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MIÆDZYNARODOWA KONWENCJA 

o zapobieganiu zanieczyszczenia morza przez statki, 1972, sporz¹dzona w 

Londynie 2 listopada 1973 r. wraz z zaù¹cznikami I, II, III, IV i V, oraz 

Protokóù z 1978 r. dotycz¹cy tej konwencji, wraz z zaù¹cznikiem I, 

sporz¹dzony w Londynie 17 lutego 1978 r. *  

(Dz. U. z 1987 r. Nr 17, poz. 101; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 202, poz. 1679.) 

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej LudowejRADA PAÑSTWA 

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

podaje do powszechnej wiadomo�ci: 

W dniu 2 listopada 1973 r. sporz¹dzona zostaùa w Londynie Miêdzynarodowa konwencja o 
zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, wraz z zaù¹cznikami I, II, III, IV i V, a w 

dniu 17 lutego 1978 r. sporz¹dzony zostaù w Londynie Protokóù z 1978 r. dotycz¹cy 
Miêdzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, wraz z 

zaù¹cznikiem I. 

Po zaznajomieniu siê z powy¿sz¹ konwencj¹ wraz z zaù¹cznikami I, II, III, IV i V oraz protokoùem 
z 1978 r. dotycz¹cej tej konwencji i z zaù¹cznikiem I do niego Rada Pañstwa uznaùa je i uznaje za 

sùuszne zarówno w caùo�ci, jak i ka¿de z postanowieñ w nich zawartych; o�wiadcza, ¿e wymieniona 
konwencja wraz z zaù¹cznikami I, II, III, IV i V oraz wymieniony protokóù wraz z zaù¹cznikiem I s¹ 

przyjête, ratyfikowane i potwierdzone, oraz przyrzeka, ¿e bêd¹ niezmiennie zachowywane. 

Na dowód czego wydany zostaù akt niniejszy, opatrzony pieczêci¹ Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. 

Dano w Warszawie dnia 13 lutego 1986 r. 

(Tekst konwencji i protokoùu zawiera zaù¹cznik do niniejszego numeru) 
 

ZA£¥CZNIK  

MIÆDZYNARODOWA KONWENCJA 

o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki, 1973 

id21739156 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



sporz¹dzona w Londynie dnia 2 listopada 1973 r. 

Strony konwencji, 

�wiadome konieczno�ci ochrony �rodowiska czùowieka w ogóle, a �rodowiska morskiego w 
szczególno�ci, 

uznaj¹c, ¿e rozmy�lne, spowodowane niedbalstwem lub przypadkowe usuniêcie ze statków oleju 
lub innych substancji szkodliwych stanowi powa¿ne êródùo zanieczyszczenia, 

uznaj¹c równie¿ doniosùo�ã Miêdzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza 
olejami z 1954 r., jako pierwszego wielostronnego aktu prawnego, zawartego w celu ochrony 
�rodowiska, i doceniaj¹c znaczny wkùad tamtej konwencji w ochronê mórz oraz �rodowiska 
przybrze¿nego przed zanieczyszczaniem, 

pragn¹c doprowadziã do caùkowitego wyeliminowania umy�lnego zanieczyszczania �rodowiska 
morskiego olejami i innymi substancjami szkodliwymi oraz do zmniejszenia przypadkowego zrzutu 
tych substancji, 

uwa¿aj¹c, ¿e cel ten najlepiej mo¿na osi¹gn¹ã przez ustalenie zasad nie ograniczaj¹cych siê tylko 
do zanieczyszczenia olejami, lecz maj¹cych znaczenie uniwersalne, 

uzgodniùy, co nastêpuje: 

 
Artykuù  1  
Zobowi¹zania ogólne wynikaj¹ce z konwencji 

1. Strony konwencji zobowi¹zuj¹ siê stosowaã postanowienia niniejszej konwencji i tych 
zaù¹czników, którymi s¹ zwi¹zane, w tym celu, aby zapobiegaã zanieczyszczaniu �rodowiska 
morskiego przed zrzutami szkodliwych substancji lub wyciekami zawieraj¹cymi takie substancje, 
powoduj¹cymi naruszenie postanowieñ konwencji. 

2. Je¿eli wyraênie nie przewidziano inaczej, powoùanie siê na niniejsz¹ konwencjê oznacza 
jednocze�nie powoùanie siê na protokoùy i zaù¹czniki do niej. 

 
Artykuù  2  
Definicje 

W rozumieniu niniejszej konwencji, je¿eli wyraênie nie przewidziano inaczej: 

1)  "prawidùa" oznaczaj¹ przepisy zawarte w zaù¹cznikach do niniejszej konwencji, 

2)  "substancja szkodliwa" oznacza jak¹kolwiek substancjê, która, je¿eli zostanie wprowadzona 
do morza, mo¿e spowodowaã powstanie niebezpieczeñstwa dla zdrowia ludzkiego albo 
zagro¿enie dla ¿ywych zasobów i ¿ycia w morzu, pogarszaã walory rekreacyjne lub te¿ 
utrudniaã inne zgodne z prawem u¿ytkowanie morza, oraz jak¹kolwiek substancjê podlegaj¹c¹ 
kontroli na podstawie niniejszej konwencji, 

3a)  "zrzut" w odniesieniu do substancji szkodliwych lub wycieków zawieraj¹cych takie 
substancje oznacza ka¿de usuniêcie takich substancji ze statku i obejmuje ka¿de ich 
przedostanie siê do morza, pozbycie, rozlewanie, ciekniêcie, pompowanie, wydzielanie lub 
opró¿nianie; 



b)   "zrzut" nie obejmuje: 

i) zatapiania w rozumieniu Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez 
zatapianie odpadów i innych substancji, sporz¹dzonej w Londynie dnia 13 listopada 
1972 r., lub 

ii) usuwania szkodliwych substancji powstaùych bezpo�rednio w wyniku badañ, 
eksploatacji i przetwarzania na morzu zasobów mineralnych dna morskiego, lub 

iii) usuwania szkodliwych substancji w celach prawnie uznanych badañ naukowych, 
odno�nie do likwidacji zanieczyszczenia lub jego kontroli, 

4)  "statek" oznacza jednostkê pùywaj¹c¹ jakiegokolwiek typu, u¿ywan¹ w �rodowisku 
morskim, i obejmuje wodoloty, poduszkowce, statki podwodne, urz¹dzenia pùywaj¹ce oraz staùe 
b¹dê pùywaj¹ce platformy, 

5)  "Administracja" oznacza rz¹d pañstwa, pod którego zarz¹dem statek jest eksploatowany. W 
odniesieniu do statków uprawnionych do podnoszenia bandery jakiegokolwiek pañstwa 
Administracja oznacza rz¹d tego pañstwa. W odniesieniu do staùych lub pùywaj¹cych platform 
u¿ywanych do badañ i eksploatacji dna morskiego i jego wnêtrza przylegùego do wybrze¿a, nad 
którym pañstwo nadbrze¿ne wykonuje swoj¹ jurysdykcjê w celu badañ i eksploatacji ich 
zasobów naturalnych, Administracja oznacza rz¹d danego Pañstwa nadbrze¿nego, 

6)  "wypadek" oznacza jakiekolwiek zdarzenie obejmuj¹ce faktyczny lub domniemany zrzut do 
morza szkodliwej substancji lub wyciek zawieraj¹cy tak¹ substancjê, 

7)  "Organizacja" oznacza Miêdzyrz¹dow¹ Morsk¹ Organizacjê Doradcz¹.*) 

______ 

*) Obecnie Miêdzynarodowa Organizacja Morska. 

 
Artykuù  3  
Zastosowanie 

1. Niniejsz¹ konwencjê stosuje siê do: 

a) statków uprawnionych do podnoszenia bandery Strony konwencji oraz 

b) statków nieuprawnionych do podnoszenia bandery Strony, ale eksploatowanych pod 
zarz¹dem Strony. 

2. Ýadne z postanowieñ tego artykuùu nie mo¿e byã interpretowane jako ograniczaj¹ce lub 
rozszerzaj¹ce jurysdykcjê Stron, zgodnie z prawem miêdzynarodowym, nad dnem morskim i jego 
wnêtrzem przylegùym do ich wybrze¿y, w celu poszukiwania i eksploatacji ich zasobów 
naturalnych. 

3. Niniejszej konwencji nie stosuje siê do jakiegokolwiek okrêtu wojennego, floty pomocniczej ani 
do innych statków stanowi¹cych wùasno�ã pañstwa lub eksploatowanych przez nie i u¿ywanych 
czasowo wyù¹cznie w rz¹dowej sùu¿bie niehandlowej. Jednak¿e ka¿da ze Stron zapewni przez 
podjêcie odpowiednich �rodków nie utrudniaj¹cych operacji statkami lub zdolno�ci operacyjnych 



statków stanowi¹cych jej wùasno�ã b¹dê przez ni¹ eksploatowanych, ¿e bêd¹ one postêpowaã 
zgodnie z niniejsz¹ konwencj¹ w takim zakresie, w jakim jest to sùuszne i wykonalne. 

 
Artykuù  4  
Naruszenie 

1. Jakiekolwiek naruszenie wymagañ niniejszej konwencji jest zakazane i za nie bêd¹ stosowane 
sankcje przewidziane zgodnie z prawem Administracji danego statku, gdziekolwiek naruszenie 
nast¹pi. Je¿eli Administracja zostanie poinformowana o takim naruszeniu i uzna, ¿e zebrane 
dowody s¹ wystarczaj¹ce do wszczêcia postêpowania, w zwi¹zku z domniemanym naruszeniem, 
spowoduje ona, aby postêpowanie zostaùo wszczête zgodnie z jej prawem, tak szybko jak to jest 
mo¿liwe. 

2. Jakiekolwiek naruszenie wymagañ niniejszej konwencji w granicach jurysdykcji którejkolwiek 
ze Stron konwencji jest zakazane i za nie stosowane bêd¹ sankcje ustanowione przez prawo tej 
Strony. Kiedykolwiek naruszenie takie nast¹pi, Strona ta powinna: 

a) albo spowodowaã wszczêcie postêpowania zgodnie z jej prawem, 

b) albo dostarczyã Administracji statku tak¹ informacjê i dowód na to, ¿e naruszenie 
nast¹piùo, jakie mog¹ byã w jej posiadaniu. 

3. Je¿eli informacja lub dowód w sprawie jakiegokolwiek naruszenia niniejszej konwencji przez 
statek zostaùy dostarczone Administracji tego statku, Administracja niezwùocznie powiadomi o 
podjêtym dziaùaniu Stronê, która dostarczyùa tê informacjê lub dowód, oraz Organizacjê. 

4. Kary przewidziane przez prawo Strony na podstawie niniejszego artykuùu bêd¹ dostatecznie 
surowe, by odstraszyã od naruszeñ niniejszej konwencji, oraz bêd¹ równie surowe niezale¿nie od 
tego, gdzie naruszenia nast¹piùy. 

 
Artykuù  5  
Úwiadectwa i specjalne zasady dotycz¹ce inspekcji statków 

1. Z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 2 niniejszego artykuùu �wiadectwo wydane z upowa¿nienia 
Strony konwencji zgodnie z postanowieniami prawideù bêdzie akceptowane przez inne Strony i 
uznawane we wszystkich celach, jakich niniejsza konwencja dotyczy, za maj¹ce tak¹ sam¹ wa¿no�ã 
jak �wiadectwo wydane przez nie. 

2. Statek, który ma obowi¹zek posiadania �wiadectwa zgodnie z postanowieniami odpowiednich 
prawideù, podczas pobytu w portach lub przystaniach przeùadunkowych na morzu, podlegùych 
jurysdykcji Strony, podlega inspekcji urzêdników nale¿ycie upowa¿nionych przez tê Stronê. Ka¿da 
taka inspekcja ograniczy siê do sprawdzenia, czy na statku znajduje siê wa¿ne �wiadectwo, chyba 
¿e istniej¹ oczywiste podstawy, aby przypuszczaã, ¿e stan statku lub jego wyposa¿enie w istotny 
sposób nie odpowiadaj¹ danym tego �wiadectwa. W takim wypadku albo wówczas, gdy statek nie 
ma wa¿nego �wiadectwa, Strona dokonuj¹ca inspekcji podejmie takie kroki, które zapewni¹, ¿e 
statek ten nie wyjdzie w morze, dopóki nie bêdzie mógù odbywaã ¿eglugi bez powodowania 
nadmiernego zagro¿enia dla �rodowiska morskiego. Strona ta mo¿e jednak udzieliã takiemu 



statkowi zezwolenia na opuszczenie portu lub przystani przeùadunkowej na morzu w celu udania siê 
do najbli¿szej odpowiedniej stoczni remontowej. 

3. Je¿eli Strona nie wyrazi zgody na wej�cie obcego statku do jej portów lub przystani 
przeùadunkowych na morzu, podlegaj¹cych jej jurysdykcji, lub podejmie jakiekolwiek dziaùanie 
przeciwko takiemu statkowi, gdy¿ statek ten nie odpowiada postanowieniom niniejszej konwencji, 
powinna ona natychmiast poinformowaã konsula lub przedstawiciela dyplomatycznego Strony, 
której banderê statek ma prawo podnosiã, lub, je¿eli to nie jest mo¿liwe, Administracjê danego 
statku. Przed odmówieniem zgody na wej�cie statku lub podjêciem takiego dziaùania Strona mo¿e 
za¿¹daã konsultacji z Administracj¹ danego statku. Administracja bêdzie równie¿ powiadomiona, w 
razie gdy statek nie ma wa¿nego �wiadectwa, zgodnie z postanowieniami prawideù. 

4. W stosunku do statków Pañstw nie bêd¹cych Stronami konwencji Strony bêd¹ stosowaã 
wymagania konwencji w takim zakresie, w jakim bêdzie to niezbêdne do zapewnienia, aby statki te 
nie byùy traktowane w sposób bardziej uprzywilejowany. 

 
Artykuù  6  
Wykrywanie naruszeñ i zapewnienie przestrzegania konwencji 

1. Strony konwencji bêd¹ wspóùpracowaã w wykrywaniu naruszeñ i zapewnianiu przestrzegania 
postanowieñ niniejszej konwencji, z u¿yciem wszystkich wùa�ciwych i dostêpnych �rodków 
wykrywania i kontroli �rodowiska oraz odpowiednich sposobów przekazywania informacji i 
gromadzenia dowodów. 

2. Statek, do którego stosuje siê niniejsz¹ konwencjê, mo¿e w jakimkolwiek porcie Strony lub 
przystani przeùadunkowej na morzu podlegaã inspekcji, wykonywanej przez urzêdników 
wyznaczonych lub upowa¿nionych przez Stronê, w celu ustalenia, czy ze statku nie dokonano 
zrzutu jakichkolwiek szkodliwych substancji z naruszeniem postanowieñ prawideù. Je¿eli inspekcja 
wyka¿e naruszenie konwencji, sprawozdanie z takiej inspekcji zostanie przesùane Administracji w 
celu podjêcia odpowiedniego dziaùania. 

3. Ka¿da Strona dostarczy Administracji dowód na to, je¿eli taki istnieje, ¿e statek dokonaù zrzutu 
szkodliwych substancji lub spowodowaù wyciek zawieraj¹cy takie substancje z naruszeniem 
postanowieñ prawideù. Je¿eli jest to wykonalne, wùa�ciwe wùadze tej Strony powiadomi¹ kapitana 
statku o domniemanym naruszeniu. 

4. Po otrzymaniu takiego dowodu Administracja poinformowana w ten sposób zbada sprawê i mo¿e 
za¿¹daã, aby druga Strona dostarczyùa dalszy lub bardziej przekonywuj¹cy dowód dotycz¹cy 
domniemanego naruszenia. Je¿eli Administracja uzna, ¿e istnieje wystarczaj¹cy dowód do 
wszczêcia postêpowania w sprawie domniemanego naruszenia, spowoduje ona, aby postêpowanie 
takie zostaùo wszczête zgodnie z jej prawem, tak szybko, jak to jest mo¿liwe. Administracja 
poinformuje niezwùocznie o podjêtym dziaùaniu Stronê, która powiadomiùa o domniemanym 
naruszeniu, oraz Organizacjê. 

5. Strona mo¿e tak¿e poddaã inspekcji statek, do którego niniejsz¹ konwencjê siê stosuje, gdy 
wejdzie on do portów lub przystani przeùadunkowych na morzu, podlegaj¹cych jej jurysdykcji, 
je¿eli otrzyma od jakiejkolwiek Strony pro�bê o przeprowadzenie dochodzenia wraz  z 
dostarczonymi dowodami na to, ¿e statek w jakimkolwiek miejscu dokonaù zrzutu szkodliwych 
substancji lub spowodowaù wyciek zawieraj¹cy takie substancje. Sprawozdanie z takiego 



dochodzenia nale¿y przesùaã Stronie, która zgùosiùa pro�bê, oraz Administracji, tak aby 
odpowiednie dziaùanie mogùo byã podjête zgodnie z niniejsz¹ konwencj¹. 

 
Artykuù  7  
Nie uzasadnione opóênianie rejsu statków 

1. Nale¿y podj¹ã wszelkie mo¿liwe starania, aby unikn¹ã nie uzasadnionego przetrzymania statku 
lub opóênienia jego rejsu podczas wykonywania uprawnieñ na podstawie artykuùów 4, 5 lub 6 
niniejszej konwencji. 

2. Statek, który bez uzasadnienia zostaù przetrzymany lub któremu opóêniono rejs podczas 
wykonywania uprawnieñ na podstawie artykuùów 4, 5 lub 6 niniejszej konwencji, ma prawo do 
odszkodowania z tytuùu jakiejkolwiek poniesionej z tego powodu straty lub szkody. 

 
Artykuù  8  
Sprawozdania dotycz¹ce wypadków zwi¹zanych z substancjami szkodliwymi 

1. Zgodnie z postanowieniami protokoùu I do niniejszej konwencji z ka¿dego wypadku nale¿y 
sporz¹dziã sprawozdanie, bez zwùoki i w mo¿liwie najpeùniejszym zakresie. 

2. Ka¿da ze Stron konwencji: 

a) stworzy niezbêdne warunki do wyznaczenia wùa�ciwego urzêdnika lub agencji do 
przyjmowania i sporz¹dzania sprawozdañ dotycz¹cych wypadków oraz 

b) zawiadomi Organizacjê z podaniem szczegóùów o podjêtych w tym kierunku krokach, w 
celu poinformowania innych Stron oraz pañstw czùonkowskich Organizacji. 

3. Gdy Strona otrzyma sprawozdanie zgodnie z postanowieniami niniejszego artykuùu, Strona ta 
niezwùocznie przeka¿e sprawozdanie: 

a) Administracji zainteresowanej statkiem oraz 

b) jakiemukolwiek innemu Pañstwu, które mo¿e byã dotkniête wypadkiem. 

4. Ka¿da Strona konwencji wyda instrukcje swoim morskim statkom i samolotom inspekcyjnym 
oraz innym wùa�ciwym sùu¿bom, aby zawiadamiaùy swe wùadze o jakichkolwiek wypadkach 
okre�lonych w protokole I do niniejszej konwencji. Strona ta, je¿eli uzna to z sùuszne, zawiadomi 
odpowiednio Organizacjê oraz ka¿d¹ zainteresowan¹ Stronê. 

 
Artykuù  9  
Inne umowy i interpretacja 

1. Niniejsza konwencja po jej wej�ciu w ¿ycie zast¹pi Miêdzynarodow¹ konwencjê o zapobieganiu 
zanieczyszczaniu morza olejami z 1954 r. wraz z tymi poprawkami, które s¹ obowi¹zuj¹ce dla 
Stron tamtej konwencji. 



2. Ýadne z postanowieñ niniejszej konwencji nie stoi na przeszkodzie kodyfikacji i rozwijaniu 
prawa morza przez Konferencjê Prawa Morza Organizacji Narodów Zjednoczonych, zwoùan¹ na 
podstawie rezolucji 2750 C (XXV) Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
ani obecnych lub przyszùych roszczeñ i pogl¹dów prawnych jakiegokolwiek pañstwa, dotycz¹cych 
prawa morza oraz charakteru i zasiêgu jurysdykcji Pañstwa nadbrze¿nego i Pañstwa bandery. 

3. Okre�lenie "jurysdykcja" w niniejszej konwencji bêdzie interpretowane w �wietle prawa 
miêdzynarodowego obowi¹zuj¹cego w czasie stosowania lub interpretacji niniejszej konwencji. 

 
Artykuù  10  
Rozstrzyganie sporów 

Ka¿dy spór miêdzy dwiema lub wiêcej Stronami konwencji, dotyczy interpretacji lub 
stosowania niniejszej konwencji, w razie gdy rozstrzygniêcie w drodze rokowañ miêdzy 
zainteresowanymi Stronami nie byùoby mo¿liwe i gdy Strony te nie uzgodni¹ inaczej, zostanie 
poddany na ¿¹danie którejkolwiek z nich arbitra¿owi, jak to przewidziano w protokole II do 
niniejszej konwencji. 

 
Artykuù  11  
Przekazywanie informacji 

1. Strony konwencji zobowi¹zuj¹ siê przekazywaã Organizacji: 

a) teksty ustaw, rozporz¹dzeñ, dekretów oraz innych aktów prawnych, które zostaùy 
ogùoszone, w odniesieniu do ró¿nych zagadnieñ wchodz¹cych w zakres niniejszej konwencji, 

b) wykaz agencji pozarz¹dowych upowa¿nionych do dziaùania w ich imieniu w sprawach 
dotycz¹cych projektowania, budowy i wyposa¿enia statków przewo¿¹cych substancje 
szkodliwe, zgodnie z postanowieniami prawideù, 

c) dostateczn¹ liczbê wzorów �wiadectw wydawanych w my�l postanowieñ prawideù, 

d) wykaz urz¹dzeñ odbiorczych wraz z podaniem ich lokalizacji, pojemno�ci i posiadanych 
udogodnieñ oraz innych cech charakterystycznych, 

e) sprawozdania urzêdowe lub wyci¹gi ze sprawozdañ urzêdowych w takim zakresie, w jakim 
uwidaczniaj¹ one skutki stosowania niniejszej konwencji, oraz 

f) roczne sprawozdania statystyczne, w formie ujednoliconej przez Organizacjê, dotycz¹ce  
kar naùo¿onych z tytuùu naruszenia postanowieñ niniejszej konwencji. 

2. Organizacja powiadomi Strony  o otrzymaniu wszelkich informacji na podstawie niniejszego 
artykuùu i prze�le wszystkim Stronom ka¿d¹ informacjê przekazan¹ jej zgodnie z ust. 1 lit. b)-f). 

 
Artykuù  12  
Wypadki statków 



1. Ka¿da Administracja zobowi¹zuje siê prowadziã dochodzenie w sprawie ka¿dego wypadku, 
jakiemu ulegù którykolwiek z jej statków objêtych postanowieniami prawideù, je¿eli wypadek taki 
spowodowaù znaczne skutki szkodliwe w �rodowisku morskim. 

2. Ka¿da Strona konwencji zobowi¹zuje siê przekazywaã Organizacji informacje dotycz¹ce 
wyników takiego dochodzenia, je¿eli uzna, ¿e  informacja taka mo¿e byã pomocna w okre�laniu, 
jakie zmiany w konwencji mogùyby byã po¿¹dane. 

 
Artykuù  13  
Podpisanie, ratyfikacja, przyjêcie, zatwierdzenie i przyst¹pienie 

1. Niniejsza konwencja bêdzie otwarta do podpisu w siedzibie Organizacji od dnia 15 stycznia 1974 
r. do dnia 31 grudnia 1974 r., a nastêpnie otwarta do przyst¹pienia. Pañstwa mog¹ staã siê Stron¹ 
niniejszej konwencji przez: 

a) podpisanie bez zastrze¿enia ratyfikacji, przyjêcia lub zatwierdzenia albo 

b) podpisanie z zastrze¿eniem ratyfikacji, przyjêcia lub zatwierdzenia, po którym nast¹pi 
ratyfikacja, przyjêcie lub zatwierdzenie, albo 

c) przyst¹pienie. 

2. Ratyfikacja, przyjêcie, zatwierdzenie lub przyst¹pienie nastêpuje przez zùo¿enie w tym celu 
odpowiedniego dokumentu Sekretarzowi Generalnemu Organizacji. 

3. Sekretarz Generalny Organizacji poinformuje wszystkie Pañstwa, które podpisaùy niniejsz¹ 
konwencjê lub do niej przyst¹piùy, o ka¿dym podpisaniu lub zùo¿eniu ka¿dego nowego dokumentu 
dotycz¹cego ratyfikacji, przyjêcia, zatwierdzenia lub przyst¹pienia oraz o dacie jego zùo¿enia. 

 
Artykuù  14  
Zaù¹czniki opcyjne 

*) 

1. Pañstwo mo¿e w chwili podpisania, ratyfikacji, przyjêcia, zatwierdzenia niniejszej konwencji lub 
przyst¹pienia do niej o�wiadczyã, ¿e nie przyjmuje któregokolwiek lub wszystkich zaù¹czników 
opcyjnych III, IV i V do niniejszej konwencji (zwanych dalej "zaù¹cznikami opcyjnymi"). Z 
zastrze¿eniem powy¿szego Strony konwencji bêd¹ zwi¹zane zaù¹cznikami w caùo�ci. 

2. Pañstwo, które o�wiadczyùo, ¿e nie jest zwi¹zane zaù¹cznikiem opcyjnym, mo¿e w jakimkolwiek 
czasie przyj¹ã taki zaù¹cznik przez zùo¿enie w Organizacji dokumentu, którego rodzaj zostaù 
okre�lony w artykule 13 ust. 2. 

3. Pañstwo, które zùo¿yùo o�wiadczenie zgodnie z ust. 1 w odniesieniu do zaù¹cznika opcyjnego i 
które nastêpnie nie przyjêùo tego zaù¹cznika zgodnie z ust. 2, nie bêdzie miaùo ¿adnych zobowi¹zañ 
ani te¿ nie bêdzie uprawnione do ¿¹dania jakichkolwiek przywilejów przewidzianych w niniejszej 
konwencji w sprawach bêd¹cych przedmiotem takiego zaù¹cznika i wszelkie powoùania siê na 
Strony w tej konwencji nie bêd¹ obejmowaùy tego Pañstwa w zakresie spraw bêd¹cych 
przedmiotem danego zaù¹cznika. 



4. Organizacja powiadomi Pañstwa, które podpisaùy niniejsz¹ konwencjê lub do niej przyst¹piùy, o 
ka¿dym o�wiadczeniu zùo¿onym w my�l niniejszego artykuùu, a tak¿e o otrzymaniu ka¿dego 
dokumentu zùo¿onego zgodnie z postanowieniami ust. 2 niniejszego artykuùu. 

______ 

*) Tekst zaù¹czników znajduje siê w Polskim Rejestrze Statków. 

 
Artykuù  15  
Wej�cie w ¿ycie 

1. Niniejsza konwencja wejdzie w ¿ycie po upùywie dwunastu miesiêcy od daty, w której co 
najmniej 15 pañstw posiadaj¹cych floty handlowe stanowi¹ce ù¹cznie nie mniej ni¿ 50 procent 
pojemno�ci brutto �wiatowej floty handlowej stanie siê jej Stronami zgodnie z artykuùem 13 
niniejszej konwencji. 

2. Zaù¹cznik opcyjny wejdzie w ¿ycie po upùywie dwunastu miesiêcy od daty, w której warunki 
okre�lone w ust. 1 niniejszego artykuùu zostan¹ speùnione w stosunku do tego zaù¹cznika. 

3. Organizacja poinformuje Pañstwa, które podpisaùy niniejsz¹ konwencjê lub do niej przyst¹piùy, o 
dacie jej wej�cia w ¿ycie oraz dacie wej�cia w ¿ycie zaù¹cznika opcyjnego, zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykuùu. 

4. W stosunku do Pañstw, które zùo¿yùy dokumenty ratyfikacji, przyjêcia, zatwierdzenia lub 
przyst¹pienia do niniejszej konwencji lub do któregokolwiek zaù¹cznika opcyjnego po speùnieniu 
warunków wymaganych do ich wej�cia w ¿ycie, lecz przed dat¹ ich wej�cia w ¿ycie, ratyfikacja, 
przyjêcie, zatwierdzenie lub przyst¹pienie nabieraj¹ mocy w dniu wej�cia w ¿ycie konwencji lub 
takiego zaù¹cznika albo w trzy miesi¹ce po zùo¿eniu dokumentu, zale¿nie od tego, która z tych dat 
jest póêniejsza. 

5. W stosunku do Pañstw, które zùo¿yùy dokumenty ratyfikacji, przyjêcia, zatwierdzenia lub 
przyst¹pienia po dacie wej�cia w ¿ycie konwencji lub zaù¹cznika opcyjnego, konwencja lub 
zaù¹cznik opcyjny wejdzie w ¿ycie w trzy miesi¹ce po zùo¿eniu tych dokumentów. 

6. Po dacie, w której zostaùy speùnione wszystkie warunki wymagane zgodnie z artykuùem 16 do 
wej�cia w ¿ycie poprawki do niniejszej konwencji lub do zaù¹cznika opcyjnego, ka¿dy dokument 
dotycz¹cy ratyfikacji, przyjêcia, zatwierdzenia lub przyst¹pienia bêdzie odnosiã siê do konwencji 
lub zaù¹cznika wraz z poprawkami. 

 
Artykuù  16  
Poprawki 

1. Niniejsza konwencja mo¿e byã zmieniona w jakimkolwiek trybie okre�lonym w poni¿szych 
ustêpach. 

2. Poprawki rozpatrywane przez Organizacjê: 

a) Ka¿da poprawka zaproponowana przez Stronê konwencji powinna byã przedstawiona 
Organizacji i przesùana przez jej Sekretarza Generalnego wszystkim czùonkom Organizacji 
oraz wszystkim Stronom co najmniej na sze�ã miesiêcy przed jej rozpatrzeniem. 



b) Ka¿da poprawka zaproponowana i rozesùana w sposób okre�lony wy¿ej zostanie 
przedstawiona odpowiedniemu organowi Organizacji w celu rozpatrzenia. 

c) Strony konwencji, niezale¿nie od tego, czy s¹, czy te¿ nie s¹ czùonkami Organizacji, maj¹ 
prawo uczestniczyã w pracach odpowiedniego organu. 

d) Poprawki zostan¹ uchwalone wiêkszo�ci¹ dwóch trzecich wyù¹cznie Stron konwencji 
obecnych i bior¹cych udziaù w gùosowaniu. 

e) Poprawki uchwalone zgodnie z lit. d) powinny byã podane do wiadomo�ci przez Sekretarza 
Generalnego Organizacji wszystkim Stronom konwencji w celu ich przyjêcia. 

f) Poprawka bêdzie uwa¿ana za przyjêt¹ w nastêpuj¹cych okoliczno�ciach: 

i) Poprawka do artykuùu konwencji bêdzie uwa¿ana za przyjêt¹ w dniu, w którym zostaùa 
przyjêta przez dwie trzecie Stron posiadaj¹cych floty handlowe stanowi¹ce ù¹cznie nie mniej 
ni¿  50 procent pojemno�ci brutto �wiatowej floty handlowej. 

ii) Poprawka do zaù¹cznika do konwencji bêdzie uwa¿ana za przyjêt¹ zgodnie z trybem 
ustalonym w lit. f) podpunkt iii), chyba ¿e odpowiedni organ w czasie jej uchwalania okre�li, 
¿e poprawka bêdzie uwa¿ana za przyjêt¹ w dniu, w którym zostanie przyjêta przez dwie 
trzecie Stron posiadaj¹cych floty handlowe stanowi¹ce ù¹cznie nie mniej ni¿ 50 procent 
pojemno�ci brutto �wiatowej floty handlowej. Niemniej jednak w ka¿dym czasie przed 
wej�ciem w ¿ycie poprawki do zaù¹cznika do konwencji Strona mo¿e powiadomiã Sekretarza 
Generalnego Organizacji, ¿e konieczna bêdzie jej wyraêna zgoda, zanim poprawka wejdzie w 
¿ycie w stosunku do tej Strony. Zawiadomienie takie oraz data jego otrzymania zostan¹ 
przekazane do wiadomo�ci Stronom przez Sekretarza Generalnego Organizacji. 

iii) Poprawka do uzupeùnienia do zaù¹cznika do konwencji bêdzie uwa¿ana za przyjêt¹ z 
upùywem okresu, jaki zostanie wskazany przez odpowiedni organ w czasie jej uchwalenia, z 
tym ¿e okres ten nie mo¿e byã krótszy ni¿ dziesiêã miesiêcy, chyba ¿e w tym okresie 
Organizacji zostanie zgùoszony sprzeciw przez co najmniej jedn¹ trzeci¹ Stron lub przez 
Strony posiadaj¹ce floty handlowe stanowi¹ce ù¹cznie nie mniej ni¿ 50 procent pojemno�ci 
brutto �wiatowej floty handlowej, w zale¿no�ci od tego, który z tych warunków jest speùniony. 

iv) Poprawka do protokoùu I do niniejszej konwencji bêdzie przedmiotem takiego samego 
trybu, jaki ma zastosowanie do poprawek do zaù¹czników do konwencji, jak to zostaùo 
przewidziane w lit. f) podpunkt ii) lub iii). 

v) Poprawka do protokoùu II do niniejszej konwencji bêdzie przedmiotem takiego samego 
trybu, jaki stosuje siê do poprawki do artykuùu konwencji, jak to zostaùo przewidziane w lit. f) 
podpunkt i). 

g) Poprawka wejdzie w ¿ycie na nastêpuj¹cych warunkach: 

i) Je¿eli chodzi o poprawkê do artykuùu konwencji, do protokoùu II lub do protokoùu I albo do 
zaù¹cznika do konwencji, która nie zostaùa wprowadzona w trybie okre�lonym w lit. f) 
podpunkt iii), poprawka przyjêta zgodnie z powy¿szymi postanowieniami wejdzie w ¿ycie w 



sze�ã miesiêcy od daty jej przyjêcia w odniesieniu do Stron, które o�wiadczyùy, ¿e poprawkê 
przyjêùy; 

ii) Je¿eli chodzi o poprawkê do protokoùu I, do uzupeùnienia do zaù¹cznika lub do zaù¹cznika 
do konwencji, która zostaùa wprowadzona w trybie okre�lonym w lit. f) podpunkt iii), 
poprawka bêdzie uwa¿ana za przyjêt¹ zgodnie z powy¿szymi warunkami i wejdzie w ¿ycie w 
sze�ã miesiêcy po jej przyjêciu przez wszystkie strony konwencji, z wyj¹tkiem tych, które 
przed t¹ dat¹ zùo¿yùy o�wiadczenie, ¿e nie przyjm¹ poprawki, lub na mocy lit. f) podpunkt ii) 
o�wiadczyùy, ¿e konieczna jest ich wyraêna zgoda. 

3. Poprawka rozpatrywana przez konferencjê: 

a) Na wniosek jednej ze Stron, uzgodniony co najmniej z jedn¹ trzeci¹ Stron, Organizacja 
zwoùa konferencjê Stron konwencji w celu rozpatrzenia poprawek do niniejszej konwencji. 

b) Ka¿da poprawka uchwalona przez tak¹ konferencjê wiêkszo�ci¹ dwóch trzecich Stron 
obecnych i bior¹cych udziaù w gùosowaniu bêdzie przekazana przez Sekretarza Generalnego 
Organizacji wszystkim Umawiaj¹cym siê Stronom do ich akceptacji. 

c) Je¿eli konferencja nie postanowi inaczej, poprawka bêdzie uwa¿ana a przyjêt¹ i wejdzie w 
¿ycie zgodnie z trybem przewidzianym do tego celu w ust. 2 lit. f) i g). 

