
dysze automatyczne podłączone do rurociągów wypełnionych powietrzem 
lub powietrzem pod ciśnieniem, z dodatkową instalacją wykrywania pożaru 
zamontowaną w tym samym rejonie co tryskacze lub dysze. Aktywacja 
instalacji wykrywania pożaru powoduje otwarcie zaworu, który umożliwia 
przepływ wody przez rurociągi i jej wypływ z każdego otwartego tryskacza 
lub dyszy. 

.16 W o d n y  c z y n n i k  g a ś n i c z y  – woda słodka lub morska z roztworem 
zapobiegającym zamarzaniu, lub bez takiego roztworu, oraz/lub  
z dodatkami (środek pianotwórczy) w celu podniesienia skuteczności 
gaśniczej. 

.17 I n t e n s y w n o ś ć  p o d a w a n i a  w o d y  – jest to stosunek 
jednostkowego przepływu wody do powierzchni pokrycia, wyrażona  
w l/min/m2.  

.18 I n s t a l a c j a  z  r u r o c i ą g a m i  „ m o k r y m i ”  –  instalacja 
wykorzystująca tryskacze lub dysze automatyczne podłączone do 
rurociągów wypełnionych i zasilanych wodą, tak że wypływ wody  
z tryskaczy lub dysz następuje natychmiast po ich otwarciu pod wpływem 
ciepła pochodzącego z pożaru. 

3.1.3 Wymagania podstawowe dla wszystkich typów instalacji 

3.1.3.1 Instalacje mogą być uruchamiane automatycznie, automatycznie  
z możliwością uruchomienia ręcznego lub ręcznie. 

3.1.3.2 Wszystkie instalacje powinny być podzielone na sekcje. Każda sekcja 
powinna mieć możliwość odcięcia za pomocą jednego sterującego zaworu 
sekcyjnego. Sterujące zawory sekcyjne powinny być umieszczone poza 
pomieszczeniem bronionym, powinny być łatwo dostępne bez wchodzenia do 
pomieszczeń bronionych. Sterujące zawory sekcyjne powinny mieć możliwość 
ręcznego otwierania i zamykania, albo bezpośrednio na zaworze, albo poprzez 



Zagrożenie pożarowe na statkach pasażerskich ro-ro   23 

system sterowania biegnący poza pomieszczeniami bronionymi. Należy 
zastosować odpowiednie rozwiązanie, aby wykluczyć możliwość manipulowania 
zaworami sterującymi przez osoby nieuprawnione.  

Miejsca usytuowania sterujących zaworów sekcyjnych powinny być 
odpowiednio wentylowane, aby zminimalizować powstanie zadymienia.  

Miejsca usytuowania sterujących zaworów sekcyjnych powinny być oznaczone 
odpowiednią tabliczką z symbolem używanym na Planie ochrony 
przeciwpożarowej. 

Dla instalacji sterowanych ręcznie, z miejsca znajdującego się w pobliżu 
zaworów sekcyjnych należy zapewnić możliwość zdalnego uruchamiania 
pompy/pomp wody zasilającej. 

3.1.3.3 Rurociągi instalacji powinny być zaprojektowane (zwymiarowane) zgodnie 
z zasadami obliczeń hydraulicznych, takimi jak metoda Hazen-Williamsa lub Darcy-
Wesgacha, w celu uzyskania wymaganego natężenia przepływu i ciśnień  
dla prawidłowego działania instalacji. Instalacja powinna być tak zaprojektowana, 
aby całkowite wymagane ciśnienie w najbardziej oddalonym tryskaczu lub dyszy  
w każdej sekcji mogło być uzyskane w czasie 60 s od chwili uruchomienia 
instalacji.  

3.1.3.4 Wyposażenie do zasilania instalacji (pompy/zespoły pompowe) powinno 
znajdować się poza pomieszczeniami bronionymi, a wszystkie elementy 
zasilania energią (łącznie z kablami) powinny być instalowane poza 
pomieszczeniami bronionymi. Elementy elektryczne zasilające źródło ciśnienia 
instalacji powinny mieć stopień ochrony co najmniej IP 54.  

3.1.3.5 Aktywacja każdej instalacji automatycznej powinna spowodować 
włączenie świetlnej i dźwiękowej sygnalizacji alarmowej na stanowisku stale 
obsadzonym wachtą. Sygnalizacja alarmowa na stanowisku stale obsadzonym 
wachtą powinna wskazywać określoną sekcję instalacji, która została 
aktywowana. Wymagania te są wymaganiami dodatkowymi i nie zastępują 
wymagań dla instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru dla pomieszczeń ro-ro  
i pomieszczeń kategorii specjalnej zawartych w Przepisach klasyfikacji i budowy 
statków morskich, Część V – Ochrona przeciwpożarowa. 

