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1     WSTĘP 

1.1      Postanowienia ogólne 

Celem Przepisów jest przedstawienie wymagań w zakresie projektowania i budowy urządzeń 
oraz systemów techniki podwodnej wraz z niezbędnymi standardami nadzoru systemów nurko-
wych instalowanych na statkach klasyfikowanych przez PRS w celu zminimalizowania ryzyka dla 
nurków i personelu obsługującego. Spełnienie wymagań Przepisów pozwoli na zaplanowanie oraz 
wykonywanie prac podwodnych zgodnie z międzynarodowymi standardami mającymi zastosowa-
nie do bezpiecznego prowadzenia prac z udziałem nurków. Zawarte w Przepisach wymagania mogą 
być  zastosowane  także  do statków oraz innych obiektów posiadających zainstalowane na pokła-
dzie urządzenia i systemy techniki podwodnej. 

Postanowienia odnoszące się do zakresu działalności nadzorczej PRS, odpowiedzialności PRS, 
trybu, sposobu i formy sprawowania nadzoru, trybu zatwierdzania dokumentacji technicznej oraz 
rodzaju wystawianych dokumentów zawarte są w wydanych odrębnie przez PRS ─ Zasadach dzia-
łalności nadzorczej (www.prs.pl). 

1.2      Zakres zastosowania 

1.2.1     Przepisy mają zastosowanie do projektowania oraz budowy urządzeń i systemów techniki 
podwodnej przeznaczonych do trwałego lub czasowego montażu i wykorzystania na statkach lub 
obiektach objętych nadzorem klasyfikacyjnym lub technicznym Polskiego Rejestru Statków.  

1.2.2     Zawarte w Przepisach wymagania mają zastosowanie do systemów techniki podwodnej 
trwale zintegrowanych z odpowiednią infrastrukturą na pokładzie statków oraz do systemów mo-
bilnych, które stanowią integralną całość po zestawieniu objętych nadzorem PRS komponentów sys-
temu nurkowego i ustanowieniu połączeń zapewniających ich prawidłowy i bezpieczny montaż oraz 
działanie obejmujące zasilanie systemu podtrzymania życia w media oraz komunikację nurków 
z personelem obsługującym. 

1.2.3     Zawarte w Przepisach wymagania mogą mieć  zastosowanie do systemów techniki nurkowej 
i podwodnej trwale zintegrowanych z odpowiednią infrastrukturą na pokładach okrętów wojen-
nych lub innych jednostek pływających w służbie państwowej. W takim przypadku podstawą do kla-
syfikacji lub certyfikacji urządzeń i systemów techniki nurkowej i podwodnej mogą być dodatkowo 
wykorzystane Przepisy PRS Klasyfikacji i budowy okrętów wojennych wraz z mającymi zastosowanie 
normami i standardami umożliwiającymi spełnienie specjalnych wymagań funkcjonalnych. 

1.2.4     Przepisy mają zastosowanie do następujących urządzeń  i systemów: 
.1 Systemów nurkowych do nurkowań z wykorzystaniem powietrza oraz ich części składo-

wych; 
.2 Systemów hiperbarycznych do nurkowań saturowanych oraz ich części składowych; 
.3 Urządzeń technicznych służących do wykonywania prac podwodnych przez nurków z wykorzy-

staniem techniki „bounce” i wykorzystaniem dzwonów nurkowych typu zamkniętego; 
.4 Urządzeń technicznych służących do wykonywania prac podwodnych przez nurków 

z wykorzystaniem mieszanin oddechowych przesyłanych z powierzchni, obejmujących: 
− dzwony nurkowe typu otwartego (mokre); 
− kosze i podesty nurkowe; 
− urządzenia dźwignicowe do opuszczania i podnoszenia dzwonów nurkowych i podestów; 

.5 Symulatorów nurkowych i urządzeń treningowych dla nurków; 

.6 Zdalnie sterowanych bezzałogowych pojazdów do prac podwodnych (ROV); 

.7 Innych obiektów i urządzeń przeznaczonych do wykorzystania w technice nurkowej i hi-
perbarycznej, które mogą być certyfikowane na podstawie dodatkowo zdefiniowanych wy-
magań PRS. 

http://www.prs.pl/
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1.2.5     Przepisy niniejsze mogą być również wykorzystane do projektowania i/lub budowy urzą-
dzeń lub systemów przeznaczonych do wykorzystania w obiektach lądowych lub montowanych na 
platformach kołowych. Szczegółowe wymagania związane z procedurą rozpatrywania i zatwierdza-
nia dokumentacji technicznej oraz związanego z tym nadzoru, jak również rodzaj końcowych doku-
mentów zgodności z Przepisami PRS lub też innymi wymaganiami technicznymi albo standardami 
będą w każdym takim przypadku określane indywidualnie przez PRS. 

1.2.6     Nadzorem klasyfikacyjnym jest objęte urządzenie wraz z elementami wykonawczymi, napę-
dem i wyposażeniem elektrycznym oraz wszystkimi urządzeniami towarzyszącymi wymaganymi do 
jego funkcjonowania, takimi jak: urządzenia do opuszczania i podnoszenia, systemy zasilające 
(główne/ podstawowe i rezerwowe/awaryjne), systemy podtrzymania życia oraz niezależnie, po-
kładowe komory dekompresyjne. W przypadku obsługiwanych z powierzchni obiektów zanurzal-
nych nadzór klasyfikacyjny zostaje rozszerzony o systemy pozostające na statku/ stacji obsługi wy-
magane do jego prawidłowego i bezpiecznego  funkcjonowania. 

1.2.7     Zakres sprawowanego nadzoru PRS nad urządzeniami techniki podwodnej obejmuje: 
− weryfikację i zatwierdzanie dokumentacji projektowej systemów i urządzeń przeznaczonych 

do wspomagania prac podwodnych, zwłaszcza komór hiperbarycznych przeznaczonych do po-
bytu ludzi w warunkach ciśnienia wyższego niż zewnętrzne ciśnienie atmosferyczne; 

− nadzór nad wytwarzaniem systemów, komór hiperbarycznych i urządzeń wspomagających ich 
pracę w zakresie materiałowym, nad wykonaniem komponentów; 

− inspekcję i próby kompletnych systemów oraz poszczególnych urządzeń; 
− nadzór nad systemami hiperbarycznymi oraz systemami nurkowymi, jak i poszczególnymi 

urządzeniami podczas eksploatacji. 
Uwaga: 
Przepisy PRS nie obejmują: 
− rozpatrywania i zatwierdzania procedur operacyjnych dotyczących nurkowania; 
− nadzoru nad realizacją procedur nurkowania; 
− nadzoru nad drobnym wyposażeniem nurka. 

1.2.8     Komora hiperbaryczna (zwana także komorą dekompresyjną) przeznaczona do współpracy 
z posiadającym klasę urządzeniem techniki nurkowej podlega niezależnemu nadzorowi klasyfika-
cyjnemu i jest certyfikowana oddzielnie. W czasie kiedy będzie współpracować z obiektem zanurzal-
nym powinna posiadać ważne świadectwo klasy. 

1.2.9     W Przepisach zakłada się, że Armator w celu zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z wyma-
ganiami obowiązujących ustaw, norm i procedur będzie zawiadamiał właściwe władze administra-
cyjne o prowadzonych pracach podwodnych.  

W sytuacji gdy załogowy obiekt zanurzalny wykorzystywany jest do prac w których, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, konieczna jest współpraca z komorą dekompresyjną, to każdy 
ze składowych elementów systemu powinien posiadać ważną klasę.  

1.2.10     Przepisy określają wymagania, po spełnieniu których urządzeniu techniki nurkowej i/lub 
podwodnej może zostać nadana klasa PRS. 

1.2.11     Niniejsza część Przepisów ma zastosowanie zarówno do nowo budowanych urządzeń, jak 
i do tych urządzeń będących w eksploatacji. Jeżeli gdziekolwiek w Przepisach mówi się o wieku, to 
wiek określa się od daty budowy. 

1.2.12     Przepisy są w pełni zgodne z IMO Code of Safety for Diving Systems i zawierają doświadcze-
nia adaptowane z przemysłu, zaś tam gdzie jest to wymagane odwołują się do rekomendacji Inter-
national Marine Contractors Association (IMCA) w zakresie systemów nurkowych oraz prac podwod-
nych z udziałem nurków. 
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1.2.13     Przepisy oraz zawarte w nich zasady oraz wytyczne umożliwiają przeprowadzenie proce-
dur certyfikacji wybranych elementów systemów nurkowych, takich jak komory dekompresyjne, 
urządzenia dźwignicowe LARS oraz hiperbaryczne łodzie ratunkowe (HES, HLB, SPHL), moduły 
i podsystemy systemów podtrzymania życia oraz dystrybucji gazów oddechowych i systemy komu-
nikacji. 

1.2.14     Edycja niniejszych Przepisów uwzględnia wymagania związane z trwałą lub czasową inte-
gracją systemów do nurkowania saturowanego lub wspomaganego z powierzchni na statkach wy-
posażonych w systemy pozycjonowania dynamicznego. 

1.2.15     Następujące i urządzenia i systemy nie są objęte wymaganiami niniejszych Przepisów PRS: 
− sprzęt nurkowy i wyposażenie do nurkowania swobodnego, 
− indywidualne wyposażenie nurka – środki ochrony indywidualnej (np. aparaty ucieczkowe, 

rezerwowe), dla których wymagania techniczne oraz wymagania w zakresie bezpieczeń-
stwa nurkowania określają odrębne przepisy np. Rozporządzenie o środkach ochrony indy-
widualnej (Rozporządzenie 2016/425 – PPER  lub też inne normy mające tu zastosowanie). 

1.3      Zasady klasyfikacji i nadzoru nad urządzeniami techniki nurkowej i podwodnej 

1.3.1     Przepisy zawierają wymagania techniczne do: 

.1 projektowania oraz budowy urządzeń i systemów techniki podwodnej, 

.2 prowadzenia nadzoru podczas budowy, prób urządzeń techniki podwodnej instalowanych 
na statkach lub obiektach objętych nadzorem klasyfikacyjnym PRS, 

.3 prowadzenia  specjalistycznego nadzoru podczas eksploatacji urządzeń techniki podwodnej 
instalowanych na statkach lub obiektach objętych nadzorem klasyfikacyjnym PRS zgodnie 
z zasadami zawartymi w  Zasadach Działalności Nadzorczej PRS, 

.4 prowadzenia specjalistycznego doradztwa technicznego w zakresie projektowania, budowy 
i eksploatacji urządzeń techniki podwodnej w oparciu o odrębne wymagania lub uzgodnie-
nia  dla urządzeń i  obiektów, które nie są klasyfikowane lub objęte stałym nadzorem przez 
PRS. 

1.3.2     Postanowienia ogólne 

1.3.2.1     PRS może nadać klasę dla urządzenia techniki nurkowej i podwodnej zbudowanego pod 
nadzorem klasyfikacyjnym PRS oraz nadać klasę eksploatowanemu obiektowi. 

1.3.2.2     Nadanie lub odnowienie klasy urządzenia następuje w formie przeprowadzenia przeglądu 
i wydania Świadectwa Klasy oraz umieszczenia odpowiednich zapisów w Księdze Rejestru. 

1.3.2.3     Klasę nadaje się lub odnawia na okres 5 lat, lecz w przypadkach technicznie uzasadnionych 
PRS może nadać lub odnowić klasę na okres krótszy. Każde urządzenie techniki nurkowej i podwod-
nej powinno posiadać Dziennik, założony i prowadzony przez Armatora. Dziennik powinien  
uwzględniać zalecenia producentów i obowiązujące wymagania i normy w zakresie bieżącej eksplo-
atacji. Zaleca się, aby Dziennik zawierał wszystkie informacje niezbędne do weryfikacji przez PRS 
zrealizowanych  czynności remontowych i serwisowych wykonanych podczas kolejnych lat eksplo-
atacji systemu. 

1.3.3     Symbol klasy urządzenia techniki nurkowej i podwodnej 

1.3.3.1     Jeżeli system nurkowy lub urządzenie techniki podwodnej zostało zbudowane pod nadzo-
rem PRS i spełnia wymagania niniejszych Przepisów, to może otrzymać znak klasy zgodnie z opisem 
jak niżej: 
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1.3.3.1.1     Zasadniczy symbol klasy systemu nurkowego do nurkowań saturowanych zbudowa-
nego pod nadzorem PRS: 

SSS 

1.3.3.1.2     Zasadniczy symbol klasy systemu nurkowego do nurkowań z wykorzystaniem sprężo-
nego powietrza i zbudowanego pod nadzorem PRS: 

SSA 

1.3.3.1.3     Zasadniczy symbol klasy systemu nurkowego do nurkowań z wykorzystaniem powie-
trza zbudowanego pod nadzorem PRS: 

SSB 

1.3.3.1.4     Jeżeli system nurkowy został zbudowany pod nadzorem innej instytucji klasyfikacyjnej, 
a następnie zostaje mu nadana klasa PRS, to otrzymuje symbol klasy: 

(SSS) lub (SSA) lub (SSB) 

1.3.3.1.5     Zasadniczy symbol klasy obiektu zanurzalnego zbudowanego pod nadzorem PRS: 

S  K SUBMERSIBLE 

1.3.4     Zasadniczy symbol klasy obiektu zanurzalnego zbudowanego bez nadzoru PRS 

Jeżeli obiekt zanurzalny został zbudowany pod nadzorem innej instytucji klasyfikacyjnej, a na-
stępnie zostaje mu nadana klasa PRS, to otrzymuje symbol klasy:  

K  SUBMERSIBLE 

1.3.5     Zasadniczy symbol klasy obiektu zanurzalnego zbudowanego bez nadzoru  
instytucji klasyfikacyjnej 

Jeżeli obiekt zanurzalny został zbudowany bez nadzoru instytucji klasyfikacyjnej, a następnie 
zostaje mu nadana klasa PRS, to otrzymuje symbol klasy:  

SUBMERSIBLE 

1.3.6     Zasadniczy symbol klasy komory dekompresyjnej zbudowanej pod nadzorem PRS: 

S  K  DECOMPRESSION CHAMBER 

1.3.7     Zasadniczy symbol klasy komory dekompresyjnej zbudowanej bez nadzoru PRS 

Jeżeli komora dekompresyjna została zbudowana pod nadzorem innej instytucji klasyfikacyjnej, 
a następnie została nadana klasa PRS, to otrzymuje symbol klasy:  

K  DECOMPRESSION CHAMBER 

1.3.8     Zasadniczy symbol klasy komory dekompresyjnej zbudowanej bez nadzoru  
instytucji klasyfikacyjnej 

Jeżeli komora dekompresyjna została zbudowana bez nadzoru instytucji klasyfikacyjnej, a na-
stępnie zostaje mu nadana klasa PRS, to otrzymuje symbol klasy: 

(K)  DECOMPRESSION CHAMBER 

1.3.9     PRS może na wniosek armatora i po przeprowadzeniu czynności nadzorczych nadać klasę 
nowemu lub eksploatowanemu bezzałogowemu zdalnie sterowanemu pojazdowi typu ROV. Zakres 
dokumentacji podlegającej zatwierdzeniu, przebieg nadzoru oraz symbol klasy będzie dostosowany 
do charakteru obiektu. 

ROV 



PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW TECHNIKI PODWODNEJ  
INSTALOWANYCH NA STATKACH ORAZ INNYCH OBIEKTACH 2020 
1  Wstęp 

 Polski Rejestr Statków 9 

1.4      Definicje – określenia i objaśnienia 

W treści Przepisów stosowane są następujące pojęcia oraz definicje:  

Administracja (Administration) – oznacza rząd kraju, którego banderę statek lub konstrukcja pływa-
jąca posiadająca system nurkowy ma prawo podnosić, lub w którym statek lub konstrukcja pływa-
jąca jest zarejestrowana. 

Butla (Bottle) – oznacza zbiornik ciśnieniowy służący do przechowywania i transportu gazów pod 
ciśnieniem. 

Dekompresja (Decompression) – Proces, który pozwala nurkowi na powrót do ciśnienia atmosferycz-
nego, w celu ułatwienia bezpiecznego usunięcia rozpuszczonych gazów w tkankach. 

Dekompresja powierzchniowa (Surface Decompression) – Proces dekompresji polegający na powro-
cie nurka na powierzchnię, przy jego asyście z powierzchni, i jego jednoczesnej re-kompresji w ko-
morze dekompresyjnej, przed końcową dekompresją. 

Dzwon nurkowy (Diving Bell) – Zanurzalna komora dekompresyjna, włącznie z jej wyposażeniem 
pomocniczym, w której nurkowie mogą być poddani kompresji lub dekompresji  i bezpiecznie prze-
transportowani z  pokładu statku obsługi do miejsca prac podwodnych, a następnie wydobyci na 
pokład statku wspomagającego nurkowanie w warunkach odpowiednio kontrolowanego ciśnienia. 
Dzwon nurkowy powinien zapewniać nurkom podtrzymanie niezbędnych funkcji życiowych zgod-
nie z wymaganiami określonymi dla wybranego sposobu nurkowania. 

Dzwon mokry typu otwartego (Wet Bell) – Zanurzalna platforma, której górną część stanowi półsfe-
ryczna lub stożkowa konstrukcja przypominająca dzwon z otwartym dnem, zawsze pozostająca pod 
wpływem ciśnienia atmosferycznego lub środowiskowego. Dzwon typu otwartego  zazwyczaj  może 
posiadać system łączności z  nurkami i być zasilany z powierzchni  w odpowiedni gaz oddechowy. 
Dodatkowo,  może  być wyposażony w rezerwowe butle z gazami oddechowymi. 

Gaz oddechowy (Breathing Gas) – Określenie ogólne tlenu, powietrza, powietrza wzbogaconego tle-
nem, nitroxu lub mieszaniny gazów (patrz definicja poniżej) stosowanych w operacjach nurkowania 
do oddychania przez nurków. 

Głębokość (Depth) – oznacza ciśnienie, wyrażone w metrach słupa wody morskiej, któremu podlega 
nurek w każdym czasie podczas nurkowania lub wewnątrz powierzchniowej komory dekompresyj-
nej lub dzwona nurkowego. 

Hiperbaryczna łódź ratunkowa (Self Propelled Hyperbaric Lifeboat – SPHL) – oznacza specjalną od-
mianę zakrytej łodzi ratunkowej wyposażonej w zintegrowaną z nią komorę hiperbaryczną  i z od-
powiednim zestawem urządzeń i systemów podtrzymania życia, która jest przeznaczona do ewaku-
acji ze statku nosiciela systemu do nurkowań saturowanych nurków pod ciśnieniem w razie real-
nego zagrożenia życia nurków znajdujących się w stanie saturacji.  

Inspektor nadzoru nurek (Diving Supervisor) – Osoba posiadająca przeszkolenie oraz wyznaczona 
przez zleceniodawcę prac nurkowych do kontroli prac nurkowych w charakterze kierownika ze-
społu nurkowego. 

Nurkowanie z dzwonem (Bell Diving) – Nurkowanie, w którym nurek jest wypuszczany z zamknię-
tego dzwonu nurkowego. 

Komora hiperbaryczna (Hyperbaric Chamber) – Zbiornik ciśnieniowy o konstrukcji i wyposażeniu 
umożliwiającym przebywanie w nim ludzi np. nurków w warunkach sztucznie wytworzonego pod-
wyższonego ciśnienia powietrza atmosferycznego lub gazów oddechowych w czasie prowadzenia 
długotrwałych lub głębinowych prac podwodnych albo w celu przeprowadzenia dekompresji, albo 
w celu prowadzenia treningów lub badań w warunkach hiperbarii. 
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Komora dekompresyjna/rekompresyjna (Recompression – Compression chamber or Decompression 
Chamber) – Odpowiednio wyposażona komora hiperbaryczna przeznaczona dla ludzi, w której moż-
liwa jest regulacja ciśnienia wewnętrznego powietrza atmosferycznego lub gazów oddechowych, 
w której można przeprowadzać rutynowe operacje dekompresji lub re-kompresji leczniczej nurków 
lub innego personelu.  

Komora ciśnieniowa (Pressure chamber/Hyperbaric Chamber) – Zbiornik ciśnieniowy służący do po-
mieszczania ludzi, posiadający środki kontroli ciśnienia różnicowego wewnętrznej atmosfery po-
między wnętrzem a zewnętrzem komory oraz wyposażony w urządzenia sterowania i monitorowa-
nia składu atmosfery wewnątrz komory. Przykładem komory ciśnieniowej może być wnętrze symu-
latora nurkowania, załogowego statku głębinowego lub dzwonu nurkowego. 

Kosz nurkowy (Diving Basket) – Specjalnej konstrukcji kosz służący do pionowego  transportu nur-
ków do miejsca pracy pod wodą z wykorzystaniem dedykowanego urządzenia dźwignicowego. 

Maksymalne Dozwolone Ciśnienie Pracy/(MAWP) – oznacza maksymalne dozwolone ciśnienie pracy 
urządzenia lub systemu, a w przypadku obiektów zanurzalnych określa maksymalną dozwoloną głę-
bokość zanurzenia (np. dzwonu nurkowego) w warunkach normalnej eksploatacji. 

Maksymalna głębokość eksploatacyjna systemu nurkowego (Maximum Operating Depth of the Diving 
System) – oznacza głębokość wyrażoną w metrach słupa wody morskiej równoważnego maksymal-
nemu ciśnieniu na jakie zaprojektowany został system nurkowy w eksploatacji. 

Mieszanina gazów (Mixed Gas) – Wyprodukowana mieszanina tlenu oraz co najmniej jednego gazu 
obojętnego stosowana jako gaz do oddychania podczas prac nurkowych. (Ustalona wcześniej mie-
szanina tlenu oraz azotu nie jest mieszaniną gazów w rozumieniu tej definicji). Nurkowanie przy 
wykorzystaniu mieszaniny gazów powinno być wykonywane jedynie z zamkniętego dzwonu nurko-
wego. 

Nurkowanie typu “bounce” z wykorzystaniem dzwonów nurkowych typu zamkniętego (Bounce Diving) 
– jedna z technik nurkowania z wykorzystaniem  dzwonu nurkowego, w którym nurkowanie zostaje 
zakończone zanim gazy rozpuszczone w tkankach nurka osiągną stan saturacji i zostanie on pod-
dany dekompresji do ciśnienia atmosferycznego. 

Nurek (Diver) – Osoba, która została przeszkolona i posiada kompetencje w zakresie nurkowania 
komercyjnego przy zastosowaniu aparatury do oddychania pod wodą. 

Nurkowanie (Diving) – Działanie, w którym nurek (patrz definicja wyżej) jest poddawany ciśnieniu 
wyższemu od 130 kPa  (= 3 msw). 

Nurek asystujący (Stand-by Diver) – Nurek, który zajmuje odpowiednią pozycję i jest przygotowany 
do udzielenia natychmiastowej pomocy nurkowi znajdującemu się pod wodą, w sytuacji awaryjnej. 

Nurkowanie przy asyście z powierzchni (Surface Oriented Diving) – Operacja nurkowa różniąca się od 
nurkowania w dzwonie, podczas której nurek wchodzi do wody na powierzchni, schodzi na swoją 
głębokość roboczą i powraca na powierzchnię będąc w pełni narażonym na zmiany ciśnienia wody. 
Podstawowe zasilanie nurka gazem do oddychania odbywa się z powierzchni poprzez (zasilaną 
z powierzchni) pępowinę lub nurek ma na sobie wszystkie butle gazowe (SCUBA). 

Nurkowanie przy zasilaniu z powierzchni (Surface Supplied Diving) – Operacja nurkowania, podczas 
której podstawowe zasilanie nurka gazem do oddychania odbywa się z powierzchni poprzez pępo-
winę. 

Odzyskiwanie gazu (Gas Reclaim) – System pozwalający na odzyskanie gazu w komorze podczas 
przeprowadzanych operacji oraz dekompresji zamiast jego uwalniania do atmosfery. 
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Osoba nadzorująca podtrzymywanie funkcji życiowych (Life support supervisor) – Osoba posiadająca 
odpowiednie przeszkolenie i wyznaczona przez zleceniodawcę prac nurkowych do nadzorowania 
podtrzymywania funkcji życiowych nurka lub nurków w komorze dekompresyjnej. 

Pępowina (Umbillical) – Pępowina jest to zintegrowana wiązka przewodów (zazwyczaj) elektrycz-
nych, gazowych i hydraulicznych stanowiąca połączenie pomiędzy jednostką wsparcia nurkowania 
a dzwonem nurkowym lub też między dzwonem a nurkiem, które może zawierać przewody układów 
telewizyjnych, łączności i zasilania energią, przewody oddechowe oraz węże układu grzewczego 
nurków ciepłą wodą. Częścią pępowiny może być element mocujący służący do przeniesienia sił 
wzdłużnych i poprzecznych podczas podnoszenia i opuszczania dzwonu. Pierścień łączeniowy (Ma-
ting Device lub Mating Flange) – Niezbędny element wyposażenia do stykowania i połączenia 
dzwonu nurkowego z komorą dekompresyjną lub dwóch komór hiperbarycznych. Ze względu na 
interoperacyjność różnych systemów nurkowych pierścienie łączeniowe wykonywane są często w 
oparciu o wymagania zawarte w normie NATO STANAG 1079. 

Pierścień łączący systemu ewakuacji HES (HES Mating Device) – Element zespołu ewakuacji hiperba-
rycznej oznacza wyposażenie niezbędne do łączenia i rozłączania zespołu ewakuacji hiperbarycznej 
oraz powierzchniowej komory dekompresyjnej. 

Przemieszczenie pod ciśnieniem (Transfer Under Pressure (TUP)) – Technika, która umożliwia prze-
mieszczenie nurka z jednej komory dekompresyjnej do innej komory dekompresyjnej, tak aby nurek 
nie był poddany zmianom ciśnienia. 

PVHO (Pressure Vessel for Human Occupancy) – Opracowany w USA kompleksowy standard bezpie-
czeństwa do projektowania, budowy, inspekcji, prób i certyfikacji komór ciśnieniowych przeznaczo-
nych dla ludzi realizujących prace podwodne, mający zastosowanie do załogowych statków głębino-
wych, dzwonów nurkowych, komór hiperbarycznych do rekompresji/dekompresji, treningów ci-
śnieniowych, komór do terapii hiperbarycznej, szkolenia itp. Standard ma zastosowanie do zbiorni-
ków, w których różnica ciśnienia między stroną wewnętrzną a zewnętrzną ma wartość większą niż 
0,14 bar (0,07 MPa). 

Powierzchniowa komora dekompresyjna (Surface compression chamber) – Odpowiednio wyposażona 
komora znajdująca się na powierzchni, w której można przeprowadzać rutynowe operacje dekom-
presji lub re-kompresji leczniczej. 

Rejony niebezpieczne (Hazardous Areas) – oznaczają te miejsca zagrożone wybuchem, w których 
mieszanina wybuchowa gazu i powietrza jest obecna w sposób stały lub przez długi czas (strefa 0); 
w których wybuchowa mieszanina gazu i powietrza może wystąpić w normalnej eksploatacji (strefa 
1); w których wybuchowa mieszanina gazu i powietrza nie powinna wystąpić lub może wystąpić 
przez krótki czas (strefa 2). 

Sprężarka (Compressor) – Urządzenie mechaniczne z układem korbowo-tłokowym lub specjalnym 
wirnikiem do kontrolowanego zwiększania ciśnienia medium gazowego tj. powietrza lub gazów od-
dechowych i wtłaczania  do zbiornika ciśnieniowego, komory ciśnieniowej lub instalacji gazowej. 
Sprężarki tłokowe lub śrubowe muszą posiadać odpowiednie filtry oraz zawory nadmiarowe zabez-
pieczające przed wzrostem ciśnienia w poszczególnych segmentach lub stopniach układu sprężania 
powyżej określonej wartości ciśnienia, zdefiniowanej jak nominalne ciśnienia pracy np. 1.3 x Pnom. 
Sprężarki zwiększające ciśnienie gazów oddechowych od określonej wartości wyższej od ciśnienia 
atmosferycznego do Pnom nazywane są przetłaczarkami. 

Studnia (Moonpool) – Zintegrowany z konstrukcją statku  otwór rozciągający się od dna statku do 
pokładu grodziowego, zaprojektowany indywidualnie dla jednostki wykonującej prace podwodne 
w celu umożliwienia opuszczania i podnoszenia obiektów techniki podwodnej. Studnia jest przezna-
czona do opuszczania i podnoszenia urządzeń techniki podwodnej przy zapewnieniu ograniczenia 
sił hydrodynamicznych wywołanych jednoczesnym działaniem wiatru oraz falowaniem, co 
w istotny sposób rozszerza zakres stanów morza i poprawia bezpieczeństwo operacji podwodnych. 
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System podtrzymywania funkcji życiowych (Life Support System – LSS) – Instalacje służące do dostar-
czania gazu, oczyszczania, wymiany i uzdatniania atmosfery w komorze ciśnieniowej oraz do do-
starczania wody i pożywienia i usuwania odpadów. Oprócz tego obejmują one system nadzorowania 
oraz wyposażenie wymagane do zapewniania bezpiecznego otoczenia zespołowi nurkowemu 
w  dzwonie nurkowym oraz w systemie komory ciśnieniowej we wszystkich możliwych zakresach 
ciśnień i warunkach, które mogą panować podczas operacji nurkowania. 

System podnoszenia i opuszczania LARS (Launch and Recovery System) – Urządzenie wraz z odpo-
wiednim wyposażeniem służące do podnoszenia, opuszczania i transportowania dzwonu nurko-
wego lub kosza nurkowego pomiędzy miejscem pracy nurka a komorą dekompresyjną na po-
wierzchni. 

Saturacja (Saturation) – Stan, w którym nurek poddany jest ciśnieniu otoczenia, większym od ciśnie-
nia atmosferycznego, co powoduje, że ciśnienie w jego tkankach i krwi równoważy się z obojętnym 
czynnikiem mieszaniny oddechowej. 

SCUBA (Self Contained Breathing Apparatus) – Autonomiczny aparat oddechowy do nurkowania. 
(Określenie to jest zarezerwowane dla aparatów o obiegu otwartym. Inne aparaty autonomiczne, 
takie jak te o obiegu zamkniętym mieszaniny gazów oddechowych nie powinny być zaliczane do tej 
kategorii). 

System hiperbaryczny (Hyperbarc System) – oznacza system tworzących spójną całość urządzeń zło-
żonych z odpowiednio ze sobą połączonych komór hiperbarycznuych i wyposażenia niezbędnego 
do realizacji zadań, w których biorą udział ludzie poddani działaniu ciśnienia wyższego niż atmos-
feryczne np. w celu wykonania prac podwodnych, szkolenia nurków lub prowadzenia różnego ro-
dzaju badań naukowych np. symulacji nurkowań z wykorzystaniem nowych typów mieszanin odde-
chowych i itp. 

System nurkowy (Diving System) – oznacza całość urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowa-
dzenia operacji nurkowania przy zastosowaniu technik przemieszczania pod ciśnieniem. 

System nurkowy mobilny (Mobile or Transferable Hyperbarc System) – oznacza system hiperbaryczny 
złożony z określonego w projekcie zestawu  demontowalnych urządzeń  i wyposażenia niezbędnego 
do prowadzenia operacji nurkowania przy zastosowaniu technik przemieszczania pod ciśnieniem, 
który może wykonywać przypisane mu funkcje po prawidłowym montażu w całość na statku, plat-
formie wiertniczej lub na lądzie. Po wykonaniu prac system może zostać zdemontowany i zmagazy-
nowany w bazie lądowej do czasu kolejnego montażu i wykorzystania do prac podwodnych. 

System nurkowy stacjonarny – oznacza system hiperbaryczny, który po zestawieniu w kompletną ca-
łość odpowiednich urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia operacji nurkowania przy 
zastosowaniu technik przemieszczania pod ciśnieniem nie może być zdemontowany/rozmonto-
wany bez naruszenia jego integralności.  

System hiperbarycznego transferu (Hyperbaric Reception Facility – HRF) – oznacza mobilny lub sta-
cjonarny system hiperbaryczny złożony z komory jedno lub wieloprzedziałowej i wyposażony w 
moduł z pierścieniem łączeniowym pozwalającym na podłączenie hiperbarycznych środków ewa-
kuacji pod ciśnieniem (np. SPHL lub dzwon nurkowy) w celu przekazania nurków ewakuowanych 
systemem HES w technice TUP do „komory poczekalni” na czas zorganizowania specjalistycznej po-
mocy medycznej w celu dalszego przemieszczenia  do ośrodków/szpitali wyposażonych w komory 
hiperbaryczne lecznicze lub dekompresyjne wraz z odpowiednim zapleczem medycznym.  

System ewakuacji hiperbarycznej (Hyperbaric Evacuation System – HES) – oznacza całe urządzenie 
i wyposażenie niezbędne do ewakuacji nurków znajdujących się w stanie  saturacji z zamontowanej 
na statku stacjonarnej lub mobilnej komory hiperbarycznej do nurkowań saturowanych do miejsca, 
w którym można przeprowadzić bezpieczną dekompresję nurków ewakuowanych z pomocą HES. 
Głównymi elementami systemu ewakuacji hiperbarycznej są zespół ewakuacji hiperbarycznej, 
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system obsługi oraz system podtrzymywania funkcji życiowych, których parametry funkcjonalne 
dostosowane są do wielkości systemu nurkowego oraz ilości nurków, którzy powinni być ewakuo-
wani. 

System obsługi (Handling system) – oznacza urządzenie i wyposażenie niezbędne do podnoszenia, 
opuszczania oraz przenoszenia zespołu ewakuacji hiperbarycznej z powierzchniowej komory de-
kompresyjnej na morze lub na statek obsługi, stosownie do sytuacji. 

System podtrzymywania funkcji życiowych zespołu ewakuacji hiperbarycznej (Life Support System – 
LSS) – oznacza instalacje służące do dostarczania gazu oraz gazu oddechowego, wyposażenie do pro-
wadzenia dekompresji, system kontroli środowiskowej, wyposażenie chłodzące lub ogrzewające lub 
inne wymagane do zapewnienia bezpiecznego środowiska dla nurków w zespole ewakuacji hiper-
barycznej we wszystkich zakresach ciśnienia, którym nurkowie mogą być poddawani podczas ewa-
kuacji oraz, jeśli ma to zastosowanie, podczas procesu dekompresji. 

Zbiornik ciśnieniowy (Pressure vessel) – oznacza zbiornik zdolny do wytrzymania wewnętrznego 
maksymalnego ciśnienia roboczego, równego co najmniej 1 bar. 

Zespół ewakuacji hiperbarycznej (Hyperbaric Evacuation Unit – HEU) – oznacza urządzenie, za po-
mocą którego nurkowie pozostający pod ciśnieniem mogą być bezpiecznie ewakuowani ze statku 
lub z konstrukcji pływającej do miejsca, w którym można przeprowadzić dekompresję. 

AKRONIMY 

BIBS Zintegrowany system oddechowy (Built In Breathing System) 

DDC Komora dekompresyjna dla nurków (Diving Decompression Chamber) 

ECU Zespół kontroli środowiska (Environmental Control Unit) 

FAT Fabryczne próby odbioru (Factory Acceptance Testing) 

FMECA Analiza przyczyn, skutków i krytyczności wad (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis) 

HES/HEU System/Zespół ewakuacji hiperbarycznej (Hyperbaric Evacuation System/Unit) 

HRC Komora hiperbaryczna ratownicza (Hyperbaric Rescue Chamber) 

HRF Hiperbaryczne Urządzenie Transferowe (Hyperbaric Reception Facility) 

HRU Zespół hiperbaryczny ratowniczy (Hyperbaric Rescue Unit) 

LARS System podnoszenia i opuszczania (Launch and Recovery System) 

LSS System podtrzymywania funkcji życiowych (Life Support System) 

LSU Urządzenie do podtrzymania życia (Life Support Unit) 

MAWP Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (Maximum Allowable Working Pressure) 

MBL Średnie obciążenie zrywające (Mean Breaking Load) 

NDT Badania nieniszcące (Non Destructive Testing) 

PMS System planowego utrzymania (Planned Maintenance System) 

PRV Zbiornik ciśnieniowy (Pressure Vessel) 

PVHO Zbiornik ciśnieniowy do pomieszczania ludzi (Pressure Vessel for Human Occupation) 

SDC Powierzchniowa komora dekompresyjna (Surface Decompression Chamber) 

SPHL Hiperbaryczna łódź ratunkowa z niezależnym napędem (Self-Propelled Hyperbaric Lifeboat) 

SWL Dopuszczalne obciążenie robocze (Safe Working Load) 

TUP Przemieszczanie pod ciśnieniem (Transfer Under Pressure) 
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1.5      Odstępstwa 

Administracja może zwolnić każdy system objęty postanowieniami przepisów, posiadający no-
watorski charakter, z każdego z postanowień zawartych w Przepisach, tak aby postanowienia te nie 
ograniczały działań badawczo-rozwojowych w odniesieniu do takich nowatorskich rozwiązań. Taki 
system powinien być jednak zgodny z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa, które w opinii 
Administracji są odpowiednie do zamierzonych działań i zapewniają ogólne bezpieczeństwo sys-
temu. Administracja udzielając odstępstwa powinna je wyliczyć na certyfikacie systemu nurkowego 
p. 

1.6      Rozwiązania równoważne 

1.6.1     W przypadku gdy Przepisy wymagają, aby system posiadał lub mieścił określony element 
armatury, materiał, aparat, element lub typ wyposażenia lub aby zostało ustanowione określone po-
stanowienie, lub aby była spełniona określona procedura lub rozwiązanie, Administracja może ze-
zwolić na stosowanie alternatywnych rozwiązań w tym systemie, jeśli uzna, że takie alternatywy są 
co najmniej tak efektywne jak te, które zostały określone w postanowieniach niniejszych Przepisów. 

1.6.2     Dopuszcza się zastosowanie na statku alternatywnych/nowatorskich konstrukcji lub roz-
wiązań urządzeń/instalacji stanowiących część systemu nurkowego lub elementów integrujących 
ze statkiem, odbiegających od wymaganych rozwiązań określonych  w mających zastosowanie Prze-
pisach PRS oraz w Konwencji SOLAS, pod warunkiem że: 

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

.2 analiza techniczna takiej konstrukcji/rozwiązania zostanie poddana ocenie przez PRS i zo-
stanie zatwierdzona przez PRS; 

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

.4 wystawiony zostanie przez PRS dokument potwierdzający, że taka konstrukcja/rozwiązanie 
zapewnia równoważny poziom bezpieczeństwa w stosunku do wymaganych rozwiązań 
określonych w Części VI i w Konwencji SOLAS, zgodnie z jej prawidłem II-1/55. 

1.6.3     Kopie dokumentacji z analizą techniczną zatwierdzonej przez PRS oraz kopie dokumentu 
potwierdzającego, że alternatywne/nowatorskie konstrukcje lub rozwiązania urządzeń/instalacji 
elementów systemu są zgodne z wymaganiami prawidła II-1/55 Konwencji SOLAS powinny być 
przechowywane na statku, do celów przeprowadzanych kontroli. 

1.7      Nadzory 

1.7.1     Każdy system nurkowy powinien by poddany poniższym przeglądom: 
.1 Przegląd certyfikacyjny (Initial Survey) przed uruchomieniem zainstalowanego na stałe sys-

temu lub przed pierwszym wystawieniem certyfikatu wymaganego w tym rozdziale Ko-
deksu, który powinien zawierać kompletne i szczegółowe badanie systemu nurkowego, wy-
posażenia, armatury, układów i materiałów i który powinien zapewniać ich pełną zgodność 
z mającymi zastosowanie postanowieniami Przepisów. 

.2 Przegląd odnowieniowy (Renewal Survey) w odstępach czasu określonych przez Admini-
strację, ale nie rzadziej niż co 5 lat, który powinien być kompletnym i szczegółowym bada-
niem potwierdzającym, że system nurkowy, wyposażenie, armatura, układy i materiały są 
w pełni zgodne z mającymi zastosowanie postanowieniami Przepisów. 

.3 Przegląd roczny (Annual Survey) przeprowadzany nie więcej niż 3 miesiące przed lub po 
każdej dacie rocznicowej Certyfikatu bezpieczeństwa systemu nurkowego, tak aby zapewnić 
zgodność systemu nurkowego, jego armatury, układów, wyposażenia bezpieczeństwa oraz 
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innego wyposażenia z mającymi zastosowanie postanowieniami Przepisów oraz ich dobry 
stan eksploatacyjny. Taki przegląd roczny powinien być potwierdzony na certyfikacie wysta-
wionym zgodnie z postanowieniami tego rozdziału. 

1.7.2     W sytuacji gdy ujawniona została wada lub ma miejsce wypadek, który ma wpływ na bez-
pieczeństwo i certyfikację systemu nurkowego, lub gdy przeprowadzono znaczną naprawę lub wy-
mianę, należy zgodnie z sytuacją przeprowadzić inspekcję ogólną lub częściową. Inspekcja ta po-
winna potwierdzić, że przeprowadzone naprawy lub wymiany dokonano efektywnie i że są one pod 
każdym względem w pełni zgodne z mającymi zastosowanie postanowieniami Przepisów. 

1.7.3     Przeglądy i inspekcje powinny być wykonywane przez inspektorów PRS. PRS może jednak 
powierzyć wykonanie przeglądu wyznaczonym inspektorom lub organizacjom przez siebie uzna-
nym. W każdym przypadku, PRS powinien w pełni gwarantować kompletność i efektywność tego 
typu przeglądów. 

1.7.4     Po zakończeniu każdego przeglądu lub inspekcji zgodnie z tym rozdziałem nie należy doko-
nywać istotnych zmian w systemie nurkowym bez uzgodnienia z PRS, Administracją lub właściwie 
upoważnioną osobą lub organizacją, z wyjątkiem wymiany wyposażenia i armatury dokonanej 
w celu naprawy lub konserwacji. 

1.7.5     Wymiana  wyposażenia i armatury, która wymaga nadzoru PRS obejmującego zatwierdzenie 
dokumentacji oraz  podlega nadzorowi w czasie produkcji lub certyfikacji na mocy odrębnych Prze-
pisów, zgodnie z wymaganiami niniejszych Przepisów musi zostać wykonana w uzgodnieniu z PRS. 

1.8      Przeglądy klasyfikacyjne eksploatowanych urządzeń techniki nurkowej  
i podwodnej 

1.8.1     Przegląd zasadniczy dla nadania klasy 

1.8.1.1     Przegląd zasadniczy dla nadania klasy ma na celu ustalenie możliwości nadania klasy urzą-
dzeniu zgłoszonemu po raz pierwszy do klasyfikacji w PRS. Zakres przeglądu ustalany jest każdora-
zowo przez Centralę PRS. 

1.8.1.2     Przegląd zasadniczy przeprowadzany jest przez Placówkę PRS, która po jego pomyślnym 
zakończeniu wydaje Tymczasowe Świadectwo Klasy. Wyniki przeglądu zasadniczego podlegają we-
ryfikacji przez Centralę PRS. 

1.8.1.3     Nadanie klasy następuje w formie wydania Świadectwa Klasy i wpisaniu do Rejestru PRS. 
Nadanie klasy jest stwierdzeniem, że urządzenie całkowicie lub w stopniu uznanym przez PRS 
za wystarczający odpowiada tym wymaganiom Przepisów, które go dotyczą. 

1.8.1.4     Jeżeli szczegóły konstrukcji lub wyposażenia urządzenia przyjmowanego do klasy PRS nie 
odpowiadają wymaganiom Przepisów, a Armator  przedstawi dowody ich zadowalającego działania 
w czasie dotychczasowej eksploatacji lub na podstawie przeprowadzonych badań lub prób, PRS 
może zaakceptować je jako technicznie równoważne. PRS zastrzega sobie prawo do wymagania do-
datkowych prób. 

1.9      Przeglądy okresowe 

Dla utrzymania ważności klasy należy przeprowadzać przeglądy dla odnowienia klasy oraz dla 
potwierdzenia klasy. Obowiązek przeprowadzenia ich w określonych terminach oraz zapewnienie 
warunków do ich przeprowadzenia spoczywa na Armatorze. 
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1.9.1     Przegląd dla odnowienia klasy 

1.9.1.1     Przegląd dla odnowienia klasy ma na celu stwierdzenie zgodności technicznego stanu  
urządzenia z wymaganiami Przepisów PRS. 

1.9.1.2     Każde klasyfikowane urządzenie techniki nurkowej i podwodnej należy przedstawić do 
przeglądu dla odnowienia klasy w odstępach pięcioletnich lub w odstępach krótszych, jeżeli prak-
tyka wskazuje na taką konieczność oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w Świadectwie Klasy 
(patrz Załącznik 1). 

1.9.2     Przegląd dla potwierdzenia klasy 

1.9.2.1     Przegląd dla potwierdzenia klasy ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie w dostatecznym 
stopniu spełnia warunki niezbędne do utrzymania klasy oraz sprawdzenie działania poszczególnych 
mechanizmów, podzespołów i instalacji objętych wymaganiami Przepisów.  

1.9.2.2     Każde urządzenie należy przedstawić do przeglądu dla potwierdzenia klasy w odstępach 
rocznych lub odstępach krótszych, jeżeli praktyka wskazuje na taką konieczność oraz zgodnie z wy-
tycznymi podanymi w Załączniku 1. 

1.9.3     Przeglądy armatorskie 

1.9.3.1     Każde urządzenie techniki nurkowej powinno być poddawane cyklicznym przeglądom ar-
matorskim w odstępach określonych w instrukcji obsługi obiektu. 

1.9.3.2     Każde urządzenie techniki nurkowej powinno być poddane przeglądowi armatorskiemu 
i sprawdzeniu przed każdym użyciem, opuszczeniem na wodę lub częściej, jeżeli praktyka wskazuje 
na taką konieczność. 

1.9.4     Wymagania dodatkowe 

1.9.4.1     Każdy obiekt zanurzalny lub inny klasyfikowany obiekt (urządzenie) wraz ze swoim wy-
posażeniem,  urządzeniami i aparaturą towarzyszącą muszą być utrzymywane w dobrym stanie 
technicznym, a konserwacje przeprowadzane w regularnych odstępach czasu według wytycznych 
wykonawcy. 

Wytyczne wykonawcy powinny zalecać harmonogramy przeglądów, konserwacji i wymian 
określonych elementów. Harmonogramy powinny być uzgodnione z PRS. 

Daty konserwacji przeprowadzanych zgodnie z harmonogramem oraz daty wraz ze szczegółami 
na temat wszelkich zmian i napraw wykonanych poza harmonogramem powinny być odnotowy-
wane w Dzienniku urządzenia. Ponadto w Dzienniku należy zapisywać wyniki dokonywanych po-
miarów. 

1.9.4.2     Inspektorowi PRS dokonującemu przeglądu należy przedstawić do wglądu Dziennik  
w celu sprawdzenia prowadzonych w nim zapisów o przeglądach podanych w 3.2.2, 3.2.3 i 3.2.4 oraz 
informacji o konserwacji urządzeń. 

1.9.4.3     Wszystkie naprawy i zmiany konstrukcyjne mające wpływ na bezpieczeństwo ludzi, 
a w szczególności na niezatapialność, stateczność, na systemy podtrzymywania życia oraz zmiany 
w układach zasilania, monitorowania stanu technicznego  i napędu należy uzgadniać z Centralą PRS.  

1.10     Przeglądy doraźne 

1.10.1     Przeglądy doraźne są przeprowadzane w razie zgłoszenia urządzenia lub poszczególnych 
jego mechanizmów, urządzeń, instalacji i elementów wyposażenia do przeglądu we wszystkich in-
nych przypadkach niż przeglądy zasadnicze i okresowe. Zakres przeglądu i sposób jego przeprowa-
dzania ustala każdorazowo Centrala PRS. 
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1.10.2     Urządzenie należy poddać doraźnemu przeglądowi poawaryjnemu w przypadku uszko-
dzenia  któregokolwiek z jego elementów składowych objętych wymaganiami Przepisów i podlega-
jących nadzorowi PRS. Przegląd należy wykonać, jeżeli uszkodzenia powstały podczas wykonywa-
nia prac, jak również podczas transportu i składowania. Przegląd poawaryjny ma na celu ustalenie 
rozmiarów uszkodzeń, uzgodnienie zakresu prac związanych z usunięciem skutków awarii oraz 
określenie możliwości i warunków zachowania klasy. 

1.10.3     Przegląd doraźny jest przeprowadzany na zlecenie armatora lub ubezpieczyciela w zakre-
sie niezbędnym do ustalenia skutków awarii i jej wpływu na ważność klasy.  

1.10.4     W szczególnych przypadkach PRS może na wniosek armatora dokonać przeglądu i wydać 
dokument stwierdzający zgodność systemu nurkowego lub też innego urządzenia techniki podwod-
nej lub jego części, która nie jest klasyfikowana przez PRS, ale jest zbudowana pod nadzorem lub 
zgodnie z Przepisami PRS bądź innymi uznanymi przepisami lub normami dotyczącymi urządzeń 
techniki podwodnej, nurkowej i hiperbarycznej.  

1.11     Przesunięcia terminów przeglądów okresowych 

1.11.1     W uzasadnionych przypadkach PRS może, na wniosek armatora i po dokonaniu przeglądu 
okolicznościowego w zakresie ustalonym przez PRS, przesunąć termin kolejnego przeglądu dla od-
nowienia klasy. Przegląd dla odnowienia klasy może być przesunięty najwyżej o 3 miesiące. 

1.11.2     Przeglądy dla potwierdzenia klasy przeprowadza się w odstępach rocznych, nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed i nie później niż 3 miesiące po upływie każdego okresu rocznego, licząc od daty 
nadania lub odnowienia klasy, data przeprowadzenia przeglądu rocznego pozostaje bez wpływu na 
terminy następnych przeglądów okresowych w cyklu klasyfikacyjnym. 