4. a) Je¿eli chodzi o poprawki do zaù¹cznika opcyjnego, bêdzie siê uwa¿aã, ¿e powoùanie siê w 
niniejszym artykule na Stronê konwencji oznacza powoùanie siê na Stronê zwi¹zan¹ tym 
zaù¹cznikiem. 

b) Ka¿da Strona, która odmówiùa przyjêcia poprawki do zaù¹cznika, nie bêdzie traktowana 
jako Strona, ale tylko w celu stosowania tej poprawki. 

5. Przyjêcie i wej�cie w ¿ycie nowego zaù¹cznika nast¹pi w takim samym trybie, jaki stosuje siê dla 
przyjêcia i wej�cia w ¿ycie poprawki do artykuùu do konwencji. 

6. Je¿eli wyraênie nie przewidziano inaczej, jakakolwiek poprawka do niniejszej konwencji, 
wprowadzona zgodnie z niniejszym artykuùem, dotycz¹ca konstrukcji statku bêdzie miaùa 
zastosowanie jedynie do tych statków, których kontrakt na budowê zostaù zawarty lub, w razie 
braku kontraktu na budowê, których stêpki zostaùy poùo¿one w dniu wej�cia w ¿ycie tej poprawki 
lub po tej dacie. 

7. Ka¿da poprawka do protokoùu lub do zaù¹cznika powinna dotyczyã przedmiotu tego protokoùu 
lub zaù¹cznika i powinna byã zgodna z postanowieniami artykuùów niniejszej konwencji. 

8. Sekretarz Generalny Organizacji poinformuje wszystkie Strony o jakichkolwiek poprawkach, 
które wejd¹ w ¿ycie zgodnie z niniejszym artykuùem, oraz o dacie, w której ka¿da z nich wchodzi w 
¿ycie. 

9. Ka¿de o�wiadczenie o przyjêciu poprawki lub sprzeciwie na podstawie niniejszego artykuùu 
powinno byã pisemnie notyfikowane Sekretarzowi Generalnemu Organizacji, który listownie 
przeka¿e Stronom konwencji tak¹ notyfikacjê oraz datê jej otrzymania. 

 



Artykuù  17  
Popieranie wspóùpracy technicznej 

Strony konwencji bêd¹ udzielaùy, w konsultacji z Organizacj¹ i innymi miêdzynarodowymi 
organami, przy pomocy i koordynacji Dyrektora Wykonawczego Programu Organizacji 
Narodów Zjednoczonych do Spraw Úrodowiska, poparcia tym Stronom, które zwróc¹ siê o 
pomoc techniczn¹ w zakresie: 

a) szkolenia personelu naukowego i technicznego; 

b) dostarczania niezbêdnego wyposa¿enia i urz¹dzeñ do odbioru i kontroli; 

c) podejmowania innych kroków i rozwi¹zañ w celu zapobiegania lub zmniejszania 
zanieczyszczania �rodowiska morskiego przez statki; oraz 

d) podejmowania badañ naukowych, przede wszystkim w ramach krajów zainteresowanych, 

przyczyniaj¹c siê w ten sposób do realizacji celów i zadañ niniejszej konwencji. 

 
Artykuù  18  
Wypowiedzenie 

1. Niniejsza konwencja lub jakikolwiek zaù¹cznik opcyjny mog¹ byã wypowiedziane przez ka¿d¹ 
Stronê w ka¿dym czasie po upùywie piêciu lat od daty wej�cia w ¿ycie konwencji lub takiego 
zaù¹cznika w stosunku do tej Strony. 

2. Wypowiedzenie powinno byã dokonane w formie pisemnej notyfikacji Sekretarzowi 
Generalnemu Organizacji, który poinformuje wszystkie inne Strony o ka¿dej takiej notyfikacji oraz 
o dacie jej otrzymania, jak równie¿ o dacie, w której wypowiedzenie to nabierze mocy. 

3. Wypowiedzenie nabierze mocy po upùywie dwunastu miesiêcy od daty otrzymania przez 
Sekretarza Generalnego Organizacji notyfikacji o wypowiedzeniu albo po upùywie dùu¿szego 
okresu wskazanego w tej notyfikacji. 

 
Artykuù  19  
Zùo¿enie do depozytu i rejestracja 

1. Niniejsza konwencja zostanie zùo¿ona do depozytu Sekretarzowi Generalnemu Organizacji, który 
przeka¿e jej uwierzytelnione odpisy wszystkim Pañstwom, które podpisaùy konwencjê lub do niej 
przyst¹piùy. 

2. Z chwil¹ wej�cia w ¿ycie niniejszej konwencji jej tekst zostanie przekazany przez Sekretarza 
Generalnego Organizacji Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu 
zarejestrowania i ogùoszenia, zgodnie z artykuùem 102 Karty Narodów Zjednoczonych. 

 
Artykuù  20  
Jêzyki 



Niniejsza konwencja zostaùa sporz¹dzona w jednym egzemplarzu w jêzykach angielskim, 
francuskim, rosyjskim i hiszpañskim, przy czym ka¿dy tekst jest jednakowo autentyczny. 
Oficjalne tùumaczenie na jêzyki arabski, niemiecki, wùoski i japoñski zostan¹ sporz¹dzone i 
zùo¿one wraz z podpisanym oryginaùem. 

Na dowód powy¿szego ni¿ej podpisani, nale¿ycie upowa¿nieni przez swoje Rz¹dy, podpisali 
niniejsz¹ konwencjê. 

Sporz¹dzono w Londynie dnia drugiego listopada tysi¹c dziewiêãset siedemdziesi¹tego 
trzeciego roku. 

 

Protokóù I 
Postanowienia odnosz¹ce siê do sprawozdañ dotycz¹cych wypadków zwi¹zanych z 

substancjami szkodliwymi(zgodnie z artykuùem 8 konwencji) 

 
Artykuù  I  
Obowi¹zek skùadania sprawozdañ 

1. Kapitan statku uczestnicz¹cego w wypadku, o którym mowa w artykule III niniejszego 
protokoùu, albo inna osoba odpowiedzialna za statek powinna bez zwùoki zùo¿yã sprawozdanie o 
szczegóùach takiego wypadku w mo¿liwie najpeùniejszym zakresie, zgodnie z postanowieniami 
niniejszego protokoùu. 

2. W razie gdy statek okre�lony w ust. 1 zostanie opuszczony lub w razie gdy sprawozdanie z 
takiego statku oka¿e siê niekompletne lub niemo¿liwe do otrzymania, wùa�ciciel, czarteruj¹cy, 
zarz¹dzaj¹cy statkiem lub armator albo te¿ ich przedstawiciele powinni w mo¿liwie najwiêkszym 
zakresie wzi¹ã na siebie obowi¹zek naùo¿ony na kapitana w my�l postanowieñ niniejszego 
protokoùu. 

 
Artykuù  II  
Sposoby skùadnia sprawozdañ 

1. Gdy tylko jest to mo¿liwe, sprawozdania nale¿y przekazywaã przez radio, a w ka¿dym razie 
najszybszymi, dostêpnymi kanaùami w czasie skùadania sprawozdania. Sprawozdaniom 
przekazywanym przez radio nale¿y zapewniã bezwzglêdne pierwszeñstwo. 

2. Sprawozdania nale¿y kierowaã do odpowiedniego urzêdnika lub agencji wymienionych w 
artykule 8 ust. 2 lit. a) konwencji. 

 
Artykuù  III  
Kiedy skùadaã sprawozdania 

Sprawozdania nale¿y skùadaã, gdy wypadek dotyczy: 

a) zrzutu innego ni¿ dozwolony na podstawie niniejszej konwencji albo 



b) zrzutu dozwolonego na podstawie niniejszej konwencji w zwi¹zku z faktem, ¿e: 

i) dokonany zostaù w celu zapewnienia bezpieczeñstwa statku lub ratowania ¿ycia na morzu 
lub 

ii) nast¹più wskutek uszkodzenia statku lub jego urz¹dzeñ, albo 

c) zrzutu szkodliwej substancji w celu zwalczania incydentalnych, specyficznych 
zanieczyszczeñ lub w celu przeprowadzenia prawnie dozwolonych badañ naukowych 
dotycz¹cych likwidacji lub kontroli zanieczyszczeñ, albo 

d) prawdopodobieñstwa zrzutu okre�lonego w lit. a), b) lub c). 

 
Artykuù  IV  
Tre�ã sprawozdania 

1. Ka¿de sprawozdanie powinno zawieraã: 

a) dane identyfikacyjne statku, 

b) godzinê i datê wypadku, 

c) poùo¿enie geograficzne statku w czasie wypadku, 

d) dane o sile wiatru i stanie morza w czasie wypadku, 

e) odpowiednie szczegóùy dotycz¹ce stanu statku. 

2. Ka¿de sprawozdanie bêdzie zawieraã w szczególno�ci: 

a) wyraêne wskazanie lub opis szkodliwych substancji, których dotyczy wypadek, ù¹cznie z 
podaniem, je¿eli to mo¿liwe, ich prawidùowych nazw technicznych (nie nale¿y u¿ywaã nazw 
handlowych zamiast prawidùowych nazw technicznych), 

b) stwierdzenie lub ocenê ilo�ci, stê¿eñ prawdopodobnych stanów substancji szkodliwych, 
zrzucanych do morza lub których zrzut prawdopodobnie bêdzie dokonany, 

c) opis znaków opakowañ identyfikacyjnych, gdy ma to znaczenie, oraz 

d) nazwê nadawcy, odbiorcy lub producenta, je¿eli to jest mo¿liwe. 

3. Ka¿de sprawozdanie powinno wyraênie okre�laã, czy zrzut substancji szkodliwej, dokonany lub 
który prawdopodobnie ma byã dokonany, jest olejem, staù¹, ciekù¹ lub gazow¹ substancj¹ szkodliw¹ 
oraz czy ta substancja byùa lub jest przewo¿ona luzem lub w formie opakowanej, w kontenerach 
ùadunkowych, przeno�nych zbiornikach lub te¿ w cysternach drogowych lub kolejowych. 
 

ZA£¥CZNIK Nr  VI  

PRZEPISY O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU POWIETRZA PRZEZ STATKI 



 

Rozdziaù  I  

 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Zastosowanie 
 Postanowienia niniejszego Zaù¹cznika maj¹ zastosowanie do wszystkich statków, z wyù¹czeniem 
tych, o których mowa w Prawidùach 3, 5, 6, 13, 15, 18 i 19 niniejszego Zaù¹cznika. 

 

Definicje 
 W niniejszym Zaù¹czniku: 

1) Podobne stadium budowy oznacza stadium, w którym: 

a) rozpoczyna siê budowa, któr¹ mo¿na zidentyfikowaã jako budowê okre�lonego statku, i 

b) rozpocz¹ù siê monta¿ statku, obejmuj¹c co najmniej 50 t lub 1 % zaùo¿onej masy 
wszystkich materiaùów konstrukcyjnych, przy czym nale¿y wzi¹ã pod uwagê mniejsz¹ z 
wymienionych warto�ci masy. 

2) Zasilanie ci¹gùe zdefiniowane jest jako proces, w którym odpadki wprowadzane s¹ do 
komory spalania bez ludzkiej pomocy podczas normalnej pracy spalarki, pracuj¹cej przy 
temperaturze w komorze spalania od 850 °C do 1.200 °C. 

3) Emisja oznacza substancje wydalane ze statków do atmosfery lub wody, które s¹ 
przedmiotem kontroli wymienionej w niniejszym Zaù¹czniku. 

4) Nowa instalacja, w nawi¹zaniu do Prawidùa 12 niniejszego Zaù¹cznika, oznacza instalacje 
systemów, wyposa¿enie, wù¹czaj¹c w to nowe przeno�ne zespoùy ga�nicze, izolacje lub inne 
materiaùy znajduj¹ce siê na statku po dacie wej�cia niniejszego Zaù¹cznika w ¿ycie, lecz bez 
remontowania lub dopeùniania wcze�niej zamontowanych instalacji, wyposa¿enia, izolacji lub 
innych materiaùów, lub dopeùniania przeno�nych zespoùów ga�niczych. 

5) Kodeks techniczny NOx oznacza Kodeks techniczny kontroli emisji tlenków azotu z 
okrêtowych silników wysokoprê¿nych uchwalony Rezolucj¹ nr 2 Konferencji, z poprawkami 
dodanymi przez Organizacjê, pod warunkiem ¿e poprawki te zostan¹ uchwalone i wejd¹ w 
¿ycie zgodnie z postanowieniami artykuùu 16 niniejszej Konwencji, dotycz¹cymi procedury 
wprowadzania poprawek, maj¹cej zastosowanie do dodatku do Zaù¹cznika. 

6) Substancje niszcz¹ce warstwê ozonow¹ oznaczaj¹ kontrolowane substancje zdefiniowane w 
4 paragrafie 1 artykuùu Protokóùu Montrealskiego dotycz¹cego substancji niszcz¹cych 
warstwê ozonow¹, 1987, wymienione w Zaù¹cznikach A, B, C lub E tego Protokóùu, w tek�cie 
obowi¹zuj¹cym w momencie zastosowania lub interpretacji niniejszego Zaù¹cznika. 



Substancje niszcz¹ce warstwê ozonow¹ mog¹ce znajdowaã siê na statku obejmuj¹, lecz nie s¹ 
ograniczone do ni¿ej wymienionych: 

Halon 1211 Bromochlorodifluorometan 

Halon 1301 Bromotrifluorometan 

Halon 2402 1,2-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluoroetan (znany te¿ jako Halon 114B2) 

CFC-11 Trichlorofluorometan 

CFC-12 Dichlorodifluorometan 

CFC-113 1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroetan 

CFC-114 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroetan 

CFC-115 Chloropentafluoroetan 

7) Olej szlamowy oznacza szlam z wirówek paliwa lub oleju, odpadki olejowe z systemów 
smarowych napêdów gùównych i pomocniczych lub odpadki z odolejaczy, urz¹dzeñ 
filtruj¹cych lub wanien �ciekowych. 

8) Spalanie na statku oznacza spalanie odpadów lub innych rzeczy - takich, które wytwarzane 
s¹ na statku podczas jego normalnej eksploatacji. 

9) Spalarka okrêtowa oznacza urz¹dzenie przeznaczone przede wszystkim do spopielania 
odpadków. 

10) Statki budowane oznaczaj¹ statki, dla których poùo¿ono stêpkê lub które znajduj¹ siê w 
podobnym stadium budowy. 

11) Obszar kontroli emisji SOx oznacza obszar, gdzie pomiar emisji SOx ze statków jest 
obowi¹zkowo wymagany w celu zapobiegania, redukcji i kontroli zanieczyszczenia powietrza 
przez SOx, a ich oddziaùywanie na obszary l¹dowe i powietrza poddawane jest uwa¿nej 
obserwacji. Obszary kontroli emisji SOx obejm¹ obszary wymienione w Prawidle 14 
niniejszego Zaù¹cznika. 

12) Zbiornikowiec oznacza zbiornikowiec olejowy zdefiniowany w Prawidle 1 (4) Zaù¹cznika 
I lub chemikaliowiec zdefiniowany w Prawidle 1 (1) Zaù¹cznika II tej Konwencji. 

13) Protokóù 1997 oznacza Protokóù 1997 uchwalony jako uzupeùnienie do Miêdzynarodowej 
konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, uzupeùnionej 
Protokóùem 1978 do niej przynale¿nym. 

 

Wyj¹tki ogólne 
 Prawidùa niniejszego Zaù¹cznika nie maj¹ zastosowania do: 



(a) jakiejkolwiek emisji niezbêdnej do utrzymania bezpieczeñstwa statku lub ratowania ¿ycia 
na morzu lub 

(b) jakiejkolwiek emisji bêd¹cej skutkiem uszkodzenia statku lub jego wyposa¿enia: 

(i) zapewniaj¹c, ¿e zostaùy podjête wszystkie niezbêdne �rodki ostro¿no�ci przeznaczone do 
zapobiegania lub minimalizacji emisji po wyst¹pieniu uszkodzenia lub wykryciu emisji i 

(ii) z wyj¹tkiem przypadku, je¿eli armator lub kapitan dziaùaù z zamiarem uszkodzenia lub 
nierozwa¿nie, maj¹c �wiadomo�ã, ¿e prawdopodobnie spowoduje to uszkodzenie. 

 

Urz¹dzenia równowa¿ne 
 1) Administracja mo¿e zezwoliã na zamontowanie na statku osprzêtu, materiaùu, urz¹dzenia lub 
aparatu, innych ni¿ wymagane niniejszym Zaù¹cznikiem, je�li taki osprzêt, materiaù, urz¹dzenie lub 
aparat s¹ co najmniej równie skuteczne jak te, które s¹ wymagane niniejszym Zaù¹cznikiem. 

2) Administracja, która wyrazi zgodê na zamontowanie na statku osprzêtu, materiaùu, 
urz¹dzenia lub aparatu, innego ni¿ wymagane niniejszym Zaù¹cznikiem, ma poinformowaã o 
tym Organizacjê, w celu rozesùania szczegóùów takiej zgody Stronom Konwencji do ich 
wiadomo�ci i w celu podjêcia przez nie odpowiedniego dziaùania, je�li zaistnieje taka 
potrzeba. 

 

Rozdziaù  II  

 - PRZEGL¥D, CERTYFIKACJA I ÚRODKI KONTROLI 

 

Przegl¹dy i inspekcje 
 1) Na ka¿dym statku, o pojemno�ci brutto 400 ton rejestrowych i wiêkszej, oraz na ka¿dym 
posadowionym i pùywaj¹cym urz¹dzeniu wiertniczym lub innej platformie maj¹ byã 
przeprowadzane ni¿ej okre�lone przegl¹dy: 

a) przegl¹d zasadniczy, przed oddaniem statku do eksploatacji lub przed wydaniem po raz 
pierwszy �wiadectwa wymaganego w Prawidle 6 niniejszego Zaù¹cznika. Przegl¹d ten ma byã 
taki, aby dawaù pewno�ã, ¿e wyposa¿enie, instalacje, osprzêt, urz¹dzenia i materiaùy w peùni 
odpowiadaj¹ maj¹cym do nich zastosowanie wymaganiom niniejszego Zaù¹cznika; 

b) przegl¹dy okresowe, przeprowadzane w odstêpach czasu ustalonych przez administracjê, 
lecz nieprzekraczaj¹cych piêciu lat, tak przeprowadzane, aby upewniã siê, ¿e wyposa¿enie, 
instalacje, osprzêt, urz¹dzenia i materiaùy w peùni odpowiadaj¹ maj¹cym do nich zastosowanie 
wymaganiom niniejszego Zaù¹cznika. 

c) co najmniej jeden przegl¹d po�redni, w okresie wa¿no�ci certyfikatu i daj¹cy pewno�ã, ¿e 
wyposa¿enie i urz¹dzenia s¹ w peùni zgodne z wymaganiami niniejszego Zaù¹cznika i znajduj¹ 



siê w dobrym stanie zapewniaj¹cym ich odpowiedni¹ pracê. W przypadku gdy taki przegl¹d 
jest przeprowadzony tylko jeden raz w okresie wa¿no�ci certyfikatu i gdy okres certyfikatu 
przekracza dwa i póù roku, to ma byã on przeprowadzony na sze�ã miesiêcy przed lub sze�ã 
miesiêcy po upùywie poùowy okresu wa¿no�ci certyfikatu. Przeprowadzenie takiego przegl¹du 
po�redniego ma byã odnotowane w certyfikacie wydanym na podstawie Prawidùa 6 
niniejszego Zaù¹cznika. 

2) W przypadku statków o pojemno�ci brutto mniejszej ni¿ 400 ton rejestrowych 
administracja mo¿e ustaliã odpowiednie sposoby upewnienia siê, ¿e s¹ speùnione maj¹ce do 
nich zastosowanie postanowienia niniejszego Zaù¹cznika. 

3) Przegl¹dy statków w zakresie dotycz¹cym egzekwowania postanowieñ niniejszego 
Zaù¹cznika maj¹ byã wykonywane przez funkcjonariuszy administracji. Administracja mo¿e 
jednak powierzyã przegl¹dy mianowanym w tym celu inspektorom lub upowa¿nionym przez 
siebie organizacjom. Takie organizacje maj¹ speùniaã wytyczne uchwalone przez 
Organizacjê*. W ka¿dym przypadku zainteresowana administracja powinna mieã caùkowit¹ 
pewno�ã, ¿e nadzór jest przeprowadzony skutecznie i w peùnym zakresie. 

4) Nadzór nad silnikami i wyposa¿eniem na zgodno�ã z Prawidùem 13 niniejszego Zaù¹cznika 
powinien byã przeprowadzony zgodnie z wymaganiami Kodeksu technicznego NOx. 

5) Administracja ma wydaã zarz¹dzenia dotycz¹ce nieplanowanych inspekcji, które maj¹ byã 
przeprowadzane w okresie trwania �wiadectwa. Inspekcje takie maj¹ zapewniã, ¿e statek i 
jego wyposa¿enie s¹ nadal pod ka¿dym wzglêdem w stanie wystarczaj¹cym do prawidùowego 
funkcjonowania, zgodnie z przeznaczeniem statku. Inspekcje tego rodzaju mog¹ byã 
przeprowadzane przez wùasne sùu¿by inspekcyjne lub przez inspektorów mianowanych, lub - 
na pro�bê administracji - przez organa innych Stron Konwencji. W przypadku gdy 
administracja na podstawie ustêpu (1) niniejszego Prawidùa wprowadzi obowi¹zkowe 
przegl¹dy roczne, powy¿sze nieplanowane inspekcje nie s¹ wymagane. 

6) Je¿eli mianowany inspektor lub upowa¿niona organizacja stwierdza, ¿e stan wyposa¿enia w 
znacznym stopniu nie odpowiada danym zawartym w �wiadectwie, to taki inspektor lub 
organizacja ma niezwùocznie zapewniã, aby zostaùy podjête dziaùania maj¹ce na celu 
dokonanie napraw, oraz powinien we wùa�ciwym czasie powiadomiã administracjê. Je¿eli nie 
zostan¹ podjête dziaùania w celu dokonania napraw, to �wiadectwo nale¿y wycofaã i 
niezwùocznie powiadomiã administracjê. Je¿eli statek znajduje siê w porcie innej Strony 
Konwencji, to równie¿ nale¿y powiadomiã niezwùocznie odpowiednie wùadze pañstwa portu. 
Je¿eli funkcjonariusz administracji, mianowany inspektor lub uznana organizacja 
powiadomiùa odpowiednie wùadze pañstwa portu, to rz¹d zainteresowanego pañstwa portu ma 
udzieliã takiemu funkcjonariuszowi, inspektorowi lub organizacji niezbêdnej pomocy w 
wykonaniu ich obowi¹zków, okre�lonych w niniejszym Prawidle. 

7) Wyposa¿enie ma byã utrzymane zgodnie z postanowieniami niniejszego Zaù¹cznika i ¿adne 
zmiany w wyposa¿eniu, instalacjach, osprzêcie, urz¹dzeniach lub materiaùach objêtych 
nadzorem nie mog¹ byã wykonane bez wyraênej zgody administracji. Bezpo�rednia wymiana 
tego wyposa¿enia i osprzêtu na wyposa¿enie i osprzêt, zgodne z postanowieniami niniejszego 
Zaù¹cznika, jest dozwolona. 



8) Ilekroã zdarzy siê wypadek na statku lub zostanie wykryta awaria wpùywaj¹ca powa¿nie na 
poprawno�ã dziaùania b¹dê kompletno�ã wyposa¿enia objêtego niniejszym Zaù¹cznikiem, 
kapitan lub armator statku, przy pierwszej nadarzaj¹cej siê okazji, powinni powiadomiã o tym 
administracjê, upowa¿nion¹ organizacjê lub mianowanego inspektora, którzy wydali 
odpowiedni certyfikat. 

______ 

* Patrz: Wytyczne dotycz¹ce autoryzacji organizacji dziaùaj¹cych w zastêpstwie administracji, 
uchwalone przez Organizacjê Rezolucj¹ A.739(18), i wykazy funkcji nadzoru i certyfikacji 
organizacji dziaùaj¹cych w zastêpstwie administracji, uchwalone przez Organizacjê Rezolucj¹ 
A.789(19). 

 

Wydawanie Miêdzynarodowego certyfikatu o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza 
 1) Miêdzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza powinien byã wydany 
po dokonaniu przegl¹du, zgodnie z postanowieniami Prawidùa 5 niniejszego Zaù¹cznika dla: 

a) ka¿dego statku o pojemno�ci brutto 400 ton rejestrowych lub wiêkszej, który odbywa 
podró¿e do portów lub terminali podlegaj¹cych jurysdykcji innych pañstw bêd¹cych Stronami 
Konwencji, i 

b) platform i urz¹dzeñ wiertniczych, które odbywaj¹ podró¿e na wody bêd¹ce wùasno�ci¹ lub 
podlegaj¹ce jurysdykcji innych pañstw bêd¹cych stronami Protokóùu 1997. 

2) Statkom zbudowanym przed dat¹ wej�cia w ¿ycie Protokóùu 1997 nale¿y wydaã 
Miêdzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza zgodnie z ustêpem 
(1) niniejszego Prawidùa, nie póêniej ni¿ przy pierwszym planowanym dokowaniu po wej�ciu 
w ¿ycie Protokóùu 1997, lecz w ¿adnym przypadku nie póêniej ni¿ 3 lata od wej�cia w ¿ycie 
Protokóùu 1997. 

3) Certyfikat taki ma byã wydany albo przez administracjê, albo przez osobê lub organizacjê 
nale¿ycie przez ni¹ upowa¿nione. W ka¿dym przypadku administracja ponosi peùn¹ 
odpowiedzialno�ã za certyfikat. 

 

Wydawanie certyfikatu przez inny Rz¹d 
 1) Rz¹d kraju bêd¹cego Stron¹ Konwencji mo¿e na pro�bê administracji spowodowaã 
przeprowadzenie przegl¹du statku i je�li uzna on, i¿ postanowienia niniejszego Zaù¹cznika zostaùy 
speùnione, to powinien on wydaã lub upowa¿niã do wydania statkowi Miêdzynarodowego 
certyfikatu o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza zgodnie z niniejszym Zaù¹cznikiem. 

2) Kopia certyfikatu i sprawozdania maj¹ byã przekazane - tak szybko, jak to bêdzie mo¿liwe 
- administracji, która prosiùa o ich wydanie. 



3) Certyfikat w ten sposób wydany ma zawieraã o�wiadczenie stwierdzaj¹ce, i¿ zostaù wydany 
na pro�bê administracji, ma tak¹ sam¹ moc prawn¹ i jest tak samo uznawany jak certyfikat 
wydany na zgodno�ã z Prawidùem 6 niniejszego Zaù¹cznika. 

4) Nie nale¿y wydawaã Miêdzynarodowego certyfikatu o zapobieganiu zanieczyszczaniu 
powietrza statkowi, który jest uprawniony do pùywania pod bander¹ pañstwa, które nie jest 
stron¹ Protokóùu 1997. 

 

Formularz certyfikatu 
 Miêdzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza ma byã napisany w 
oficjalnym jêzyku wystawiaj¹cego go kraju, w formie odpowiadaj¹cej wzorowi podanemu w 
Uzupeùnieniu I do niniejszego Zaù¹cznika. Je¿eli zastosowany jêzyk nie jest ani jêzykiem 
angielskim, ani francuskim, to tekst certyfikatu ma zawieraã tùumaczenie na jeden z tych jêzyków. 

 

Okres wa¿no�ci certyfikatu i jego przedùu¿anie 
 1) Miêdzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza ma byã wydawany na 
okres wa¿no�ci okre�lony przez administracjê, lecz nie powinien on przekraczaã 5 lat od daty 
wydania. 

2) Piêcioletni okres wa¿no�ci Miêdzynarodowego certyfikatu o zapobieganiu 
zanieczyszczaniu powietrza nie mo¿e zostaã przedùu¿ony, z wyj¹tkiem speùnienia warunków 
ustêpu (3) niniejszego Prawidùa. 

3) Je¿eli statek w czasie, gdy Miêdzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczaniu 
powietrza traci wa¿no�ã, nie znajduje siê w porcie pañstwa, którego flagê podnosi lub w 
którym bêdzie poddany przegl¹dowi, administracja mo¿e przedùu¿yã certyfikat na czas nie 
dùu¿szy ni¿ 5 miesiêcy. Takie przedùu¿enie ma byã przyznane tylko w celu zezwolenia na 
dokoñczenie statkowi podró¿y do portu pañstwa, którego flagê podnosi lub do tego, w którym 
bêdzie poddany przegl¹dowi, i tylko w przypadkach, gdy jest to uzasadnione i wùa�ciwe. Po 
przybyciu statku do portu pañstwa, którego flagê podnosi lub do tego, w którym bêdzie 
poddany przegl¹dowi, statek nie mo¿e byã upowa¿niony na mocy wy¿ej wymienionego 
przedùu¿enia do opuszczenia portu pañstwa bez uzyskania nowego Miêdzynarodowego 
certyfikatu o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza. 

4) Miêdzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza ma traciã wa¿no�ã 
w ka¿dej z ni¿ej wymienionych okoliczno�ci: 

a) je¿eli inspekcje i przegl¹dy nie zostan¹ przeprowadzone w terminach okre�lonych w 
Prawidle 5 niniejszego Zaù¹cznika; 

b) je¿eli bez zgody administracji miaùy miejsce istotne zmiany w wyposa¿eniu, systemach, 
osprzêcie, urz¹dzeniach lub materiaùach, do których ma zastosowanie niniejszy Zaù¹cznik, z 
wyj¹tkiem wymiany tego osprzêtu lub wyposa¿enia na wyposa¿enie lub osprzêt zgodny z 
wymaganiami niniejszego Zaù¹cznika. Dla celów Prawidùa 13, jako istotne zmiany nale¿y 



rozumieã jak¹kolwiek zmianê lub regulacjê systemu, osprzêtu lub urz¹dzeñ silnika, których 
efektem jest to, ¿e maj¹ce zastosowanie do tego silnika ograniczenia emisji tlenku azotu nie 
bêd¹ ju¿ dùu¿ej speùnione; 

c) podczas przej�cia statku pod banderê innego pañstwa. Nowy certyfikat powinien byã 
wydany tylko wtedy, gdy rz¹d wydaj¹cy nowy certyfikat jest w peùni przekonany, ¿e statek 
caùkowicie speùnia wymagania Prawidùa 5 niniejszego Zaù¹cznika. W przypadku 
przekazywania statku pomiêdzy pañstwami bêd¹cymi Stronami Konwencji, na ¿yczenie, które 
mo¿na wystosowaã w okresie trzech miesiêcy od daty przekazania statku, rz¹d pañstwa 
bêd¹cego Stron¹ Konwencji, którego banderê statek uprzednio podnosiù, powinien przekazaã 
administracji tak szybko, jak bêdzie to mo¿liwe, kopiê Miêdzynarodowego certyfikatu o 
zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza posiadanego przez statek przed przekazaniem oraz, 
je¿eli to mo¿liwe, kopiê zwi¹zanego z nim sprawozdania z odpowiedniego przegl¹du. 

 

Kontrola przez pañstwo portu speùnienia wymagañ eksploatacyjnych 
 1) Je¿eli zaistniej¹ wyraêne podstawy do powziêcia przekonania, ¿e kapitan statku lub zaùoga nie 
s¹ dostatecznie zaznajomieni z zasadniczymi dla statku procedurami, odnosz¹cymi siê do 
zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza przez statki, to statek taki bêdzie w czasie postoju w 
porcie lub pozabrzegowej przystani morskiej (offshore terminal) bêd¹cym pod jurysdykcj¹ innej 
Strony Protokóùu 1997 poddany inspekcji w przedmiocie wymagañ eksploatacyjnych okre�lonych 
przez niniejszy Zaù¹cznik, przeprowadzanej przez nale¿ycie upowa¿nionego przez tê Stronê 
inspektora. 

2) W okoliczno�ciach wskazanych w ustêpie (1) niniejszego Prawidùa, Strona podejmie takie 
kroki, aby wyj�cie statku w morze nie nast¹piùo do czasu, gdy sytuacja bêdzie zgodna z 
wymaganiami niniejszego Zaù¹cznika. 

3) W celu speùnienia niniejszego prawidùa nale¿y stosowaã procedury dotycz¹ce kontroli 
pañstwa portu zapisane w artykule 5 niniejszej Konwencji. 

4) Prawidùo niniejsze nie dopuszcza jakiejkolwiek interpretacji zmierzaj¹cej do ograniczenia 
praw i obowi¹zków Strony przeprowadzaj¹cej kontrolê speùnienia wymagañ eksploatacyjnych 
zawartych w niniejszej Konwencji. 

 

Wykrywanie naruszeñ i zapewnienie przestrzegania niniejszego Zaù¹cznika 
 1) Strony niniejszego Zaù¹cznika bêd¹ wspóùpracowaã w wykrywaniu naruszeñ i zapewnianiu 
przestrzegania postanowieñ niniejszego Zaù¹cznika przy u¿yciu wszystkich wùa�ciwych i 
dostêpnych �rodków wykrywania i kontroli parametrów �rodowiska oraz odpowiednich sposobów 
przekazywania informacji i gromadzenia dowodów. 

2) Statek, do którego stosuje siê niniejszy Zaù¹cznik, mo¿e w jakimkolwiek porcie Strony lub 
przystani przeùadunkowej podlegaã inspekcji przez urzêdników wyznaczonych lub 
upowa¿nionych przez Stronê w celu ustalenia, czy statek nie wyemitowaù jakichkolwiek 
substancji ujêtych w niniejszym Zaù¹czniku z naruszeniem jego postanowieñ. Je¿eli inspekcja 



wyka¿e naruszenie niniejszego Zaù¹cznika, sprawozdanie z takiej inspekcji zostanie przesùane 
administracji w celu podjêcia odpowiedniego dziaùania. 

3) Ka¿da Strona dostarczy administracji dowód, je¿eli taki istnieje, na to, ¿e statek 
wyemitowaù jakiekolwiek substancje ujête w niniejszym Zaù¹czniku z naruszeniem jego 
postanowieñ. Je¿eli jest to wykonalne, wùa�ciwe wùadze tej strony powiadomi¹ kapitana statku 
o domniemanym naruszeniu. 

4) Po otrzymaniu takiego dowodu administracja, poinformowana w ten sposób, zbada sprawê 
i mo¿e za¿¹daã, aby druga Strona dostarczyùa dalszy lub bardziej przekonuj¹cy dowód 
dotycz¹cy domniemanego naruszenia. Je¿eli administracja uzna, ¿e istnieje wystarczaj¹cy 
dowód do wszczêcia postêpowania w sprawie domniemanego naruszenia, spowoduje ona, ¿e 
postêpowanie takie zostanie wszczête zgodnie z jej prawem - tak szybko, jak jest to mo¿liwe. 
Administracja powinna bezzwùocznie poinformowaã o podjêtych dziaùaniach Stronê, która 
udzieliùa informacji o naruszeniu, oraz Organizacjê. 

5) Strona mo¿e tak¿e poddaã inspekcji statek, do którego niniejszy Zaù¹cznik ma 
zastosowanie, gdy wejdzie on do portów lub przystani przeùadunkowych, podlegaj¹cych jej 
jurysdykcji, je¿eli otrzyma od jakiejkolwiek Strony pro�bê o przeprowadzenie dochodzenia 
wraz z dostarczonymi dowodami na to, ¿e statek wyemitowaù jakiekolwiek substancje ujête w 
niniejszym Zaù¹czniku w jakimkolwiek miejscu z naruszeniem jego postanowieñ. 
Sprawozdanie z takiego dochodzenia nale¿y przesùaã Stronie, która zgùosiùa pro�bê, oraz 
administracji, tak aby odpowiednie dziaùanie mogùo byã podjête zgodnie z obecn¹ Konwencj¹. 