3.1.3.6 Instalacje z rurociągami „mokrymi” na statkach pływających w rejonach, 
gdzie temperatura może spadać poniżej 0 ºC powinny być zabezpieczone przed 
zamarzaniem, albo poprzez utrzymywanie temperatur dodatnich  
w pomieszczeniach, podgrzewanie rurociągów wypełnionych wodą, stosowanie 
substancji zapobiegającej zamarzaniu, albo przez inne równoważne rozwiązania. 

3.1.3.7 Wydajność zasilania instalacji wodą powinna być wystarczająca do 
całkowitego jednoczesnego pokrycia minimalnej powierzchni pokrycia podanej 
w tabelach 3.1.4-1 do 3.1.4-3 i 3.1.5.4 i mającego odniesienie obszaru 
pionowego, określonego w punkcie 3.1.3.22. 
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3.1.3.8 Instalacja powinna być wyposażona w rezerwowy układ pomp lub  
w inny układ zasilania wodnym czynnikiem gaśniczym. Wydajność rezerwowego 
układu powinna być wystarczająca do rekompensaty wyłączenia z pracy 
którejkolwiek pojedynczej pompy zasilającej lub źródła alternatywnego. Awaria 
któregokolwiek elementu układu zasilania lub sterowania nie powinna mieć 
wpływu na zmniejszenie wymaganej wydajności instalacji zraszających.  
W przypadku instalacji z rurociągami „mokrymi”, rurociągami „suchymi”  
i instalacji z dodatkowym wykrywaniem pożaru, awaria któregokolwiek jednego 
elementu układu zasilania lub sterowania nie powinna mieć wpływu na 
zmniejszenie zdolności automatycznego uruchomienia lub nie powinna 
spowodować zmniejszenia wymaganej wydajności pomp o więcej niż 50%. 
Jednak instalacje wymagające zewnętrznego źródła zasilania energią mogą być 
zasilane tylko z głównego źródła energii. Należy wykonać obliczenia 
hydrauliczne w celu zapewnienia, że przepływ i ciśnienie będą wystarczające do 
pokrycia zapotrzebowania najbardziej niekorzystnie usytuowanej sekcji 
(stwarzającej największe opory przepływu) zarówno w warunkach normalnej 
pracy, jak i w przypadku awarii któregokolwiek jednego elementu instalacji.  

3.1.3.9 Instalacja powinna być wyposażona w stały pobór wody morskiej  
i powinna mieć zdolność do ciągłej pracy podczas pożaru z użyciem wody 
morskiej. 

3.1.3.10 Instalacja i jej elementy powinny być tak zaprojektowane, aby były 
odporne na zmiany temperatury otoczenia, drgania, wilgoć, wstrząsy, 
uderzenia, zatykanie oraz czynniki korozyjne, normalnie występujące na 
statkach. Rurociągi, armatura i elementy instalacji znajdujące się wewnątrz 
pomieszczeń bronionych, z wyjątkiem uszczelek, powinny być tak 
zaprojektowane, aby mogły wytrzymać temperaturę 925 ºC. Rurociągi 
doprowadzające wodę powinny być stalowe, ocynkowane na gorąco lub 
wykonane ze stali nierdzewnej, lub wykonane z równoważnych materiałów.  

3.1.3.11 Instalacja i jej elementy powinny być zaprojektowane i zamontowane 
zgodnie z wymaganiami norm międzynarodowych.3.1.3.12 Należy zapewnić 
możliwość przeprowadzania prób automatycznego działania instalacji oraz 
dodatkowo możliwość sprawdzania wymaganego ciśnienia i przepływu wody w 
instalacji. 

3.1.3.13 Jeśli instalacja wypełniona jest wodą z dodatkami podnoszącymi 
skuteczność gaśniczą oraz/lub substancją zapobiegającą zamarzaniu, należy 
przewidzieć możliwość przeprowadzania okresowych przeglądów i prób, 
określonych przez producenta, w celu zapewnienia, że skuteczność tych dodatków 
jest zachowana. Dodatki podnoszące skuteczność gaśniczą powinny być uznane 
do stosowania w ochronie przeciwpożarowej przez niezależną upoważnioną 
instytucję. Uznanie powinno uwzględniać możliwe skutki niekorzystne dla zdrowia 
ludzkiego, łącznie ze skutkiem wdychania substancji toksycznych. 
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3.1.3.14 Na każdym stanowisku sterowania instalacją powinna znajdować się 
wywieszona instrukcja obsługi instalacji.  

3.1.3.15 Na statku powinny znajdować się łatwo dostępne plany instalacyjne i 
instrukcje obsługi instalacji. Plan instalacji powinien być wywieszony i powinien 
pokazywać pomieszczenia objęte instalacją oraz usytuowanie stref każdej sekcji. 
Na statku powinny znajdować się również instrukcje przeprowadzania 
okresowych prób i konserwacji instalacji. 