1.12     Wyłączenie obiektu z eksploatacji 

1.12.1     Jeżeli urządzenie zostało wycofane z eksploatacji w sposób uzgodniony z PRS, można je 
ponownie wprowadzić do eksploatacji pod warunkiem przeprowadzenia przeglądu dla potwierdze-
nia klasy zgodnie z 3.2.3. 
Uwaga: 
Jeżeli okres wycofania z eksploatacji jest dłuższy niż 3 lata, to przed wprowadzeniem do eksploatacji należy obiekt przed-
stawić do przeglądu w zakresie jak dla odnowienia klasy. 

1.12.2     Jeżeli urządzenie nie było wycofane z eksploatacji w sposób uznany i uzgodniony z PRS, to 
przed wprowadzeniem do eksploatacji należy przedstawić je do przeglądu w zakresie jak dla odno-
wienia klasy. 

1.12.3     Jeżeli okres wycofania obiektu z eksploatacji przekroczył 12 miesięcy lub zaniedbano ar-
matorskie przeglądy lub nie dotrzymano ich terminów, to przed wprowadzeniem obiektu do eks-
ploatacji należy przeprowadzić przegląd co najmniej w zakresie podanym w 3.2.3. Szczegółowy za-
kres przeglądu jest jednak ustalany przez PRS. 

1.12.4     Fakt wyłączenia obiektu lub urządzenia z eksploatacji  należy odnotować w Dzienniku 
Pracy systemu nurkowego lub obiektu podwodnego. 

1.13     Utrata klasy 

Świadectwo klasy wydane dla urządzenia techniki nurkowej i podwodnej traci ważność: 
.1 w przypadku uszkodzenia konstrukcji lub poszycia, systemów, instalacji lub ich części skła-

dowych podczas eksploatacji lub w czasie transportu i składowania; 
.2 jeżeli konstrukcję, systemy, instalacje lub inne urządzenia poddano przeróbkom lub zmia-

nom bez uzgodnienia z PRS; 
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.3 jeżeli armator nie przedstawił w ustalonym terminie urządzenia do przeglądu okresowego 
wymaganego w 3.2. 

1.14      Klasyfikacja urządzeń techniki nurkowej i podwodnej z klasą innej instytucji  
klasyfikacyjnej oraz urządzeń nieklasyfikowanych 

1.14.1     PRS może przyjąć do klasyfikacji urządzenie z klasą innej instytucji klasyfikacyjnej lub 
obiekt, który uprzednio nie był klasyfikowany, pod warunkiem przedstawienia go do przeglądu za-
sadniczego dla nadania klasy. 

1.14.2     Urządzenie techniki nurkowej i podwodnej mające ważną klasę innej instytucji klasyfika-
cyjnej może być przyjęte do klasyfikacji i poddane przeglądowi zasadniczemu dla nadania klasy 
w zakresie przeglądu dla odnowienia klasy. 

1.14.3     Przy zgłoszeniu do klasyfikacji urządzenia lub systemu hiperbarycznego mającego klasę 
innej instytucji klasyfikacyjnej lub urządzenia, którego klasa utraciła ważność – należy przedstawić 
następujące dokumenty: 

.1 ostatnie Świadectwo klasy lub inne certyfikaty i równoważne dokumenty; 

.2 wszystkie sprawozdania instytucji klasyfikacyjnej z przeglądów przeprowadzonych w okre-
sie od ostatniego przeglądu dla odnowienia klasy oraz wszystkie inne dostępne sprawozda-
nia i raporty; 

.3 Dziennik urządzenia lub równoważny dokument; 
oraz następującą dokumentację techniczną: 

.4 opis techniczny; 

.5 instrukcję (lub zestaw instrukcji) obsługi urządzenia wraz z planem przeglądów i konserwa-
cji; 

.6 plan ogólny z zestawieniem najważniejszych elementów oraz ich charakterystyką; 

.7 zestawienie materiałów oraz elementów wyposażenia; 

.8 linie teoretyczne i krzywe Bonjeana (jeżeli mają zastosowanie); 

.9 obliczenia pływalności i stateczności; 

.10 rysunki kadłuba i jego konstrukcji; 

.11 rozwinięcie poszycia wraz z konstrukcją nośną kadłuba/ poszycia; 

.12 luki, otwory wejściowe (włazy)/ śluzy oraz iluminatory, okna i otwory w kadłubie wraz 
z zamknięciami; 

.13 systemy manewrowe oraz napędowe i ich rozplanowanie (jeżeli mają zastosowanie); 

.14 pokłady i grodzie wodoszczelne; 

.15 urządzenia napędowo-sterowe (aktywne i bierne); 

.16 plan lub rozwiązania w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej; 

.17 rozmieszczenie urządzeń ochrony przeciwpożarowej, wykrywania i gaszenia pożaru; 

.18 schematy rurociągów i przewodów do cieczy i gazów (sztywnych i elastycznych); 

.19 schematy systemów balastowych i kontroli trymu; 

.20 schemat(y) oraz opis systemu podtrzymania życia; 

.21 schemat systemu podtrzymania życia/ awaryjnego systemu podtrzymania życia oraz sche-
mat układu kontroli atmosfery; 

.22 konstrukcja zbiorników ciśnieniowych oraz ich armatura; 

.23 schemat(y) instalacji gazowo-wodnej i magazynowanie gazów; 

.24 schemat i opis instalacji sprężania gazów oddechowych oraz  przetłaczania gazów z charak-
terystyką urządzeń; 

.25 schemat i opis systemu łączności (zewnętrzne i wewnętrzne systemy ostrzegawcze) i ich 
rozplanowanie; 

.26 schemat instalacji elektrycznej oraz głównych i awaryjnych, oraz układów automatyki; 

.27 schematy zasadnicze rozdzielnic; 
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.28 schemat(y) rozplanowania urządzeń do holowania, opuszczania-podnoszenia, kotwiczenia, 
cumowania i składowania wraz z zabezpieczeniem otworów, iluminatorów i innych wraż-
liwych na uszkodzenia części; 

.29 plan oraz opis urządzeń i systemów ratunkowych oraz ewakuacji; 

.30 inne systemy (istotne ze względu na funkcjonalność systemu i bezpieczeństwo obiektu oraz 
personelu i pasażerów); 

.31 instrukcję obsługi systemu hiperbarycznego. 

1.14.4     Szczegółowy wykaz dokumentacji podlega weryfikacji oraz docelowemu uzgodnieniu 
z PRS. 

1.14.5     Przy zgłoszeniu do klasyfikacji nieklasyfikowanego urządzenia techniki nurkowej i pod-
wodnej zakres dokumentacji do zatwierdzenia i zakres przeglądu zasadniczego każdorazowo ustala 
PRS. 

1.15     Terminy przeglądów okresowych 

1.15.1     Terminy przeglądów okresowych urządzenia zbudowanego pod nadzorem klasyfikacyj-
nym PRS wyznacza się od daty wydania Świadectwa klasy. 

1.15.2     Terminy przeglądów okresowych urządzenia, które mając klasę innej instytucji klasyfika-
cyjnej zostało przyjęte do klasyfikacji PRS podczas przeglądu dla potwierdzenia klasy i któremu zo-
stała nadana klasa na okres ważności dotychczasowego Świadectwa klasy, wyznacza się w odniesie-
niu do daty wydania Świadectwa klasy przez instytucję klasyfikacyjną uprzednio klasyfikującą. 

1.15.3     Terminy przeglądów okresowych urządzenia nieklasyfikowanego wyznacza się w odnie-
sieniu do daty nadania klasy. 

1.15.4     Terminy kolejnych przeglądów okresowych eksploatowanych urządzeń wyznacza się 
w odniesieniu do daty zakończenia ostatniego przeglądu dla odnowienia klasy, za którą przyjmuje 
się datę wydania Świadectwa klasy. 

1.16     Przywrócenie klasy 

Każde urządzenie, którego dokument klasyfikacyjny utracił ważność, może być na wniosek ar-
matora poddany przeglądowi w celu przywrócenia klasy. Zakres przeglądu ustala każdorazowo PRS.  

1.17     Nadanie klasy urządzeniu techniki nurkowej i podwodnej zbudowanemu  
pod nadzorem PRS 

1.17.1     Postanowienia ogólne  

1.17.1.1     Nowe urządzenie techniki nurkowej i podwodnej, zbudowane pod nadzorem PRS, może 
otrzymać klasę PRS po pozytywnym zakończeniu przeglądu zasadniczego (nadzoru nad budową), 
obejmującego następujące czynności klasyfikacyjne: 

.1 zatwierdzenie dokumentacji technicznej w zakresie uzgodnionym z PRS, 

.2 nadzór nad produkcją materiałów, wyrobów, urządzeń i wyposażenia, 

.3 nadzór nad budową,  

.4 nadzór nad montażem urządzeń, instalacji i wyposażenia, 

.5 nadzór nad próbami. 

1.17.1.2     Po zakończeniu przeglądu zasadniczego w oparciu o zatwierdzoną przez Centralę PRS 
dokumentację Placówka PRS wydaje Tymczasowe Świadectwo Klasy. Wyniki przeglądu zasadni-
czego podlegają weryfikacji przez Centralę PRS. 
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1.17.1.3     Nadanie klasy następuje w formie wydania Świadectwa Klasy i wpisania do Rejestru PRS. 
Nadanie klasy jest stwierdzeniem, że urządzenie całkowicie lub w stopniu uznanym przez PRS 
za wystarczający odpowiada tym wymaganiom Przepisów, które go dotyczą. 

1.18     Podstawowa dokumentacja nadzorczo-wykonawcza urządzenia w budowie 

1.18.1     Szczegółowy zakres dokumentacji jest ustalany przez Centralę PRS na podstawie zgłosze-
nia otrzymanego od armatora lub upoważnionej przez właściciela osoby. Zgłoszenie powinno za-
wierać opis techniczny urządzenia, który powinien zawierać: 

.1 nazwę i typ urządzenia; 

.2 dane adresowe miejsca budowy z opisem wykorzystywanych procesów technologicznych 
oraz informacjami nt. planowanych wykorzystywanych metod zapewnienia jakości; 

.3 plan ogólny; 

.4 rodzaj pracy, do której urządzenie jest przeznaczone; 

.5 opis systemów podtrzymania życia; 

.6 liczbę załogi, nurków i pasażerów; 

.7 typ  napędu i systemu pozycjonowania; 

.8 deklarację głębokości roboczej; 

.9 system sterowania pracą obiektu; 

.10 szybkość jednostki i dopuszczalne zewnętrzne warunki pracy, w jakich obiekt będzie pra-
cował (siła wiatru, stan morza, prądy wody, temperatura); 

.11 czas zanurzenia; 

.12 ewentualne ograniczenie liczby zanurzeń. 

1.19     Podstawowa dokumentacja obiektu zanurzalnego w przebudowie 

1.19.1     Przed przystąpieniem do przebudowy obiektu zanurzalnego należy przedstawić Centrali 
PRS do rozpatrzenia i zatwierdzenia dokumentację tych części obiektu lub mechanizmów i wyposa-
żenia, które będą przebudowywane. 

1.19.2     W przypadku instalowania nowych, objętych wymaganiami PRS mechanizmów lub urzą-
dzeń zasadniczo różniących się od dotychczas zainstalowanych, należy przedstawić Centrali PRS do 
rozpatrzenia i zatwierdzenia dokumentację tych mechanizmów/ urządzeń, w zakresie jak dla nada-
nia klasy obiektu nowobudowanego. 

1.20     Certyfikacja 

1.20.1     Po przeglądzie lub inspekcji systemu nurkowego, który potwierdzi spełnianie postanowień 
Przepisów, Administracja lub właściwie przez nią upoważniona osoba lub Polski Rejestr Statków 
(PRS) powinna wystawić certyfikat. W każdym przypadku Administracja powinna przyjąć pełną od-
powiedzialność za certyfikat. 

1.20.2     Certyfikat powinien być sporządzony w oficjalnym języku Administracji, w formie odpo-
wiadającej wzorowi podanemu w Załączniku do niniejszych Przepisów. Jeśli zastosowany język nie 
jest językiem angielskim,  tekst powinien zawierać tłumaczenie na język angielski.  

1.20.3     Wszelkie odstępstwa udzielone zgodnie z p. 1.5 powinny być odnotowane w Certyfikacie. 

1.20.4     Certyfikat powinien być wystawiony na okres podany przez Administrację, który nie powi-
nien przekraczać 5 lat od daty wystawienia. 

1.20.5     Przedłużenie ważności certyfikatu może być udzielone na okres maksymalnie 5 miesięcy 
za zgodą Administracji, pod warunkiem przeprowadzenia przeglądu rocznego. 
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1.20.6       Ważność certyfikatu może wygasnąć, jeśli system nurkowy poddano znacznym zmianom 
bez zgody Administracji lub właściwie przez nią upoważnionej osoby lub organizacji, z wyjątkiem 
wymiany takiego wyposażenia lub armatury, która dokonywana jest w celu naprawy lub konserwa-
cji, lub w przypadku gdy nie wykonano przeglądów lub inspekcji określonych przez Administrację 
zgodnie z postanowieniami 1.6.1.  

1.20.7      Każdy główny element systemu nurkowego powinien posiadać oznaczenie lub pieczęć 
z numerem urzędowym lub z innym wyróżniającym znakiem identyfikacyjnym, który powinien być 
podany na certyfikacie.  

1.20.8     Na certyfikacie należy podać graniczne warunki eksploatacyjne, z uwzględnieniem ruchów 
statku oraz warunków środowiskowych. 

1.21     Dokumenty/Dokumentacja 

Każdy system nurkowy posiadający certyfikat wystawiony zgodnie z wymaganiami rozdziału 
1.20 oraz gdy objęty jest kontrolą Administracji innej niż ta, która wystawiła certyfikat, podlega kon-
troli urzędników  odpowiednio upoważnionych przez tą Administrację w celu weryfikacji ważności 
certyfikatu. Taki certyfikat powinien być zaakceptowany, chyba że są oczywiste podstawy do przy-
puszczenia że stan systemu nurkowego lub jego wyposażenia w istotny sposób nie odpowiada zapi-
som tego certyfikatu. W takim przypadku urzędnik przeprowadzający kontrolę może podjąć takie 
kroki, które pozwolą na tymczasową eksploatację systemu bez ryzyka dla nurków i personelu na 
statku. W przypadku gdy taka kontrola skutkuje jakąkolwiek interwencją, urzędnik prowadzący 
kontrolę powinien poinformować pisemnie Administrację lub konsula lub, w przypadku jego nieo-
becności, najbliższego przedstawiciela służb dyplomatycznych kraju, w którym zarejestrowany jest 
dany statek lub konstrukcja pływająca, o wszystkich okolicznościach, które stanowią podstawę do 
uznania interwencji za niezbędną. 
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2     WYMAGANIA PROJEKTOWE I NADZORY NAD BUDOWĄ ORAZ EKSPLOATACJĄ SYSTEMÓW 
HIPERBARYCZNYCH 

2.1      Postanowienia ogólne 

2.1.1     Na ile to uzasadnione i praktyczne, system hiperbaryczny, jak również inne urządzenie do 
prac podwodnych objęte wymaganiami niniejszych Przepisów powinny być  zaprojektowane i zbu-
dowane w  taki  sposób, aby zminimalizować możliwość wystąpienia błędu ludzkiego. Dodatkowo, 
w konstrukcji i budowie systemu należy stosować takie rozwiązania, aby awaria pojedynczego ele-
mentu nie stwarzała drastycznego obniżenia poziomu oraz systemu nurkowego lub jego urządzeń, 
a w konsekwencji bezpieczeństwa dla ludzi znajdujących się pod wodą lub w środku urządzeń tech-
niki podwodnej. Wykorzystanie w tym celu metod analizy ryzyka powinno być uzgodnione z PRS.   

2.1.2     Projekt systemów nurkowych i ich komponentów powinien uwzględniać warunki eksploatacji 
wynikające z założeń projektowych oraz wymagań w zakresie certyfikacji.  

2.1.3     Materiały zastosowane do wykonania komponentów systemów nurkowych powinny być 
odpowiednie do ich zamierzonego zastosowania i jako warunek zasadniczy powinny spełniać wy-
magania niniejszych Przepisów PRS w zakresie budowy i konstrukcji systemów hiperbarycznych 
oraz systemów i urządzeń współpracujących. 

2.1.4     W zakresie spełnienia wymagań związanych z bezpieczną integracją i działaniem na statku 
posiadającym znak klasy DIV SSS lub DIV-SSA lub DIV-SSB należy spełnić wymagania mających za-
stosowanie części Przepisów PRS w zakresie konstrukcji kadłuba, wyposażenia kadłubowego, sta-
teczności, ochrony przeciwpożarowej, instalacji maszynowych, instalacji elektrycznych i automatyki 
oraz materiałów i technologii spawania. 

2.1.5     Wszystkie komponenty systemu nurkowego powinny być zaprojektowane, zbudowane 
i poddane próbom zgodnie z normami międzynarodowymi lub krajowymi, uznanymi przez Admini-
strację, lub specyfikacjami własnościowymi akceptowanymi przez Administrację. 

2.1.6     W projekcie zbiorników ciśnieniowych uwzgledniającym elementy takie jak włazy, zawiasy, 
mechanizmy zamykające, elementy łączeniowe oraz penetratory, oprócz takich parametrów projek-
towych jak ciśnienie, temperatura, drgania, warunki eksploatacyjne oraz środowiskowe, należy roz-
patrywać skutki niewłaściwego użytkowania i wypadków. W uzasadnionych przypadkach należy 
przeprowadzić stosowną analizę ryzyka, aby zademonstrować, iż proponowane rozwiązanie spełnia 
wymagania PRS lub mających zastosowanie norm lub innych wymagań uznanych przez Administrację. 

2.1.7     Wszystkie komponenty systemu nurkowego powinny być zaprojektowane, zbudowane 
i rozmieszczone tak, aby umożliwić łatwe ich czyszczenie, dezynfekcję, przeglądy i konserwację. 

2.1.8     Systemy nurkowe powinny być wyposażone w niezbędny i opisany w dokumentacji sprzęt 
np. urządzenia, a także inne wyposażenie, które nie jest ujęte w wymaganiach niniejszych Przepi-
sów, ale jest potrzebne do  bezpiecznego użytkowania systemu nurkowego w zakresie umożliwiają-
cym  sterowanie i monitorowanie pracy poszczególnych elementów systemu w sposób pozwalający 
na bezpieczne  wykonywanie wszystkich etapów operacji nurkowania zgodnie z mającymi zastoso-
wanie Przepisami Administracji.  

2.2      Warunki środowiskowe 

2.2.1     Systemy nurkowe oraz ich elementy składowe przeznaczone do zainstalowana na statkach 
lub innych obiektach pływających powinny być zaprojektowane do warunków przewidywanej 
pracy. 
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2.2.2     Wymagania środowiskowe powinny uwzględniać wszystkie czynniki zewnętrzne, jakie 
mogą mieć wpływ na pracę oraz bezpieczeństwo systemu oraz jego elementów składowych, które 
obejmować muszą możliwe oddziaływanie: 
− falowania wody, 
− prądu morskiego, 
− wiatru, 
− pływów, 
− temperatury powietrza i wody, 
− zalodzenia. 

Opis i specyfikacja komponentów systemu musi zawierać ograniczenia dla czynników zewnętrz-
nych i wewnętrznych wymienionych w p. 3.1.2. 

2.2.3     Zewnętrzne czynniki środowiskowe  

2.2.3.1     Zastosowane materiały oraz technologie powinny być dobrane z uwzględnieniem przewi-
dywanego środowiska pracy systemu. 

2.2.3.2     Zintegrowany na statku system nurkowy musi być dostosowany do pracy w warunkach 
określonych w Tabeli. 2-1. 

Tabela 2-1 
Dopuszczalne projektowe kąty przechyłów  

dla systemu hiperbarycznego i jego komponentów 

Miejsce Przechyły Przechył stały Przegłębienia 
(trymy) 

Przegłębienie 
stałe 

Elementy systemu hiperbarycznego, komory  
i inne instalacje powierzchniowe montowane 
na statku lub obiekcie pływającym 

± 22,5 °C ± 15 °C ± 10 °C ± 5 °C 

Na ruchomej konstrukcji pełnomorskiej (np. 
obiekty MODU) – ± 15 °C – ± 15 °C 

Wyposażenie wewnątrz dzwonu/ obiektu ± 45 °C ± 12,5 °C – – 

W przypadku urządzeń dźwignicowych dopuszczalne kąty określone są w p. 3.7.8.3, Tablica 3-1. 

2.2.3.3     Przestrzenie wewnętrzne obiektów ciśnieniowych systemów nurkowych powinny być za-
projektowane  stosownie do poniższych wymagań: 

a) dla zakresu ciśnień otoczenia: od ciśnienia atmosferycznego do 1,25 razu ciśnienia odpowiada-
jącego maksymalnej głębokości, dmax przy prędkości zasilania wnętrza sprężonym powietrzem 
lub mieszaninami  i tempie dekompresji minimum 0,06m/min, 

b) dla zakresu temperatur otoczenia: od 5°C do 50°C, o ile nie podano inaczej, 
c) dla wilgotności względnej: do 100%, 
d) dla skażenia atmosfery solą (w przeliczeniu na NaCl): do 1 mg chlorku sodu na 1 m3 powietrza, 

przy wszystkich odnośnych warunkach temperatury i wilgotności. 

2.2.3.4     Przestrzenie zewnętrzne systemu nurkowego powinny być zaprojektowane stosownie do 
poniższych wymagań: 

a) dla zakresu  temperatur otoczenia komory lub dzwonu od - 10°C do 55°C, o ile nie podano inaczej; 
dla wyższych temperatur należy przewidzieć ochronę termiczną wnętrz tych obiektów, 

b) dla  wilgotności względnej 100%, 
c) dla skażenia atmosfery solą (w przeliczeniu na NaCl): do 1 mg chlorku sodu na 1 m3 powietrza, 

przy wszystkich odnośnych warunkach temperatury i wilgotności. 
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2.2.3.5     Obiekty i elementy zanurzalne  systemów nurkowych powinny być zaprojektowane sto-
sownie do poniższych wymagań: 
a) dla zakresu temperatur otoczenia: -2°C do 30°C, 
b) dla zakresu ciśnień otoczenia: 1 bar do 1,25  razy ciśnienie odpowiadające maksymalnej głębo-

kości roboczej, 
c) dla zasolenia wody w toni wodnej 35 promile, 
d) dla zwiększenia ciśnienia ze wzrostem głębokości wynikające z zasolenia. Ciśnienie odpowia-

dające 10 m głębokości zanurzenia w wodzie morskiej o temperaturze 0°C przy zasoleniu wzra-
sta  o 3,5 %  

e) Można przyjąć jako okres ciśnień od 0 do 10 bar jako średnie dla głębokości od zera do 100 m. 
Dla wody słonej można przyjąć pionowy rozkład gęstości związanej z zasoleniem, jak następuje: 

f) 0,4 % przyrostu dla wzrostu zasolenia od 3,5 ‰ do 4,0 ‰, 
g) 0,3 % zmniejszenia dla wzrostu temperatury od 100°C do 200°C. 

2.2.4     Podstawowa dokumentacja nadzorczo-wykonawcza nowo budowanych urządzeń techniki 
podwodnej powinna zawierać wszystkie dane wymagane na poszczególnych etapach procedury kla-
syfikacji. Jej ogólny zakres opisany jest w niniejszym rozdziale.   

2.2.5     Dokumentacja powinna być dostarczona w trzech egzemplarzach wraz ze szczegółowym 
spisem zawartości. Za zgodą PRS dokumentacja może być dostarczona w postaci elektronicznej. Pliki 
dokumentacji powinny być przekazane w postaci plików pdf zakodowanych w tym samym formacie 
jak oryginalny rysunek projektowy. Sposób dostarczenia dokumentacji opisany jest na stronie 
www.prs.pl. 

2.2.6     Szczegółowy zakres dokumentacji ustalany jest przez Centralę PRS na podstawie zgłoszenia 
otrzymanego od armatora lub upoważnionej przez właściciela osoby. Zgłoszenie powinno zawierać 
opis techniczny urządzenia zawierający następujące informacje: 
a) aktualne dane kontaktowe projektanta, armatora lub osoby upoważnionej do kontaktu z PRS; 
b) typ urządzenia; 
c) plan ogólny; 
d) rodzaj pracy, do której urządzenie jest przeznaczone; 
e) opis systemów podtrzymania życia; 
f) liczbę załogi i pasażerów; 
g) typ  napędu;  
h) typ systemu pozycjonowania i/lub kotwiczenia; 
i) deklarację głębokości roboczej; 
j) system sterowania pracą obiektu; 
k) prędkość jednostki i dopuszczalne zewnętrzne warunki pracy, w jakich obiekt będzie pracował 

(charakterystyka falowania, siła wiatru, stan morza, prądy wody, graniczne temperatury eks-
ploatacji); 

l) czas zanurzenia; 
m) ewentualne ograniczenie liczby zanurzeń; 
n) opis ogólny jednostki pływającej przeznaczonej do instalacji urządzenia lub do jego obsługi po-

wierzchniowej. 

2.2.7     Podstawowa dokumentacja obiektu zanurzalnego w przebudowie 

2.2.7.1     Przed przystąpieniem do przebudowy obiektu hiperbarycznego lub zanurzalnego należy 
przedstawić Centrali PRS do rozpatrzenia i zatwierdzenia dokumentację tych części obiektu lub me-
chanizmów i wyposażenia, które będą przebudowywane. 
  

http://www.prs.pl/
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2.2.7.2     W przypadku instalowania nowych, objętych wymaganiami PRS mechanizmów lub urzą-
dzeń zasadniczo różniących się od dotychczas zainstalowanych, należy przedstawić Centrali PRS do 
rozpatrzenia i zatwierdzenia dokumentację tych mechanizmów/ urządzeń, w zakresie jak dla nada-
nia klasy obiektu nowobudowanego. 

2.2.8     Wymagania szczegółowe w zakresie dokumentacji konstrukcyjnej 

2.2.8.1     Nadzorowi podlega dokumentacja techniczna już w fazie przygotowania produkcji lub wy-
twarzania. W czasie z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem produkcji należy przedło-
żyć projekt techniczny i inne dokumenty zawierające wymagane szczegóły dotyczące realizacji. Do-
kumenty, wymagane zatwierdzenia lub do wglądu, wymieniono w punktach poniżej. 

2.2.8.2     Plan ogólny systemu nurkowego obejmujący dokumentacje stanowisk(a) nurkowania lub 
prac podwodnych należy przedłożyć do zatwierdzenia w następującym zakresie: 
− plan generalny systemu nurkowania, pokazujący jego konfiguracje i usytuowanie z uwzględnie-

niem położenia poszczególnych elementów wchodzących w skład systemu, w tym wszystkich   
urządzeń pomocniczych niezbędnych do realizacji nurkowania i prac podwodnych. 

2.2.8.3     Opis systemu nurkowego wraz  informacjami i dokumentami zawierającymi poniższe pa-
rametry i dane techniczne systemu nurkowego: 

.1 Maksymalna głębokość robocza komory dmax, 

.2 Maksymalna głębokość operacyjna dla dzwonu nurkowego, jeżeli ta ostatnia jest większa niż 
dmax, 

.3 Maksymalny czas pracy  top, 

.4 Maksymalna liczba nurków obsady dzwonu nurkowego, 

.5 Maksymalna liczba nurków w systemie nurkowym, w przypadku gdy do realizacji nurkowa-
nia niezbędna jest komora, 

.6 Opis technologii nurkowania w zakresie ustalonym z towarzystwem, w tym skrócona proce-
dura wykonywania prac będących podstawą ubiegania się o świadectwo, 

.7 Plan konfiguracji stanowisk sterowania i nadzorowania pracy systemu, w tym kierownika 
prac podwodnych wraz z pokazaniem dróg ewakuacji, 

.8 Program badań i prób dla eksploatacji i obsługi oraz sytuacji awaryjnych. 

2.2.8.4     Plany i rysunki konstrukcyjne, wymiary, połączenia spawane, plan rurociągów dla dzwonu 
nurkowego, komory oraz innych zbiorników i butli ciśnieniowych, z zaznaczeniem włazów, śluz, ilu-
minatorów, przejść gazowych, złączy elektrycznych i penetratorów, połączeń kołnierzowych i spa-
wanych. 

2.2.8.5     Rysunki i obliczenia elementów połączeń dwóch elementów ciśnieniowych rozłącznych 
w czasie pracy i połączeń stałych podczas wykorzystania systemu nurkowego. 

2.2.8.6     W zakresie dokumentacji materiałowo-technologicznej dokumentacja musi zawierać na-
stępujące informacje: 

.1 Rodzaje materiałów (atesty hutnicze i materiałowe wraz z odniesieniem do mających zasto-
sowanie norm), 

.2 WPS/WPQR w zakresie technologii spawania dla wszystkich połączeń spawanych występu-
jących w systemie, 

.3 Dane o obróbce cieplnej, 

.4 Tolerancje procesu wytwarzania dla wyrobu, 

.5 Zakres badań nieniszczących dla połączeń spawanych, 

.6 Rodzaj materiałów termoizolacyjnych i ich opis,  

.7 Własności lub ich zmiana w funkcji temperatury (palność), 
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.8 Rodzaj materiałów zapewniających pływalność oraz ich dane zawierające informacje o ci-
śnieniu/głębokości wody powodującej zgniecenie materiału tj. ciężar właściwy, nasiąkliwość 
w funkcji głębokości słupa wody i czasu zanurzenia. 

2.2.8.7     Dokumentacja konstrukcyjna komór hiperbarycznych i urządzeń ciśnieniowych w zakre-
sie wytrzymałości doraźnej i zmęczeniowej powinna obejmować obliczenia grubości powłok oraz 
wszystkich elementów konstrukcyjnych zbiorników ciśnieniowych zgodnie ze standardem akcepto-
wanym przez PRS np. PN-EN 13445 lub ASME.  

2.2.8.8     Obliczenia wytrzymałościowe powinny uwzględniać przeznaczenie zbiornika, zastoso-
waną technologię budowy oraz materiały. Obliczenia powinny obejmować obliczenia grubości po-
włok, przegród, włazów, iluminatorów, przyłączy armatury penetrującej powłoki ciśnieniowe 
i wzmocnień powłok, tam gdzie jest to niezbędne. Obliczenia powinny uwzględniać niezbędne nad-
datki korozyjne oraz odporność zmęczeniową. 

2.2.8.9     Rysunki i obliczenia dla zbiorników i magazynów gazów obejmujące np. butle stalowe bez 
szwu wytwarzane w oparciu o uznane normy i standardy certyfikacji, w tym rysunki techniczne 
obejmujące wymiary i elementy armatury, takie jak zawory bezpieczeństwa, zawory odcinające, ma-
nometry, urządzenia zabezpieczające dla każdego rodzaju i wielkości zbiornika lub butli. Przykła-
dowe standardy zawarto w Tabeli 2-2. 

Tabela 2-2 

Norma Nazwa 

EN-ISO 9809-1 
Butle do gazów -- Bezszwowe stalowe butle wielokrotnego napełniania gazem -- Projektowanie, 
konstrukcja i badania -- Część 1: Ulepszane cieplnie butle stalowe o wytrzymałości na rozciąganie 
mniejszej od 1 100 MPa 

EN ISO 9809-2 
Butle do gazów -- Bezszwowe stalowe butle wielokrotnego napełniania gazem -- Projektowanie, 
konstrukcja i badania -- Część 2: Ulepszane cieplnie butle stalowe o wytrzymałości na rozciąganie 
większej lub równej 1 100 MPa 

EN-ISO 11120 
Butle do gazów -- Bezszwowe stalowe zbiorniki rurowe wielokrotnego napełniania o pojemności 
wodnej od 150 l do 3000 l -- Projektowanie, konstrukcja i badania. 

2.2.8.10     PRS może dopuścić do użytkowania zbiornik innego typu wykonany w standardzie ak-
ceptowalnym przez Administrację po przeprowadzeniu weryfikacji dokumentacji konstrukcyjnej 
oraz badań w oparciu o program zatwierdzony przez PRS. 

2.2.8.11     Dokumentacja zbiornika ciśnieniowego powinna zawierać następujące dane:  
.1 Opis i przeznaczenie zbiornika; 
.2 Nominalne ciśnienie pracy; 
.3 Wymiary oraz tolerancje wykonania;  
.4 Opis sposobu wytwarzania; 
.5 Charakterystyka  obróbki cieplnej; 
.6 Specyfikacje materiałowe dla wyprodukowanego zbiornika, z następującymi danymi: 

.6.1 Rodzaj materiału; 

.6.2  Informacja o składzie chemicznym materiałów; 

.6.3  Wytrzymałość na rozciąganie; 

.6.4 Granica plastyczności (wytrzymałość graniczna); 

.6.5 Wydłużenie; 

.6.6 Wartości prób udarowych; 

.6.7 Twardość materiału wg Brinella. 
Poniższe dane należy podać dla celów informacyjnych: 

.7 Rodzaj gazu; 
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.8 Ciśnienie napełniania przy temperaturze 15°C; 

.9 Masę pustego zbiornika lub butli; 

.10 Objętość zbiornika. 

2.2.8.12     Dokumentacja zbiornika ciśnieniowego bez szwu powinna zawierać następujące dane: 
.1 Rysunek z podaniem wymiarów i szczegółami obejmującymi armaturę związaną z bezpie-

czeństwem oraz sposób jej montażu; 
.2 Rodzaj gazu; 
.3 Ciśnienie napełniania przy temperaturze 15oC; 
.4 Nastawy zaworu bezpieczeństwa; 
.5 Masę pustego zbiornika lub butli; 
.6 Objętość zbiornika; 
.7 Czas użytecznej eksploatacji z podaniem okresów pomiędzy okresową weryfikacją stanu 

technicznego i/lub  re-certyfikacją; 
.8 Metodę wykonania; 
.9 Procesy obróbki cieplnej; 
.10 Specyfikacje materiałowe obejmujące: 

.10.1 Rodzaj materiału; 

.10.2 Informację o składzie chemicznym materiałów; 

.10.3 Wytrzymałość na rozciąganie; 

.10.4 Granicę plastyczności (wytrzymałość graniczna); 

.10.5 Wydłużenie; 

.10.6 Wartości prób udarowych; 

.10.7 Twardość materiału wg Brinella. 

2.2.8.13     Standardy wykonania zbiorników bez szwu  powinny być uznane przez Administrację. 

2.2.8.14     Zbiorniki wykonane z  materiałów kompozytowych podlegają odrębnemu rozpatrzeniu 
przez PRS w każdym indywidualnym przypadku. Wymaganie ma zastosowanie w instalacjach i sys-
temach jednostki  pływającej klasyfikowanej przez PRS lub zamontowanych w odrębnych modułach 
lub urządzeniach certyfikowanych przez PRS. 

2.2.8.15     Znakowanie zbiorników i rurociągów 

Każdy zbiornik będący elementem kontenerowego magazynu  gazów powinien posiadać znako-
wanie zgodne ze standardem akceptowalnym przez Administrację. 

Zasadnicze znakowanie obejmować powinno: 
.1 trwałe oznaczenie rejonu szyjki zbiornika od strony zaworu przy pomocy kodu barwnego 

określającego rodzaj gazu z jego chemicznym symbolem oraz składem procentowym; 
.2 Dodatkowo, każdy zbiornik lub butla z gazem powinna być oznaczona przez umieszczenie 

nazwy oraz symbolu gazu do jakiego jest przeznaczona. Oznaczenia te oraz kod barwny na 
zbiorniku lub butli powinien być widoczny od strony gniazda zaworu. 

Tabela 2-3 
Oznaczenia rurociągów 

Nazwa/Name  Symbol Colour code 
Tlen/Oxygen  (O2) Biały/White 
Azot/Nitrogen  (N2) Czarny/Black 
Air  (Air) Biały/White i Czarny/ Black 
Ditlenek węgla/Carbon dioxide  (CO2) Szary/Grey/Brązowy/Brown 
Hel/Helium  (He2) Brązowy/Brown 
HELIOX / Oxygen-helium mix gas (O2-He) Biały/White i Brązowy/Brown 
NITROX / Nitrogen-Oxygen mix gas (N2-O2) Biały/White i Brązowy/Brown 
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2.2.8.16     Każdy magazyn gazów złożony z więcej niż z jednego zbiornika powinien posiadać ramę 
ochronną oraz odpowiednią tabliczkę opisową. 

2.2.8.17     Dokumentacja instalacji  rurociągów powinna zawierać: 

.1 plan/y przedstawiający(e) w sposób schematyczny wszystkie instalacje rurociągów systemu, 

.2 dokumentację, w której podano: specyfikacje materiałowe, maksymalne ciśnienie robocze, 
rodzaj gazów lub płynów oraz rodzaj zaworów i złączy mechanicznych, 

.3 specyfikacje przewodów elastycznych i sposób ich połączeń, 

.4 schemat przedstawiający rozmieszczenie i podający dane techniczne składowania i podawa-
nia gazu (baterie rozdziału butli, sprężarki, przetłaczarki, układy redukcji itp.), 

.5 plany przedstawiające rozmieszczenie i podające dane techniczne systemów sterowania pa-
rametrami składu atmosfery oddechowej oraz sprzętu (ogrzewanie, analizatory gazu, 
ditlenku węgla – pochłanianie, krążenie, nastawa temperatury, regulacja wilgotności urzą-
dzenia do wykrywania domieszek szkodliwych), wyposażenie ekipy nurków, systemy sani-
tarne i w tym fekalii, 

.6 listę podzespołów i części składowych ze specyfikacją dotyczącą wyrobu i typu oraz doku-
mentacji wszelkich badań wykonanych. 

2.2.8.18     Projekt systemu oraz dobór szczegółowy materiałów oraz technologii wykonania powi-
nien uwzględniać specyficzne czynniki zewnętrzne i możliwe procesy fizykochemiczne zachodzące 
wskutek interakcji materiałów oraz łącznego wpływu czynników środowiskowych, mających 
wpływ na zachowanie się elementów systemu podczas eksploatacji  na powierzchni oraz pod wodą, 
które jako minimum określono w p. 2.2.8.21. 

2.2.8.19     Dodatkowe czynniki środowiskowe oraz procesy: 

.1 zmiana temperatury, 

.2 zmiana ciśnienia, 

.3 zmiana zasolenia, 

.4 skład chemiczny gazów i płynów, 

.5 procesy korozyjne, 

.6 procesy zużycia mechanicznego. 

2.3      Uznane normy i standardy 

Następujące normy i standardy techniczne są zalecane przez PRS za właściwe do stosowania 
i interpretacji wymagań zawartych w niniejszych Przepisach.  

Tabela 2-2 

Norma Nazwa 

Zbiorniki ciśnieniowe przeznaczone do pobytu ludzi: 

ASME PVHO 1 Safety standard for pressure vessels for human occupancy. 
EN 13445 Unfired pressure vessels Gas cylinders and other pressure vessels. 
Inne zbiorniki do gazów sprężonych i ich armatura 

PN-EN ISO 9809-1– 
Butle do gazów -- Bezszwowe stalowe butle wielokrotnego napełniania gazem -- Projek-
towanie, konstrukcja i badania -- Część 1: Ulepszane cieplnie butle stalowe o wytrzyma-
łości na rozciąganie mniejszej od 1 100 MPa  (zastępuje wycofaną EN 1964-1: 1999). 

EN ISO 11120 – Gas cylinders – Refillable seamless steel tube of water capacity between 150 l and 3 000 l 
– Design, construction and testing. 

EN 1964 – Uwaga: Specification for the design and construction of refillable transportable seamless 
steel gas cylinders of water capacities from 0,5 l up to and including 150 l; (wycofana). 
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Norma Nazwa 

PN-EN 738 
Regulatory ciśnienia do gazów medycznych -- Część 1: Regulatory ciśnienia i regulatory 
ciśnienia z miernikami przepływu. Pressure regulators for use with medical gases; 
(Norma wycofana w 2008 i zastąpiona przez EN-ISO 10254). 

PN-EN ISO 10254-1: 2018 

Reduktory ciśnienia do stosowania z gazami medycznymi - Część 1: Reduktory ciśnienia  
i reduktory ciśnienia z przyrządami mierzącymi przepływ - Pressure regulators for use 
with medical gases — Part 1: Pressure regulators and pressure regulators with flow-me-
tering devices. 

EN 12079-1:2006 Offshore containers and associated lifting sets. Offshore containers: Part 1 - Design, man-
ufacture and marking 

EN 12079-2:2006 Uwaga: Offshore containers and associated lifting sets. Offshore containers: Part 2 – Lift-
ing sets – Design, manufacture and marking (wycofana) 

EN ISO 10855-2: 2018 Offshore containers and associated lifting sets - Part 2: Design, manufacture and marking 
of lifting sets (Zastępuje wycofaną EN 12079-2:2006) 

PN-EN 12021:2014 Sprzęt do oddychania -- Sprężone gazy do aparatów oddechowych - Respiratory protec-
tive devices - Compressed air for breathing apparatus. 

ASTM G93 Standard Practice for Cleaning Methods and Cleanliness Levels for Materials and Equip-
ment Used in Oxygen-Enriched Environments. 

Przewody elastyczne do gazów i cieczy z materiałów elastomerowych: 

SAE J 517 – Hydraulic hoses. 
EN 853, EN 856 Rubber hoses and hose assemblies. 

Przewody elastyczne z materiałów metalowych 

ISO 10380 - Pipework - Corrugated metal hoses and hose assemblies. 

Pępowiny 

ISO 13628- 5 Subsea control umbilical. 
API 17 E Specification for Subsea Production Control Umbilicals. 
ISO  15333 Open  circuit  umbilical  supplied  com- pressed gas diving apparatus. 

Powietrze oddechowe  

PN-EN12021:2014 Sprzęt do oddychania -- Sprężone gazy do aparatów oddechowych/ Respiratory equip-
ment - Compressed gases for breathing apparatus. 

Systemy gaśnicze i przeciwpożarowe: 

EN 16081 Hyperbaric chambers – Specific requirements for fire extinguishing systems – Perfor-
mance, installation and testing. 

NFPA 99 Health care facilities code. 

2.4      Inne dokumenty normatywne i wytyczne 

Zgodnie z obowiązującymi Zasadami Działalności Nadzorczej oraz Przepisami PRS w zakresie 
nadawania znaku klasy PRS dla statków specjalistycznych i specjalnych (np. ratowniczych albo okrę-
tów wojennych),  lub w oparciu o uzgodnione odrębnie wymaganiami Armatora, może wskazać inne 
dokumenty normatywne i/lub normy mające zastosowanie do projektowania oraz budowy urzą-
dzeń techniki podwodnej. Dokumentami takimi mogą być np. publikacje IMCA lub normy specjali-
styczne (MIL, STANAG, NO i inne) pozwalające na spełnienie wymagań zamawiającego w celu nada-
nia klasy PRS urządzeniom do prowadzenia prac podwodnych lub techniki nurkowej w zakresie ob-
jętym przez niniejsze Przepisy lub też inne Przepisy PRS np. dla statków specjalistycznych, ratowni-
czych lub okrętów wojennych. 
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Tabela 2-4  
Przykładowe specjalistyczne dokumenty normatywne, które mogą być wykorzystane  

do projektowania i budowy systemów hiperbarycznych i urządzeń techniki podwodnej 

Norma Opis 

NATO – STANAG 1079   Diving Breathing Gases, Interchangeability of Gas Cylinders and Compression Chambers and 
Provision of Compression Chambers in Support of Diving 

NATO – STANAG 1390 The Submarine Search and Rescue Manual -ATP-57(C) 
NATO – STANAG 1449 Diving Systems Oxygen Cleaning – Procedures and Standards 
NATO – STANAG 1458 Diving Gas Quality  
Przykładowe polskie normy NO o potencjalnym  zastosowaniu w projektowaniu i budowie i próbach systemów nurko-
wych 
NO-07-A005:2010 Nurkowanie w celach militarnych – Czynniki oddechowe – Klasyfikacja, wymagania i badania 
NO-07-A010:2011 Nurkowanie w celach militarnych – Nurkowanie z wykorzystaniem nitroksu – wymagania 
NO-07-A098:2010 Nurkowanie w celach militarnych – Czystość tlenowa, wymagania i procedury 
NO-42-A220:2011 Sorbenty CO2 do zastosowań nurkowych i układów regeneracji atmosfery – Charakterystyki 

ilościowe 

2.5      Inspekcje i próby urządzeń i systemów nurkowych i techniki podwodnej 

2.5.1     Inspekcje i próby systemów nurkowych 

2.5.1.1     Inspekcję systemu hiperbarycznego lub urządzeń techniki podwodnej należy przeprowa-
dzić w odpowiednio wyposażonym miejscu, umożliwiającym ustawienie go w taki sposób, aby moż-
liwy był dokładny przegląd wszystkich jego części, w tym wyposażenia oraz urządzeń i aparatury 
towarzyszącej. 

2.5.1.2     Program prób związanych z inspekcją systemów nurkowych oraz innych urządzeń tech-
niki podwodnej znajdujących się w nadzorze PRS podlega rozpatrzeniu i uzgodnieniu przez PRS. 

2.5.1.3     Próby cząstkowe podlegają każdorazowo akceptacji przez PRS. 

2.5.1.4     W sytuacji gdy wymagana jest próba funkcjonalna systemu oraz jego elementów, to konfi-
guracja systemu do przedstawionego oraz program prób powinien umożliwiać weryfikację parame-
trów i danych charakterystycznych systemu zgodnie z programem prób. 

2.5.1.5     Próby z wykorzystaniem mieszanin oddechowych należy prowadzić bez udziału nurków. 

2.5.2     Inspekcje i próby urządzeń techniki podwodnej podczas prób morskich 

2.5.2.1     Program inspekcji i prób w morzu podlega każdorazowo uzgodnieniu i akceptacji przez PRS. 

2.5.2.2     Inspekcję urządzeń techniki podwodnej należy przeprowadzić w odpowiednio wyposażo-
nym miejscu, umożliwiającym ustawienie i montaż  w taki sposób, aby możliwy był dokładny prze-
gląd wszystkich elementów składowych, w tym wyposażenia oraz urządzeń i aparatury niezbędnej 
do bezpiecznego zwodowania i podniesienia na pokład oraz  kontroli położenia w wodzie w trakcie 
prób na akwenie wodnym. 

2.5.2.3     W czasie inspekcji inspektor PRS sprawdza zapisy w Dzienniku urządzenia techniki podwod-
nej/Dzienniku systemu nurkowego oraz ocenia jego stan techniczny. W szczególności dokonuje się: 

.1 szczegółowego sprawdzenia posadowienia urządzeń na pokładzie, stanu elementów ze-
wnętrznych komór ciśnieniowych i zbiorników, poszycia kadłuba i jego elementów mających 
znaczenie dla bezpieczeństwa obiektu, z uwzględnieniem uszkodzeń i ze szczególnym zwró-
ceniem uwagi na połączenia spawane poszycia; podczas przeglądu należy stosować wyłącz-
nie nieniszczące metody badań; 
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.2 prób ciśnieniowych wszystkich rurociągów; 

.3 sprawdzenia stopnia zużycia i prawidłowości pracy wszystkich części ruchomych wchodzą-
cych w skład badanych urządzeń np. systemu balastowania obiektu, jeżeli takie zastoso-
wano; 

.4 w systemach zawierających rtęć – dokładnego sprawdzenia stanu zewnętrznego rurociągów 
oraz szczelności rurociągów i zbiorników; 

.5 sprawdzenia od wewnątrz zbiorników mieszanek oddechowych po próbach ciśnieniowych; 

.6 sprawdzenia systemów podtrzymywania życia z pomiarem czystości czynnika oddecho-
wego. Zainstalowane na stałe zbiorniki mieszanek oddechowych należy poddać przeglądom 
zewnętrznym i wewnętrznym przy użyciu wziernika, oraz próbom hydraulicznym pod ci-
śnieniem równym 1,25 ciśnienia nominalnego. W czasie przeglądu dla pierwszego odnowie-
nia klasy próba hydrauliczna wymagana jest tylko w przypadku stwierdzenia korozji lub wad 
mających wpływ na stan techniczny zbiornika; 

.7 wskazania przyrządów pomiarowych wszystkich parametrów podlegających kontroli, takich 
jak chronometry, manometry i przyrządy do pomiaru głębokości,  analizatory gazów ze zwró-
ceniem uwagi na ich legalizację; 

.8 sprawdzenia systemów nawigacyjnych i łączności; 

.9 sprawdzenia systemów sterowych wraz z urządzeniami do przemieszczania i usuwania ba-
lastu; 

.10 sprawdzenia systemów zapobiegania korozji; 

.11 sprawdzenia napędu w działaniu; 

.12 sprawdzenia instalacji i urządzeń elektrycznych, akumulatorów i innych źródeł energii; 

.13 system opuszczania i podnoszenia należy poddać oględzinom pod kątem uszkodzeń i koro-
zji, a następnie należy wykonać próby działania pod obciążeniem łącznie z próbą hamulca 
(symulacja awarii zasilania). 

2.5.2.4     Jeżeli przegląd nie ujawnił żadnych usterek w stanie technicznym urządzenia, to w obec-
ności inspektora PRS należy przeprowadzić próby funkcjonalne urządzenia oraz działania wszyst-
kich systemów towarzyszących.  

2.5.2.5     Próby urządzeń techniki podwodnej należy przeprowadzić na głębokości, która według 
uznania PRS dla danego typu obiektu jest wystarczająca dla potwierdzenia prawidłowego działania. 

2.5.2.6     Na podstawie pozytywnego wyniku inspekcji oraz prób, inspektor PRS występuje do Cen-
trali PRS z wnioskiem o przygotowanie dokumentów zgodności, wymaganych lub zamówionych, 
w oparciu o  wymagania Przepisów PRS. 
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3     WYMAGANIA DLA SYSTEMÓW HIPERBARYCZNYCH 

3.1      Postanowienia  ogólne 

3.1.1     System nurkowy, jego poszczególne komponenty, a także konfigurację systemu należy za-
projektować z uwzględnieniem zasad ergonomii oraz wiedzy o urządzeniach przeznaczonych do 
pracy w warunkach środowiska morskiego i  przeznaczonych do wykonywania prac podwodnych 
po ich montażu na pokładzie jednostki pływającej lub innego obiektu znajdującego się pod nadzo-
rem PRS. 