6) Miêdzynarodowe prawo dotycz¹ce zapobiegania, zmniejszania i kontroli zanieczyszczenia 
�rodowiska morskiego przez statki, wù¹czaj¹c tu prawo zwi¹zane z zapewnieniem 
przestrzegania Konwencji i jej egzekwowania, obowi¹zuj¹ce podczas zastosowania lub 
interpretacji niniejszego Zaù¹cznika, powinno byã stosowane mutatis mutandis, uwzglêdniaj¹c 
istotne ró¿nice w stosunku do przepisów i standardów podanych w niniejszym Zaù¹czniku. 

 

Rozdziaù  III  

 - WYMAGANIA DOTYCZ¥CE KONTROLI EMISJI ZE STATKÓW 

 

Substancje niszcz¹ce warstwê ozonow¹ 
 1) Ka¿da rozmy�lna emisja substancji niszcz¹cych warstwê ozonow¹, zgodnie z postanowieniami 
Prawidùa 3, jest zabroniona. Umy�lna emisja oznacza tu emisjê nastêpuj¹c¹ w trakcie konserwacji, 
obsùugi, napraw lub przemieszczania i u¿ytkowania systemów lub wyposa¿enia, z wyj¹tkiem gdy 
taka umy�lna emisja zawiera minimalne wycieki zwi¹zane z odzyskiwaniem lub przetwarzaniem 
substancji niszcz¹cych warstwê ozonow¹. Emisja, wynikaj¹ca z przecieków substancji niszcz¹cych 
warstwê ozonow¹ czy te¿ z przecieków nieumy�lnych, mo¿e byã uregulowana przez Strony 
Protokóùu 1997. 



2) Na wszystkich statkach nowe instalacje zawieraj¹ce substancje niszcz¹ce warstwê ozonow¹ 
maj¹ byã zabronione, z wyj¹tkiem takich nowych instalacji stosuj¹cych chlorowcopochodne 
wêglowodorów (HCFC), których u¿ytkowanie dozwolone jest do 1 stycznia 2020 r. 

3) Substancje, których dotyczy to prawidùo, i wyposa¿enie zawieraj¹ce takie substancje maj¹ 
byã dostarczane, gdy bêd¹ ze statku usuwane, do specjalnych urz¹dzeñ odbiorczych. 

 

Tlenki azotu (NOx) 
 1)  

a) Niniejsze Prawidùo ma zastosowanie do: 

i) ka¿dego silnika wysokoprê¿nego o mocy wiêkszej ni¿ 130 kW zainstalowanego na statku 
zbudowanym 1 stycznia 2000 r. lub po tej dacie i 

ii) ka¿dego silnika wysokoprê¿nego o mocy wiêkszej ni¿ 130 kW poddanego znacznej 
przebudowie 1 stycznia 2000 r. lub po tej dacie. 

b) Niniejsze Prawidùo nie ma zastosowania do: 

i) silników wysokoprê¿nych agregatów awaryjnych, silników instalowanych na ùodziach 
ratunkowych i na urz¹dzeniach lub wyposa¿eniu przeznaczonym wyù¹cznie na u¿ytek w 
stanach awaryjnych i 

ii) silników zainstalowanych na statkach odbywaj¹cych podró¿e wyù¹cznie na wodach 
bêd¹cych we wùadaniu lub pod jurysdykcj¹ pañstwa, którego banderê statek podnosi, pod 
warunkiem ¿e silniki takie s¹ poddane alternatywnym, ustalonym przez administracjê, 
�rodkom kontroli NOx. 

c) Niezale¿nie od postanowieñ podpunktu (a) niniejszego ustêpu, administracja mo¿e 
dopu�ciã wyù¹czenie z zastosowania niniejszego Prawidùa do ka¿dego silnika zainstalowanego 
na statku zbudowanym lub statku poddanym znacznej przebudowie przed dat¹ wej�cia w 
¿ycie obecnego Protokóùu, pod warunkiem ¿e statek ten odbywa podró¿e wyù¹cznie do portów 
lub przystani przeùadunkowych w granicach pañstwa, którego banderê podnosi. 

2)  

a) W niniejszym Prawidle, znaczna przebudowa oznacza modyfikacjê silnika, gdy: 

(i) silnik jest zast¹piony nowym silnikiem zbudowanym 1 stycznia 2000 r. lub po tej dacie, 
lub 

(ii) silnik jest poddany znacznej modyfikacji w zakresie podanym w Kodeksie technicznym 
NOx, lub 

(iii) maksymalna moc ci¹gùa silnika zostaùa zwiêkszona o wiêcej ni¿ o 10 %. 



b) Emisja NOx, bêd¹ca rezultatem modyfikacji przytoczonych w podpunkcie (a) niniejszego 
ustêpu ma byã udokumentowana do zatwierdzenia przez administracjê zgodnie z Kodeksem 
technicznym NOx. 

3)  

(a) Z uwzglêdnieniem Prawidùa 3 niniejszego Zaù¹cznika, praca silnika, zgodnie z 
postanowieniami niniejszego Prawidùa, jest zabroniona, z wyj¹tkiem gdy emisja tlenków azotu 
(obliczona jako caùkowita wa¿ona emisja NO2) z silnika jest w granicach podanych poni¿ej: 

i) 17,0 g/kWh gdy n jest mniejsze ni¿ 130 obr/min, 

ii) 45,0 x n(-0,2) g/kWh gdy n wynosi 130 lub wiêcej, lecz mniej ni¿ 2.000 obr/min, 

iii) 9,8 g/kWh gdy n jest 2.000 obr/min lub wiêcej, 

gdzie n = nominalna prêdko�ã silnika (obroty waùu korbowego na minutê) 

Gdy u¿yte jest paliwo skùadaj¹ce siê z mieszanki wêglowodorów, uzyskiwanej z rafinacji ropy 
naftowej, to procedura prób i metod pomiarowych ma byã zgodna z Kodeksem technicznym 
NOx, uwzglêdniaj¹cym cykle prób i wspóùczynniki obci¹¿enia przedstawione w Uzupeùnieniu 
II do niniejszego Zaù¹cznika. 

b) Niezale¿nie od postanowieñ podpunktu (a) niniejszego ustêpu, praca silnika 
wysokoprê¿nego jest dozwolona, gdy: 

i) zastosowany jest na silniku w celu redukcji emisji NOx, co najmniej w granicach podanych 
w podpunkcie (a), system oczyszczania spalin zatwierdzony przez administracjê zgodnie z 
Kodeksem technicznym NOx, lub 

ii) s¹ zastosowane inne równowa¿ne metody do redukcji emisji NOx, co najmniej w granicach 
podanych w podpunkcie (a), zatwierdzone przez administracjê stosownie do wytycznych, 
które maj¹ byã opracowane przez Organizacjê. 

 

Tlenki siarki (SOx) 

 

Wymagania ogólne 
 1) Zawarto�ã siarki w ka¿dym paliwie u¿ywanym na statku nie powinna przekraczaã 4,5 % m/m.* 

2) Úrednia �wiatowa zawarto�ci siarki w paliwie ciê¿kim dostarczanym do u¿ycia na statku 
ma byã kontrolowana, bior¹c pod uwagê stosowne wytyczne, które maj¹ byã opracowane 
przez Organizacjê.** 

 

Wymagania w granicach obszarów kontroli emisji SOx 



 3) W niniejszym Prawidle, obszary kontroli emisji SOx  obejmuj¹: 

a) obszar Morza Baùtyckiego zdefiniowany w Prawidle 10(1)(b) Zaù¹cznika I i 

b) ka¿dy inny obszar morza, wù¹czaj¹c obszary portu, wyznaczony przez Organizacjê zgodnie 
z kryteriami i procedurami do wyznaczania obszarów kontroli emisji SOx pod wzglêdem 
zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza przez statki okre�lonymi w Uzupeùnieniu III 
niniejszego Zaù¹cznika. 

4) Podczas przebywania statku na obszarach kontroli emisji SOx, co najmniej jeden z 
podanych poni¿ej warunków powinien byã speùniony: 

a) zawarto�ã siarki w paliwie u¿ywanym na statku w obszarach kontroli emisji SOx nie 
przekracza 1,5 % m/m; 

b) zastosowany jest, w celu redukcji emisji tlenków siarki ze statków, system oczyszczania 
spalin zatwierdzony przez administracjê z uwzglêdnieniem wytycznych, które maj¹ byã 
opracowane przez Organizacjê, system ten wù¹cza oba rodzaje silników - pomocnicze i 
napêdu gùównego, zmniejszaj¹c emisjê do poziomu 6,0 g SOx/kWh lub mniej, obliczon¹ jako 
caùkowita wa¿ona emisja dwutlenku siarki. Odpadki bêd¹ce wynikiem u¿ywania takiego 
wyposa¿enia nie mog¹ byã zrzucane w zamkniêtych portach, przystaniach i uj�ciach rzek, 
chyba ¿e bêdzie dobrze udokumentowane przez statek, ¿e odpadki te nie maj¹ ujemnego 
wpùywu na ekosystemy tych zamkniêtych portów, przystani i uj�ã rzek; udokumentowanie to 
winno byã oparte na kryteriach przekazywanych przez wùadze Pañstwa portu do Organizacji. 
Organizacja powinna rozpowszechniã takie kryteria wszystkim Stronom Konwencji lub 

(c) zastosowane s¹ inne metody technologicznie sprawdzalne i zapewniaj¹ce ograniczenie 
emisji SOx do poziomu równowa¿nego z opisanym w podpunkcie (b). Metody te powinny byã 
zatwierdzone przez administracjê z uwzglêdnieniem stosownych wytycznych, które maj¹ byã 
opracowane przez Organizacjê**. 

5) Zawarto�ã siarki w paliwie odnosz¹ca siê do ustêpu (1) i ustêpu (4)(a) niniejszego Prawidùa 
powinna byã udokumentowana przez dostawcê zgodnie z wymaganiami Prawidùa 18 
niniejszego Zaù¹cznika. 

6) Te statki, które u¿ywaj¹ osobnych paliw w celu speùnienia wymagañ ustêpu (4)(a) 
niniejszego Prawidùa, powinny posiadaã w peùni przepùukany system paliwowy z caùego 
paliwa przekraczaj¹cego zawarto�ã 1,5 % m/m siarki przed wej�ciem do obszaru kontroli 
emisji SOx, uwzglêdniaj¹c wystarczaj¹cy czas na przeprowadzenie tej operacji. Ilo�ã paliwa o 
niskiej zawarto�ci siarki (mniejszej lub równej 1,5 % zawarto�ci siarki) w ka¿dym zbiorniku 
oraz data, godzina i pozycja statku po zakoñczeniu operacji przej�cia na inny rodzaj paliwa, 
powinny byã zapisane w Dzienniku pokùadowym wedùug zaleceñ administracji. 

7) W okresie pierwszych 12 miesiêcy nastêpuj¹cych po dacie wej�cia w ¿ycie obecnego 
Protokóùu lub poprawek do niego, okre�laj¹cych dokùadnie obszar kontroli emisji SOx zgodnie 
z ustêpem (3)(b) niniejszego Prawidùa, statki wchodz¹ce na obszar kontroli emisji SOx, 
przywoùany w ustêpie (3)(a) niniejszego Prawidùa lub wskazany w ustêpie (3)(b), s¹ 
zwolnione z wymagañ zawartych w ustêpach (4) i (6) niniejszego Prawidùa i z wymagañ 



ustêpu (5) niniejszego Prawidùa w takim stopniu, w jakim odnosi siê do nich ustêp (4)(a) 
niniejszego Prawidùa. 

______ 

* % m/m oznacza udziaù wagowy, wyra¿ony w procentach. 

** Patrz: Rezolucja MEPC.82(43) uchwalona 1 lipca 1999 r., pt. "Guidelines for monitoring 
the world-wide average sulphur content of residual fuel oils supplied for use on board ships". 

 

Lotne zwi¹zki organiczne 
 1) Je¿eli emisje lotnych zwi¹zków organicznych (VOCs) ze zbiornikowców bêd¹ regulowane przez 
porty lub terminale, bêd¹ce pod jurysdykcj¹ Strony Protokóùu 1997, to powinny byã one 
regulowane zgodnie z postanowieniami niniejszego Prawidùa. 

2) Strona Protokóùu 1997, która wyznacza porty lub terminale bêd¹ce pod jej jurysdykcj¹, w 
których bêdzie ograniczana emisja VOCs, powinna powiadomiã Organizacjê. Informacja 
powinna zawieraã dane o wielko�ci zbiornikowców, które bêd¹ kontrolowane, o ùadunkach 
wymagaj¹cych systemowej kontroli emisji oparów i o dacie rozpoczêcia kontroli. 
Zawiadomienie to ma byã dostarczone co najmniej na 6 miesiêcy przed t¹ dat¹. 

3) Rz¹d ka¿dej ze Stron Protokóùu 1997, który wyznacza porty lub terminale, w których 
ograniczana bêdzie emisja VOCs ze zbiornikowców, powinien swoj¹ formaln¹ decyzj¹ 
wprowadziã systemy kontroli emisji oparów, bior¹c pod uwagê standardy bezpieczeñstwa 
opracowane przez Organizacjê,* ju¿ zastosowane w wyznaczonych portach i terminalach, 
pracuj¹ce tam bezpiecznie i w taki sposób, ¿e unika siê nadmiernego opóêniania statków. 

4) Organizacja bêdzie rozpowszechniaã listê takich portów i terminali wyznaczonych przez 
Strony Protokoùu 1997, w celu poinformowania innych Stron Protokóùu 1997 i Pañstw-
Czùonków Organizacji. 

5) Wszystkie zbiornikowce podlegaj¹ce kontroli emisji oparów zgodnie z postanowieniami 
ustêpu (2) niniejszego Prawidùa powinny byã wyposa¿one w system gromadzenia oparów 
zatwierdzony przez administracjê z uwzglêdnieniem standardów bezpieczeñstwa 
opracowanych przez Organizacjê*; system ten powinien pracowaã podczas zaùadunku tego 
typu ùadunków. Terminale, które posiadaj¹ zainstalowane systemy kontroli emisji oparów 
zgodne z niniejszym Prawidùem, mog¹ przyjmowaã istniej¹ce zbiornikowce, które nie s¹ 
wyposa¿one w system gromadzenia oparów, w ci¹gu 3 lat po dacie rozpoczêcia kontroli 
wymienionej w ustêpie (2). 

6) Niniejsze Prawidùo powinno siê stosowaã do gazowców tylko wtedy, gdy system 
zaùadunkowy i system pomieszczania ùadunku umo¿liwiaj¹ bezpieczne zatrzymywanie na 
statku niemetanowych zwi¹zków VOCs lub ich bezpieczne zdawanie na l¹d. 

______ 

* Patrz: MSC/Circ.585, Standardy dotycz¹ce systemów kontroli emisji oparów. 



 

Spalanie na statku 
 1) Z wyj¹tkiem ustaleñ w ustêpie (5), spalanie na statku mo¿e byã dopuszczone tylko w spalarkach 
okrêtowych. 

2)  

(a) Z wyj¹tkiem ustaleñ w podpunkcie (b) niniejszego ustêpu, ka¿da spalarka zainstalowana 
na statku 1 stycznia 2000 r. lub po tej dacie ma speùniaã wymagania zawarte w Uzupeùnieniu 
IV do niniejszego Zaù¹cznika. Ka¿da spalarka ma byã zatwierdzona przez administracjê, 
bior¹c pod uwagê standardowe wymagania techniczne dla spalarek okrêtowych opracowane 
przez Organizacjê*. 

b) Administracja mo¿e zezwoliã na odst¹pienie od zastosowania wymagania, jak w 
podpunkcie (a), w stosunku do jakiejkolwiek spalarki zamontowanej na statku przed dat¹ 
wej�cia w ¿ycie Protokóùu 1997, z zapewnieniem, ¿e odbywa on podró¿e wyù¹cznie na 
wodach bêd¹cych we wùadaniu lub pod jurysdykcj¹ pañstwa, którego banderê statek podnosi. 

3) Prawidùo to w ¿aden sposób nie narusza postanowieñ i wymagañ Konwencji o 
zapobieganiu zanieczyszczeniom morza przez zatapianie odpadów i innych substancji, 1972, z 
poprawkami i Protokóùu 1996 z ni¹ zwi¹zanego. 

4) Na statku ma byã zabronione spalanie nastêpuj¹cych substancji: 

a) pozostaùo�ci ùadunków objêtych postanowieniami Zaù¹cznika I, II i III niniejszej Konwencji 
i zwi¹zanych z nimi zanieczyszczonych opakowañ; 

b) chlorowcopochodnych bifenylu (PCBs); 

c) �mieci, jak zdefiniowano w Zaù¹czniku V tej Konwencji, zawieraj¹ce wiêcej ni¿ �ladowe 
ilo�ci metali ciê¿kich; i 

d) produkty rafinacji ropy naftowej zawieraj¹ce zwi¹zki chlorowcowe. 

5) Spalanie na statku �cieków fekalnych i szlamów olejowych pochodz¹cych z normalnej 
pracy statku mo¿e ponadto odbywaã siê w gùównej lub pomocniczej siùowni lub kotùach, lecz 
w tych przypadkach nie powinno siê to odbywaã wewn¹trz zamkniêtych portów, przystani i w 
uj�ciach rzek. 

6) Spalanie na statku polichlorku winylu (PVCs) powinno byã zakazane, z wyj¹tkiem spalania 
w spalarkach okrêtowych posiadaj¹cych Úwiadectwa uznania typu na zgodno�ã z zaleceniami 
IMO. 

7) Wszystkie statki ze spalarkami, których dotyczy niniejsze Prawidùo, maj¹ posiadaã 
instrukcjê obsùugi opracowan¹ przez producenta, w której bêd¹ sprecyzowane warunki pracy 
zapewniaj¹ce zachowanie limitów podanych w ustêpie 2 Uzupeùnienia IV do niniejszego 
Zaù¹cznika. 



8) Personel odpowiedzialny za obsùugê jakiejkolwiek spalarki ma byã przeszkolony i zdolny 
do wykonywania procedur zawartych w instrukcji obsùugi spalarki. 

9) Wymagany jest ci¹gùy monitoring temperatury spalin, a odpadki nie powinny byã 
wprowadzane do spalarki z zasilaniem ci¹gùym, gdy temperatura spalania jest poni¿ej 
minimalnej dopuszczalnej temperatury wynosz¹cej 850 °C. Dla spalarek okrêtowych 
ùadowanych partiami, urz¹dzenie nale¿y skonstruowaã w taki sposób, aby temperatura w 
komorze spalania osi¹gaùa 600 °C w piêã minut po uruchomieniu. 

10) Niniejsze Prawidùo nie wyklucza rozwoju, opracowania i instalowania alternatywnie 
skonstruowanych urz¹dzeñ do obróbki cieplnej odpadów, które speùniaùyby lub przewy¿szaùy 
wymagania niniejszego Prawidùa. 

______ 

* Patrz: Rezolucja MEPC 76(40), Standardowe wymagania techniczne dotycz¹ce spalarek 
okrêtowych. 

 

Urz¹dzenia odbiorcze 
 1) Rz¹d ka¿dej Strony Protokóùu 1997 podejmuje siê zapewniã urz¹dzenia odpowiednie do: 

a) potrzeb statków korzystaj¹cych z jego warsztatów portowych, w których s¹ urz¹dzenia do 
odbioru substancji niszcz¹cych warstwê ozonow¹ i w których statek mo¿e zdaã swoje 
wyposa¿enie zawieraj¹ce takie substancje, gdy bêd¹ one usuwane ze statków; 

b) potrzeb statków korzystaj¹cych z jego terminali lub warsztatów portowych, w których 
odbierane bêd¹ pozostaùo�ci z oczyszczania spalin z zatwierdzonego systemu oczyszczania 
spalin, w przypadku gdy usuwanie tych pozostaùo�ci do �rodowiska morskiego nie jest 
dozwolone wedùug Prawidùa 14 niniejszego Zaù¹cznika; 

obsùugi bez powodowania nadmiernego opóênienia statków, i 

c) potrzeb, w przypadku zùomowania statku, do odbioru substancji niszcz¹cych warstwê 
ozonow¹ i odbioru urz¹dzeñ zawieraj¹cych takie substancje, gdy s¹ one usuwane ze statku. 

2) Ka¿da Strona Protokóùu 1997 ma powiadomiã Organizacjê w celu przekazania jej 
czùonkom informacji o wszystkich przypadkach, gdy urz¹dzenia, wymagane przez niniejsze 
Prawidùo, s¹ niedostêpne lub uwa¿ane za nieodpowiednie. 

 

Jako�ã paliwa 
 1) Paliwo przeznaczone do spalania dostarczane i u¿ywane na statkach, do których ma 
zastosowanie niniejszy Zaù¹cznik, powinno speùniaã nastêpuj¹ce wymagania: 

a) z wyj¹tkiem postanowieñ w podpunkcie (b): 



(i) paliwo ma byã mieszank¹ wêglowodorów uzyskan¹ z rafinacji ropy naftowej. Nie 
wyklucza to stosowania maùych dodatków, których celem jest poprawienie pewnych 
parametrów paliwa; 

(ii) paliwo nie powinno zawieraã ¿adnego kwasu nieorganicznego; 

(iii) paliwo nie powinno zawieraã ¿adnej dodatkowej substancji lub odpadów chemicznych, 
które: 

(1) nara¿aj¹ bezpieczeñstwo statku lub oddziaùuj¹ niekorzystnie na pracê siùowni lub 

(2) s¹ szkodliwe dla personelu, lub 

(3) ogólnie przyczyniaj¹ siê do dodatkowego zanieczyszczenia powietrza i 

(b) paliwo przeznaczone do spalania uzyskane metodami innymi ni¿ rafinacja ropy naftowej 
nie powinno: 

(i) przekraczaã zawarto�ci siarki podanych w Prawidle 14 niniejszego Zaù¹cznika; 

(ii) powodowaã przekroczenie przez silnik limitów emisji NOx podanych w Prawidle 13(3)(a) 
niniejszego Zaù¹cznika; 

(iii) zawieraã kwasu nieorganicznego i 

(iv) (1) nara¿aã bezpieczeñstwo statku lub oddziaùywaã niekorzystnie na pracê siùowni lub 

(2) byã szkodliwe dla personelu, lub 

(3) ogólnie przyczyniaã siê do dodatkowego zanieczyszczenia powietrza. 

2) Prawidùo niniejsze nie ma zastosowania do wêgla w staùej postaci lub paliw j¹drowych. 

3) Dla ka¿dego statku, którego dotycz¹ postanowienia Prawideù 5 i 6 niniejszego Zaù¹cznika, 
szczegóùy dotycz¹ce paliwa, dostarczanego i u¿ywanego na statku, maj¹ byã odnotowane w 
dokumencie dostawy paliwa, który powinien mieã zakres informacji nie mniejszy od 
podanego w Uzupeùnieniu V do niniejszego Zaù¹cznika. 

4) Dokument dostawy paliwa powinien znajdowaã siê na statku w miejscu, gdzie bêdzie ùatwo 
dostêpny do inspekcji w uzasadnionych przypadkach. Dokument ten nale¿y przechowywaã na 
statku przez okres 3 lat po dostarczeniu paliwa na statek. 

(5)  

a) Wùa�ciwy organ rz¹dowy* Strony Protokóùu mo¿e sprawdziã dokumenty dostawy paliwa 
na ka¿dym statku, do którego odnosi siê niniejszy Zaù¹cznik, podczas postoju statku w porcie 
lub w terminalu off shore, mo¿e wykonaã kopiê z ka¿dego dokumentu dostawy i mo¿e 
wymagaã od kapitana lub osoby peùni¹cej jego obowi¹zki potwierdzenia autentyczno�ci 
danego dokumentu dostawy paliwa. Organ ten mo¿e ponadto zweryfikowaã zawarto�ã 
ka¿dego dokumentu poprzez konsultacje z portem, w którym dokument zostaù wydany. 



b) Sprawdzenie dokumentów dostawy paliwa i odbiór kopii potwierdzonej przez wùa�ciwy 
urz¹d, zgodnie z niniejszym ustêpem, powinno odbyã siê mo¿liwie szybko, nie powoduj¹c 
nadmiernego opóênienia statku. 

6) Dokument dostawy paliwa powinien byã dostarczany na statek wraz z jego 
reprezentatywn¹ próbk¹, z uwzglêdnieniem wytycznych opracowanych przez Organizacjê.** 
Próbka powinna byã opieczêtowana i podpisana przez przedstawiciela dostawcy i kapitana lub 
oficera odpowiedzialnego za operacjê bunkrowania i obecnego przy zakoñczeniu tej operacji; 
próbka ta powinna byã przechowywana na statku dopóki paliwo nie zostanie prawie 
caùkowicie zu¿yte, lecz w ¿adnym przypadku nie krócej ni¿ przez okres 12 miesiêcy od daty 
dostawy paliwa. 

7) Strony Protokóùu 1997 podejmuj¹ siê zapewniã, ¿e wùa�ciwe wùadze przez nie wyznaczone 
bêd¹: 

a) prowadziã wykaz lokalnych dostawców paliwa; 

b) wymagaã od lokalnych dostawców dostarczenia dokumentu dostawy paliwa i jego próbki 
zgodnie z wymogami niniejszego Prawidùa; dokument dostawy potwierdzony przez dostawcê 
powinien stwierdzaã, ¿e paliwo speùnia wymagania Prawidùa 14 i 18 niniejszego Zaù¹cznika; 

c) wymagaã, aby lokalni dostawcy przechowywali kopiê dokumentu dostarczania paliwa 
przez okres nie krótszy ni¿ 3 lata oraz aby byùa ona dostêpna podczas inspekcji i weryfikacji 
przez administracjê portu, gdy zajdzie taka konieczno�ã; 

d) podejmowaã odpowiednie dziaùania przeciw dostawcom paliwa, je¿eli stwierdzono, ¿e 
dostarczone paliwo nie speùnia wymogów, jakie zapisano w dokumencie dostawy paliwa; 

e) informowaã administracjê o ka¿dym wykryciu statku przyjmuj¹cego paliwo niespeùniaj¹ce 
wymagañ Prawideù 14 i 18 niniejszego Zaù¹cznika; i 

f) informowaã Organizacjê o przekazaniu Stronom Protokóùu 1997 wszystkich przypadków, w 
których dostawcy paliwa nie speùnili wymagañ wymienionych w Prawidùach 14 lub 18 
niniejszego Zaù¹cznika. 

8) W zwi¹zku z pañstwowymi inspekcjami urzêdów portowych przeprowadzanymi przez 
Strony Protokóùu 1997, Strony podejmuj¹ siê ponadto: 

a) informowaã Strony lub Pañstwa, które nie s¹ Stronami Protokóùu, pod których jurysdykcj¹ 
zostaù wydany dokument dostawy paliwa, o przypadkach dostawy nieodpowiedniego paliwa, 
podaj¹c wszystkie stosowne informacje i 

b) zapewniã, ¿e zostaùo podjête odpowiednie dziaùanie w celu speùnienia wymagañ 
jako�ciowych paliw bunkrowanych na statki. 

______ 

* Patrz: Rezolucja A.787(19), Procedury kontroli dla urzêdów portowych. 



** Patrz: Rezolucja MEPC.82(43) Guidelines for monitoring the world-wide average sulphur 
content of residual fuel oils supplied for use on board ships. 

 

Wymagania dla platform i urz¹dzeñ wiertniczych 
 1) Zgodnie z postanowieniami ustêpów (2) i (3) niniejszego Prawidùa platformy i urz¹dzenia 
wiertnicze staùe i ruchome powinny speùniaã wymagania niniejszego Zaù¹cznika. 

2) Emisje bezpo�rednio wynikaj¹ce z poszukiwania, eksploatacji i zwi¹zanego z tym 
przetwarzania na morzu zasobów mineralnych dna morskiego s¹ zgodne z artykuùem 
2(3)(b)(ii) niniejszej Konwencji i tym samym s¹ zwolnione ze speùnienia postanowieñ 
niniejszego Zaù¹cznika. Do emisji takich zalicza siê: 

a) emisje bêd¹ce rezultatem spalania substancji wyù¹cznie i bezpo�rednio wynikaj¹cym z 
poszukiwania, eksploatacji i zwi¹zanego z tym przetwarzania na morzu zasobów mineralnych 
dna morskiego, do których zalicza siê spalanie wêglowodorów w pochodniach szybów, 
spalanie pozostaùo�ci po wierceniu, szlamów i/lub pùynów wypieraj¹cych, wystêpuj¹cych przy 
budowie odwiertu i operacjach sprawdzaj¹cych oraz palnych gazów powstaùych w warunkach 
awaryjnych; 

b) uwalnianie siê gazów i lotnych zwi¹zków wystêpuj¹cych w pùynach wiertniczych i 
pozostaùo�ciach po wierceniu; 

c) emisje zwi¹zane wyù¹cznie i bezpo�rednio z obróbk¹, przeùadunkiem lub skùadowaniem 
zasobów mineralnych dna morskiego i 

d) emisje z silników wysokoprê¿nych pracuj¹cych wyù¹cznie w celach poszukiwania, 
eksploatacji i zwi¹zanego z tym przetwarzania na morzu zasobów mineralnych dna 
morskiego. 

3) Je¿eli administracja wyrazi zgodê, to wymagania Prawidùa 18 niniejszego Zaù¹cznika nie 
bêd¹ stosowane, je�li wydobywane wêglowodory bêd¹ na miejscu u¿ytkowane jako paliwo.". 

 

UZUPE£NIENIE I 
Formularz Certyfikatu IAPP(Prawidùo 8)MIÆDZYNARODOWY CERTYFIKAT O 

ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU POWIETRZA IAPP   Wydany na podstawie 
Protokóùu 1997 jako uzupeùnienie do  Miêdzynarodowej konwencji o zapobieganiu 
zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, zmodyfikowanej przynale¿nym do niej Protokóùem z 
1978 r. (zwanej dalej Konwencj¹) w imieniu  Rz¹du: ........................................................                     
(Peùna nazwa pañstwa) przez ..................................................        (Peùne okre�lenie kompetentnej 
osoby lub organizacji upowa¿nionej na podstawie postanowieñ Konwencji) 

Nazwa statku Sygnaù rozpoznawczy Numer IMO 
Port 

macierzysty 
Pojemno�ã brutto 

     



 Rodzaj statku: ? zbiornikowiec               ? statek inny ni¿ zbiornikowiec NINIEJSZYM 
STWIERDZA SIÆ: 1 ¿e statek zostaù poddany przegl¹dowi zgodnie z wymaganiami   Prawidùa 5 
Zaù¹cznika VI do Konwencji; i 2 ¿e przegl¹d wykazaù, i¿ konstrukcja, wyposa¿enie, instalacje,   
osprzêt, urz¹dzenia i materiaùy w peùni speùniaj¹ maj¹ce tu   zastosowanie wymagania Zaù¹cznika 
VI do Konwencji. Niniejszy certyfikat jest wa¿ny do ..................... pod warunkiem 
przeprowadzenia przegl¹dów zgodnie z Prawidùem 5 Zaù¹cznika VI do Konwencji. Wydano w 
................................................                 (Miejscowo�ã wydania certyfikatu) ...................        
..............................   (Data wydania)            (Podpis osoby upowa¿nionej                                
wydaj¹cej certyfikat)          (Pieczêã lub stempel urzêdu wydaj¹cego)       POTWIERDZENIA 

PRZEGL¥DÓW ROCZNYCH I POÚREDNICH   NINIEJSZYM STWIERDZA SIÆ, ¿e 
podczas przegl¹du wymaganego  Prawidùem 5 Zaù¹cznika VI stwierdzono, i¿ statek czyni zado�ã  
odpowiednim postanowieniom Konwencji: Przegl¹d roczny:      Podpis: ...........................                             
(Podpis osoby upowa¿nionej) Miejscowo�ã: ...................... Data: ............... (Pieczêã organu wùadzy) 
Przegl¹d roczny*/po�redni*  Podpis: .....................                              (Podpis osoby upowa¿nionej)                      
Miejscowo�ã: ......................                      Data: ............................. (Pieczêã organu wùadzy) 
Przegl¹d roczny*/po�redni*  Podpis: .....................                              (Podpis osoby upowa¿nionej)                      
Miejscowo�ã: ......................                      Data: ............................. (Pieczêã organu wùadzy) 
Przegl¹d roczny       Podpis: ...........................                              (Podpis osoby upowa¿nionej)                      
Miejscowo�ã: ......................                      Data: .............................               (Pieczêã organu wùadzy) 
______ * Niepotrzebne skre�liã.ZA£¥CZNIKDO MIÆDZYNARODOWEGO 

CERTYFIKATU O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU 

POWIETRZA(OZNACZONEGO DALEJ JAKO "CERTYFIKAT IAPP")OPIS 
KONSTRUKCJI I WYPOSAÝENIA z uwzglêdnieniem wymagañ Zaù¹cznika VI do 
Miêdzynarodowej  konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki,  1973, 
zmodyfikowanej przynale¿nym do niej Protokóùem z 1978 r.  (zwanej dalej Konwencj¹). 

UWAGI: 

1. 
Niniejszy formularz powinien byã zaù¹czony na staùe do "Certyfikatu IAPP", a certyfikat ten 
ma byã na statku zawsze dostêpny. 

3. 
Je¿eli formularz wypeùniony zostaù w jêzyku innym ni¿ angielski, francuski lub hiszpañski, 
to jego tekst powinien zawieraã równie¿ tùumaczenie na jeden z tych jêzyków. 

4. 
Zapisy w kratkach maj¹ byã dokonane odpowiednio: krzy¿ykiem (x) dla odpowiedzi "tak" i 
dla odpowiedzi "maj¹ce zastosowanie", oraz kresk¹ (-) dla odpowiedzi "nie" i "niemaj¹ce 
zastosowania". 

5. 
Je¿eli nie ustalono inaczej, przywoùane w niniejszym formularzu prawidùa pochodz¹ z 
Zaù¹cznika VI do Konwencji, za� przywoùane rezolucje lub okólniki s¹ postanowieniami 
uchwalonymi przez IMO. 

1. Dane statku: 1.1 Nazwa statku ........................................ 1.2 Numer lub sygnaù rozpoznawczy 
....................... 1.3 Numer IMO ........................................... 1.4 Port macierzysty 
.................................... 1.5 Pojemno�ã brutto .................................... 1.6 Data poùo¿enia stêpki albo 
podobnego stadium budowy    statku .............................................. 1.7 Data rozpoczêcia znacznej 
przebudowy silnika (je�li ma zastosowanie) (Prawidùo 13): ........................... 
.........................................................2. Kontrola emisji ze statków 2.1 Substancje niszcz¹ce 
warstwê ozonow¹ (Prawidùo 12) 2.1.1 Nastêpuj¹ce systemy ga�nicze i wyposa¿enie zawieraj¹ce 
halony mog¹ byã dalej eksploatowane: ...................................................... ? 

Wyposa¿enie systemu Umiejscowienie na statku 



  

 2.1.2 Nastêpuj¹ce systemy i wyposa¿enie zawieraj¹ce CFCs mog¹ byã dalej eksploatowane: 
...................................................... ? 

Wyposa¿enie systemu Umiejscowienie na statku 

  

 2.1.3 Nastêpuj¹ce systemy zawieraj¹ce chlorowcopochodne       wêglowodorów (HCFCs) 
zainstalowane przed 1 stycznia 2020 r. mog¹ byã dalej eksploatowane: 
...................................................... ? 