3.1.3.16 Na statku powinny znajdować się części zapasowe zalecane przez 
producenta. W przypadku automatycznych instalacji tryskaczowych, całkowita 
ilość zapasowych głowic tryskaczy dla każdego typu tryskaczy powinna wynosić  
6 szt. – dla pierwszych 300 oraz 12 szt. – dla pierwszego 1000 tryskaczy.  

3.1.3.17 W przypadku zastosowania instalacji automatycznych, na zewnątrz 
każdego z wejść do pomieszczenia bronionego powinna znajdować się tabliczka 
ostrzegająca z napisem określającym typ czynnika gaśniczego (np. woda)  
i możliwość jego automatycznego wpuszczenia.  

3.1.3.18 Wszystkie instrukcje/plany obsługi i konserwacji instalacji powinny być 
opisane w języku roboczym statku. Jeśli język roboczy statku nie jest językiem 
angielskim, francuskim lub hiszpańskim, napisy powinny być przetłumaczone  
na jeden z tych języków.  

3.1.3.19 Każdy ze środków pianotwórczych, stosowany jako dodatek 
podnoszący skuteczność gaśniczą, powinien być typu uznanego, zgodnie  
z wytycznymi podanymi w załączniku do okólnika MSC.1/ Circ.1312.  

3.1.3.20 Należy przewidzieć możliwość płukania rurociągów instalacji wodą 
słodką. 

3.1.3.21 Podczas rozmieszczania dysz należy uwzględnić obecność 
ewentualnych „przeszkód” zasłaniających wylot wody, w celu zapewnienia 
uzyskania wymaganej wydajności instalacji. Jeśli istnieje możliwość zasłonięcia 
wylotu wody, należy zainstalować dodatkowe tryskacze lub dysze poza 
„przeszkodą”. Tryskacze lub dysze powinny być tak umieszczone, aby 
zapewniona była ochrona przestrzeni powyżej i poniżej międzypokładów, 
pokładów unoszonych i ramp. Dysze poniżej pokładów unoszonych powinny być 
zdolne do ochrony przestrzeni na całej wysokości. 

3.1.3.22 Do celów równoczesnego pokrycia wodą należy uwzględnić mający 
odniesienie obszar pionowy wszystkich pokładów, łącznie z pokładami 
unoszonymi lub innymi międzypokładami, znajdujący się pomiędzy 
gazoszczelnymi pokładami stalowymi (np. dla pomieszczenia z jednym 
unoszonym pokładem w obliczeniach zapotrzebowania wody zasilającej 
powinny być uwzględnione obydwie warstwy powyżej i poniżej takiego pokładu, 
z powierzchniami zwymiarowanymi zgodnie z tabelami 3.1.4-1 do 3.1.4-3 lub 
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3.1.5.4). Pokłady z rampami uważa się za pokłady gazoszczelne, jeśli rampy 
zawsze znajdują się w pozycji zamkniętej, kiedy statek jest w podróży oraz jeśli 
rampy i pokłady z tymi rampami, które stanowią część tych pokładów, są 
wystarczająco gazoszczelne. 

3.1.3.23 Wszystkie elementy sterowania instalacją zraszającą, monitory 
systemu nadzoru telewizyjnego, panele sterowania (lub panele wskaźnikowe) 
instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru, wskaźniki ciśnienia wody na tłoczeniu 
wszystkich zespołów pompowych oraz wskaźniki położenia wszystkich zaworów 
sekcyjnych powinny być dostępne i powinny być razem zgrupowane  
w centralnym posterunku dowodzenia stale obsadzonym wachtą/w centrum 
bezpieczeństwa statku.  

3.1.3.24 Długość sekcji zraszania (liniowo) powinna być nie mniejsza niż 20 m,  
a jej szerokość nie mniejsza niż 14 m. Ponadto, sekcje nie muszą być dłuższe lub 
szersze niż odległość pomiędzy gazoszczelnymi grodziami stalowymi (lub 
wykonanymi z innego równoważnego materiału). Maksymalna powierzchnia 
objęta działaniem sekcji na jakimkolwiek pojedynczym pokładzie powinna być 
obliczana jako iloczyn: 48 m x szerokość pomieszczenia ładunkowego (mierzona 
jako odległość pomiędzy szczelnymi stalowymi przegrodami). Pionowo jedna 
sekcja może pokrywać maksymalnie trzy pokłady.  

3.1.4 Wymagania dodatkowe dla instalacji opartej na wymaganiach 
normatywnych 

Dodatkowo do wymagań podanych w 3.1.3, instalacje powinny spełniać 
wymagania podane w niniejszym podrozdziale. 