3.1.2     Projekt, konstrukcja i montaż urządzeń techniki podwodnej instalowanych na statku lub 
obiekcie stacjonarnym  powinien być zrealizowany z uwzględnieniem projektu budowy i konstrukcji 
statku  w taki sposób,  aby nurkowie i personel obsługujący miał zapewnione bezpieczne i wygodne 
warunki pracy, wypoczynku oraz opieki medycznej, a w razie potrzeby możliwość ewakuacji ze 
statku lub obiektu w razie zaistnienia takiej potrzeby. 

3.1.3     Wymagania zawarte w p. 3.1.2 dotyczą w szczególności spełnienia wymagań zawartych 
w Konwencji SOLAS oraz mających zastosowanie rezolucji IMO w przypadku wystąpienia warun-
ków wymagających  ewakuacji załogi statku oraz nurków znajdujących się w pomieszczeniach sys-
temu nurkowego – zwłaszcza systemów wykorzystywanych do nurkowań saturowanych.  

3.2      Dokumentacja 

Dokumentacja zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych do wykorzystania jako elementy sys-
temu hiperbarycznego dla ludzi powinna zawierać: 

.1 Rysunki konstrukcyjne walczaków, dennic i zbiorników ciśnieniowych wraz z danymi do 
sprawdzenia wymiarowania połączeń spawanych, określonych w mających zastosowanie 
normach; 

.2 Rysunki innych podlegających odbiorowi elementów zbiorników ciśnieniowych, takich jak 
np. włazy, drzwi, śluzy, iluminatory i okna oraz pierścienie łączeniowe;  

.3 Rysunki rozmieszczenia armatury i jej szczegółowe charakterystyki; 

.4 Rysunki zaworów bezpieczeństwa z ich charakterystyką i danymi do obliczenia ich przelotu; 

.5 Specyfikacje materiałowe wraz z danymi o stosowanych materiałach dodatkowych do spa-
wania; 

.6 Technologię spawania i obróbki cieplnej; 

.7 Plan i opis sposobu zabezpieczenia przed korozją, 

.8 Schematy i rysunki urządzeń podtrzymania życia wraz z układami zasilania w energię, ste-
rowania, regulacji, bezpieczeństwa, komunikacji  i sygnalizacji; 

.9 Obliczenia wytrzymałościowe powłok zbiorników ciśnieniowych oraz zintegrowanych ele-
mentów  konstrukcyjnych oraz połączeń spawanych z uwzględnieniem technologii obróbki 
cieplnej (np. włazy, iluminatory, króćce itp.);   

.10 Obliczenia termodynamiczne i cieplne; 

.11 Program inspekcji i prób; 

.12 Instrukcje montażu i eksploatacji zbiorników hiperbarycznych. 

3.3      Pokładowe komory hiperbaryczne 

3.3.1     Postanowienia ogólne 

3.3.1.1     System hiperbaryczny powinien się składać co najmniej z jednej komory hiperbarycznej 
posiadającej  przynajmniej dwa przedziały lub z dwóch oddzielnych komór hiperbarycznych, skon-
struowanych w taki sposób, że możliwe jest wejście personelu do środka i wyjście w sytuacji, gdy 
jeden z przedziałów komory pozostaje pod ciśnieniem. Wszystkie włazy i zamknięcia powinny być 
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skonstruowane w taki sposób, że gdy wyposażone zostały w mechanizm ryglujący, to jego otworze-
nie ma być możliwe z obu stron. 

Mniejszy z dwóch przedziałów ma posiadać wymiary pozwalające na pomieszczenie dwóch 
osób. Jeden z przedziałów ma być przedziałem mieszkalnym z zachowaniem habitabilności dla pro-
jektowanej ilości nurków. (IMO Code SDS p. 2.2.1). 

3.3.1.2     Średnica wewnętrzna komory hiperbarycznej powinna pozwalać na swobodne porusza-
nie się w pozycji wyprostowanej i położenie się wygodnie w pozycji poziomej na koi. Rekomendo-
wana średnica nie powinna być mniejsza niż 1,8 m dla nurkowań trwających do 12 godzin i nie 
mniejsza niż 2 m dla nurkowań saturowanych.  

3.3.1.3     Komory hiperbaryczne o średnicy wewnętrznej poniżej 1,8 m podlegają odrębnemu roz-
patrzeniu przez PRS, przy czym należy udokumentować, iż wybrana średnica nie będzie wpływała 
w sposób negatywny na nurków w zakładanym okresie czasu ich pobytu w komorze.  

3.3.1.4     Dla systemów nurkowych głębinowych i saturowanych przynajmniej dwa przedziały mu-
szą być tak zaprojektowane i skonstruowane, aby możliwe było utrzymywanie i kontrola ciśnienia 
w poszczególnych przedziałach, niezależne od ciśnień w pozostałych przedziałach. 

3.3.1.5     System nurkowy powinien posiadać konstrukcję pozwalającą na bezpieczne przechodze-
nie osób znajdujących się pod ciśnieniem z dzwonu nurkowego do komory hiperbarycznej na pokła-
dzie jednostki pływającej lub innego obiektu  i w kierunku odwrotnym.  

3.3.1.6     Komory hiperbaryczne wraz z  urządzeniami dodatkowymi instalowane na pokładzie jed-
nostki pływającej lub innego obiektu powinny zapewniać odpowiednie warunki życiowe i środowi-
skowe uwzgledniające zaplanowany czas pozostawania osób w komorze pod ciśnieniem. W przy-
padku komór przewidzianych dla ludzi, którzy przebywać będą w warunkach hiperbarri przez okres 
dłuższy niż 12 godzin należy zapewnić odpowiednie urządzenia sanitarne do wykorzystania w trak-
cie pobytu ludzi pod ciśnieniem. Urządzenia sanitarne powinny być skonstruowane i wykonane 
w sposób pozwalający na wydalanie nieczystości na zewnątrz komory przez odpowiednie do tego 
celu śluzy.  

3.3.1.7     System nurkowy należy zaprojektować w taki sposób, aby jego niezawodność zapewniała 
odporność na typowe awarie. Skutki pojedynczej awarii nie powinny przerodzić się w sytuacje nie-
bezpieczną dla nurków. 

3.3.1.8     Rozkład przestrzenny systemu nurkowego powinien zapewnić łatwy dostęp personelu 
obsługującego i nurków do prowadzenia bezpiecznej:  

.1 obsługi w czasie eksploatacji, 

.2 konserwacji i  napraw,  

.3 przeglądów technicznych oraz inspekcji. 

3.3.1.9     Umieszczenie systemu nurkowego oraz zainstalowanych urządzeń wspomagających na 
statku albo innym obiekcie np. ruchomej jednostce wiertniczej (MODU) lub stałej konstrukcji pełno-
morskiej, czy też na lądzie, musi być zlokalizowane w przestrzeni bezpiecznej od zagrożeń: pożaro-
wych, wybuchowych, środowiskowych i oddziaływań innych obiektów. System nurkowy nie powi-
nien być zainstalowany w Strefach 0 i 1 zagrożenia wybuchowego. W szczególnych przypadkach 
system nurkowy może być zainstalowany w Strefie 2 po uzgodnieniu i weryfikacji przez  PRS. 

3.3.2     Zakres dokumentacji 

3.3.2.1     Następującą dokumentację i plany należy przedłożyć do weryfikacji i zatwierdzenia, sto-
sownie do konstrukcji urządzenia: 

a) Plan ogólny z określeniem wymiarów głównych, lokalizacja iluminatorów, systemów i urzą-
dzeń, ciśnienia projektowego, temperatury pracy, ilości osób w komorze i w systemie (lub 
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kompleksie), maksymalnym zakładanym/oczekiwanym czasem pobytu i objętością we-
wnętrzną pustej komory; 

b) Fundamenty oraz rozwiązania szczegółowe w zakresie zamocowania; 
c) System podtrzymania życia – zarówno podstawowy, jak i rezerwowy wraz z podaniem wy-

dajności; 
d) Szczegóły konstrukcyjne iluminatorów, penetratorów, pokryw i włazów;  
e) Ochrona przeciwpożarowa, wykrywania pożaru oraz sprzęt przeciwpożarowy; 
f) Systemy na wypadek awarii; 
g) System elektryczny; 
h) Instalacje rurociągów obejmujące armaturę, zawory, przewody elastyczne, wydajności 

pomp oraz zawory nadmiarowe; 
i) Szczegóły zbiorników na gazy oddechowe zamontowane trwale na statku; 
j) Szczegóły dot. pępowiny; 
k) Szczegóły nt. systemu ogrzewania nurków; 
l) System sanitarny; 
m) Systemy łączności; 
n) Układy sterowania systemami i urządzeniami hydralicznymi, elektrycznymi i elektro-energe-

tycznymi oraz pneumatyki; 
o) Sprężarki oraz mieszaniny oddechowe; 
p) Systemy odzysku helu; 
q) Systemy łączenia i przemieszczenia pod ciśnieniem; 
r) Systemy ewakuacji hiperbarycznej; 
s) Systemy oraz tablice lokalnego i zdalnego sterowania. 

3.3.3     Nadzór nad wykonaniem i próby 

3.3.3.1     Sposób przygotowania oraz technologia wykonania połączeń spawanych oraz procedury 
obróbki cieplnej podlegają rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez PRS. 

3.3.3.2     Zastosowane materiały oraz procedury spawalnicze muszą posiadać uznanie PRS zgodnie 
z wymaganiami dla zbiorników ciśnieniowych, zawartymi w Cz. IX Przepisów PRS Klasyfikacji i bu-
dowy statków morskich. 

3.3.3.3     Plan inspekcji i badań nieniszczących musi obejmować wszystkie połącznia spawane i 
podlega uzgodnieniu z PRS. 

3.3.4     Korpus komory hiperbarycznej 

3.3.4.1     Korpus komory powinien być wykonany z materiałów metalowych. 

3.3.4.2     Zasadniczo materiałem do wykonania komory powinna być stal stopowa lub inny materiał 
równoważny stali. Wymagania w zakresie materiałów do wykonania konstrukcji powłoki ciśnienio-
wej komory hiperbarycznej oraz elementów systemu nurkowego zawiera Tabela 3-1. 
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Tabela 3-1 

Wyrób Rodzaj materiału/Przeznaczenie Wymagania Przepisowe  
lub też inne normy albo standardy 

Płyty Znormalizowane i obrobione cieplnie, drobnoziarniste 
stale na powłoki zbiorników ciśnieniowych MOR PRS Cz. IX Rozdz. 6 i 8 

Dennice 

Znormalizowane i obrobione cieplnie, drobnoziarniste 
stale do wykonania dennic i innych elementów powłok 
zbiorników ciśnieniowych, wykonywanych z blach ze 
stali niestopowych jakościowych (np. P235GH) oraz  
blach  ze  stali  stopowych  specjalnych  (np.  16Mo3),  
o grubościach i w stanie  dostawy,  jak  podano w pod-
rozdziałach 6.4 i 6.5 Cz. IX 

MOR PRS Cz. IX Rozdz. 6 i 8 

Profile i pręty 

Do blach, szerokich płaskowników kształtowników, 
prętów oraz rur bez szwu wykonanych z walcowanych 
na gorąco, drobnoziarnistych, spawalnych stali kon-
strukcyjnych wysokiej wytrzymałości, przeznaczonych 
do budowy konstrukcji w przemyśle morskim oraz off-
shore. 

MOR PRS Cz. IX Rozdz. 6 i 8 

Rury 

Rury stalowe bezszwowe ze szwem walcowane na go-
rąco, rury ciągnione lub walcowane na zimno oraz rury 
spawane, przeznaczonych do budowy zbiorników ciśnie-
niowych, wymienników ciepła i instalacji rurociągów 
okrętowych  

MOR PRS Cz. IX Rozdz. 10 

Odkuwki 

Odkuwki przeznaczone na elementy konstrukcji ka-
dłuba oraz  maszyn i urządzeń okrętowych zaprojekto-
wanych zgodnie z własnościami materiału określo-
nymi w temperaturze +20°C. Odkuwki na elementy 
zbiorników ciśnieniowych o charakterystyce jak w p. Cz 
VII i IX 

MOR PRS Cz. IX Rozdz. 12 

Odlewy Żeliwo ciągliwe i stopy nieżelazne  
MOR PRS Cz. IX Rozdz. 16 – pod-
legają odrębnemu rozpatrzeniu 
przez PRS 

Liny stalowe Liny stalowe z drutów o przekroju okrągłym, ocynko-
wane lub nie 

MOR PRS Cz. IX Rozdz. 21 
Klasy wytrzymałości 1570, 1770, 
1960 lub 2160 MPa lub większej po 
odrębnym  uzgodnieniu z PRS 

Łączniki śrubowe Stale zwykłe i stopowe do łączników śrubowych ISO898, Klas 5.6, 8.8 
ISO3506-1, ISO2506-2 

Materiały  
niemetalowe 

Materiały niemetalowe na części maszyn i urządzeń Publ. PRS 40/P oraz po odrębnym  
uzgodnieniu z PRS 

Iluminatory Tworzywa akrylowe ASME PVHO-1 

3.3.4.3     Konstrukcję płaszcza komory należy zabezpieczyć przed korozją. Materiały powłok anty-
korozyjnych do wnętrza komory muszą posiadać własności  odpowiadające materiałom dopuszczo-
nym do kontaktu z żywnością oraz nie mogą wchodzić w reakcje z atmosferą gazową komory. 

3.3.4.4     Dokumentacja komór musi zawierać kompletne informacje o dopuszczalnych tolerancjach 
wykonania. 

3.3.4.5     Komory przeznaczone do pracy w warunkach ciśnienia zewnętrznego muszą mieć okre-
ślone dopuszczalne odchyłki od okrągłości.  

3.3.4.6     Wykonanie komory hiperbarycznej ze stopu aluminium lub tytanu podlega każdorazowo 
odrębnemu rozpatrzeniu przez PRS. 
  



PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW TECHNIKI PODWODNEJ 
2020 INSTALOWANYCH NA STATKACH ORAZ INNYCH OBIEKTACH 

3  Wymagania dla systemów hiperbarycznych 

36 Polski Rejestr Statków  

3.3.5     Włazy i śluzy 

Włazy oraz elementy łączące zbiorniki muszą zapewniać szczelność podczas użytkowania komory 
hiperbarycznej w każdych warunkach eksploatacyjnych  z uwzględnieniem: 

a) kierunku działania ciśnienia i jego wielkości, 
b) sposobu uszczelnienia,  
c) sposobu zabezpieczenia przed przypadkowym otwarciem. 

3.3.5.1     Włazy i zamknięcia zastosowane w komorach hiperbarycznych i zbiornikach ciśnienio-
wych, w których sposób uszczelnienia nie jest wymuszony działaniem ciśnienia powinny być wypo-
sażone w skutecznie działający mechanizm blokujący z obu stron przedziału uniemożliwiający nie-
kontrolowane otwarcie. 

3.3.5.2     Minimalna swobodna średnica włazów dla ludzi  w komorze hiperbarycznej umożliwia-
jąca przejście do i z komory powinna być nie mniejsza niż 600 mm. 

3.3.5.3     Minimalna średnica włazu w komorach hiperbarycznych zanurzalnych oraz w dzwonie 
nurkowym nie powinna być mniejsza niż 800 mm.  

3.3.5.4     Właz powinien posiadać rygle blokujące właz w odpowiedniej pozycji zapewniającej 
szczelność komory dla wymaganego kierunku działania ciśnienia. Dodatkowo, śluzy powinny być 
wyposażone w urządzenie do wyrównywania i kontroli ciśnienia wewnątrz śluzy. 

3.3.5.5     Mechanizm ryglujący powinien być tak skonstruowany, aby można było uruchomić go od 
wewnątrz i z zewnątrz komory.  

3.3.5.6     Mechanizm blokujący zamontowany w śluzach powinien uniemożliwiać ich niekontrolo-
wane otwarcie oraz być wyposażony w widoczny wskaźnik zamknięcia śluzy. 

3.3.5.7     Włazy powinny posiadać zabezpieczenie przez przypadkowym zamknięciem lub opadnię-
ciem.  

3.3.5.8     Każdy przedział w komorze hiperbarycznej przeznaczony jako mieszkalny lub przewi-
dziany do  dekompresji powinien być wyposażony przynajmniej w jedną śluzę (tzw. śluzę me-
dyczną) o średnicy nie mniejszej niż 152 mm,  przeznaczoną do podawania posiłków, lekarstw lub 
innych niezbędnych przedmiotów.  (IMO Code SDS 2.2.3) 

3.3.5.9     Śluza powinna posiadać z obu stron rygle z mechanizmem zapobiegającym przed przypad-
kowym otwarciem. (IMO Code SDS 2.2.4) 

3.3.5.10     Śluza medyczna jest urządzeniem ciśnieniowym, które powinno posiadać odpowiednio 
dobrane  zawory do wyrównywania ciśnienia oraz manometry do pomiaru ciśnienia wewnątrz i na 
zewnątrz komory. 

3.3.5.11     Śluzy przedziałów transferowych oraz rurowe tunele komunikacyjne powinny posiadać 
średnicę umożliwiającą swobodne poruszanie się ludzi, przy czym ich konstrukcja i wytrzymałość 
nie może być mniejsza niż komory hiperbarycznej, z którą śluza jest połączona. 

3.3.5.12     W przypadku rurowych elementów i tuneli komunikacyjnych związanych z systemem 
ewakuacji pod ciśnieniem (HES) należy przewidzieć odpowiednie uchwyty lub elementy podpiera-
jące nogi. 

3.3.6     Okna i iluminatory 

3.3.6.1     Każdy przedział komory hiperbarycznej powinien być wyposażony w iluminatory do obser-
wacji  wszystkich osób znajdujących się w komorze  przez personel zewnętrzny. 
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3.3.6.2     Dokumentacja okien i iluminatorów obejmować powinna: 

a) rysunek zestawieniowy z wykazem komponentów, ich producenta oraz ich charakterystyki, 
b) rysunki szczegółowe wraz z tolerancjami wykonania, 
c) specyfikacje materiałowe dla wszystkich elementów modułu iluminatora wraz uszczelnie-

niami, pierścieniami osadczymi oraz łącznikami śrubowymi, 
d) obliczenia wytrzymałościowe w zakresie uzgodnionym z PRS, 
e) program badań i prób dla konstrukcji prototypowych. 

3.3.6.3     Wymagania projektowe i eksploatacyjne 

Wymagania projektowe dla okien i iluminatorów muszą być zgodne z normą ASME PVHO-1 oraz 
uwzględniać następujące czynniki: 

a) temperatura eksploatacji musi zawierać się w przedziale:  -18° ÷ -+66°C, 
b) prędkość wzrostu i obniżania ciśnienia nie wyższa niż 10 bar/s, 
c) czynniki środowiskowe – woda morska lub słodka, powietrze oraz gazy oddechowe, 
d) maksymalna ilość cykli podczas użytkowania operacyjnego nie większa niż 10 000 cykli lub 

40 000 godzin pracy, 
e) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze nie większe niż 1380 bar, 
f) maksymalny dopuszczalny czas użytkowania – eksploatacji nie większy niż: 

– 20 lat dla okien obciążonych jednostronnym ciśnieniem, 
– 10 lat dla okien obciążonych w sposób wytwarzający naprężenia rozciągające. 

3.3.6.4     Nadzór i certyfikacja 

Nadzór nad zamknięciami komory hiperbarycznej w zakresie okien i iluminatorów obejmuje 
projekt, wykonanie, próby i montaż na obiekcie hiperbarycznym. Każde okno i iluminator należy 
poddać próbom. Zakres nadzoru PRS obejmuje: 

a) zatwierdzenie dokumentacji, 
b) weryfikację dokumentacji projektowej, 
c) weryfikację technologii wykonania, 
d) nadzór nad wykonaniem, 
e) nadzór nad próbami. 
Po przeprowadzeniu nadzoru nad wykonaniem PRS wystawi świadectwa odbioru jako potwier-

dzenie  zgodności wykonania z mającymi zastosowanie standardami.  

3.3.6.5     Konstrukcja okien i iluminatorów 

3.3.6.5.1     Materiał okien 

Materiał okien musi być wykonany zgodnie z mającymi zastosowanie normami. Potwierdzeniem 
własności materiału powinno być świadectwo zgodności typu. 3.1, w którym należy umieścić pełne 
dane pozwalające na identyfikację materiałów przeznaczonych na iluminatory lub okna. Oznaczenia 
materiału muszą być potwierdzone przez niezależne laboratorium. 

3.3.6.5.2     Wytwarzanie okien 

Wytwórca okien powinien przedstawić stosowne dokumenty i raporty potwierdzające, że okno 
zostało wykonane zgodnie z normą ASME PVHO-1. 

3.3.6.5.3     Montaż okien 

Montaż okien i iluminatorów należy przeprowadzić zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. 
Montaż uszczelnień musi uwzględniać wytyczne producenta uszczelnień. Wartości momentów do-
kręcających należy odnotować w dokumentacji zdawczej. 
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3.3.6.5.4     Próby 

Każde okno należy poddać próbie obciążenia ciśnieniem hydrostatycznym przynajmniej raz 
przed włączeniem do użytkowania. Program prób należy uzgodnić pisemnie z PRS, uwzględniając 
następujące wymagania: 
a) Próbę należy przeprowadzić z wykorzystaniem iluminatora z gniazdem oraz sposobem  

uszczelnienia i montażu identycznym jak w komorze hiperbarycznej, 
b) Informacja o sposobie zamocowania okna  w czasie próby musi być przedstawiona PRS, 
c) Okno należy obciążyć ciśnieniem z pomocą powietrza lub wody do osiągnięcia ciśnienia projek-

towego przez okres nie dłuższy niż 4 godziny, ale nie krótszy niż 1 godzinę, 
d) Temperatura medium w trakcie próby powinna odpowiadać temperaturze pracy okien, a dopusz-

czalne wahania temperatur powinny mieścić się w granicach  0°÷2.5° C, 
e) W przypadku przecieku badanie należy przerwać i ponowić próbę po sprawdzeniu oraz wymia-

nie uszczelnień. Zdarzenie należy opisać w raporcie z prób, 
f) Po zakończeniu próby ciśnieniowej i demontażu każde z okien należy poddać dokładnym oglę-

dzinom, zwracając uwagę na uszkodzenia powierzchni – rysy, pęknięcia i trwałe odkształcenia. 
Okna poddane badaniu z wynikiem pozytywnym mogą zostać dopuszczone do montażu i użyt-

kowania po pozytywnej ocenie wyników prób oraz raportu z badań przez PRS. 

3.3.6.5.5     Oznaczenia 

Okna spełniające wymagania normy PVHO-1 należy oznakować w sposób identyfikujący każde 
okno zgodnie z wymaganiami normy. 

3.3.7     Armatura i wyposażenie  komór hiperbarycznych 

3.3.7.1     Materiały 

3.3.7.1.1     Zastosowane materiały do konstrukcji powłok komór hiperbarycznych i urządzeń tech-
niki podwodnej oraz elementów konstrukcyjnych  powinny spełniać szczegółowe wymagania okre-
ślone w Tabeli 3-1 oraz w Części IX Przepisów PRS Klasyfikacji i budowy statków morskich. 

3.3.7.1.2     Do wykonania powłok ciśnieniowych oraz rurociągów i ich armatury zaleca się stoso-
wanie stali oraz stopów metali posiadających sprawdzoną i udokumentowaną odporność na działa-
nie korozyjne wody morskiej. 

3.3.7.1.3     W przypadku materiałów metalowych zastosowanych w elementach konstrukcji mają-
cych kontakt z tlenem lub mieszaninami o zawartości powyżej 25% tlenu zastosowane środki oraz 
sposoby ochrony przed korozją powinny być typu odrębnie uzgodnionego z PRS. 

3.3.7.1.4     Powłoki ochronne elementów konstrukcji powinny być odporne na starzenie, korozję 
lub posiadać odpowiednie własności i nie ulegać degradacji w kontakcie z tlenem. 

3.3.7.1.5     Materiały metalowe i niemetalowe mające styczność z tlenem powinny być odporne na 
jego działanie. 

3.3.7.1.6     Materiały, technologie wytwarzania oraz metody badań i inspekcji nieujęte w Przepi-
sach PRS będą podlegać każdorazowo odrębnemu rozpatrzeniu przez PRS. 

3.4      Dzwony nurkowe  

3.4.1     Postanowienia ogólne 

Dzwony nurkowe są rodzajem zanurzalnej komory dekompresyjnej i obiektami zanurzalnymi 
w rozumieniu Przepisów PRS. Projekt oraz konstrukcja dzwonu nurkowego muszą być dostosowane 
do założeń projektowo-konstrukcyjnych systemu nurkowego.  Zakres stosowania 
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Wymagania niniejszych Przepisów mają zastosowanie do dzwonów o konstrukcji zamkniętej od-
pornych na działanie ciśnienia otaczającej  wody oraz ciśnienia wewnętrznego ze strony gazów od-
dechowych.   

3.4.3     Dokumentacja 

3.4.3.1     Dokumentacja projektowa i konstrukcyjno-technologiczna dzwonu nurkowego podlega 
zatwierdzeniu przez PRS. 

3.4.3.2     Dokumentacja projektowa i konstrukcyjno-technologiczna dzwonu nurkowego przezna-
czonego dla systemu hiperbarycznego do nurkowania saturowanego musi spełniać wymagania do-
datkowe, związane z koniecznością zapewnienia ewakuacji pod ciśnieniem (HES). 

3.4.3.3     Zakres wymaganej dokumentacji obejmować powinien dokumenty wymienione w p. 3.2 
oraz dodatkowo: 

.1 obliczenia pływalności i stateczności; 

.2 obliczenia cieplne i termodynamiczne dla pobytu na powierzchni oraz w wodzie; 

.3 obliczenia przedstawiające spełnienie wymagań w zakresie zapewnienia przeżywalności 
nurkom podczas operacji ratunkowych HES. 

3.4.3.4     Kształt korpusu dzwonu nurkowego, jego objętość oraz rozplanowanie instalacji i wypo-
sażenia dzwonu powinna: 

.1 Posiadać wymiary i wyposażenie zapewniające odpowiednie warunki środowiskowe na po-
byt minimum 2 nurków głębinowych;   

.2 Zapewniać warunki komfortu niezbędnego do przeprowadzenia operacji zanurzenia, kom-
presji i dekompresji oraz pracy do maksymalnej głębokości roboczej;   

.3 Zapewniać możliwość udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym w celu wydobycia nie-
przytomnego nurka z toni wodnej i przeniesienia do wnętrza dzwonu; 

.4 W przypadku rozplanowania wnętrza dzwonu oraz doboru urządzeń należy uwzględnić spe-
cyficzne wymagania w zakresie ergonomii mających zastosowanie w pracach podwodnych na 
dużych głębokościach w celu stworzenia warunków do bezpiecznego przebywania nurków 
w dzwonie w każdych możliwych do przewidzenia warunkach oraz wykonywania niezbęd-
nych czynności związanych z obsługą urządzeń, narzędzi i elementów wyposażenia dzwonu, 
jak i indywidualnego wyposażenia nurkowego, mających wpływ na bezpieczeństwo nurków, 
a w razie potrzeby przeprowadzenia procedur awaryjnego wypłynięcia i  ewakuacji pod ciśnie-
niem (HES). 

3.4.4     Konstrukcja dzwonu i jego wyposażenie 

3.4.4.1     Korpus ciśnieniowy dzwonu nurkowego należy zaprojektować z wykorzystaniem mają-
cych zastosowanie norm i standardów projektowych dla zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych 
dla ludzi zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale 2.3, 2.4, oraz 3.4.4.2. 

3.4.4.2     Konstrukcja dzwonu powinna posiadać jako minimum: 
.1  przynajmniej jeden właz umieszczony w dolnej części dzwonu, zamykany i otwierany od we-

wnątrz i z zewnątrz, zaopatrzony w odpowiednie urządzenia blokujące nieuzasadnione 
próby otwarcia pod działaniem ciśnienia;  

.2 dodatkowe włazy (jeżeli są zaprojektowane) muszą spełniać wymagania zawarte w p. 3.4; 

.3 iluminatory zapewniające widoczność w górnej półsferze, na boki oraz w dolnej półsferze 
w rejonie włazu;  

.4 śluzę medyczną; 

.5 odpowiednią ilość przejść elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych; 
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.6 elementy wyposażenia umożliwiające przeprowadzenie wszystkich wymaganych czynności 
związanych z bezpieczeństwem wykonania prac podwodnych, w tym umożliwiające odpoczy-
nek podczas przemieszczania dzwonu  lub dekompresji. 

3.4.4.3     Dzwon powinien być wyposażony w odpowiednie elementy ochraniające jego konstrukcję 
i wyposażenie przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas operacji dźwigowych.  

3.4.4.4     Dzwon powinien być wyposażony w dodatkowy zaczep zaprojektowany do przeniesienia 
ciężaru dzwonu suchego wraz z balastem, wyposażeniem oraz nurkami. Zaczep powinien być 
umieszczony w sposób pozwalający na  holowania dzwonu, jeżeli jest przewidziane użycie dzwonu 
jako środka ewakuacji hiperbarycznej (HES).  

3.4.4.5     Konstrukcja i wyposażenie dzwonu powinna umożliwiać każdemu nurkowi bezpieczne 
wejście i wyjście z dzwonu, jak również środki umożliwiające wciągnięcie nieprzytomnego nurka do 
osuszonego dzwonu. 

3.4.4.6     Dzwon powinien posiadać system zwalniania balastu stałego w celu zapewnienia możli-
wości wypłynięcia na powierzchnię w oparciu o siłę wyporu dzwonu. 

3.4.4.7     W stanie pływania swobodnego przy założeniu pełnego obciążenia dzwon powinien pozo-
stawać w pozycji wyprostowanej, przy czym po wypłynięciu na powierzchnię zapas wyporności  po-
winien być nie mniejszy niż 3% pełnej wyporności dzwonu. 

3.4.4.8     Zastosowane materiały wypornościowe i izolacyjne nie mogą utrudniać dostępu do punk-
tów zamocowania głównych i awaryjnych lin nośnych oraz pępowiny. 

3.4.4.9     Materiały wypornościowe i izolacyjne nie mogą zmieniać pod wpływem ciśnienia wody: 
.1 wyporności, 
.2 własności termoizolacyjnych. 

3.4.4.10     Charakterystyki fizykochemiczne oraz szczegóły pokazujące zamocowanie materiałów 
wypornościowych do konstrukcji dzwonu należy przedstawić w dokumentacji projektowej dzwonu. 

3.4.4.11     Iluminatory i okna należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w rozdziale 3.3.6 oraz normy ASME PVHO-1. 

3.4.4.12     Rozmieszczenie iluminatorów powinno zapewniać najlepsze możliwe pole widzenia  
nurkom znajdującym się w dzwonie. Pole widzenia z poszczególnych iluminatorów należy pokazać 
w dokumentacji projektowej dzwonu. 

3.4.5     Pępowina  

3.4.5.1     Dzwon nurkowy należy wyposażyć w dostosowaną do konstrukcji dzwonu pępowinę jako 
jeden z głównych elementów systemu podtrzymania życia i  zapewniający dla dzwonu nurkowego: 
a) gazy oddechowe; 
b) wodę grzewczą do ogrzewania dzwonu oraz skafandrów nurków; 
c) energię elektryczną do zasilania urządzeń systemu podtrzymania życia oraz oświetlenie; 
d) dwustronną łączność z nurkami w dzwonie; 
e) monitoring  CCTV;  
f) linię transmisji danych potrzebnych do realizacji prac podwodnych;  
g) monitoring indywidualny nurków (opcjonalnie). 

3.4.5.2     Pępowina musi być związana w bezpieczny sposób z dzwonem przy pomocy odpowiednio za-
bezpieczonego złącza mechanicznego lub elektromechanicznego. Podłączenie pępowiny do instalacji 
i systemów dzwonu musi być wykonane z pomocą kolektora (manifoldu) umieszczonego w pobliżu 
głównego zaczepu do podnoszenia dzwonu i obejmować musi następujące króćce przyłączeniowe: 
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− ¾”NPT (żeński) dla gorącej wody grzewczej, 
− ½ NPT (żeński) dla mieszanin oddechowych. 
Manifold musi być wyraźnie oznakowany i skutecznie chroniony przed uszkodzeniem.  

3.4.5.3     Obciążenia od sił wzdłużnych nie mogą być przenoszone przez kable elektryczne, elektro-
optyczne oraz  przewody hydrauliczne lub pneumatyczne. 

3.4.5.4     W razie wykorzystania systemu regeneracji mieszanin oddechowych i odzysku helu  pę-
powina powinna posiadać dodatkowe elastyczne przewody rurowe do odprowadzenia zużytego  
gazu do systemu regeneracji mieszanin  i odzysku helu na statku. 

3.4.5.5     Dzwon powinien być wyposażony w urządzenie umożliwiające obcięcie pępowiny w sytu-
acji awaryjnej w celu swobodnego wypłynięcia na powierzchnię w sytuacjach awaryjnych. Należy 
zastosować odpowiednie zabezpieczenie w celu zapobieżenia przypadkowemu obcięciu pępowiny. 

3.4.5.6     Dodatkowo należy przewidzieć miejsce do zamocowania rezerwowej liny nośnej na wy-
padek uszkodzenia głównej liny nośnej lub pępowiny. 

3.4.5.7     Konstrukcja korpusu dzwonu musi być zaprojektowana i wykonana do przeniesienia ob-
ciążeń: 

.1 ciśnienia gazu działającego dzwonu na konstrukcję  wewnętrzną dzwonu do wartości co naj-
mniej ciśnienia nominalnego odpowiadającego maksymalnej głębokości roboczej dzwonu, 

.2 ciśnienia hydrostatycznego wody morskiej działającego na zewnętrzną powierzchnię 
dzwonu do wartości co najmniej równej maksymalnej głębokości roboczej dzwonu. 

3.4.5.8     Włazy muszą posiadać konstrukcję zapewniającą szczelność dla obu wymienionych wyżej 
przypadków obciążenia. 

3.4.5.9     Właz powinien mieć zabezpieczenia przed przypadkowym: 
.1 rozszczelnieniem i spadkiem ciśnienia wewnątrz dzwonu, 
.2 opadnięciem i/lub samozamknięciem. 

3.4.5.10     Właz wraz ze współpracującym pierścieniem powinien posiadać konstrukcję pozwala-
jącą na wykorzystanie w układzie dedykowanego systemu ewakuacji hiperbarycznej (HES).  

3.4.5.11     Instalacja rurociągów dzwonu obejmująca m.in. zawory, osprzęt, armaturę oraz złącza 
mechaniczne powinna być umieszczona na zewnątrz dzwonu w celu kontroli i monitorowania ci-
śnienia oraz parametrów środowiska wewnątrz dzwonu. Dodatkowo wewnątrz dzwonu należy za-
pewnić możliwość pomiaru ciśnienia wody na zewnątrz dzwonu.   

3.4.5.12     Dzwon powinien być wyposażony w tzw. śluzę  medyczną. Śluza medyczna powinna po-
siadać wielkość umożliwiającą przekazywanie niezbędnych materiałów, żywności, lekarstw oraz 
drobnych elementów wyposażenia. 

3.4.5.13     Śluza medyczna w dzwonie powinna być wyposażona w odporny na działanie korozji 
morskiej mechanizm blokujący, uniemożliwiający jej niekontrolowane otwarcie. Dodatkowo mecha-
nizm zamykający musi posiadać: 

.1 widoczny wskaźnik zamknięcia śluzy, 

.2 urządzenia do wyrównywania i kontroli ciśnienia wewnątrz śluzy oraz w dzwonie. 

3.4.6     Instalacja elektryczna i oświetlenie 

3.4.6.1     Dzwon nurkowy powinien być wyposażony w oświetlenie wewnętrze zasilane z po-
wierzchni oraz awaryjne pozwalające na użytkowanie elementów wyposażenia dzwonu podczas 
awarii układu zasilania w energię elektryczną z powierzchni. 
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3.4.6.2     Instalacja oświetleniowa powinna być zasilana z dwóch niezależnych źródeł. 

3.4.6.3     Oświetlenie awaryjne powinno być zasilanie z baterii o odpowiedniej pojemności  zamon-
towanej w dzwonie lub w osobnym pojemniku na zewnątrz dzwonu. 

3.4.6.4     Oświetlenie powinno być zaprojektowane w sposób zapewniający równomierne oświetle-
nie ogólne pozwalające na wykonywanie wszystkich czynności związanych z obsługą  urządzeń we-
wnątrz dzwonu oraz na zewnątrz dzwonu. 

3.4.7     Wyposażenie dzwonu 

3.4.7.1     Rozplanowane wyposażenie powinno uwzględniać wymagania funkcjonalne z uwzględ-
nieniem odpowiednich zasad ergonomii dla nurków wykonujących prace podwodne. 

3.4.7.2     Wyposażenie, które w trakcie zalewania dzwonu znajdzie się w wodzie powinno spełniać 
wymagania dla urządzeń przeznaczonych do pracy pod wodą, 

3.4.7.3     W dzwonie, w którym dopuszcza się zalewanie wodą, odpowiedni układ automatyki po-
winien kontrolować poziom zalania dzwonu. 

3.4.8     Próby wytrzymałościowe dzwonu 

3.4.8.1     Próby dzwonu nurkowego powinny obejmować próby szczelności i próby wytrzymałości, 
które realizowane są na powierzchni oraz próby funkcjonalne. 

3.4.8.2     Próby szczelności i wytrzymałości dzwonu nurkowego powinny obejmować następujące 
próby ciśnieniowe realizowane na powierzchni: 

.1 Próba hydrostatyczna wodna (próba wytrzymałości) przy działaniu ciśnienia wewnątrz 
dzwonu, wykonywana przynajmniej raz po zakończeniu budowy, ale przed wykonaniem po-
włok malarskich oraz izolacji i przed montażem wyposażenia wrażliwego na działanie wody 
pod ciśnieniem. 

.2 Próba wytrzymałości wykonywana jest z pomocą wody „słodkiej” przy działaniu ciśnieniem 
wewnętrznym nie mniejszym niż Ppr = 1.5*Prob . 

.3 Próba hydrostatyczna wodna wykonywana dla dzwonu umieszczonego w komorze ciśnie-
niowej lub wykonywana na jednostce pływającej jako próba zanurzenia dzwonu do głęboko-
ści roboczej dzwonu bez ludzi. 

3.4.9     Próby funkcjonalne dzwonu 

Dzwon wyposażony w systemy i urządzenia zgodnie z zatwierdzoną dokumentacja techniczną 
należy poddać próbom  obejmującym próby szczelności oraz próby wszystkich urządzeń i systemów 
niezbędnych do realizacji prac nurkowych. Zakres prób powinien obejmować: 

.1 próbę funkcjonalną systemu zrzutu balastu stałego, 

.2 próbę działania wszystkich instalacji systemu podtrzymania  życia:  głównej i rezerwowej, 

.3 próbę działania urządzeń łączności oraz sygnalizacji położenia i lokalizacji dzwonu w wodzie, 

.4 próbę łączenia z komorą hiperbaryczną. 

3.4.10     Dzwony nurkowe mokre i kosze nurkowe   

3.4.10.1     Postanowienia ogólne i zakres stosowania  

Wymagania niniejszego rozdziału zawierają wymagania w zakresie projektowania oraz kon-
strukcji dzwonów nurkowych typu mokrego oraz koszy nurkowych. 

Wymagania zawarte poniżej są wymaganiami dodatkowymi do podanych w rozdziale 1. 
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3.4.10.2     Nadzór i próby 

Wymagania w zakresie nadzoru oraz prób zawarte są odpowiednio w rozdziale 3.4.8 i 3.4.9. 

3.4.10.3     Ogólne wymagania projektowe  

3.4.10.3.1     Dzwon nurkowy typu mokrego lub kosz nurkowy przeznaczony jest do bezpiecznego 
transportu pionowego w celu  zanurzenia nurków na niezbędną głębokość, a następnie do ich pod-
niesienia na pokład jednostki pływającej lub innego obiektu pływającego lub stacjonarnego np.  plat-
formy stałej. 

3.4.10.3.2     Zastosowane rozwiązania muszą pozwalać na bezpieczne wydobycie poszkodowanego 
lub nieprzytomnego nurka spod powierzchni wody na pokład statku lub innego obiektu. 

3.4.10.3.3     Dzwon nurkowy typu mokrego lub kosz nurkowy muszą być zaprojektowane dla mini-
mum dwóch nurków wraz z ich wyposażeniem, przy czym jego rozmiary i rozplanowanie urządzeń  
musi powalać na transport nurków w pozycji nieograniczającej swobody ich ruchów.  

3.4.10.3.4     Dzwon nurkowy typu mokrego oraz kosz nurkowy powinny być wyposażone w odpo-
wiednie poręcze, uchwyty i osłony zabezpieczające nurków przed urazami.  

3.4.10.4     Systemy manipulacyjne 

3.4.10.4.1     Każdy dzwon nurkowy typu mokrego powinien być wyposażony w system do prze-
mieszczania, zapewniający bezpieczny transport pomiędzy miejscem pracy obsługi na pokładzie 
statku lub innego obiektu a miejscem pracy pod wodą 

3.4.10.4.2     Każdy dzwon nurkowy lub kosz musi posiadać miejsce do zamocowania liny nośnej do 
podnoszenia. Zamocowanie liny nośnej musi być wykonane z pomocą zaczepu do szekli lub innego 
osprzętu dźwignicowego,  przeznaczonego do podnoszenia. 

3.4.10.4.3     Dodatkowo należy przewidzieć miejsce do zamocowania rezerwowej liny nośnej na 
wypadek uszkodzenia liny głównej. 

3.4.10.4.4     Urządzenie do opuszczania i podnoszenia dzwonu powinno pozwalać na zachowanie 
określonej głębokości i pozycji w wodzie w celu przeprowadzenia dekompresji w wodzie. 

3.4.10.4.5     Urządzenia napędowe oraz wciągarki linowe systemów dźwignicowych, przeznaczone  
do opuszczania i podnoszenia dzwonów typu mokrego lub koszy nurkowych,  powinny spełniać wy-
magania:  
− dla urządzeń z napędem hydraulicznym − Przepisy PRS Klasyfikacji i budowy statków morskich 

Cz. VI Rozdz. 1.16 − Wymagania ogólne dotyczące instalacji rurociągów i Cz. VII Rozdz. 7 − Hy-
drauliczne układy napędowe; 

− dla urządzeń z napędem elektrycznym  − Przepisy PRS MOR Cz. VIII − Urządzenia elektryczne 
i automatyka oraz Cz. VI Przepisów nadzoru konwencyjnego statków morskich. 

3.4.10.5     Wymagania konstrukcyjne  

3.4.10.5.1     Konstrukcja  dzwonu nurkowego typu mokrego lub kosza nurkowego musi być zapro-
jektowana do przeniesienia obciążeń statycznych  i dynamicznych występujących podczas użytko-
wania w zakładanych warunkach eksploatacji.  

3.4.10.5.2     Urządzenia do opuszczania i podnoszenia dzwonu mokrego muszą być wyposażone 
w  środki techniczne pozwalające na precyzyjne manipulowanie dzwonem lub koszem nurkowym 
oraz kontrolę procesu dekompresji nurków w wodzie.  
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3.4.10.5.3     Kosz nurkowy powinien posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem nurka np. drzwi 
lub łańcuch.  

3.4.10.5.4     Kosz nurkowy powinien posiadać ramę osłaniającą górną część kosza przed obiektami 
spadającymi z góry.  

3.4.10.5.5     Zbiornik zapasowy sprężonego czynnika oddechowego powinien być połączony z sys-
temem zasilania nurków w gazy oddechowe. 

3.4.10.5.6     Należy zamontować przynajmniej jeden dodatkowy zbiornik z czynnikiem gazowym 
do oddychania. Zbiornik powinien posiadać manometr i reduktor 1-go stopnia. 

3.4.10.5.7     Należy zapewnić indywidualny sprzęt do nurkowania wraz automatem oddechowym 
z odpowiedniej długości przewodem elastycznym.  

3.4.10.6     Wymagania w zakresie konstrukcji i wyposażenia dzwonu nurkowego typu mokrego 

3.4.10.6.1     Dzwon nurkowy musi być wyposażony w odpowiednio zamontowany półotwarty 
zbiornik pozwalający na wypchnięcie wody i wytworzenie w wewnętrznej przestrzeni dzwonu 
strefy wolnej od wody, zdolnej do zatrzymania odpowiedniej ilości gazów oddechowych dla nurków. 

3.4.10.6.2     Odpowiednio do wymagań eksploatacyjnych gazy oddechowe powinny być zmagazy-
nowane w zbiornikach na gaz sprężony typu uznanego przez Administrację. 

3.4.10.6.3     Zbiorniki gazów sprężonych należy odpowiednio zabezpieczyć przed korozją. Prze-
wody i armatura systemu gazów oddechowych powinna się nadawać do pracy w wodzie morskiej. 

3.4.10.6.4     Dzwon mokry  powinien być wyposażony w  maski oddechowe dla każdego z nurków oraz 
jedną maskę zapasową. 

3.4.10.6.5     W przypadku gdy przewidywane jest wykorzystanie czystego tlenu do oddychania we-
wnątrz dzwonu mokrego, tlen do oddychania musi być dostarczony ze zbiornika w dzwonie za po-
mocą masek oddechowych wyposażonych w urządzenie wydalające wydychaną mieszaninę na ze-
wnątrz dzwonu. Instalacja tlenowa musi być oznakowana zgodnie z wymaganiami niniejszych Prze-
pisów. 

3.4.10.6.6     Wydalanie gazu  w dzwonie nurkowym typu mokrego  musi posiadać system usuwania 
nadmiaru mieszaniny oddechowej z pomocą odpowiedniego urządzenia z zaworem nadmiarowym 
zamykanym w przypadku zwolnienia nacisku na dźwignię. 

3.4.10.6.7     Zbiornik powietrza rezerwowego jest wymagany dodatkowo do głównego systemu za-
opatrzenia dzwonu w gazy oddechowe za pomocą pępowiny. Dzwon nurkowy należy wyposażyć 
w zbiorniki z zapasowym czynnikiem oddechowym dla nurków, zapewniającym odpowiednią ilość 
czynnika oddechowego na nominalnej głębokości roboczej. Zgromadzony zapas mieszaniny oddecho-
wej powinien wystarczyć na czas obejmujący wydobycie dzwonu z maksymalnej głębokości roboczej 
oraz jako minimum  co najmniej 2 godziny na dodatkową  dekompresję dla każdego z nurków. W przy-
padku użycia awaryjnego zapasu mieszaniny do oddychania, każdy z nurków powinien wykorzysty-
wać indywidualną maskę.  

3.4.10.6.8     Zapas awaryjny mieszanin oddechowych powinien być zgromadzony w dwóch zbiorni-
kach wyposażonych w manometr oraz reduktor ciśnienia 1-go stopnia. 

3.4.10.6.9     Należy zapewnić indywidualny sprzęt do nurkowania wraz z automatem oddechowym 
z odpowiedniej długości przewodem elastycznym.  
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3.4.10.7     Pępowina  

3.4.10.7.1     Dzwon nurkowy typu mokrego należy wyposażyć w pępowinę jako jeden z głównych  
elementów systemu podtrzymania życia i  zapewniający nurkom  w dzwonie nurkowym: 

a) gazy oddechowe; 
b) wodę grzewczą do ogrzewania dzwonu oraz skafandrów nurków; 
c) energię elektryczną do zasilania urządzeń systemu podtrzymania życia oraz oświetlenie; 
d) dwustronną łączność z nurkami w dzwonie; 
e) monitoring  CCTV;  
f) linię transmisji danych potrzebnych do realizacji prac podwodnych;  
g) monitoring indywidualny nurków (opcjonalnie). 

3.4.10.7.2     Pępowina powinna być bezpiecznie przymocowana do odpowiedniego zaczepu w gór-
nej części dzwonu. 

3.4.10.7.3     Przewody gazowe, hydrauliczne i elektryczne powinny być w bezpieczny sposób pod-
łączone do kolektora (manifoldu) dzwonu przy pomocy odpowiedniego złącza mechanicznego lub 
elektromechanicznego. Obciążenia od sił wzdłużnych nie mogą być przenoszone przez kable elek-
tryczne, elektro-optyczne oraz przewody hydrauliczne lub pneumatyczne.  

3.4.10.7.4     W przypadku wykorzystania pępowiny do awaryjnego podnoszenia dzwonu należy za-
stosować odpowiedni sposób przeniesienia sił wzdłużnych z dzwonu na element nośny pępowiny. 

3.4.10.7.5     W razie wykorzystania systemu odzysku helu z mieszanin oddechowych pępowina po-
winna posiadać dodatkowe przewody rurowe do odprowadzenia zużytego gazu do systemu odzysku 
helu na statku. 

3.4.10.8     Elementy sterujące i kontrolne  

3.4.10.8.1      Dzwon nurkowy typu mokrego musi być wyposażony w manometr wyskalowany w 
metrach głębokości wody.  

3.4.10.8.2      Dzwon nurkowy powinien być wyposażony w oświetlenie wewnętrze zasilane z po-
wierzchni oraz awaryjne pozwalające na użytkowanie elementów wyposażenia dzwonu.  

3.4.10.8.3      Oświetlenie powinno być zaprojektowane w sposób zapewniający równomierne 
oświetlenie ogólne, pozwalające na wykonywanie wszystkich czynności związanych z obsługą  urzą-
dzeń wewnątrz dzwonu i na zewnątrz dzwonu oraz nadzór z pomocą systemu CCTV. 