Wyposa¿enie systemu Umiejscowienie na statku 

  

 2.2 Tlenki azotu (NOx ) (Prawidùo 13) 2.2.1 Nastêpuj¹ce silniki wysokoprê¿ne o mocy wiêkszej ni¿ 
130 kW i zainstalowane na statku zbudowanym 1 stycznia 2000 r. lub po tej dacie speùniaj¹ 
standardy emisji ujête w Prawidle 13(3)(a) zgodnie z Kodeksem technicznym NOx : 
...................................................... ? 

Producent i 

model 
Numer 

seryjny 
Zastosowanie 

Moc na wale 

(kW) 
Znamionowa prêdko�ã 

obrotowa (obr/min) 

     

 2.2.2 Nastêpuj¹ce silniki wysokoprê¿ne o mocy wiêkszej ni¿ 130kW i poddane znacznej 
przebudowie zgodnie z Prawidùem  13(2) 1 stycznia 2000 r. lub po tej dacie speùniaj¹  standardy 
emisji ujête w Prawidle 13(3)(a) zgodnie z  Kodeksem technicznym NOx : ........................... ? 

Producent i 

model 
Numer 

seryjny 
Zastosowanie 

Moc na 

wale(kW) 
Znamionowa prêdko�ã 

obrotowa (obr/min) 

     

 2.2.3 Nastêpuj¹ce silniki wysokoprê¿ne o mocy wiêkszej ni¿ 130 kW i zainstalowane na statku 
zbudowanym 1 stycznia 2000 r. lub po tej dacie, lub o mocy wiêkszej ni¿ 130 kW, poddane 
znacznej przebudowie zgodnie z Prawidùem 13(2) 1 stycznia 2000 r. lub po tej dacie s¹ wyposa¿one 
w system oczyszczania spalin lub inne równowa¿ne metody zgodnie z Prawidùem 13(3)(a) i 
Kodeksem technicznym NOx : ....... ? 

Producent i 

model 
Numer 

seryjny 
Zastosowanie 

Moc na wale 

(kW) 
Znamionowa prêdko�ã 

obrotowa (obr/min) 

     

 2.2.4 Nastêpuj¹ce silniki wysokoprê¿ne z punktów 2.2.1, 2.2.2 i 2.2.3 s¹ wyposa¿one w monitoring 
emisji NOx  i urz¹dzenia rejestruj¹ce zgodnie z Kodeksem technicznym NOx : 
.......................................................... ? 

Producent i 

model 
Numer 

seryjny 
Zastosowanie 

Moc na wale 

(kW) 
Znamionowa prêdko�ã 

obrotowa (obr/min) 

     

 2.3 Tlenki siarki (SOx ) (Prawidùo 14) 2.3.1 Podczas eksploatacji w obszarze kontroli emisji SOx      
wymienionych w Prawidle 14(3), statek u¿ywa:      1) paliwa, w którym zawarto�ã siarki nie 



przekracza         1,5 % m/m i jest to wykazane w dokumentach         dostawy paliwa lub 
........................... ?      2) zatwierdzonego systemu oczyszczania spalin         w celu zmniejszenia 
emisji SOx  poni¿ej 6,0 g         SOx /kWh, lub ................................ ?      3) innej zatwierdzonej 
technologii w celu         zmniejszenia emisji SOx  poni¿ej 6,0 g SOx /kWh         
............................................. ? 2.4 Lotne zwi¹zki organiczne (VOCs) (Prawidùo 15) 2.4.1 
Zbiornikowiec posiada system gromadzenia oparów       zainstalowany i zatwierdzony zgodnie z 
MSC/Circ.585     .................................................. ? 2.5 Statek posiada spalarkê:    1) zgodn¹ z 
Rezolucj¹ MEPC.76(40) z poprawkami       ................................................ ?    2) zainstalowan¹ 
przed 1 stycznia 2000 r., która nie       jest zgodna z Rezolucj¹ MEPC.76(40) z poprawkami       
................................................ ? NINIEJSZYM ZAÚWIADCZA SIÆ, ¿e ten opis jest prawidùowy 
pod ka¿dym wzglêdem. Wydany w ................................................                        (Miejsce wydania 
opisu) ....................          ...........................   (Data wydania)              (Podpis osoby upowa¿nionej                                   
wydaj¹cej certyfikat)          (Pieczêã lub stempel urzêdu wydaj¹cego) 

 

UZUPE£NIENIE II 
Cykle prób i wspóùczynniki wagowe(Prawidùo 13) W celu stwierdzenia zgodno�ci okrêtowych 
silników wysokoprê¿nych z limitami emisji NOx  powinny byã zastosowane do weryfikacji 
nastêpuj¹ce cykle prób i wspóùczynniki wagowe, zgodnie z Prawidùem 13 niniejszego Zaù¹cznika, 
wedùug procedury prób i metody obliczeniowej wymienionych w Kodeksie technicznym NOx . 

1. W przypadku silników okrêtowych pracuj¹cych ze staù¹ prêdko�ci¹ obrotow¹, 
przeznaczonych do napêdu gùównego, wù¹cznie z silnikami napêdów spalinowo-
elektrycznych, nale¿y stosowaã cykl prób E2. 

2. W przypadku ukùadów ze �rub¹ nastawn¹ nale¿y stosowaã cykl prób E2. 

3. W przypadku silników gùównych i pomocniczych pracuj¹cych wedùug krzywej �rubowej 
nale¿y zastosowaã cykl prób E3. 

4. W przypadku silników pomocniczych pracuj¹cych ze staù¹ prêdko�ci¹ obrotow¹ nale¿y 
stosowaã cykl prób D2. 

5. W przypadku silników pomocniczych pracuj¹cych ze zmienn¹ prêdko�ci¹ obrotow¹ i 
obci¹¿eniem, których nie wymieniono wy¿ej, nale¿y stosowaã cykl prób C1. 

Cykl próby przy zastosowaniu silnika do napêdu gùównego ze staù¹ prêdko�ci¹ obrotow¹ 
(wù¹cznie z napêdem spalinowo-elektrycznym oraz ukùadami ze �rub¹ nastawn¹) 

Cykl prób E2 

Prêdko�ã 100% 100% 100% 100% 

Moc 100% 75% 50% 25% 

Wspóùczynnik wagowy 0,2 0,5 0,15 0,15 

Cykl prób przy zastosowaniu silnika jako silnika napêdu gùównego oraz napêdu 
pomocniczego pracuj¹cego wedùug krzywej �rubowej 

Cykl prób E3 Prêdko�ã 100% 91% 80% 63% 



Moc 100% 75% 50% 25% 

Wspóùczynnik wagowy 0,2 0,5 0,15 0,15 

Cykl prób przy zastosowaniu silnika jako silnika pomocniczego pracuj¹cego ze staù¹ 
prêdko�ci¹ obrotow¹ 

Cykl prób D2 

Prêdko�ã 100% 100% 100% 100% 100% 

Moc 100% 75% 50% 25% 10% 

Wspóùczynnik wagowy 0,05 0,25 0,3 0,3 0,1 

Cykl prób przy zastosowaniu silnika jako silnika pomocniczego pracuj¹cego ze zmienn¹ 
prêdko�ci¹ obrotow¹ i zmiennym obci¹¿eniem 

Cykl prób C1 

Prêdko�ã Znamianowa Po�rednia 
Bieg 
jaùowy 

Moment % 100% 75% 50% 10% 100% 75% 50% 0% 

Wspóùczynnik 
wagowy 

0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 

 

UZUPE£NIENIE III 
Kryteria i procedury do wyznaczania obszarów kontroli emisji SOx(Prawidùo 13)1  Cel 

1.1 Tematem niniejszego uzupeùnienia jest ustalenie kryteriów i procedur do wyznaczania 
obszarów kontroli emisji SOx. Celem bezpo�rednim wyznaczania obszarów kontroli emisji 
SOx jest zapobieganie, zmniejszenie i kontrola zanieczyszczenia powietrza przez emisje SOx 
ze statków oraz notowanie skutków ich oddziaùywania na obszary morza i l¹du. 

1.2 Dany obszar kontroli emisji SOx powinien byã przedmiotem uchwaùy Organizacji, po 
rozwa¿eniu potrzeby zapobiegania, zmniejszania i kontroli zanieczyszczenia powietrza przez 
emisjê SOx ze statków. 

2 Propozycja kryteriów kontroli emisji SOx 

2.1 Projekt wyznaczania obszaru kontroli emisji SOx mo¿e byã przesùany do Organizacji tylko 
przez pañstwa, które ratyfikowaùy Protokóù 1997. Gdy dwa lub wiêcej takich pañstw jest 
wspólnie zainteresowanych szczególnym obszarem, mog¹ wyst¹piã ze wspólnym projektem. 

2.2 Projekt powinien zawieraã: 

1) jasne linie graniczne proponowanego obszaru kontroli emisji SOx ze statków wraz z 
odpowiedni¹ map¹, na której zaznaczony jest ten obszar; 

2) opis obszarów l¹du i morza nara¿onych na ryzyko oddziaùywania emisji SOx ze statków; 

3) oszacowanie, z którego wynika, ¿e emisja SOx ze statków eksploatowanych na 
proponowanym obszarze kontroli emisji SOx przyczynia siê do zanieczyszczenia powietrza 



przez SOx i wzrostu osadów powierzchniowych SOx, co ma niekorzystny wpùyw na te obszary 
l¹dowe i morskie. Oszacowanie takie powinno zawieraã opis wpùywu emisji SOx na 
ekosystemy l¹dowe i wodne, obszary produkcji naturalnej (le�nej i rolnej), szczególnie 
wra¿liwe �rodowiska naturalne, jako�ã wody, zdrowie ludzkie oraz na obszary wa¿ne ze 
wzglêdów kulturalnych i naukowych, je�li takie s¹ na proponowanym obszarze. Nale¿y te¿ 
podaã êródùa powy¿szych informacji ù¹cznie z opisem zastosowanej metrologii; 

4) odpowiednie informacje dotycz¹ce warunków meteorologicznych w proponowanym 
obszarze kontroli emisji SOx oraz zagro¿onych obszarów l¹dowych i morskich, a w 
szczególno�ci charakterystyki wiatrów, tak¿e warunki topograficzne, geologiczne, 
oceanograficzne, morfologiczne i inne, mog¹ce prowadziã do zwiêkszenia 
prawdopodobieñstwa wy¿szego miejscowego zanieczyszczenia powietrza lub zwiêkszonego 
zakwaszenia �rodowiska; 

5) rodzaj ¿eglugi na proponowanym obszarze kontroli emisji SOx, charakter i natê¿enie ruchu 
statków; 

6) opis sposobów kontroli podjêtych przez wnioskuj¹ce pañstwo lub pañstwa bêd¹ce Stronami 
Protokóùu 1997, ze wskazaniem umiejscowionych l¹dowych êródeù emisji SOx maj¹cych 
wpùyw na obszar, dziaùaj¹cych zbie¿nie ze �rodkami, które bêd¹ przyjête w my�l postanowieñ 
Prawidùa 14 Zaù¹cznika VI niniejszej Konwencji. 

2.3 Geograficzne granice obszaru kontroli emisji SOx bêd¹ wyznaczone w oparciu o 
odpowiednie kryteria podanych wy¿ej, wù¹czaj¹c emisje i osady SOx ze statków 
eksploatowanych na proponowanym obszarze, charakter i natê¿enie ich ruchu oraz warunki 
pogodowe. 

2.4 Projekt wyznaczenia danego obszaru jako obszaru kontroli emisji SOx powinien zostaã 
przesùany do Organizacji zgodnie z przepisami i procedurami przez ni¹ ustanowionymi. 

3 Procedury oceny i uchwalania obszarów kontroli emisji SOx przez Organizacjê* 

3.1 Organizacja powinna rozpatrzyã ka¿d¹ przedùo¿on¹ przez pañstwo lub pañstwa bêd¹ce 
Stronami Protokóùu 1997 propozycjê. 

3.2 Obszar kontroli emisji SOx ma byã wyznaczony jako poprawka do niniejszego Zaù¹cznika, 
rozwa¿ona, uchwalona i wprowadzona w ¿ycie zgodnie z artykuùem 16 niniejszej Konwencji. 

3.3 Przy ocenie propozycji, Organizacja powinna wzi¹ã pod uwagê kryteria, które bêd¹ 
zawarte w ka¿dej propozycji zgùaszanej do przyjêcia, tak jak podano w rozdziale 2, oraz 
zwi¹zane z tym koszty zmniejszenia osadów siarki pochodz¹cych ze statków w porównaniu z 
kosztami ponoszonymi przy zmniejszeniu takich osadów, gdy pochodz¹ z l¹du. Nale¿y te¿ 
wzi¹ã pod uwagê wpùyw czynników ekonomicznych na transport morski zwi¹zany z handlem 
miêdzynarodowym. 

4 Realizacja ograniczeñ emisji SOx na wyznaczonym obszarze 



4.1 Organizacja wzywa Strony eksploatuj¹ce swoje statki na wyznaczonym obszarze o 
przekazywanie swoich uwag i zastrze¿eñ odnosz¹cych siê do ¿eglugi na tym obszarze. 

______ 

* Patrz: Rezolucja A.885(21) Procedures for the identification ot particulary sensitive sea 
areas and the adoption of associated protective measures and amendments to the guidelines 
contained in Resolution A.720(17). 

 

UZUPE£NIENIE IV 
Uznanie typu i limity pracy spalarek okrêtowych(Prawidùo 16) (1) Spalarki okrêtowe opisane w 
Prawidle 16(2) powinny posiadaã Úwiadectwo uznania typu na zgodno�ã z zaleceniami IMO dla 
ka¿dej spalarki. W celu uzyskania takiego �wiadectwa spalarka powinna byã zaprojektowana i 
zbudowana zgodnie z zatwierdzonymi wymaganiami opisanymi w Prawidle 16(2). Administracja 
jest odpowiedzialna za to, aby ka¿dy model spalarki zostaù poddany okre�lonemu programowi 
próby typu w wytwórni lub na uznanym stanowisku próbnym przy u¿yciu ni¿ej okre�lonego 
standardowego paliwa i standardowych spalanych odpadów w celu okre�lenia, czy dziaùa ona w 
warunkach podanych w ustêpie (2) niniejszego uzupeùnienia: 

Szlam olejowy skùadaj¹cy siê z: 75 % szlamu z paliwa ciê¿kiego, 

 5 % odpadowego oleju smaruj¹cego i 

 20 % wody zemulgowanej 

Odpady staùe skùadaj¹ce siê z: 50 % odpadów ¿ywno�ciowych 

 50 % �mieci zawieraj¹cych: 

 okoùo 30 % papieru, 

 okoùo 40 % kartonu, 

 okoùo 10 % szmat, 

 okoùo 20 % tworzyw sztucznych 

 Mieszanka mo¿e mieã do 50 % wilgotno�ci oraz 7 % niepalnych ciaù staùych. 

(2) Spalarki opisane w Prawidle 16(2) powinny pracowaã w ni¿ej podanych granicach: 

zawarto�ã O2 w komorze spalania: 6-12 % 

maksymalna zawarto�ã CO w spalinach: 200 mg/MJ 

nie spalone skùadniki w popioùach: maksimum 10 % wagowo 

maksymalna zawarto�ã sadzy: 3 w skali Bacharacha lub 



 1 w skali Ringelmana (20 % zaczernienia) 

 (Wy¿sza zawarto�ã sadzy jest dopuszczalna tylko podczas bardzo krótkich procesów jak 
rozruch) 

zakres temperatury spalin 

na wylocie z komory spalania: 850-1.200 °C 

 

UZUPE£NIENIE V 
Informacje, które powinny byã zawarte w dokumencie dostawy paliwa(Prawidùo 18(3)) Nazwa 
i numer IMO przyjmuj¹cego statku 

Port 

Data rozpoczêcia zaùadunku 

Nazwa, adres i numer telefonu dostawcy paliwa okrêtowego 

Nazwa(y) produktu 

Ilo�ã (tony metryczne) 

Gêsto�ã w 15 °C (kg/m3)* 

Zawarto�ã siarki (% m/m)** 

Deklaracja podpisana i po�wiadczona przez reprezentanta dostawcy paliwa, ¿e dostarczone 
paliwo jest zgodne z Prawidùem 14(1) lub (4)(a) i Prawidùem 18(1) niniejszego Zaù¹cznika. 

______ 

* Paliwo powinno byã sprawdzone zgodnie z ISO 3675. 

** Paliwo powinno byã sprawdzone zgodnie z ISO 8754. 

Rezolucje Konferencji MARPOL 1997 

Rezolucja 1 

Przegl¹d Protokóùu 1997 

KONFERENCJA, 

PO UCHWALENIU Protokóùu 1997 jako uzupeùnienia do Miêdzynarodowej konwencji o 
zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, zmodyfikowanej przynale¿nym do 
niej Protokóùem z 1978 r. (Protokóù 1997), 

MAJ¥C NA UWADZE, ¿e artykuù 6(1) Protokóùu 1997 postanawia, ¿e wejdzie on w ¿ycie po 
upùywie dwunastu miesiêcy od dnia, w którym co najmniej piêtna�cie pañstw, których floty 



handlowe stanowi¹ ù¹cznie nie mniej ni¿ 50 procent pojemno�ci brutto �wiatowej floty 
handlowej, stanie siê Stronami tego Protokóùu, zgodnie z Artykuùem 5 tego Protokóùu. 

PRAGN¥C, aby warunki wej�cia w ¿ycie Protokóùu 1997 byùy speùnione do 31 grudnia 2002 
r., umo¿liwiaj¹c w ten sposób, by wymagania dotycz¹ce zanieczyszczenia powietrza miaùy 
obowi¹zuj¹c¹ moc miêdzynarodow¹ tak szybko, jak to mo¿liwe, 

MAJ¥C ÚWIADOMOÚÃ, ¿e szczególne charakterystyki zanieczyszczenia powietrza przez 
statki i postanowienia Zaù¹cznika do Protokóùu 1997 mog¹ wymagaã okresowego przegl¹du 
jego postanowieñ, 

1. WZYWA pañstwa czùonkowskie Organizacji do podjêcia kroków koniecznych, aby zgoda 
na przyst¹pienie do Protokóùu 1997 nast¹piùa nie póêniej ni¿ 31 grudnia 2002 r. 

2. PROSI Sekretarza Generalnego, aby �ledziù postêpy Pañstw czùonkowskich w wyra¿aniu 
zgody na przyst¹pienie do Protokóùu 1997, któr¹ nale¿y zadeklarowaã nie póêniej ni¿ 31 
grudnia 2002 r. 

3. PROSI tak¿e by, je¿eli warunki wej�cia w ¿ycie Protokóùu 1997 nie zostaùy speùnione do 31 
grudnia 2002 r., Komitet Ochrony Úrodowiska Morskiego, na swoim pierwszym spotkaniu po 
tej dacie, zainicjowaù, jako sprawê bardzo piln¹, dokonanie przegl¹du w celu zidentyfikowania 
przeszkód, które stoj¹ na drodze wej�cia w ¿ycie tego Protokóùu, i podj¹ù wszelkie konieczne 
dziaùania, aby te przeszkody omin¹ã. 

Rezolucja 2 

Kodeks techniczny kontroli emisji tlenków azotu z okrêtowych silników wysokoprê¿nych 

KONFERENCJA, 

POWO£UJ¥C SIÆ na uchwalon¹ przez Zgromadzenie Miêdzynarodowej Organizacji 
Morskiej Rezolucjê A.719(17), która wskazuje, i¿ cel zapobiegania zanieczyszczeniu 
powietrza przez statki najpeùniej mo¿na osi¹gn¹ã przez ustanowienie nowego Zaù¹cznika do 
Miêdzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973/78 
(MARPOL 73/78), ustalaj¹cego przepisy dla ograniczenia i kontroli emisji szkodliwych 
substancji ze statków do atmosfery, 

UZNAJ¥C, ¿e emisja tlenków azotu z okrêtowych silników wysokoprê¿nych 
zainstalowanych na statkach ma niekorzystny wpùyw na �rodowisko, powoduj¹c zakwaszenie 
gleb, tworzenie siê ozonu, wzbogacanie w azot �rodków od¿ywczych, przyczyniaj¹c siê 
globalnie do powstawania negatywnego oddziaùywania na zdrowie. 

MAJ¥C ÚWIADOMOÚÃ, ¿e protokoùy i deklaracje do Konwencji o dalekosiê¿nym 
rozprzestrzenianiu siê zanieczyszczania powietrza, 1979, dotycz¹cej, miêdzy innymi, 
zmniejszenia emisji tlenków azotu lub ich przepùywów ponad granicami, 

PO UCHWALENIU Protokóùu 1997 uzupeùniaj¹cego Miêdzynarodow¹ konwencjê o 
zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, zmodyfikowan¹ przynale¿nym do 
niej Protokóùem z 1978 r. (Protokóù 1997), 



MAJ¥C NA UWADZE Prawidùo 13 Zaù¹cznika VI do MARPOL 73/78, które czyni 
obowi¹zuj¹cym Kodeks techniczny kontroli emisji tlenków azotu z okrêtowych silników 
wysokoprê¿nych, 

PO ROZWAÝENIU zaleceñ Komitetu Ochrony Úrodowiska Morskiego z jego 39 Sesji, 

1. UCHWALA Kodeks techniczny kontroli emisji tlenków azotu z okrêtowych silników 
wysokoprê¿nych (Kodeks techniczny NOx), którego tekst jest zamieszczony w zaù¹czniku do 
niniejszej rezolucji; 

2. POSTANAWIA, ¿e wymagania Kodeksu technicznego NOx wejd¹ w ¿ycie jako 
obowi¹zkowe wymagania dla wszystkich Stron Protokóùu 1997 w tym samym dniu, gdy 
zacznie obowi¹zywaã Protokóù; 

3. PROSI Strony Konwencji MARPOL 73/78 o wdro¿enie postanowieñ Kodeksu 
technicznego NOx zgodnie z postanowieniami Prawidùa 13 Zaù¹cznika VI; i 

4. WZYWA Strony Konwencji MARPOL 73/78, aby niezwùocznie przekazaùy Kodeks 
techniczny NOx pod uwagê armatorom, eksploatatorom statków, stoczniom je buduj¹cym, 
producentom okrêtowych silników wysokoprê¿nych i innym zainteresowanym stronom. 

ZA£¥CZNIK 

Kodeks techniczny kontroli emisji tlenków azotu z okrêtowych silników wysokoprê¿nych 

Wstêp 

26 wrze�nia 1997 r. Konferencja Stron Miêdzynarodowej konwencji o zapobieganiu 
zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, zmodyfikowanej przynale¿nym do niej 
Protokóùem z 1978 r. (MARPOL 73/78), przyjêùa Rezolucj¹ nr 2 Konferencji Kodeks 
techniczny kontroli emisji tlenków azotu z okrêtowych silników wysokoprê¿nych. Zgodnie z 
postanowieniami Zaù¹cznika VI do Konwencji MARPOL 73/78 - Przepisy o zapobieganiu 
zanieczyszczeniu powietrza przez statki i w nastêpstwie wej�cia w ¿ycie Zaù¹cznika VI, ka¿dy 
okrêtowy silnik wysokoprê¿ny, do którego ma zastosowanie Prawidùo 13 tego zaù¹cznika, 
musi speùniaã postanowienia niniejszego Kodeksu. 

Jak wynika z ogólnych informacji, skùadnikami prowadz¹cymi do tworzenia siê tlenków azotu 
podczas procesu spalania s¹ azot i tlen, stanowi¹ce ù¹cznie 99 % masy powietrza 
doprowadzonego do silnika. Tlen zostaje zu¿yty w trakcie spalania, przy czym pozostaje 
pewna jego nadwy¿ka, zale¿na od wspóùczynnika nadmiaru powietrza. Azot nie podlega w 
wiêkszo�ci reakcji podczas procesu spalania, jednak¿e maùy procent zostaje utleniony, 
tworz¹c ró¿ne tlenki azotu. Tlenki azotu, które mog¹ powstaã, zawieraj¹ NO i NO2, a ich ilo�ã 
jest gùównie funkcj¹ temperatury pùomienia lub temperatury spalania oraz, o ile ma to miejsce, 
ilo�ci azotu organicznie zwi¹zanego z paliwem. Jest równie¿ funkcj¹ czasu, w jakim azot i 
nadmiar tlenu s¹ poddane dziaùaniu wysokich temperatur, towarzysz¹cych procesowi spalania 
w silnikach wysokoprê¿nych. Innymi sùowy, im wy¿sza temperatura spalania (np. du¿a 
warto�ã szczytowa ci�nienia, du¿y stopieñ sprê¿ania, du¿a szybko�ã podawania paliwa itp.), 
tym wiêksza ilo�ã tworz¹cych siê NOx. Generalnie - wolnoobrotowe silniki wysokoprê¿ne 



maj¹ tendencjê do tworzenia wiêkszej ilo�ci NOx ni¿ silniki szybkoobrotowe. Tlenki azotu 
maj¹ niekorzystny wpùyw na �rodowisko powoduj¹c zakwaszenie gleb, tworzenie siê ozonu, 
wzbogacanie w azot �rodków od¿ywczych i negatywnie oddziaùuj¹ na zdrowie. 

Celem niniejszego Kodeksu jest ustanowienie obowi¹zuj¹cych procedur prób, przegl¹du i 
certyfikacji okrêtowych silników wysokoprê¿nych, które bêd¹ pozwalaùy producentom 
silników, armatorom i administracjom zapewniã, ¿e wszystkie stosowane okrêtowe silniki 
wysokoprê¿ne speùniaj¹ odpowiednie ograniczenia warto�ci emisji NOx, okre�lone w Prawidle 
13 Zaù¹cznika VI do Konwencji MARPOL 73/78. Doceniono trudno�ã dokùadnego okre�lenia 
rzeczywistej �redniej wa¿onej emisji NOx z okrêtowych silników wysokoprê¿nych w trakcie 
ich eksploatacji na statkach i sformuùowano prosty, praktyczny zestaw wymagañ, w którym 
zdefiniowano �rodki zapewniaj¹ce zgodno�ã z dopuszczalnymi emisjami NOx. 

Zachêca siê administracje do oceniania charakterystyki emisji silników napêdu gùównego i 
pomocniczych na stanowisku prób, gdzie mog¹ byã przeprowadzone dokùadne badania we 
wùa�ciwie kontrolowanych warunkach. Ustalanie zgodno�ci z Prawidùem 13 Zaù¹cznika VI na 
tym¿e wstêpnym stadium jest zasadnicz¹ ide¹ niniejszego Kodeksu. Dalsze próby na statku 
mog¹ byã ograniczone zakresem i dokùadno�ci¹, a ich celem powinno byã wyci¹gniêcie 
wniosków odno�nie do warto�ci emisji i potwierdzenie, ¿e silniki te zostaùy zainstalowane, 
pracuj¹ i s¹ obsùugiwane zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta oraz ¿adne 
regulacje lub modyfikacje nie powoduj¹ pogorszenia charakterystyki emisji, okre�lonej przez 
producenta przy próbach na stanowisku prób i certyfikacji. 

Skróty, indeksy i symbole 

Poni¿ej, w tabelach 1, 2, 3 i 4, podano skróty, symbole i indeksy u¿yte w niniejszym 
Kodeksie, a tak¿e w warunkach technicznych przyrz¹dów analitycznych, zawartych w 
Uzupeùnieniu 3, wymogach odno�nie do ich kalibracji, zawartych w Uzupeùnieniu 4 oraz 
zale¿no�ciach, sùu¿¹cych do obliczenia masowego przepùywu gazów, zawartych w rozdziale 
5, 6 i Uzupeùnieniu 6 do niniejszego Kodeksu. 

1. Tabela 1: symbole u¿yte w niniejszym Kodeksie do oznaczenia zwi¹zków chemicznych, 
wchodz¹cych w skùad emisji gazów z silników wysokoprê¿nych. 

2. Tabela 2: skróty nazw analizatorów, u¿ywanych do pomiaru emisji gazów z silników 
wysokoprê¿nych, wyszczególnionych w Uzupeùnieniu 3 do niniejszego Kodeksu. 

3. Tabela 3: symbole i indeksy terminów i zmiennych, u¿ywanych we wszystkich wzorach 
sùu¿¹cych do obliczenia masowego przepùywu spalin odno�nie do pomiarów wykonywanych 
na stanowisku prób, wymienionych w rozdziale 5 niniejszego Kodeksu. 

4. Tabela 4: okre�lenia i indeksy terminów i zmiennych, u¿ywanych we wszystkich wzorach 
sùu¿¹cych do obliczeñ masowego przepùywu spalin wedùug metody bilansu wêgla, 
wymienionej w Uzupeùnieniu 6 do niniejszego Kodeksu. 

Tabela 1 - Symbole zwi¹zków chemicznych wchodz¹cych w skùad emisji gazów z silników 
wysokoprê¿nych 



Symbol Zwi¹zek chemiczny Symbol Zwi¹zek chemiczny 

C3H8 propan NO tlenek azotu 

CO tlenek wêgla NO2 dwutlenek azotu 

CO2 dwutlenek wêgla NOx tlenki azotu 

HC wêglowodory O2 tlen 

H2O woda   

Tabela 2 - Skróty nazw analizatorów do pomiaru emisji gazów z silników wysokoprê¿nych 
(patrz Uzupeùnienie 3 do niniejszego Kodeksu) 

Skrót Termin Skrót Termin 

CFV zwê¿ka krytyczna Venturiego HFID 
podgrzewany detektor jonizacji 
pùomienia 

CLD detektor chemiluminescencyjny NDIR 
niedyspersyjny analizator 
pracuj¹cy w podczerwieni 

ECS czujnik elektrochemiczny PDP pompa wyporowa 

FID detektor jonizacji pùomienia PMD detektor paramagnetyczny 

FTIR 
analizator pracuj¹cy w podczerwieni z 
transformacj¹ Fouriera 

UVD detektor ultrafioletowy 

HCLD 
podgrzewany detektor 
chemiluminescencyjny 

ZRDO czujnik z dwutlenkiem cyrkonu 

Tabela 3 - Symbole i indeksy terminów i zmiennych u¿ywanych we wzorach sùu¿¹cych do 
pomiarów wykonywanych na stanowisku prób (patrz rozdziaù 5 niniejszego Kodeksu) 

Symbol Termin Wymiar 

AT pole przekroju poprzecznego ruroci¹gu wydechowego m2 

C1 wêglowodory w przeliczeniu na metan - 

conc stê¿enie ppm lub % objêto�ci 

concc stê¿enie skorygowane ppm lub % objêto�ci 

EAF* stosunek A/F (kg suchego powietrza przez kg paliwa) kg/kg 

EAFRef* 
stosunek A/F (kg suchego powietrza przez kg paliwa) w 
warunkach odniesienia 

kg/kg 

fa 
parametr fa warunków pomiarów (stosowany tylko dla 
rodziny silników) (patrz zale¿no�ci (1) i (2) par. 5.2.1) 

- 

FFCB 
wspóùczynnik, zale¿ny od stosowanego paliwa, sùu¿¹cy do 
obliczenia bilansu wêgla 

- 

FFD 
wspóùczynnik, zale¿ny od stosowanego paliwa, sùu¿¹cy do 
obliczenia natê¿enia przepùywu spalin suchych 

- 

FFH 
wspóùczynnik, sùu¿¹cy do przeliczenia stê¿eñ mierzonych 
w spalinach suchych na stê¿enia w spalinach mokrych, 
zale¿ny od stosowanego paliwa 

- 



______ 

* W literaturze polskiej jako wspóùczynnik nadmiaru powietrza 

                                        mpow 

 okre�lamy inn¹ warto�ã, a mianowicie ------------, 

                                       mpalxLo 

 gdzie Lo - teoretyczna ilo�ã powietrza do spalania; w 

 literaturze anglosaskiej natomiast jest to stosunek  

         mpow 

 A/F = ---------, 

         mpal 

 a zatem ró¿ny o 1/Lo - staùy dla danego paliwa. (uwaga 

 tùumacza) 

Symbol Termin Wymiar 

FFW 
wspóùczynnik, sùu¿¹cy do obliczenia natê¿enia przepùywu spalin 
mokrych, zale¿ny od stosowanego paliwa 

- 

GAIRW masowe natê¿enie przepùywu wilgotnego powietrza dolotowego kg/h 

GAIRD masowe natê¿enie przepùywu suchego powietrza dolotowego kg/h 

GEXHW masowe natê¿enie przepùywu spalin kg/h 

GFUEL masowe natê¿enie przepùywu paliwa kg/h 

GASx �rednia wa¿ona warto�ã emisji NOx g/kWh 

HREF 
warto�ã odniesienia wilgotno�ci bezwzglêdnej (10.71 g/kg; do 
obliczenia wspóùczynników koryguj¹cych zawarto�ã NOx oraz 
poszczególnych warto�ci wilgotno�ci) 

g/kg 

Ha wilgotno�ã bezwzglêdna powietrza dolotowego g/kg 

HTCRAT stosunek wodoru do wêgla H/C mol/mol 

i indeks oznaczaj¹cy indywidualny (poszczególny) pomiar/tryb - 

KHDIES 
wspóùczynnik korekcyjny zawarto�ci NOx w spalinach silników 
wysokoprê¿nych ze wzglêdu na wilgotno�ã 

- 

KW,a 
wspóùczynnik korekcyjny przeliczenia z warunków suchych na 
warunki mokre dla powietrza dolotowego (zale¿no�ã (12) par. 
5.12.2.3) 

- 

KW,r 
wspóùczynnik korekcyjny przeliczenia z warunków suchych na 
warunki mokre dla spalin (zale¿no�ci (7), (8), (9) itd. par. 5.12.2) 

- 

L 
procent momentu odniesiony do momentu maksymalnego przy 
danej prêdko�ci obrotowej silnika w czasie próby 

% 



mass masowe natê¿enie przepùywu emitowanych substancji g/h 

pa 
ci�nienie pary nasyconej powietrza dolotowego do silnika (w ISO 
3046-1, 1995: psy = PSY, ci�nienie prê¿no�ci par powietrza 
otoczenia w czasie próby) 

kPa 

pB 
caùkowite ci�nienie barometryczne (w ISO 3046-1, 1995: px = 
PX, miejscowe caùkowite ci�nienie otoczenia; py = PY, ci�nienie 
caùkowite otoczenia w czasie próby) 

kPa 

ps ci�nienie atmosferyczne powietrza suchego kPa 

P moc na hamulcu, nieskorygowana kW 

PAUX 
deklarowana moc caùkowita pochùaniana przez urz¹dzenia 
pomocnicze zainstalowane na silniku tylko na potrzeby prób, 
lecz niewymagane po instalacji silnika na statku 

kW 

Pm 
maksymalna zmierzona lub deklarowana moc przy prêdko�ci 
obrotowej silnika w warunkach próby 

kW 

r 
stosunek pól przekrojów poprzecznych sondy izokinetycznej i 
ruroci¹gu wydechowego 

- 

Ra wilgotno�ã wzglêdna powietrza dolotowego % 

Rf wspóùczynnik odpowiedzi detektora FID - 

RfM wspóùczynnik odpowiedzi detektora FID metanolu - 

S nastawa dynamometru kW 

Ta temperatura bezwzglêdna powietrza dolotowego K 

TDd temperatura bezwzglêdna punktu rosy K 

TSC temperatura schùodzonego powietrza doùadowuj¹cego K 

Tref. temperatura odniesienia (powietrza do spalania: 298K) K 

TSCRef temperatura odniesienia schùodzonego powietrza doùadowuj¹cego K 

VAIRD 
objêto�ciowe natê¿enie przepùywu suchego powietrza 
dolotowego 

m3/h 

VAIRW 
objêto�ciowe natê¿enie przepùywu wilgotnego powietrza 
dolotowego 

m3/h 

VEXHD objêto�ciowe natê¿enie przepùywu spalin suchych m3/h 

VEXHW objêto�ciowe natê¿enie przepùywu spalin mokrych m3/h 

WF wspóùczynnik wagowy - 

Tabela 4 - Okre�lenia i indeksy terminów i zmiennych u¿ywanych we wzorach w metodzie 
bilansu wêgla (patrz Uzupeùnienie 6 do niniejszego Kodeksu) 