3.1.4.1 Instalacje z rurociągami „mokrymi”, z rurociągami „suchymi” i instalacje 
z dodatkowym wykrywaniem pożaru powinny być tak zaprojektowane, aby były 
zdolne do równoczesnego zasilania najbardziej niekorzystnie położonej 
minimalnej powierzchni pokrycia (stwarzającej największe opory przepływu)  
z minimalną intensywnością podawania wody, podaną w tabelach 3.1.4-1 do 
3.1.4-3. Minimalne ciśnienie robocze na każdej dyszy/każdym tryskaczu 
powinno wynosić 0,05 MPa. 

3.1.4.2 Instalacje zraszające powinny być tak zaprojektowane, aby były zdolne do 
równoczesnego pokrycia wodą 2 sąsiadujących ze sobą sekcji w najbardziej 
niekorzystnym położeniu (stwarzających największe opory przepływu)  
z minimalną intensywnością podawania wody, podaną w tabelach 3.1.4-1 do 
3.1.4-3. Minimalne ciśnienie robocze na każdym tryskaczu powinno wynosić 0,12 
MPa. 
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Tabela 3.1.4-1 
Minimalna wymagana intensywność podawania wody i powierzchnia 

pokrycia dla pokładów o wysokości w świetle równej lub mniejszej niż 2,5 m 

Typ instalacji 
Minimalna wymagana 

intensywność podawania 
wody [l/min/m2] 

Minimalna powierzchnia 
pokrycia 

Instalacja z rurociągami „mokrymi” 6,5 280 m2 

Instalacja z rurociągami „suchymi” lub instalacja  
z dodatkowym wykrywaniem pożaru 

6,5 280 m2 

Instalacja zraszająca 5 2 x 20 m x B*) 

Tabela 3.1.4-2 
Minimalna wymagana intensywność podawania wody i powierzchnia pokrycia 

dla pokładów o wysokości w świetle 2,5 m lub większej, lecz mniejszej niż 6,5 m 

Typ instalacji 
Minimalna wymagana 

intensywność podawania 
wody [l/min/m2] 

Minimalna powierzchnia  
pokrycia 

Instalacja z rurociągami „mokrymi” 15 280 m2 

Instalacja z rurociągami „suchymi” lub instalacja  
z dodatkowym wykrywaniem pożaru 

15 365 m2 

Instalacja zraszająca 10 2 x 20 m x B*) 

Tabela 3.1.4-3 
Minimalna wymagana intensywność podawania wody i powierzchnia pokrycia 

dla pokładów o wysokości w świetle 6,5 m lub większej, lecz mniejszej niż 9,0 m 

Typ instalacji 
Minimalna wymagana 

intensywność podawania 
wody [l/min/m2] 

Minimalna 
powierzchnia  

pokrycia 

Instalacja z rurociągami „mokrymi” 20 280 m2 

Instalacja z rurociągami „suchymi” lub instalacja  
z dodatkowym wykrywaniem pożaru 

20 365 m2 

Instalacja zraszająca 15 2 x 20 m x B*) 

                                                                            
*)  B – całkowita szerokość pomieszczenia bronionego [m]. 
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3.1.4.3 Tryskacze lub dysze automatyczne przeznaczone do montowania  
na pokładach o wysokości w świetle równej lub mniejszej niż 2,5 m powinny 
mieć nominalny zakres temperatur pracy między 57 ºC a 79 ºC i standardowe 
charakterystyki działania. Można zaakceptować wyższy zakres temperatur 
pracy, jeśli jest to wymagane przez warunki otoczenia. 

3.1.4.4 Tryskacze lub dysze automatyczne przeznaczone dla pokładów  
o wysokości w świetle większej niż 2,5 m i pokłady unoszone, które mogą być 
uniesione powyżej 2,5 m, powinny mieć nominalny zakres temperatur pracy 
między 121 ºC a 149 ºC i standardowe charakterystyki działania. 

3.1.4.5 Tryskacze lub dysze powinny być umieszczane w odległości nie większej 
niż 0,6 m od sufitu pomieszczenia, w celu zapewnienia rozprowadzenia wody 
nad i między wszystkimi pojazdami lub ładunkiem znajdującym się w rejonie 
bronionym. Tryskacze lub dysze automatyczne powinny być umieszczane  
i usytuowane w taki sposób, aby zapewnione było ich zadawalające działanie  
w odniesieniu zarówno do ich czasu uruchomienia, jak i rozprowadzenia wody. 
Maksymalna odległość pozioma pomiędzy dyszami lub tryskaczami nie powinna 
przekraczać 3,2 m. 

3.1.4.6 Dla rurociągów „suchych” lub instalacji z dodatkowym wykrywaniem 
pożaru zezwala się na stosowanie tylko pionowo działających tryskaczy lub dysz.  