3.4.10.9     Urządzenia komunikacyjne dzwonu mokrego  i nadzór wizyjny  

3.4.10.9.1     Dzwon nurkowy musi być wyposażony w system awaryjnej łączności ze stanowiskiem 
kontrolnym na powierzchni.  

3.4.10.9.2     W dzwonie  powinien być zainstalowany  system nadzoru nurków z wykorzystaniem 
przewodowej CCTV. 

3.4.10.10      Oznaczenia  

3.4.10.10.1     Dzwon nurkowy typu mokrego lub kosz nurkowy musi być odpowiednio oznakowany 
i mieć widoczną informację o dopuszczalnym  obciążeniu roboczym (SWL). 

3.4.10.10.2     Dodatkowo, w widocznym miejscu należy umieścić tabliczkę informacyjną zwierającą 
podstawowe informacje o urządzeniu i jego ograniczeniach eksploatacyjnych np.: data wykonania, 
nazwa wytwórcy, maksymalna głębokość pracy, masa, dopuszczalna ilość osób, nazwa instytucji cer-
tyfikującej, data pierwszej certyfikacji. 
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3.5      Instalacje rurociągów w systemach hiperbarycznych 

3.5.1     Systemy rurociągów powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób minimalizujący ha-
łas będący wynikiem działania systemu w każdym z elementów systemu, zwłaszcza w komorze hi-
perbarycznej i w dzwonie nurkowym. 

3.5.2     Rurociągi obsługujące komory hiperbaryczne oraz komponenty systemu nurkowego po-
winny być zaprojektowane i  wykonane z elementów armatury (zawory, manometry, filtry, przepły-
womierze itp.), które są niezbędne do kontroli i monitorowania ciśnienia wewnętrznego oraz bez-
piecznej pracy systemu podtrzymania życia z zewnętrznego stanowiska sterowania, osobno  w każ-
dym z przedziałów systemu nurkowego oraz w dzwonie nurkowym.  

3.5.3      Wszystkie przejścia rurociągów przez płaszcz komory hiperbarycznej powinny być  zaopa-
trzone w dwa elementy odcinające przepływ (np. zawory), umieszczone tak blisko przewodu pene-
trującego płaszcz ciśnieniowy, jak to jest technicznie możliwe. Jeżeli jest to technicznie uzasadnione, 
jeden z tych elementów powinien być zaworem zwrotnym.  

3.5.4     Wszystkie powierzchniowe komory hiperbaryczne oraz dzwony nurkowe, które mogą być 
poddane niezależnie od siebie działaniu ciśnienia, powinny być wyposażone w urządzenie alarmu-
jące o nadciśnieniu lub posiadać zamontowany zawór bezpieczeństwa (upustowo-nadmiarowy). 
Tam gdzie zamontowane są zawory upustowo-nadmiarowe należy dodatkowo zamontować stale 
otwarty zawór odcinający pomiędzy komorą hiperbaryczną a zaworem upustowo-nadmiarowym. 
Zawór ten powinien być łatwo dostępny dla personelu nadzorującego operacje nurkowe w komorze. 
Wszystkie pozostałe  zbiorniki ciśnieniowe powinny być zaopatrzone w zawory upustowo-nadmia-
rowe.  

3.5.5     Wszystkie rurociągi, które podczas eksploatacji mogą być poddane działaniu wyższego ci-
śnienia niż zaprojektowane nominalne ciśnienie powinny być wyposażone w zawory upustowo-
nadmiarowe. 

3.5.6     Tam gdzie nie określono innych wymagań, instalacje rurociągów oraz ich konstrukcja po-
winny spełniać wymagania jak dla rurociągów klasy I i II,  zawarte w Cz. VI  i VII Przepisów PRS dla 
statków morskich, niezależnie od średnicy rurociągu. 

Rurociągi, armatura oraz zbiorniki ciśnieniowe przeznaczone do gazów oddechowych i instalacji 
tlenowej podlegają nadzorowi na etapie projektowania, budowy oraz eksploatacji.  

3.5.7     Rurociągi powinny być wykonane z materiałów niekorodujących, a tam gdzie jest to wyma-
gane, dodatkowo odpornych na działanie tlenu w zakładanych warunkach eksploatacji. 

3.5.8     Armatura rurociągów klasy I i II powinna być typu uznanego i wykonana z materiałów nie-
korodujących. 

3.5.9     Wszystkie materiały wykorzystane do budowy instalacji tlenowej powinny być odporne na 
działanie tlenu i dobrane z uwzględnieniem dopuszczalnych prędkości przepływu tlenu w instalacji. 
. 

3.5.10     Tlen oraz gazy oddechowe zawierające więcej niż 25% tlenu objętościowo powinny być 
magazynowane w butlach lub zbiornikach przeznaczonych wyłącznie do tych gazów.  

3.5.11     Stosowanie wysokociśnieniowych rurociągów do tlenu powinno być ograniczone do nie-
zbędnego minimum przez zastosowanie zaworów redukujących ciśnienie, umieszczonych tak blisko 
butli tlenowych, jak to jest praktycznie możliwe.  

3.5.12     Wykorzystanie przewodów elastycznych i kompensatorów powinno być ograniczone do 
minimum, przy czym wymaganie to nie obejmuje pępowin.  
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3.5.13     Przewody elastyczne do tlenu powinny być wykonane z materiałów ognioodpornych (fire 
retardant).  

3.5.14     Wysokociśnieniowe rurociągi gazów oddechowych oraz tlenowe nie mogą być prowa-
dzone przez pomieszczenia mieszkalne, maszynowe lub inne o podobnym charakterze.  

3.5.15     Wyloty rurociągów wyprowadzonych poza komorę hiperbaryczną powinny być wyposa-
żone po stronie wlotu w  urządzenie chroniące przed zassaniem.  

3.5.16     Gazy usuwane z systemu nurkowego powinny być wydalane do atmosfery w miejscu od-
dalonym od źródeł zapłonu, personelu obsługi oraz tych rejonów, gdzie obecność wydalanego gazu 
może stanowić zagrożenie.  

3.5.17     Wszystkie wysokociśnieniowe rurociągi instalacji w systemie nurkowym powinny być 
osłonięte przed uszkodzeniem mechanicznym.  

3.5.18     Instalacje rurociągów zawierające gaz o stężeniu objętościowym powyżej 25 % tlenu po-
winny być traktowane tak samo, jak rurociągi zawierające czysty tlen.  

3.5.19     Instalacja tlenowa, w której ciśnienie nominalne jest wyższe niż 1.72 bara musi być wyko-
nana z zastosowaniem zaworów zaporowych. Wymaganie to nie dotyczy zaworów odcinających 
w przejściach rurowych przez płaszcz ciśnieniowy.  

3.5.20     Rurociągi gazów oddechowych muszą być poddane procedurom czyszczenia zgodnie z ma-
jącymi zastosowanie normami np. Mil, NO, PN-EN lub innymi równoważnymi standardami.  

3.6      Systemy podtrzymania życia i magazyny gazów  

3.6.1     Postanowienia ogólne 

Każdy system hiperbaryczny  powinien być wyposażony w urządzenia umożliwiające tworzenie, 
monitorowanie i utrzymywanie odpowiednich warunków do podtrzymywania funkcji życiowych  
przez personel przebywający w komorze lub komorach hiperbarycznych. 

W razie potrzeby doprowadzenia czystego tlenu do wnętrza komory hiperbarycznej należy za-
stosować oddzielną instalację rurociągów.  

3.6.2     Definicje 

Standardowy system podtrzymywania funkcji życiowych  
System(y) podtrzymywania funkcji życiowych wykorzystywany(e), gdy wszystkie parametry ope-
racyjne jednostki mieszczą się w zakresach podanych w Instrukcji działania. 

Rezerwowy system podtrzymywania funkcji życiowych  
System(y) podtrzymywania funkcji życiowych wykorzystywany(e), gdy odbiegający od normy funkcjo-
nowania uniemożliwia powrót jednostki zanurzalnej na powierzchnię lub gdy zwodowany został zespół 
ewakuacji hiperbarycznej. Działanie tego system umożliwia dodatkowy czas przeznaczony na ratowanie 
jednostki. 

Awaryjny system podtrzymywania funkcji życiowych  
System, który umożliwia osobom znajdującym się w komorze hiperbarycznej, przeznaczonej do po-
mieszczania ludzi na bezpieczne oddychanie w atmosferze, której jakość mogła się pogorszyć.   

3.6.3     Dokumentacja 

Dokumentacja systemu podtrzymania życia musi obejmować:  
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.1 Plan systemu pokazujący schematy wszystkich rurociągów, zawierający następujące infor-
macje:  
– specyfikację materiałową, 
– maksymalne ciśnienie robocze, 
– długości, średnice i grubości,  
– rodzaj medium,  
– typy złączy i zaworów, 
– specyfikacje przewodów elastycznych i/lub kompensatorów. 

.2 Plany i schematy wraz ze specyfikacją urządzeń do kontroli parametrów środowiska i atmos-
fery w systemie nurkowym obejmujące rozwiązania w zakresie: ogrzewania, pochłaniania 
CO2, obiegu i  cyrkulacji gazów w systemie, pomieszczenia bytowe, sanitarne oraz odwodnie-
nie. 

.3 Lista wyposażenia wraz ze specyfikacją dokumentacji niezbędnej do prowadzenia wymaga-
nych prób dla wszystkich komponentów i elementów wyposażenia wykorzystywanego 
w systemie podtrzymania życia. Plan pokazujący przekrój oraz charakterystyki materiałowe 
elementów wchodzących w skład pępowiny. 

.4 Obliczenia pokazujące zapotrzebowanie na ciepło i chłodzenie w systemie podtrzymania życia.  

.5 Opis procedury czyszczenia systemu oddechowego. 

3.6.4     Magazynowane gazów sprężonych 

3.6.4.1     Gaz powinien być magazynowany zgodnie z Przepisami Administracji lub innymi uzna-
nymi normami lub standardami. 

3.6.4.2     Objętość pojedynczych źródeł wewnętrznych powinna być ograniczana tak, aby całkowite 
wypuszczenie ich zawartości nie zwiększało ciśnienia o więcej niż 1 bar, ani nie zwiększało zawar-
tości tlenu powyżej 23 % objętości. Należy to wykazać  poprzez wykonanie obliczeń sprawdzających. 
Jeśli wzrost ciśnienia obliczeniowego przekracza wartość 1 bara lub gdy zwiększenie stężenia tlenu 
powoduje przekroczenie poziomu 23% jego stężenia objętościowego  w przedziale, wówczas zbior-
nik lub pojemnik powinien być magazynowany poza obsadzonym przedziałem.  

3.6.5     Systemy usuwania ditlenku węgla (CO2) 

3.6.5.1     Należy przewidzieć systemy usuwania CO2 i powinny być one zdolne do utrzymywania 
stężenia na poziomie nie większym od 0,5 procenta objętości przy standardowej temperaturze i ci-
śnieniu [masa CO2 0,00989 kg/m3 przy ciśnieniu 1 bara oraz temperaturze 0°C] lub 0,005 bara. Kon-
strukcja systemów powinna być oparta na założonej szybkości wytwarzania CO2 o wartości 0,0523 
kg na godzinę na osobę przy ciśnieniu 1 bara. Obliczenia projektowe powinny uwzględniać tempe-
raturę, wilgotność, gęstość CO2 przy nominalnej głębokości, skuteczność pochłaniania oraz szybkość 
przepływu.  

3.6.6     Metody usuwania CO2 

3.6.6.1     Odczynniki stałe  

Odczynniki stałe powinny być granularne oraz niskopylące (rozmiary cząsteczek zwykle w za-
kresie rozmiaru oczek 4 do 20). Odczynniki stałe powinny być magazynowane w pojemnikach po-
zbawionych wilgoci. 

3.6.6.2     Odczynniki płynne 

Należy umieścić instalacje usuwania na bazie wodorotlenku litu (LiOH) w taki sposób, aby zapo-
biegać opadaniu jego skroplin na ludzi, konstrukcje lub wyposażenie. Pojemniki lub panele z LiOH 
powinny być wymienialne jako kompletne moduły. Należy zapewnić odpowiednie ogrzewanie 
w celu utrzymania temperatury pojemników zawierających inne wodorotlenki alkaliczne na pozio-
mie co najmniej 15°C.  
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3.6.6.3     Odczynniki regenerowalne 

3.6.6.3.1     Odczynniki stałe  

Odczynnik stały zdolny do usunięcia ditlenku węgla ze strumienia gazowego, który może być 
regenerowany, będzie uznany za akceptowalny, jeśli wchodzący strumień gazów jest pozbawiony 
cząstek organicznych oraz wilgoci i zapewniono odpowiednie środki usuwania CO2. Odczynniki 
stałe powinny być magazynowane w pojemnikach pozbawionych wilgoci.  

3.6.6.3.2     Odczynniki płynne 
Płynne systemy płuczkowe stosujące roztwory wodne zdolne do usuwania ditlenku węgla 

ze strumienia gazów, które mogą być regenerowane, powinny posiadać środki pozbawiające 
dolotowy strumień gazu cząstek organicznych i wilgoci. Należy przewidzieć odpowiednie 
środki usuwania CO2. 

3.6.6.3.3     Inne środki usuwania CO2  

Stosowanie innych środków niż podane w 3.6.6.2 będzie przedmiotem dodatkowej weryfikacji 
danych wykazujących odpowiednią skuteczność w zamierzonych warunkach eksploatacyjnych.  

3.6.6.4     Materiały do usuwania CO2 
W budowie systemów usuwania CO2 należy stosować materiały nietoksyczne odporne na 

działanie korozji. Materiały te powinny być dopasowane do środka usuwającego CO2. 

3.6.6.5     Wymiana pojemników  
Pojemniki powinny być dostosowane do szybkiej wymiany przez załogę, bez potrzeby uży-

wania specjalnych narzędzi. Postepowanie ze zużytymi pojemnikami i materiałami regene-
racyjnymi musi być zgodne z zatwierdzonym planem postępowania z odpadami. 

3.6.7     Rurociągi systemu podtrzymywania funkcji życiowych  

3.6.7.1     Materiały stosowane do budowy systemu podtrzymania życia, w tym zastosowane na kon-
strukcję zbiorników, rurociągów oraz armatury, muszą być obojętne w kontakcie z gazami oddecho-
wymi i środkami dezynfekującymi oraz tak dalece, jak jest to możliwe, spełniać wymagania stawiane 
materiałom i urządzeniom przeznaczonym do pracy w warunkach morskich oraz  spełniać mające za-
stosowanie wymagania Cz. VI oraz Cz. IX Przepisów PRS Klasyfikacji i budowy statków morskich. 

3.6.7.1.1     Specyfikacje materiałowe oraz szczegóły dotyczące rurociągów systemu podtrzymywa-
nia funkcji życiowych należy przedstawić do weryfikacji przez PRS. 

3.6.7.1.2     Systemy rurociągów podtrzymywania funkcji życiowych powinny być wykonane z ma-
teriałów spełniających wymagania uznanych specyfikacji materiałowych (takich jak ASTM, ASME 
itp.). Wśród materiałów możliwych do akceptacji, znajdują się  stopy niklu i miedzi (np. Monel), stal 
austenityczna t. 304 lub 316, miedź, brąz aluminiowy (z wyjątkiem tych stopów, które poddano oda-
luminiowaniu, miedzi i niklu, mosiądzu (z wyjątkiem tych stopów, które ulegają odcynkowaniu), lub 
stop miedzi C-69100. 

3.6.7.1.3     Aluminium można stosować tylko w przypadku  przyjęcia odpowiednich środków bez-
pieczeństwa zapobiegającego styczności  ze smarami z dodatkiem freonów oraz pochłaniaczami CO2 

na bazie wodorotlenków. 

3.6.7.1.4     Rozpatrywane mogą być jednostkowo inne odpowiednie materiały po przeprowadzeniu 
oceny ich własności materiałowych. 
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3.6.7.2     Ograniczenia materiałowe 

3.6.7.2.1     W systemach podtrzymywania funkcji życiowych nie zezwala się na stosowanie nastę-
pujących materiałów, takich jak: 
a) Stal węglowa, 
b) Rurociągi i armatura z żeliwa, żeliwa sferoidalnego i ciągliwego, 
c) Poszycie lub powłoki z kadmem, 
d) Komponenty zawierające następujące materiały nie powinny być stosowane w systemach pod-

trzymywania funkcji życiowych: 
− Beryl 
− Rtęć 
− Azbest. 

3.6.7.2.2     Odlewy 

Do kontaktu z helem zabronione jest stosowanie komponentów odlewanych. 

3.6.7.2.3     Instalacja wody morskiej  

Materiały stykające się z wodą morską powinny być odporne na korozję w wodzie morskiej. Za-
stosowane metody dodatkowej ochrony przed korozją należy uzgodnić z PRS. 

3.6.7.2.4     Wyroby z materiałów elastomerowych  

Specyfikacje materiałowe wyrobów miękkich (materiały niemetalowe, takie jak uszczelki, 
uszczelki pierścieniowe, gniazda zaworów itp.) stosowane w systemach podtrzymywania funkcji ży-
ciowych powinny być typu uzgodnionego z PRS. 

3.6.7.2.5     Smary 

Specyfikacje producentów dotyczące smarów stosowanych w rurociągach systemów podtrzy-
mywania funkcji życiowych powinny być przedstawione do przeglądu w PRS. Smary z dodatkiem 
freonów nie powinny być stosowane z aluminium.  

3.6.7.2.6     Szczeliwa do gwintów  

Specyfikacje producentów dotyczące szczeliwa do gwintów stosowanych w rurociągach syste-
mów podtrzymywania funkcji życiowych powinny być przedstawione w PRS do wglądu. 

W przypadku połączeń gwintowych zastosowanie jako szczeliwa do gwintów taśmy teflonowej 
(PTFE) jest akceptowalne po  spełnieniu następujących dodatkowych wymagań: 
a) Projektant/wytwórca powinien wykazać, że uwzględniono wszystkie potencjalne zagrożenia 

związane z rozpadem/postrzępieniem taśmy 
b) Procedura instalacyjna powinna być uzgodniona w PRS. 

3.6.8     Armatura 

3.6.8.1     Wymagania ogólne 

Armatura powinna spełniać wymagania do stosowania w środowisku morskim oraz należeć do 
jednego z poniższych typów: 
a) kielichowa, bez kielicha oraz zaciskowa typu nielutowanego, 
b) gwintowana, 
c) lutowana,  
d) spawana, 
e) kołnierzowa, 
f) inna specjalnego przeznaczenia może być rozpatrywana jednostkowo.  
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3.6.8.1.1     Materiały wykorzystane w konstrukcji armatury powinny spełniać wymagania zawarte 
w Cz. VI, VII oraz Cz. IX  Przepisów PRS Klasyfikacji i budowy statków morskich i posiadać świadectwo 
uznania typu wyrobu. Dodatkowo, materiały zastosowane w konstrukcji armatury mającej kontakt 
z helem powinny spełniać wymagania odpowiednich norm przemysłowych dla  aparatury chemicz-
nej np. EN, ISO,  ASME lub inne równoważne.  

3.6.8.1.2     Armatura powinna mieć charakterystykę techniczną i nominalne parametry pracy nie 
mniejsze od maksymalnej dopuszczalnej temperatury i ciśnienia roboczego rurociągu, w którym jest 
stosowana. 

3.6.8.1.3     Armatura powinna posiadać wytrzymałość na rozerwanie co najmniej cztery razy więk-
szą od maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego rurociągu, w którym jest stosowana. 

3.6.8.2     Armatura gwintowana  

3.6.8.2.1     Armatura uszczelniana uszczelką pierścieniową o gwincie prostym z uszczelkami pier-
ścieniowymi może być stosowana bez ograniczeń rozmiarowych. 

3.6.8.2.2     Armatura z gwintem stożkowym powinna mieć następujące ograniczenia rozmiaru i ci-
śnienia: 

d ≤ 75 mm – maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze armatury lub rurociągu, mniejsza z war-
tości. 

Tabela 3-2 

Średnica przewodu rurowego d [mm] Ciśnienie MAWP [bar] 

d > 76 Nie jest dozwolone 

50 < d ≤ 76 28 

25 < d ≤ 50 42 

19< d ≤ 25 84 

d ≤ 19 Mniejsza z wartości MAWP dla złączy lub przewodu rurowego 

MAWP  – maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze dla armatury lub instalacji rurociągu – mniejsza z wartości 

3.6.8.2.3     Jeśli armatura gwintowana stosowana jest w miejscach, w których mogą występować 
drgania lub niekontrolowany moment obrotowy, które mogą spowodować poluzowanie lub odkrę-
cenie, należy zapewnić środki mechaniczne zapobiegające niezamierzonemu poluzowaniu arma-
tury. 

3.6.9     Zawory 

3.6.9.1     Zawory standardowe – Zawory ogólnie powinny spełniać wymagania uznanej normy lub 
innego standardu stosowanego w urządzeniach techniki podwodnej  i powinny być w sposób trwały 
oznakowane zgodnie z wymaganiami tej normy  lub standardu.  

3.6.9.2     Zawory niestandardowe – Zawory niewyprodukowane według uznanej normy krajowej 
powinny mieć wytrzymałość na rozerwanie co najmniej cztery razy większą od maksymalnego do-
puszczalnego ciśnienia roboczego (MAWP) instalacji rurociągów. Mogą być one zaakceptowane na 
podstawie ciśnienia określonego przez producenta i wskaźników temperatury, danych z prób oraz 
wskaźników wytrzymałości na rozerwanie.  

3.6.9.3     Zawory niestandardowe powinny być w sposób trwały oznakowane nazwą producenta 
lub znakiem handlowym, numerem modelu/części oraz ich wartościami ciśnienia i temperatury. Al-
ternatywnie, informacja ta może być oznaczona za pomocą trwałej przywieszki zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w Przepisach PRS Cz. VI, rozdz. .1.16.12.5. 
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3.6.9.4     Przydatność eksploatacyjna – Zawory powinny być odpowiednie do działania przy mak-
symalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym gazu. Zawory przeznaczone do eksploatacji w atmos-
ferze tlenowej lub wzbogaconej tlenem (tj. przy gazach zawierających ponad 25% tlenu w objętości) 
powinny być odpowiednie do eksploatacji przy maksymalnej  dozwolonej szybkości  przepływu tych 
gazów. 

3.6.9.5     Zawory powinny być wykonane z materiałów nieulegających degradacji pod wpływem 
medium napełniającego daną instalację rurociągów oraz w warunkach środowiska morskiego. 

3.6.9.6      Zawory sterowane zdalnie zastosowane w systemach tlenowych eksploatowanych przy 
ciśnieniach przekraczających 6 bar (0,6 MPa) powinny być typu wolno otwierającego się, tak jak 
zawory igłowe. 

3.6.9.7     Zawory regulacji przepływu powinny zapewniać łagodne przejście przepływu od stanu 
pełnego otwarcia do stanu pełnego zamknięcia. 

3.6.10     Przewody rurowe 

3.6.10.1     Przewody rurowe systemu podtrzymywania funkcji życiowych powinny posiadać wy-
trzymałość na rozrywanie co najmniej cztery razy większą od maksymalnego dopuszczalnego ci-
śnienia roboczego instalacji rurociągu.  

3.6.10.2     Każda niezależna linia doprowadzająca gaz powinna być wyposażona w manometr po-
kazujący ciśnienie zasilania oraz zawór odcinający umieszczony za nim. Pomiędzy linią zasilającą 
a manometrem powinien być zainstalowany zawór blokowy, w celu odcięcia manometru, umiesz-
czony w taki sposób, aby możliwe było monitorowanie ciśnienia podczas działania instalacji. 

3.6.10.3     Zawór odcinający na linii zasilania gazem musi być łatwo dostępny i powinien być 
umieszczony tak, aby wypuszczenie gazu o objętości zawartej w rurociągu poniżej zaworu nie 
zwiększyło ciśnienia wewnętrznego o więcej niż 1 bar (0,1 MPa). 

3.6.10.4     Przewody rurowe w systemie nurkowym powinny być zamocowane w sposób zapobie-
gający ich przemieszczaniu się podczas pracy instalacji. 

3.6.11     Przewody rurowe w instalacji tlenowej 

3.6.11.1     Wymagania poniższe mają zastosowanie do przewodów rurowych stosowanych do in-
stalacji tlenowych lub gazów oddechowych wzbogaconych tlenem zawierających ponad 25% tlenu 
w objętościowo: 

3.6.11.2     Główny zawór odcinający lub końcowy zawór odcinający, tam gdzie jest dostępny, na linii 
zasilania tlenem, powinien być umieszczony tak, aby wypuszczenie gazu zawartego w przewodach 
poniżej zaworu nie powodowało przekroczenia stężenia tlenu poza dopuszczalną podaną wartość 
maksymalną. 

3.6.11.3     Rurociągi instalacji tlenowej powinny dodatkowo spełniać wymagania Cz. VI rozdziału 
1.16 Przepisów PRS Klasyfikacji i budowy statków morskich jak dla Instalacji rurociągów klasy I lub 
II.  

3.6.11.4     Zarówno smary, jak i materiały uszczelniające stosowane w systemach rurociągów tlenu 
powinny być typu odpowiedniego do zastosowania w instalacji i być dopasowane do charaktery-
styki mieszaniny gazów oddechowych lub  tlenu przy maksymalnym ciśnieniu zasilania oraz szyb-
kości przepływu.  
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3.6.12      Przewody elastyczne 

3.6.12.1     Ognioodporny, niemetalowy, zbrojony wąż może być zaakceptowany do użytku w syste-
mie podtrzymywania funkcji życiowych do maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego 
5000 psi, na podstawie specyfikacji producenta, pozytywnych doświadczeń eksploatacyjnych i pod 
warunkiem zgodności z poniższymi wymaganiami: 
a) Przewody elastyczne powinny spełniać wymagania Cz. VI rozdz. 1.16 Przepisów PRS Klasyfikacji 

i budowy  statków morskich.  
b) Przewody elastyczne powinny być kompatybilne z planowanymi gazami w systemie podtrzymywa-

nia funkcji życiowych przy dopuszczalnym maksymalnym ciśnieniu roboczym (MAWP) rurociągu. 
c) Przewody elastyczne powinny być poddane próbom nadciśnienia, wytrzymałości na rozerwanie 

oraz odporności ogniowej przez producenta. Próby ciśnieniowe każdego pojedynczego węża po-
winny być przeprowadzone przy ciśnieniu nie mniejszym od 1,5 * MAWP przewodu, przez 1 go-
dzinę. Wytrzymałość na rozerwanie powinna być nie mniejsza od 4-krotności MAWP węża. Odpor-
ność należy potwierdzić, przeprowadzając próby zgodnie z uznanymi normami lub równoważnymi 
standardami, takimi jak np.  ISO 15540 oraz ISO 15541. 

3.6.12.2     Dopuszcza się możliwość zastosowania przewodów elastycznych typu SAE 100-R3, jeśli 
spełniają wymagania PRS lub innego równoważnego standardu uznanego przez PRS. 

3.6.12.3     Przewody elastyczne i kompensatory przeznaczone do pracy w instalacji tlenowej lub 
gazu wzbogaconego tlenem (tj. gazu zawierającego ponad 25% tlenu w objętości) powinny być od-
powiednie do użytkowania przy maksymalnej prędkości przepływu gazów.  

3.6.13     Przewody elastyczne poddawane działaniu ciśnienia zewnętrznego  

3.6.13.1     Przewody elastyczne przeznaczone do zastosowań, w których mogą być poddawane ci-
śnieniu zewnętrznemu netto powinny spełniać następujące wymagania dodatkowe: 
a) Budowa przewodu elastycznego powinna zapewniać odporność na uszkodzenia mechaniczne  przy 

maksymalnym przewidywanym ciśnieniu różnicowym. 
b) Elementy złączne na końcach przewodu elastycznego powinny umożliwiać całkowite uszczelnienie 

połączenia mechanicznego. Zabrania się  stosowana złączy, które pozostawiają ścięte końcówki 
węży wystawione na działanie ciśnienia.    

c) Przewody elastyczne powinny być przez 1 godzinę poddane zewnętrznym próbom ciśnieniowym 
na ciśnienie nie mniejsze od 1,5 raza maksymalnego przewidywanego ciśnienia zewnętrznego. Po 
zakończeniu próby przewody elastyczne nie powinny wykazywać oznak uszkodzenia, zarówno ze-
wnętrznego korpusu (koszulka oraz warstwa wzmocnienia) wraz z podkładem lub samego pod-
kładu osobno. Próby powinny także potwierdzić przepływ przez przewód elastyczny poddany ci-
śnieniu zewnętrznemu.   

d) Przewody elastyczne należy instalować w sposób, który redukuje jego skręcenia, zgniecenia itp., tak 
aby zapobiegać przedwczesnemu uszkodzeniu węży poddanych ciśnieniu zewnętrznemu.  

3.6.14     Oznakowanie  

Przewody elastyczne powinny być oznakowane nazwą producenta lub znakiem handlowym, nu-
merem modelu/części, rozmiarem oraz wartościami nominalnymi ciśnienia i temperatury. Informa-
cja ta powinna być w sposób trwały wydrukowana na przewodzie lub na trwale przyczepionej za-
wieszce. Zawieszki, jeśli zostały zastosowane, powinny być przyczepione w taki sposób, aby nie 
przecierały przewodu lub aby zapobiegały zginaniu lub rozciąganiu przewodu pod działaniem ci-
śnienia. 
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3.6.15     Pępowiny 

3.6.15.1     Elastyczne przewody do zastosowania w pępowinach urządzeń techniki podwodnej lub 
nurkowej powinny posiadać wytrzymałość na rozerwanie co najmniej 4 razy większą od ciśnienia 
roboczego systemu, a ich znamionowe ciśnienie pracy nie powinno być mniejsze od ciśnienia w da-
nym systemie lub instalacji. Dodatkowo, ciśnienie znamionowe przewodów pępowinowych po-
winno być nie mniejsze od ciśnienia równoważnego głębokości projektowej obiektu zanurzalnego 
plus 3 MPa. Przewody elastyczne powinny być odporne na skręcanie lub umieszczone w sposób za-
pobiegający ich  skręcaniu oraz powinny posiadać złącza mechaniczne odporne na korozję, których 
nie można przypadkowo rozłączyć i których nominalne ciśnienie pracy jest nie mniejsze od ciśnienia 
przewodu elastycznego.  

3.6.15.2     Przewody elastyczne pępowinowe powinny być tak rozmieszczone, aby ciężar dzwonu 
był przenoszony przez element wytrzymałościowy pępowiny, w przypadku gdy pępowina jest prze-
widziana jako rezerwowy  element nośny, służący do podniesienia dzwonu na powierzchnię.  

3.6.15.3     Przewody elastyczne pępowinowe oraz armatura powinny być poddane próbie ciśnie-
niowej ciśnieniem równym 1,5 raza ciśnienia instalacji, w obecności inspektora PRS. 

3.6.15.4     Kody barw stosowane do znakowania systemów rurociągów podtrzymywania funkcji ży-
ciowych powinny być jednoznacznie oznaczone barwami, zgodnie z uznanym krajowym lub między-
narodowym kodem barw, w celu oznaczenia przenoszonego medium. 

3.6.16     Oprzyrządowanie systemu podtrzymywania funkcji życiowych  

Jako minimum wymagane jest monitorowanie następujących parametrów:  
.1 Zawartość tlenu w atmosferach do oddychania, 
.2 Zawartość ditlenku węgla w atmosferach do oddychania, 
.3 Ciśnienie wewnętrzne i zewnętrzne, 
.4 Temperatura przedziału w systemach saturowanych, 
.5 Wilgotność względna w systemach saturowanych. 

3.6.17     Wyposażenie do monitorowania systemu podtrzymywania funkcji życiowych  

3.6.17.1     Systemy monitorowania i oprzyrządowanie instalacji odpowiadającej za podtrzymywa-
nie funkcji życiowych, włącznie z zasilaniem energią, powinny być zdublowane lub też należy prze-
widzieć alternatywne środki do wykonywania pomiarów. Zmiany temperatury, wilgotności oraz ci-
śnienia całkowitego nie powinny mieć wpływu na dokładność pomiarów. Elektroniczne oprzyrzą-
dowanie systemu podtrzymywania funkcji życiowych powinno posiadać zdolność do kalibrowania. 

3.6.17.2     Ciśnienie wewnętrzne w pomieszczeniach systemu hiperbarycznego należy monitoro-
wać przy użyciu przyrządów mechanicznych niezależnie od zastosowanych, oprócz ciśnieniomierzy 
innego typu. 

3.6.17.3     Wizualizacja danych z pomiarów powinna być prowadzona w sposób ciągły, tak aby 
w normalnych warunkach eksploatacyjnych w czytelny sposób były prezentowane monitorowane 
parametry stężenia lub cząstkowego ciśnienia gazów do oddychania, aby były w czytelny sposób 
prezentowane lub wyświetlane na głównym stanowisku sterowania i monitorowania oraz na 
wszystkich przewidzianych do tego dodatkowych stanowiskach sterowania i monitorowania (na ile 
ma zastosowanie). 
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3.6.18     Elementy i urządzenia sterujące  

3.6.18.1     Postanowienia ogólne 

Należy zapewnić środki techniczne służące utrzymywaniu poziomu zawartości tlenu w atmos-
ferze wewnętrznej komór hiperbarycznych poniżej stężenia równoważnego 23% objętości prze-
działu hiperbarycznego. Zastosowana metoda może wykorzystywać sterowanie metodą manualną 
lub automatycznie, jednakże środki automatyczne należy zdublować tak, aby możliwe było ręczne 
sterowanie w każdej możliwej sytuacji. 
a) Sterowanie manualne 

Systemy ręczne powinny co najmniej składać się z zaworu odcinającego butlę, ręcznego zaworu 
sterowania przepływem, urządzeń kontroli ciśnienia oraz ręcznego obejścia każdego zainstalo-
wanego regulatora. 

b) Sterowanie  automatyczne  
Automatyczne środki sterowania powinny utrzymywać wymagane ciśnienia cząstkowe oraz 
stężenia gazów do oddychania. Awaria sterowania automatycznego powinna być wykazana sy-
gnałem dźwiękowym na stanowisku pilota lub na stanowisku sterowania jednostką, a ręczny 
system zapasowy powinien być zdolny do natychmiastowego użytku.   

3.6.19     Środki sterowania temperaturą i wilgotnością podczas operacji  nurkowych  

3.6.19.1     Ogrzewanie i chłodzenie 

Należy przewidzieć odpowiednie środki do zapewnienia niezbędnej izolacji termicznej oraz kon-
troli temperatury w komorze hiperbarycznej podczas wszystkich etapów prac nurkowych. Należy 
uwzględnić wysoką przewodniość cieplną gazów oddechowych, zwłaszcza zawierających w swoim 
składzie hel. 

3.6.19.2      Wilgotność 

Należy zapewnić odpowiednie środki umożliwiające kontrolę wilgotności w komorze hiperba-
rycznej  w czasie wszystkich etapów prac podwodnych. Zalecane jest przyjęcie wartości 50% ±20 % 
wilgotności względnej.  

3.6.19.3     Elektryczne ogrzewacze wody 

3.6.19.3.1     W systemie nurkowym należy stosować wyłącznie urządzenia stacjonarne zasilane 
z rozdzielnicy głównej lub dedykowanej rozdzielnicy grupowej. 

3.6.19.3.2     Środki wyłączenia wysokiej temperatury, oprócz zwykłego termostatu, elementy wy-
łączające (czy rozłączające) powinny: 

.1 odłączać wszystkie nieuziemione przewody, 

.2 pozwalać na pomiar maksymalnej temperatury grzanej wody, 

.3 działać do temperatury 99 °C,  

.4 posiadać  zabezpieczenie  przed przypadkowym włączeniem, z ręcznym resetowaniem lub 
posiadać element zastępujący.  

3.6.19.3.3     Należy zapewnić możliwość pomiaru temperatury lub zwykły termometr umożliwia-
jący wskazania temperatury w zakresie do temperatury saturacji pary, przy projektowym ciśnieniu 
ogrzewacza. 

3.6.19.3.4     Należy przewidzieć urządzenie do upustu ciśnienia, które będzie zapobiegać wzro-
stowi ciśnienia ponad 0,2 kg/cm2 (0,2 bara) ponad maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 
przy elementach grzewczych, pracujących w sposób ciągły przy wartościach maksymalnych. 
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3.6.19.3.5     Dodatkowo elektryczne ogrzewacze wody oraz system grzewczy powinien spełniać 
wymagania rozdz. 15.1 i 15.2 Cz. VIII Przepisów PRS Klasyfikacji i budowy statków morskich, przy czym 
dopuszczalne temperatury wody grzewczej muszą być zgodne z wymaganiami funkcjonalnymi sys-
temu zabezpieczania funkcji życiowych systemu nurkowego. 

3.6.20     Klimatyzacja 

Jeśli zainstalowano urządzenie klimatyzacyjne, należy przedstawić do wglądu szczegółowe 
plany instalacji  rurociągów i elementów składowych, wykazujące zgodność z wymaganiami w za-
kresie zapewnienia prawidłowego działania systemu podtrzymania funkcji życiowych nurków.  

3.6.20.1     Czyszczenie  

Instalacje rurociągów przeznaczonych do systemu podtrzymywania funkcji życiowych powinny 
być dokładnie oczyszczone przy użyciu metod odpowiednich do rodzaju gazu napełniającego te in-
stalacje.   

3.6.20.2     Procedury czyszczenia oraz obsługi komponentów/systemu należy przedstawić do 
wglądu PRS przed rozpoczęciem operacji czyszczenia. Czyszczenie oraz konserwacja komponen-
tów/systemu powinna być uznana przez nadzorującego inspektora. Inspektorowi należy przedsta-
wić certyfikat zgodności wystawiony przez instalatora systemu lub jego producenta do czyszczenia 
i konserwacji komponentów/systemów.   

3.6.21     Systemy filtracyjne  

Jeśli przewidziano systemy filtracji pyłu, materiały filtrów powinny być ognioodporne.  

3.6.22     Sprężarki powietrza  

3.6.22.1     Sprężarki powietrza powinny posiadać tabliczki znamionowe wskazujące producenta, 
model, numer seryjny, maksymalne znamionowe ciśnienie na wylocie, znamionową wydajność oraz 
ustawienia zaworów bezpieczeństwa. Czystość sprężonego powietrza do oddychania powinna być 
zgodna z normą PN-EN lub innym równoważnym standardem uznanym przez Administrację. 

3.6.22.2     Elementy sprężarek pracujące pod ciśnieniem powinny być poddane próbie hydraulicz-
nej wodnej o ciśnieniu 1,5 raza nominalnego ciśnienia pracy dla danego stopnia sprężarki. 

3.6.22.3     Kompletnie wyposażona sprężarka powinna być poddana próbie szczelności z wykorzy-
staniem powietrza lub azotu do maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia pracy sprężarki. Dodat-
kowo, należy przeprowadzić próby funkcjonalne, podczas których należy poddać sprawdzeniu 
próbki powietrza na zawartość wilgoci oraz możliwych zanieczyszczeń gazowych. Próbom funkcjo-
nalnym podlegają także systemy bezpieczeństwa, monitorowania i alarmowania. 

3.6.22.4     Program prób sprężarek podlega uzgodnieniu z PRS. Po pomyślnie przeprowadzonych 
próbach wystawiana jest metryka PRS.  

3.6.22.5     Czynności serwisowe i sprawdzające oraz próby sprężarek powietrza oddechowego po-
winny być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta. Umiejscowienie wlotów powietrza do 
sprężarek należy wybierać w sposób ograniczający możliwość poboru zanieczyszczonego powie-
trza.  

3.6.22.6     Należy przewidzieć środki do kontroli jakości sprężanego powietrza lub gazów oddecho-
wych. System monitorowania powinien wygenerować sygnał alarmowy w przypadku przekroczenia 
parametrów określonych w normie jako niedopuszczalne. 
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3.6.22.7     Urządzenia ciśnieniowe montowane w instalacji wysokociśnieniowej sprężonego powie-
trza lub gazów oddechowych dla nurków  (np. absorbcyjne osuszacze powietrza) powinny posiadać 
metrykę PRS. 

3.6.22.8     W przypadku zastosowania systemu pomiarowego  z automatycznym monitorowaniem 
składu i czystości powietrza, dane z pomiarów powinny być archiwizowane w systemie monitoro-
wania pracy kompleksu hiperbarycznego. 

3.6.22.9      W każdym przypadku należy przewidzieć możliwość pobrania próbek sprężonego po-
wietrza lub gazów oddechowych w celu dokonania pomiarów metodami alternatywnymi, uznanymi 
jako standard techniczny w technice nurkowej. 

3.6.22.10     Sprężarki powietrza oddechowego, mieszanin gazów oddechowych oraz przetłaczarki 
przeznaczone do sprężania tlenu należy instalować w odrębnych pomieszczeniach. Instalowanie 
sprężarek i przetłaczarek w pomieszczeniach maszynowych kategorii A jest zabronione. 

3.6.22.11     W pomieszczeniach sprężarek i przetłaczarek należy zapewnić co najmniej 8 wymian 
powietrza na godzinę. Dodatkowo, w pomieszczeniach tych należy instalować układy pomiarowe 
zawartości tlenu wraz z sygnalizacją przekroczenia dopuszczalnego poziomu  stężenia tlenu w po-
mieszczeniu. 

3.6.23     Materiały zabronione- 

W urządzeniach i przyrządach montowanych w systemie podtrzymania życia zabronione jest 
stosowanie rtęci oraz azbestu. 

3.6.24     Systemy odbioru i regeneracji gazów oddechowych  

3.6.24.1     Parametry monitorowane  

Należy monitorować następujące parametry systemów odbierania gazu: 
a) Zawartość tlenu w gazach do oddychania dostarczanych do komór/nurków, 
b) Zawartość ditlenku węgla w gazach do oddychania dostarczanych do komór/nurków, 
c) Ciśnienie zasilania gazu do oddychania, 
d) Temperatura zasilania gazu do oddychania,  
e) Wilgotność względna gazu do oddychania, 
f) Zawartość tlenku węgla, gdy stosowane są sprężarki butli smarowanych olejem na bazie węglo-

wodorów.  

3.6.25     Systemy odbioru (usuwania) gazów od nurków  

3.6.25.1     Przy projektowaniu systemów odbierania gazów od nurków należy przyjmować do obli-
czeń  następujące parametry:   
a) Zakres minutowej objętości wydechowej 15 do 75 litrów/minutę (BTPS) na 1 nurka, 
b) Zużycie tlenu 1/24 x RMV litrów/minuta (SLPM) na nurka, 
c) Wytwarzanie ditlenku węgla 1/25 x RMV litrów/minuta (SLPM) na nurka. 

Uwaga:  
1) RMV (Respiratory Minute Volume)- Minutowa objętość wydechowa: objętość gazu wchodzącego do płuc i wycho-

dzącego z nich w ciągu minuty.  
2) BTPS (Body Temperature at Pressure, Saturated): temperatura ciała (98.6°F), ciśnienie barometryczne otoczenia, 

saturowane z parą wodną przy temperaturze ciała.  
3) SLPM (Std Liters per Minute): Standardowe litry na minutę. Objętość w litrach określona przy temperaturze 32°F 

oraz ciśnieniu 1 at.  
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3.6.26     Systemy usuwania CO2  

3.6.26.1     Systemy usuwania CO2 powinny być zdolne do utrzymania cząstkowego ciśnienia CO2 
poniżej 0,005 bara (absolutnej atmosfery -ata). 

3.6.26.2     Pokrywy zamykające w korpusie pochłaniacza CO2, które mogą być wypchnięte pod dzia-
łaniem ciśnienia, powinny być wyposażone w mechanizmy blokujące oraz blokady zabezpieczające 
(mechanizm wymuszony). Blokady powinny zapobiegać przypadkowemu otwarciu się pokryw pod 
działaniem ciśnienia oraz zapobiegać wzrostowi ciśnienia wewnątrz pochłaniacza CO2, w przypadku 
gdy pokrywy nie są właściwie zamknięte i zablokowane.  

3.6.27     Syfony wodne 

Jeżeli przewidziano syfony wodne, powinny być one zaprojektowane z uwzględnieniem łatwości 
ich czyszczenia, dezynfekcji oraz suszenia.   

3.6.28     Awaria/niewłaściwe działanie wyposażenia  

W przypadku awarii/niewłaściwego działania wyposażenia należy zapewnić środki pozwalające 
na to, aby podciśnienie i nadciśnienie płuc na nurka nie przekraczało  + 6.0 kPa w odniesieniu do 
ciśnienia środka masy płuc.   

3.6.29     Alternatywne środki zasilania gazem do oddychania  

Należy zapewnić alternatywne środki zasilania nurków gazem do oddychania w przypadku, gdy sys-
tem odbioru gazu nurków musi być odłączony ze względu na awarię/niewłaściwe działanie urządzeń. 

3.6.30     Próby warsztatowe  

3.6.30.1     Systemy odbioru gazu nurków powinny być poddawane warsztatowym próbom systemu 
podtrzymywania funkcji życiowych w obecności inspektora PRS. Próby mogą być przeprowadzane 
na powierzchni lub na małych głębokościach. 

3.6.30.2     Podczas prób należy monitorować poziomy tlenu (O2) i ditlenku węgla (CO2), ciśnienie, 
wilgotność względną oraz temperaturę i rejestrować te parametry z częstotliwością odpowiednią 
do zweryfikowania projektu systemu odbioru gazów, ale nie rzadziej niż co 15 minut. Wartości mo-
nitorowanych parametrów powinny mieścić się w akceptowalnych przedziałach, według oceny in-
spektora.    

3.6.30.3     Próby powinny obejmować: 

a) Próbę z udziałem maksymalnej liczby nurków do chwili osiągnięcia równowagi przez płuczkę 
CO2, plus dodatkowa godzina. Czas tej próby powinien wynosić minimum 3 godziny dla wszyst-
kich przypadków.  
W czasie próby należy wykazać że:    
.1 wartości CO2 i O2, ciśnienia, wilgotności względnej oraz temperatury mogą być utrzymane 

w wymaganych przedziałach, 
.2 wymiana pojemnika sorbentu CO2 może być przeprowadzona bez przekraczania stężenia 

CO2 wynoszącego 1,5% objętości, w warunkach standardowej temperatury i ciśnienia 
(0.015 ata) oraz że stężenie CO2 może być odtworzone i utrzymywane na poziomie do 0,5% 
(0.005 ata) po dokonaniu wymiany.  

b) Próbę z udziałem maksymalnej liczby nurków lub symulację (z wpuszczeniem CO2) w celu okre-
ślenia czasu do przekroczenia wartości granicznej płuczki CO2, co jest definiowane jako stężenie 
CO2 0,5% objętości, przy standardowej temperaturze i ciśnieniu (0,005 bar). Próba może być 
kontynuowana po przekroczeniu stężenia 0,5% CO2 [do stężenia maksymalnie 1% (0.01 bara)] 
w celu upewnienia się, że nastąpiło przekroczenie wartości granicznej. Czas wymagany do 
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wystąpienia przekroczenia wartości granicznej należy zastosować przy potwierdzeniu ilości 
pochłaniacza CO2 wymaganego dla płuczki. W przypadku próby symulacyjnej, szybkość wpusz-
czania CO2 nie powinna być mniejsza od 1/25 x RMV, zgodnie z określeniem w p. 3.6.28.1.1.  

3.6.31     Integracja systemów i próby  

3.6.31.1     Po zintegrowaniu z systemem nurkowym, systemy odbierania gazu od nurków powinny 
być poddane próbom eksploatacyjnym w obecności inspektora PRS. Próby powinny wykazać, że 
wartości CO2 oraz O2, ciśnienia, wilgotności względnej oraz temperatury mogą być utrzymane w wy-
maganych przedziałach (temperatura zasilania gazem do oddychania nie powinna przekraczać 37°C 
w przypadku nawilżonego lub 32°C w przypadku suchego gazu do oddychania). 

3.6.31.2     Procedury prób ciśnieniowych, prób szczelności oraz prób gazów wylotowych powinny 
być przedstawione do uzgodnienia przez PRS przed ich rozpoczęciem. Próby należy prowadzić 
w obecności inspektora. Po jej zakończeniu należy przedstawić stosowny raport zawierający wyniki 
prób do oceny przez PRS.  

3.6.31.3      Analiza próbki gazu do próby gazu wylotowego, określonej w tym paragrafiepowinna 
być wykonana przez laboratorium akredytowane przez niezależną trzecią stronę jako spełniające 
wymagania mającej zastosowanie normy zapewnienia jakości dla laboratoriów (np. ISO/IEC 17025, 
ANSI/ASQC Q2 lub równoważnej).  

3.6.32     Systemy rurociągów gazów oddechowych 

3.6.32.1     Próba ciśnieniowa  

System gazów oddechowych, z wyjątkiem komponentów na których działanie może mieć wpływ 
ciśnienie, powinien być poddany próbie na ciśnienie równe 1,5 razy maksymalnego dopuszczalnego 
ciśnienia roboczego (MAWP) przy użyciu odpowiednio wody, suchego powietrza pozbawionego 
oleju lub suchego azotu. Próba może być przeprowadzona przed zainstalowaniem już zmontowa-
nego systemu, gdy jego elementy znajdują się na swoich względnych pozycjach. Po zakończeniu 
próby, system należy przedmuchać i sprawdzić, czy usunięte zostały wszystkie pozostałości gazów 
testowych.   

3.6.32.2     Próba szczelności 

Po zainstalowaniu system należy poddać próbie szczelności przy maksymalnym dopuszczalnym 
ciśnieniu roboczym. Należy do niej zastosować gaz standardowo używany w eksploatacji. Wyciek 
nie powinien przekroczyć wielkości, która spowoduje spadek ciśnienia ponad 1 % w ciągu 4 godzin. 
W systemach tlenowych żadne wycieki nie są dopuszczalne.  