Symbol Termin Wymiar Uwaga 

ALF zawarto�ã wodoru H w paliwie % m/m  

AWC masa atomowa C   

AWH masa atomowa H   



AWN masa atomowa N   

AWO masa atomowa O   

AWS masa atomowa S   

BET zawarto�ã wêgla C w paliwie % m/m  

CO2D stê¿enie CO2 % V/V* w spalinach suchych 

CO2W stê¿enie CO2 
% V/V 
(wilgotne) 

w spalinach mokrych 

COD stê¿enie CO ppm w spalinach suchych 

COW stê¿enie CO ppm w spalinach mokrych 

CW zawarto�ã sadzy mg/m3 w spalinach mokrych 

DEL zawarto�ã azotu N % m/m  

EAFCDO 

wspóùczynnik nadmiaru powietrza, 
obliczony na podstawie stê¿enia CO2, przy 
zaùo¿eniu spalania caùkowitego i 
zupeùnego, lV,CO2 

kg/kg  

EAFEXH 

wspóùczynnik nadmiaru powietrza, 
obliczany na podstawie stê¿eñ substancji 
zawieraj¹cych wêgiel, mierzony w 
spalinach, lv - uwagi jak na str. 48 

kg/kg  

EPS zawarto�ã tlenu O w paliwie % m/m  

ETA 
zawarto�ã azotu w wilgotnym powietrzu 
doprowadzonym do spalania 

% m/m  

EXHCPN 
udziaù w spalinach zwi¹zków 
zawieraj¹cych wêgiel, C 

V/V  

EXHDENS gêsto�ã spalin kg/m3  

FFCB 
wspóùczynnik, zale¿ny od stosowanego 
paliwa, sùu¿¹cy do obliczeñ bilansu wêgla 

  

FFD 
wspóùczynnik, zale¿ny od stosowanego 
paliwa, sùu¿¹cy do obliczenia natê¿enia 
przepùywu spalin suchych 

 warunki suche 

FFH 

wspóùczynnik, zale¿ny od stosowanego 
paliwa, sùu¿¹cy do przeliczeñ stê¿eñ z 
warunków suchych na warunki wilgotne 
(mokre) 

  

FFW 
wspóùczynnik, zale¿ny od stosowanego 
paliwa, sùu¿¹cy do obliczenia natê¿enia 
przepùywu spalin mokrych 

 warunki mokre 

GAIRD 
masowe natê¿enie przepùywu powietrza do 
spalania 

kg/h 
suche powietrze do 
spalania 



GAIRW 
masowe natê¿enie przepùywu powietrza do 
spalania 

kg/h 
wilgotne powietrze do 
spalania 

GAM zawarto�ã siarki S w paliwie % m/m  

GCO emisja CO g/h  

GCO2 emisja CO2 g/h  

GEXHD masowe natê¿enie przepùywu spalin kg/h spaliny suche 

gexhw 
masowe natê¿enie przepùywu spalin, 
obliczone metod¹ bilansu wêgla, GEXHW 

  

GEXHW masowe natê¿enie przepùywu spalin kg/h spaliny mokre 

GFUEL masowe natê¿enie przepùywu paliwa kg/h  

GHC emisja HC g/h wêglowodory 

GH2O emisja H2O g/h  

GN2 emisja N2 g/h  

GNO emisja NO g/h  

GNO2 emisja NO2 g/h  

GO2 emisja O2 g/h  

GSO2 emisja SO2 g/h  

HCD 
wêglowodory (w przeliczeniu na metan 
CH4) 

ppm C1 spaliny suche 

HCW 
wêglowodory (w przeliczeniu na metan 
CH4) 

ppm C1 spaliny mokre 

HTCRAT 
stosunek zawarto�ci wodoru do wêgla w 
paliwie, a 

mol/mol  

MV... objêto�ã molowa ... 1/mol poszczególne gazy 

MW... masa cz¹steczkowa ... g/mol poszczególne gazy 

NO2W stê¿enie NO2 ppm w spalinach mokrych 

NOW stê¿enie NO ppm w spalinach mokrych 

NUE zawarto�ã wody w powietrzu do spalania % m/m  

O2D stê¿enie O2 % V/V w spalinach suchych 

O2W stê¿enie O2 
% V/V 

(wilgotne) 
w spalinach mokrych 

STOIAR 
stechiometryczne zapotrzebowanie 
powietrza do spalania na 1 kg paliwa 

kg/kg  

TAU 
zawarto�ã tlenu w wilgotnym powietrzu do 
spalania 

% m/m powietrze wilgotne 



TAU1 
zawarto�ã tlenu w wilgotnym powietrzu do 
spalania, która zostaje wyemitowana 

% m/m powietrze wilgotne 

TAU2 
zawarto�ã tlenu w wilgotnym powietrzu do 
spalania, która zostaje spalona 

% m/m powietrze wilgotne 

VCO objêto�ciowe natê¿enie przepùywu CO m3/h (skùadnik spalin) 

VCO2 objêto�ciowe natê¿enie przepùywu CO2 m3/h (skùadnik spalin) 

VH2O objêto�ciowe natê¿enie przepùywu H2O m3/h (skùadnik spalin) 

VHC objêto�ciowe natê¿enie przepùywu HC m3/h (skùadnik spalin) 

VN2 objêto�ciowe natê¿enie przepùywu N2 m3/h (skùadnik spalin) 

VNO objêto�ciowe natê¿enie przepùywu NO m3/h (skùadnik spalin) 

VNO2 objêto�ciowe natê¿enie przepùywu NO2 m3/h (skùadnik spalin) 

VO2 objêto�ciowe natê¿enie przepùywu O2 m3/h (skùadnik spalin) 

VSO2 objêto�ciowe natê¿enie przepùywu SO2 m3/h (skùadnik spalin) 

______ 

* % V/V oznacza udziaù objêto�ciowy wyra¿ony w procentach. 

Uwagi: - W celu oznaczenia objêto�ci w warunkach normalnych, tzn. normalnego m3 lub 
normalnego litra u¿yto wymiarów odpowiednio [nm3] i [nl]; warto�ã objêto�ci normalnej gazu 
jest odniesiona do temperatury 273,15 K i ci�nienia 101,3 kPa, 

- staùa równowagi pary wodnej = 3,5. 

 

Rozdziaù  1  

Postanowienia ogólne 
 1.1 Cel 

Celem niniejszego Kodeksu technicznego kontroli emisji tlenków azotu z okrêtowych 
silników wysokoprê¿nych, dalej zwanego Kodeksem, jest sprecyzowanie wymagañ odno�nie 
prób, przegl¹du i certyfikacji okrêtowych silników wysokoprê¿nych w celu zapewnienia ich 
zgodno�ci z limitami emisji tlenków azotu (NOx), zawartymi w Prawidle 13 Zaù¹cznika VI do 
MARPOL 73/78. 

1.2 Zastosowanie 

1.2.1 Niniejszy Kodeks stosuje siê do wszystkich silników wysokoprê¿nych o mocy wiêkszej 
ni¿ 130 kW, które s¹ zainstalowane lub zaprojektowane i przeznaczone do instalacji na 
jakimkolwiek statku, do którego ma zastosowanie Zaù¹cznik VI, z wyj¹tkiem silników 
wymienionych w ustêpie 1(b) Prawidùa 13. Odno�nie do wymogów dotycz¹cych przegl¹du i 
certyfikacji, zgodnie z Prawidùem 5 Zaù¹cznika VI niniejszy Kodeks przywoùuje tylko te 
wymagania, które maj¹ zastosowanie w celu uzyskania przez silniki zgodno�ci z limitami 
emisji tlenków azotu (NOx). 



1.2.2 W celu stosowania niniejszego Kodeksu, administracje s¹ upowa¿nione do przekazania 
wszystkich funkcji wymaganych od administracji przez niniejszy Kodeks organizacjom 
upowa¿nionym do dziaùania w imieniu administracji.* W ka¿dym przypadku administracja 
przyjmuje peùn¹ odpowiedzialno�ã za przegl¹d i certyfikat. 

1.2.3 Dla celów niniejszego Kodeksu ka¿dy silnik nale¿y uznaã za pracuj¹cy zgodnie z 
limitami NOx, zawartymi w Prawidle 13 Zaù¹cznika VI, je¿eli w trakcie przegl¹du 
zasadniczego, przegl¹dów po�rednich i innych tego typu przegl¹dów, gdy s¹ one wymagane, 
mo¿e byã wykazane, ¿e wa¿one emisje NOx z silnika speùniaj¹ te limity. 

1.3 Definicje 

1.3.1 Emisja tlenków azotu (NOx) oznacza caùkowit¹ emisjê tlenków azotu, obliczan¹ jako 
caùkowit¹ wa¿on¹ emisjê NO2 i okre�lon¹ przy u¿yciu odpowiednich cykli prób oraz metod 
pomiarowych, wyszczególnionych w niniejszym Kodeksie. 

1.3.2 Znaczna modyfikacja okrêtowego silnika wysokoprê¿nego oznacza: 

1. Dla silników zainstalowanych na statkach zbudowanych 1 stycznia 2000 r. lub po tej dacie, 
znaczna modyfikacja oznacza jak¹kolwiek modyfikacjê silnika, która mo¿e potencjalnie 
spowodowaã przekroczenie przez silnik norm emisji ustanowionych w Prawidle 13 
Zaù¹cznika VI. Rutynowa wymiana czê�ci skùadowych silnika na czê�ci wyszczególnione w 
Kartotece technicznej, które nie zmieniaj¹ charakterystyki emisji, nie mo¿e byã uwa¿ana za 
"znaczn¹ modyfikacjê", bez wzglêdu na to czy wymieniono jedn¹, czy wiêcej czê�ci. 

2. Dla silników zainstalowanych na statkach zbudowanych przed 1 stycznia 2000 r., znaczna 
modyfikacja oznacza ka¿d¹ modyfikacjê silnika, która zwiêksza istniej¹c¹ emisjê silnika, 
okre�lon¹ uproszczon¹ metod¹ pomiaru opisan¹ w 6.3, z uwzglêdnieniem dopuszczalnych 
przekroczeñ ustanowionych w 6.3.11. Zmiany te obejmuj¹ zmiany parametrów 
konstrukcyjnych /ustawieñ ukùadów i systemów silnika (np. zmiana waùu rozrz¹du, systemu 
wtrysku paliwa, systemu ukùadu dolotowego, konfiguracji komory spalania lub ustawienia faz 
rozrz¹du), lecz nie s¹ do nich wyù¹cznie ograniczone. 

1.3.3 Elementy skùadowe s¹ to takie wymienne czê�ci, które maj¹ wpùyw na poziom emisji 
NOx, identyfikowane poprzez numer/typ czê�ci. 

1.3.4 Nastawa oznacza ustalone czasowo poùo¿enie (pozycjê) nastawianego organu maj¹cego 
wpùyw na poziom emisji NOx przez silnik. 

1.3.5 Warto�ci eksploatacyjne s¹ to parametry pracy silnika, takie jak: maksymalne ci�nienie 
spalania, temperatura spalin itp., odczytywane z dziennika maszynowego, maj¹ce zwi¹zek z 
poziomem emisji NOx. Parametry te zale¿ne s¹ od obci¹¿enia silnika. 

1.3.6 Certyfikat EIAPP jest to Miêdzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczaniu 
powietrza przez silnik, odnosz¹cy siê do emisji NOx. 

1.3.7 Certyfikat IAPP jest to Miêdzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczaniu 
powietrza. 



1.3.8 Administracja ma takie samo znaczenie, jak w artykule 2 podpunktu (5) MARPOL 
73/78. 

1.3.9 Statkowe procedury sprawdzania emisji NOx oznaczaj¹ procedury okre�lone przez 
wytwórcê silnika i zatwierdzone przez administracjê, mog¹ce zawieraã wymagania dotycz¹ce 
wyposa¿enia, które zale¿nie od wymagañ powinny byã u¿yte na statku podczas przegl¹du 
zasadniczego lub podczas przegl¹dów okresowych i po�rednich w celu potwierdzenia 
zgodno�ci z dowolnym z wymagañ niniejszego Kodeksu. 

1.3.10 Okrêtowy silnik wysokoprê¿ny oznacza ka¿dy silnik spalinowy tùokowy pracuj¹cy na 
paliwie pùynnym lub dwupaliwowy, do którego maj¹ zastosowanie Prawidùa 5, 6 i 13 
Zaù¹cznika VI, ù¹cznie z urz¹dzeniami wspomagaj¹cymi, je¿eli s¹ zastosowane. 

1.3.11 Moc znamionowa oznacza moc maksymaln¹ ci¹gù¹ rozwijan¹ na wale, podan¹ na 
tabliczce znamionowej i w danych technicznych okrêtowego silnika wysokoprê¿nego, do 
którego ma zastosowanie Prawidùo 13 Zaù¹cznika VI i Kodeks techniczny NOx. 

1.3.12 Prêdko�ã znamionowa oznacza prêdko�ã obrotow¹ w obr/min waùu korbowego, przy 
których osi¹gana jest moc znamionowa, podana na tabliczce znamionowej i w Kartotece 
technicznej okrêtowego silnika wysokoprê¿nego. 

1.3.13 Moc na hamulcu jest to rzeczywista moc zmierzona na wale korbowym lub elemencie 
mu równowa¿nym, dotycz¹ca silnika wyposa¿onego w podstawowe urz¹dzenia pomocnicze 
potrzebne do jego pracy na stanowisku prób. 

1.3.14 Warunki na statku; oznacza to, ¿e silnik: 

1) jest zainstalowany i poù¹czony z rzeczywistymi urz¹dzeniami, z niego napêdzanymi, i 

2) znajduje siê w stanie pracy, zapewniaj¹cym dziaùanie tych urz¹dzeñ zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 

1.3.15 Kartoteka techniczna jest to zapis zawieraj¹cy wszystkie szczegóùy parametrów, 
wù¹czaj¹c w to czê�ci skùadowe i nastawy silnika, które mog¹ mieã wpùyw na emisjê NOx 
silnika, zgodnie z 2.4 niniejszego Kodeksu. 

1.3.16 Dziennik parametrów silnika jest to dokument sùu¿¹cy do zapisywania zmian 
wszystkich parametrów, wù¹czaj¹c w to czê�ci skùadowe i nastawy silnika, które mog¹ mieã 
wpùyw na emisjê NOx przez silnik. 

______ 

* Patrz: Wytyczne dotycz¹ce autoryzacji organizacji dziaùaj¹cych w zastêpstwie administracji, 
zaadaptowane przez Organizacjê Rezolucj¹ A.739(18) i Wykazy funkcji nadzoru i certyfikacji 
organizacji dziaùaj¹cych w zastêpstwie administracji, zaadaptowane przez Organizacjê 
Rezolucj¹ A.789(19). 

 



Rozdziaù  2  

Przegl¹dy i certyfikacja 
 2.1 Postanowienia ogólne 

2.1.1 Ka¿dy okrêtowy silnik wysokoprê¿ny wymieniony w 1.2, z wyj¹tkiem gdy niniejszy 
Kodeks dopuszcza inaczej, nale¿y poddaã ni¿ej wymienionym przegl¹dom: 

1. Przegl¹dowi wstêpnemu, który nale¿y przeprowadziã, tak by zapewniã, ¿e silnik, w danym 
ukùadzie konstrukcyjnym i wyposa¿eniu, speùnia limity emisji NOx zawarte w Prawidle 13 
Zaù¹cznika VI. Je¿eli taki przegl¹d potwierdzi zgodno�ã, administracja wyda 
Miêdzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza przez silnik - 
Certyfikat (EIAPP). 

2. Przegl¹dowi zasadniczemu, który nale¿y przeprowadziã na statku po zamontowaniu silnika, 
lecz przed rozpoczêciem jego eksploatacji. Taki przegl¹d nale¿y przeprowadziã, tak by 
zapewniã, ¿e silnik, zamontowany na statku, wù¹czaj¹c w to - o ile ma to zastosowanie - 
jakiekolwiek modyfikacje i/lub zmiany nastaw od czasu przegl¹du wstêpnego, speùnia limity 
emisji NOx zawarte w Prawidle 13 Zaù¹cznika VI. Taki przegl¹d, jako czê�ã przegl¹du 
zasadniczego statku, mo¿e prowadziã albo do wydania dla statku zasadniczego 
Miêdzynarodowego certyfikatu o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza - Certyfikat 
(IAPP), albo poprawki do wa¿nego Certyfikatu IAPP, uwzglêdniaj¹cej instalacjê nowego 
silnika. 

3. Przegl¹dom okresowym i po�rednim, które nale¿y przeprowadziã jako czê�ã przegl¹dów 
statku, wymaganych przez Prawidùo 5 Zaù¹cznika VI, w celu zapewnienia, ¿e silnik nadal 
caùkowicie speùnia wymagania niniejszego Kodeksu. 

4. Przegl¹dowi zasadniczemu silnika, który nale¿y przeprowadziã na statku za ka¿dym razem, 
gdy dokonana zostanie znaczna modyfikacja silnika, w celu zapewnienia, ¿e zmodyfikowany 
silnik speùnia limity emisji NOx zawarte w Prawidle 13 Zaù¹cznika VI. 

2.1.2 W celu speùnienia wymagañ odno�nie do przegl¹du i certyfikacji, wymienionych w 
2.1.1, istnieje piêã mo¿liwych, ni¿ej podanych metod, zawartych w niniejszym Kodeksie, 
które mo¿e wybraã producent silnika, stocznia buduj¹ca statek lub armator, w zale¿no�ci od 
tego, która z nich jest wùa�ciwa do pomiaru, obliczeñ lub próby silnika pod wzglêdem emisji 
NOx. S¹ to: 

1) próby na stanowisku prób odno�nie do przegl¹du wstêpnego zgodnie z Rozdziaùem 5; 

2) próby na statku silnika uprzednio niepoddanego przegl¹dowi wstêpnemu w celu 
poù¹czonego przegl¹du wstêpnego i zasadniczego, zgodnego w peùni z wymaganiami prób 
zdawczych, podanymi w Rozdziale 5; 

3) metoda kontroli parametrów silnika na statku, zgodnie z 6.2 w celu potwierdzenia 
zgodno�ci z normami przy zasadniczych, okresowych i po�rednich przegl¹dach silników 
poddanych uprzednio przegl¹dowi wstêpnemu lub silników, których wyszczególnione czê�ci 
skùadowe lub nastawy poddane zostaùy modyfikacjom lub regulacjom od czasu ostatniego 
przegl¹du; 



4) uproszczona metoda pomiaru na statku, zgodna z 6.3, w celu potwierdzenia zgodno�ci z 
normami przy okresowych i po�rednich przegl¹dach lub w trakcie przegl¹du zasadniczego dla 
potwierdzenia zgodno�ci silników poddanych uprzednio przegl¹dowi wstêpnemu, gdy jest to 
wymagane; lub 

5) bezpo�redni pomiar na statku oraz monitoring w celu potwierdzenia zgodno�ci tylko przy 
przegl¹dach okresowych i po�rednich, zgodnie z 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.11, 2.4.4 i 5.5. 

2.2 Procedury wstêpnej certyfikacji silnika 

2.2.1 Przed instalacj¹ na statku, ka¿dy okrêtowy silnik wysokoprê¿ny, z wyj¹tkiem 
okre�lonych w 2.2.2 i 2.2.4, ma: 

1) byã wyregulowany tak, aby speùniã odpowiednie limity emisji NOx, 

2) posiadaã pomierzone emisje NOx na stanowisku prób, zgodnie z procedurami okre�lonymi 
w Rozdziale 5 niniejszego Kodeksu, i 

3) byã poddany przegl¹dowi wstêpnemu przez administracjê, co nale¿y udokumentowaã 
wydaniem Certyfikatu EIAPP. 

2.2.2 W celu wstêpnej certyfikacji silników produkowanych seryjnie, zale¿nie od 
zatwierdzenia przez administracjê, mo¿e byã zastosowana koncepcja rodziny silników* lub 
grupy silników**(patrz Rozdziaù 4). W takim przypadku próba okre�lona w 2.2.1.2 jest 
wymagana tylko dla silnika(ów) macierzystego(ych)*** z grupy silników lub z rodziny 
silników. 

2.2.3 Metoda uzyskiwania certyfikacji wstêpnej**** silnika sùu¿y administracji do: 

1) po�wiadczenia próby silnika na stanowisku prób; 

2) stwierdzenia, ¿e wszystkie silniki poddane próbom, wù¹czaj¹c w to - o ile ma to 
zastosowanie - te silniki, które maj¹ byã dostarczone w ramach rodziny lub grupy silników, 
speùniaj¹ limity NOx i 

3) stwierdzenia - o ile ma to zastosowanie, ¿e wybrany silnik(i) macierzysty(e) jest 
reprezentatywny dla rodziny silników lub grupy silników. 

2.2.4 S¹ silniki, które ze wzglêdu na rozmiar, konstrukcjê i harmonogram dostawy, nie mog¹ 
byã wstêpnie certyfikowane na stanowisku prób. W tych przypadkach producent silnika, 
armator lub stocznia buduj¹ca statek powinien wyst¹piã do administracji o wykonanie próby 
na statku (patrz 2.1.2.2). Wystêpuj¹cy musi wykazaã administracji, ¿e próba na statku 
caùkowicie speùni wymagania procedury próby zdawczej na stanowisku prób, okre�lonej w 
Rozdziale 5 niniejszego Kodeksu. Tego typu przegl¹d mo¿e byã zaakceptowany w przypadku 
pojedynczego silnika lub grupy silników, reprezentowanej tylko przez silnik macierzysty, lecz 
nie mo¿e byã zaakceptowany do certyfikacji rodziny silników. W ¿adnym przypadku nie 
mo¿na zezwoliã na przekroczenie limitów emisji ze wzglêdu na mo¿liwe odchyùki 



pomiarowe, je�li przegl¹d zasadniczy jest przeprowadzany na statku bez jakiejkolwiek wa¿nej 
próby certyfikacji wstêpnej. 

2.2.5 Je¿eli wyniki próby certyfikacji wstêpnej wyka¿¹, ¿e dany silnik nie speùnia limitów 
emisji NOx wymaganych przez Prawidùo 13 Zaù¹cznika VI, mo¿e zostaã zainstalowane 
urz¹dzenie do redukcji NOx. Takie urz¹dzenie, po zainstalowaniu na danym silniku, musi byã 
uznane jako podstawowa czê�ã skùadowa silnika i jego obecno�ã bêdzie zapisana w Kartotece 
technicznej silnika. W celu otrzymania Certyfikatu EIAPP takiego zestawienia, silnik wraz z 
zainstalowanym urz¹dzeniem redukuj¹cym musi byã ponownie poddany próbie w celu 
wykazania zgodno�ci z limitami emisji NOx. Jakkolwiek w tym przypadku, takie zestawienie 
mo¿e byã poddane próbie zgodnie z uproszczon¹ metod¹ pomiaru, wymienion¹ w 6.3. 
Urz¹dzenie redukuj¹ce NOx nale¿y wù¹czyã do Certyfikatu EIAPP wraz ze wszystkimi innymi 
zapisami, wymaganymi przez administracjê. Ponadto Kartoteka techniczna silnika musi 
zawieraã procedurê weryfikacji na statku urz¹dzenia redukuj¹cego ze wzglêdu na emisjê NOx, 
w celu zapewnienia, ¿e urz¹dzenie pracuje poprawnie. 

2.2.6 W celu certyfikacji wstêpnej silników w ramach rodziny silników lub grupy silników, 
Certyfikat EIAPP mo¿e zostaã wydany, zgodnie z procedurami ustanowionymi przez 
administracjê, dla silnika(ów) macierzystego i ka¿dego silnika - przynale¿nego do rodziny lub 
grupy, produkowanego zgodnie z tak¹ certyfikacj¹, i towarzyszyã tym silnikom przez czas ich 
eksploatacji na statkach, podlegaj¹cych wùadzy tej administracji. 

2.2.7.1 Gdy silnik jest produkowany poza krajem administracji statku, na którym ma byã 
zamontowany, administracja wùa�ciwa dla statku mo¿e poprosiã administracjê kraju, w 
którym silnik jest produkowany, o wykonanie jego odbioru. Po upewnieniu siê, ¿e wymagania 
Prawidùa 13 Zaù¹cznika VI s¹ speùnione stosownie do niniejszego Kodeksu technicznego NOx, 
administracja, w której kraju silnik jest produkowany wyda lub uwierzytelni wydanie 
Certyfikatu EIAPP. 

2.2.7.2 Kopiê certyfikatu(ów) i kopiê sprawozdania z przegl¹du nale¿y przekazaã tak szybko, 
jak to mo¿liwe administracji, która wyst¹piùa o jego wydanie. 

2.2.7.3 Certyfikat w ten sposób wydany ma zawieraã o�wiadczenie stwierdzaj¹ce, i¿ zostaùo 
wydane na pro�bê administracji. 

2.2.8 Schemat blokowy, daj¹cy wskazania do zapewnienia zgodno�ci z wymaganiami 
przegl¹du wstêpnego okrêtowych silników wysokoprê¿nych, przeznaczonych do instalacji na 
statkach, jest pokazany na rys. 1 w Uzupeùnieniu 2 do niniejszego Kodeksu. 

2.2.9 Wzór formularza Certyfikatu EIAPP zaù¹czony jest w Uzupeùnieniu 1 do niniejszego 
Kodeksu. 

2.3 Procedury certyfikacji silnika 

2.3.1 Odno�nie do tych silników, które nie zostaùy poddane regulacji lub modyfikacji w 
stosunku do oryginalnych warunków technicznych producenta, warunek posiadania wa¿nego 
Certyfikatu EIAPP powinien byã wystarczaj¹cy do wykazania zgodno�ci z maj¹cymi 
zastosowanie limitami NOx. 



2.3.2 Po instalacji na statku nale¿y okre�liã, w jakim zakresie silnik bêdzie poddany 
póêniejszym regulacjom i/lub modyfikacjom, które mog¹ wpùywaã na emisjê NOx. Dlatego 
te¿, po zainstalowaniu na statku, lecz przed wydaniem Certyfikatu IAPP, nale¿y poddaã silnik 
inspekcji ze wzglêdu na modyfikacje oraz zatwierdzeniu przy u¿yciu statkowych procedur 
sprawdzania emisji NOx i jednej z metod opisanych w 2.1.2. 

2.3.3 Istniej¹ silniki, które po certyfikacji wstêpnej wymagaj¹ koñcowej regulacji lub 
modyfikacji w celu optymalizacji ich osi¹gów. W tym przypadku nale¿y zastosowaã 
koncepcjê grupy silników do zapewnienia, ¿e silnik nadal speùnia limity emisji. 

2.3.4 Armator musi mieã mo¿liwo�ã wykonania bezpo�redniego pomiaru emisji NOx podczas 
pracy silnika. Dane takie mog¹ przyj¹ã formê pomiarów indywidualnych, wykonywanych 
regularnie w peùnym zakresie pracy silnika i zapisywanych ù¹cznie z innymi parametrami 
pracy silnika lub mog¹ pochodziã z ci¹gùego monitoringu i gromadzenia danych. Dane musz¹ 
byã aktualne (pobrane w okresie 30 ostatnich dni) i musz¹ zostaã zebrane przy u¿yciu 
procedur prób wymienionych w niniejszym Kodeksie technicznym NOx. Takie zapisy 
monitoringu nale¿y przechowywaã na statku przez trzy miesi¹ce w celu kontroli przez strony 
Protokóùu 1997. Ponadto dane nale¿y skorygowaã do warunków otoczenia i wùasno�ci paliwa, 
a aparatura pomiarowa musi byã sprawdzona pod wzglêdem poprawno�ci kalibracji i 
dziaùania, zgodnie z procedurami wyszczególnionymi przez producenta aparatury pomiarowej, 
zawartymi w Kartotece technicznej silnika. W przypadkach gdy zamontowano urz¹dzenia do 
oczyszczania spalin, maj¹ce wpùyw na emisjê NOx, punkt lub punkty pomiarowe musz¹ byã 
umieszczone za tymi urz¹dzeniami. 

2.3.5 W celu wykazania zgodno�ci z normami przez zastosowanie metody bezpo�redniego 
pomiaru nale¿y zebraã wystarczaj¹c¹ ilo�ã danych do obliczenia �redniej wa¿onej emisji NOx 
zgodnie z niniejszym Kodeksem. 

2.3.6 Ka¿dy okrêtowy silnik wysokoprê¿ny zainstalowany na statku nale¿y zaopatrzyã w 
Kartotekê techniczn¹. Kartoteka ta powinna zostaã sporz¹dzona przez producenta silnika i 
zatwierdzona przez administracjê, przy czym wymagane jest, aby towarzyszyùa ona silnikowi 
przez czas jego eksploatacji na statku. Kartoteka techniczna powinna zawieraã dane 
wyszczególnione w 2.4.1. 

2.3.7 W przypadku gdy zainstalowane jest urz¹dzenie do oczyszczania spalin i jest ono 
potrzebne do zapewnienia zgodno�ci z limitami NOx, jedn¹ z mo¿liwo�ci, zapewniaj¹cych 
prosty sposób weryfikacji zgodno�ci z Prawidùem 13 Zaù¹cznika VI, jest bezpo�redni pomiar 
NOx i monitoring zgodnie z 2.3.4. Jakkolwiek, w zale¿no�ci od mo¿liwo�ci technicznych 
zastosowanego urz¹dzenia, w celu zatwierdzenia przez administracje, mog¹ byã 
monitorowane inne odpowiednie parametry. 

2.3.8 Gdy w celu osi¹gniêcia zgodno�ci z normami NOx wprowadzana jest dodatkowa 
substancja, taka jak: amoniak, mocznik, para, woda, dodatki do paliwa itp., nale¿y zapewniã 
�rodki monitoringu zu¿ycia tych substancji. Kartoteka techniczna powinna dostarczaã 
wystarczaj¹cych informacji, pozwalaj¹cych w prosty sposób wykazaã, ¿e zu¿ycie tych 
dodatkowych substancji jest zgodne z zapewnieniem speùnienia odpowiednich limitów NOx. 



2.3.9 Je¿eli w silniku dokonano jakiejkolwiek regulacji lub modyfikacji po jego 
precertyfikacji, to w Ksi¹¿ce zapisów parametrów silnika nale¿y odnotowaã kompletny zapis 
takich regulacji lub modyfikacji. 

2.3.10 Je¿eli wszystkie silniki zainstalowane na statku zostaùy sprawdzone i wszystkie ich 
parametry, czê�ci skùadowe i nastawy pozostaj¹ w granicach zapisanych w Kartotece 
technicznej, wówczas silniki nale¿y uznaã za speùniaj¹ce limity NOx, okre�lone w Prawidle 13 
Zaù¹cznika VI. W takim przypadku, w �wietle postanowieñ niniejszego Kodeksu, powinien 
zostaã wydany Certyfikat IAPP dla statku. 

2.3.11 Je¿eli dokonano jakiejkolwiek regulacji lub modyfikacji przekraczaj¹cej zatwierdzone 
granice, zapisane w Kartotece technicznej, Certyfikat IAPP mo¿e zostaã wydany tylko 
wówczas, je¿eli zostanie sprawdzone, ¿e caùkowita emisja NOx znajduje siê w zakresie 
wymaganych limitów poprzez: bezpo�redni zatwierdzony przez administracjê; monitoring 
NOx na statku lub uproszczony pomiar NOx na statku, lub przez odniesienie siê do prób na 
stanowisku próbnym wykonanych dla wùa�ciwej grupy silników, wykazuj¹cych, ¿e takie 
regulacje lub modyfikacje nie powoduj¹ przekroczenia limitów emisji NOx. 

2.3.12 Zgodnie z niniejszym Kodeksem, administracja mo¿e, wedùug wùasnego uznania, 
skróciã lub ograniczyã wszystkie czê�ci przegl¹du na statku w stosunku do silnika, dla którego 
zostaù wydany Certyfikat EIAPP. Jednak¿e na statku musi byã przeprowadzony caùkowity 
przegl¹d co najmniej jednego cylindra i/lub jednego silnika z rodziny silników lub grupy 
silników, lub czê�ci zamiennej, o ile ma to zastosowanie, a skrócenie mo¿e byã dokonane 
tylko, je�li mo¿liwe jest, ¿e wszystkie pozostaùe cylindry i/lub silniki lub czê�ci zamienne 
dziaùaj¹ w ten sam sposób, jak silnik i/lub cylinder lub czê�ã zamienna poddane przegl¹dowi. 

2.3.13 Schemat blokowy, daj¹cy wskazania do zapewnienia zgodno�ci z wymaganiami 
przegl¹dów zasadniczych, okresowych i po�rednich odno�nie do certyfikacji okrêtowych 
silników wysokoprê¿nych na statkach, jest pokazany na rys. 2 i 3 w Uzupeùnieniu 2 do 
niniejszego Kodeksu. 

2.4 Kartoteka techniczna i statkowe procedury sprawdzania NOx 

2.4.1 W celu umo¿liwienia administracji przeprowadzenia przegl¹dów silnika opisanych w 
2.1, Kartoteka techniczna wymagana przez 2.3.6 powinna zawieraã co najmniej nastêpuj¹ce 
informacje: 

1) identyfikacjê tych czê�ci skùadowych, nastaw i parametrów pracy silnika, które maj¹ wpùyw 
na emisje NOx; 

2) identyfikacjê peùnego zakresu dopuszczalnych regulacji lub zamienników czê�ci 
skùadowych silnika; 

3) peùen rejestr parametrów pracy silnika, wù¹cznie z prêdko�ci¹ znamionow¹ i moc¹ 
znamionow¹ silnika; 

4) system statkowych procedur sprawdzania emisji NOx do weryfikacji zgodno�ci z limitami 
emisji NOx podczas przegl¹dów sprawdzaj¹cych na statku, zgodnie z Rozdziaùem 6; 



5) kopiê raportu z prób wymaganego w 5.10; 

6) je¿eli ma zastosowanie, oznaczenie i ograniczenia dotycz¹ce silnika bêd¹cego czùonkiem 
grupy silników lub rodziny silników; 

7) specyfikacjê techniczn¹ tych czê�ci zamiennych/skùadowych silnika, których zastosowanie, 
o ile jest zgodne z t¹ specyfikacj¹, prowadzi do ci¹gùego zapewnienia zgodno�ci silnika z 
limitami emisji NOx i 

8) Certyfikat EIAPP, o ile ma to zastosowanie. 

2.4.2 W celu zapewnienia, ¿e silniki s¹ zgodne z Prawidùem 13 Zaù¹cznika VI po instalacji na 
statku, ka¿dy silnik z Certyfikatem EIAPP powinien byã sprawdzony co najmniej raz zanim 
zostanie wydany Certyfikat IAPP. Taka kontrola mo¿e byã przeprowadzona, u¿ywaj¹c 
statkowych procedur sprawdzania emisji NOx, okre�lonych w Kartotece technicznej silnika 
lub jedn¹ z innych metod, je¿eli przedstawiciel armatora nie ¿yczy sobie kontroli przy u¿yciu 
statkowych procedur sprawdzania emisji NOx. 

2.4.3 Gùówn¹ zasad¹ jest, ¿e statkowe procedury sprawdzania emisji NOx maj¹ umo¿liwiaã 
inspektorowi ùatwe okre�lenie, czy silnik pozostaje w zgodno�ci z Prawidùem 13 Zaù¹cznika 
VI. Równocze�nie, nie powinny byã one uci¹¿liwe, jak choãby powoduj¹c nadmierne 
opóênienie statku lub wymagaj¹c dogùêbnej wiedzy dotycz¹cej wùasno�ci poszczególnego 
silnika, czy te¿ wymagaj¹c specjalistycznych urz¹dzeñ pomiarowych niedostêpnych na statku. 