3.1.4.7 Dla instalacji tryskaczowych z rurociągami „mokrymi” i „suchymi” instalacja 
wykrywania i sygnalizacji pożaru w pomieszczeniu bronionym powinna spełniać 
wymagania podane w podrozdziale 6.2.2.1 z Części V – Ochrona przeciwpożarowa.  

3.1.4.8 Dla instalacji zraszających uruchamianych ręcznie, instalacji zraszających 
automatycznych i instalacji z dodatkowym wykrywaniem pożaru, instalacja 
wykrywania i sygnalizacji pożaru w pomieszczeniu bronionym powinna spełniać 
wymagania podane w podrozdziale 4.1 z Części V – Ochrona przeciwpożarowa oraz 
następujące wymagania dodatkowe: 

.1 instalacja powinna składać się z uznanego typu czujek płomieniowych, 
dymowych lub ciepła. Czujki płomieniowe powinny być instalowane pod 
stałymi ciągłymi pokładami, zgodnie z ich zastosowaniem i ograniczeniami 
określonymi przez producenta i certyfikat uznania. Czujki dymowe i ciepła 
powinny spełniać wymagania podane w podrozdziale 4.1 z Części V – 
Ochrona przeciwpożarowa. Pod rampami unoszonymi powinny być 
instalowane czujki dymowe rozstawione w odstępach nieprzekraczających 
11 m oraz czujki ciepła rozstawione w odstępach nieprzekraczających 9 m; 

.2 instalacja powinna zapewniać szybkie działanie, przy czym należy zwrócić 
uwagę, aby nie dopuścić do przypadkowego jej uruchomienia. 
Powierzchnia pokrycia sekcji instalacji wykrywania pożaru powinna 
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odpowiadać powierzchni pokrycia sekcji instalacji gaśniczej. Do przyjęcia 
są następujące rozwiązania: 

• konfiguracja czujek płomieniowych i czujek dymowych lub czujek 
ciepła; lub 

• konfiguracja czujek dymowych i czujek ciepła. 

Inne rozwiązania mogą być dopuszczone po indywidualnym rozpatrzeniu 
podczas zatwierdzania dokumentacji instalacji; 

.3 dla instalacji zraszających automatycznych i instalacji z dodatkowym 
wykrywaniem pożaru, wypływ wody powinien być sterowany instalacją 
wykrywania pożaru. Instalacja wykrywania pożaru powinna wywołać alarm 
po aktywacji jednej z czujek oraz wypływ wody po aktywacji dwóch lub 
więcej czujek. Można dopuścić również inne rozwiązania; oraz 

.4 instalacje automatyczne powinny mieć również możliwość obsługi ręcznej 
zarówno otwierania, jak i zamykania zaworów sekcyjnych. Należy 
zastosować takie rozwiązanie, aby wykluczyć możliwość równoczesnego 
włączenia wielu sekcji instalacji zraszającej, co może spowodować 
nadmierne zapotrzebowanie wody w stosunku do projektowej wydajności 
instalacji. Automatyczne uruchomienie instalacji zraszającej może zostać 
wyłączone podczas operacji załadunku i wyładunku pojazdów, pod 
warunkiem że po ustalonym czasie nastawy odpowiednim do czasu 
operacji ładunkowych, funkcja ta zostanie automatycznie przywrócona.  

3.1.4.9 Tam gdzie usztywnienia wystają więcej niż 100 mm poniżej pokładu, w 
odniesieniu do usztywnień poprzecznych, rozstaw czujek ciepła nie powinien 
być większy niż 2/3 rozstawu dopuszczonego w podrozdziale 4.1.5.2 z Części V– 
Ochrona przeciwpożarowa. 

3.1.4.10 Tam gdzie usztywnienia wystają więcej niż 460 mm poniżej pokładu  
i znajdują się w odległości większej niż 2,4 m od płaszczyzny symetrii statku, 
czujki powinny być instalowane w każdej wnęce utworzonej przez takie 
usztywnienia. 

3.1.5 Wymagania dodatkowe dla instalacji opartej na wymaganiach 
wynikowych 

Dodatkowo do wymagań podanych w 3.1.3, instalacje powinny spełnić 
wymagania podane w niniejszym podrozdziale. 

3.1.5.1 Instalacja powinna być zdolna do stłumienia i opanowania pożarów 
testowych, określonych w załączniku do okólnika MSC.1/Circ. 1430. 

3.1.5.2 W celu stłumienia i opanowania pożaru zgodnie z 3.1.5.1, dobór 
parametrów (typu) dysz, ich usytuowanie oraz charakterystyki pracy powinny 
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odpowiadać lub powinny mieścić się w granicach ustalonych podczas testów 
gaśniczych przeprowadzonych podczas prób typu instalacji. 

3.1.5.3 W celu stłumienia i opanowania pożaru zgodnie z 3.1.5.1, maksymalna i 
minimalna czułość termiczna czujek wykrywczych pożaru powinna mieścić się  
w granicach ustalonych podczas testów gaśniczych przeprowadzonych podczas 
prób typu instalacji. 