W uzasadnionych przypadkach PRS może wymagać przeprowadzenia 24 godzinnej próby 
szczelności. W trakcie próby należy odnotowywać temperaturę atmosfery wewnątrz komory w celu 
oceny szczelności uwzględniającej spadek temperatury. 

3.6.33     Zbiorniki ciśnieniowe do przebywania ludzi oraz kadłuby odporne na ciśnienie  

3.6.33.1     Próby ciśnieniowe technologiczne – Wymagania ogólne 

a) Próby toksyczności gazu upuszczanego z komory należy wykonywać na wszystkich zbiornikach 
hiperbarycznych przeznaczonych do przebywania w nich ludzi (PWHO) oraz na kadłubach 
obiektów odpornych na działanie ciśnienia, które posiadają wewnętrzne wymalowanie lub za-
wierają materiały niemetalowe (oprócz okien akrylowych). 

b) Próby takie nie są wymagane dla obiektów hiperbarycznych, w których podstawowymi środ-
kami podtrzymywania funkcji życiowych są wentylacja atmosfery i/lub zasilanie przez awa-
ryjny system oddychania (BIBS), co umożliwia usuwanie  lotnych cząsteczek gazu wylotowego 
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w sposób ciągły, zapobiegając gromadzeniu się ich w przedziałach ciśnieniowych obiektów hi-
perbarycznych.   

c) Dopuszczalne jest stosowanie wyższych temperatur (powyżej maksymalnej temperatury eks-
ploatacyjnej) i/lub dłuższego czasu trwania “wypalenia” źródeł zanieczyszczeń przed przepro-
wadzeniem próby. Należy jednak zwrócić uwagę na to, aby nie przekraczać temperatury pro-
jektowej komponentów, włącznie z oknami akrylowymi. 

d) W przypadku zbiorników poddanych działaniu ciśnienia  wewnętrznego (PVHO) lub kadłubów 
odpornych na ciśnienie zewnętrzne zalecane jest, aby przed podjęciem prób gazów wyloto-
wych, przeprowadzić próbę ciśnieniową obiektu hiperbarycznego co najmniej raz do wartości 
MAWP, przy utrzymywaniu ciśnienia 30 do 60 minut, po czym przeprowadzić należy dokładną 
wentylację. (Procedura ta eliminuje większość substancji zanieczyszczających gazy wylotowe, 
często uwalnianych z farb, żywic i pianek podczas pierwszego działania ciśnienia). 

e) Próby z gazem upuszczanym z komory powinny być wykonane po wyprodukowaniu i zakoń-
czeniu wyposażania i uszczelniania otworów. Zbiorniki ciśnieniowe lub kadłuby obiektów za-
nurzalnych powinny być wykonane przy obecności wszystkich zastosowanych materiałów nie-
metalowych, które będą użyte w bieżącej eksploatacji (takimi jak materace, maski oddechowe, 
węże). Urządzenia elektryczne (takie jak wyświetlacze, systemy kontroli środowiska i dmu-
chawy płuczek CO2) powinny być zasilone energią i pozostawać w tym stanie przez czas próby, 
na ile to możliwe).  

f) Wytyczne do analizy powinny uwzględniać możliwość wystąpienia przewidywalnych substan-
cji zanieczyszczających w przedziałach komory hiperbarycznej, np. w oparciu o dokumentację 
specyfikującą zastosowane materiały niemetalowe lub też materiały eksploatacyjne stosowane 
w bieżącej eksploatacji. Jeśli wewnątrz przedziałów poddanych próbie ciśnieniowej lub we-
wnątrz kadłubów obiektów zanurzalnych zastosowano pochłaniacze CO2 na bazie wodorotlen-
ków (np. LiOH, wapno sodowane), związki badane powinny także obejmować te, które wymie-
niono w Tabeli 3-3 poniżej.   

g) Próbki gazu należy analizować przy użyciu odpowiednich metod chromatografii gazowej (GC) 
lub spektometrii masowej (MS). Jeśli można wykazać, że całkowite stężenie halogenków jest 
mniejsze od 10 ppm, oraz że całkowite stężenie węglowodorów (wyrażonych jako metan) jest 
mniejsze od 25 ppm, wówczas analiza GC/MS nie musi być wykonywana. W przypadku gdy  
przekroczone zostały którekolwiek z tych wartości, analiza i ocena GC/MS musi być wykonana.   

h) Jeśli wewnątrz przedziałów obiektu hiperbarycznego poddanych działaniu  ciśnienia lub wspo-
mnianych kadłubów obiektów zanurzalnych zastosowano pochłaniacze CO2 działające z wyko-
rzystaniem  wodorotlenków (np. LiOH, wapno sodowane), stężenia poniższych związków nie 
powinny przekraczać wartości określonych w Tabeli 3-3  poniżej, niezależnie od wartości TLV 
(wartości progowych stężenia) określonych przez organizację ACGIH lub od czasu trwania. (Ta-
bela 3-3  poniżej nie ma zastosowania do wymienionych w niej czterech związków). 

TABELA 3-3 
Związki macierzyste Monochloro/Dichloroacetylenowe 

Nazwa IUPAC Numer CAS Wartość maksymalna 

Trichloroetylen 1,1,2-trichloroethene 79-01-6 0,1 ppm 

Chlorek winylidenu 1,1-dichloroethene 75-35-4 0,1 ppm 

Chloroform metylowy1,1,1-trichloroethane 71-55-6 0,1 ppm 

Dichlorek acetylenu1,2-dichloroethene 156-59-2 0,1 ppm 

.1 W przypadku gdy przewidywane jest stosowanie związków reaktywnych (np. amoniak, chlor, 
siarkowodór, dwutlenek siarki), należy wykonać próby w miejscu, dotyczące tych związków, 
przy użyciu odpowiednich rurek wskaźnikowych zmiany barwy (np. Draeger, Gastec). Ocenę 
wyników prób należy wykonać zgodnie z  wymaganiami zawartymi w wymaganiach Admini-
stracji.  
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.2 Jeśli przewidziane są potencjalne źródła oparów rtęci, należy wykonać próbę w miejscu na ich 
obecność, przy użyciu rurek wskaźnikowych zmiany barwy z odpowiednio niskim limitem wy-
krywania lub analizatora typu „gold film”. Ocenę wyników prób należy wykonać zgodnie z wy-
maganiami Administracji.  

3.6.33.2      Próby toksyczności gazów wydalanych z komory hiperbarycznej przy ciśnieniu  
atmosferycznym  

Próby toksyczności gazu wydalanego z komory przy ciśnieniu 1 bar (0.1 MPa) należy wykonać 
w odniesieniu do komór hiperbarycznych lub kadłubów obiektów zanurzalnych odpornych na ci-
śnienie zewnętrzne przy ciśnieniu wewnętrznym 1 bar (1 MPa). Próbę można przeprowadzić wy-
twarzając niewielkie nadciśnienie w badanym przedziale (przed zamknięciem lub uszczelnieniem), 
aby ułatwić uzyskanie próbek gazu.  

W oparciu o zdefiniowany przez projektanta  planowany czas pobytu ludzi w komorze hiperba-
rycznej, próby toksykologiczne należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami określonymi 
w uzgodnieniu z PRS. Laboratorium  wykonujące pomiary toksyczności powinno posiadać odpo-
wiednią akredytację oraz wdrożony system zapewnienia jakości dla laboratoriów (np. ISO/IEC 
17025, ANSI/ASQC Q2 lub równoważne).  

3.6.33.3     Próby szczelności 

3.6.33.3.1     Komora hiperbaryczna lub kadłub obiektu zanurzalnego odpornego na ciśnienie ze-
wnętrzne, które zaprojektowano jako poddane działaniu ciśnienia  wewnętrznego w czasie standar-
dowej eksploatacji, powinny być poddane próbom szczelności przy maksymalnym dopuszczalnym 
ciśnieniu roboczym przy użyciu gazu przewidzianego jako standardowy do  stosowanego w eksplo-
atacji systemu hiperbarycznego. Nieszczelności nie powinny przekraczać wielkości, przy której ci-
śnienie wewnątrz obiektu zmniejszy się o ponad 1 % w ciągu 4 godzin.   

3.6.33.3.2     Próba szczelności powinna być wykonana po wykonaniu i zakończeniu wyposażania 
komory pod nadzorem PRS. Raport z próby szczelności podlega rozpatrzeniu i akceptacji przez PRS. 

3.6.33.4     Próby systemu podtrzymywania funkcji życiowych  

Próby funkcjonowania systemu podtrzymywania funkcji życiowych należy przeprowadzać w za-
kresie uzgodnionym z PRS i  zgodnie z wymaganiami określonymi przez Armatora lub końcowego 
użytkownika systemu. 

3.7      Urządzenia dźwignicowe do opuszczania i podnoszenia obiektów zanurzalnych  
w systemach  nurkowych  

3.7.1     Postanowienia  ogólne 

Wymagania niniejszego rozdziału dotyczą wszystkich urządzeń służących do opuszczania ele-
mentów systemu nurkowego do wody oraz ich podnoszenia z wody na pokład  statku obsługującego. 

W przypadku konieczności użycia innych urządzeń dźwignicowych znajdujących się na statku  
dopuszczenie ich do wykorzystania w sytuacjach związanych z eksploatacją obiektów zanurzalnych 
(zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych) musi być odrębnie rozpatrzone i zaakceptowane przez PRS. 

3.7.2     Zakres dokumentacji urządzenia dźwignicowego do obsługi dzwonu nurkowego 
(LARS) 

3.7.2.1     Dokumentacja systemu LARS musi odpowiadać wymaganiom zawartym w Przepisach PRS 
dla urządzeń dźwignicowych (Przepisy nadzoru konwencyjnego statków morskich, Część VI) oraz wy-
maganiom dodatkowym dla urządzenia służącego do wykonywania prac podwodnych z udziałem 
nurków. 
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3.7.2.2     Wymagania dodatkowe dla urządzeń dźwignicowych  uwzględniać muszą: 
.1 planowaną maksymalną głębokość i technikę nurkowania,  
.2 miejsce instalacji oraz sposób zasilania w energię, 
.3 zastosowane metody sterowania i kontroli wraz w rozwiązaniami w zakresie opuszczania 

i podnoszenia z wody, zapewniające maksymalny możliwy poziom bezpieczeństwa. 

3.7.2.3     Dokumentacja dodatkowa obejmuje następujące dokumenty: 

Tabela 3.7-1 
Zakres dokumentacji urządzeń dźwignicowych 

Nr Dokumenty Status 

1. Wymagania środowiskowe i ograniczenia eksploatacyjne I 

2. Opis urządzenia wraz z podstawowymi danymi technicznymi oraz określeniem maksymalnych  
ograniczeń pogodowych oraz charakterystyki falowania dla obciążeń nominalnych zawierający 
wymiary oraz plan systemu w konfiguracji zgłoszonej do klasyfikacji 

N(W) 

3. Plan urządzenia dźwigowego LARS pokazujący rozplanowanie elementów składowych wraz z ich 
specyfikacją oraz wymiarami elementów przenoszących obciążenia. Rysunki i obliczenia elemen-
tów konstrukcyjnych przenoszących obciążenia z elementów systemu nurkowego na elementy 
konstrukcji statku, Plan oraz konstrukcja fundamentów 

A (Z) 

4. Plan funkcjonalny systemu LARS ze szczegółami instalacji zasilania w energię,  sterowania i moni-
torowania  oraz rurociągów (np. hydraulicznych lub pneumatycznych)  

A 

5. Obliczenia konstrukcyjne wraz z analizą poziomu naprężęń dla deklarowanych obciążeń wykonane 
z pomocą uznanego standardu do obliczeń dla założonych warunków środowiskowych, obejmu-
jące obliczenia elementów konstrukcyjnych przenoszących obciążenia z elementów systemu nur-
kowego na elementy konstrukcji statku, 

A 

6. Obliczenia lin nośnych oraz pępowiny zgodnie z ich przeznaczeniem  A 

7. Plan rozmieszczenia oraz specyfikację dźwigowego osprzętu ruchomego przenoszącego obciążenia 
(bloki, zawiesia, wciągarki, urządzenia do awaryjnego podnoszenia dzwonu nurkowego itp.) 

A 

8. Specyfikacja połączeń spawanych z uwzględnieniem materiałów oraz technologii (WPS/WPQR)  
i technik kontrolnych NDT 

A 

9. Specyfikacja lin oraz ich zakończeń A 

10. Plan rozmieszczenia oraz specyfikacja komponentów zabezpieczających oraz alarmujących wraz  
z elementami awaryjnego zatrzymania i/lub blokowania w przypadku zaniku energii 

A 

11. Specyfikacja parametrów dzwonu nurkowego określająca jego pływalność z uwzględnieniem moż-
liwości korygowania wyporu 

A 

12. Plan oraz specyfikacja elementów do awaryjnego wynurzenia i podnoszenia dzwonu  A 

13. Specyfikacja techniczna w zakresie parametrów ciężarowych oraz hydrostatycznych dla dzwonu 
nurkowego w przewidywanych stanach eksploatacji (Z) 

A 

14. Certyfikaty i świadectwa dla elementów systemu zgodnie z wymaganiami Administracji lub odręb-
nie określonych wymagań PRS 

I 

15. Dokumentacja mająca wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji systemu nurkowego (jeżeli ma za-
stosowanie) – np. urządzeń dźwignicowych wykorzystywanych w procedurach Hyperbaric Rescue 
System (HRS) dla sytuacji awaryjnych w celu spełnienia wymagań Res. IMO  

A 

3.7.2.4     Suwnice zastosowane do przemieszczania oraz opuszczania i podnoszenia dzwonu nurko-
wego powinny spełniać wymagania w zakresie wytrzymałości równoważne obciążeniom dźwignic 
nieruchomych z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych, jakie mogą działać na jego ruchome ele-
menty podczas ruchu statku na fali. 
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3.7.2.5     Układy wykonawcze hydrauliczne i elektryczne liniowe lub obrotowe powinny spełniać 
wymagania jak dla elementów podnoszących ramiona żurawi okrętowych w zakresie napędu i ste-
rowania. 

3.7.3     Układ opuszczania/podnoszenia dzwonu 

3.7.3.1     Wymagania szczegółowe zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą urządzeń dźwignico-
wych (LARS – Launch and Recovery Systems) przeznaczonych do obsługi obiektów zanurzalnych, 
zwłaszcza dzwonów nurkowych typu otwartego lub zamkniętego. O ile nie zaznaczono tego inaczej, 
wymaganiami objęte są urządzenia zintegrowane z konstrukcją statku oraz urządzenia mobilne 
/przenośne. 

3.7.3.2     Układ opuszczania-podnoszenia musi zapewnić przynajmniej jeden system podstawowy 
oraz dwa niezależne systemy awaryjnego wydobycia dzwonu nurkowego.  Jeden z systemów wydo-
bycia powinien być niezależny od liny nośnej i prowadnic oraz pępowiny dzwonu. 

3.7.3.3     Jeden z układów awaryjnych może być rozwiązany za pomocą normalnych lin stawiania- 
-opuszczania, albo lin prowadzących; albo też wiązki przewodów. Układ ten powinien mieć napęd 
niezależny od systemu podstawowego i obejmować wszelki transport niezbędny do połączenia 
dzwonu z komorą lub do umożliwienia ewakuacji poprzez przyłączenie do komory ratowniczej; 

3.7.3.4     Drugi system może składać się z urządzenia zamontowanego na dzwonie nurkowym, 
które pozwoli nurkom we wnętrzu uruchomić system kontroli pływalności dzwonu w całkowitym 
zanurzeniu. Alternatywnie można zastosować ewakuację nurków metodą dzwon – dzwon ratowni-
czy na danej głębokości. 

3.7.4     Budowa i zasada pracy układu opuszczania-podnoszenia dzwonu  

3.7.4.1     Podstawowy układ napędowy należy zaprojektować tak, aby zapewniał bezpieczny i płyn-
nie regulowany proces zanurzania i wynurzenia dzwonu nurkowego dla danego stanu morza (przy 
wysokości fali, dla jakiej system ten został zaprojektowany). Powinien zapewnić także utrzymanie 
dzwonu na zadanej głębokości pracy. 

3.7.4.2     Dźwignie do manewrowania dzwonem powinny samoczynnie powracać w położenie neu-
tralne („stop – zatrzymanie” samoczynne, przy braku nacisku na dźwignię sterującą, tak zwana 
„dźwignia umrzyka” – samoczynnie wraca w położenie „0”). 

3.7.4.3     Układ opuszczania-podnoszenia należy wyposażyć w hamulec mechaniczny, który załącza 
się automatycznie przy zatrzymaniu silnika wciągarki dzwonu. 

3.7.4.4     Sterowanie układu opuszczania-podnoszenia powinno być rozwiązane tak, żeby następo-
wało blokowanie wszystkich układów mechanicznych w razie zaniku zasilania. 

3.7.4.5     Jeżeli lina nośna nachodzi na bęben z kątowym odchyleniem większym niż 2° od prosto-
padłej do osi bębna (kąt bocznego ruchu liny przy nawijaniu), należy zainstalować układacz lin. 
Układacz obsługujący liny ma nie dopuszczać do skręcania się lin, czy wciskania między zwoje i za-
pobiegać trwałym odkształceniom lin na dolnych warstwach bębna. 

3.7.4.6     Układ opuszczania-podnoszenia powinien być wyposażony w ograniczniki, które zatrzy-
mują dzwon nurkowy w miejscu najniższym oraz najwyższym. Dla urządzeń  dźwignicowych prze-
jezdnych oraz wózków należy zastosować ograniczniki mechaniczne w położeniach krańcowych. 

3.7.4.7     Należy przewidzieć wpływ kołysania i kiwania statku na obciążenia projektowe każdej 
z części urządzeń podnośnych i panelu sterowania ze względu na nadmiar mocy zespołu 
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napędowego (wciągarek), kiedy dzwon nurkowy lub jego balasty zaczepią się, zakleszczą lub ulegną 
zassaniu w  osadach dennych. 

3.7.4.8     Elementy konstrukcyjne układu opuszczania-podnoszenia poddanego działaniu sił pocho-
dzących od poszczególnych podzespołów w systemie wytrzymałościowym, jak w przypadku ramy 
wychylnej napędzanej dwoma siłownikami hydraulicznymi (na każdą podstawę), powinny być do-
statecznie wytrzymałe, aby przenieść obciążenia w razie awarii jednego z podzespołów napędo-
wych. 

3.7.4.9     W układzie opuszczania-podnoszenia należy zainstalować system blokady łącznika mię-
dzy dzwonem nurkowym a przedziałem transferowym. 

System blokady powinien zapewniać: 
.1 właściwe położenie mechanizmu blokującego przed wprowadzeniem ciśnienia do szybu 

(śluzy), a jednocześnie; 
.2 uniemożliwiać jakiekolwiek operacje mechanizmem blokującym, gdy szyb znajdzie się pod 

ciśnieniem. 

3.7.5     Pępowina dzwonu nurkowego 

3.7.5.1     Długość pępowiny dzwonu nurkowego (po odłączeniu jej od liny podnoszącej) ma zapew-
nić co najmniej zejście dzwonu nurkowego do głębokości  równej  dmax + 5%. 

3.7.5.2     Punkty końcowe, w których pępowina wchodzi w obręb łączników i przejść przez poszycie 
nie powinny być narażone na znaczne obciążenia ani zginania. Jeżeli pępowina dzwonu nurkowego 
nie posiada wbudowanych elementów wzmacniających, należy zapewnić odciągi, rozwiązania kom-
pensujące odkształcenia lub zmniejszające naprężenia. 

3.7.5.3     Wytrzymałość graniczna na zrywanie pępowiny dzwonu nurkowego powinna być przy-
najmniej dwukrotnie wyższa niż maksymalne obciążenie przewidywane podczas pracy w warun-
kach normalnych oraz awaryjnych. Wartość siły zrywającej powinna być udokumentowana certyfi-
katem. 

3.7.5.4     Obciążenie projektowe pępowiny powinno w sposób wystarczający uwzględniać maksy-
malne obciążenia dynamiczne, które mogą występować w toku normalnej pracy. 

3.7.6      Przystosowanie dzwonu do działania w sytuacjach awaryjnych 

3.7.6.1     Dzwony nurkowe, wyposażone dla awaryjnego wyjścia z zanurzenia na zasadzie zwięk-
szania pływalności, należy wyposażyć w awaryjne zwalnianie lin podnoszenia, wiązki kablowo-wę-
żowej i lin prowadzących, które mogą być kolejno uruchamiane z wnętrza dzwonu. 

3.7.6.2     Mechanizmy zwalniania liny podnoszącej, wiązki przewodów oraz system wynurzania 
muszą być zaprojektowane tak, aby wymagały dwóch odrębnych operacji, aby je uruchomić. 

3.7.6.3     Jeżeli do uruchamiania wyżej wymienionych mechanizmów stosowane są urządzenia hy-
drauliczne lub pneumatyczne, to należy uwzględnić możliwość przedostawania się helu do tych 
urządzeń.  

3.7.6.4     Podstawowe elementy wytrzymałościowe (nożne) należy zaprojektować ze współczynni-
kiem przynajmniej trzykrotnie wyższym od spodziewanego obciążenia maksymalnego w czasie 
pracy. Drugorzędne elementy wzmacniające oraz mechanizmy zabezpieczające dobrać należy tak, 
aby nie powodowały niekontrolowanego uruchomienia systemu zwalniania (do wyrzucenia awaryj-
nego) przy jakichkolwiek uszkodzeniach. 
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3.7.6.5     Dzwony nurkowe, wyposażone dla wynurzenia awaryjnego, mają mieć wyporność dodat-
nią  (bez balastu) równą co najmniej 3% wyporności z ciężarem roboczym (szyb wypełniony wodą) 
przy głębokości maksymalnej. 

3.7.6.6     Dzwon nurkowy winien posiadać rozwiązania (sposoby lub urządzenia) umożliwiające 
jego lokalizację w zanurzeniu, a dla dzwonu pływającego również na powierzchni. 

3.7.7     Wymagania dla napędu układu opuszczania-podnoszenia dzwonu 

3.7.7.1     Siła w układzie opuszczania-podnoszenia dzwonu powinna być wystarczająca do przenie-
sienia obciążenia roboczego o wartości 25% wyższej od maksymalnej masy dzwonu.  

3.7.7.2     Siła w przypadku przesunięcia poziomego ma być wystarczająca dla bezpiecznej pracy 
układu przy przechyłach i przegłębieniu, wymienionych w Tabl. 4-1. 

3.7.7.3     Siły utrzymujące dzwon w trybie  działania hamulca mechanicznego w układzie opuszcza-
nia-podnoszenia dzwonu powinny być zaprojektowane powyżej 150% maksymalnego obciążenia 
roboczego. Niemniej po próbie statycznej można hamulec dostosować poprzez regulację do obcią-
żenia roboczego dzwonu nurkowego powiększonego o  40%. 

3.7.8     Obciążenia projektowe układu opuszczania-podnoszenia dzwonu 

3.7.8.1     Jeżeli układ opuszczania-podnoszenia dzwonu zaprojektowano na obciążenia przy sta-
nach morza, gdzie znacząca wysokość fali (średnia z 1/3 najwyższych fal) nie przekracza dwóch me-
trów, obciążenie projektowe można przyjąć jako wynikające z następujących danych: 

.1 masa robocza w powietrzu dzwonu nurkowego i elementów doń przytwierdzonych, pomnożone 
przez 2; 

.2 masa elementów konstrukcyjnych układu opuszczania-podnoszenia dzwonu razy współczynnik 
1,3 w kierunku pionowym oraz 0,3 w kierunku poziomym; 

.3 przechył boczny i przegłębienia podczas prac nurkowych − jak podano Tabl. 4-1, 

.4 przechył boczny i przegłębienie w położeniu zablokowanym, jak podano w rozdz. 2.2,  Tabl. 2-1; 

.5 jako alternatywę w stosunku do powyższego lub dla stanów morza, którym odpowiadają fale 
o wysokości przekraczającej  2 m, za obciążenie projektowe należy przyjąć największe, najbar-
dziej prawdopodobne obciążenie wynikowe z przedziału 24 godzin przy projektowym stanie 
morza, pochodzące od czynników, w wyniku których masa robocza dzwonu nurkowego i ele-
mentów konstrukcyjnych układu opuszczania-podnoszenia dzwonu oraz wzrost obciążeń dyna-
micznych jest spowodowany: 
− przechyłem bocznym, przegłębieniem i ruchami, 
− operowaniem systemem i reakcją tegoż systemu manipulowania, 
− szarpnięciami w linach podnoszących i uderzeniami. 

3.7.8.2     Za masę roboczą dzwonu nurkowego należy przyjąć maksymalną masę dzwonu w pełni 
wyposażonego. 

3.7.8.3     W zablokowanych położeniach na statku układ opustowo-podnośny dzwonu ma posiadać 
wytrzymałość konstrukcyjną, wystarczającą do bezpiecznej pracy przynajmniej dla warunków śro-
dowiskowych, podanych w 3.2. W uzupełnieniu ruchów i przyśpieszeń przy stanie morza założonym 
projektem dla eksploatacji urządzeń należy jeszcze uwzględnić minimalne nachylenia, podane w 
Tabl. 3.7-1. 

Tablica 3.7-1 
Przechyły i przegłębienia stałe 

Rodzaj jednostki Przechył boczny stały Przegłębienie stałe 
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Statek  
Barka lub platforma półzanurzalna 

50 

30 
20 

30 

3.7.8.4     Obciążenie dynamiczne, spowodowane rozpoczynaniem/ kończeniem pracy lub swobod-
nym zwisem liny, po którym następuje szarpnięcie, a także obciążenia hydrodynamiczne można wy-
znaczać w sposób uzgodniony z PRS. 

3.7.8.5     Naprężenia w linach, spowodowane obciążeniem projektowym, nie powinno przekraczać 
następujących wartości: 

.1 dla lin stalowych: 25% minimalnego obciążenia zrywającego, dla obciążeń projektowych, 
nieprzekraczających masy roboczej x 15, 30% minimalnego obciążenia zrywającego dla 
większych obciążeń projektowych; 

.2 dla lin syntetycznych: 20% minimalnego obciążenia zrywającego. 

3.7.8.6      Liny muszą posiadać konstrukcję i być wykonane w sposób zapobiegający ich skręcaniu.  

3.7.8.7     Bloki, prowadnice, szakle łącznikowe itp. mają odpowiadać uznanym przepisom państwo-
wym. Średnice bębnów i kół linowych muszą być odpowiednie do rodzaju liny. Dla lin stalowych 
średnicę bębna itp. należy przyjąć nie mniejszą niż zaleca producent liny oraz normalnie nie mniej-
szą niż średnica liny x 20. 

3.7.8.8     Elementy konstrukcyjne powinny być wykonane z materiałów atestowanych oraz zapro-
jektowane w sposób, który zabezpiecza przeciw: 

.1 nadmiernemu płynięciu materiału, 

.2 wyboczeniu, 

.3 pęknięciom zmęczeniowym. 

3.7.8.9      Współczynniki bezpieczeństwa przy obciążeniach projektowych należy przyjmować, jak 
podano zgodnie z wymaganiami PRS,  dla urządzeń dźwignicowych lub też zastosować  współczyn-
nik bezpieczeństwa ogólnie przyjmowany dla wytrzymałości materiałowej równy 1,5 obciążenia 
projektowego. 

3.8      Ochrona przeciwpożarowa, wykrywania i neutralizacji pożaru w systemach  
hiperbarycznych  

3.8.1     Postanowienia ogólne  

Rozdział zawiera wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wykrywania oraz gaszenia 
pożarów podczas projektowania i budowy systemów nurkowych.  

3.8.2      Wymagania ogólne w zakresie dokumentacji oraz dla materiałów wewnątrz  
komór hiperbarycznych 

3.8.2.1     Rozdział zawiera wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wykrywania oraz ga-
szenia pożarów podczas projektowania i budowy systemów nurkowych. 

3.8.2.2     Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wykrywania oraz gaszenia pożarów 
w przestrzeniach, gdzie zamontowany jest system nurkowy lub jego komponenty musi spełniać wy-
magania dla statków wspomagających prace podwodne i nurkowe –w rozdziale 8, przy czym w przy-
padku statków specjalistycznych należy spełnić dodatkowo wymagania zawarte w rozdziale 6.5 – 
Cz. V Przepisów PRS klasyfikacji i budowy statków morskich w zakresie uzgodnionym z PRS. 

3.8.3     Wymagania dla komór dekompresyjnych i hiperbarycznych 
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3.8.3.1     Wszystkie materiały oraz wyposażenie zastosowane do budowy systemu hiperbarycz-
nego i  jego integracji na statku powinny być tak dalece, jak to jest możliwe ognioodporne w celu 
zminimalizowania ryzyka pożaru oraz eliminacji źródeł zapłonu. 

3.8.3.2     Przestrzenie wewnątrz statku lub obiektu pływającego, w których znajdować się będzie 
system nurkowy powinny być ograniczone przegrodami o odpowiedniej klasie odporności ogniowej 
z uwzględnieniem wariantów ochrony przeciwpożarowej i wykonane w sposób podobny do tego, 
jaki stosowany jest w przypadku stacji sterowania. 

3.8.3.3     Przestrzenie wewnętrzne mieszczące sprzęt nurkowy taki jak, np. komory dekompre-
syjne, dzwony nurkowe, magazyny gazów, sprężarki i stanowiska sterowania powinny być wyposa-
żone w automatyczny system wykrywczy i alarmowy oraz odpowiedni stały system gaśniczy. 

3.8.3.4     Przenośny sprzęt gaśniczy typu uznanego powinien być rozmieszczony w obrębie po-
mieszczeń mieszczących system nurkowy. W pobliżu każdego wejścia do pomieszczenia systemu 
nurkowego należy umieścić gaśnicę przenośną. 

3.8.3.5     System nurkowy umieszczony wewnątrz powinien być chroniony przez uruchamiany 
ręcznie system zraszania wodą o wydajności 10/m2 na minutę, na płaszczyznę poziomą w celu za-
pewnienia chłodzenia oraz ochrony komór ciśnieniowych w przypadku pożaru zewnętrznego. 
W przypadku systemów nurkowych montowanych na otwartych pokładach zapewnienie odpowied-
niego strumienia wody z pomocą rozwijanych węży uznaje się za wystarczające. 

3.8.3.6      Każdy przedział w komorze hiperbarycznej powinien być wyposażony w odpowiednie  
środki do gaszenia pożaru wewnątrz komory, które pozwolą na szybkie i efektywne dostarczenie 
środka gaśniczego do dowolnej przestrzeni w komorze. 

3.8.4     Wymagania w zakresie prób i nadzoru 

3.8.4.1     Zapobieganie pożarom 

Należy unikać stosowania materiałów palnych, na ile to tylko możliwe. Do materiałów zapalnych 
zaliczamy tutaj również te, które można doprowadzić do wybuchu lub które palą się niezależnie 
w środowisku gazowym, w odniesieniu do: 

.1 przestrzeni zewnętrznych: powietrza o ciśnieniu 1 bar, 

.2 przestrzeni wewnętrznych: powietrza o ciśnieniu 6 bar. 

3.8.4.2     Elementy konstrukcyjne, meble i klamki, farby, pokosty i kleje użyte do ich wyrobu mają 
być z materiałów niepowodujących zagrożenia, czyli niepalnych, chyba że są zadowalająco chro-
nione przed działaniem ognia. 

3.8.4.3     Materiały i urządzenia – o ile to tylko możliwe – należy dobierać tak, aby uniknąć groma-
dzenia się na nich ładunków elektrostatycznych i zmniejszyć do minimum iskrzenie spowodowane 
wadami elektrycznymi lub połączeniem materiałów. 

3.8.4.4     W przestrzeniach  wewnętrznych bez wyposażenia elektrycznego wolno stosować wypo-
sażenie z materiałów dobrze przewodzących. W pomieszczeniach wnętrz, w których znajduje się 
sprzęt elektryczny dużej mocy należy dobierać materiały i urządzenia tak, aby możliwość ich kon-
taktu z uziemionymi częściami metalowymi była znikoma. 

3.8.4.5     Za odpowiednie uważa się materiały o odporności właściwej od 107 do 1020 Ohm · m, 
także celem uniknięcia wyładowań elektrostatycznych. 
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3.8.5     Ochrona przeciwpożarowa 

3.8.5.1     System nurkowy należy pomieścić w przestrzeni bezpiecznej, zgodnie z wymaganiami 
Przepisów PRS oraz mających zastosowanie norm i standardów bezpieczeństwa. 

3.8.5.2     Jeżeli system nurkowy umieszczono w przestrzeniach zamkniętych, przestrzeń ze-
wnętrzna  ma być: 

.1 oddzielona od przyległych miejsc, grodzi i pokładów przegrodą o odpowiedniej klasie odpor-
ności ogniowej, określoną jako ściana przedziału,  

.2 wyposażona w system wentylacji mechanicznej, zapewniający co najmniej ośmiokrotną wy-
mianę powietrza na godzinę. 

3.8.5.3     W pomieszczeniach, w których zamontowane są urządzenia sprężające tlen lub miesza-
niny gazowe zawierające więcej niż 23% tlenu należy zamontować odpowiednie układy wykrywa-
jące i monitorujące, i alarmujące o zwiększonej zawartości tlenu w atmosferze. Urządzenia i systemy 
wykrywcze, monitorujące i alarmujące o zagrożeniu zwiększonym stężeniem tlenu, powinny  być 
typu uznanego przez PRS. 

3.8.5.4     Tlen zrzucany z magazynów i komory, systemu nurkowego ma być odprowadzany kana-
łami do zrzutu w miejscu bezpiecznym. 

3.8.5.5     System nurkowy zainstalowano w przestrzeniach wewnątrz kadłuba statku; pomieszcze-
nia systemu nurkowego należy wyposażyć w automatyczne wykrywacze ognia i dymu oraz dedyko-
wany układ alarmowy. 

3.8.6     Środki gaśnicze do wnętrza systemu hiperbarycznego 

3.8.6.1     Każdy przedział komór systemu hiperbarycznego ma być wyposażony w przynajmniej 
jedno urządzenie gaśnicze uruchamiane ręcznie, które zapewni szybkie i sprawne rozprowadzenie 
środka gaśniczego we wszystkich częściach komory oraz w dzwonie, we wszystkich możliwych ty-
powych stanach pracy przedziału. 

3.8.6.2     Wydajność systemu gaśniczego ma wystarczać do opanowania wszelkich dających się 
przewidzieć pożarów i wtórnych zapłonów. Gaśnicze urządzenia przeciwpożarowe w przestrzeni 
wewnętrznej mają zapewniać możliwość ponownego naładowania bez dekompresji w pomieszcze-
niu. 

3.8.6.3     Należy przewidzieć środki gaśnicze w ilości umożliwiającej gaszenie przy użyciu mniej niż 
całego zapasu środka gaśniczego. 

3.8.6.4     Rodzaj środka gaśniczego musi być odpowiedni do gaszenia wszystkich możliwych źródeł 
ognia, przy wszystkich ciśnieniach i wszelkich kombinacjach mieszanin gazowych. 

3.8.6.5     Środki gaśnicze powinny być typu uznanego przez PRS do zastosowań w systemach hiper-
barycznych. 

3.8.6.6      Zastosowanie środków nieposiadających certyfikatów dopuszczających do stosowania 
w komorach hiperbarycznych przeznaczonych do przebywania ludzi jest zabronione. 

3.8.6.7     Do gaszenia wnętrza komór hiperbarycznych należy stosować tak dalece, jak to jest moż-
liwe systemy gaśnicze na mgłę wodną. 

3.8.6.8     Do gaszenia pomieszczeń systemu nurkowego innych niż wnętrza komór hiperbarycznych 
należy stosować systemy i środki dopuszczone do gaszenia pomieszczeń maszynowych, a w przy-
padku stanowisk sterowania środki pozwalające na bezpieczne przebywanie ludzi podczas gaszenia. 



PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW TECHNIKI PODWODNEJ  
INSTALOWANYCH NA STATKACH ORAZ INNYCH OBIEKTACH 2020 
3  Wymagania dla systemów hiperbarycznych 

 Polski Rejestr Statków 69 

3.8.6.9     Środek gaśniczy nie może ulegać starzeniu i tracić swoje własności wskutek składowania 
w każdych dających się przewidzieć warunkach otoczenia. 

3.8.7     Wyposażenie specjalistyczne stanowisk sterowania pracą kompleksu nurkowego 

3.8.7.1     Stanowisko sterowania należy wyposażyć w przenośne autonomiczne aparaty oddechowe 
uznanego typu, zdolne do pracy przynajmniej przez 30 min., jak i przenośną gaśnicę uznanego typu. 

3.8.7.2     Pomieszczenia stanowiska sterowania pracą kompleksu nurkowego dla systemów do nur-
kowania saturowanego i głębokiego, znajdujące się w 1 lub 2 strefie zagrożenia wybuchowego, mają  
mieć możliwość wentylacji powietrzem, dostarczanym z przestrzeni bezpiecznej. 

3.8.7.3     Zalecana ilość wymian powietrza w sytuacji awaryjnej to min. 6 wymian na godzinę. 

3.8.7.4     W pomieszczeniach należy zainstalować system alarmowy informujący o awarii systemu 
wentylacji. 

3.8.8     Ochrona przeciwpożarowa – wymagania w zakresie materiałów i wyposażenia 

3.8.8.1     Niniejszy rozdział zawiera wymagania w zakresie projektowania i konstrukcji mające za-
stosowanie do zagadnień ochrony przeciwpożarowej, wykrywania oraz przeciwdziałania pożarom. 

3.8.8.2     Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wykrywania oraz zwalczania zagro-
żeń  pożarowych w przedziałach, w których zamontowany jest system hiperbaryczny znajdują się w 
rozdziale 8, zawierającym wymagania dla jednostek do wspomagania prac podwodnych. 

3.8.8.3     Materiały do wnętrza komór hiperbarycznych 

3.8.8.3.1     Wszystkie materiały wykorzystywane do budowy i wyposażenia systemu nurkowego – 
szczególnie wewnątrz komór – powinny być dobierane w sposób minimalizujący ryzyko zapłonu 
oraz prędkość rozprzestrzeniana się płomienia po powierzchni, a zwłaszcza, gdy dotyczy to pokrycia 
ścian oraz wysokiego ciśnienia cząstkowego tlenu. 

3.8.8.3.2     W przypadku zastosowania materiałów palnych (np. z tworzyw sztucznych) należy 
wziąć pod uwagę ich toksyczność, zdolność do wytwarzania  dymu i wydzielania toksycznych gazów 
podczas palenia się. 

3.8.8.3.3     Wymagania w zakresie własności materiałów stosowanych do urządzeń pracujących 
w kontakcie z tlenem PRS określi w oparciu o przedstawioną listę urządzeń wraz ze specyfikacją 
materiałową. 

3.8.8.3.4     Środki smarne wykorzystywane w instalacjach systemów hiperbarycznych muszą być 
zatwierdzone do pracy w atmosferze o podwyższonej zawartości tlenu. 

3.8.8.3.5     Zastosowane materiały powinny posiadać udokumentowane własności, a lista materia-
łów podlega zatwierdzeniu przez PRS, przy czym PRS ma prawo wymagania dostarczenia wyników 
badań. 

3.8.8.4     Wyposażenie elektryczne 

3.8.8.4.1     Wymagania w zakresie wyposażenia elektrycznego znajdują się w rozdziale 3.8. 

3.8.8.4.2     Wyposażenie elektryczne musi być dobierane i zastosowane w sposób zapobiegający 
powstawaniu elektryczności statycznej oraz iskrzeniu. 
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3.8.9     Wykrywanie pożarów  

3.8.9.1     Strefa (Przestrzeń) zewnętrzna  

3.8.9.1.1     W przestrzeniach zewnętrznych, w których podczas normalnej eksploatacji nie przeby-
wają ludzie, należy zainstalować automatyczny system wykrywania i lokalizowania pożarów.  

3.8.9.2     Przestrzenie wewnętrzne 

3.8.9.2.1     W każdym przedziale komory hiperbarycznej należy zamontować system wykrywania 
i alarmowania o zagrożeniu pożarem. 

3.8.9.2.2     Alarm powinien generować sygnały akustyczne i świetlne zarówno lokalnie, jak i na sta-
nowisku sterowania systemami podtrzymania życia. 

3.8.10     Gaszenie pożarów 

3.8.10.1     Wymagania ogólne 

W każdym przedziale systemu komór hiperbarycznych lub dekompresyjnych należy zapewnić 
odpowiednie środki do gaszenia pożaru wewnątrz przedziału, które powinny zapewnić szybkie 
i skuteczne rozprowadzenie środka gaśniczego w dowolną część przedziału. 

.1 Sprzęt gaśniczy musi być zainstalowany na stałe w przedziale hiperbarycznym. 

.2 Gaśnice muszą być odpowiednie do użycia w warunkach ciśnienia panującego w przedziale. 

3.8.10.2      Systemy do nurkowań saturowanych 

3.8.10.2.1     W każdym przedziale systemu komór hiperbarycznych do nurkowań saturowanych 
należy zapewnić stały system do gaszenia pożarów wewnątrz przedziału. System  powinien zapew-
nić szybkie i skuteczne rozprowadzenie środka gaśniczego w dowolnej części przedziału. 

3.8.10.2.2     Uruchomienie i sterowanie systemem gaśniczym musi być możliwe wewnątrz oraz 
z dogodnego punktu znajdującego się poza  przedziałem. 

3.8.10.2.3     Środkiem gaśniczym uznanym do stosowania wewnątrz przedziałów jest mgła wodna. 
Zastosowanie innych metod i środków gaśniczych podlega odrębnemu rozpatrzeniu przez PRS. 

3.8.10.2.4     W zakresie wymagań przeciwpożarowych zalecane jest wykorzystanie Std NFP A 99 − 
Health care facilities code, Chapter 20 - for the fire-fighting system inside hyperbaric chambers. Wyko-
rzystanie innych standardów gaszenia podlega odrębnemu zatwierdzeniu przez PRS. 

3.8.10.2.5     Dodatkowo, w uzupełnieniu stałej instalacji gaśniczej należy przewidzieć przenośne 
środki gaśnicze. 

3.8.10.3     Systemy do nurkowań powietrznych 

3.8.10.3.1     Wewnątrz każdego z przedziałów, w których zamontowane są  pokładowe komory de-
kompresyjne należy przewidzieć przenośne środki gaśnicze. 

3.8.11     Stanowiska sterowania  

3.8.11.1     Wymagania ogólne 

3.8.11.1.1     Stałe stanowiska sterowania powinny być wyposażone w sprzęt gaśniczy jak dla stat-
ków morskich. 

3.8.11.1.2     Stanowisko sterowania powinno być wyposażone w indywidualne aparaty oddechowe. 
Liczba i rozmieszczenie aparatów podlega uzgodnieniu z PRS. 
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3.9      Instalacje elektryczne systemów nurkowych 

3.9.1     Wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne, w tym układy zasilania powinny być zapro-
jektowane dla środowiska, w którym będą działać, aby zminimalizować ryzyko pożaru, wybuchu, 
porażenia prądem elektrycznym i emisji toksycznych gazów dla personelu oraz działania galwanicz-
nego komory kompresyjnej lub dzwonu nurkowego. 

3.9.2     Wszystkie materiały dla elementów i urządzeń zanurzalnych powinny być dobrane tak, aby 
środowisko wodne nie pogarszało w sposób istotny ich właściwości elektrycznych, ani mechanicz-
nych. 

3.9.3     Systemy i instalacje elektryczne związane z nurkami lub operacją nurkowania powinny być 
zasilane z głównego i awaryjnego lub przejściowego źródła energii. 

3.9.4     Jeżeli zainstalowano automatyczne przełączenie zasilania podstawowego na awaryjne, na-
leży przewidzieć alarm, który zadziała w momencie załączenia zasilania awaryjnego. 

3.9.5     Zasilanie awaryjne 

3.9.5.1     W przypadku awarii głównego źródła zasilania elektrycznego systemu nurkowego po-
winno być dostępne niezależne źródło energii elektrycznej dla bezpiecznego zakończenia nurkowa-
nia. Dopuszczalne jest użycie awaryjnego źródła energii elektrycznej statku  jako awaryjnego źródła 
energii elektrycznej, jeżeli ma wystarczającą moc elektryczną do zasilania systemu nurkowego i ob-
ciążenia awaryjnego statku w tym samym czasie. 

3.9.5.2     Alternatywne źródło energii elektrycznej powinno znajdować się poza pomieszczeniami 
maszynowymi, aby zapewnić jego funkcjonowanie w przypadku pożaru lub innego wypadku powo-
dującego awarię głównej instalacji elektrycznej.  

3.9.5.3     Źródłem zasilania awaryjnego powinno być samodzielne, niezależne źródło energii. Po-
winno niezwłocznie zasilać przynajmniej te odbiory, które określono jako awaryjne w p.3.8.5.4 i jest 
albo: 

.1 generatorem napędzanym odpowiednim napędem albo 

.2 baterią akumulatorów albo, 

.3 rozdzielnicą awaryjną albo, 

.4 kombinacją powyższych. 

3.9.5.4     Należy zapewnić zasilanie awaryjne systemom niezbędnym dla bezpieczeństwa w stanie 
awaryjnym. Takie systemy to np.: 

.1 oświetlenie awaryjne, w tym zewnętrzne oświetlenie stroboskopowe na koszu/dzwonie mo-
krym, 

.2 łączność awaryjna, 

.3 awaryjne systemy podtrzymywania życia, 

.4 awaryjne systemy ogrzewania/chłodzenia, 

.5 system monitorowania stanu baterii awaryjnych, 

.6 awaryjne operowanie dzwonem nurkowym (jeżeli zastosowano zasilanie elektryczne). 

3.9.5.5     Dla systemów do nurkowania na małe i średnie głębokości należy przewidzieć źródło za-
silania awaryjnego na min. 12 godzin, dla systemów głębokowodnych na co najmniej 24 godziny, 
a dla systemów saturowanych  na co najmniej 48 godzin pracy. 

3.9.5.6     Zasilanie awaryjne dzwonu nurkowego dla pracy ciągłej systemów podtrzymywania życia 
wewnątrz dzwonu nurkowego powinno być autonomicznie wystarczające na  co najmniej 24 go-
dziny pracy.  
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3.9.6     Baterie akumulatorów 

3.9.6.1     Baterie akumulatorów nie powinny być instalowane wewnątrz komór. 

3.9.6.2     Obudowy akumulatorów mają posiadać odpowiednie układy wentylacyjne lub przemien-
niki (konwertery) katalityczne, aby uniknąć gromadzenia się wytwarzanych gazów palnych, chyba 
że zainstalowano akumulatory w obudowach hermetycznych.  

3.9.6.3     Zaleca się stosowanie akumulatorów o minimalnym poziomie emisji gazów, a tam gdzie 
jest to niezbędne, umieszczenie ich w obudowach hermetycznych. 

3.9.6.4     Zastosowanie akumulatorów litowo-jonowych oraz układów ładowania podlega osobnej 
weryfikacji i zatwierdzeniu przez PRS. 

3.9.7     Systemy zasilania bezprzerwowego (UPS) 

3.9.7.1     W przypadku urządzeń wymagających zasilania  awaryjnego w czasie przejścia z zasilania 
głównego na awaryjne, z przyczyn operacyjnych lub w celu uniknięcia wadliwego działania, należy 
przewidzieć tymczasowe źródło energii elektrycznej (podtrzymanie bateryjne) dla tych odbiorów. 
Czas pracy tymczasowego źródła energii elektrycznej wynosi minimum 30 minut.  

3.9.7.2     Z tymczasowego źródła energii elektrycznej powinny być zasilane następujące odbiory: 
.1 układ monitorowania stanu baterii awaryjnych, 
.2 oświetlenie awaryjne, w tym zewnętrzne oświetlenie stroboskopowe na koszu/mokrym 

dzwonie, 
.3 komunikacja awaryjna, 
.4 system alarmowy obwodów awaryjnych. 

3.9.8     Instalacja zasilania głównego 

3.9.8.1     Nie wolno instalować układów elektrycznych wykorzystujących kadłub jako przewód po-
wrotny. Instalacje elektryczne powinny być typu izolowanego (IT). 

3.9.8.2     Maksymalne dozwolone napięcia w instalacjach w obrębie przestrzeni wewnętrznych wy-
noszą: 

.1 W komorze: 
− dla urządzeń zasilających i grzewczych: max. 250V AC, jeżeli są zabezpieczone przed 

przypadkowym dotknięciem lub uszkodzeniem izolacji i wyposażone w wyzwalacze 
awaryjne, 

− dla oświetlenia, gniazdek, urządzeń przenośnych i innych odbiorników zasilanych ela-
stycznymi kablami oraz do urządzeń komunikacyjnych i oprzyrządowania: max. 30V DC,   

.2 W dzwonie nurkowym: 
− w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych akceptowane napięcie do maks. 30 V DC, 
− wyższe napięcia niż podane powyżej mogą być dopuszczalne po specjalnym rozważe-

niu, pod warunkiem że zostaną podjęte dodatkowe środki ostrożności w celu uzyskania 
równoważnego standardu bezpieczeństwa, np.: przez zastosowanie wyłączników róż-
nicowoprądowych. 

3.9.8.3     Sprzęt elektryczny używany w wodzie będzie w każdym przypadku dopuszczany oddziel-
nym trybem. Należy przewidzieć sposób lub urządzenie celem zmniejszenia ewentualnych skutków 
prądów upływowych, na jakie nurek może być narażony, do bezpiecznego poziomu. 

3.9.8.4     Zasilanie urządzeń spawalniczych i specjalnych urządzeń grzewczych rozpatrywane bę-
dzie dla każdego przypadku indywidualnie. 
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3.9.9     Rozdział energii 

3.9.9.1     Instalację rozdziału energii elektrycznej należy zaprojektować w taki sposób, żeby uszko-
dzenie w dowolnym pojedynczym obwodzie nie miało wpływu na inne lub nie unieruchamiało in-
nych odbiorów na dłuższy czas. 