2.4.4 Statkowe procedury sprawdzania emisji NOx powinny byã okre�lone przy u¿yciu jednej 
z nastêpuj¹cych metod: 

1) kontroli parametrów silnika zgodnie z 6.2 w celu sprawdzenia, czy czê�ci skùadowe silnika, 
nastawy, parametry pracy nie wykazuj¹ odchyleñ od specyfikacji zawartej w Kartotece 
technicznej; 

2) uproszczonej metody pomiaru, zgodnie z 6.3 lub 

3) metody pomiaru bezpo�redniego i monitoringu, zgodnie z 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.11, i 
5.5. 

2.4.5 Gdy urz¹dzenie do monitoringu i rejestracji emisji NOx jest wyspecyfikowane w 
statkowych procedurach sprawdzania emisji NOx, to powinno byã zatwierdzone przez 
administracjê w oparciu o wytyczne, które maj¹ byã opracowane przez Organizacjê. 
Wytyczne te powinny zawieraã co najmniej: 

1) definicjê ci¹gùego monitoringu NOx, z uwzglêdnieniem zarówno ustalonych, jak i 
przej�ciowych stanów pracy silnika; 

2) sposób zapisu danych, ich przetwarzanie i przechowywanie; 

3) warunki dotycz¹ce urz¹dzeñ w celu zapewnienia, ¿e ich niezawodno�ã zostaje utrzymana w 
trakcie eksploatacji; 



4) warunki prób �rodowiskowych urz¹dzeñ; 

5) warunki testowania aparatury, aby wykazaã jej odpowiedni¹ dokùadno�ã, powtarzalno�ã 
oraz wzajemn¹ wra¿liwo�ã w porównaniu do wymagañ odpowiednich paragrafów niniejszego 
Kodeksu i 

6) formularz �wiadectwa zatwierdzenia, które ma byã wydane przez administracjê. 

2.4.6 Rozwa¿aj¹c, która statkowa procedura sprawdzania emisji NOx powinna zostaã zawarta 
w Kartotece technicznej silnika do sprawdzenia czy silnik speùnia limity emisji NOx podczas 
jakichkolwiek wymaganych przegl¹dów sprawdzaj¹cych na statku, przeprowadzonych ju¿ po 
wydaniu Certyfikatu IAPP, producent silnika lub armator mo¿e wybraã jak¹kolwiek 
(dowoln¹) z trzech metod okre�lonych w 6.1. 

______ 

* Rodzina silników - tùumaczenie angielskiego okre�lenia "engine family". 

** Grupa silników - tùumaczenie angielskiego okre�lenia "engine group". 

*** Silnik macierzysty - tùumaczenie angielskiego okre�lenia "parent engine". 

**** Certyfikacja wstêpna - angielski termin "pre-certification", w dalszym tek�cie Kodeksu 
stosujemy równie¿ jako odpowiednik: precertyfikacja. 

 

Rozdziaù  3  

Normy emisji tlenków azotu 
 3.1 Maksymalne dopuszczalne limity emisji NOx dotycz¹ce okrêtowych silników 

wysokoprê¿nych 

3.1.1 Wykres na rys. 1 przedstawia maksymalny dopuszczalny limit warto�ci emisji NOx, 
okre�lony w oparciu o zale¿no�ã zawart¹ w ustêpie 3(a) Prawidùa 13 Zaù¹cznika VI. Caùkowita 
wa¿ona emisja NOx, zmierzona i obliczona zgodnie z procedurami niniejszego Kodeksu, 
powinna byã mniejsza lub równa odpowiedniej warto�ci z wykresu w zale¿no�ci od prêdko�ci 
znamionowej silnika. 

Cykle D2/E2/E3/C1 przy zasilaniu silnika olejem napêdowym (MDO - marine diesel oil) 

wzór 

Rys. 1 - Maksymalna dopuszczalna emisja NOx z okrêtowych silników wysokoprê¿nych 

3.1.2 Gdy silnik pracuje na oleju napêdowym (MDO), zgodnie z 5.3, caùkowit¹ emisjê 
tlenków azotu (obliczon¹ jako caùkowita wa¿ona emisja NO2) nale¿y okre�liã, u¿ywaj¹c 
stosownych cykli prób i metod pomiarowych wymienionych w niniejszym Kodeksie. 



3.1.3 Odpowiednia warto�ã limitu emisji w spalinach silnika okre�lona z rys. 1 oraz obliczona 
rzeczywista warto�ã emisji powinny byã wyszczególnione w Certyfikacie EIAPP silnika. 

3.2 Stosowane cykle prób i wspóùczynniki wagowe 

3.2.1 W celu sprawdzenia zgodno�ci emisji NOx z limitami zgodnie z Prawidùem 13 
Zaù¹cznika VI, dla ka¿dego pojedynczego silnika lub silnika macierzystego z grupy lub 
rodziny silników nale¿y zastosowaã tylko cykle prób wymienione w 3.2.2 do 3.2.6. 

3.2.2 Dla silników okrêtowych pracuj¹cych ze staù¹ prêdko�ci¹ obrotow¹, przeznaczonych do 
napêdu gùównego, wù¹cznie z silnikami napêdów spalinowo-elektrycznych, nale¿y stosowaã 
cykl prób E2 zgodnie z tabel¹ 1. 

3.2.3 Dla ukùadów ze �rub¹ nastawn¹ nale¿y stosowaã cykl prób E2 zgodnie z tabel¹ 1. 

Tabela 1 - Cykl próby przy zastosowaniu silnika do napêdu gùównego ze staù¹ prêdko�ci¹ 
obrotow¹ (wù¹cznie z napêdem spalinowo-elektrycznym oraz ukùadami ze �rub¹ nastawn¹) 

Cykl prób E2 

Prêdko�ã 100% 100% 100% 100% 

Moc 100% 75% 50% 25% 

Wspóùczynnik wagowy 0,2 0,5 0,15 0,15 

3.2.4 Dla silników gùównych i pomocniczych pracuj¹cych wedùug krzywej �rubowej nale¿y 
zastosowaã cykl prób E3 zgodnie z tabel¹ 2. 

Tabela 2 - Cykl prób przy zastosowaniu silnika jako silnika napêdu gùównego oraz napêdu 
pomocniczego, pracuj¹cego wedùug krzywej �rubowej 

Cykl prób E3 

Prêdko�ã 100% 91% 80% 63% 

Moc 100% 75% 50% 25% 

Wspóùczynnik wagowy 0,2 0,5 0,15 0,15 

3.2.5 Dla silników pomocniczych pracuj¹cych ze staù¹ prêdko�ci¹ obrotow¹ nale¿y stosowaã 
cykl prób D2 zgodnie z tabel¹ 3. 

Tabela 3 - Cykl prób przy zastosowaniu silnika jako silnika pomocniczego pracuj¹cego ze 
staù¹ prêdko�ci¹ obrotow¹ 

Cykl prób D2 

Prêdko�ã 100% 100% 100% 100% 100% 

Moc 100% 75% 50% 25% 10% 

Wspóùczynnik 
wagowy 

0,05 0,25 0,3 0,3 0,1 

3.2.6 Dla silników pomocniczych pracuj¹cych ze zmienn¹ prêdko�ci¹ obrotow¹ i zmiennym 
obci¹¿eniem, których nie wymieniono wy¿ej, nale¿y stosowaã cykl prób C1 zgodnie z tabel¹ 
4. 



Tabela 4 - Cykl prób przy zastosowaniu silnika jako silnika pomocniczego pracuj¹cego ze 
zmienn¹ prêdko�ci¹ obrotow¹ i zmiennym obci¹¿eniem 

Cykl prób 
C1 

Prêdko�ã Znamionowa Po�rednia 
Bieg 

jaùowy 

Moment % 100% 75% 50% 10% 100% 75% 50% 0% 

Wspóùczynnik 
wagowy 

0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 

3.2.7 Warto�ci momentu podane w cyklu prób C1 dla danego trybu pracy okre�laj¹ 
procentowo warto�ã wymaganego momentu w stosunku do momentu maksymalnego, jaki 
silnik mo¿e rozwin¹ã przy danej prêdko�ci obrotowej. 

3.2.8 Prêdko�ã po�rednia przy przeprowadzeniu próby wedùug cyklu C1 musi zostaã 
okre�lona przez producenta silnika, bior¹c pod uwagê nastêpuj¹ce wymagania: 

1) Dla silników, które s¹ tak skonstruowane, ¿e w caùym zakresie prêdko�ci obrotowej mog¹ 
pracowaã na charakterystyce momentu maksymalnego, prêdko�ci¹ po�redni¹ powinna byã 
prêdko�ã, deklarowana przez wytwórcê silnika, taka, przy której wystêpuje moment 
maksymalny pod warunkiem, ¿e mie�ci siê ona w zakresie od 60 do 75 % prêdko�ci 
znamionowej. 

2) Je¿eli deklarowana prêdko�ã obrotowa dla momentu maksymalnego jest mniejsza ni¿ 60 % 
prêdko�ci znamionowej, wówczas jako prêdko�ã po�redni¹ nale¿y przyj¹ã prêdko�ã równ¹ 60 
% prêdko�ci znamionowej. 

3) Je¿eli deklarowana prêdko�ã obrotowa dla maksymalnego momentu jest wiêksza ni¿ 75 % 
prêdko�ci znamionowej, wówczas jako prêdko�ã po�redni¹ nale¿y przyj¹ã prêdko�ã równ¹ 75 
% prêdko�ci znamionowej. 

4) Dla silników, które s¹ tak skonstruowane, ¿e nie mog¹ w sposób ci¹gùy pracowaã na 
charakterystyce peùnej mocy w caùym zakresie prêdko�ci obrotowych, typowa prêdko�ã 
po�rednia znajduje siê pomiêdzy 60 a 70 % prêdko�ci znamionowej. 

3.2.9 Je¿eli producent silnika wystêpuje o zastosowanie nowego cyklu prób dla silnika ju¿ 
certyfikowanego w oparciu o inny cykl prób, wymieniony w 3.2.2 do 3.2.6, wówczas mo¿e 
nie byã konieczne, by taki silnik poddany zostaù peùnemu procesowi certyfikacji do nowego 
zastosowania. W takim przypadku producent silnika mo¿e wykazaã zgodno�ã z normami 
metod¹ obliczeniow¹, stosuj¹c wyniki pomiarów z poszczególnych faz pierwotnej próby 
certyfikacyjnej do obliczenia caùkowitej wa¿onej emisji dla nowego zastosowania silnika, 
u¿ywaj¹c wspóùczynników wagowych odpowiednich do nowego cyklu prób. 
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Zatwierdzanie silników produkowanycyh seryjnie: koncepcja rodziny silników i grupy 

silników 
 4.1 Uwagi ogólne 

4.1.1 W celu unikniêcia prób certyfikacyjnych ka¿dego silnika na zgodno�ã z limitami emisji 
NOx mo¿e zostaã przyjêta jedna z dwóch koncepcji zatwierdzenia, a mianowicie koncepcja 
rodziny silników lub grupy silników. 

4.1.2 Koncepcja rodziny silników mo¿e byã zastosowana do wszelkich seryjnie 
produkowanych silników, których konstrukcja zapewnia, podobn¹ charakterystykê emisji NOx 
i które s¹ u¿ywane tak bez przeróbek, a podczas instalacji na statku nie wymagaj¹ ¿adnych 
regulacji lub modyfikacji, które mogùyby negatywnie wpùywaã na emisjê NOx. 

4.1.3 Koncepcja grupy silników mo¿e byã zastosowana do silników produkowanych w 
mniejszych seriach, przeznaczonych do podobnych zastosowañ i które wymagaj¹ drobnych 
regulacji i modyfikacji podczas instalacji lub w trakcie eksploatacji na statku. Takimi 
silnikami s¹ zazwyczaj silniki du¿ej mocy przeznaczone na napêd gùówny. 

4.1.4 Producent silnika mo¿e wstêpnie, wedùug swego uznania, okre�liã, czy silniki powinny 
byã rozpatrywane jako rodzina silników, czy grupa silników. Ogólnie bior¹c, wybór bêdzie 
oparty na tym, czy i do jakiego stopnia silniki zostan¹ zmodyfikowane po wykonaniu próby 
na stanowisku prób. 

4.2 Dokumentacja 

4.2.1 Caùa dokumentacja do certyfikacji musi byã skompletowana i odpowiednio 
ostemplowana przez odpowiednio uprawnione wùadze. Dokumentacja ta powinna równie¿ 
zawieraã wszystkie warunki, wù¹cznie z wymian¹ czê�ci zamiennych, dla zapewnienia, ¿e 
silnik zachowuje zgodno�ã z wymaganymi normami emisji. 

4.2.2 Dla silnika nale¿¹cego do grupy silników wymagana dokumentacja, niezbêdna do 
metody kontroli parametrów silnika jest wymieniona w 6.2.3.6. 

4.3 Zastosowanie koncepcji rodziny silników 

4.3.1 Koncepcja rodziny silników daje mo¿liwo�ã ograniczenia liczby silników, które musz¹ 
byã poddane próbie zatwierdzaj¹cej, jednocze�nie zapewniaj¹c, ¿e wszystkie silniki danej 
rodziny speùniaj¹ wymagania procedury zatwierdzenia. W przypadku koncepcji rodziny 
silników, silniki posiadaj¹ce podobne charakterystyki emisji oraz konstrukcjê s¹ 
reprezentowane przez silnik macierzysty wybrany spo�ród rodziny. 

4.3.2 Silniki, które s¹ produkowane seryjnie i nie s¹ przeznaczone do modyfikacji, mog¹ byã 
traktowane jak rodzina silników. 

4.3.3 Procedura wyboru silnika macierzystego polega na wyselekcjonowaniu silnika o 
wùa�ciwo�ciach najbardziej niekorzystnie wpùywaj¹cych na poziom emisji NOx. Taki silnik 
powinien mieã najwy¿szy poziom emisji NOx spo�ród wszystkich silników w rodzinie. 



4.3.4 Na podstawie prób i wiedzy in¿ynierskiej, producent powinien zaproponowaã, które 
silniki nale¿¹ do rodziny silników, który silnik(i) wykazuje najwy¿sz¹ emisjê NOx oraz który 
silnik(i) powinien byã wybrany do prób certyfikacyjnych. 

4.3.5 Administracja powinna w trakcie certyfikacji dokonaã przegl¹du wyboru silnika 
macierzystego w rodzinie, a tak¿e mieã mo¿liwo�ã wyboru innego silnika, albo do prób 
zatwierdzenia, albo prób zgodno�ci wyrobu, w celu upewnienia siê, ¿e caùa rodzina silników 
speùnia wymagania odno�nie do limitów emisji NOx. 

4.3.6 Koncepcja rodziny silników dopuszcza drobne regulacje dokonywane urz¹dzeniami 
regulacyjnymi. Silniki okrêtowe wyposa¿one w urz¹dzenia regulacyjne musz¹ speùniaã 
wszystkie wymagania przy ka¿dej regulacji, le¿¹cej w dostêpnym fizycznie zakresie. 
Urz¹dzenie nie jest uwa¿ane za nastawialne (regulowane), gdy jest trwale zapieczêtowane, 
je�li za� nie jest trwale zapieczêtowane - wtedy, gdy normalnie jest niedostêpne. 
Administracja mo¿e wymagaã, by w celu wykonania próby certyfikacyjnej lub próby w 
trakcie eksploatacji, maj¹cej okre�liã zgodno�ã z wymaganiami, urz¹dzenia regulacyjne byùy 
ustawione w dowolnym poùo¿eniu znajduj¹cym siê w ich zakresie regulacji. 

4.3.7 Przed zatwierdzeniem rodziny silników, administracja powinna przedsiêwzi¹ã niezbêdne 
�rodki do sprawdzenia, ¿e podjêto odpowiednie postêpowanie zapewniaj¹ce skuteczn¹ 
kontrolê zgodno�ci wyrobu. 

4.3.8 Wytyczne do selekcji rodziny silników 

4.3.8.1 Rodzina silników powinna zostaã okre�lona przez podanie jej podstawowej 
charakterystyki, jednakowej dla wszystkich silników nale¿¹cych do rodziny. W niektórych 
przypadkach mo¿e mieã miejsce wzajemne oddziaùywanie parametrów; te oddziaùywania 
musz¹ tak¿e byã uwzglêdnione w celu zapewniania, ¿e tylko silniki o podobnej 
charakterystyce emisji NOx w spalinach znajd¹ siê w rodzinie silników, np. w niektórych 
silnikach, ze wzglêdu na zastosowany ukùad dolotowy lub zasilania, liczba cylindrów mo¿e 
byã parametrem maj¹cym wpùyw na emisjê, a w innych konstrukcjach - charakterystyka 
emisji w spalinach mo¿e byã niezale¿na od liczby lub ukùadu cylindrów. 

4.3.8.2 Producent silnika jest odpowiedzialny za wybór spo�ród ró¿nych modeli tych 
silników, które maj¹ byã wù¹czone do rodziny. Nastêpuj¹ce podstawowe charakterystyki, lecz 
nie rozwi¹zania techniczne, musz¹ byã wspólne dla wszystkich silników nale¿¹cych do 
rodziny silników: 

1) cykl pracy: 

- dwusuwowy (2-s), 

- czterosuwowy (4-s), 

2) czynnik chùodz¹cy: 

- powietrze, 



- woda, 

- olej, 

3) objêto�ã skokowa poszczególnego cylindra: 

- mo¿e siê ró¿niã co najwy¿ej o 15 %, 

4) liczba cylindrów i ich ukùad: 

- stosuje siê tylko w pewnych przypadkach, np. w poù¹czeniu z zastosowaniem urz¹dzeñ do 
oczyszczania spalin, 

5) sposób zasysania powietrza: 

- niedoùadowany, 

- doùadowany, 

6) rodzaj paliwa: 

- olej napêdowy/paliwo ciê¿kie, 

- silnik dwupaliwowy, 

7) komora spalania: 

- komora niedzielona, 

- komora dzielona, 

8) ukùad zaworów, kanaùów, rozmiar i liczba: 

- w gùowicy, 

- w tulei cylindrowej, 

9) rodzaj ukùadu paliwowego: 

- pompa wtryskowa - przewód wysokoci�nieniowy - wtryskiwacz, 

- z pomp¹ rzêdow¹, 

- z pomp¹ rozdzielaczow¹, 

- z pojedynczym wtryskiwaczem, 

- z zespoùem wtryskiwaczy, 

- z zaworem gazowym, 

10) inne urz¹dzenia: 



- recyrkulacja spalin, 

- wtrysk wody/stosowanie emulsji paliwowo-wodnej, 

- wtrysk powietrza, 

- ukùad chùodzenia powietrza doùadowuj¹cego, 

- ukùad oczyszczania spalin: 

- z katalizatorem redukuj¹cym, 

- z katalizatorem utleniaj¹cym, 

- z reaktorem termicznym, 

- z oddzielaczem cz¹stek staùych. 

4.3.8.3 Je¿eli w rodzinie silników s¹ silniki wyposa¿one w inne urz¹dzenia, które mog¹ byã 
uwa¿ane za maj¹ce wpùyw na emisjê NOx w spalinach, to musz¹ one zostaã zidentyfikowane i 
wziête pod uwagê podczas wyboru silników, które bêd¹ wù¹czone do rodziny. 

4.3.9 Wytyczne zmierzaj¹ce do wyboru silnika macierzystego rodziny silników 

4.3.9.1 Metodê wyboru silnika macierzystego w celu pomiaru emisji NOx nale¿y uzgodniã i 
zatwierdziã przez administracjê. Metoda powinna byã oparta na wyborze silnika 
posiadaj¹cego takie urz¹dzenia i maj¹cego tak¹ charakterystykê, o których wiadomo, ¿e 
powoduj¹ najwy¿sz¹ emisjê NOx wyra¿on¹ w gramach na kilowatogodzinê (g/kWh). Wymaga 
to szczegóùowej wiedzy odno�nie do silników wystêpuj¹cych w obrêbie rodziny. W pewnych 
warunkach administracja mo¿e wyci¹gn¹ã wniosek, ¿e najgorszy przypadek ze wzglêdu na 
emisjê NOx w�ród rodziny silników mo¿e zostaã najlepiej okre�lony poprzez próby drugiego 
silnika. W ten sposób administracja mo¿e wybraã dodatkowy silnik do próby w oparciu o 
cechy, które wskazuj¹, ¿e mo¿e on mieã najwy¿szy poziom emisji NOx spo�ród silników z 
rodziny. Je¿eli silniki z rodziny posiadaj¹ zmienne wùa�ciwo�ci, które mog¹ byã uwa¿ane za 
maj¹ce wpùyw na emisje NOx, to te wùa�ciwo�ci musz¹ byã tak¿e zidentyfikowane i wziête 
pod uwagê przy selekcji silnika macierzystego. 

4.3.9.2 Przy wyborze silnika macierzystego do kontroli emisji NOx nale¿y rozwa¿yã kryteria 
wymienione ni¿ej, przy czym nale¿y braã równie¿ pod uwagê kombinacje ró¿nych innych 
podstawowych wùasno�ci silnika. 

1) gùówne kryterium selekcji: 

- wiêksze natê¿enie podawania paliwa; 

2) uzupeùniaj¹ce kryteria selekcji: 

- wy¿sze �rednie ci�nienie u¿yteczne, 

- wy¿sza maksymalna warto�ã szczytowa ci�nienia w cylindrze, 



- wiêkszy stosunek ci�nienia powietrza doùadowuj¹cego do ci�nienia koñca sprê¿ania, 

- dp/á, mniejszy k¹t nachylenia krzywej spalania, 

- wy¿sze ci�nienie powietrza doùadowuj¹cego, 

- wy¿sza temperatura powietrza doùadowuj¹cego. 

4.3.9.3 Je¿eli silniki w rodzinie posiadaj¹ inne zmienne cechy, które mog¹ wpùywaã na emisjê 
NOx, to cechy te musz¹ zostaã tak¿e zidentyfikowane i wziête pod uwagê przy wyborze 
silnika macierzystego. 

4.3.10 Certyfikacja rodziny silników 

4.3.10.1 Certyfikacja powinna zawieraã wykaz wszystkich silników i ich danych technicznych 
zatwierdzonych w ramach tej samej rodziny silników, a tak¿e ograniczenia co do parametrów 
ich pracy, i czê�ci skùadowych oraz granice zmian regulacji silnika, które mog¹ byã 
dopuszczalne. Wykaz ten musi byã przygotowany i prowadzony przez producenta silnika oraz 
zatwierdzony przez administracjê. 

4.3.10.2 Zgodnie z niniejszym Kodeksem dla silnika - czùonka caùej rodziny powinien zostaã 
wydany certyfikat wstêpny lub Certyfikat EIAPP za�wiadczaj¹cy, ¿e silnik macierzysty 
speùnia limity emisji NOx okre�lone w Prawidle 13 Zaù¹cznika VI. 

4.3.10.3 Gdy silnik macierzysty z rodziny silników zostaù poddany próbom w najbardziej 
niekorzystnych warunkach okre�lonych w niniejszym Kodeksie i potwierdzone zostaùo, ¿e 
speùnia maksymalne dopuszczalne ograniczenia emisji (patrz 3.1), wyniki próby i pomiaru 
NOx nale¿y odnotowaã w Certyfikacie EIAPP wydanym dla danego silnika macierzystego 
oraz dla wszystkich silników - czùonków rodziny silników. 

4.3.10.4 Je¿eli dwie lub wiêcej administracji zgadza siê na wzajemne uznanie 
Miêdzynarodowych certyfikatów o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza przez silnik 
(Certyfikaty EIAPP), wówczas caùa rodzina silników, certyfikowana przez jedn¹ z tych 
administracji, musi byã zaakceptowana przez inne administracje, które zawarùy takie 
porozumienie z administracj¹ wystawiaj¹c¹ �wiadectwo oryginalne. Úwiadectwa wydane 
zgodnie z takimi porozumieniami nale¿y bez zagùêbiania siê w sprawê uznaã jako dowód, ¿e 
wszystkie silniki objête certyfikacj¹ rodziny silników speùniaj¹ poszczególne wymagania 
dotycz¹ce emisji NOx. Nie ma potrzeby dostarczania kolejnych dowodów zgodno�ci z 
Prawidùem 13 Zaù¹cznika VI, o ile zostanie sprawdzone, ¿e zainstalowany silnik nie zostaù 
zmodyfikowany i regulacja silnika zawiera siê w zakresie dopuszczonym przez certyfikat 
wystawiony dla rodziny silników. 

4.3.10.5 Je¿eli silnik macierzysty z rodziny silników ma zostaã poddany certyfikacji zgodnie z 
alternatywn¹ norm¹ lub cyklem prób, innym ni¿ dopuszczony przez niniejszy Kodeks, 
wytwórca musi dowie�ã administracji, zanim wyda ona Certyfikat EIAPP, ¿e �rednia wa¿ona 
emisja NOx dla wùa�ciwych cykli prób jest zgodna z odpowiednimi warto�ciami granicznymi - 
zgodnie z Prawidùem 13 Zaù¹cznika VI oraz niniejszym Kodeksem. 



4.3.10.6 Przed przyznaniem rodzinie silników uznania dla nowych, seryjnie produkowanych 
silników, administracja podejmie niezbêdne �rodki w celu sprawdzenia, ¿e zapewniona zostaùa 
efektywna kontrola zgodno�ci produkcji. To wymaganie mo¿e nie byã potrzebne dla rodzin 
silników ustanowionych w celu objêcia t¹ koncepcj¹ silników po modyfikacji 
przeprowadzonej na statku ju¿ po wydaniu Certyfikatu EIAPP. 

4.4 Zastosowanie koncepcji grupy silników 

4.4.1 Silniki te stosowane s¹ przede wszystkim jako napêd gùówny statków. Normalnie 
wymagaj¹ one, odpowiednio do warunków pracy na statku, regulacji lub modyfikacji, które 
jednak¿e nie powinny powodowaã przekroczenia limitów emisji NOx podanych w punkcie 3.1 
niniejszego Kodeksu. 

4.4.2 Dla silników bêd¹cych w produkcji lub w eksploatacji koncepcja grupy silników 
dostarcza tak¿e mo¿liwo�ã ograniczenia prób zatwierdzaj¹cych ze wzglêdu na dokonane 
modyfikacje. 

4.4.3 Koncepcja grupy silników mo¿e zostaã zastosowana do ka¿dego silnika, maj¹cego takie 
same wùa�ciwo�ci konstrukcyjne, jak wymienione w 4.4.5, dla których dopuszczona jest 
regulacja lub modyfikacja danego silnika po pomiarze wykonanym na stanowisku prób. 
Zakres silników wù¹czonych do grupy silników oraz wybór silnika macierzystego musi byã 
uzgodniony i zatwierdzony przez administracjê. 

4.4.4 Wniosek dotycz¹cy zastosowania koncepcji grupy silników, o ile wyst¹più z nim 
wytwórca silnika lub inna strona, ma zostaã rozwa¿ony przez administracjê pod wzglêdem 
wydania uznañ/�wiadectw. Je¿eli wùa�ciciel silnika (armator), dziaùaj¹c z/lub bez 
technicznego wsparcia ze strony wytwórcy, zdecyduje siê na dokonanie modyfikacji pewnej 
liczby podobnych silników, znajduj¹cych siê we flocie tego¿ armatora, wówczas armator 
mo¿e wyst¹piã o dokonanie certyfikacji w ramach grupy silników. W ramach tej grupy mo¿e 
znaleêã siê silnik badany na stanowisku prób. Typowe zastosowania to podobne modyfikacje 
silników podobnych, bêd¹cych w eksploatacji, lub silników podobnych, pracuj¹cych w 
podobnych warunkach eksploatacyjnych. 

4.4.5 Wytyczne zmierzaj¹ce do wyboru grupy silników 

4.4.5.1 Grupa silników mo¿e zostaã okre�lona przez podanie jej podstawowej charakterystyki 
oraz warunków technicznych dodatkowych do parametrów, okre�lonych w 4.3.8 dla rodziny 
silników. 

4.4.5.2 Dla silników nale¿¹cych do grupy silników wspólne musz¹ byã nastêpuj¹ce parametry 
i rozwi¹zania techniczne: 

1) �rednica cylindra i skok tùoka, 

2) sposób rozwi¹zania i cechy konstrukcyjne ukùadu doùadowania i ukùadu wydechowego: 

- system staùoci�nieniowy, 



- system pulsacyjny; 

3) rodzaj ukùadu chùodzenia powietrza doùadowuj¹cego: 

- z/lub bez chùodnicy powietrza doùadowuj¹cego; 

4) cechy konstrukcyjne komory spalania, które maj¹ wpùyw na emisjê NOx; 

5) cechy konstrukcyjne ukùadu wtryskowego, tùoczka i krzywki wtryskowej, które mog¹ 
ksztaùtowaã podstawow¹ charakterystykê emisji NOx oraz 

6) maksymalna moc znamionowa z cylindra przy maksymalnej prêdko�ci znamionowej. W 
grupie silników dopuszczalny zakres obni¿ania warto�ci znamionowych powinien zostaã 
okre�lony przez producenta i zatwierdzony przez administracjê. 

4.4.5.3 Ogólnie, je¿eli parametry wymagane w 4.4.5.2 nie s¹ wspólne dla wszystkich silników 
w przyszùej grupie silników, wówczas silniki te mog¹ nie byã uznane jako grupa silników. 
Jednak¿e, grupa silników mo¿e zostaã zatwierdzona, je¿eli tylko jeden z tych parametrów lub 
rozwi¹zañ technicznych nie jest wspólny dla wszystkich silników w przyszùej grupie silników 
pod warunkiem, ¿e producent silnika lub armator mo¿e, w ramach Kartoteki technicznej, 
dowie�ã administracji, ¿e takie naruszenie tego jednego parametru lub rozwi¹zania 
technicznego daùoby w rezultacie to, ¿e wszystkie silniki nale¿¹ce do grupy nadal speùniaùyby 
ograniczenia emisji NOx. 

4.4.6 Wytyczne odno�nie do dopuszczalnej regulacji i modyfikacji w ramach grupy silników 

4.4.6.1 Zgodnie z koncepcj¹ grupy silników nieznaczne regulacje lub modyfikacje s¹ 
dozwolone w grupie silników po dokonaniu wstêpnej certyfikacji lub koñcowym pomiarze na 
stanowisku prób za porozumieniem zainteresowanych stron i z zatwierdzeniem przez 
administracjê, o ile: 

1) kontrola parametrów silnika powi¹zanych z emisj¹ i/lub zaopatrzenie silnika w statkowe 
procedury sprawdzania emisji NOx i/lub dane dostarczone przez producenta potwierdz¹, ¿e 
wyregulowany lub zmodyfikowany silnik speùnia odpowiednie limity emisji NOx. Wyniki 
pomiarów emisji NOx, wykonanych na stanowisku prób, powinny zostaã zaakceptowane jako 
jedna z mo¿liwo�ci sprawdzania regulacji lub modyfikacji na statku dla silnika nale¿¹cego do 
grupy silników lub 

2) pomiary wykonane na statku potwierdz¹, ¿e wyregulowany lub zmodyfikowany silnik 
speùnia odpowiednie limity emisji NOx. 

4.4.6.2 Przykùady regulacji lub modyfikacji, które mog¹ byã dozwolone w ramach grupy 
silników, nie s¹ jednak ograniczone do podanych poni¿ej: 

1) dla warunków na statku, regulacja: 

- k¹ta wyprzedzenia wtrysku dla kompensacji ró¿nic we wùasno�ciach paliwa, 

- k¹ta wyprzedzenia wtrysku dla optymalizacji maksymalnego ci�nienia w cylindrze, 



- ró¿nic dawki paliwa pomiêdzy cylindrami; 

2) dla optymalizacji osi¹gów, modyfikacja: 

- turbosprê¿arki, 

- czê�ci skùadowych pompy wtryskowej: 

- rozwi¹zania konstrukcyjnego i wykonania tùoczka, 

- rozwi¹zania konstrukcyjnego i wykonania zaworu tùocznego 

- rozpylaczy, 

- profili krzywek: 

- zaworu ss¹cego i/lub wydechowego, 

- krzywki pompy wtryskowej, 

- komory spalania. 

4.4.6.3 Wy¿ej wymienione przykùady modyfikacji po próbach na stanowisku prób dotycz¹ 
istotnych usprawnieñ, dotycz¹cych elementów skùadowych lub parametrów pracy silnika 
podczas jego ¿ycia. Jest to jednym z gùównych powodów istnienia koncepcji grupy silników. 
Administracja, w oparciu o wniosek, mo¿e zaakceptowaã wyniki otrzymane z próby 
pokazowej, przeprowadzonej na jednym silniku, mo¿e nawet na silniku badawczym, 
pokazuj¹cej wpùyw modyfikacji na poziom emisji NOx, który mo¿e zostaã zaakceptowany dla 
wszystkich silników w obrêbie grupy silników bez wymagania wykonania pomiarów 
certyfikacyjnych na ka¿dym silniku z grupy. 

4.4.7 Wytyczne odno�nie do wyboru silnika macierzystego z grupy silników 

4.4.7.1 Selekcja silnika macierzystego ma byã odpowiednio zgodna z kryteriami podanymi w 
4.3.9. Nie zawsze jest mo¿liwe dokonanie wyboru silnika macierzystego z maùej ilo�ciowo 
produkcji silników w ten sam sposób, jak dla silników produkowanych seryjnie (rodzina 
silników). Pierwszy zamówiony silnik mo¿e byã zarejestrowany jako silnik macierzysty. 
Metodê u¿yt¹ do wyboru silnika macierzystego do reprezentowania grupy silników nale¿y 
uzgodniã i zatwierdziã przez administracjê. 

4.4.8 Certyfikacja grupy silników 

Wymagania punktu 4.3.10 maj¹ zastosowanie, uwzglêdniaj¹c istniej¹ce ró¿nice odnosz¹ce siê 
do niniejszej czê�ci. 
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Procedury pomiarów emisji NOx na stanowisku prób 
 5.1 Uwagi ogólne 

5.1.1 Niniejsz¹ procedurê nale¿y zastosowaã do ka¿dej próby zasadniczej silnika okrêtowego 
bez wzglêdu na miejsce wykonania tych prób (metody opisane w 2.1.2.1 i 2.1.2.2). 

5.1.2 Niniejszy rozdziaù okre�la metody pomiaru i obliczeñ emisji skùadników gazowych w 
spalinach silników spalinowych tùokowych (silniki RIC) w ustalonych warunkach pracy, 
niezbêdne do okre�lania �redniej wa¿onej wielko�ci emisji NOx w spalinach. 

5.1.3 Wiele z procedur opisanych poni¿ej jest szczegóùowym zestawieniem metod 
laboratoryjnych, jako ¿e okre�lenie warto�ci emisji wymaga wykonania zùo¿onego zestawu 
pojedynczych pomiarów, a nie uzyskania tylko jednej zmierzonej warto�ci. W zwi¹zku z tym 
uzyskane wyniki zale¿¹ w takim samym stopniu od sposobu przeprowadzenia pomiarów, jak 
od silnika i metody prób. 

5.1.4 Niniejszy rozdziaù zawiera metody prób i metody pomiarowe, przebieg pomiaru oraz 
raport z prób stanowi¹ce procedurê pomiaru na stanowisku prób. 

5.1.5 W zasadzie podczas prób emisji silnik powinien byã wyposa¿ony w urz¹dzenia 
pomocnicze w taki sam sposób, w jaki bêdzie stosowany na statku. 