3.1.5.4 Wydajność zasilania wodą instalacji powinna być wystarczająca  
dla całkowitego równoczesnego pokrycia minimalnej powierzchni pokrycia 
wodą podanej w tabeli 3.1.5.4 i mającego odniesienie obszaru pionowego, 
określonego w punkcie 3.22, przy spełnieniu wymagań podanych w punkcie 
3.1.5.5. 

Tabela 3.1.5.4  
Minimalna powierzchnia pokrycia wodą dla typu instalacji 

Typ instalacji (numer definicji) Minimalna powierzchnia pokrycia wodą 

A Automatyczna instalacja tryskaczowa z 
rurociągami „mokrymi” (3.1.2.18) 

280 m2 lub powierzchnia objęta działaniem 
instalacji ustalona podczas testów ogniowych – 
w zależności, która wartość jest większa 

B Instalacja zraszająca uruchamiana 
automatycznie1) i ręcznie (3.1.2.4) 

280 m2 oraz sekcje o zachodzącym na siebie 
obszarze działania lub sekcje sąsiadujące, 
określone w 3.1.5.52) 

C Instalacja zraszająca uruchamiana ręcznie 
(3.1.2.5) 

2 sekcje, każda sekcja o powierzchni obliczonej 
jako iloczyn 20 m x B2), 3) 

D Instalacja zraszająca z rurociągami 
„suchymi” oraz instalacja z dodatkowym 
wykrywaniem pożaru (3.1.2.15) 

Równoważna instalacjom wymienionym 
powyżej, po zatwierdzeniu przez PRS 

Uwagi: 
1) 

Uruchamianie automatyczne powinno spełniać wymagania podane w punkcie 3.1.5.6. 
2)

 Pompa powinna zapewniać pokrycie wodą największej sekcji dla instalacji typu B oraz dwóch 
największych poziomo przyległych sekcji dla instalacji typu C. 

3)
 B – całkowita szerokość pomieszczenia bronionego. 

3.1.5.5 Układ sekcji dla instalacji zraszającej uruchamianej automatycznie  
i ręcznie (typ B) powinien być taki, że pożar w jakimkolwiek miejscu na granicy 
strefy pomiędzy dwoma lub więcej sekcjami powinien być całkowicie otoczony 
przez działające głowice zraszające, albo poprzez uruchomienie więcej niż jednej 
sekcji, albo przez sekcje o zachodzącym na siebie obszarze działania (gdzie dwie 
lub więcej sekcji pokrywa tą samą powierzchnię w sąsiedztwie granicy strefy 
pomiędzy sekcjami). W przypadku sekcji o zachodzącym na siebie obszarze 
działania, każdy z takich zachodzących na siebie obszarów działania powinien 
mieć zasięg co najmniej dwa razy większy niż wymagany rozstaw głowic 
zraszających danej sekcji lub powinien wynosić 5 m, w zależności od tego, która 
z tych wartości jest większa. Takie sekcje o zachodzącym na siebie obszarze 
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działania nie muszą spełniać wymagania dotyczącego minimalnej szerokości  
i długości, podanego w punkcie 3.1.3.24. 

3.1.5.6 Dla instalacji zraszających uruchamianych automatycznie i ręcznie (typ 
B) należy zastosować skuteczną instalację wykrywania i potwierdzania 
wykrytego pożaru, obejmującą wszystkie części pomieszczeń ro-ro lub kategorii 
specjalnej, spełniającą następujące wymagania: 

.1 instalacja wykrywania pożaru powinna składać się z czujek płomieniowych  
i dymowych uznanego typu. Czujki płomieniowe powinny być instalowane 
pod stałymi ciągłymi pokładami, zgodnie z ich zastosowaniem  
i ograniczeniami określonymi przez producenta i certyfikat uznania. 
Rozmieszczenie czujek dymowych powinno być zgodne z wymaganiami 
podanymi w podrozdziale 4.1, z Przepisów klasyfikacji i budowy statków 
morskich, Część V – Ochrona przeciwpożarowa. Dodatkowe czujki dymowe 
rozmieszczone w odstępach nieprzekraczających 11 m powinny być 
instalowane pod rampami unoszonymi; 

.2 wszystkie części pomieszczenia ro-ro i pomieszczenia kategorii specjalnej 
powinny być objęte systemem nadzoru telewizyjnego (telewizja 
kolorowa). Kamery nie muszą być instalowane poniżej pokładów 
unoszonych, jeśli rozmieszczenie kamer umożliwia rozpoznanie dymu 
(potwierdzenie pożaru) przy ich usytuowaniu pod stałym ciągłym 
pokładem; oraz 

.3 automatyczne uruchomienie sekcji instalacji zraszającej powinno nastąpić 
po aktywacji dwóch czujek obejmujących obszar sekcji. Dopuszcza się 
również uruchamianie instalacji po aktywacji tylko jednej czujki. Instalacje 
automatyczne powinny mieć również możliwość ręcznej obsługi (zarówno 
otwieranie, jak i zamykanie) zaworów sekcyjnych. Automatyczne 
uruchomienie może zostać wyłączone podczas operacji załadunku  
i wyładunku pojazdów, pod warunkiem że po upływie ustalonego czasu 
nastawy, odpowiedniego do czasu operacji ładunkowych, funkcja ta 
zostanie automatycznie przywrócona.  