3.9.9.2     Następujące odbiorniki powinny być zasilane własnym obwodem z rozdzielnicy głównej 
lub dedykowanej rozdzielnicy pomocniczej: 

.1 sterowanie - operowanie dzwonem nurkowym (jeżeli przewidziano system elektryczny), 

.2 oprawa/oprawy  oświetleniowe dla komory i dzwonu nurkowego, 

.3 instalacje i obwody w systemach podtrzymywania życia, 

.4 obwody łączności i monitorowania z zastosowaniem telewizji oraz rejestracji parametrów 
nurkowania, nagrywania głosu i obrazu. 

3.9.9.3     Jeśli zasilanie główne systemu nurkowego jest dostarczane poprzez rozdzielnicę pomoc-
niczą, to powinna ona mieć dwa oddzielne obwody zasilania z różnych sekcji rozdzielnicy głównej. 

3.9.9.4     Silniki elektryczne umieszczone w obszarze wewnętrznym powinny być wyposażone 
w alarmy przeciążeniowe lub być w wykonaniu bezpiecznym. Alarmy mogą być inicjowane przez 
nadmierny prąd lub przez czujnik temperatury w samym silniku. Dla silników tych, zainstalowanych 
wewnątrz dzwonu nurkowego, można przyjąć alarm w dzwonie jako wystarczający. Należy zastoso-
wać zabezpieczenia nadprądowe (zabezpieczenie przed zwarciem) tych silników oraz wyposażyć 
w urządzenia alarmowe stanów przeciążenia. 

3.9.9.5     W rozdzielnicy w centrali manewrowej należy zastosować sposób łatwego odłączenia 
wszystkich instalacji elektrycznych w komorach hiperbarycznych w razie sytuacji awaryjnych. In-
stalacja musi zapewnić możliwość odłączenia każdej z komór i każdego przedziału z osobna. 

3.9.9.6     Nie należy montować we wspólnej obudowie dwóch lub więcej rozdzielnic zasilających 
różnymi napięciami zasilania. 

3.9.9.7     Nie należy instalować bezpieczników topikowych wewnątrz komory ani dzwonu nurko-
wego. Wyjątkiem mogą być bezpieczniki  akumulatorów dla dzwonu nurkowego. 

3.9.9.8     Okablowanie obwodów zasilanych o różnych napięciach należy skutecznie separować od 
siebie. 

3.9.10     Elementy sterujące 

3.9.10.1     Wszystkie odbiorniki powinny być przełączane przynajmniej jednym łącznikiem wielo-
biegunowym. 

3.9.10.2     Elementów sterujących zasilanych z różnych obwodów z reguły nie należy umieszczać 
we wspólnej obudowie. 

3.9.10.3     Przełączniki stosowane w przestrzeni wewnętrznej powinny być typu uznanego dla 
funkcji, którą mają spełniać. 

3.9.11     Obudowy elektryczne  

3.9.11.1     Dla każdego rodzaju zainstalowanego urządzenia elektrycznego może być wymagane ba-
danie środowiskowe. 

3.9.11.2     Obudowy urządzeń zainstalowanych w przestrzeni wewnętrznej komory lub dzwonu 
nurkowego powinny przejść procedurę  zatwierdzenia do stosowania zgodnie z przeznaczeniem da-
nego urządzenia. 
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3.9.11.3     Obudowy odporne na ciśnienie w obszarze wewnętrznym lub na dzwonie powinny być 
zaprojektowane co najmniej na 1,3-krotność ciśnienia projektowego systemu nurkowego. Badania 
należy przeprowadzić gazem lub wodą, stosownie do przypadku obciążenia ciśnieniem. 

3.9.11.4     Wszystkie metalowe obudowy pracujące w wodzie powinny być uziemione za pomocą 
miedzianego przewodu uziemiającego, wbudowanego w kabel zasilający, o przekroju co najmniej tej 
samej wielkości co przewody zasilające i nie mniejszym niż 1mm2. W przypadku kabli z oplotem lub 
pancerzem z drutu metalowego można go alternatywnie zastosować jako przewód uziemiający, pod 
warunkiem że pole przekroju poprzecznego oplotu posiada wystarczającą powierzchnię. 

3.9.12     Uziemienia 

3.9.12.1     Wszystkie części metalowe instalacji elektrycznej, inne niż przewodzące prąd, należy 
uziemić.  

3.9.12.2     Części metalowe i niemetalowe urządzeń, w przypadku których może zaistnieć zdolność 
do gromadzenia się ładunków elektrycznych (lub wystąpienia elektryczności statycznej) należy 
uziemić. 

3.9.12.3     Należy zainstalować przekaźniki prądów upływnościowych dla każdego izolowanego 
systemu rozdziału energii. Wskaźnik działania przekaźnika należy rozmieścić w rozdzielnicy cen-
trali manewrowej, z wyjątkiem dzwonu nurkowego, gdzie zamiast wskazań prądów upływnościo-
wych  można zastosować wspólny wskaźnik dla wyposażenia zainstalowanego we wnętrzu dzwonu. 

3.9.12.4     Wszystkie zbiorniki ciśnieniowe, w których wnętrzu mogą przebywać ludzie (komory 
i dzwony) powinny być wyposażone w uziemiające urządzenia przyłączeniowe do zewnętrznego 
głównego uziemienia ochronnego.  

3.9.13     Kable elektryczne 

3.9.13.1     Kable w przestrzeni zewnętrznej powinny spełniać wymagania przepisów PRS dla  miej-
sca zainstalowania (statek, platforma itp.). 

3.9.13.2     Kable do użytku w obszarze wewnętrznym muszą spełniać wymagania podane 
w p. 3.8.13.1, z wyjątkiem użytych materiałów. Materiały powinny być odpowiednie do zainstalo-
wania w atmosferze hiperbarycznej.  

3.9.13.3     Kable elektryczne w obszarze wewnętrznym powinny być wolne od halogenów i nie po-
winny wydzielać toksycznych, szkodliwych lub łatwopalnych gazów, nawet w przypadku przegrza-
nia.  Odsłonięte  końce izolowanych przewodów należy zabezpieczyć tulejami z niepalnego mate-
riału (np. splotu z włókna szklanego). Zwykłe kable okrętowe, np. z izolacją z P.C.V., nie będą akcep-
towane. Syntetyczne materiały izolacyjne na podstawie P.T.F.E. (Politetrafluoroetylen) mogą być ak-
ceptowane za zgodą PRS. 

3.9.13.4     Kable elastyczne do przesyłania energii elektrycznej i sygnałów z centrali manewrowej  
do dzwonu nurkowego powinny być wykonane jako tzw. kable z suchym rdzeniem (tj. woda nie po-
winna docierać do izolacji poszczególnych przewodów w konstrukcji kabla).  

3.9.13.5     Wszystkie kable wchodzące w skład pępowin oraz łączące elementy wyposażenia pod-
dawanego okresowemu działaniu ciśnienia wody powinny posiadać wytrzymałości i zachować zdol-
ność do pracy przy zewnętrznym ciśnieniu hydrostatycznym o wartości 1,3 raza większym od rze-
czywistego ciśnienia zewnętrznego MAWP. 

3.9.13.6     Kable elektryczne powinny być chronione przed przypadkowym uszkodzeniem oraz, 
o ile nie zainstalowano ich w rurach osłonowych, powinny być łatwo dostępne do inspekcji. 
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3.9.13.7     Kable elektryczne do zastosowań stacjonarnych nie mogą przenosić obciążeń rozciąga-
jących. 

3.9.13.8     Kable elektryczne do zastosowań dynamicznych (mobilnych), gdzie wymagane jest prze-
noszenie sił wzdłużnych lub obciążeń hydrodynamicznych, podlegają osobnemu rozpatrzeniu i 
uznaniu przez PRS.  

3.9.14     Przejścia kablowe obiektów ciśnieniowych  

3.9.14.1     Przeprowadzenie przez powłokę ciśnieniową energii w postaci sygnałów elektrycznych 
należy wykonać w sposób gwarantujący szczelność i niezawodność pracy w każdych warunkach 
eksploatacji przewidzianych dla systemu hiperbarycznego. 

3.9.14.2     Penetratory i złącza elektryczne, tak dalece jak to jest możliwe, powinny posiadać roz-
dzielone tory energetyczne od torów komunikacji i transmisji danych. 

3.9.14.3     Wszystkie przejścia poprzez konstrukcje ciśnieniowe powinny być typu uznanego oraz 
zaopatrzone w osobne oprawy (dławice). 

3.9.14.4     Przejścia przez płaszcz zbiorników ciśnieniowych powinny pozostać gazo/wodoszczelne 
nawet w razie uszkodzenia podłączonych do nich kabli. 

3.9.14.5     Przejścia kablowe powinny być wykonane jako penetratory lub za zgodą PRS może być 
dopuszczone zastosowanie rozłączalnych  elektrycznych złączy hermetycznych. Penetratory i złącza 
powinny być typu przeznaczonego do zastosowania w komorach hiperbarycznych przeznaczonych 
dla ludzi. 

3.9.14.6     Przejścia kablowe powinny być poddane próbom u wytwórcy, jak poniżej. Badania na-
leży przeprowadzić w kolejności w jakiej je podano. Przejścia kablowe powinny spełnić wymagania 
poniższych badań i prób: 

.1 próba napięciowa polegająca na przyłożeniu napięcia 1kV plus dwa razy napięcie projektowe 
przez minutę pomiędzy każdym przewodnikiem i ekranem oddzielnie, 

.2 badanie hydrostatyczne ciśnieniem dwukrotnie większym niż projektowe − powtórzyć 5 
razy, 

.3 badanie gazoszczelności przy kablach przeciętych i otwartych. Do badań zastosować powie-
trze do ciśnienia 2 x projektowe lub hel do 1,5 x ciśnienia projektowego, 

.4 próba izolacji: badać do 5 MΩ przy ciśnieniu projektowym, używając wody słonej. Próbę 
przeprowadzić pomiędzy każdą żyłą a ekranem. 

3.9.14.7     Dopuszcza  się stosowanie złączy elektrycznych i penetratorów  zaprojektowanych i wy-
konanych w standardzie równoważnym dla zastosowań wg ANSI/ASME PVHO-1, Safety Standard 
for Pressure Vessels for Human Occupancy. 

3.9.15     Oświetlenie 

3.9.15.1     Każda komora i dzwon nurkowy powinny mieć odpowiednie oświetlenie normalne 
i awaryjne, aby umożliwić personelowi odczytanie wskaźników i obsługę systemu w każdym prze-
dziale.  

3.9.15.2     Źródła światła umieszczane poza komorą hiperbaryczną powinny zapewniać równo-
mierne oświetlenie wnętrza każdego przedziału w komorze. 

3.9.15.3     Zaleca się stosowanie napięć bezpiecznych dla ludzi znajdujących się w komorze hiper-
barycznej. 

3.9.15.4     Należy zapewnić ochronę przed ewentualnym pęknięciem żarówek elektrycznych. 
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3.9.16     Nadzór w czasie produkcji 

3.9.16.1     W czasie produkcji należy przeprowadzić następujące testy: 
.1 Test rezystancji izolacji dla każdego obwodu pomiędzy wszystkimi izolowanymi biegunami 

a ziemią oraz między poszczególnymi izolowanymi biegunami. Minimalna wartość to 
1 Mohm. 

.2 Należy przetestować główne i awaryjne źródła zasilania. 

.3 Przejścia kablowe należy testować zgodnie z p. 3.8.14.3. 

3.9.17     Przeglądy i próby w trakcie i po instalacji 

3.9.17.1     Przegląd i próby w trakcie i po instalacji urządzeń elektrycznych powinny być przepro-
wadzane zgodnie z zatwierdzoną procedurą inspekcji i badań zaproponowaną przez producenta, 
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami PRS. 

3.9.17.2     Podczas prób morskich należy przetestować główny system opuszczania i podnoszenia 
dzwonu do maksymalnej głębokości. W przypadku systemów do nurkowania powierzchniowego 
wykorzystujących dzwon mokry należy sprawdzić poprawność działania systemów elektrycznych. 

3.10      Systemy sterowania i monitorowania 

3.10.1     System sterowania systemem nurkowym powinien być tak zaprojektowany, aby zapewnić 
zcentralizowaną kontrolę nad pracą systemu w każdych warunkach pogodowych. 

3.10.2     Jako minimum, zastosowane elementy do  sterowania pracą instalacji systemu nurkowego 
i prezentacji wyników pomiarów w głównej tablicy stanowiska sterowania powinny pozwalać na 
monitorowanie następujących parametrów w każdym przedziale przewidzianym do pobytu ludzi. 

 Przedział 
Parametr Komora dekompresyjna Dzwon nurkowy 

Ciśnienie lub głębokość 1)  2) 

Temperatura 1)   

Wilgotność   

Ciśnienie cząstkowe tlenu 1)   

Ciśnieni cząstkowe CO2   

  1) Parametry jakie musza być prezentowane w sposób ciągły 
  2) Parametry jakie muszą być prezentowane wewnątrz i na zewnątrz dzwonu  

3.10.3     Należy zastosować niezależne urządzenie pomiarowe wewnątrz dzwonu, pozwalające na 
monitorowanie poziomu stężenia tlenu oraz ditlenku węgla. 

3.11     System komunikowania oraz lokalizacji położenia 

3.11.1     System komunikowania powinien zapewniać bezpośrednią dwukierunkową łączność po-
między stanowiskiem sterowania a: 
− nurkiem w wodzie, 
− dzwonem nurkowym, 
− każdym przedziałem komór dekompresyjnych, 
− stanowiskami obsługi systemu nurkowego,  
− pomieszczeniem pozycjonowania dynamicznego, 
− mostkiem nawigacyjnym, stanowiskiem dowodzenia statku lub pomostem wiertniczym. 

3.11.2     W sytuacji awaryjnej powinny być dostępne alternatywne środki łączności z nurkami 
w powierzchniowej komorze dekompresyjnej oraz dzwonie nurkowym. 
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3.11.3     Każda powierzchniowa komora dekompresyjna oraz dzwon nurkowy powinny być przyłą-
czone do dekodera mowy, gdy obsługiwane są przez systemy gazowe, włącznie z systemami wyko-
rzystującymi mieszaniny gazowe z helem. 

3.11.4     W celu zapewnienia awaryjnego systemu łączności z dzwonami nurkowymi zanurzonymi 
w wodzie powinien być przewidziany niezależny system łączności przez wodę. 

3.11.5     Dzwon nurkowy powinien posiadać awaryjne urządzenie lokalizujące o częstotliwości 
37,5 kHz, przeznaczone do pomocy personelowi na powierzchni przy ustanawianiu i utrzymywaniu 
kontaktu z zanurzonym dzwonem nurkowym, gdy zerwana została pępowina łącząca z powierzch-
nią. Urządzenie powinno zawierać następujące elementy: 

.1 Transponder dzwonu nurkowego lub innego obiektu zanurzalnego: 
.1.1 Transponder powinien być wyposażony w obudowę ciśnieniową zdolną do operowania 

do głębokości co najmniej 200 m, zawierającą baterie i wyposażoną w punkty aktywa-
cyjne wody morskiej. Baterie powinny być typu “alkalicznego, łatwo dostępnego oraz, 
jeśli to możliwe, powinny być wymienialne z tymi, które posiada odbiornik/ interroga-
tor nurka lub osoby na powierzchni. 

.1.2 Transponder powinien być zaprojektowany do działania przy następujących charakte-
rystykach: 
− Powszechna częstotliwość odpowiedzi awaryjnej 37,5 kHz 
− Indywidualne częstotliwości zapytywania: 
− kanał A38,5 ± 0,05 kHz 
− kanał B39,5 ± 0 ,05 kHz 

− Czułość odbiornika +15 dB przy  1 pbar 
− Minimalna szerokość impulsu zapytania  4 ms 
− Opóźnienie przetwarzania   125,7 ± 0,2 ms 
− Częstotliwość odpowiedzi  3 7,5  ± 0,05 kHz 
− Maksymalne częstości zapytywania: 
− ponad 20% pozostałego czasu pracy baterii: raz na sekundę 
− poniżej 20% pozostałego czasu pracy baterii: raz na 2 sekundy 

− Minimalna moc wyjściowa transpondera  85 dB przy 1 µbar /1 m 
− Minimalna biegunowość przetwornika (wykres) 6 dB przy ± 135 '° kąta bryło-

wego, ześrodkowanego na 
pionowej osi transpondera, 
przy transmisji w kierunku 
powierzchni 

− Minimalny czas słyszalności w wodzie   10 tygodni 
− Minimalny czas pracy baterii, przy odpowiedziach  85 db : 5 dni 

.2 Detektor nurka z urządzeniem pytającym (Diver-held interrogator/ receiver) 
.2.1 Interrogator/ odbiornik powinien posiadać obudowę ciśnieniową, przystosowaną do 

pracy do głębokości co najmniej 200 m z uchwytem pistoletowym i kompasem. 
Przednia część powinna zawierać układ hydrofonów kierunkowych, a tylna – 
trzycyfrowy wyświetlacz LED skalibrowany w metrach. Należy przewidzieć kontrolki 
dla "włącznika on/off wzmocnienia odbiornika" oraz "wyboru kanałów". Należy 
zapewnić komplet baterii łatwo dostępnego typu alkalicznego i, jeśli to możliwe, 
wymienialnego z bateriami interrogatora oraz transpondera.     

.3 Interrogator/odbiornik powinien być zaprojektowany do pracy przy następujących parame-
trach: 
− Powszechna częstotliwość odpowiedzi awaryjnej 37,5 kHz 
− Częstotliwości zapytywania indywidualnego: 
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− kanał A 38,5 ± 0,05 kHz 
− kanał B 39,5 ± 0 ,05 kHz 

− Minimalna moc wyjściowa transpondera  85 dB przy 1 µbar/ 1 m 
− Impulsy transmisji   4 ms 
− Kierunkowość ± 15'° 
− Zdolność transpondera do uzyskania zakresu zero  
− Maksymalny zakres wykrywania ponad 500 m 

3.11.6     Oprócz powyższych systemów łączności, należy przyjąć poniższy standardowy kod wystu-
kiwania dla dzwonu w sytuacjach awaryjnych, do komunikowania się pomiędzy osobami znajdują-
cymi się w dzwonie nurkowym a nurkami − ratownikami. Egzemplarz tego kodu powinien być wy-
wieszony wewnątrz i na zewnątrz dzwonu, a także w pomieszczeniu kontroli prac nurkowych. 

Awaryjny system komunikacji stukaniem/Bell emergency communication tapping  
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4     ROZMIESZCZENIE SYSTEMÓW NURKOWYCH NA POKŁADZIE ORAZ INTERFEJSY  
Z SYSTEMAMI  STATKU OBSŁUGI  

4.1      Wymagania ogólne 

4.1.1     Zalecane jest instalowanie komór hiperbarycznych w kierunku wzdłużnej osi statku, aby 
ograniczyć skutki wpływu  kołysania na nurków. 

4.1.2     Przestrzeń zajmowana przez system nurkowy powinna pozwalać na prowadzenie wszyst-
kich czynności obsługowych związanych z użytkowaniem i konserwacją systemu nurkowego. 

4.1.3     Odległości pomiędzy komorami oraz poszczególnymi elementami wyposażenia systemu 
nurkowego powinny pozwalać na transport wymagających tego osób na noszach. 

4.1.4     Prowadzenie oraz instalacja rurociągów, armatury oraz kabli zasilających i sterowniczych 
powinny być zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym.  

4.1.5     Umiejscowienie komór nie może utrudniać prowadzenia operacji z dzwonem nurkowym. 

4.1.6     Należy przewidzieć możliwie najdogodniejszy sposób przejścia pod ciśnieniem do hiperba-
rycznych środków ratunkowych urządzeń ewakuacji pod ciśnieniem. 

4.1.7     Stanowiska sterowania i kontroli operacji nurkowych  powinny znajdować się w bezpośred-
nim sąsiedztwie systemu hiperbarycznego. 

4.2      Stanowisko sterowania  

Stanowisko sterowania i kontroli pracy urządzeń systemu nurkowego powinno pozwalać na wy-
konywanie następujących operacji: 
− kontrolę operacji przesyłania lub przetłaczania gazów pomiędzy zbiornikami magazynującymi 

gazy w zbiornikach stacjonarnych oraz składowanych na pokładzie, 
− regulowanie i kontrolę ciśnienia wewnątrz poszczególnych przedziałów w każdej z komór hi-

perbarycznych, 
− wyrównywanie ciśnień pomiędzy przedziałami w sposób zgodny z wymaganiami dekompresji,  
− regulację przepływu i ciśnień gazu doprowadzanego do dzwonu nurkowego oraz indywidualnie 

dla każdego z nurków, 
− prowadzenie i monitorowanie procesów kompresji i dekompresji w sposób indywidualny dla 

każdego przedziału, 
− regulację i kontrolę przepływu i ciśnienia tlenu lub mieszanin oddechowych do masek BIBS 

w każdym z przedziałów komory hiperbarycznej. 

4.2.1      Stanowiska sterowania i kontroli operacji nurkowych powinny znajdować się w bezpośred-
nim sąsiedztwie systemu hiperbarycznego. 

4.2.2     Stanowisko sterowania powinno być wyposażone w główne i awaryjne środki komunikacji 
z nurkami oraz stanowiskiem dowodzenia na mostku. 

4.2.3     Umiejscowienie komór powinno uwzględniać wymagania w zakresie dróg dostępu do urzą-
dzeń systemu hiperbarycznego w sytuacjach awaryjnych  i uwzględniać wymagania w zakresie ewa-
kuacji nurków oraz niezbędnego personelu obsługującego w razie konieczności ewakuacji pod ci-
śnieniem. 
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5     MATERIAŁY  DO BUDOWY SYSTEMÓW HIPERBARYCZNYCH  

5.1      Wymagania ogólne 

Materiały do wykonania systemu nurkowego lub też innych urządzeń techniki podwodnej mu-
szą być dobrane i wykorzystane w zgodzie z praktyką budowy urządzeń przeznaczonych do pracy 
w środowisku morskim, a tam gdzie jest to uzasadnione, posiadać własności fizyko-chemiczne 
umożliwiające wykorzystanie w systemie lub jego elementach pracujących pod wodą i narażonych 
na wielokrotne cykle zmiany ciśnienia i wynikających z tego obciążeń i innych narażeń.  

5.2      Materiały metalowe 

5.2.1     Zastosowane do budowy systemu i jego komponentów materiały muszą być dobrane w zgo-
dzie z praktyką budowy urządzeń przeznaczonych do pracy w środowisku morskim, a tam gdzie jest 
to wymagane muszą odpowiadać standardom stosowanym w budowie urządzeń ciśnieniowych. 

5.2.2     Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania Przepisów PRS Klasyfikacji i budowy 
statków morskich – Część IX, Materiały i spawanie. PRS może zaakceptować wykorzystanie uznanych 
norm stosowanych w konstrukcji urządzeń i systemów hiperbarycznych jako rozwiązanie równo-
ważne w stosunku do wymagań PRS po przeprowadzeniu stosownej weryfikacji.  

5.2.3     Zastosowane technologie spawania oraz procedury spawalnicze muszą spełniać wymagania 
Przepisów PRS. 

5.2.4     Materiały do wykonania instalacji rurociągów oraz armatura przeznaczona do kontaktu 
z tlenem muszą być odporne na jego działanie w zakresie długoterminowej stabilności własności 
mechanicznych.  

5.2.5     Materiały wykorzystane w urządzeniach i armaturze narażonej na działanie atmosfery ga-
zowej zawierającej ponad 25% tlenu muszą spełniać wymagania do pracy w atmosferze czystego 
tlenu.  

5.3      Materiały niemetalowe 

5.3.1     Zastosowane materiały niemetalowe muszą spełniać wymagania Przepisów PRS i/lub ma-
jących zastosowanie standardów w  zakresie własności mechanicznych, nasiąkliwości wodą, odpor-
ności ogniowej oraz starzenia. 

5.3.2     Tworzywa akrylowe zastosowane w oknach i iluminatorach muszą spełniać wymagania 
normy PVHO-1 lub mających zastosowanie norm równoważnych.  

5.4      Kontrola jakości, próby i certyfikacja 

5.4.1     Materiały metalowe przeznaczone do wykonania instalacji rurociągów klasy I i II oraz ruro-
ciągów i armatury przeznaczonej do pracy w atmosferze tlenowej podlegają odbiorowi przez PRS. 

5.4.2     Po pozytywnych wynikach prób i weryfikacji  własności materiałów inspektor PRS wystawia 
stosowny dokument zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami Przepisów PRS. 

 
 

  



PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW TECHNIKI PODWODNEJ  
INSTALOWANYCH NA STATKACH ORAZ INNYCH OBIEKTACH 2020 
6  Wymagania konstrukcyjne  urządzeń hiperbarycznych i ich wyposażenia 

 Polski Rejestr Statków 81 

6     WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE  URZĄDZEŃ HIPERBARYCZNYCH I ICH WYPOSAŻENIA 

6.1      Projekt i konstrukcja  

6.1.1     Projekt i konstrukcja urządzeń hiperbarycznych, zbiorników ciśnieniowych  oraz ich wypo-
sażenia muszą być zrealizowane w oparciu o uznane normy i standardy stosowane w przemyśle. 

6.1.2     Projekt i obliczenia zbiorników i urządzeń ciśnieniowych przeznaczonych dla ludzi powinny 
być wykonane w oparciu o uznane normy oraz z wykorzystaniem oprogramowania uznanego do 
obliczeń zgodnie z wymaganiami norm zharmonizowanych wg PED, ISO lub ASME np.: PN-EN 
13445, Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe (Unfired pressure vessels). 

6.1.3     Za zgodą PRS akceptowalny może być równoważny standard np. ASME PVHO-1 wg ASME 
Section VIII – Rules for Construction of Pressure Vessels, Div. VIII, Div. 1 lub Div. 2 – Alternative 
Rules/Boiler and Pressure Vessels Code). 

6.1.4     Projekt i obliczenia zbiorników ciśnieniowych dla obiektów zanurzalnych (dzwonów nurko-
wych i innych obiektów przeznaczonych do przebywania w nich ludzi (habitatów, symulatorów nur-
kowania… itp.)) muszą uwzględniać przewidywane obciążenia hydrostatyczne od ciśnienia ze-
wnętrznego. 

6.1.5     W uzasadnionych wypadkach PRS może wymagać dodatkowych obliczeń lub badań stosow-
nie do planowanych założeń i warunków środowiskowych w planowanej eksploatacji np. badania 
odporności na obciążenia udarowe lub drgania. 

6.1.6     Projekty rurociągów ciśnieniowych, kompensatorów i przewodów elastycznych powinny 
być wykonane w oparciu o uznane normy PN-EN, ISO lub ASME. 

6.1.7     Instalacje  rurociągów powinny być zaprojektowane w sposób ograniczający generowanie 
hałasu w dzwonie nurkowym oraz w komorach hiperbarycznych. 

6.2      Dokumentacja urządzeń ciśnieniowych 

Dokumentacja zbiorników ciśnieniowych dla urządzeń hiperbarycznych przeznaczonych dla lu-
dzi powinna zawierać: 

.1 Rysunki konstrukcyjne walczaków, korpusów wymienników ciepła i zbiorników ciśnie-
niowych wraz z danymi do sprawdzenia wymiarów określonych w niniejszej części Przepi-
sów i rozmieszczeniem zwymiarowanych złączy spawanych; 

.2 Rysunki innych podlegających odbiorowi elementów zbiorników ciśnieniowych;  

.3 Rysunki rozmieszczenia armatury i jej charakterystyki; 

.4 Rysunki zaworów bezpieczeństwa z ich charakterystyką i danymi do obliczenia ich przelotu; 

.5 Specyfikacje materiałowe wraz z danymi o stosowanych materiałach dodatkowych do spawa-
nia;  

.6 Technologię spawania i obróbki cieplnej; 

.7 Schematy i rysunki urządzeń do procesów wymiany ciepła i regulacji temperatury we-
wnątrz przedziałów z układami regulacji, bezpieczeństwa i sygnalizacji; 

.8 Program prób wraz z kryteriami akceptacji; 

.9 Instrukcje obsługi i eksploatacji komór hiperbarycznych. 

6.2.1     Nadzorowi podczas produkcji podlegają wyroby, których dokumentacja jest przedmiotem 
rozpatrzenia i zatwierdzenia. 

6.2.2     Nadzorowi podczas produkcji nie podlegają wykonane z metalu butle do przechowywania 
gazów sprężonych, produkowane  zgodnie  normami uznanymi przez Administrację pod  nadzorem  
kompetentnego  organu  nadzoru  technicznego, uznanego przez PRS. 
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6.2.3     Następujące ważne części wyrobów podlegają w czasie produkcji nadzorowi pod względem 
ich zgodności z zatwierdzoną dokumentacją: 

.1 korpusy, przegrody i dennice, 

.2 zamknięcia – włazy, kolektory, pokrywy, 

.3 iluminatory, 

.4 rury i króćce, 

.5 ściągi długie i krótkie, części zamocowań, 

.6 fundamenty i zamocowania.  

6.2.4     Armatura wysokociśnieniowa 

6.2.4.1      Armatura instalowana w zbiornikach hiperbarycznych obejmująca rurociągi oraz arma-
turę, taką jak kompensatory, przewody elastyczne, zawory oraz elementy pomiarowe, bezpieczeń-
stwa i sterowania podlegają  nadzorowi PRS w procesie wytwarzania. 

6.2.4.2     Kompensatory i złącza elastyczne powinny spełniać wymagania rozdziału 1.16.12  Przepi-
sów klasyfikacji i budowy statków morskich w zakresie wymaganym dla armatury klasy I. 

6.2.4.3     Złącza mechaniczne powinny być typu uznanego. Zastosowane szybkozłącza powinny być 
trwale połączone ze złączami elastycznymi.   

6.2.4.4     Kompensatory powinny posiadać świadectwo uznania typu wyrobu wystawione przez 
PRS. 

6.2.4.5     Dodatkowo, kompensatory przeznaczone do pracy z tlenem oraz mieszaninami gazowymi 
zawierającymi powyżej 21% tlenu powinny spełniać wymagania w mających zastosowanie normach 
dla armatury tlenowej. 

6.2.4.6     Armatura rurociągów wysokociśnieniowych  powinna być typu uznanego w następującym 
zakresie: 

.1 zawory bezpieczeństwa – wymagane uznanie typu oraz próby i odbiór przez PRS, 

.2 armatura zaporowa i sterująca zastosowana w instalacji gazów oddechowych powinna speł-
niać wymagania jak dla armatury klasy I lub II, tj. posiadać świadectwo uznania typu wyrobu 
lub być typu uznanego oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w instalacjach i urządze-
niach do gazów medycznych, 

.3 armatura zaporowa i sterująca hydrauliczna powinna spełniać wymagania jak dla armatury 
klasy I,  tj. posiadać świadectwo uznania typu wyrobu lub być typu uznanego oraz posiadać 
dopuszczenie do stosowania w warunkach morskich. 

6.2.4.7     Instalacje rurociągów, zwłaszcza rurociągów zewnętrznych dzwonów nurkowych, nara-
żone na działanie wody morskiej powinny być odpowiednio zabezpieczone przed korozją. 

6.2.4.8     Armatura i jej elementy sterujące montowane w instalacjach rurociągów systemu podtrzy-
mania życia, zwłaszcza  w układach pomiarowych, podlega nadzorowi podczas eksploatacji oraz ka-
libracji na zasadach wymaganych dla urządzeń pomiarowych. 
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7     SYSTEMY EWAKUACJI POD CIŚNIENIEM (HES) 

7.1      Postanowienia ogólne 

Niniejszy rozdział zawiera wymagania w zakresie bezpieczeństwa obejmującego techniczne 
aspekty nurkowania z wykorzystaniem techniki nurkowań saturowanych przez nurków przebywa-
jących w pokładowej komorze dekompresyjnej lub hiperbarycznej, wyposażonej w niezbędne sys-
temy do podtrzymania życia. 

Wymagania mają na celu zapewnienie adekwatnego poziomu bezpieczeństwa nurkom, w moż-
liwie największym stopniu odpowiadającym warunkom,  jakie stworzono dla pozostałego personelu 
i załogi statku zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale 3 Kodeksu bezpieczeństwa systemów 
nurkowych (Code of Safety for Diving Systems (resolution A.536(13), as amended by resolution 
A.583(14)). 

W zakresie odpowiedzialności Armatora statku lub właściciela instalacji offshore leży obowią-
zek zapewnienia bezpieczeństwa nurkom w stanie  saturacji, znajdującym się podczas ich pobytu 
w komorze hiperbarycznej, umiejscowionej na pokładzie statku lub innego obiektu znajdującego się 
na morzu w razie zaistnienia sytuacji niebezpiecznych, takich jak np.: 
− w przypadku statków i obiektów pływających −  zderzenie, wejście na mieliznę, utrata szczel-

ności kadłuba (pływalności), wybuch, pożar lub poważne uszkodzenie systemu podtrzymania 
życia, którego naprawa jest niemożliwa, 

− w przypadku instalacji i platform stałych − wybuch, pożar lub poważne uszkodzenie systemu 
podtrzymania życia, którego naprawa jest niemożliwa. 

7.2      Metody ewakuacji hiperbarycznej 

Stosowane są różne metody ewakuacji nurków z komór hiperbarycznych w sytuacjach awaryj-
nych, a ich bezpieczne zastosowanie zależy od szeregu czynników, takich jak rejon geograficzny ope-
racji, warunki środowiskowe oraz dostępne morskie i lądowe rozwiązania medyczne i pomocnicze. 
Wśród sposobów dostępnych zleceniodawcom prac podwodnych z wykorzystaniem nurkowań sa-
turowanych można wyliczyć: 

.1 hiperbaryczne łodzie ratunkowe z własnym napędem (SPHL); 

.2 hiperbaryczne zespoły ewakuacyjne zdolne do holowania na powierzchni wody; 

.3 hiperbaryczne zespoły ewakuacyjne, które mogą lub nie mogą być holowane, dostosowane  do 
przeniesienia na statek obsługi;  

.4 przeniesienie dzwonu nurkowego do innego obiektu; 

.5 przejście pod wodą nurków z jednego dzwonu nurkowego do innego, pozostającego w wo-
dzie i pod ciśnieniem; 

.6 wykorzystanie komory dekompresyjnej o ujemnej pływalności z integralnymi rezerwami pły-
walności, stateczności oraz podtrzymywania czynności życiowych, wystarczających do przywró-
cenia nurka na powierzchnię w celu oczekiwania na niezależną regenerację.   

Wytyczne i specyfikacje nie mają więc na celu określenia, który z systemów ewakuacji hiperba-
rycznej powinien być zastosowany, natomiast  wskazują  Armatorom i firmom realizującym nurko-
wania głębokowodne sposoby do analizy i określenia metod najlepiej przystosowanych do rejonu 
i typu operacji nurkowych, w których mogą być użyte. Należy przeanalizować zasadność  stworzenia 
rozwiązań zapewnianiających osobne urządzenia ewakuacyjne dla nurków w saturacji przy zna-
cząco różnych głębokościach. 

7.3      Planowanie oraz instrukcje dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych  

7.3.1      Potencjalna sytuacja awaryjna oraz związane zagrożenia mogą powstać, gdy zespół nurków 
pozostający w warunkach saturacji musi opuścić statek lub platformę offshore, z której prowadzone 
są operacje nurkowania saturowanego. Zagrożenie takie może być zmniejszone przez odpowiednie 
planowanie, przy czym w sytuacjach ekstremalnych należy jednak uwzględniać konieczność 
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ewakuacji hiperbarycznej nurków tj. ewakuację zapewniającą nurkom możliwość opuszczenia 
statku w warunkach działającego na ich organizm ciśnienia. Rozwiązania w zakresie  ewakuacji hi-
perbarycznej powinny być opracowane przed rozpoczęciem operacji nurkowania i udokumento-
wane w formie pisemnej jako odpowiednie plany postępowania w sytuacjach awaryjnych. Jeśli 
w przypadku ewakuacji nurków dekompresja będzie przeprowadzana w innej powierzchniowej ko-
morze dekompresyjnej, należy zaplanować i zweryfikować  stosowne dopasowanie pierścieni łącze-
niowych, uwzględniając uwarunkowania techniczne do sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia 
operacji stykowania komór hiperbarycznych. 

7.3.2     Po zwodowaniu dopuszczonego do pływania zespołu ewakuacji hiperbarycznej, nurkowie 
oraz personel pomocniczy mogą znaleźć się w sytuacji ryzykownej, gdy powrót do innego obiektu 
może nie być możliwy, a dodatkowym zagrożeniem będzie narażenie na chorobę morską oraz zwią-
zane z nią odwodnienie. W związku z tym niezbędne jest, aby zleceniodawcy prac nurkowych za-
pewniali uwzględnienie odpowiednich rozwiązań we wspomnianych planach postępowania w sytu-
acjach awaryjnych. Należy mieć na uwadze, że pospieszne lub nagłe działanie może prowadzić do 
przedwczesnej ewakuacji, która w końcowej analizie może okazać się bardziej niebezpieczna. 

7.3.3     W procesie przygotowania planów postępowania w sytuacjach awaryjnych należy określić 
różne możliwe sytuacje awaryjne z uwzględnieniem rejonu geograficznego operacji nurkowania, 
warunków środowiskowych, bliskości innych statków oraz dostępności i przydatności urządzeń 
i obiektów morskich i lądowych. Jako część planu postępowania w sytuacjach awaryjnych należy 
uwzględnić obiekty związane z ratownictwem, przywracaniem funkcji życiowych oraz późniejszymi 
działaniami medycznymi dotyczącymi nurków ewakuowanych w powyższych okolicznościach. 
W przypadku nieobsadzonych zespołów ewakuacji hiperbarycznej należy uwzględnić konieczność 
zapewnienia wyposażenia do przenoszenia liny holowniczej na statek asysty przed wodowaniem 
zespołu ewakuacyjnego. Takie rozwiązanie umożliwi bezpieczne holowanie zespołu natychmiast po 
zwodowaniu. Kopie planu postępowania w sytuacjach awaryjnych powinny być dostępne na statku 
macierzystym, na lądzie oraz w zespole ewakuacji hiperbarycznej. 

7.4      Szkolenia i ćwiczenia w ewakuacji  

W celu poddania próbom działania zespołu ewakuacji hiperbarycznej oraz skuteczność perso-
nelu odpowiedzialnego za przeprowadzenie ewakuacji hiperbarycznej nurków należy przeprowa-
dzać okresowe szkolenia i ćwiczenia. Ćwiczenia takie nie powinny być prowadzone, gdy komory 
znajdują się pod ciśnieniem, ale należy je prowadzić przy każdej nadającej się do tego sposobności. 

7.5      Wytyczne i specyfikacje dotyczące systemów ewakuacji hiperbarycznej 

7.5.1     Postanowienia ogólne 

7.5.1.1     Wymagania niniejszego rozdziału zawierają zalecenia dotyczące kryteriów projektowania 
i budowy, wyposażenia, standardów dotyczących przeglądów oraz planów dotyczących postępowa-
nia w sytuacjach awaryjnych dla systemów ewakuacji, określonych w rozdziale 3 Kodeksu bezpie-
czeństwa systemów nurkowych (Rez. A.536(13)). 

7.5.1.2     System ewakuacji hiperbarycznej powinien posiadać odpowiednie rozmiary i pojemność  
w celu zapewnienia możliwości ewakuacji wszystkich nurków znajdujących się pod ciśnieniem 
w razie konieczności opuszczenia statku zgodnie z wymaganiami Kodeksu IMO. 

7.5.1.3     Rozwiązanie techniczne zastosowane w urządzeniu do zwodowania systemu ewakuacji 
hiperbarycznej, tak dalece jak jest  to możliwe,  musi być wykonane i poddane inspekcji oraz  próbom 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Konwencji SOLAS oraz Kodeksie IMO Środków ratunkowych. 
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7.5.2     Zakres zastosowania 

Wytyczne i specyfikacje mają zastosowanie do nowych zespołów ewakuacji hiperbarycznej, 
które zostały zbudowane w okresie po 12 miesiącach od daty przyjęcia przez Zgromadzenie Między-
narodowej Organizacji Morskiej (IMO), Rez. IMO A.536(13) w odniesieniu do zespołów, które mogą 
być dopasowane do powierzchniowej komory hiperbarycznej. Każdy istniejący system, który speł-
nia postanowienia tych Przepisów może być jednak przedmiotem odrębnego potwierdzenia Certy-
fikatem wystawionym przez PRS. 

7.5.3     Dokumentacja systemu ewakuacji hiperbarycznej 

7.5.3.1     Wymagany jest następujący zakres dokumentacji systemu ewakuacji hiperbarycznej, bę-
dący podstawą do szczegółowego określenia dokumentacji PRS do weryfikacji i akceptacji dla okre-
ślonych wymagań w zakresie bezpieczeństwa systemu nurkowego i planowanych prac podwod-
nych. 

Tabela 7-1   Wymagania w zakresie dokumentacji  

L.p Nazwa dokumentu Status Uwagi 

1 Opis techniczny systemu ewakuacji (HES) N  

2 Opis sposobu montażu na statku lub innym obiekcie A  

3 Dokumentacja techniczna  obejmująca: 

3.1 Konstrukcję i wytrzymałość oraz  opis technologii wykonania  A  

3.2 Stateczność A  

3.3 Fundamentowanie i wyposażenie pokładowe A  

4 Konstrukcja i wyposażenie komory ciśnieniowej A  

5 System podtrzymania życia A  

6 Instalacja elektryczna A  

7 System(y) komunikacji A  

8 Urządzenia/system do wodowania A  

9 Urządzenia napędowe A  

10 Plan postępowania w sytuacjach awaryjnych wraz  
z procedurami awaryjnego przemieszczenia lub wodowania, 
oraz przekazania na pokład statku ratującego 

Ag Opracowany na podstawie analiz 
możliwych scenariuszy awarii (zasi-
lania, zerwania liny dźwigu, zerwa-
nia pępowiny lub zaniku komunika-
cji). Dokument musi być dostępny na 
statku, na lądzie i w urządzeniu  do 
ewakuacji  (HES)  

11 Instrukcje obsługi HES I  

12 Plan prób i konserwacji HES N  

Uwaga:  
Wykaz zawiera ogólne wytyczne i jest podstawą do określenia przez PRS szczegółowych wymagań w oparciu o wa-
runki istniejące na statku lub innym obiekcie i zgodnie z wymaganiami Administracji. 

7.5.3.2     Przeglądy 

7.5.3.2.1      Systemy i zespoły ewakuacji hiperbarycznej podlegają  nadzorowi PRS zgodnie z wyka-
zem następujących przeglądów, które należy przeprowadzać w obecności inspektora PRS: 
a) Przegląd certyfikacyjny (zasadniczy) przed oddaniem do eksploatacji. Przegląd powinien obej-

mować kompletne i szczegółowe oględziny systemu ewakuacji hiperbarycznej, wyposażenia, 
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armatury, układów i materiałów, włącznie z próbami funkcjonalnymi, które powinny zapewnić, 
że badany system i jego elementy są odpowiednie do zamierzonej pracy oraz pozostają w zgo-
dzie z niniejszymi Przepisami: 

b) Przegląd w odstępach czasu określonych przez Administrację, ale nieprzekraczających 2 lat;  
c) Przegląd roczny, które należy przeprowadzać  nie wcześniej niże 3 miesiące przed i nie później 

niż 3 miesiące po upływie każdego okresu rocznego, licząc od daty nadania lub odnowienia 
klasy, w celu  sprawdzenia systemu, jego urządzeń, wyposażenia i zewnętrznych elementów 
współpracujących na zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami oraz zdolności do bez-
piecznej eksploatacji. 

7.5.3.2.2      Jeśli system ewakuacji hiperbarycznej jest zgodny z mającymi zastosowanie postano-
wieniami niniejszych wymagań  i został poddany odpowiedniemu przeglądowi, może on zostać od-
notowany w suplemencie do Certyfikatu wyposażenia bezpieczeństwa statku jako urządzenie ratun-
kowe, przeznaczone dla nurków pracujących pod ciśnieniem.  

7.5.4     Projekt i budowa 

7.5.4.1      System ewakuacji hiperbarycznej powinien być tak zaprojektowany i zbudowany, aby był 
odpowiedni do przewidywanych warunków środowiskowych, z uwzględnieniem pionowych i po-
ziomych obciążeń ze względu na szarpnięcia, które mogą działać na niego i na punkty podnoszenia, 
szczególnie podczas ewakuacji i wyciągania na powierzchnię. 

7.5.4.2      Zespół ewakuacji hiperbarycznej powinien być zdolny do podniesienia przez urządzenie 
dźwignicowe operujące przy jednym punkcie podnoszenia, a zespół ten powinien być wyposażony 
w środki pozwalające osobie pływającej na zahaczenie lub przyłączenie urządzenia podnoszącego. 
Projekt zbiorników ciśnieniowych zawierających elementy, takie jak drzwi, zawiasy, podesty przy 
drzwiach, mechanizmy zamykające, penetratory i okienka robocze, powinien uwzględniać, oprócz 
takich parametrów projektowych jak ciśnienie, temperatura, drgania, warunki eksploatacyjne i śro-
dowiskowe, również skutki niewłaściwej obsługi. Przejścia rurowe przez komorę powinny być wy-
posażone po obu stronach w zawory odcinające. 

7.5.4.3      Materiały zastosowane w budowie systemu ewakuacji hiperbarycznej powinny być odpo-
wiednie do ich zamierzonego użycia i spełniać wymagania PRS.   

7.5.4.4      Części składowe systemu ewakuacji hiperbarycznej powinny być zaprojektowane, zbudo-
wane i poddane próbom zgodnie z normami akceptowanymi przez Administrację. 

7.5.4.5      Komponenty systemu ewakuacji hiperbarycznej powinny być tak zaprojektowane, zbu-
dowane i zestawione, aby pozwolić na łatwą inspekcję, konserwację, oczyszczanie oraz, tam gdzie 
jest to odpowiednie, dezynfekcję. 

7.5.4.6      System ewakuacji hiperbarycznej powinien być zaopatrzony w niezbędne wyposażenie 
kontrolne w celu zapewnienia jego bezpiecznego działania oraz dobrego samopoczucia nurków. 

7.5.4.7      Na zewnątrz należy umieścić specjalne urządzenia oraz instrukcje umożliwiające bez-
pieczne podniesienie zespołu ewakuacji hiperbarycznej na pokład statku lub innej jednostki pływa-
jącej. Stosowne instrukcje należy umieścić tam gdzie będą czytelne w czasie, gdy zespół ewakuacji 
hiperbarycznej unosi się na wodzie. 

7.5.4.8      Systemy ewakuacji hiperbarycznej nie powinny być umieszczane w strefie zagrożonej wy-
buchem tj. Strefie 0 lub Strefie 1. 

7.5.4.9      Należy unikać, na tyle na ile jest to praktycznie możliwe, rejonów niebezpiecznych oraz 
rejonów o wysokim zagrożeniu pożarowym. 
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7.5.5     Zespoły ewakuacji hiperbarycznej 

7.5.5.1      Zespół ewakuacji hiperbarycznej powinien być zaprojektowany do ratowania wszystkich 
nurków w systemie nurkowym przy maksymalnej głębokości operacyjnej.  

7.5.5.2     Komora dekompresyjna zespołu ewakuacji hiperbarycznej powinna zapewniać odpo-
wiednie środowisko bytowe oraz właściwe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, tam gdzie to 
należy zapewnić, i obejmujące m.in. pasy zabezpieczające przy siedzeniach dla maksymalnej liczby 
osób, do której komora jest zaprojektowana. Siedzenia lub inne rozwiązania powinny być tak zapro-
jektowane, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony nurkom przed uderzeniami podczas podno-
szenia oraz w dalszym etapie, gdy zespół znajdzie się w wodzie. W przypadku gdy komora została 
przeznaczona na okres przebywania w niej przekraczający 12 godz., należy przewidzieć urządzenia 
do zbierania lub usuwania nieczystości i odpadów ludzkich. Tam gdzie zapewniono urządzenia do 
usuwania nieczystości, powinny być one wyposażone w odpowiednie zamknięcia. 

7.5.5.3     Środki przewidziane do dostępu do wnętrza komory dekompresyjnej powinny pozwalać 
na bezpieczne wejście do komory i wyjście z niej. Należy zainstalować blokady, aby zapobiec przy-
padkowemu rozłączeniu  zespołu ewakuacji od powierzchniowej komory hiperbarycznej, gdy  tunel  
wejściowy znajduje się pod ciśnieniem. Pierścień łączeniowy i jego elementy uszczelniające powinny 
być cały czas odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem, także na etapach opuszczania i pod-
noszenia. 

7.5.5.4     Należy zapewnić urządzenia pozwalające na przemieszczenie do zespołu ewakuacji hiper-
barycznej nurków, którzy utracili przytomność. 

7.5.5.5     Włazy do komory hiperbarycznej powinny być tak zaprojektowane, aby zapobiegać ich 
przypadkowemu otwarciu, gdy komora jest pod ciśnieniem. Wszystkie włazy powinny być tak za-
projektowane, aby po ich zamknięciu można było obsługiwać mechanizm blokujący z obu stron. 

7.5.5.6     Należy zapewnić urządzenia pozwalające na obserwowanie osób znajdujących się we-
wnątrz komory. Jeżeli do tego celu  przewidziano iluminatory, to powinny one znajdować się w miej-
scach, gdzie ryzyko ich uszkodzenia jest najmniejsze. 

7.5.5.7     W sytuacji gdy przewidziane jest przeprowadzenie dekompresji nurków po ewakuacji hi-
perbarycznej ze statku w innej powierzchniowej komorze dekompresyjnej, należy upewnić się, że 
urządzenia łączeniowe do połączenia z tą komorą są odpowiedniego typu. Jeśli jest to niezbędne, 
należy zapewnić odpowiednie adaptery oraz uchwyty mocujące. Rekomenduje się, aby urządzenia 
łączeniowe wykonane były w standardzie określonym w normie STANAG. 