5.1.6 Dla wielu typów silników objêtych zakresem niniejszego Kodeksu urz¹dzenia 
pomocnicze, które mog¹ byã zamontowane na silniku w eksploatacji, mog¹ nie byã znane w 
czasie produkcji lub certyfikacji. Z tego powodu przyjmuje siê emisje jednostkowe wyra¿one 
w oparciu o moc na hamulcu, zdefiniowan¹ w 1.3.13. 

5.1.7 Gdy nie jest wùa�ciwe poddanie silnika próbie w warunkach okre�lonych w 5.2.3, np. 
je¿eli silnik i przekùadnia stanowi¹ jeden integralny zespóù, silnik mo¿e byã poddany tylko 
próbie z zamontowanymi na nim urz¹dzeniami pomocniczymi. W tym przypadku nastawy 
dynamometru nale¿y okre�liã zgodnie z 5.2.3 i 5.9. Straty zwi¹zane z urz¹dzeniami 
pomocniczymi nie powinny przekraczaã 5 % maksymalnej mierzonej mocy. Straty 
przekraczaj¹ce 5 % nale¿y zatwierdziã przez administracjê przed wykonaniem próby. 

5.1.8 Wszystkie pomiary objêto�ci i objêto�ciowego natê¿enia przepùywu nale¿y odnie�ã do 
temperatury 273 K (0°C) i ci�nienia 101,3 kPa. 

5.1.9 O ile nie wyszczególniono inaczej, wszystkie wyniki pomiarów, dane z prób lub 
obliczenia wymagane przez niniejszy rozdziaù nale¿y zapisaã w sprawozdaniu z prób silnika 
zgodnie z 5.10. 

5.2 Warunki wykonania próby 

5.2.1 Parametry warunków wykonania próby i wa¿no�ci próby dla zatwierdzenia rodziny 
silników 

Parametr fa nale¿y okre�liã zgodnie z nastêpuj¹cymi zale¿no�ciami: 

1) silniki niedoùadowane i silniki doùadowane mechanicznie: 



wzór 

(1) 

2) silniki doùadowane turbosprê¿arkowo z lub bez chùodzenia powietrza doùadowuj¹cego: 

wzór 

(2) 

i próbê uznaje siê za wa¿n¹, je¿eli parametr fa speùnia nastêpuj¹cy warunek: 

0,98 £ fa £ 1,02 (3) 

Je¿eli, z oczywistych przyczyn technicznych, nie jest mo¿liwe speùnienie niniejszego 
wymagania, fa powinien zawieraã siê pomiêdzy 0,93 i 1,07*. 

5.2.2 Silniki z chùodzeniem powietrza doùadowuj¹cego 

5.2.2.1 Nale¿y zapisaã temperaturê czynnika chùodz¹cego i temperaturê powietrza 
doùadowuj¹cego. Ukùad chùodzenia nale¿y wyregulowaã przy silniku pracuj¹cym z prêdko�ci¹ 
i obci¹¿eniem znamionowym. Temperatura powietrza doùadowuj¹cego i spadek ci�nienia na 
chùodnicy powinny zawieraã siê odpowiednio w granicach ±4K i ±2kPa od warto�ci 
wyspecyfikowanych przez wytwórcê silnika. 

5.2.2.2 Wszystkie silniki wyposa¿one tak, jakby byùy przeznaczone do instalacji na statkach, 
musz¹ byã zdolne do pracy w granicach dopuszczalnych poziomów emisji NOx, zawartych w 
Prawidle 13(3) Zaù¹cznika VI, przy temperaturze wody morskiej wynosz¹cej 25°C**. 

5.2.3 Moc 

5.2.3.1 Podstaw¹ pomiaru emisji jednostkowej jest nieskorygowana moc na hamulcu. 

5.2.3.2 Urz¹dzenia pomocnicze niepotrzebne do pracy silnika, które mog¹ byã na nim 
zamontowane, mog¹ zostaã odù¹czone na czas próby. Patrz tak¿e 5.1.5 i 5.1.6. 

5.2.3.3 Gdy nieistotne urz¹dzenia pomocnicze nie zostaùy odù¹czone, wówczas nale¿y okre�liã 
moc przez nie pobieran¹ dla poszczególnych prêdko�ci obrotowych, wystêpuj¹cych w trakcie 
próby po to, by mo¿na byùo okre�liã nieskorygowan¹ moc na hamulcu zgodnie ze wzorem 
(18). Patrz tak¿e 5.12.5.1. 

5.2.4 Ukùad dolotowy silnika 

Silnik poddany próbie nale¿y wyposa¿yã w ukùad dolotowy, zapewniaj¹cy opory przepùywu 
na dolocie powietrza, zgodne z wyszczególnionymi przez wytwórcê silnika dla danego punktu 
pracy, tak by reprezentowaùy one niezanieczyszczony filtr powietrza i pozwalaùy na 
maksymalny przepùyw powietrza w danym zastosowaniu silnika. 

5.2.5 Ukùad wydechowy silnika 



Silnik poddany próbie nale¿y wyposa¿yã w ukùad wydechowy zapewniaj¹cy takie opory 
przepùywu na wylocie, zgodne z wyszczególnionymi przez wytwórcê dla danego punktu 
pracy, które pozwalaj¹ na uzyskanie maksymalnej mocy deklarowanej dla danego 
zastosowania silnika. 

5.2.6 Ukùad chùodzenia 

Nale¿y u¿yã ukùadu chùodzenia silnika o wystarczaj¹cej pojemno�ci dla utrzymania silnika w 
normalnych temperaturach roboczych wyszczególnionych przez wytwórcê silnika. 

5.2.7 Olej smaruj¹cy 

Nale¿y zapisaã dane techniczne oleju smaruj¹cego u¿ytego na próbie. 

5.3 Paliwa u¿ywane do próby 

5.3.1 Wùa�ciwo�ci paliwa mog¹ oddziaùywaã na emisjê gazowych skùadników spalin. Dlatego 
te¿ wùa�ciwo�ci paliwa u¿ytego do próby nale¿y okre�liã i zapisaã. Tam, gdzie s¹ u¿ywane 
paliwa odniesienia, nale¿y dostarczyã kod paliwa lub jego wùa�ciwo�ci oraz analizê paliwa. 

5.3.2 Wybór paliwa do próby zale¿y od celu próby. Je¿eli nie zostaùo inaczej uzgodnione z 
administracj¹ i gdy nie s¹ dostêpne odpowiednie paliwa odniesienia, nale¿y u¿yã paliwa klasy 
DM zgodnie z norm¹ ISO 8217, 1996, o wùasno�ciach odpowiednich dla danego typu silnika. 

5.3.3 Temperatura paliwa musi byã zgodna z zaleceniami wytwórcy silnika. Temperaturê 
paliwa nale¿y mierzyã na dolocie do pompy wtryskowej lub w miejscu okre�lonym przez 
wytwórcê, zapisuj¹c warto�ã temperatury i miejsce jej pomiaru. 

5.4 Aparatura pomiarowa 

5.4.1 Emisjê gazowych skùadników spalin przez silnik poddany próbie nale¿y mierzyã za 
pomoc¹ analizatorów/metod, których wymagania techniczne okre�lono w Uzupeùnieniu 3 do 
niniejszego Kodeksu. 

5.4.2 Za zgod¹ administracji mog¹ byã zastosowane inne systemy pomiarowe lub analizatory, 
o ile daj¹ wyniki równowa¿ne do uzyskiwanych urz¹dzeniami wymienionymi w 5.4.1. 

5.4.3 Niniejszy Kodeks nie zawiera szczegóùów dotycz¹cych sprzêtu pomiarowego do 
pomiaru natê¿enia przepùywu, ci�nienia i temperatury. Zamiast tego, w 1.3.1 w Uzupeùnieniu 
4 do niniejszego Kodeksu s¹ podane tylko wymagania dotycz¹ce dokùadno�ci takiego sprzêtu, 
konieczne do przeprowadzenia prób emisji. 

5.4.4 Warunki techniczne hamulca 

5.4.4.1 Nale¿y u¿yã hamulca o charakterystyce odpowiedniej do zastosowanego cyklu prób 
opisanego w 3.2. 

5.4.4.2 Oprzyrz¹dowanie do pomiaru prêdko�ci i momentu obrotowego ma pozwalaã na 
pomiar mocy na wale w caùym zakresie pracy na stanowisku prób, zgodnie z 



wyszczególnieniem przez wytwórcê. Je¿eli ten przypadek nie ma miejsca, wówczas 
wymagane jest wykonanie dodatkowych obliczeñ i ich zapis. 

5.4.4.3 Dokùadno�ã sprzêtu pomiarowego ma byã taka, by maksymalne odchyùki, podane w 
1.3.1 w Uzupeùnieniu 4 do niniejszego Kodeksu, nie zostaùy przekroczone. 

5.5 Okre�lanie przepùywu spalin 

Przepùyw spalin nale¿y okre�liã poprzez jedn¹ z metod podanych w 5.5.1, 5.5.2 lub 5.5.3. 

5.5.1 Pomiar bezpo�redni 

Metoda ta wymaga bezpo�redniego pomiaru przepùywu spalin przy u¿yciu zwê¿ek 
przepùywowych lub równowa¿nego ukùadu pomiarowego i musi byã zgodna z uznan¹ norm¹ 
miêdzynarodow¹. 

Uwaga: Bezpo�redni pomiar przepùywu gazowego jest trudnym zadaniem. Powinny byã 
zastosowane �rodki ostro¿no�ci w celu unikniêcia bùêdów pomiaru, które bêd¹ wpùywaã na 
bùêdy okre�lania warto�ci emisji. 

5.5.2 Metoda pomiaru zu¿ycia powietrza i paliwa 

5.5.2.1 Metoda okre�lania przepùywu spalin przy u¿yciu metody pomiaru zu¿ycia powietrza i 
paliwa powinna byã przeprowadzona zgodnie z uznan¹ norm¹ miêdzynarodow¹. 

5.5.2.2 Nale¿y u¿yã przepùywomierzy powietrza i przepùywomierzy paliwa o dokùadno�ci 
okre�lonej w 1.3.1 w Uzupeùnieniu 4 do niniejszego Kodeksu. 

5.5.2.3 Natê¿enie przepùywu spalin nale¿y obliczaã nastêpuj¹co: 

.1 GEXHW = GAIRW + GFUEL (masa spalin mokrych) (4) 

lub 

.2 VEXHD = VAIRD + FFD x GFUEL (objêto�ã spalin suchych) (5) 

lub 

.3 VEXHW = VAIRW + FFW x GFUEL (objêto�ã spalin mokrych) (6) 

Uwaga: Warto�ci FFD i FFW ulegaj¹ zmianom w zale¿no�ci od rodzaju paliwa (patrz tabela 1 
w Uzupeùnieniu 6 do niniejszego Kodeksu). 

5.5.3 Metoda bilansu wêgla 

Metoda ta wymaga obliczenia masowego przepùywu spalin na podstawie zu¿ycia paliwa i 
stê¿eñ skùadników spalin przy u¿yciu metody bilansu wêgla i tlenu, okre�lonej w 
Uzupeùnieniu 6 do niniejszego Kodeksu. 



5.6 Dopuszczalne odchyùki urz¹dzeñ do pomiaru parametrów zwi¹zanych z silnikiem i 

innych istotnych parametrów 

Kalibracja wszystkich narzêdzi pomiarowych musi byã dokonana wedùug uznanej normy 
miêdzynarodowej i zgodnie z wymaganiami podanymi w Uzupeùnieniu 4 do niniejszego 
Kodeksu. 

5.7 Analizatory do okre�lania zawarto�ci skùadników gazowych 

Analizatory do okre�lania zawarto�ci skùadników gazowych musz¹ speùniaã warunki 
techniczne zamieszczone w Uzupeùnieniu 3 do niniejszego Kodeksu. 

5.8 Kalibracja przyrz¹dów analitycznych 

Ka¿dy analizator u¿yty do pomiaru parametrów silnika, jak to omówiono w Uzupeùnieniu 3 do 
niniejszego Kodeksu, nale¿y kalibrowaã tak czêsto, jak jest to niezbêdne, jak pokazano w 
Uzupeùnieniu 4 do niniejszego Kodeksu. 

5.9 Przebieg pomiaru 

5.9.1 Uwagi ogólne 

5.9.1.1 Szczegóùowe opisy zalecanych ukùadów analizowania i pobierania próbek s¹ zawarte 
w 5.9.2 do 5.9.4. Poniewa¿ ró¿ne ukùady mog¹ dawaã równowa¿ne wyniki, �cisùe stosowanie 
siê do ww. punktów nie jest wymagane. Dodatkowe elementy skùadowe, takie jak przyrz¹dy, 
zawory, cewki, pompy i przeù¹czniki, mog¹ byã u¿yte w celu dostarczenia dodatkowych 
informacji i koordynacji funkcji poszczególnych czê�ci ukùadu. Inne elementy, które nie s¹ 
potrzebne do utrzymania dokùadno�ci niektórych ukùadów, mog¹ zostaã odù¹czone, o ile jest to 
oparte na wùa�ciwym os¹dzie in¿ynierskim. 

5.9.1.2 Nastawy oporów dolotu i przeciwci�nienia wylotu nale¿y ustawiã w górnym limicie 
okre�lonym przez wytwórcê zgodnie, z 5.2.4 i 5.2.5, odpowiednio. 

5.9.2 Podstawowe analizowane skùadniki spalin 

5.9.2.1 Do pomiaru skùadników (CO, CO2, HC, NOx, O2) w surowych (nierozcieñczonych) 
spalinach nale¿y u¿ywaã ukùadu analitycznego, opartego na nastêpuj¹cych analizatorach: 

1) analizator HFID do pomiaru zawarto�ci wêglowodorów, 

2) analizator NDIR do pomiaru tlenku wêgla i dwutlenku wêgla, 

3) analizator HCLD lub jemu równowa¿ny do pomiaru tlenków azotu i 

4) PMD, ECS lub ZRDO do pomiaru zawarto�ci tlenu. 

5.9.2.2 Dla pomiarów w spalinach surowych, próbkê do oznaczenia wszystkich skùadników 
mo¿na pobraã jedn¹ lub dwiema sondami, umieszczonymi w bliskiej odlegùo�ci z 
wewnêtrznym rozdziaùem dla ró¿nych analizatorów. Nale¿y zachowaã ostro¿no�ã, by w 



¿adnym z punktów ukùadu pomiarowego nie nast¹piùa kondensacja ¿adnego ze skùadników 
spalin (wù¹cznie z wod¹ i kwasem siarkowym). 

5.9.2.3 Dane techniczne i kalibracja tych¿e analizatorów musi byã taka jak wyszczególniono 
odpowiednio w Uzupeùnieniu 5 i 6 do niniejszego Kodeksu. 

5.9.3 Pobieranie próbek do oznaczenia skùadników gazowych 

5.9.3.1 Sondy do pobierania próbek do oznaczenia skùadników gazowych nale¿y umie�ciã w 
odlegùo�ci co najmniej 0,5 m lub w odlegùo�ci równej co najmniej 3-krotnej �rednicy 
ruroci¹gu wydechowego - w zale¿no�ci od tego, która z nich jest wiêksza - przed przekrojem 
wylotowym ukùadu wydechowego na tyle daleko, na ile jest to wykonalne, lecz dostatecznie 
blisko wylotu z cylindrów silnika, aby zapewniã, ¿e temperatura gazu wydechowego w 
sondzie wynosi co najmniej 343 K (70°C). 

5.9.3.2 W przypadku silnika wielocylindrowego z rozwidlonym kolektorem wydechowym, 
wlot do sondy nale¿y umie�ciã dostatecznie daleko od silnika, aby zapewniã, ¿e próbka jest 
reprezentatywna dla �redniej emisji ze wszystkich cylindrów. W wielocylindrowych silnikach 
maj¹cych wyraênie rozdzielone grupy kolektorów wydechowych, tak jak w silnikach w 
ukùadzie widlastym (typu V), dopuszczalne jest pobranie próbki z ka¿dej grupy indywidualnie 
i obliczenie emisji �redniej. Mog¹ byã u¿yte metody, które wykazuj¹ korelacjê z metodami 
wymienionymi wy¿ej. Do obliczenia emisji w spalinach nale¿y u¿yã caùkowitego masowego 
przepùywu spalin. 

5.9.3.3 Je¿eli na skùad gazów wydechowych ma wpùyw jakikolwiek zastosowany ukùad 
oczyszczania spalin, to próbkê spalin nale¿y pobraã za tym ukùadem. 

5.9.4 Sprawdzanie analizatorów 

Analizatory emisji nale¿y wyzerowaã i wzorcowaã. 

5.9.5 Cykle prób 

Wszystkie silniki nale¿y poddaã próbom zgodnie z cyklami prób zdefiniowanymi w 3.2, 
bior¹c pod uwagê przeznaczenie danego silnika. 

5.9.6 Sekwencje pomiarowe 

5.9.6.1 Po zakoñczeniu procedur podanych w 5.9.1 do 5.9.5, nale¿y rozpocz¹ã sekwencje 
pomiarowe. Silnik powinien pracowaã w ka¿dej fazie cyklu zgodnie z odpowiednimi cyklami 
prób okre�lonymi w 3.2. 

5.9.6.2 Podczas ka¿dej fazy cyklu prób, po zakoñczeniu pocz¹tkowego okresu przej�ciowego, 
nale¿y utrzymywaã wyszczególnion¹ prêdko�ã obrotow¹ w granicach ±1 % prêdko�ci 
znamionowej lub 3 obr/min, w zale¿no�ci od tego, która jest wiêksza, z wyj¹tkiem biegu 
jaùowego, dla którego prêdko�ã powinna mie�ciã siê w granicach tolerancji okre�lonych przez 
producenta. Okre�lony moment obrotowy, wyszczególniony dla danej fazy, nale¿y 
utrzymywaã w taki sposób, by jego �rednia warto�ã w czasie wykonywania pomiarów 



zmieniaùa siê maksymalnie w granicach 2 % maksymalnego momentu obrotowego dla danej 
prêdko�ci obrotowej. 

5.9.7 Sygnaù wyj�ciowy (odpowiedê) analizatora 

Sygnaù wyj�ciowy (odpowiedê) analizatora nale¿y zarejestrowaã, zarówno w trakcie 
pomiarów, jak te¿ w czasie wszelkich sprawdzianów funkcjonowania (zerowanie, 
wzorcowanie), przy pomocy plotera b¹dê równowa¿nego systemu pobierania danych 
pomiarowych, przy czym spaliny musz¹ przepùywaã przez analizatory co najmniej przez 
ostatnie 10 minut ka¿dej fazy próby. 

5.9.8 Warunki silnika 

Prêdko�ã obrotow¹ i obci¹¿enie silnika, temperaturê powietrza dolotowego i przepùyw paliwa 
nale¿y mierzyã w ka¿dej fazie próby zaraz po osi¹gniêciu przez silnik ustalonego stanu pracy. 
Nale¿y mierzyã lub obliczyã i zarejestrowaã natê¿enie przepùywu spalin. 

5.9.9 Powtórne sprawdzanie analizatora 

Po zakoñczeniu pomiarów emisji nale¿y powtórnie sprawdziã kalibracjê analizatorów przy 
u¿yciu gazu zerowego i tego samego gazu wzorcowego, który byù u¿yty w trakcie 
wzorcowania wykonanego przed rozpoczêciem pomiarów. Próbê nale¿y uznaã za 
akceptowaln¹, je¿eli ró¿nica pomiêdzy tymi dwiema kalibracjami jest mniejsza ni¿ 2 %. 

5.10 Raport z prób 

5.10.1 Dla ka¿dego silnika poddanego próbom w celu certyfikacji lub zasadniczej certyfikacji 
na statku bez uprzedniej certyfikacji wstêpnej, wytwórca silnika musi przygotowaã raport z 
prób, który ma zawieraã, jako minimum, takie dane jak zamieszczone w Uzupeùnieniu 5 do 
niniejszego Kodeksu. Oryginaù raportu z prób musi byã przechowywany w dokumentach 
wytwórcy silnika, za� potwierdzona kopia w dokumentach znajduj¹cych siê w administracji. 

5.10.2 Raport z prób, albo oryginaù, albo po�wiadczona kopia, musi byã doù¹czony jako staùy 
element Kartoteki technicznej silnika. 

5.11 Ocena danych emisji skùadników gazowych 

Do oceny emisji skùadników gazowych nale¿y u�redniã zapis (odczyt) z ostatnich 60 sekund 
ka¿dej fazy, za� �rednie stê¿enie (conc) CO, CO2, HC, NOx, i O2 podczas ka¿dej fazy nale¿y 
okre�liã w oparciu o u�rednione zapisy wyników pomiarów oraz odpowiednie dane z 
kalibracji. 

5.12 Obliczanie emisji skùadników gazowych 

Koñcowe wyniki do raportu z prób nale¿y okre�liã przy u¿yciu kolejnych kroków podanych w 
5.12.1 do 5.12.4. 

5.12.1 Okre�lanie przepùywu spalin 



Natê¿enie przepùywu spalin (GEXHW, VEXHW lub VEXHD) nale¿y okre�liã dla ka¿dej fazy 
zgodnie z metodami opisanymi w 5.5.1 do 5.5.3. 

5.12.2 Korekcja warunków pomiaru w spalinach suchych do warunków w spalinach mokrych 

Stosuj¹c GEXHW lub VEXHW, zmierzone stê¿enie, o ile nie zostaùo ju¿ zmierzone w spalinach 
mokrych, nale¿y przeksztaùciã na stê¿enie w spalinach mokrych, zgodnie z nastêpuj¹cym 
wzorem: 

conc (mokre) = Kw x conc (suche) 

5.12.2.1 Dla spalin surowych (nierozcieñczonych): 

wzór (8) 

wzór (9) 

wzór (10) 

gdzie: 

Ha = masa wody w powietrzu (g wody / kg suchego powietrza) 

Ra = wilgotno�ã wzglêdna powietrza dolotowego, % 

pa = ci�nienie pary nasyconej powietrza dolotowego, kPa 

pB = caùkowite ci�nienie barometryczne, kPa 

Uwaga: Wzory u¿ywaj¹ce FFH s¹ uproszczonymi wersjami wzorów przytoczonych w 
paragrafie 3.7 w Uzupeùnieniu 6 do niniejszego Kodeksu (wzór (2-44) i (2-45)); gdy s¹ 
zastosowane, daj¹ wyniki porównywalne w stosunku do uzyskiwanych przy stosowaniu 
peùnych wzorów. 

5.12.2.2 Alternatywnie: 

wzór (11) 

5.12.2.3 Dla powietrza dolotowego: 

KW,a = 1 - KW2 (12) 

5.12.2.4 Wzór (8) nale¿y uznaã za definicjê wspóùczynnika FFH zale¿nego od wùasno�ci 
stosowanego paliwa. Zdefiniowany w ten sposób wspóùczynnik FFH okre�la zawarto�ã wody 
w spalinach w zale¿no�ci od stosunku paliwa do powietrza. 

5.12.2.5 Typowe warto�ci FFH mo¿na znaleêã w Uzupeùnieniu 6 do niniejszego Kodeksu. 
Tabela 1 w Uzupeùnieniu 6 zawiera wykaz warto�ci FFH dla ró¿nych paliw. FFH jest nie tylko 
zale¿ny od wùasno�ci paliwa, lecz tak¿e, w mniejszym stopniu, od stosunku paliwa do 
powietrza wystêpuj¹cego w silniku. 



5.12.2.6 Paragraf 3.9 w Uzupeùnieniu 6 do niniejszego Kodeksu zawiera wzory do obliczania 
FFH na podstawie zawarto�ci wodoru w paliwie i stosunku paliwa do powietrza. 

5.12.2.7 Wzór (8) traktuje wodê powstaù¹ wskutek spalania i wodê zawart¹ w powietrzu 
dolotowym jako wielko�ci wzajemnie niezale¿ne i addytywne. Wzór (2-45) w paragrafie 3.7 
w Uzupeùnieniu 6 do niniejszego Kodeksu pokazuje, ¿e te dwa czynniki nie s¹ addytywne. 
Wzór (2-45) stanowi wersjê poprawn¹, lecz jest bardzo skomplikowany i dlatego nale¿y 
u¿ywaã zale¿no�ci (8) i (11), bardziej przydatnych w praktyce. 

5.12.3 Korekcja NOx ze wzglêdu na wilgotno�ã i temperaturê 

5.12.3.1 Poniewa¿ emisja NOx zale¿y od warunków otoczenia, stê¿enie NOx nale¿y 
skorygowaã ze wzglêdu na temperaturê otoczenia i wilgotno�ã przez pomno¿enie przez 
wspóùczynniki podane we wzorach (13) i (14). 

5.12.3.2 We wszystkich obliczeniach dotycz¹cych korekcji wilgotno�ci podanych w 
niniejszym Kodeksie nale¿y u¿ywaã standardowej warto�ci odniesienia 10,71 g/kg w 
standardowej temperaturze odniesienia 25°C. Nie wolno u¿ywaã innych warto�ci odniesienia 
ni¿ 10,71 g/kg. 

5.12.3.3 Za zgod¹ zainteresowanych stron i po zatwierdzeniu przez administracjê mo¿na 
u¿ywaã innych wzorów korekcyjnych, je¿eli mog¹ one byã uzasadnione lub potwierdzone. 

5.12.3.4 Woda lub para wprowadzana do powietrza doùadowuj¹cego (nawil¿anie powietrza) 
jest uwa¿ana jako instrument kontroli emisji i dlatego nie nale¿y jej uwzglêdniaã przy 
dokonywaniu korekcji ze wzglêdu na wilgotno�ã. Woda, która skrapla siê w chùodnicy 
powietrza doùadowuj¹cego, mo¿e zmieniã wilgotno�ã powietrza doùadowuj¹cego i dlatego 
nale¿y j¹ uwzglêdniã przy korekcji ze wzglêdu na wilgotno�ã. 

5.12.3.5 Ogólnie dla silników wysokoprê¿nych 

Generalnie dla silników wysokoprê¿nych nale¿y u¿ywaã nastêpuj¹cego wzoru do obliczania 
KHDIES: 

wzór (13) 

gdzie: 

A = 0,309 GFUEL/GAIRD - 0,0266 

B = - 0,209 GFUEL/GAIRD - 0,00954 

Ta = temperatura powietrza w K 

Ha = wilgotno�ã powietrza dolotowego, wyra¿ona w g wody na kg suchego powietrza 
(okre�lona wzorem (10)) 

5.12.3.6 Silniki wysokoprê¿ne z chùodnicami miêdzystopniowymi 



Dla silników wysokoprê¿nych z chùodnicami miêdzystopniowymi nale¿y u¿ywaã 
nastêpuj¹cego wzoru alternatywnego (14): 

wzór (14) 

gdzie: 

TSC = temperatura schùodzonego powietrza 

TSCRef = temperatura odniesienia dla schùodzonego powietrza odpowiadaj¹ca temperaturze 
powietrza przy temperaturze wody morskiej równej 25°C. TSCRef musi zostaã okre�lona przez 
wytwórcê silnika. 

1. Aby uwzglêdniã wilgotno�ã powietrza doùadowuj¹cego, dodano nastêpuj¹ce rozwa¿ania: 

HSC = wilgotno�ã powietrza doùadowuj¹cego, w gramach wody na kilogram suchego 
powietrza, w której: 

Hsc = 6,220 x Psc x 100 / (PC - Psc) 

gdzie: 

Psc = ci�nienie pary nasyconej powietrza doùadowuj¹cego, kPa 

PC = ci�nienie powietrza doùadowuj¹cego, kPa 

2. Je¿eli, Ha ù Hsc wówczas nale¿y we wzorze (14) zamiast Ha uj¹ã Hsc. W takim przypadku 
warto�ã GEXHW okre�lon¹ w 5.5.2.3 nale¿y skorygowaã nastêpuj¹co: 

GEXHWSkorygowane = GEXHW (5.5.2.3) x (1 - (Ha - Hsc) / 1.000)) 

3. Je¿eli Ha £ Hsc, wówczas we wzorze (14) nale¿y u¿ywaã Ha. 

Uwaga: W celu wyja�nienia innych zmiennych patrz wzór (13). 

5.12.4 Obliczanie masowego natê¿enia przepùywu 

5.12.4.1 Masowe natê¿enie przepùywu poszczególnych skùadników gazowych nale¿y dla 
ka¿dej fazy cyklu obliczyã nastêpuj¹co (dla spalin surowych - nierozcieñczonych): 

masa gazu = u x conc x GEXHW (15) 

lub 

masa gazu = v x conc x VEXHD (16) 

lub 

masa gazu = w x conc x GEXHW (17) 



5.12.4.2 Wspóùczynniki odnosz¹ce siê do: u - do spalin mokrych, v - do spalin suchych i w - 
do spalin wilgotnych nale¿y u¿ywaã w postaci wystêpuj¹cej w tabeli 5. 

Tabela 5 - Wspóùczynniki u, v, w 

Gaz u V w 
Stê¿enie (conc) 

wyra¿one w 

NOx 0,001587 0,002053 0,002053 ppm 

CO 0,000966 0,00125 0,00125 ppm 

HC 0,000479 - 0,000619 ppm 

CO2 15,19 19,64 19,64 procentach 

O2 11,05 14,29 14,29 procentach 

Uwaga: Wspóùczynniki dla u podane w tabeli 5 s¹ poprawnymi warto�ciami tylko dla gêsto�ci 
spalin 1,293 kg/m3; dla gêsto�ci spalin ró¿nej od 1,293 u = w/gêsto�ã. 

5.12.5 Obliczanie emisji jednostkowych 

5.12.5.1 Emisjê nale¿y obliczyã dla wszystkich poszczególnych skùadników w nastêpuj¹cy 
sposób: 

wzór (18) 

gdzie: 

Pi = PM,i + PAUX,i 

5.12.5.2 Wspóùczynniki wagowe i liczba faz (n) u¿yte w powy¿szym obliczeniu s¹ zgodne z 
postanowieniami 3.2. 

5.12.5.3 Uzyskan¹ za pomoc¹ wzoru (18) warto�ã �redniej wa¿onej emisji NOx dla silnika 
nale¿y nastêpnie porównaã z warto�ci¹ dopuszczaln¹ na rys. 1 w 3.1, aby okre�liã czy silnik 
speùnia postanowienia Prawidùa 13 Zaù¹cznika VI. 

______ 

* Poprawiono wg MEPC 43/1014 

** Temperatura wody morskiej 25 °C stanowi temperaturê odniesienia do warunków 
otoczenia w celu okre�lenia zgodno�ci z limitami NOx. Nale¿y uwzglêdniã dodatkowy 
przyrost temperatury z powodu wymienników ciepùa zainstalowanych na statku, np. dla 
wodnego niskotemperaturowego ukùadu chùodzenia. 
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Procedury okre�lania zgodno�ci silnika z normami emisji NOx w trakcie przegl¹dów na 

statku 
 6.1 Uwagi ogólne 

Po instalacji na statku silnika, poddanego przegl¹dowi wstêpnemu, ka¿dy okrêtowy silnik 
wysokoprê¿ny nale¿y poddaã przegl¹dom sprawdzaj¹cym, przeprowadzonym na statku w 
zakresie wymienionym w 2.1.1.2 do 2.1.1.4 w celu potwierdzenia, ¿e silnik nadal speùnia 
normy emisji NOx zawarte w Prawidle 13 Zaù¹cznika VI. Takie sprawdzenie zgodno�ci nale¿y 
przeprowadziã przy u¿yciu jednej z nastêpuj¹cych metod: 

1) metoda kontroli parametrów silnika zgodnie z 6.2 w celu potwierdzenia, ¿e czê�ci 
skùadowe, nastawy i parametry eksploatacyjne silnika nie ró¿ni¹ siê od wyspecyfikowanych w 
jego Kartotece technicznej; 

2) uproszczona metoda pomiaru emisji zgodnie z 6.3 lub 

3) metoda bezpo�redniego pomiaru i monitoringu zgodnie z 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.11, 
2.4.4, i 5.5. 

6.2 Metoda kontroli parametrów silnika 

6.2.1 Uwagi ogólne 

6.2.1.1 Odpowiednie do zastosowania metody kontroli parametrów silnika s¹ silniki, które 
speùniaj¹ nastêpuj¹ce warunki: 

1) silniki, które uzyskaùy Certyfikat EIAPP w oparciu o pomiary na stanowisku prób oraz te, 
które uzyskaùy Certyfikat IAPP podczas przegl¹du zasadniczego i 

2) silniki, w których okre�lone czê�ci skùadowe silnika i mechanizmy nastawialne organa 
poddane zostaùy modyfikacjom lub regulacjom od czasu ich ostatniego przegl¹du. 

6.2.1.2 Metodzie kontroli parametrów nale¿y poddaã silniki wyszczególnione w 6.2.1.1 
ka¿dorazowo, gdy nastêpuje zmiana czê�ci skùadowych i/lub mechanizmów nastawialnych 
organów silnika, maj¹cych wpùyw na poziom emisji NOx. Metodê tê nale¿y zastosowaã do 
potwierdzenia zgodno�ci z normami emisji NOx. Silniki instalowane na statkach nale¿y 
uprzednio tak zaprojektowaã, aby umo¿liwiã ùatwe sprawdzenie czê�ci skùadowych, 
stanu/poùo¿enia organów nastawialnych oraz parametrów silnika maj¹cych wpùyw na poziom 
emisji NOx. 

6.2.1.3 Dodatkowo, gdy silnik wysokoprê¿ny zostaù zaprojektowany tak, ¿e speùnia nakazane 
ograniczenia emisji NOx, to jest prawdopodobne, ¿e podczas caùego okresu eksploatacji 
silnika na morzu mog¹ byã one dotrzymane. Jednak¿e okre�lone limity emisji NOx mog¹ 
zostaã przekroczone w wyniku regulacji lub modyfikacji silnika. Dlatego te¿ metody kontroli 
parametrów silnika nale¿y u¿yã do sprawdzenia, czy silnik speùnia nadal zalecane limity 
emisji NOx. 

6.2.1.4 Kontrole czê�ci skùadowych silnika, wù¹cznie z kontrolami nastaw i parametrów 
eksploatacyjnych, maj¹ na celu zapewnienie ùatwego �rodka pozwalaj¹cego na wyci¹gniêcie 



wniosków odno�nie do charakterystyki emisji silnika w celu sprawdzenia, czy silnik, na 
którym dokonano lub nie dokonano drobnych regulacji lub modyfikacji, speùnia odpowiednie 
limity emisji NOx. 

6.2.1.5 Celem takich kontroli jest zapewnienie prostej metody potwierdzenia, ¿e dany silnik 
zostaù poprawnie wyregulowany zgodnie z danymi technicznymi podanymi przez wytwórcê i 
jego regulacja pozostaje w zgodzie z warunkami dopuszczalnych zmian regulacji, 
okre�lonymi w trakcie certyfikacji zasadniczej przez administracjê jako zgodne z Prawidùem 
13 Zaù¹cznika VI. 

6.2.1.6 Je¿eli zastosowany jest elektroniczny system sterowania silnikiem, wówczas nale¿y go 
sprawdziã w oparciu o oryginalne nastawy w celu zapewnienia, ¿e odpowiednie parametry 
zawieraj¹ siê w granicach takich, jak po wykonaniu silnika u wytwórcy. 

6.2.1.7 W celu oceny zgodno�ci z Prawidùem 13 Zaù¹cznika VI nie zawsze jest konieczny 
pomiar poziomu NOx po to, by dowiedzieã siê, ¿e silnik niewyposa¿ony w urz¹dzenie do 
oczyszczania spalin z danym prawdopodobieñstwem speùnia limity emisji NOx. Wystarczaj¹ca 
mo¿e byã pewno�ã, ¿e obecny stan silnika odpowiada pod wzglêdem okre�lonych czê�ci 
skùadowych silnika, kalibracji lub regulacji parametrów stanowi, wystêpuj¹cemu w czasie 
zasadniczej certyfikacji. Je¿eli wyniki metody kontroli parametrów silnika wyka¿¹ 
prawdopodobieñstwo, ¿e dany silnik speùnia limity emisji NOx, silnik mo¿e byã powtórnie 
certyfikowany bez bezpo�redniego pomiaru emisji NOx. 