 

3.1.6 Próby typu 

3.1.6.1 Dysze zraszające i tryskacze powinny być wykonane i poddane próbom typu 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku A do okólnika MSC/Circ.1165,  
wraz ze zmianami wprowadzonymi przez MSC.1/ Circ.1269. 

3.1.6.2 Instalacje oparte na wymaganiach wynikowych podlegają próbom typu 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku do okólnika MSC.1/Circ.1430.  
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Fragment Publikacji Informacyjnej Polskiego Rejestru Statków S.A.  

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 29/I 
Wytyczne dotyczące okresowych Przeglądów instalacji i urządzeń stosowanych w 

ochronie przeciwpożarowej na statkach  

lipiec 2016 r. 

Publikacje I (Informacyjne) wydawane przez Polski Rejestr Statków 
S.A. mają charakter instrukcji lub wyjaśnień przydatnych przy 

stosowaniu Przepisów PRS 

2.12 Automatyczne instalacje tryskaczowe na statkach pasażerskich (znak 
dodatkowy: PASSENGER SHIP, RO-RO/PASSENGER SHIP): 

Należy przeprowadzić: 

.19 oględziny zewnętrzne takich elementów instalacji jak: pompa wody 
morskiej, zbiornik hydroforowy, zawory sekcyjne, rurociągi, itp.  
oraz wybiórczo kilku tryskaczy w celu wykrycia uszkodzeń lub korozji. Podczas 
oględzin tryskaczy należy sprawdzić element termiczny wykrywania pożaru, 
czy w ampułce szklanej nie nastąpił ubytek cieczy; 

.20 oględziny i sprawdzenie, czy ewentualne zmiany prowadzenia rurociągów, 
kanałów wentylacyjnych, itp., w pomieszczeniach, nie spowodowały 
zasłonięcia i uniemożliwienia prawidłowego działania tryskaczy; 

.21 oględziny zewnętrzne wszystkich tryskaczy w pomieszczeniach, w których 
tryskacze narażone są na oddziaływanie atmosfery agresywnej, takich jak: 
sauny, SPA, pomieszczenia kuchenne itp. oraz w pomieszczeniach,  
w których tryskacze narażone są na uszkodzenia mechaniczne, takich jak: 
pomieszczenia przechowywania bagażu, sale gimnastyczne, pokoje gier itp., 
tak, żeby wszystkie tryskacze zostały sprawdzone w ciągu jednego roku. 
Tryskacze z widocznymi uszkodzeniami zewnętrznymi, w tym pokryte farbą, 
należy wymienić i nie włączać ich do liczby tryskaczy poddawanych testom, 
wymaganym w punkcie .17,  jak podano w MSC.1/Circ.1516; 

.22 próbę działania pompy wody morskiej – sprawdzenie przepływu wody  
i ciśnienia (przepływ wody przez rurociąg przelewowy na tłoczeniu pompy); 

.23 sprawdzenie właściwych nastaw ciśnienia zaworu upustowego na pompie 
wody morskiej i zaworu bezpieczeństwa na zbiorniku ciśnieniowym; 

.24 sprawdzenie ważności próby hydraulicznej wszystkich zbiorników 
ciśnieniowych instalacji; 

.25 sprawdzenie czystości wszystkich filtrów stosowanych w instalacji; 
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.26 próbę działania wszystkich zaworów odcinających i zaworów sekcyjnych 
instalacji; 

.27 próbę działania automatycznego włączania pompy wody morskiej  
po obniżeniu ciśnienia w instalacji do wartości nastawy; 

.28 próbę działania urządzenia utrzymującego ciśnienie w instalacji (zbiornik 
hydroforowy), sprawdzenie uzupełniania wody słodkiej i uzupełniania 
powietrza, sprawdzenie sygnalizacji alarmowej niskiego poziomu wody  
i niskiego ciśnienia w zbiorniku; 

.29 próbę działania świetlnej i dźwiękowej sygnalizacji alarmowej (na panelu 
sterowania znajdującym się na mostku lub w posterunku dowodzenia)  
po otwarciu kurka próbnego zaworu sekcyjnego każdej sekcji instalacji; 