7.5.5.8     Elementy łączeniowe i śluzy  podlegają nadzorowi oraz próbom zgodnie z programem za-
twierdzonym  przez PRS.  

7.5.5.9     W komorze dekompresyjnej zespołu ewakuacji hiperbarycznej  należy zapewnić śluzę me-
dyczną, która powinna być tak zaprojektowana, aby niemożliwe było jej przypadkowe otwarcie 
w czasie podnoszenia ciśnienia. Tam gdzie jest to niezbędne należy w tym celu zapewnić urządzenia 
zamykające. Wymiary śluzy medycznej powinny uwzględniać możliwości dostarczenia ważnych ar-
tykułów, włącznie ze skruberem, do komory dekompresyjnej oraz pozwalać na redukowanie strat 
gazu podczas jej używania. 

7.5.6     Stateczność i pływalność 

7.5.6.1     Zespoły ewakuacji hiperbarycznej przeznaczone do pływania powinny posiadać odpo-
wiednią stateczność przy wszystkich przewidywanych warunkach operacyjnych i środowiskowych 
i powinny być samo-prostujące się. Przy określaniu wymaganego stopnia stateczności należy 
uwzględniać negatywne oddziaływanie dużych momentów prostujących na nurków. Należy także 
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uwzględniać skutki jakie wyposażenie i personel ratowniczy, którego umieszczenie na szczycie sys-
temu jest wymagane, aby wykonywać podejmowanie z morza, może mieć na stateczność zespołu 
ewakuacji hiperbarycznej. 

7.5.6.2     Punkty mocowania urządzeń holowniczych powinny być tak rozmieszczone, aby nie było 
możliwości przewrócenia zespołu ewakuacji hiperbarycznej na skutek przyjętego kierunku liny ho-
lowniczej. Jeśli przewidziano uprzęże holownicze, to powinny być one lekko przyczepione lub za-
mocowane do zespołu i, na ile to możliwe, nie powinny zaczepiać się przy swobodnym wciąganiu. 

7.5.6.3     Zespoły ewakuacji hiperbarycznej zaprojektowane do unoszenia się na wodzie powinny 
posiadać wystarczający zapas pływalności, tak aby pozwolić na pomieszczenie niezbędnego perso-
nelu i wyposażenia ratowniczego. 

7.5.6.4     Jeśli zespoły ewakuacji hiperbarycznej przeznaczone są do umieszczenia na statku ratow-
niczym, powinny być zaopatrzone w punkty mocowania, tak aby możliwe było ich zamocowanie na 
pokładzie. 

7.5.6.5     Zespoły ewakuacji hiperbarycznej na statkach, na których wymagane są ognioodporne ło-
dzie ratunkowe, powinny posiadać podobny stopień ochrony przeciwpożarowej. 

7.5.7     System podtrzymywania funkcji życiowych 

7.5.7.1     Należy zapewnić środki służące utrzymaniu równowagi termicznej wszystkich osób oraz 
utrzymaniu bezpiecznej atmosfery odpowiedniej do oddychania we wszystkich przewidywanych 
warunkach środowiskowych, biorąc pod uwagę temperaturę powietrza, wody morskiej i wilgotność, 
i przy maksymalnej i minimalnej liczbie nurków, którzy mogą być pomieszczeni. Przy określaniu 
czasu trwania podtrzymywania funkcji życiowych oraz ilości niezbędnych do tego środków należy 
uwzględnić warunki geograficzne i środowiskowe, zużycie tlenu i gazu oraz wytwarzanie dwutlenku 
węgla w takich warunkach, doprowadzenie i odprowadzenie  ciepła oraz urządzenia awaryjne, które 
mogą być dostępne przy dekompresji nurków. Przy określaniu wymaganej ilości gazu powinny być 
uwzględniane straty gazu wynikające z używania toalet z odprowadzeniem poza zespół ewakuacji 
hiperbarycznej oraz obsługi śluzy medycznej. Należy uwzględniać skutki hipotermii oraz ustalić sku-
teczność przewidzianych urządzeń, na ile jest to uzasadnione i praktycznie możliwe we wszystkich 
przewidywanych warunkach. Jednak w żadnym przypadku czas trwania autonomicznego podtrzy-
mywania funkcji życiowych dla danego zespołu nie może być krótszy niż 72 godziny. 

7.5.7.2     Oprócz wszelkich środków sterowania i wyposażenia umieszczonego zewnętrznie, ko-
mory dekompresyjne powinny być wyposażone w odpowiednie środki sterowania wewnątrz, słu-
żące dostarczaniu i utrzymywaniu parametrów odpowiednich mieszanin oddechowych dla przeno-
szonych osób, na każdej głębokości do maksymalnej głębokości eksploatacyjnej. Osoby obsługujące 
komorę, bez względu czy są wewnątrz niej czy na zewnątrz, powinny być wyposażone w odpowied-
nie środki kontroli zapewniające podtrzymywanie funkcji życiowych. Na ile to możliwe, środki kon-
troli powinny być zdolne do obsługi bez udziału osoby, która je obsługuje, jeśli musi ona odpiąć swój 
pas bezpieczeństwa. 

7.5.7.3     Należy przewidzieć dwa osobne systemy dystrybucyjne dostarczające tlen do komory de-
kompresyjnej. Komponenty systemów powinny być odpowiednie do obsługiwania tlenu. 

7.5.7.4     Należy zapewnić odpowiednie wyposażenie i je odpowiednio umieścić, w celu utrzymania 
poziomu tlenu i dwutlenku węgla oraz równowagi termicznej w akceptowalnych zakresach, gdy jest 
obsługiwane wyposażenie podtrzymywania funkcji życiowych. 

7.5.7.5     Oprócz oprzyrządowania niezbędnego na zewnątrz komory dekompresyjnej, należy za-
pewnić odpowiednie oprzyrządowanie wewnątrz komory, służące monitorowaniu częściowych ci-
śnień tlenu oraz dwutlenku węgla, które jest zdolne do działania przez czas planowego okresu pod-
trzymywania życia. 
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7.5.7.6     Jeśli nurkowie mają być poddawani dekompresji w zespole ewakuacji hiperbarycznej, na-
leży zapewnić niezbędne wyposażenie oraz zapas gazów oddechowych, włącznie z mieszaninami 
leczniczymi, tak aby możliwe było przeprowadzenie dekompresji w sposób bezpieczny. 

7.5.7.7     Należy zapewnić odpowiednie dostarczanie pożywienia i wody wewnątrz zespołu ewaku-
acji hiperbarycznej. Przy określaniu w szczególności ilości wody należy uwzględnić rejon działania 
oraz przewidywane warunki środowiskowe. 

7.5.7.8     System oddechowy powinien być wyposażony w wystarczającą liczbę masek przeznaczo-
nych dla wszystkich osób znajdujących się w pomieszczeniu pod ciśnieniem. 

7.5.7.9     Na zewnątrz zespołu ewakuacji hiperbarycznej, w łatwo dostępnym miejscu, należy umie-
ścić przyłącze wody gorącej i zimnej oraz medycznej mieszaniny oddechowej, wykorzystywanych 
w sytuacjach awaryjnych.  Wymiary przyłącza powinny być takie, jak podano niżej: 
– 3/4 cala NPT (gniazdo) – woda gorąca i zimna,  
– 1/2 cala NPT (gniazdo) – mieszanina oddechowa. 

Przyłącza powinny być wyraźnie i trwale oznakowane i odpowiednio zabezpieczone przed ko-
rozją oraz uszkodzeniami mechanicznymi. 

7.5.7.10     W zespołach ewakuacji hiperbarycznej przeznaczonych do wytrzymania kontaktu 
z ogniem, butle oraz rurociągi gazu oddechowego oraz inne ważne wyposażenie powinny być odpo-
wiednio zabezpieczone. Dodatkowo, izolacja termiczna powinna być nietoksyczna i odpowiednia do 
tego celu. 

7.5.7.11     Wyposażenie pierwszej pomocy, torebki używane przy chorobie morskiej, ręczniki pa-
pierowe, worki na odpady oraz wszystkie niezbędne instrukcje eksploatacyjne i obsługi dotyczące 
wyposażenia w komorze dekompresyjnej, powinny być dostępne wewnątrz tej komory, na pokła-
dzie statku macierzystego oraz na lądzie. 

7.5.8     Ochrona przeciwpożarowa oraz gaszenie pożarów 

7.5.8.1     Materiały stosowane w budowie oraz przy instalowaniu powinny być, na ile to możliwe, 
niepalne i nietoksyczne. 

7.5.8.2     W zespole ewakuacji hiperbarycznej należy przewidzieć system gaśniczy, który powinien 
być odpowiedni do pracy przy każdej głębokości roboczej, w zakresie do maksymalnej głębokości 
eksploatacyjnej. 

7.5.8.3     W zespołach ewakuacji hiperbarycznej, przeznaczonych do zwodowania i do przenoszenia 
nurków przez strefę ognia, w sytuacji zagrożenia pożarowego należy uwzględnić, tam gdzie to jest 
praktycznie możliwe, zewnętrzną instalację zraszającą do skutecznego obniżenia temperatury HES, 
przy czym akceptowalne mogą być rozwiązania zapewniające podobny poziom bezpieczeństwa 
i ochrony przeciwpożarowej jaki stosowany jest dla łodzi ratunkowych na statkach obsługi.  

7.5.9      Systemy i wyposażenie elektryczne 

7.5.9.1     Całe wyposażenie i wszystkie instalacje elektryczne, włącznie z układami zasilania ener-
getycznego, powinny być zaprojektowane na środowisko, w którym będzie wymagana ich praca 
oraz zaprojektowane tak, aby minimalizować ryzyko zaniku mocy elektrycznej w wyniku awarii, po-
żaru lub eksplozji, zwarcia elektrycznego, wydzielania gazów toksycznych oraz elektrokorozji. Wy-
posażenie elektryczne komory dekompresyjnej powinno być zaprojektowane do pracy pod ciśnie-
niem, przy wysokiej wilgotności oraz w środowisku morskim. 
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7.5.9.2     Zasilanie energetyczne wymagane do działania systemów podtrzymywania funkcji życio-
wych oraz innych ważnych układów powinno być odpowiednie do wymaganego okresu podtrzymy-
wania funkcji życiowych. Urządzenia ładowania baterii powinny być tak zaprojektowane, aby zapo-
biegać przeładowaniu w warunkach normalnych lub awaryjnych. Pomieszczenie przechowywania 
baterii powinno być wyposażone w środki zapobiegające nadmiernemu ciśnieniu, a jakikolwiek 
uwolniony gaz powinien uchodzić do miejsca bezpiecznego.  

7.5.9.3     Każda komora dekompresyjna HES powinna posiadać źródło oświetlenia wystarczające 
do wymaganego okresu podtrzymywania funkcji życiowych i o wystarczającej jasności, pozwalającej 
osobom wewnątrz na odczyt wskazań przyrządów pomiarowych  i na obsługiwanie ważnych syste-
mów wewnątrz komory. 

7.5.10      Opuszczanie i podnoszenie zespołu ewakuacji hiperbarycznej 

7.5.10.1     Urządzenia statku, na którym zamontowany jest system nurkowy i który jest wyposa-
żony w system HES muszą spełniać wymagania niniejszego rozdziału oraz rozdziału 5.8 Cz. VI Prze-
pisów nadzoru konwencyjnego − Urządzenia dźwignicowe w zakresie uzgodnionym z PRS. 

7.5.10.2     Rekomenduje się, aby statek podnoszący zespól ewakuacji hiperbarycznej spełniał wy-
magania niniejszego rozdziału tak dalece, jak to jest możliwe. 

7.5.10.3     Należy zapewnić środki do bezpiecznej i szybkiej ewakuacji oraz podniesienia zespołu 
ewakuacji, oraz należy właściwie uwzględnić warunki środowiskowe i eksploatacyjne oraz mogące 
wystąpić obciążenia dynamiczne, wynikające z szarpnięcia, i udarowe. Tam gdzie może to wystąpić 
należy uwzględnić zwiększone obciążenia od wody towarzyszącej. Jeśli praca podstawowych środ-
ków wodowania zależy od głównego zasilania energią statku, wówczas należy przewidzieć wtórne 
i niezależne systemy wodujące. 

7.5.10.4     Po wystąpieniu awarii zasilania systemu obsługi automatycznie powinny się uruchamiać 
hamulce. Hamulec powinien być wyposażony w ręczne środki zwalniania. 

7.5.10.5     Zainstalowane urządzenia wodujące powinny być tak zaprojektowane, aby zapewniać 
łatwe połączenie lub rozłączenie zespołu ewakuacji hiperbarycznej od powierzchniowej komory de-
kompresyjnej oraz do transportu i zdejmowania zespołu ze statku w tych samych warunkach prze-
chyłu i przegłębienia, jakie dotyczą innych jednostek ratowniczych statku. 

7.5.10.6     W przypadku gdy do połączenia i rozłączenia zespołu ewakuacji hiperbarycznej i zamon-
towanego na statku systemu hiperbarycznego lub komory dekompresyjnej zastosowano system za-
silany energetycznie, wówczas należy także zapewnić instrukcję lub środki magazynowania energii 
służące łączeniu i rozłączaniu. 

7.5.10.7     Środki przewidziane do zwalniania fałów lub lin stalowych podnośnikowych po opusz-
czeniu zespołu na wodę powinny zapewniać łatwe ich rozłączenie, przy czym należy zwrócić szcze-
gólną uwagę na zespoły nieobsadzone załogą. 

7.5.10.8     W przypadku gdy zespół ewakuacji hiperbarycznej został zaprojektowany do holowania 
i podniesienia z morza w celu  przekazania z jednego statku na inną jednostkę w warunkach  mor-
skich, w jago konstrukcji należy uwzględnić sposób podnoszenia zespołu HES z wody. Należy zapew-
nić odpowiednie uchwyty oraz stopnie na zewnątrz HES w celu umożliwienia holowania oraz pod-
czepienia osprzętu do podnoszenia. 

7.5.10.9     Zespół powinien być wyposażony w środki umożliwiające jego bezpieczne podniesienie. 
W pobliżu urządzeń podnoszących należy zapewnić trwale oznaczone, wyraźne instrukcje przedsta-
wiające  właściwą metodę podnoszenia, z uwzględnieniem całkowitego ciężaru zespołu.  Należy 
zwrócić uwagę na możliwe skutki związane z uwięzioną w konstrukcji wodą lub wodą zęzową, co 
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wpłynąć może na całkowity ciężar (zespołu), jaki może być podniesiony przez statek podnoszący. 
Należy także uwzględnić wszelkie możliwe rozwiązania konstrukcyjne w celu  zapewnienia  absor-
bcji obciążeń dynamicznych wywołanych szarpnięciami podczas podnoszenia zespołu ewakuacji hi-
perbarycznej z morza. 

7.5.11       Systemy łączności i lokalizacji 

7.5.11.1     W przypadku zastosowania mieszanin oddechowych zawierających hel lub wodór należy 
zainstalować niezależny, podstawowy system łączności wyposażony w urządzenie dekodujące do 
dwukierunkowej łączności pomiędzy nurkami oraz osobami pozostającymi poza komorą dekom-
presyjną. Należy także przewidzieć wtórny system łączności. 

7.5.11.2     Oprócz systemu łączności wymienionego w p. 7.5.11.1 należy zapewnić także standar-
dowy kod wystukiwania w sytuacjach awaryjnych dzwonu, który spełnia wymagania podane 
w zmianach do Kodeksu bezpieczeństwa systemów nurkowych (Rezolucja IMO  A.583(14)). Egzem-
plarze kodu wystukiwania powinny być trwale umieszczone wewnątrz i na zewnątrz zespołu ewa-
kuacji awaryjnej. 

7.5.11.3     Zespoły ewakuacji awaryjnej zaprojektowane jako unoszące się na wodzie powinny być 
wyposażone jako minimum w światło stroboskopowe oraz reflektor radarowy. 

7.5.11.4     Zespoły ewakuacji awaryjnej zaprojektowane do umieszczenia na dnie morza w celu 
oczekiwania na przeprowadzenie odrębnej  procedury podniesienia i podjęcia z wody  powinny być 
wyposażone w transponder akustyczny. Transponder ten powinien być odpowiedni do działania 
z odbiornikiem – urządzeniem zapytującym (interrogatorem) nurka, pozostającym na statku macie-
rzystym. Przewidziane wyposażenie powinno spełniać wymagania podane w zmianach do Kodeksu 
bezpieczeństwa systemów nurkowych (rezolucja IMO A.583(14)). 

7.5.12     Wymagania dodatkowe i nadzór 

7.5.12.1     W prawach innych niż opisane w niniejszym rozdziale komory hiperbaryczne muszą 
spełniać wymagania niniejszych Przepisów. 

7.5.12.2     Każdy zespół ewakuacji hiperbarycznej podlega nadzorowi PRS zgodnie z wykazem in-
spekcji, które należy przeprowadzać przez inspektora PRS. 
a) Przegląd zasadniczy − inspekcja wstępna realizowana przed wprowadzeniem systemu HES do 

eksploatacji, obejmująca przegląd kompletnego systemu ewakuacji wraz z wyposażeniem do-
datkowym, osprzętem pomocniczym i materiałami oraz próby funkcjonalne, których program 
ma udokumentować dostosowanie do przewidywanych warunków eksploatacji  na zgodność 
z wymaganiami niniejszych Przepisów. 

b) Przeglądy w przedziałach czasowych określonych przez Administrację, ale nieprzekraczający 2 
lat. 

c) Przeglądy roczne, które należy przeprowadzać nie wcześniej niże 3 miesiące przed i nie później 
niż 3 miesiące po upływie każdego okresu rocznego, licząc od daty nadania lub odnowienia klasy, 
obejmujące sprawdzenie systemu, jego urządzeń, wyposażenia i zewnętrznych elementów 
współpracujących na zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami niniejszych Przepisów. 

7.5.13     Oznakowanie oraz informacja dostępna w zespołach ewakuacji hiperbarycznej  

7.5.13.1     Zespoły ewakuacji hiperbarycznej powinny być pomalowane na kolor pomarańczowy 
i posiadać elementy odblaskowe, umożliwiające ich lokalizację w ciemnościach. 

7.5.13.2     Każdy zespół ewakuacji hiperbarycznej zaprojektowany jako unoszący się na wodzie po-
winien być oznaczony co najmniej trzema identycznymi znakami, jak pokazano niżej. Jeden z tych 
znaków powinien znajdować się na szczycie zespołu i powinien być łatwo widoczny z powietrza, 
a pozostałe dwa znaki powinny być naniesione pionowo po każdej stronie tak wysoko, jak to moż-
liwe i powinny być widoczne, gdy zespół unosi się na wodzie. 
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7.5.13.3     Tam gdzie to ma zastosowanie, następujące instrukcje i wyposażenie powinny być wy-
raźnie widoczne i być łatwo dostępne, gdy zespół znajduje się na wodzie: 

.1 urządzenia do holowania oraz pływająca lina holownicza; 

.2 wszystkie zewnętrzne przyłącza, szczególnie te które dostarczają gaz, wodę gorącą i zimną 
oraz łączność; 

.3 maksymalny ciężar brutto zespołu w powietrzu; 

.4 punkty zaczepu dla urządzeń podnoszących; 

.5 nazwa statku macierzystego oraz port rejestrowy; oraz 

.6 numery telefonu kontaktowego, teleksu oraz faksu, do wykorzystania w sytuacjach awaryj-
nych. 

7.5.14     Instrukcje ostrzegawcze  

W miejscu najbardziej odpowiednim należy umieścić, w sposób trwały na każdym zespole 
w dwu oddzielnych miejscach, następujące instrukcje w języku angielskim w taki sposób, aby były 
łatwo widoczne, gdy zespół HES znajduje się na wodzie: 

 
Jeśli nie jest dostępna specjalistyczna asysta nurkowa/Unless Specialised Diving Assi-

stance is available: 
− nie dotykaj żadnych zaworów lub innych urządzeń sterujących/Do not touch any avalves  

or other controls, 
− nie próbuj usuwać na zewnątrz osób znajdujących się wewnątrz/Do not try to get occu-

pants out, 
− nie przyłączaj żadnych przewodów gazowych, powietrznych, wodnych i innych/Do not 

connect any gas, air, water or other supplies, 
− nie podawaj żywności, napojów lub środków medycznych osobom wewnątrz/Do not at-

tempt  to give food, drinks or medical siupplies to the occupants, 
− nie otwieraj żadnych włazów/Do not open any hatches. 

7.5.15     Konserwacje i próby  

7.5.15.1     Możliwość wykorzystania  wprowadzonego do eksploatacji systemu ewakuacji hiperba-
rycznej zależy od przeprowadzania jego regularnych prób i konserwacji.  

7.5.15.2     Należy opracować program planowych konserwacji i prób, który zakłada wyznaczenie 
członków załogi odpowiedzialnych za wykonywanie konserwacji. Dodatkowo powinien być opraco-
wany i dostępny harmonogram konserwacji i prób, pozwalający na prowadzenie dziennika realizo-
wanych zadań i potwierdzanie ich wykonania podpisem osób odpowiedzialnych. Harmonogramy 
takie należy wdrożyć do procedur na statku i udostępniać do inspekcji upoważnionym agendom Ad-
ministracji oraz PRS.  
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8     Wymagania dla statków wspomagających prace podwodne (nurkowe) 

8.1      Postanowienia  ogólne 

Rozdział zawiera wymagania dla nadania dodatkowego znaku klasy dla statku, który ma służyć 
jako pływająca baza powierzchniowa do prowadzenia prac podwodnych z udziałem nurków oraz 
innych środków technicznych do tego przewidzianych np. urządzeń zdalnie sterowanych.  

8.2      Symbol klasy  

8.2.1     Jeżeli statek został zbudowany pod nadzorem PRS i spełnia wymagania mających zastoso-
wanie Przepisów PRS,  to dodatkowo, oprócz zasadniczego symbolu klasy, otrzymać może znak do-
datkowy statku do wspomagania prac podwodnych z wykorzystaniem systemu nurkowego. 

DIV SS 

8.2.2     Jeżeli statek został zbudowany pod nadzorem PRS i zamontowany na nim system nurkowy 
spełnia wymagania Przepisów PRS, to oprócz zasadniczego symbolu klasy otrzymuje znak dodat-
kowy statku do wspomagania prac podwodnych z wykorzystaniem określonego typu systemu nur-
kowego: 

DIV SSS    dla statku z systemem do nurkowania saturowanych 

DIV SSA     dla statku z systemem do nurkowania z wykorzystaniem powietrza 

DIV SSB     dla statku z systemem do nurkowania z wykorzystaniem techniki „bounce”. 

8.2.3     Statek zbudowany pod nadzorem innego towarzystwa i wyposażony w system nurkowy 
może otrzymać następujący dodatkowy symbol klasy: 

(DIV-SS) 

(DIV SSS)   dla statku z systemem do nurkowania saturowanego 

(DIV SSA)   dla statku z systemem do nurkowania z wykorzystaniem powietrza 

(DIV SSB)   dla statku z systemem do nurkowania z wykorzystaniem techniki „bounce” 

8.2.4     Statek może otrzymać dodatkowy znak klasy Transferable DIV SSA lub Transferable DIV 
SSB lub Transferable DIV SSS nadawany dla statku, na którego pokładzie zamontowany jest lub 
może być umieszczony system nurkowy, który nie jest trwale zintegrowany z konstrukcją statku 
zgodnie z wymaganiami  Przepisów PRS Cz. I − Zasady klasyfikacji. 

8.2.5     System nurkowy zbudowany pod nadzorem innego towarzystwa klasyfikacyjnego instalo-
wanego na statku z klasą PRS podlega re-certyfikacji zgodnie z warunkami określonymi przez PRS, 
uwzględniającymi typ i konfigurację systemu, głębokość pracy, rodzaj stosowanych technik nurko-
wania oraz charakterystykę jednostki pływającej. 

8.2.6     Re-certyfikacja obejmuje procedurę weryfikacji dokumentacji projektowej w celu oceny 
zgodności systemu nurkowego z wymaganiami PRS w zakresie projektu, konstrukcji oraz rozwiązań 
w zakresie bezpieczeństwa z wymaganiami Administracji oraz dodatkowych wymagań, tam gdzie 
jest to niezbędne.  Procedura obejmować może weryfikację zgodności z innymi  przepisami lub stan-
dardami wymaganymi dla planowanego sposobu instalacji i wykorzystania systemu. 

8.2.7     Po przeprowadzeniu procedury re-certyfikacji, PRS wystawia świadectwo klasy dla systemu 
nurkowego oraz jego komponentów podlegających ocenie na zgodność z Przepisami PRS. 
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8.2.8     Zestawienie znaków klasy dla urządzeń, które mogą być instalowane na statkach z syste-
mami do prac podwodnych  zawiera Załącznik nr 1 

8.3      Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej dla nadania klasy  

Podany zakres ramowy dokumentacji dotyczy: statków przeznaczonych do wykonywania prac 
podwodnych z pomocą systemów nurkowych trwale związanych ze statkiem oraz systemów mobil-
nych montowanych doraźnie. Szczegóły związane z określeniem szczegółowego zakresu dokumen-
tacji podlegają każdorazowo uzgodnieniu z PRS. 

Tabela 8-1  
Zakres dokumentacji dla nadania statkowi klasy DIV-SSS (wg PRS) 

Nr Dokumenty Status 

1 Wymagania środowiskowe i ograniczenia eksploatacyjne I 

2 Opis – Dane charakterystyczne systemu nurkowego 
–  Wymiary oraz plan systemu w konfiguracji zgłoszonej do klasyfikacji; 
–  Masa wraz z wykazem oraz masami najważniejszych elementów składowych; 
–  Bilans energetyczny. 

N 

3 Plan ogólny statku/obiektu z umiejscowieniem systemu nurkowego ze szczegółami obejmują-
cymi: 
–  Położenie poszczególnych elementów/modułów związanych ze statkiem; 
–  Położenie poszczególnych elementów/modułów mobilnych;  
–  Położenie i charakterystyka urządzeń dźwignicowych; 
–  Lokalizacja magazynu gazów; 
– Strefy zagrożone wybuchem i miejsca składowania materiałów niebezpiecznych; 
– Interfejsy instalacji rurociągów oraz połączeń elektrycznych systemu nurkowego z systemami 

statku. 

A 

4 Rysunki i obliczenia elementów konstrukcyjnych przenoszących obciążenia z elementów sys-
temu nurkowego na elementy konstrukcji statku, 

A 

5 Rysunki konstrukcyjne studni oraz elementów zamykających, wyposażenia i osprzętu zabezpie-
czającego. Obliczenia wytrzymałościowe i hydrodynamiczne w zakresie uzgodnionym z PRS,  

A 

6 Plan oraz konstrukcja fundamentów. A 

7 Opis i schemat instalacji elektrycznej wraz z bilansem energii uwzględniającym wszystkie po-
trzeby systemu nurkowego (lub do prac podwodnych) oraz urządzeń dodatkowych, niezbędnych 
do jego prawidłowego działania.  

A 

8 Dokumentacja rozwiązań ochrony przeciwpożarowej wraz z określeniem kategorii zagrożenia 
pomieszczeń sąsiadujących z systemem nurkowym w zakresie ochrony biernej/konstrukcyjnej 
oraz aktywnej. 

A 

9 Opis/szczegóły urządzeń w systemie ppoż. A 

10 Schemat instalacji wykrywczej i alarmowania wraz ze szczegółami A 

11 Opis i schemat instalacji gazów oddechowych ze szczegółami przejść przez przegrody ppoż.  A 

12 Opis i plan systemu ewakuacji nurków pod ciśnieniem A 

13 Certyfikaty i świadectwa dla elementów systemu zgodnie z wymaganiami Administracji lub od-
rębnie określonych wymagań PRS 

Info 

 Inna dokumentacja:  

14 Safety Plan uwzględniający rozplanowanie mobilnych elementów systemu nurkowego A 

16 Dokumentacja mająca wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji systemu nurkowego (jeżeli ma za-
stosowanie) – np. urządzeń dźwignicowych wykorzystywanych w procedurach Hyperbaric Re-
scue System (HRS) dla sytuacji awaryjnych w celu spełnienia wymagań Res. IMO  
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8.3.1     Wymagania w zakresie dokumentacji statku podlegającego przebudowie na statek wspoma-
gający prace nurkowe, oprócz dokumentacji wymienionej w Tabeli 8-1, obejmować mogą dokumen-
tację dodatkową, której zakres jest każdorazowo  określany przez PRS w oparciu o wymagania funk-
cjonalne systemu nurkowego oraz opis przebudowy statku. 

8.4      Rozplanowanie systemu nurkowego  

8.4.1     System nurkowy oraz urządzenia systemu podtrzymania życia oraz magazynowana gazów  
oddechowych powinny być rozmieszczone w pomieszczeniach o odpowiedniej wentylacji, wyposa-
żonych w wystarczające oświetlenie elektryczne.  

8.4.2     Jeśli jakakolwiek z części systemu nurkowego została umieszczona na pokładzie otwartym, 
należy przeprowadzić analizę rozwiązań konstrukcyjnych w celu  zapewnienia odpowiedniego za-
bezpieczenia od strony morza, na zalodzenie, wpływ warunków atmosferycznych oraz na wszelkie 
uszkodzenia wywołane działaniami na pokładzie statku lub konstrukcji pływającej.   

8.4.3     Systemy nurkowe nie powinny być umieszczane w pobliżu wylotów wentylacji oraz instala-
cji wyciągowych z pomieszczeń maszynowych lub kuchni.  
Uwaga: 
Za wystarczającą minimalną odległość przyjmuje się wartość 6 metrów pomiędzy powyższymi wylotami wentylacji lub 
wylotami wyciągowymi a wlotami wentylacji systemów nurkowych.   

8.4.4     Układ systemu nurkowego powinien spełniać wymagania dotyczące warunków w zakresie 
bezpieczeństwa zawartych w rozdz. 7. 

8.5      Pomieszczenia maszynowe  

8.5.1     Systemy nurkowe oraz urządzenia magazynowania i przygotowywania gazów oddecho-
wych nie powinny być umieszczane w pomieszczeniach maszynowych, jeśli urządzenia maszynowe 
nie są powiązane z systemami nurkowymi. 

8.6      Rejony niebezpieczne 

8.6.1     Na ile to możliwe, systemy nurkowe oraz elementy systemu podtrzymania życia nie po-
winny być umieszczane w rejonach niebezpiecznych. Rejonami niebezpiecznymi są: 
− strefy zagrożenia wybuchowego 
− strefy podwyższonego zagrożenia pożarowego.  

8.6.2     Jeśli ze względu na wymagania dotyczące operacji nurkowych, sprzęt nurkowy umieszczony 
jest w Strefie 0 lub 1 zagrożenia wybuchowego, powinien on spełniać wymagania dotyczące takiego 
wyposażenia w rejonach niebezpiecznych, określone w przepisach klasyfikacyjnych PRS, mających 
zastosowanie do jednostek wspomagających prace podwodne. 

W każdym przypadku umieszczanie wyposażenia nurkowego nie jest dozwolone w re-
jonach niebezpiecznych, które są sklasyfikowane jako zagrożona wybuchem Strefa 0. 

8.7      Przechowywanie gazów oddechowych 

8.7.1     Zapas gazów oddechowych w postaci sprężonej, o objętości wystarczającej do realizacji za-
dań nurkowych wraz z odpowiednim zapasem obliczonym dla maksymalnej głębokości nurkowania 
i maksymalnej ilości  nurków oraz dających się przewidzieć sytuacji awaryjnych, powinien być prze-
chowywany w zbiornikach ciśnieniowych w odpowiednio przygotowanym wyodrębnionym po-
mieszczeniu. 
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8.7.2     Dopuszcza się zmagazynowanie gazów oddechowych w modułach kontenerowych ze zbior-
nikami wraz z armaturą, umieszczonych w ramie ochronnej i zamocowanych na pokładzie otwar-
tym. 

8.7.3     Zbiorniki ciśnieniowe do gazów sprężonych oraz ich armatura powinny być typu uznanego 
przez Administrację i posiadać oznaczenia zgodne z obowiązującymi przepisami. 

8.7.4     Zbiorniki na gazy oddechowe powinny być zamocowane w sposób wykluczający ich prze-
mieszczanie lub uszkodzenie przynależnej armatury pod wpływem obciążeń, jakie mogą wystąpić 
podczas eksploatacji statku. 

8.7.5     Zmagazynowana objętość gazów do mieszanin oddechowych w zbiornikach zintegrowanych 
ze statkiem powinna pozwalać na co najmniej dwukrotne napełnienie zamontowanych na statku 
komór hiperbarycznych oraz węzłów transferowych do ciśnienia roboczego wraz  z niezbędnym za-
pasem do wentylacji poszczególnych przedziałów.  

8.7.6     Zapasy tlenu powinny zapewniać odpowiednie ciśnienie cząstkowe tlenu przy założonym 
zapotrzebowaniu 2 Nm3 dla każdego z nurków przez okres nie krótszy niż 1 doba. (1Nm3 oznacza 
objętość w temperaturze 0°C przy ciśnieniu 1013 mbar) 

8.7.7     Zgromadzony zapas  gazów oddechowych powinien uwzględniać możliwość dwukrotnych 
misji ratowniczych do głębokości roboczej systemu nurkowego.  

8.7.8     Oprócz wymienionych wyżej wymagań należy spełnić dodatkowe wymagania mające zasto-
sowanie do urządzeń ewakuacji hiperbarycznej (HES) i ich instalacji magazynowania oraz dystry-
bucji gazów oddechowych zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. 7. 

8.8      Umiejscowienie komór systemu hiberbarycznego oraz urządzeń i pulpitów  
kontrolnych 

8.8.1     Zalecane jest (Code of Safety for Diving Systems (resolution A.536(13), as  amended  by re-
solution A.583(14)) instalowanie pokładowych komór dekompresyjnych w kierunku wzdłużnym, 
aby ograniczyć skutki kołysania na nurków. 

8.8.2     Stanowiska sterowania i kontroli operacji nurkowych  powinny znajdować się w bezpośred-
nim sąsiedztwie systemu hiperbarycznego. 

8.8.3     Stanowisko sterowania powinno być wyposażone w główne i awaryjne środki komunikacji 
z nurkami oraz stanowiskiem dowodzenia na  mostku. 

8.8.4     Umiejscowienie komór powinno uwzględniać wymagania w zakresie dróg dostępu do urzą-
dzeń systemu hiperbarycznego w sytuacjach awaryjnych  i uwzględniać wymagania w zakresie ewa-
kuacji nurków oraz niezbędnego personelu obsługującego w razie konieczności ewakuacji pod ci-
śnieniem. 

8.8.5     W przypadku systemów nurkowych na statkach z klasą DIV SSA i DIV SSB, wymagania w za-
kresie montażu komór hiperbarycznych oraz urządzeń wodująco-podnośnych uwzględniają dodat-
kowo specyfikę systemów do nurkowań powietrznych do głębokości 60 m i krótkotrwałych (do 12 
godzin). 

8.8.6     W przypadku mobilnych systemów  nurkowych plan rozmieszczenia systemu nurkowego na 
pokładzie statku obsługującego prace podwodne podlega odrębnemu rozpatrzenia i zatwierdzeniu 
przez PRS.  
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8.9      Uwarunkowania do prowadzenia prac podwodnych przez  nurków 

8.9.1     System nurkowy powinien być umieszczony na pokładzie statku obsługującego w taki spo-
sób, aby na operacje nurkowe oraz stosowane systemy lin nośnych urządzeń dźwignicowych i pę-
powin systemu podtrzymania życia nie miały wpływu pracujące pędniki, stery strumieniowe lub 
liny kotwiczne albo cumownicze.  

8.9.2     Plan szczegółowy operacji nurkowych powinien zapewniać taką konfigurację sprzętową, 
aby wszystkie znajdujące się w wodzie pępowiny były fizycznie zabezpieczone przed zetknięciem 
się z zagrożeniem pochodzącym np. od pędników strugowodnych lub wlotów wody zaburtowej.  

8.10     Rozmieszczenie otworów wejściowych 

8.10.1     Otwory wejściowe powinny być usytuowane w sposób funkcjonalny, umożliwiający bez-
pieczne wejście i poruszanie się personelu obsługującego w przewidzianych dla statku stanach eks-
ploatacyjnych. 

8.11     Środki ewakuacji 

8.11.1     Jednostki wyposażone w system do nurkowań saturowanych w celu spełnienia wymagań 
znaku klasy DIV SSS powinny posiadać system ewakuacji hiperbarycznej, spełniający wymagania  
zawarte w rozdziale  7. 

8.11.2     Konstrukcja, montaż, inspekcje i próby na statku każdego urządzenia do wodowania i pod-
noszenia hiperbarycznego urządzenia ratunkowego, tak dalece jak to jest możliwe, muszą być 
zgodne z wymaganiami Konwencji SOLAS oraz Kodeksu IMO LSA. 

8.11.3     Konstrukcja urządzeń dźwignicowych przewidzianych do wykorzystania jako środek ewa-
kuacji hiperbarycznej powinna spełniać dodatkowo wymagania Przepisów PRS Nadzoru konwencyj-
nego statków morskich, Część VI − Urządzenia dźwignicowe.  

8.12     Stateczność i niezatapialność 

8.12.1     Postanowienia ogólne 

8.12.1.1     Wymagania mają zastosowanie do jednostek pływających przewidzianych do wspoma-
gania prac podwodnych z systemami nurkowymi trwale zintegrowanymi z konstrukcją jednostki. 
Wymagania te  nie obejmują stateczności urządzeń wykorzystywanych do prac w technice podwod-
nej.  

8.12.1.2     Jednostki, które otrzymały jedną z klas: DIV SSS, DIV SSB, DIV SSA powinny spełniać 
wymagania Części III Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich PRS: 

8.12.1.3      W analizie stanów załadowania należy uwzględnić masę systemów i wyposażenia nur-
kowego oraz położenia jego środka masy. 

8.12.1.4     Dla jednostek specjalnie dostosowanych do opuszczania i podnoszenia urządzeń techniki 
podwodnej należy w obliczeniach stateczności uwzględnić zmiany w kształcie kadłuba związane 
z przystosowaniem jednostki do ich obsługi. 

8.12.1.5     Jednostki przystosowane do obsługi urządzeń techniki podwodnej powinny spełniać wy-
magania p. 1.6, Cz. IV Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich PRS.  

8.12.1.6     Zastosowanie dodatkowych wymagań dotyczących stateczności w stanie nieuszkodzo-
nym będzie uzależnione od zastosowanego dodatkowego znaku w symbolu klasy jednostki.  
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8.12.1.7     Kryteria stateczności jednostki w stanie nieuszkodzonym podczas operacji opuszczania 
i podnoszenia urządzeń techniki podwodnej każdorazowo należy uzgodnić z PRS. 

8.12.1.8     Zastosowanie wymagań dotyczących niezatapialności będzie uzależnione od zastosowa-
nego dodatkowego znaku w symbolu klasy jednostki. 

8.12.1.9     W przypadku  statków wyposażonych w studnię, za zgodą PRS w obliczeniach stateczno-
ści wymiary studni mogą zostać pominięte.  

8.13     Wymagania konstrukcyjne 

8.13.1     Zastosowanie 

8.13.1.1     Rozdział zawiera ogólne wymagania dotyczące wybranych rozwiązań technicznych dla 
statków obsługujących prace nurkowe i podwodne w zakresie: 
− fundamentowania i zamocowania systemów hiperbarycznych oraz wyposażenia nurkowego, 
− specyficznych rozwiązań w konstrukcji statku do wspomagania prac podwodnych, 
− systemów technicznego wspomagania pracy urządzeń systemu hiperbarycznego. 

W przypadku mobilnych systemów nurkowych weryfikację stanu technicznego jednostki pły-
wającej należy przeprowadzić przed rozpoczęciem instalacji systemu nurkowego na  pokładzie jed-
nostki pływającej lub innego obiektu  w oparciu o rozpatrzoną dokumentację instalacji systemu nur-
kowego  na statku.  

8.14     Posadowienie elementów systemu nurkowego  

8.14.1     Postanowienia ogólne 

8.14.1.1     Należy zapewnić bezpieczne zamocowanie wszystkich elementów wchodzących w skład 
systemu nurkowego oraz wyposażenia pomocniczego do konstrukcji statku lub do konstrukcji in-
nego obiektu oraz podobne zamocowanie współpracującego  wyposażenia. Należy uwzględnić prze-
mieszczenia względne pomiędzy elementami systemu. Zastosowane metody oraz urządzenia mocu-
jące powinny być adekwatne do  przewidywanego sposobu oraz akwenu eksploatacji jednostki lub 
obiektu.  

8.14.1.2     Wyposażenie do nurkowania powinno być trwale zamocowane do kadłuba jednostki za 
pomocą spawania lub demontowalnych elementów złącznych. Elementy złączne powinny być za-
bezpieczone przed poluzowaniem.  
Uwaga:  
Elementy złączne narażone na bezpośrednie działanie środowiska morskiego powinny posiadać odpowiednią odporność 
na jego działanie. 

8.14.1.3     System mocujący komory ciśnieniowej powinien umożliwiać zmianę jej objętości wywo-
łaną zmianami ciśnienia wewnętrznego. 

8.14.2     Obciążenia projektowe  

8.14.2.1     Obciążenia projektowe, które należy uwzględniać w ocenie konstrukcyjnej fundamentów 
wyposażenia do nurkowania powinny być określone na podstawie wymagań dla statków obsługi 
zawartych w p. 23.3.2 Cz. II Przepisów PRS Klasyfikacji i budowy  statków morskich zastosowanych 
do jednostek wsparcia nurkowania. W przypadku obciążeń przekraczających wartość 4t/m2 przyj-
mowane do obliczeń obciążenia powinny uwzględniać: 

a) Obciążenia obliczeniowe wyznaczane wg rozdziału 16 Przepisów klasyfikacji i budowy stat-
ków morskich – Cz. II – Kadłub, jak dla ładunków drobnicowych lub ciężkich ładunków jed-
nostkowych. 
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b) Obciążenia eksploatacyjne mogące wystąpić podczas pracy systemu nurkowego zgodnie 
z założeniami projektowymi np. dla maksymalnego dopuszczalnego stanu morza (znaczącej 
wysokości fali  i/lub prędkości wiatru – zgodnie z wymaganiami mającymi zastosowanie dla 
znaku klasy i rejonu żeglugi). 

8.14.2.2     Należy przyjąć maksymalne obciążenia eksploatacyjne wyposażenia (dla maksymalnej 
liczby osób, zapasów i wyposażenia). 

8.14.2.3     Tam gdzie jest to właściwe należy uwzględnić zalegające wewnątrz obiektu szlam i wodę. 

8.14.2.4     W przypadku zbiorników hiperbarycznych, w których przebywać mogą ludzie, obciąże-
nia projektowe zbiorników ciśnieniowych oraz ich fundamentów i zamocowań powinny uwzględ-
niać dodatkowe obciążenie, gdy zbiorniki mogą być poddane próbom  hydrostatycznym. 

8.14.3     Konstrukcja fundamentów  

8.14.3.1     Fundamenty oraz podpory i wiązary podpierające elementy systemu nurkowego po-
winny mieć wymiary dobrane z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych dwukrotnie większych od 
określonych, zgodnie z rozdziałem 16 Cz. II Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich PRS. 

8.14.3.2     Dopuszczalne naprężenie, które ma być uwzględniane w ocenie konstrukcyjnej funda-
mentów systemu nurkowego i jego wyposażenia  powinno uwzględniać obciążenia wywołane przez 
najmniej korzystny stan morza w planowanym rejonie eksploatacji. 

8.15     Wyposażenie pokładowe i kadłubowe  

8.15.1     Fundamenty żurawi i innych urządzeń systemu obsługi dźwignicowej  

8.15.1.1      Statki wyposażone w żurawie lub inne specjalne urządzenia do podnoszenia z wody 
obiektów,  przeznaczone do współpracy z systemem do nurkowań saturowanych lub przeznaczone 
do obsługi innych obiektów zanurzalnych, a w szczególności do pracy w sytuacjach awaryjnych, po-
winny spełniać wymagania Przepisów nadzoru konwencyjnego statków morskich, PRS, Część VI − 
Urządzenia Dźwignicowe. 

8.15.1.2     Konstrukcja i wytrzymałość fundamentów systemu obsługi powinny spełniać wymaga-
nia producenta systemu nurkowego oraz wymagania Cz. II Przepisów klasyfikacji i budowy statków 
morskich, dotyczące usztywnień poszyć i systemu wiązarów. Należy zastosować system usztywnień 
środników i węzłówek przeciwskrętnych  wiązarów tworzących fundament, zapobiegający ich wy-
boczeniu. 

8.15.1.3     W przypadku mobilnych systemów nurkowych z klasą PRS instalowanych na statkach 
lub obiektach mających klasę innej instytucji klasyfikacyjnej należy spełnić wymagania określone 
przez aktualnego klasyfikatora dla statku, zgodnie z mającą zastosowanie dokumentacją konstruk-
cyjną dla tej jednostki. 

8.15.1.4     Możliwość zastosowania w systemie nurkowym urządzeń dźwignicowych nieobjętych 
wymaganiami Przepisów PRS oraz urządzeń przeznaczonych do pracy w specjalnych warunkach  
nieprzewidzianych w Cz. VI − Urządzenia dźwignicowe, Przepisów nadzoru konwencyjnego statków 
morskich podlega odrębnemu rozpatrzeniu przez PRS. 

8.15.2     Studnia 

8.15.2.1     Studnia w konstrukcji statku jest specjalną integralną częścią konstrukcji kadłuba statku 
zaprojektowaną  indywidualnie dla jednostki wykonującej prace podwodne. 
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8.15.2.2     Studnia jest przeznaczona do opuszczania i podnoszenia urządzeń techniki podwodnej  
przy zapewnieniu  ograniczenia sił hydrodynamicznych wywołanych jednoczesnym działaniem wia-
tru oraz falowaniem, co w istotny sposób rozszerza zakres stanów morza i  poprawia bezpieczeń-
stwo operacji podwodnych, takich jak: 
− opuszczanie i podnoszenie dzwonów nurkowych będących częścią systemów hiperbarycznych 

zamontowanych na jednostce pływającej, 
− opuszczanie i podnoszenie urządzeń zdalnie sterowanych przeznaczonych do wykonywania prac 

podwodnych, 
− opuszczanie i podnoszenie urządzeń i wyposażenia podwodnej infrastruktury eksploatacyjnej 

dla ropy i gazu w trakcie ich montażu lub operacji serwisowych. 

8.15.2.3     Wymagania ogólne 

8.15.2.3.1     Studnia oraz jej wyposażenie  powinna zapewniać bezpieczne opuszczenie oraz pod-
niesienie na pokład urządzeń i obiektów techniki podwodnej. 

8.15.2.3.2     Studnia oraz powiązane elementy konstrukcji statku powinny  zapewniać  bezpieczeń-
stwo personelowi wykonującemu czynności obsługowe podczas użytkowania studni. 

8.15.2.3.3     Dopuszczalny stan morza, przy którym możliwe jest bezpieczne prowadzenie operacji 
nurkowych z wykorzystaniem dzwonu opuszczanego w studni powinien zostać określony w doku-
mentacji projektowej statku.   

8.15.2.3.4     W obliczeniach i symulacjach procesu opuszczania lub podnoszenia dzwonu z wyko-
rzystaniem studni uwzględnić można tylko ruchy pionowe opuszczanego obiektu oraz lustra wody.  
Zakłada się niewielki wpływ obiektu opuszczanego na objętość wody znajdującą się w studni. 
Opuszczane obiekty powinny być związane  z konstrukcją statku za pomocą odpowiednich prowad-
nic i  uchwytów podczas operacji opuszczania lub podnoszenia. 

Uproszczone metody obliczeniowe i symulacje operacji opuszczania lub podnoszenia obiektu 
z wykorzystaniem studni można zastosować, kiedy: 
− wpływ obiektu opuszczanego na objętość wody znajdującej się w studni jest niewielki, 
− opuszczane obiekty są związane z konstrukcją statku za pomocą odpowiednich prowadnic i 

uchwytów, 
− możliwe jest uwzględnienie tylko ruchów pionowych lustra wody oraz opuszczanego obiektu.   

8.15.2.3.5     Konstrukcja i wytrzymałość zamykanych otworów (furt)  w burcie lub w nadbudówce, 
które wykorzystywane są do pracy systemu nurkowego, urządzeń dźwignicowych (LARS)  lub in-
nych urządzeń powinna spełniać wymagania rozdz. 7.5 Cz. III  Przepisów klasyfikacji i budowy stat-
ków morskich PRS.  

8.15.2.4     Konstrukcja i wytrzymałość studni 

8.15.2.4.1     Konstrukcja ścian studni powinna spełniać ogólne wymagania dla burt statku, ale do 
ustalenia gabarytów jej elementów (grubość poszyć, wskaźnik wytrzymałości usztywnień, wymiary 
środników i mocników wiązarów) należy uwzględnić obciążenie w formie ciśnienia hydrostatycz-
nego słupa wody, sięgającego do poziomu pokładu górnego statku. 

8.15.2.4.2     Poziom naprężeń dopuszczalnych należy przy tym przyjmować taki, jaki jest wyma-
gany w Cz. II Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich PRS, w wariantach obciążeń 
z uwzględnieniem  obciążeń falowych. 

8.15.2.4.3     Przy wymiarowaniu elementów prowadzących dzwon nurkowy (lub inne urządzenia 
techniki podwodnej)  i jego zamocowań należy uwzględnić dodatkowo obciążenia hydrodynamiczne 
ustalane wg zasad określonych w p. 8.6.2.5 oraz obciążenia dynamiczne od możliwych oscylacji 



PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW TECHNIKI PODWODNEJ  
INSTALOWANYCH NA STATKACH ORAZ INNYCH OBIEKTACH 2020 
8  Wymagania dla statków wspomagających prace podwodne (nurkowe) 

 Polski Rejestr Statków 101 

pionowych dzwonu, wynikające z odkształcalności systemu jego podwieszenia na statku. Należy 
przy tym założyć maksymalny możliwy w eksploatacji ciężar dzwonu (maksymalna masa nurków, 
materiałów i osprzętu). 

8.15.2.4.4     Konstrukcja pokryw zamykających studnię powinna odpowiadać wymaganiom zawar-
tym w  rozdz. 7.10 Cz. III Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich PRS dla pokryw lukowych, 
przy czym dla obliczeń wytrzymałości lokalnej należy uwzględnić równomiernie rozłożone na po-
wierzchni pokrywy obciążenie o wartości nie mniejszej niż 4-krotny ciężar dzwonu nurkowego. 

8.15.2.4.5     Jeżeli są stosowane pokrywy zamykające dno studni, to ich konstrukcja (poszycie, 
usztywnienia poszycia, wiązary) powinna także spełniać kryteria wytrzymałościowe podane w roz-
działach 13 i 14 w Cz. II Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich, dla obciążenia w formie 
ciśnienia zewnętrznego wyznaczanego jak dla dna statku, w rejonie usytuowania pokrywy. 

8.15.2.4.6     Urządzenia zamykające i mocujące pokrywy studni powinny spełniać kryteria naprężeń 
dopuszczalnych dla urządzeń zamykających pokryw lukowych statku, określone w p. 7.10 Cz. III Prze-
pisów klasyfikacji i budowy statków morskich. 

8.15.2.5     Obliczenia hydrodynamiczne 

8.15.2.5.1     Konstrukcja studni i systemu prowadnic/podpór oraz uchwytów dla dzwonu nurko-
wego lub innych urządzeń techniki podwodnej powinna zapewniać ich bezpieczną eksploatację 
w warunkach obciążeń hydrodynamicznych, mogących skutkować ich przemieszczaniami we-
wnątrz studni i pod dnem statku, w warunkach falowania morza. 

8.15.2.5.2     Należy przedłożyć PRS do wglądu raport z obliczeń obciążeń hydrodynamicznych, 
uwzględnianych w obliczeniach wytrzymałościowych studni i zamocowań dzwonu nurkowego (lub 
innych urządzeń techniki podwodnej) do konstrukcji kadłuba statku. Obciążenia te należy wyzna-
czyć w przyjętych w projekcie dopuszczalnych stanach morza dla prowadzenia prac nurkowych lub 
podwodnych. 

Raport powinien zawierać wyczerpujący opis zastosowanej metody obliczeń i uzyskanych wy-
ników. Konieczne może być uwzględnienie tzw. „efektu tłoka” – w przypadku studni o stosunkowo 
małych wartościach wymiarów przekroju poprzecznego w stosunku do wymiarów dzwonu nurko-
wego (lub innego urządzenia techniki podwodnej). 

W przypadku studni o względnie dużych rozmiarach PRS może wymagać oceny wytrzymałości 
studni poddanych ciśnieniom od zjawiska sloshingu. 

8.15.2.5.3     Wymagania szczegółowe do obliczeń hydrodynamicznych określa PRS w oparciu 
o przedstawioną dokumentację systemu nurkowego, obejmującą szczegóły konstrukcji elementów 
zanurzalnych oraz urządzeń dźwignicowych. 

8.15.2.6     Zamknięcia otworów studni 

8.15.2.6.1     Studnia może posiadać pokrywę zamykającą dolny i/lub górny otwór w kadłubie. 

8.15.2.6.2     Elementy układu hydraulicznego zamykające dolny otwór studni obejmujące elementy 
wykonawcze, takie jak : 
− elastyczne przewody hydrauliczne oraz pozostała armatura hydrauliczna mająca bezpośredni 

kontakt z wodą morską, 
− czujniki, 
− okablowanie,   

muszą być wykonane jako dostosowane do pracy pod wodą z wykorzystaniem materiałów od-
pornych na działanie wody morskiej. 
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8.15.2.6.3     Urządzenia napędowe i wykonawcze zamykające studnię muszą spełniać wymagania 
dla hydraulicznych układów napędowych zawarte w Cz. VII Przepisów klasyfikacji i budowy statków 
morskich, rozdz. 7 − Hydrauliczne układy napędowe. 

8.15.2.6.4     W przypadku zastosowania urządzeń zamykających narażonych na pracę pod wodą  
i zasilanych energią elektryczną, ich konstrukcja oraz zastosowane zabezpieczenia muszą posiadać 
zdolność do pracy  w zanurzeniu ze stopniem ochrony IP68  jako minimum oraz cechy funkcjonalne 
zapewniające bezpieczeństwo personelowi obsługującemu. 

8.15.2.6.5     Systemy monitorowania i kontroli, alarmowania  urządzeń zamykających studnię po-
winny posiadać odporność na działanie wody w stopniu nie mniejszym niż IP 68. 

8.15.2.6.6     Należy zapewnić odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne, zabezpieczające ludzi przed 
upadkiem do wnętrza studni oraz umożliwiające udzielenie pomocy poszkodowanym. 

8.15.2.7     Wymagania dodatkowe 

8.15.2.7.1     Rejon studni powinien być objęty nadzorem okrętowego systemu CCTV w taki sposób, 
aby możliwe było nadzorowanie operacji podwodnych z głównego i rezerwowego stanowiska kon-
trolno-sterowniczego. 

8.15.2.7.2     W przypadku studni zamykanych od dołu należy przewidzieć możliwość osuszania 
studni. 

8.16      Urządzenia i systemy maszynowe 

8.16.1     System utrzymywania pozycji 

8.16.1.1     Postanowienia ogólne 

8.16.1.1.1     Jednostki, które otrzymały jedną z klas DIV SSS, DIV SSA lub DIV SSB powinny być 
zdolne do bezpiecznego utrzymywania pozycji podczas operacji nurkowania. 

8.16.1.1.2     Wybór i zastosowanie systemu dynamicznego pozycjonowania powinno być odpo-
wiednie do założonych warunków eksploatacji jednostki  pływającej. 

8.16.1.1.3     Zastosowanie systemu pozycjonowania w oparciu o układ wciągarek oraz kotwic pod-
lega odrębnemu rozpatrzeniu przez PRS.   

8.16.2      Dynamiczne utrzymywanie pozycji 

8.16.2.1     W sytuacji, gdy jednostki wsparcia prac nurkowych wyposażone są w system dynamicz-
nego pozycjonowania stosowany podczas operacji nurkowania, system ten powinien spełniać wy-
magania odpowiadające co najmniej klasie DP2,  zgodnie z wymaganiami PRS zawartymi w Publika-
cji PRS 120/P.  

8.16.2.2     W przypadku mobilnych systemów nurkowych instalowanych na statkach posiadających 
klasę innego towarzystwa klasyfikacyjnego IACS, PRS dopuszcza, aby wymagany do prac podwod-
nych system dynamicznego utrzymywana pozycji jednostki pływającej, stosowanej do wsparcia 
prac podwodnych wykorzystujących nurków, był odpowiednikiem systemu DP sklasyfikowanego 
zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli 8-2.  
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Tabela 8-2 

Klasa IMO DP PRS 

Class 0 - 

Class 1 DP1 

Class 2 DP2 

Class 3 DP3 

Objaśnienie: 

DP2 – System Dynamicznego Utrzymywania Pozycji Statku zdolny do automatycznego utrzymy-
wania kursu,  a  utrata pozycji lub kursu nie może mieć miejsca w przypadku pojedyn-
czego uszkodzenia: 
− w żadnym z aktywnych elementów systemu, 
− w żadnym typowym elemencie statycznym, który nie jest odpowiednio udokumen-

towany w aspekcie zabezpieczeń  i niezawodności, 
− wymagana jest redundancja wszystkich  aktywnych elementów systemu (zespoły 

prądotwórcze, sieć dystrybucji energii w głównych szafach zasilających, pędnikach, 
zaworach zdalnie sterowanych itp.). 

DP3 – System Dynamicznego Utrzymywania Pozycji Statku zdolny do automatycznego utrzymy-
wania kursu,  a i pozycji, a utrata  pozycji  kursu nie może mieć miejsca w przypadku po-
jedynczego uszkodzenia: 
− w żadnym z aktywnych elementów  (jak określono dla DP2) lub systemie i żadnym  

ze statycznych elementów systemu napędowego, 
− żadnym z elementów systemu napędowego w dowolnym z przedziałów wodoszczel-

nych w wypadku pożaru lub jego zalania (w przypadku kabli − patrz pkt 2.5.1 Publi-
kacja 120/P), 

− żadnego z komponentów w dowolnym rejonie wydzielonym przegrodami pożaro-
wymi (dowolnego) w przypadku pożaru lub zalania, 

− wymagana jest redundancja wszystkich  elementów systemu  napędowego (zespoły 
prądotwórcze, sieć dystrybucji energii w głównych szafach zasilających, pędnikach, 
zaworach zdalnie sterowanych itp.) oraz ich fizyczne odseparowania  przez lokaliza-
cję  w osobnych pomieszczeniach. 

8.16.2.3     Stanowisko kontroli dynamicznego pozycjonowania praz pomieszczenie kontroli prac 
nurkowych powinny posiadać środki łączności dwukierunkowej oraz ręczną sygnalizację alarmową.   

8.16.3     Otwory wylotowe i wlotowe instalacji rurociągów maszynowych 

8.16.3.1      Postanowienia ogólne  

Rozmieszczenie w kadłubie  jednostki wlotów wody  morskiej do systemów rurociągów zainsta-
lowanych na statku powinno być określone w sposób uwzgledniający bezpieczeństwo nurków 
w czasie realizacji zadań związanych z nurkowaniem. 
Uwaga: 
Odnośne zalecenia podano w IMCA AODC 055 - Protection of water intake points for diver safety. 

8.16.3.2     Prąd wody w bezpośrednim rejonie wlotu nie powinien przekraczać 0,5 m/s.  

8.16.3.2.1     Wymiary oczek siatki lub otworów konstrukcji zabezpieczających powinny zapobiegać 
wciągnięciu jakiejkolwiek części nurka lub jego wyposażenia do wlotu.  
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8.16.3.2.2     Maksymalny wymiar oczek siatki lub maksymalny wymiar dowolnego otworu kon-
strukcji niebędącej siatką nie powinien przekraczać powierzchni 400 cm2, równoważnej do kwa-
dratu 20 cm x 20 cm lub prostokąta 28 cm x 14 cm. 

8.17      Instalacje elektryczne 

8.17.1     Postanowienia ogólne 

8.17.1.1     Projekt całego wyposażenia oraz instalacji elektrycznych, włącznie z urządzeniami zasi-
lania energetycznego, powinien być dostosowany do środowiska, w którym będą one pracować, 
w celu zminimalizowania zagrożenia pożarowego, wybuchu, zwarcia elektrycznego oraz emisji tok-
sycznych gazów w obecności personelu oraz zabezpieczenia przed korozją galwaniczną komory de-
kompresyjnej lub dzwonu nurkowego.  

8.17.1.2      Jeżeli warunki do realizacji prac podwodnych wymagają, aby system nurkowy znajdo-
wał się w strefie zagrożonej wybuchem, wyposażenie elektryczne musi spełniać odpowiednie wy-
magania do urządzeń znajdujących się w strefach niebezpiecznych. W żadnym wypadku system nur-
kowy nie może być dopuszczony do pracy w Strefie 0 (Zone 0) zagrożenia wybuchowego.  
Uwaga: 
Warunkowe  dopuszczenie systemu nurkowego  do pacy w Strefie 2 (Zone2) podlega indywidualnej ocenie i weryfikacji 
przez PRS w celu potwierdzenia spełnienia wymagań odpowiadających zagrożeniom zdefiniowanym dla statku i obiektu 
prac podwodnych. 

8.17.1.3     Instalacje elektryczne systemu nurkowego powinny być rozpatrywane jako drugorzędne 
urządzenia ważne zgodnie z Przepisami PRS dotyczącymi statków morskich lub przepisami doty-
czącymi jednostek obsługi urządzeń offshore.  

8.17.1.4     W rejonach instalacji systemu nurkowego oraz w pomieszczeniach zawierających ele-
menty obsługujące system nurkowy należy przewidzieć oświetlenie główne i awaryjne. 

8.17.1.5     Przewody elektryczne należy odseparować od instalacji rurociągów gazów oddecho-
wych. 

8.17.2     Zasilanie w energię elektryczną 

8.17.2.1     W przypadku awarii głównego źródła zasilania elektrycznego systemu nurkowego po-
winno być dostępne niezależne źródło energii elektrycznej do bezpiecznego zakończenia operacji 
nurkowania. Jako awaryjne źródło zasilania może być użyte awaryjne źródło zasilania jednostki, je-
śli posiada wystarczającą moc energetyczną do jednoczesnego zasilania systemu nurkowego oraz 
awaryjnego zasilania jednostki. 

8.17.2.2     Alternatywne źródło energii elektrycznej powinno być umieszczone poza pomieszcze-
niami maszynowymi, w celu zapewnienia funkcjonowania urządzeń maszynowych w przypadku po-
żaru lub innego wypadku powodującego awarię głównej instalacji elektrycznej. 

8.17.2.3     Awaryjne źródło zasilania powinno mieć co najmniej  moc wystarczającą do zasilania: 
− systemu podtrzymywania funkcji życiowych (analiza oraz regeneracja), 
− systemu łączności awaryjnej, 
− oświetlenia awaryjnego w pokładowej komorze dekompresyjnej, zanurzalnej komorze dekom-

presyjnej oraz pomieszczeniu kontroli nurkowania,   
− systemu obsługi wymaganego do awaryjnego wodowania środków ewakuacji hiperbarycznej, 
− systemów awaryjnych w pomieszczeniu kontroli nurkowania. 



PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW TECHNIKI PODWODNEJ  
INSTALOWANYCH NA STATKACH ORAZ INNYCH OBIEKTACH 2020 
8  Wymagania dla statków wspomagających prace podwodne (nurkowe) 

 Polski Rejestr Statków 105 

8.17.2.4     Awaryjne źródło zasilania powinno być zdolne do zasilania systemów określonych 
w  p. 8.17.2.3  przez okres zgodny z właściwymi przepisami administracji krajowej i w każdym przy-
padku przez nie mniej niż 18 godzin. 

8.17.2.5     Przy przełączaniu z głównego źródła energii na źródło awaryjne w pomieszczeniu kon-
troli nurkowania powinien uruchamiać się sygnał alarmowy dźwiękowy i świetlny, ze wskazaniem 
przyłączonego źródła zasilania.  

8.17.3      Stanowisko kontroli nurkowania 

8.17.3.1     Postanowienia ogólne 

System nurkowy powinien być tak skonfigurowany i rozmieszczony, aby zapewnione było utrzy-
mywanie scentralizowanej  kontroli bezpiecznego działania systemu we wszystkich warunkach po-
godowych. 

8.17.3.2     Stanowisko kontroli nurkowania powinno zapewniać kontrolę operacji nurkowania oraz 
komór hiperbarycznych. Funkcje te mogą być rozdzielone na 2 osobne pomieszczenia kontroli po-
siadające odpowiednie środki łączności. 

8.17.4     System łączności i relokacji 

8.17.4.1     System łączności powinien być tak zorganizowany, aby obsługiwać bezpośrednią łącz-
ność dwukierunkową pomiędzy stanowiskiem(ami) kontroli nurkowania oraz: 
− stanowiskiem pokładowej komory dekompresyjnej, tam gdzie to właściwe; 
− stanowiskiem obsługi dźwigowej na pokładzie lub hangarze systemu nurkowego;   
− nurkami w wodzie; 
− dzwonem nurkowym lub zanurzalną komorą dekompresyjną; 
− każdym pomieszczeniem pokładowej komory dekompresyjnej; 
− stanowiskiem operacyjnym systemu obsługi; 
− stanowiskiem kontroli pozycjonowania dynamicznego; 
− mostkiem nawigacyjnym, stanowiskiem dowodzenia statku lub podestem wiertniczym, na ile 

ma to zastosowanie; 
− miejscem wodowania systemu ewakuacji hiperbarycznej; 
− wnętrzem system ewakuacji hiperbarycznej; 
− stanowiskiem sterowania ROV. 

8.17.4.2     W przypadku systemów do nurkowań saturowanych, w sytuacji awaryjnej powinny być 
dostępne alternatywne środki łączności z nurkami w pokładowej komorze dekompresyjnej oraz 
w dzwonie nurkowym lub w zanurzalnej komorze dekompresyjnej. 

8.17.4.3     Każda pokładowa komora dekompresyjna lub zanurzalna komora dekompresyjna po-
winna być przyłączona do dekodera mowy, gdy stosowana jest z mieszaninami gazowymi, także 
z zawierającymi hel. 

8.17.4.4     Stanowiska łączności i komunikacji należy wyposażyć w odpowiednie do wielkości zło-
żoności systemu układy i urządzenia do rejestracji dźwięku i obrazu video. 

8.17.4.5     System łączności i komunikacji musi być poddany próbom funkcjonalnym po zamonto-
waniu na statku w obecności inspektora PRS. 
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8.18     Ochrona przeciwpożarowa  i systemy ewakuacji  

8.18.1     Zasady ogólne 

Rozdział ten zawiera wymagania techniczne dotyczące konstrukcyjnej ochrony przeciwpożaro-
wej, wykrywania oraz gaszenia pożarów, do stosowania podczas projektowania i budowy systemów 
nurkowych na statkach oraz innych obiektach pływających. 

8.18.2     Wymagana dokumentacja 

Następująca dokumentacja powinna zostać przedstawiona do oceny i weryfikacji przez PRS: 
.1 Plan konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej, zawierający rozmieszczenie przegród od-

dzielających pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia systemu nurkowego statku/ 
obiektu pływającego oraz wykaz materiałów izolacyjnych dla tych pomieszczeń. 

.2 Plan stałej instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru, obejmujący rozmieszczenie czujek 
wykrywczych pożaru i ręcznych przycisków pożarowych w pomieszczeniach z urządzeniami 
nurkowymi. 

.3 Plan stałej instalacji gaśniczej, obejmujący obliczenia doboru czynnika gaśniczego, schemat 
działania, rozmieszczenie i zamocowanie elementów instalacji, wykaz materiałów i elemen-
tów składowych. 

.4 Plan rozmieszczenia przenośnego sprzętu przeciwpożarowego. 

8.18.3     Materiały i konstrukcja 

8.18.3.1     Materiały użyte do wykonania elementów wyposażenia oraz materiały izolacyjne stoso-
wane w systemach nurkowych na statkach oraz innych obiektach pływających powinny być nie-
palne w celu zminimalizowania ryzyka zapłonu i powstania pożaru. Materiały i rozwiązania kon-
strukcyjne stosowane w ochronie przeciwpożarowej powinny spełniać wymagania podane w Części 
V Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich, tak jak dla statków z dodatkowym  znakiem klasy 
SPS.  

8.18.3.2     Zamknięty obszar zewnętrzny z urządzeniami systemu nurkowego znajdujący się na po-
kładzie otwartym powinien być oddzielony przegrodami klasy A-60 od innych zamkniętych po-
mieszczeń. Obszar zewnętrzny może być podzielony na kilka przestrzeni przegrodami klasy A-0. Nie 
może być bezpośredniego dostępu z przedziałów maszynowych kategorii A do obszaru zewnętrz-
nego z urządzeniami systemu nurkowego. Co najmniej jedna z wymaganych dróg ewakuacyjnych 
z pomieszczeń niebędących częścią obszaru zewnętrznego powinna być niezależna od obszaru ze-
wnętrznego. Wszystkie drzwi między obszarem zewnętrznym a innymi przylegającymi zamknię-
tymi pomieszczeniami powinny być typu samozamykającego. 

8.18.3.3     Obszary zewnętrzne na statku lub innym obiekcie pływającym powinny być rozmiesz-
czone w miejscach, które są odpowiednio wentylowane. Po umieszczeniu w zamkniętych pomiesz-
czeniach obszaru zewnętrznego system nurkowy powinien być wyposażony w oddzielne układy me-
chaniczne wentylacji, zapewniające minimum 8 wymian powietrza na godzinę. 
 

8.18.3.4     Systemy rurociągów oraz  okablowania niezbędnego do działania systemu nurkowego 
należy traktować jako część tego systemu. Rurociągi i kable powinny być prowadzone w oddzielnych 
kanałach konstrukcyjnych izolowanych do standardu klasy A-60, w sytuacji gdy są doprowadzone  
z innych pomieszczeń, takich jak główne pomieszczenie rozdzielnic elektrycznych  lub pomieszcze-
nie maszynowe do obszaru zewnętrznego.  
 

8.18.3.5     Pomieszczenia wewnątrz statku lub obiektu pływającego, w których znajdują się urzą-
dzenia systemu nurkowego, takie jak: komory hiperbaryczne, dzwon nurkowy, magazyny gazów 
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i sprężarki, w zakresie konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej powinny być klasyfikowane jako 
kategoria (7) – inne przedziały maszynowe, natomiast stanowisko sterowania systemu nurkowego 
jako kategoria (1) – posterunki dowodzenia, i powinny spełniać wymagania dotyczące odporności 
ogniowej przegród oddzielających sąsiadujące pomieszczenia, podane w Części V – Przepisów klasy-
fikacji i budowy statków morskich, rozdział 2.2.2, Tabela 2.2.2-1 i 2.2.2-2. 

8.18.4     Stała instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru 

8.18.4.1     Pomieszczenia wewnątrz statku lub obiektu pływającego, w których znajdują się urzą-
dzenia i elementy systemu nurkowego, takie jak np. komory hiperbaryczne, dzwon nurkowy, maga-
zyny gazów, sprężarki, jak też stanowiska sterowania, powinny być wyposażone w stałą instalację 
wykrywania i sygnalizacji pożaru, spełniającą mające zastosowanie wymagania podane w Części V, 
Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich, p. 4.1. 

8.18.4.2     Dla obszarów zewnętrznych, w przypadku usytuowania urządzeń sytemu nurkowego 
w pomieszczeniach zamkniętych, obszar zewnętrzny powinien być wyposażony w stałą instalację 
wykrywania i sygnalizacji pożaru.   

8.18.4.3     Sekcje instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru pokrywające pomieszczenia z syste-
mem nurkowym nie mogą obejmować innych pomieszczeń. Panel wykrywania pożaru powinien być 
umieszczony na mostku nawigacyjnym, a panel powtarzacza – na stanowisku sterowania oraz cen-
trali manewrowo-kontrolnej siłowni.  

8.18.4.4     Instalacja powinna posiadać funkcje samokontrolne, z sygnalizacją o występujących błę-
dach, takich jak: awaria napięcia, przerwana linia, zwarcie, itp.  

8.18.5     Stałe instalacje gaśnicze dla pomieszczeń systemu nurkowego 

8.18.5.1     Pomieszczenia wewnątrz statku lub obiektu pływającego, w których znajdują się urzą-
dzenia i elementy systemu nurkowego, takie jak, np. komory hiperbaryczne, dzwon nurkowy, maga-
zyny gazów i sprężarki, jak też stanowiska sterowania powinny być wyposażone w stałą instalację 
gaśniczą. 

8.18.5.2     Dla obszarów zewnętrznych, w przypadku usytuowania urządzeń sytemu nurkowego 
w pomieszczeniach zamkniętych, obszar zewnętrzny powinien być wyposażony w stałą instalację 
gaśniczą tak zaprojektowaną, aby pokrywała cały system nurkowy.  

8.18.5.3     Miejsce uruchamiania instalacji powinno znajdować się na stanowisku sterowania, 
mostku nawigacyjnym i/ lub innej odpowiedniej lokalizacji. 

8.18.5.4     Instalacja może być podzielona na sekcje, a zasięg i wydajność poszczególnych sekcji in-
stalacji powinna być wystarczająca do pokrycia co najmniej największego pomieszczenia/ obszaru 
wydzielonego przegrodami klasy A-0.  

8.18.5.5     Jako stała instalacja gaśnicza może być zastosowana: 
.1 gazowa instalacja z „czystym” środkiem gaśniczym (clean extinguishing agent), np. FM-200, 

FE-36 itp., spełniająca wymagania podane w Części V, Przepisów klasyfikacji i budowy statków 
morskich, p. 3.6, lub 

.2 instalacja zraszająca wodna dla przedziałów maszynowych kategorii A, spełniająca wymaga-
nia podane w Publikacji 89/P, p. 3.2. 

8.18.5.6     Zbiorniki ciśnieniowe gazów sprężonych znajdujące się w zamkniętych pomieszczeniach 
powinny być wyposażone w instalację zraszającą wodną, uruchamianą ręcznie, o intensywności po-
dawania wody co najmniej 10 litrów/ m2/ na minutę poziomej powierzchni, w celu ich chłodzenia 
i ochrony przed wzrostem temperatury w przypadku powstania pożaru. W przypadku, gdy zbiorniki 
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ciśnieniowe znajdują się na pokładach otwartych, węże pożarnicze zasilane wodą z systemu gaśni-
czego można uznać za zapewniające równoważną ochronę.  

8.18.6     Instalacje gaśnicze dla komór dekompresyjnych 

8.18.6.1     Każdy przedział w komorze hiperbarycznej powinien być wyposażony w system do ga-
szenia pożaru wewnątrz przedziału, który zapewni szybkie i skuteczne rozprowadzenie środka ga-
śniczego do dowolnej części komory.  

8.18.6.2     System gaśniczy musi być uruchamiany ręcznie, zarówno z wnętrza przedziałów, jak 
i z zewnątrz.  

8.18.6.3     Środek gaśniczy dla komory hiperbarycznej musi być rozładowywany bez obniżania ci-
śnienia w komorze; należy przewidzieć możliwość rozładowania mniejszej ilości niż całkowita wy-
magana dawka środka gaśniczego.  

8.18.6.4     Środkiem gaśniczym może być woda lub inny uznany alternatywny czynnik gaśniczy.  

8.18.6.5     Jeśli zastosowano stały system gaśniczy na mgłę wodną, to powinien on mieć minimalną 
pojemność zapewniającą podanie 2 wtrysków mgły wodnej przez 2 minuty działania, z wymaganą 
intensywnością podawania wody.  

8.18.6.6     Gaśnice dla komór hiperbarycznych powinny być uznanego typu, zawierające nietok-
syczny czynnik gaśniczy i powinny być certyfikowane dla komory o maksymalnej głębokości, w któ-
rej są umieszczone.  

8.18.7     Przenośny sprzęt przeciwpożarowy 

8.18.7.1     Gaśnice przenośne uznanego typu powinny być rozmieszczone w pomieszczeniach, 
w których znajdują się urządzenia systemu nurkowego tak, żeby z żadnego miejsca w pomieszczeniu 
odległość do gaśnicy nie była większa niż 10 m. Jedna z gaśnic przenośnych powinna być umiesz-
czona w pobliżu wejścia do tego pomieszczenia.  

8.18.7.2     W pomieszczeniu ze stanowiskiem sterowania systemu nurkowego powinien znajdować 
następujący sprzęt przeciwpożarowy: co najmniej 1 komplet wyposażenia strażackiego oraz 1 apa-
rat oddechowy, spełniający wymagania podane w Części V, Przepisów klasyfikacji i budowy statków 
morskich, p. 5.1.4.2.  

8.18.8     Ewakuacja nurków w stanie hiperbarii 

8.18.8.1     System ewakuacyjny powinien posiadać odpowiednią zdolność do ewakuacji wszystkich 
nurków w stanie hiperbarii w razie zaistnienia warunków zmuszających załogę i personel specjali-
styczny do opuszczenia statku zgodnie z postanowieniami Rezolucji IMO A.692(17). 

8.18.8.2     Systemy ewakuacji powinny spełniać wymagania szczegółowe zawarte w niniejszych 
Przepisach PRS. 

8.18.8.3     W związku z faktem, iż wymagania w zakresie środków ratunkowych leżą w zakresie od-
powiedzialności Administracji Morskiej, w każdym przypadku należy zweryfikować zakres wyma-
gań w celu zapewnienia stosownej zgodności z jej aktualnymi wymaganiami.  

8.18.8.4     Urządzenia dźwignicowe powinny tak dalece, jak to jest możliwe spełniać wymagania 
Konwencji SOLAS. W  uzasadnionych przypadkach PRS zastrzega prawo do przeprowadzenia sto-
sownych uzgodnień, weryfikacji dokumentacji i prób w celu potwierdzenia spełnienia wymagań Ad-
ministracji. 
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8.19     Instalacje gazów oddechowych i ich magazynowanie 

8.19.1     Magazynowanie na statku 

8.19.1.1     Urządzenia i zbiorniki służące do przechowywania gazów przeznaczonych do zasilania 
systemu nurkowego w mieszaniny gazowe do oddychania oraz dedykowane wyposażenie nie po-
winno być umieszczane w pomieszczeniach mieszkalnych, maszynowych oraz w innych pomiesz-
czeniach pełniących podobne funkcje. 

8.19.1.2     Maksymalna ilość gazów oddechowych zmagazynowanych w związanych ze statkiem 
zbiornikach ciśnieniowych określona jest w dokumentacji projektowej systemu nurkowego i po-
winna być wystarczająca do realizacji zadań związanych z nurkowaniem przy założeniu maksymal-
nych wartości głębokości nurkowania, czasu saturacji oraz ilości nurków lub też innego personelu, 
który będzie przebywał w warunkach podwyższonego ciśnienia. 

8.19.1.3      Z zasady gaz do oddychania powinien być przechowywany na pokładzie otwartym. 

8.19.1.4     Dopuszcza się magazynowanie gazów oddechowych w odpowiednio dostosowanych po-
mieszczeniach zamkniętych. 

8.19.1.5     W przestrzeniach zamkniętych przeznaczonych do magazynowania gazów oddechowych 
należy  zapewnić odpowiednią ilość i wielkość drzwi lub luków do demontażu zbiorników gazu sprę-
żonego.  

8.19.1.6     W przypadku umieszczenia zbiorników magazynujących gaz do oddychania w prze-
strzeni zamkniętej, należy zapewnić: 
− system wentylacji wymuszonej,  
− zatwierdzonego typu system stałego monitoringu zawartości tlenu w powietrzu,   
− w obsadzonym stanowisku sterowania należy zainstalować zatwierdzonego typu dźwiękowo- wi-

zualny sygnał alarmowy poziomu stężenia tlenu, 
− każdy zawór upustowy w instalacji gazów sprężonych lub płytka zabezpieczająca powinny być 

wyposażone w odpowiedniej wielkości przewód odprowadzający rozprężony gaz  na zewnątrz 
statku, a nie do przestrzeni zamkniętej.   

− przestrzeń zamknięta powinna być gazoszczelna, 
− jeśli zainstalowano oświetlenie w przestrzeni zamkniętej zawierającej gaz do oddychania, po-

winno ono być typu uznanego przez PRS, bezpiecznego w eksploatacji przy obecności gazów 
przewidywanych do użycia w systemie nurkowym, 

− tablice ostrzegawcze  zgodnie z wymaganiami Administracji.  

8.19.1.7      Gaz do oddychania nie powinien być przechowywany w pobliżu substancji palnych. 

8.19.1.8     Mieszaniny gazowe zawierające ponad 25% tlenu objętościowego muszą być traktowane 
jak czysty tlen. 

8.19.1.9     Zabronione jest instalowanie zbiorników i butli z tlenem w pomieszczeniach, w których 
zainstalowane są wysokociśnieniowe urządzenia hydrauliczne. 

8.19.1.10     W pomieszczeniach służących do magazynowania tlenu należy montować mierniki stę-
żenia  tlenu wyposażone w sygnalizację świetlną i dźwiękową, alarmującą o przekroczeniu dolnego 
(20%) lub górnego(23%) poziomu stężenia tlenu. Informacja o przekroczeniu dopuszczanych stę-
żeń tlenu powinna być przekazywana na stanowisko kontrolno-sterownicze systemu nurkowego. W 
pomieszczeniach służących do magazynowania gazów zawierających poniżej 20% tlenu należy in-
stalować dwa analizatory niezależnie od instalacji wentylacyjnej w tym pomieszczeniu. 
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8.19.1.11     Na statkach z systemami FI-FI zbiorniki lub butle magazynujące tlen powinny być od-
powiednio zabezpieczone przed wpływem ciepła akumulowanego przez zbiorniki lub inne elementy 
instalacji tlenowej podczas operacji gaśniczych. 

8.20     Instalacje rurociągów 

8.20.1     Rurociągi zawierające gaz do oddychania pod wysokim ciśnieniem nie powinny być pro-
wadzone wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, maszynowych lub rejonów sklasyfikowanych jako 
niebezpieczne.   

8.20.2     Systemy rurociągów zawierające substancje palne nie powinny być umieszczane w tym sa-
mym rejonie, co instalacje rurociągów zawierające gaz do oddychania. 

8.20.3     Stosowanie przewodów elastycznych, z wyjątkiem pępowin, należy zredukować do mini-
mum.  

8.20.4     Przewody usuwające gazy oddechowe powinny być wyposażone w urządzenie przeciw-
ssące po stronie wlotu.  

8.20.5     Gazy usuwane z system nurkowego powinny być doprowadzane do atmosfery na zewnątrz 
statku z dala od potencjalnych źródeł zapłonu, rejonu przebywania personelu lub każdego rejonu, 
w którym obecność tych gazów może stwarzać zagrożenie. 

8.20.6     Wszystkie rurociągi wysokociśnieniowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
Uwaga: 
Rurociągi pomiędzy zbiornikami gazów sprężonych lub sprężarkami, a reduktorami ciśnienia są generalnie uznawane za 
pozostające pod wysokim ciśnieniem, dla których mają zastosowanie wymagania  PRS jak dla rurociągów klasy I. 

8.20.7     Rurociągi gazów oddechowych powinny być oddalone od przewodów elektrycznych. 

8.21     Instalacja tlenowa 

8.21.1     Projekt wysokociśnieniowej instalacji tlenowej należy wykonać z zastosowaniem uzna-
nych norm i standardów. Dokumentacja instalacji tlenowej podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu 
przez PRS. 

8.21.2     Każdy materiał zastosowany w urządzeniach, które przeznaczone będą do przesyłania 
tlenu powinien być dostosowany do roboczego ciśnienia i szybkości przepływu tlenu. 

8.21.3     Stosowanie wysokociśnieniowych przewodów tlenowych należy ograniczyć do minimum 
poprzez umieszczenie reduktorów ciśnienia jak najbliżej zbiorników z tlenem.  

8.21.4     Należy zapewnić środki ochrony instalacji  przed nadciśnieniem, w sposób pozwalający na 
bezpieczne usunięcie tlenu do atmosfery. 

8.21.5     Przewody elastyczne wykorzystane do przesyłania tlenu powinny posiadać konstrukcję 
opóźniającą pożar i być typu uznanego przez PRS do stosowania na statkach lub innych obiektach 
podlegających nadzorowi PRS. 

8.21.6     Materiały zastosowane w urządzeniu, które przeznaczono do transportu tlenu powinny 
być oczyszczone z węglowodorów i osadów, aby zapobiec zapłonowi lub wybuchowi. Należy opra-
cować i wdrożyć formalne procedury czyszczenia takiego wyposażenia zgodnie z uznanymi nor-
mami lub standardami uzgodnionymi z PRS.  
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8.21.7     Sprężarki i przetłaczarki do tlenu oraz gazów nurkowych zawierających więcej niż 25% 
tlenu powinny być instalowane w osobnych pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych należy zamon-
tować instalację wykrywczą, monitorowania i alarmowania o stężeniu tlenu przekraczającym 23%.  

8.21.8     Sprężarki i przetłaczarki do tlenu oraz urządzenia do uzdatniania gazów nurkowych pod-
legają procedurze certyfikacji przez PRS zgodnie z wymaganiami w zakresie spełnienia wymagań 
środowiskowych, określonych w mających zastosowanie Przepisach PRS. W uzgodnieniu z PRS pro-
ces certyfikacji może uwzględniać inne standardy środowiskowe, jeżeli nie są one przywołane w sto-
sownych Przepisach PRS, a są powiązane z wymaganiami funkcjonalnymi dla danego statku oraz 
systemu nurkowego. 

8.21.9     Urządzenia monitorujące stężenie tlenu powinny być typu uznanego przez PRS.   

8.21.10     Stosowane w instalacji tlenowej elementy uszczelniające oraz smary powinny być typu 
uznanego do kontaktu z tlenem. 

8.22     Znakowanie i kod barw 

8.22.1     W przypadku instalacji rurociągów oraz butli gazowych/zbiorników ciśnieniowych należy 
zastosować kody barw określone w Tabeli 8-1. 

8.22.2     Dodatkowo, każda butla/ zbiornik ciśnieniowy powinny być oznaczone nazwą i symbolem 
gazu, który zawierają. Oznaczenie oraz kody barw butli gazowych powinny być widoczne od strony 
zaworu. 

Tabela 8-1   Kod barw 

Nazwa Symbol Kod barwy 

Tlen O2 Biała 

Azot N2 Czarna 

Powietrze Air Biała i czarna 
Ditlenek wegla CO2 Szara 

Hel He Brązowa 
Gazowa mieszanina tlenu z helem O2-He Biała i brązowa 

8.22.3     Oznaczenia i opisy 

W pomieszczeniu przechowywania gazów do oddychania należy umieścić tablice ostrzegawcze 
i informacyjne zgodnie z wymaganiami Administracji lub innych mających zastosowanie przepisów 
bezpieczeństwa. 

8.23     Wentylacja 

8.23.1     Postanowienia ogólne 

8.23.1.1     Przestrzenie zamknięte zawierające urządzenia i wyposażenie niezbędne do pracy sys-
temu hiperbarycznego  powinny posiadać wymuszoną wentylację zapewniającą 8 wymian powie-
trza na godzinę z niezależnym systemem. Wlot powietrza powinien być umieszczony w rejonie bez-
piecznym.  

8.23.1.2     Wentylatory powinny posiadać budowę nieiskrzącą spełniającą wymagania Cz. VIII Prze-
pisów klasyfikacji i budowy statków morskich PRS. 
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8.24     Środki ewakuacji 

8.24.1     Jednostki posiadające dodatkowy znak DIV SSS powinny być wyposażone w system ewa-
kuacji hiperbarycznej zgodnie z wymaganiem  Rezolucji IMO A.692(17).  

8.24.2     System ewakuacji hiperbarycznej (HES)  

8.24.2.1     Należy zapewnić system ewakuacji o wystarczającej pojemności do przeprowadzenia 
ewakuacji wszystkich nurków pod ciśnieniem w przypadku potrzeby opuszczenia statku. 

8.24.2.2     System ewakuacji hiperbarycznej powinien spełniać wymagania "Wytycznych i specyfi-
kacji dotyczących systemów ewakuacji hiperbarycznej (Guidelines and Specifications for Hyperba-
ric Evacuation Systems), przyjętych rezolucją IMO A.692(17). 

8.24.3     Wyposażenie do wodowania 

Wyposażenie do wodowania systemu ewakuacji hiperbarycznej (HES) powinno być wyprodu-
kowane, poddane przeglądowi oraz próbom zgodnie z mającymi zastosowanie wymaganiami Kon-
wencji SOLAS oraz Międzynarodowym kodeksem IMO urządzeń ratunkowych (Kodeks LSA), na ile 
to możliwe. 

8.25     Przeglądy i próby 

8.25.1     Zastosowanie 

8.25.1.1     W obecnym rozdziale podano wymagania dotyczące przeglądów i prób wyposażenia 
nurkowego, zainstalowanego po raz pierwszy na statku lub po ponownej instalacji na jednostce 
wsparcia prac nurkowych.  

8.25.1.2     Po zainstalowaniu systemu nurkowego na pokładzie, oprócz konwencjonalnych prób 
morskich, wymagane są specjalne przeglądy i próby w odniesieniu do określonej obsługi, do której 
statek został przeznaczony. Program prób i inspekcji powinien być zatwierdzony przez PRS i jako 
minimum obejmować: 

a) weryfikację dokumentacji projektowej oraz z nadzorów cząstkowych, 
b) próby ciśnieniowe i szczelności, 
c) próby szczelności instalacji,  
d) weryfikację czystości gazów,  
e) próby systemu podtrzymania życia, 
f) próby urządzeń dźwignicowych, 
g) próby systemów bezpieczeństwa, 
h) próby systemów elektrycznych oraz układów zasilania, automatyki, monitorowania i alar-

mowania, 
i) weryfikacja aparatury kontrolno-pomiarowej, 
j) próby portowe i morskie. 

8.25.1.3     Próby te powinny być  przeprowadzone zgodnie ze specyfikacją przeglądów i prób, która 
powinna być częścią instrukcji technicznej systemu nurkowego i która powinna być przedstawiona 
PRS przez stronę wnioskującą o klasyfikację.  

8.25.1.4     PRS powinien być właściwie poinformowany o czasie i miejscu prób oddania do użytku 
systemu nurkowego. 

8.25.1.5     Program prób zdawczo-odbiorczych systemu nurkowego powinien być zatwierdzony 
przez PRS. 
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8.25.1.6     W przypadku gdy system nurkowy jest certyfikowany  przez inną instytucję certyfikującą 
niż PRS, program prób certyfikacyjnych powinien być  przedstawiony do wglądu PRS. 

8.25.1.7     Wymagania dotyczące przeglądów i prób tego rozdziału są wymaganiami minimum, do-
datkowymi w stosunku do wymagań przepisów i standardów wymienionych w certyfikacie systemu 
nurkowego. 

8.25.1.8     PRS może wymagać powtórzenia lub dodatkowych prób według uznania  inspektora pro-
wadzącego przegląd. 

8.25.1.9     Fabryczne próby zdawczo-odbiorcze indywidualnego wyposażenia nurkowego nie są 
objęte zakresem tych przepisów.   

8.26     System nurkowy niezintegrowany trwale z jednostką (mobilny)  

8.26.1     System nurkowy niezainstalowany na określony okres czasu na pokładzie i czasowo zinte-
growany z systemami i urządzeniami statku obsługującego prace podwodne powinien spełniać wy-
magania PRS, obejmujące przeglądy i próby określone w rozdziale [2], po każdym  ponownym  za-
instalowaniu na pokładzie jednostki pływającej lub innego obiektu. 

8.26.2     Po pomyślnym zakończeniu etapu prób funkcjonalnych systemu nurkowego, statek może 
otrzymać dodatkowy znak klasy Transferable  DIV SSA lub  Transferable DIV SSB  lub Transferable 
DIV SSS,  zgodnie z wymaganiami Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich  PRS, Cz. I  − 
Zasady klasyfikacji.   

8.26.3     Inne, związane z klasą statku, dodatkowe wymagania dla statku i zintegrowanego czasowo 
na jego pokładzie systemu nurkowego, takie jak. np. warunki lub ograniczenia w zakresie głębokości 
lub ograniczenia pogodowe wykraczające poza zakres związany ze znakami dodatkowymi, wpisy-
wane są do Świadectwa klasy/Tymczasowego świadectwa klasy. 

8.27     Przegląd w eksploatacji 

Zakres przeglądu w eksploatacji dla utrzymania klasy został opisany w Części I Przepisów PRS − 
Zasady klasyfikacji i budowy statków morskich.  

8.27.1     Próby systemów hiperbarycznych na statku 

8.27.1.1     Przeglądy i próby instalacji systemu hiperbarycznego powinny obejmować co najmniej: 
a) Weryfikację dostępności na statku następujących dokumentów: 

− instrukcja techniczna systemu nurkowego, określona w rozdz. 1.14  
− system planowego utrzymania urządzeń (PMS), opracowany w oparciu o wytyczne zawarte 

w Publikacji PRS 2/P, 
b) Weryfikację dokumentacji w zakresie konstrukcji fundamentów urządzeń systemu obsługi ko-

mór hiperbarycznych oraz dzwonu nurkowego, 
c) Weryfikację układu mocowania urządzeń i wyposażenia nurkowego, 
d) Próby funkcjonalne głównego źródła zasilania energią, awaryjnego źródła zasilania oraz przełącz-

ników z jednego źródła na drugie. Weryfikację poprawności działania sygnałów alarmowych oraz 
wskaźników, 

e) Ogólne badanie okablowania elektrycznego i transmisji danych, 
f) Próby funkcjonalne głównego i alternatywnego systemu łączności dwukierunkowej w miejscu 

nurkowania, tj. pomiędzy nurkami, komorami, pomieszczeniami kontroli, punktami wodowania 
oraz innymi ważnymi miejscami dla bezpieczeństwa systemu nurkowego oraz obsługującego 
personelu, 

g) Próby instalacji gazów oddechowych: 
−  ogólna inspekcja zbiorników magazynowych  gazów oddechowych, 
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− weryfikacja czystości systemu rurociągów gazów oddechowych zgodnie z zatwierdzonymi 
procedurami, 

− próby gazoszczelności wszystkich elementów uszczelniających przestrzeni zamkniętych do 
przechowywania gazów oddechowych, 

− potwierdzenie poprawności działania wentylacji wymuszonej przestrzeni zamkniętych, 
wykorzystywanych do magazynowania gazów oddechowych, 

− próba  funkcjonalna środków zabezpieczających przed nadciśnieniem w instalacji tlenowej, 
− próba systemu  sygnalizacji alarmowej systemu monitorowania  stężenia  tlenu, 
− próba funkcjonalna tablic z armaturą  sterującą w pomieszczeniach zbiorników magazyno-

wych gazów oddechowych oraz magazynów,  butle na mieszaniny oddechowe., 
h) Próba funkcjonalna automatycznego systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru, 
i) Inspekcja i próby stałego systemu gaśniczego przeznaczonego do pomieszczeń wewnętrznych, 

zawierających wyposażenie do nurkowania, 
j) Inspekcja wyposażenia strażackiego, włącznie z niezależnymi aparatami oddechowymi na sprę-

żone  powietrze, przenośnymi aparatami do łączności dwukierunkowej oraz awaryjną maską 
do oddychania, czy jest kompletne i w dobrym stanie oraz że butle, włącznie z butlami zapaso-
wymi wszystkich wymaganych niezależnych aparatów oddechowych, są wystarczająco nałado-
wane. 

k) Próby funkcjonalne samozamykających systemów drzwi umieszczonych w grodziach stanowią-
cych granice z przyległymi pomieszczeniami, 

l) Ogólne badania widocznych części elementów składowych konstrukcyjnej ochrony przeciwpo-
żarowej, takich jak grodzie, pokłady, drzwi i szyby, ze szczególnym uwzględnieniem ich szczel-
ności oraz szczelności materiału izolacyjnego. 

8.27.2     Wszystkie połączenia instalacji rurociągów oraz przewodów gazowych, hydraulicznych 
i elektrycznych  pomiędzy stałą instalacją na statku  oraz instalacjami systemu nurkowego  powinny 
być przedmiotem inspekcji i prób w obecności PRS. 
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ZAŁĄCZNIKI: 

Wzory dokumentów do klasyfikacji i certyfikacji systemu nurkowego 
(w trakcie opracowania) 

1. Zestawienie symboli klasy urządzeń techniki nurkowej i podwodnej   
2. IMO Diving  System Safety  Certificate – wzór 
3. Certyfikat PRS dla systemu nurkowego – wzór 
4. Certyfikat PRS dla obiektu zanurzalnego – wzór 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Symbole klasy urządzeń techniki podwodnej i hiperbarycznej  
wg Przepisów PRS 

Symbol klasy Opis 

SSS 
Zasadniczy symbol klasy systemu nurkowego do nurkowań saturowanych 
zbudowanego pod nadzorem PRS. 

SSA 
Zasadniczy symbol klasy systemu nurkowego do nurkowań z wykorzysta-
niem sprężonego powietrza i zbudowanego pod nadzorem PRS 

SSB 
Zasadniczy symbol klasy systemu nurkowego do nurkowań z wykorzysta-
niem powietrza zbudowanego pod nadzorem PRS: 

(SSS) lub (SSA) lub (SSB) 
 

Jeżeli system nurkowy został zbudowany pod nadzorem innej instytucji kla-
syfikacyjnej, a następnie zostaje mu nadana klasa PRS, to otrzymuje symbol 
klasy: 

S  K SUBMERSIBLE Zasadniczy symbol klasy obiektu zanurzalnego zbudowanego pod nadzorem 
PRS 

Zasadniczy symbol klasy obiektu zanurzalnego zbudowanego bez nadzoru PRS 

K  SUBMERSIBLE 
Jeżeli obiekt zanurzalny został zbudowany pod nadzorem innej instytucji kla-
syfikacyjnej, a następnie zostaje mu nadana klasa PRS, to otrzymuje symbol 
klasy:  

Zasadniczy symbol klasy obiektu zanurzalnego zbudowanego bez nadzoru 
instytucji klasyfikacyjnej 

SUBMERSIBLE 
 

Jeżeli obiekt zanurzalny został zbudowany bez nadzoru instytucji klasy-
fikacyjnej, a następnie zostaje mu nadana klasa PRS, to otrzymuje symbol 
klasy:  

S  K  DECOMPRESSION CHAMBER 
 

Zasadniczy symbol klasy komory dekompresyjnej zbudowanej pod nadzorem 
PRS 

Zasadniczy symbol klasy komory dekompresyjnej zbudowanej bez nadzoru PRS 

K  DECOMPRESSION CHAMBER 
Jeżeli komora dekompresyjna została zbudowana pod nadzorem innej insty-
tucji klasyfikacyjnej, a następnie została nadana klasa PRS, to otrzymuje 
symbol klasy:  

Zasadniczy symbol klasy komory dekompresyjnej zbudowanej bez nadzoru 
 instytucji klasyfikacyjnej 

(K)  DECOMPRESSION CHAMBER 
Jeżeli komora dekompresyjna została zbudowana bez nadzoru instytucji kla-
syfikacyjnej, a następnie zostaje mu nadana klasa PRS, to otrzymuje symbol 
klasy:  
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