.30 próbę zasilania wodą z instalacji wodnohydrantowej; 

.31 próbę działania systemów zapobiegających zamarzaniu dla rurociągów 
narażonych na zamarznięcie wody; 

.32 próbę działania automatycznego zasilania wodą rurociągów „suchych”  
po aktywacji czujki instalacji wykrywania pożaru; 

.33 próbę działania zasilania instalacji z awaryjnego źródła energii elektrycznej  
i próba automatycznego przełączania zasilania; 

.34 próbę funkcjonalną tryskaczy/ dysz mgłowych, przeprowadzenie testów 
podstawowych/ testów rozszerzonych, zgodnie ze schematem 
blokowym Część 1 i Część 2 (patrz aneks do MSC.1/Circ.1516). 

.35 podczas mających zastosowanie testów podstawowych i testów 
rozszerzonych tryskaczy/ dysz mgłowych podanych w podpunkcie .16,  
w każdej sekcji rurociągów poddawanych testom powinno być 
przeprowadzone badanie jakości wody. 

Uwaga – w przypadku negatywnego wyniku testu tryskacza, przeprowadzone  
w tym czasie badanie jakości wody może pomóc w ustaleniu przyczyny jego 
wadliwego działania. 

.36 próbę działania wszystkich funkcji panelu sterowania instalacji (układ 
alarmowy i samokontrolny instalacji); 

.37 sprawdzenie, czy obok każdego panelu sterowania instalacji znajduje się 
wymagany plan rozmieszczenia sekcji tryskaczy na statku; 

.38 po zakończeniu przeglądu – sprawdzenie czy wszystkie zawory 
sterujące/sekcyjne znajdują się we właściwym położeniu; 

.39  sprawdzenie wymaganej liczby tryskaczy zapasowych (co najmniej 6 szt. dla każdej  
sekcji rurociągów). 
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Objaśnienia do schematów blokowych, Część 1 i Część 2 
1 – Test funkcjonalny – operacja ukazująca działanie i przepływ wody z 

tryskacza/dyszy. 
2 – Typ – każdy model tryskacza/dyszy danego producenta. 
3 – Ciśnienie statyczne/pilotowe – stałe ciśnienie utrzymywane w instalacji przez cały 

czas przed uruchomieniem instalacji. 
4 – Wszystkie testy powinny być przeprowadzane przy ciśnieniu statycznym/ 

pilotowym. 
5 – Współczynnik awaryjności (RFB) – wartość oznaczająca iloraz liczby 

tryskaczy/dysz, które nie przeszły testów i liczby tryskaczy/dysz użytych podczas 
testów, pomnożona przez 100. 

 
 

 

IMO FTP Code fire tests cover fire testing methods for flammability, 
smoke and toxicity to meet fire safety requirements for materials and 
components used on ships. 
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POLSKI REJESTR STATKÓW S.A. jest instytucją prowadzącą niezależną 
działalność rzeczoznawczą na rynku międzynarodowym, która – kierując się 
interesem publicznym – poprzez formułowanie wymagań, nadzór i wydawanie 
odpowiednich dokumentów pomaga administracjom państwowym, 
ubezpieczycielom i swoim klientom zapewnić bezpieczeństwo ludzi, obiektów 
pływających, lądowych, ładunków i środowiska naturalnego. 

Działalność, którą prowadzi Polski Rejestr Statków, można podzielić na poniższe 
zasadnicze grupy: 

• Nadzory na zgodność z wymaganiami własnych przepisów klasyfikacji i 
budowy, konwencji międzynarodowych oraz przepisów państwowych 
w odniesieniu do:  

o statków morskich, 
o statków śródlądowych, łodzi i jachtów, 
o okrętów wojennych i innych obiektów o przeznaczeniu 

specjalnym dla obronności i bezpieczeństwa państwa, 
o konstrukcji stalowych, rurociągów i instalacji przemysłowych 

oraz obiektów lądowych, 
o kontenerów, 
o materiałów i wyrobów, 
o firm serwisowych i wytwórni. 

• Certyfikacja wyrobów na zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej. 

• Certyfikacja systemów zarządzania. 

• Rzeczoznawstwo (ekspertyzy i doradztwo techniczne, analizy 
techniczno-finansowe). 

• Szkolenia  

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem 

 
Polski Rejestr Statków S.A. Zarejestrowany w: Tel.    (+48) (58) 346 17 00 NIP 584-030-44-72 
Centrala Sąd Rejonowy Gdańsk Faks  (+48) (58) 346 03 92 Bank Millennium S.A. 
Al. Gen. Józefa Hallera 126 Rejestr Przedsiębiorców  e-mail        mailbox@prs.pl 61 11602202 0000 0000 6189 6958 
80-416 Gdańsk, Polska KRS nr  0000019880 www       http://www.prs.pl/  
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