6.2.1.8 Jako czê�ã kontroli parametrów technicznych silników wyposa¿onych w urz¹dzenia do 
oczyszczania spalin, konieczne bêdzie sprawdzenie dziaùania urz¹dzenia oczyszczaj¹cego. 

6.2.2 Procedury dla metody kontroli parametrów silnika 

6.2.2.1 Kontrolê parametrów silnika nale¿y przeprowadziã, u¿ywaj¹c dwóch nastêpuj¹cych 
procedur: 

1) kontrola dokumentacji dotycz¹cej parametrów silnika, któr¹ nale¿y przeprowadziã jako 
dodatkow¹ do innych kontroli i która obejmowaã ma kontrolê Dziennika maszynowego, 
zawieraj¹cego parametry silnika wraz z weryfikacj¹, czy jego parametry le¿¹ w zakresie 
warunków dopuszczalnych, wyszczególnionych w Kartotece technicznej; oraz 

2) rzeczywista kontrola czê�ci skùadowych silnika i jego nastawialnych organów , któr¹ nale¿y 
przeprowadziã dodatkowo do kontroli dokumentacji, je�li jest to konieczne. Nastêpnie nale¿y 
zweryfikowaã, odnosz¹c siê do kontroli dokumentacji, czy te nastawialne organa silnika 
mieszcz¹ siê w zakresie wielko�ci dopuszczalnych, wyszczególnionych w Kartotece 
technicznej. 

6.2.2.2 Inspektor musi mieã mo¿liwo�ã sprawdzenia jednej lub wszystkich identyfikowanych 
czê�ci skùadowych, nastaw lub parametrów pracy silnika, aby upewniã siê, ¿e silnik, w którym 
nie dokonano lub dokonano maùych zmian regulacji lub modyfikacji nadal speùnia limity 
emisji oraz, ¿e u¿ywane s¹ wyù¹cznie czê�ci skùadowe, wyszczególnione w aktualnej 
specyfikacji. Gdy regulacje i/lub modyfikacje w parametrach technicznych s¹ przywoùane w 



Kartotece technicznej, musz¹ byã one zgodne z zakresem zalecanym przez wytwórcê i 
zatwierdzone przez administracjê. 

6.2.3 Dokumentacja dla metody kontroli parametrów silnika 

6.2.3.1 Ka¿dy okrêtowy silnik wysokoprê¿ny musi posiadaã Kartotekê techniczn¹ wymagan¹ 
w 2.3.6, która identyfikuje czê�ci skùadowe, nastawy lub parametry eksploatacyjne silnika 
oddziaùuj¹ce na emisjê w spalinach i które musz¹ zostaã sprawdzone w celu zapewnienia 
zgodno�ci. 

6.2.3.2 Armatorzy lub osoby odpowiedzialne za statki wyposa¿one w silniki wysokoprê¿ne 
podlegaj¹ce metodzie kontroli parametrów silnika musz¹ prowadziã na statku nastêpuj¹c¹ 
dokumentacjê, zwi¹zan¹ ze statkowymi procedurami sprawdzania emisji NOx: 

1) Dziennik parametrów silnika do odnotowywania wszelkich zmian nastaw silnika lub zmian 
jego elementów skùadowych; 

2) wykaz parametrów silnika zawieraj¹cy elementy skùadowe i nastawy silnika i/lub 
charakterystyki parametrów pracy silnika w zale¿no�ci od obci¹¿enia, dostarczony przez 
wytwórcê silnika i zatwierdzony przez administracjê; 

3) dokumentacjê techniczn¹ modyfikacji elementów skùadowych silnika, gdy dokonano 
modyfikacji dowolnego elementu skùadowego silnika. 

6.2.3.3 Dziennik parametrów silnika 

W Dzienniku parametrów silnika nale¿y chronologicznie zapisywaã opisy jakichkolwiek 
zmian, maj¹cych wpùyw na jego okre�lone parametry, ù¹cznie z regulacjami, wymianami 
czê�ci i modyfikacjami jego elementów. Opisy te nale¿y uzupeùniã o inne odpowiednie dane, 
u¿yte do oceny poziomu emisji NOx przez silnik. 

6.2.3.4 Wykaz parametrów maj¹cych wpùyw na emisje NOx, które podlegaj¹ niekiedy 
modyfikacjom na statku. 

6.2.3.4.1 Zale¿nie od konstrukcji danego silnika, mo¿liwe i normalne s¹ ró¿ne modyfikacje i 
regulacje, wpùywaj¹ce na emisje NOx. Dotycz¹ one nastêpuj¹cych parametrów silnika: 

1) k¹t wyprzedzenia wtrysku paliwa, 

2) wtryskiwacz, 

3) pompa wtryskowa, 

4) krzywka paliwowa, 

5) ci�nienie wtrysku dla ukùadów wtrysku o wspólnym przewodzie tùocznym (common rail), 

6) komora spalania, 

7) stopieñ sprê¿ania, 



8) typ i wykonanie (budowa) turbosprê¿arki, 

9) chùodnica powietrza doùadowuj¹cego, podgrzewacz powietrza doùadowuj¹cego, 

10) fazy rozrz¹du zaworów, 

11) elementy systemu ograniczania emisji NOx poprzez wtrysk wody, 

12) elementy systemu ograniczania emisji NOx poprzez stosowanie emulsji paliwowo-wodnej, 

13) elementy systemu ograniczania emisji NOx poprzez recyrkulacjê spalin, 

14) elementy systemu ograniczania emisji NOx poprzez selektywn¹ redukcjê katalityczn¹, 

15) inny(e) parametr(y) okre�lony przez administracjê. 

6.2.3.4.2 W zale¿no�ci od danego silnika i jego cech konstrukcyjnych rzeczywista Kartoteka 
techniczna silnika mo¿e, w oparciu o zalecenia wytwórcy i zatwierdzenie administracji, 
zawieraã mniej czê�ci skùadowych i/lub parametrów ni¿ omówione powy¿ej. 

6.2.3.5 Lista sprawdzaj¹ca metody kontroli parametrów silnika 

Po zatwierdzeniu przez administracjê, operator statku, przy wsparciu wytwórcy silnika, mo¿e 
wybraã, jaka metoda powinna byã zastosowana. Ka¿da z metod wyszczególnionych w 
Uzupeùnieniu 7 do niniejszego Kodeksu, a tak¿e ich kombinacje, mo¿e wystarczyã do 
wykazania zgodno�ci. 

6.2.3.6 Dokumentacja techniczna modyfikacji elementów skùadowych silnika 

Dokumentacja techniczna, któr¹ nale¿y doù¹czyã do Kartoteki technicznej silnika, musi 
zawieraã szczegóùy modyfikacji i dane odno�nie do ich wpùywu na emisjê NOx oraz zostaã 
dostarczona w czasie, gdy dokonuje siê danej modyfikacji. Mog¹ zostaã zaakceptowane dane 
pochodz¹ce z pomiarów na stanowisku prób wykonanych na ostatnio produkowanym silniku, 
nale¿¹cym do danej grupy silników. 

6.2.3.7 Stan wyj�ciowy czê�ci skùadowych, nastawialnych mechanizmów steruj¹cych i 
parametrów silnika 

Kartoteka techniczna silnika musi zawieraã wszystkie odpowiednie informacje, zwi¹zane z 
charakterystyk¹ emisji NOx silnika, dotycz¹ce okre�lonych elementów skùadowych, 
nastawialnych organów i parametrów pracy silnika wystêpuj¹cych w czasie wstêpnej 
certyfikacji silnika (Certyfikat EIAPP) lub certyfikacji zasadniczej (Certyfikat IAPP) w 
zale¿no�ci od tego, która wyst¹piùa pierwsza. 

6.3 Uproszczona metoda pomiaru 

6.3.1 Uwagi ogólne 

6.3.1.1 Uproszczona próba i procedura pomiaru okre�lona w niniejszym paragrafie mo¿e byã 
zastosowana tylko jako test potwierdzaj¹cy na statku oraz w trakcie przegl¹dów okresowych i 



po�rednich, gdy jest to wymagane. Ka¿d¹ pierwsz¹ próbê silnika na stanowisku prób nale¿y 
przeprowadziã zgodnie z procedur¹ okre�lon¹ w rozdziale 5, u¿ywaj¹c oleju napêdowego o 
klasie DM. Istotne jest wykonanie korekcji ze wzglêdu na temperaturê i wilgotno�ã 
otaczaj¹cego powietrza zgodnie z 5.12.3, poniewa¿ statki pùywaj¹ w klimacie zimnym lub 
gor¹cym oraz suchym lub wilgotnym, co mo¿e powodowaã ró¿nicê w emisji NOx. 

6.3.1.2 W celu osi¹gniêcia znacz¹cych i wa¿nych wyników próby potwierdzaj¹cej, wykonanej 
na statku oraz w trakcie przegl¹dów okresowych i po�rednich, jako absolutne minimum poza 
stê¿eniem NOx nale¿y mierzyã stê¿enia O2 i/lub CO2 i CO przy obci¹¿aniu silnika zgodnie z 
odpowiednim cyklem prób. Wspóùczynniki wagowe (WF) i ilo�ã faz (n) u¿yte w obliczeniu 
musz¹ byã zgodne z 3.2. 

6.3.1.3 Nale¿y mierzyã moment obrotowy i prêdko�ã obrotow¹ silnika, jednak¿e, dla 
uproszczenia procedury, dopuszczalne odchyùki przyrz¹dów (patrz 6.3.7) u¿ywanych do 
pomiaru parametrów zwi¹zanych z silnikiem, wykorzystywanych dla celów weryfikacji na 
statku, s¹ ró¿ne od dopuszczalnych odchyùek dozwolonych w metodzie prób na stanowisku 
próbnym. Je¿eli trudno jest mierzyã moment bezpo�rednio, wówczas moc na hamulcu mo¿e 
byã oszacowana przy u¿yciu jakiegokolwiek innego sposobu zalecanego przez wytwórcê 
silnika i zatwierdzonego przez administracjê. 

6.3.1.4 W praktyce czêsto niemo¿liwe jest zmierzenie zu¿ycia paliwa po tym, gdy silnik zostaù 
zainstalowany na statku. W celu uproszczenia procedury przeprowadzanej na statku mog¹ 
zostaã przyjête wyniki pomiarów zu¿ycia paliwa z prób wstêpnej certyfikacji silnika, 
wykonanych na stanowisku próbnym. W takich przypadkach, dotycz¹cych zwùaszcza pracy na 
paliwie ciê¿kim, nale¿y dokonaã szacunkowej oceny zu¿ycia i szacunkowego okre�lenia 
zwi¹zanego z ni¹ bùêdu. Poniewa¿ natê¿enie przepùywu paliwa u¿ywane do obliczenia (GFUEL) 
musi byã powi¹zane ze skùadem paliwa, okre�lonym na podstawie próbki paliwa pobranej 
podczas wykonywania próby na statku, pomiar zu¿ycia paliwa (GFUEL) z prób wykonanych na 
stanowisku próbnym nale¿y skorygowaã ze wzglêdu na jak¹kolwiek ró¿nicê dolnych warto�ci 
opaùowych pomiêdzy paliwem u¿ytym na stanowisku prób a paliwem u¿ytym na statku. 
Konsekwencje takich bùêdów na ostateczn¹ warto�ã emisji nale¿y obliczyã i podaã w 
wynikach pomiarów emisji. 

6.3.1.5 Je�li nie okre�lono inaczej, wszystkie wyniki pomiarów, dane z próby lub obliczenia 
wymagane przez niniejszy rozdziaù nale¿y zapisaã w raporcie z prób silnika zgodnie z 5.10. 

6.3.2 Parametry silnika, które nale¿y mierzyã i zapisaã 

Tabela 6 wyszczególnia parametry silnika, które nale¿y mierzyã i zapisaã podczas 
wykonywania statkowych procedur weryfikacyjnych. 

Tabela 6 - Parametry silnika, które nale¿y mierzyã i zapisaã 

Symbol Parametr Wymiar 

bx,i 
jednostkowe zu¿ycie paliwa (o ile jest to mo¿liwe) w i-tej fazie 
cyklu 

kg/kWh 

Ha wilgotno�ã bezwzglêdna (masa wody zawartej w powietrzu g/kg 



dolotowym odniesiona do masy suchego powietrza) 

nd, i prêdko�ã obrotowa silnika (w i-tej fazie cyklu) min-1 

nturb,i 
prêdko�ã obrotowa turbosprê¿arki (o ile ma zastosowanie)  

(w i-tej fazie cyklu) 
min-1 

pB 
caùkowite ci�nienie barometryczne (w ISO 3046-1, 1995: px = Px, 
caùkowite ci�nienie otoczenia w miejscu wykonywania próby) 

kPa 

pbe,i 
ci�nienie powietrza za chùodnic¹ powietrza doùadowuj¹cego (w i-tej 
fazie cyklu) 

kPa 

Pi moc na hamulcu (w i-tej fazie cyklu) kW 

si 
poùo¿enie listwy paliwowej (dla ka¿dego cylindra, je¿eli ma to 
zastosowanie) (w i-tej fazie cyklu) 

 

Ta 
temperatura powietrza dolotowego (w ISO 3046-1, 1995: Tx=TTx = 
temperatura powietrza otoczenia w miejscu wykonywania próby, w 
skali termodynamicznej) 

K 

Tba,i 
temperatura powietrza za chùodnic¹ powietrza doùadowuj¹cego 
(je¿eli ma to zastosowanie) (w i-tej fazie cyklu) 

K 

Tclin temperatura czynnika chùodz¹cego na dolocie K 

Tclout temperatura czynnika chùodz¹cego na wylocie K 

TExh,i 
temperatura spalin w miejscu pobierania próbek (w i-tej fazie 
cyklu) 

K 

TFuel temperatura paliwa przed silnikiem K 

TSea temperatura wody morskiej K 

Toil out/in temperatura oleju smaruj¹cego, na wylocie / na dolocie K 

6.3.3 Moc na hamulcu 

6.3.3.1 Kwestia dotycz¹ca zdolno�ci uzyskania wymaganych danych, podczas sprawdzania 
emisji NOx na statku, w szczególno�ci dotyczy mocy na hamulcu. Mimo ¿e przypadek 
przekùadni bezpo�rednio poù¹czonej z silnikiem jest uwzglêdniony w rozdziale 5, silniki - w 
takim stanie, w jakim s¹ na statku - mog¹ w wielu zastosowaniach byã tak rozmieszczone, ¿e 
pomiary momentu obrotowego (wykonane przy u¿yciu specjalnie zamontowanych czujników 
tensometrycznych) mog¹ nie byã mo¿liwe z powodu braku dostêpu do wolnego fragmentu 
waùu. Zasadniczo do tej grupy nale¿¹ silniki napêdzaj¹ce pr¹dnice, ale tak¿e silniki, które 
mog¹ byã sprzê¿one z pompami, zespoùami hydraulicznymi, sprê¿arkami itp. 

6.3.3.2 Silniki napêdzaj¹ce takie mechanizmy z reguùy s¹ poddawane próbom przy obci¹¿eniu 
ich na hamulcu wodnym na stanowisku u wytwórcy, zanim wykonane zostanie staùe 
poù¹czenie z odbiornikiem mocy po zamontowaniu na statku. W przypadku zespoùów 
pr¹dotwórczych nie powinno byã problemem u¿ycie pomiarów napiêcia i natê¿enia pr¹du 
oraz deklarowanej przez wytwórcê sprawno�ci pr¹dnicy. Dla urz¹dzeñ pracuj¹cych wedùug 
krzywej �rubowej mo¿na wykorzystaã deklarowan¹ krzyw¹ �rubow¹ w ukùadzie prêdko�ã 
obrotowa - moc wraz z zapewnianiem mo¿liwo�ci pomiaru prêdko�ci obrotowej silnika albo 
na wolnym koñcu waùu, albo - z uwzglêdnieniem przeùo¿enia - na wale rozrz¹du. 

6.3.4 Paliwa u¿yte do próby 



6.3.4.1 Zasadniczo, wszystkie pomiary emisji nale¿y przeprowadziã na silniku zasilanym 
olejem napêdowym klasy DM wedùug normy ISO 8217, 1996. 

6.3.4.2 Aby zbytnio nie obci¹¿aã armatora nadmiernymi kosztami w trakcie prób 
weryfikuj¹cych lub przegl¹dów okresowych mo¿na dopu�ciã, za zgod¹ administracji, 
stosowanie do tego typu prób paliwa ciê¿kiego klasy RM, wedùug wy¿ej wymienionej normy. 
Nale¿y jednak liczyã siê z tym, ¿e na poziom emisji mog¹ mieã wpùyw wùasno�ci zapùonowe 
paliwa oraz azot, zawarty w paliwie. 

6.3.5 Pobieranie próbek spalin w celu okre�lenia emisji gazowych 

6.3.5.1 Nale¿y stosowaã ogólne wymagania opisane w 5.9.3 równie¿ do pomiarów na statku. 

6.3.5.2 Sposób zainstalowania silników na statku ma byã taki, aby pomiar mógù byã 
przeprowadzany w sposób bezpieczny z mo¿liwie minimalnym oddziaùywaniem na silnik. 
Nale¿y zapewniã odpowiedni¹ instalacjê do pobrania próbki spalin oraz mo¿liwo�ã uzyskania 
wymaganych danych. Narzuca to konieczno�ã wyposa¿enia wszystkich silników w ùatwo 
dostêpne, znormalizowane punkty poboru próbek. 

6.3.6 Sprzêt pomiarowy i wielko�ci mierzone 

Emisjê substancji gazowych zanieczyszczaj¹cych �rodowisko nale¿y mierzyã przy u¿yciu 
metod opisanych w rozdziale 5. 

6.3.7 Dopuszczalne odchyùki przyrz¹dów do pomiaru parametrów zwi¹zanych z silnikiem 
oraz innych znacz¹cych parametrów 

Tabele 3 i 4 zawarte w ustêpie 1.3.2 w Uzupeùnieniu 4 do niniejszego Kodeksu 
wyszczególniaj¹ dopuszczalne odchyùki przyrz¹dów, których nale¿y u¿yã do pomiaru 
parametrów zwi¹zanych z silnikiem oraz innych znacz¹cych parametrów podczas statkowych 
procedur weryfikacyjnych. 

6.3.8 Okre�lanie zawarto�ci skùadników gazowych 

Nale¿y zastosowaã analityczne urz¹dzenia pomiarowe oraz metody opisane w Rozdziale 5. 

6.3.9 Cykle prób 

6.3.9.1 Cykle prób zastosowane na statku maj¹ odpowiadaã odpowiednim cyklom prób 
okre�lonym w 3.2. 

6.3.9.2 Praca silnika na statku wedùug cyklu prób okre�lonego w 3.2 nie zawsze jest mo¿liwa, 
jednak¿e procedura próby ma, w oparciu o zalecenia wytwórcy silnika i zatwierdzenie jej 
przez administracjê, byã na tyle zbli¿ona, na ile to mo¿liwe do procedury okre�lonej w 3.2. 
Dlatego te¿ warto�ci mierzone w tym przypadku mog¹ nie byã bezpo�rednio porównywalne z 
rezultatami z prób na stanowisku próbnym, poniewa¿ zmierzone warto�ci s¹ bardzo 
uzale¿nione od cykli prób. 



6.3.9.3 Je¿eli liczba punktów pomiarowych jest ró¿na od ilo�ci na stanowisku prób, punkty 
pomiarowe i wspóùczynniki wagowe musz¹ byã zgodne z zaleceniami wytwórcy silnika i 
zatwierdzone przez Administracjê. 

6.3.10 Obliczanie emisji skùadników gazowych 

Nale¿y zastosowaã procedurê obliczeñ okre�lon¹ w rozdziale 5, bior¹c pod uwagê szczególne 
wymagania niniejszej procedury pomiaru uproszczonego. 

6.3.11 Dopuszczalne przekroczenia norm emisji 

6.3.11.1 Ze wzglêdu na mo¿liwe odchyùki, wynikaj¹ce z zastosowania procedur pomiaru 
uproszczonego wyszczególnionych w niniejszym rozdziale, w trakcie pomiarów 
weryfikuj¹cych oraz przegl¹dów okresowych i po�rednich mo¿na dopu�ciã 10 % 
przekroczenie stosowanego limitu emisji. 

6.3.11.2 Emisja NOx mo¿e zmieniaã siê w zale¿no�ci od warto�ci zapùonowych paliwa oraz 
zawarto�ci azotu w paliwie. Je¿eli brak jest wystarczaj¹cych informacji o wpùywie wùasno�ci 
zapùonowych na tworzenie siê NOx w procesie spalania, za� stopieñ konwersji azotu 
zawartego w paliwie do tlenków azotu jest zale¿ny od sprawno�ci silnika, wówczas mo¿e 
zostaã udzielona zgoda na 10 % przekroczenie dopuszczalnej emisji w trakcie próby na statku, 
przeprowadzanej na paliwie ciê¿kim, z wyj¹tkiem wykonywanej na statku próby certyfikacji 
wstêpnej, dla której nie udziela siê zgody na przekroczenie norm emisji. Paliwo nale¿y poddaã 
analizie ze wzglêdu na zawarto�ã wêgla, wodoru, azotu, siarki w zakresie normy ISO 8217, 
jak równie¿ ze wzglêdu na dowolny inny dodatkowy skùadnik, konieczny do �cisùego 
okre�lenia wùasno�ci paliwa. 

6.3.11.3 W ¿adnym przypadku caùkowite przekroczenie norm emisji ze wzglêdu na 
uproszczenie pomiarów i stosowanie paliwa ciê¿kiego klasy RM wedùug ISO 8217, 1996, nie 
mo¿e przekroczyã 15 % warto�ci dopuszczalnej emisji. 

 

UZUPE£NIENIE 1 
Formularz Certyfikatu EIAPP(Patrz p. 2.2.9 Kodeksu technicznego NOx) 

MIÆDZYNARODOWE ÚWIADECTWO O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU 

POWIETRZA PRZEZ SILNIK 

Wydane na podstawie Protokóùu 1997 jako uzupeùnienia do Miêdzynarodowej konwencji o 
zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, zmodyfikowanej przynale¿nym do 
niej Protokóùem z 1978 r. (zwanej dalej Konwencj¹) w imieniu Rz¹du: 

............................................................ 

                    (Peùna nazwa pañstwa) 

przez ................................................... 



       (Peùne okre�lenie kompetentnej osoby lub organizacji upowa¿nionej na podstawie 
postanowieñ Konwencji) 

Wytwórca 
silnika 

Numer 
modelu 

Numer 
seryjny 

Cykl(e) 
prób 

Moc znamionowa (kW) 
i prêdko�ã znamionowa 

(obr/min) 

Numer 
zatwierdzenia 

silnika 

      

NINIEJSZYM STWIERDZA SIÆ: 

1 ¿e wy¿ej wymieniony okrêtowy silnik wysokoprê¿ny zostaù poddany przegl¹dowi 
wstêpnemu zgodnie z wymaganiami Kodeksu technicznego kontroli emisji tlenków azotu z 
okrêtowych silników wysokoprê¿nych, ustanowiony jako obowi¹zuj¹cy przez Zaù¹cznik VI 
do Konwencji, i 

2 ¿e przegl¹d wstêpny wykazaù, i¿ silnik, jego czê�ci skùadowe, nastawialne mechanizmy 
steruj¹ce jego prac¹ oraz Kartoteka techniczna silnika przed zainstalowaniem go i/lub 
eksploatacj¹ na statku s¹ w peùni zgodne z maj¹cym zastosowanie Prawidùem 13 Zaù¹cznika 
VI do Konwencji. 

Niniejszy certyfikat jest z upowa¿nienia Rz¹du wa¿ny przez czas eksploatacji silnika 
zainstalowanego na statku, pod warunkiem przeprowadzania przegl¹dów zgodnie z Prawidùem 
5 Zaù¹cznika VI do Konwencji, 

Wydano w ............................................... 

                  (Miejscowo�ã wydania certyfikatu) 

................... 20 .....     ....................... 

 (Data wydania)              (Podpis osoby upowa¿nionej 

                                 wydaj¹cej certyfikat) 

(Pieczêã lub stempel urzêdu wydaj¹cego) 

ZA£¥CZNIK DO MIÆDZYNARODOWEGO CERTYFIKATU 

O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU POWIETRZA PRZEZ SILNIK 

(OZNACZONY DALEJ JAKO CERTYFIKAT EIAPP) 

OPIS KONSTRUKCJI, KARTOTEKI TECHNICZNEJ I ÚRODKÓW WERYFIKACJI 

z uwzglêdnieniem wymagañ Zaù¹cznika VI do Miêdzynarodowej konwencji o zapobieganiu 
zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, zmodyfikowanej przynale¿nym do niej 
Protokóùem z 1978 r. (zwanej dalej Konwencj¹) i Kodeksu technicznego kontroli emisji 
tlenków azotu z okrêtowych silników wysokoprê¿nych (zwanego dalej Kodeksem 
technicznym NOx). 



UWAGI: 

1. Niniejszy formularz powinien byã zaù¹czony na staùe do Certyfikatu EIAPP, 

   a certyfikat ten ma towarzyszyã silnikowi podczas jego eksploatacji i ma 

   byã na statku zawsze dostêpny. 

2. Je¿eli formularz wypeùniony zostaù w jêzyku innym ni¿ angielski lub 

   francuski, to tekst ten ma zawieraã równie¿ tùumaczenie na jeden z tych 

   jêzyków. 

3. Je¿eli nie ustalono inaczej, przywoùane w niniejszym formularzu prawidùa 

   pochodz¹ z Zaù¹cznika VI do Konwencji, a przywoùane wymagania dotycz¹ce 

   Kartoteki technicznej silnika i �rodków weryfikacji pochodz¹ z 

   obowi¹zuj¹cych wymagañ Kodeksu technicznego NOx. 

1.   Dane silnika: 

1.1  Nazwa i adres wytwórcy ............................ 

1.2  Miejsce budowy silnika ............................ 

1.3  Data budowy silnika ............................... 

1.4  Miejsce przegl¹du wstêpnego ....................... 

1.5  Data przegl¹du wstêpnego .......................... 

1.6  Typ i numer modelu silnika ........................ 

1.7  Numer seryjny silnika ............................. 

1.8  Je¿eli ma to zastosowanie, silnik jest: silnikiem 

    macierzystym ? lub czùonkiem ? nastêpuj¹cej rodziny ? 

    lub grupy silników ? .............................. 

1.9  Cykl(e) prób (patrz rozdziaù 3 Kodeksu technicznego NOx) 
..................................................... 

1.10 Moc znamionowa (kW) i prêdko�ã znamionowa (obr/min) 

......................................................... 

1.11 Numer zatwierdzenia silnika ........................ 

1.12 Wùasno�ci paliwa u¿ytego do próby .................. 

1.13 Numer zatwierdzenia przypisany urz¹dzeniu redukuj¹cemu emisjê NOx (je¿eli jest ono 
zainstalowane) ............................................................ 



1.14 Wùa�ciwy limit emisji NOx (g/kWh) (Prawidùo 13 Zaù¹cznika VI) 
............................................ 

1.15 Rzeczywista warto�ã emisji NOx silnika (g/kWh)  

......................................................... 

2.   Dane Kartoteki technicznej 

2.1  Numer identyfikacyjny/zatwierdzenia Kartoteki technicznej 
................................................ 

2.2  Data zatwierdzenia Kartoteki technicznej ........... 

2.3  Kartoteka techniczna, wymagana przez rozdziaù 2 Kodeksu technicznego NOx, stanowi 
zasadnicz¹ czê�ã Certyfikatu EIAPP i musi zawsze towarzyszyã silnikowi w caùym jego 
okresie eksploatacji na statku i musi byã na statku zawsze dostêpna. 

3. Wykazy statkowych procedur sprawdzania parametrów silnika 

3.1  Numer identyfikacyjny/zatwierdzenia statkowych procedur sprawdzania emisji NOx 

........................... 

3.2  Data zatwierdzenia statkowych procedur sprawdzania emisji NOx 
............................................... 

3.3  Wykazy statkowych procedur sprawdzania emisji NOx, 

    wymaganych przez rozdziaù 6 Kodeksu technicznego  

    NOx,stanowi¹ zasadnicz¹ czê�ã Certyfikatu EIAPP i  

    musz¹ zawsze towarzyszyã silnikowi w caùym jego 

    okresie eksploatacji na statku i maj¹ byã zawsze 

  dostêpne na statku. 

NINIEJSZYM ZAÚWIADCZA SIÆ, ¿e ten opis jest prawidùowy pod 

ka¿dym wzglêdem. 

Wydany w ............................................... 

                    (Miejsce wydania opisu) 

................ 20         ............................ 

(Data wydania)              (Podpis osoby upowa¿nionej 

                                wydaj¹cej certyfikat) 



        (Pieczêã lub stempel urzêdu wydaj¹cego) 

 

UZUPE£NIENIE 2 
Schematy blokowe przegl¹du i certyfikacji okrêtowych silników wysokoprê¿nych (Odniesienie 
do 2.2.8 i 2.3.13 Kodeksu technicznego NOx ) 

Wytyczne w celu zapewnienia zgodno�ci z wymaganiami odno�nie do przegl¹du i certyfikacji 
okrêtowych silników wysokoprê¿nych, okre�lonych w rozdziale 2 niniejszego Kodeksu, 
pokazane s¹ na schematach blokowych na nastêpnych trzech stronach w nastêpuj¹cej 
kolejno�ci: 

Rysunek 1 Schemat blokowy, krok I - Przegl¹d wstêpny w zakùadzie wytwórcy silnika 

Rysunek 2 Schemat blokowy, krok II - Przegl¹d zasadniczy na statku 

Rysunek 3 Schemat blokowy, krok III - Przegl¹d okresowy na statku 

wzór 

Rys. 1 - Schemat blokowy, krok I - Przegl¹d wstêpny w zakùadzie wytwórcy 

wzór 

Rys. 2 - Schemat blokowy, krok II - Przegl¹d zasadniczy na statku 

wzór 

Rys. 3 - Schemat blokowy, krok II - Przegl¹d okresowy na statku 

 

UZUPE£NIENIE 3 
Warunki techniczne, które musz¹ speùniaã analizatory u¿ywane do okre�lania emisji 

gazowych skùadników spalin z silników wysokoprê¿nych(Dotyczy rozdziaùu 5 Kodeksu 
technicznego NOx) 

1 Uwagi ogólne 

1.1 Analizatory do pomiaru emisji skùadników gazowych powinny mieã zakres pomiarowy 
odpowiedni ze wzglêdu na dokùadno�ã wymagan¹ do pomiaru stê¿enia skùadników gazowych 
(patrz 1.5). Wszystkie analizatory powinny byã dostosowane do pomiaru ci¹gùego w strudze 
przepùywaj¹cych spalin i dostarczaã w sposób ci¹gùy danych o warto�ci wyj�ciowej, mo¿liwej 
do zarejestrowania. Zaleca siê, by analizatory dobraã tak, aby mierzone stê¿enia le¿aùy w 
zakresie pomiêdzy 15 % a 100 % peùnej skali. 

1.2 Je¿eli stosuje siê systemy odczytu (komputery, rejestratory danych itp.) zapewniaj¹ce 
wystarczaj¹c¹ dokùadno�ã i rozdzielczo�ã poni¿ej 15 % peùnej skali, wówczas mo¿na tak¿e 
zaakceptowaã pomiary stê¿eñ poni¿ej 15 % peùnej skali. W tym przypadku nale¿y dokonaã 



dodatkowej kalibracji mierników, aby zapewniã odpowiedni¹ dokùadno�ã krzywych 
kalibracyjnych (patrz 5.5.2 w Uzupeùnieniu 4 do niniejszego Kodeksu). 

1.3 Zgodno�ã systemów elektrycznych i elektronicznych (EMC) powinna byã na takim 
poziomie, by minimalizowaã dodatkowe bùêdy. 

1.4 Definicje 

1. Powtarzalno�ã analizatora jest zdefiniowana jako 2,5-krotna warto�ã odchylenia 
standardowego 10 powtarzaj¹cych siê odpowiedzi na podany gaz kalibruj¹cy lub wzorcowy. 

2. Odpowiedê zerowa analizatora jest zdefiniowana jako �rednia odpowiedê, ù¹cznie z 
szumem, na gaz zerowy mierzona podczas 30-sekundowego okresu. 

3. Wzorcowanie jest zdefiniowane jako ró¿nica miêdzy odpowiedzi¹ na gaz wzorcowy i 
odpowiedzi¹ zerow¹. 

4. Odpowiedê na gaz wzorcowy jest zdefiniowana jako �rednia odpowiedê, ù¹cznie z szumem, 
na gaz wzorcowy mierzona podczas 30-sekundowego okresu. 

1.5 Bù¹d pomiaru 

Caùkowity bù¹d pomiarowy analizatora ù¹cznie z bùêdem oddziaùywania (interferencji) 
wynikaj¹cym z obecno�ci innych gazów (patrz paragraf 8 w Uzupeùnieniu 4 do niniejszego 
Kodeksu) nie mo¿e przekroczyã ±5 % odczytu lub ±3,5 % peùnej skali, w zale¿no�ci od tego, 
który jest mniejszy. Dla stê¿eñ mniejszych ni¿ 100 ppm bù¹d pomiarowy nie mo¿e 
przekraczaã ±4 ppm. 

1.6 Powtarzalno�ã 

Powtarzalno�ã analizatora nie mo¿e byã wiêksza ni¿ ±1 % peùnej skali dla ka¿dego zakresu 
powy¿ej 155 ppm (lub ppm C) lub ±2 % dla ka¿dego zakresu u¿ywanego poni¿ej 155 ppm 
(lub ppm C). 

1.7 Szum 

Ró¿nica pomiêdzy szczytow¹ odpowiedzi¹ analizatorów na gaz zerowy, kalibruj¹cy lub 
wzorcowy po ka¿dym okresie trwaj¹cym 10 sekund nie mo¿e przekroczyã 2 % peùnej skali na 
ka¿dym z u¿ywanych zakresów pomiarowych. 

1.8 Zmiana warto�ci zerowej (pùyniêcie zera) 

Zmiana warto�ci zerowej (pùyniêcie zera) w ci¹gu 1 godziny musi byã mniejsza ni¿ 2 % peùnej 
skali na najni¿szym stosowanym zakresie pomiarowym. 

1.9 Zmiana warto�ci wzorcowej 

Odchylenie od warto�ci wzorcowej podczas 1-godzinnego okresu powinno byã mniejsze ni¿ 2 
% peùnej skali na najni¿szym stosowanym zakresie pomiarowym. 



2 Osuszanie spalin 

W przypadku gdy konieczne jest zastosowanie urz¹dzenia osuszaj¹cego spaliny, urz¹dzenie to 
powinno mieã minimalny wpùyw na stê¿enie mierzonych gazów. St¹d te¿ osuszanie 
chemiczne w celu usuniêcia wilgoci z analizowanej próbki spalin jest niedopuszczalne. 

3 Analizatory 

Pomiaru skùadników gazowych nale¿y dokonywaã przy u¿yciu ni¿ej podanych typów 
analizatorów. W przypadku analizatorów o charakterystyce nieliniowej dozwolone jest u¿ycie 
obwodów linearyzuj¹cych. 

1. Pomiar zawarto�ci tlenku wêgla CO - nale¿y u¿ywaã analizatorów absorbcyjnych, 
nierozpraszaj¹cych, pracuj¹cych w podczerwieni (NDIR). 

2. Pomiar zawarto�ci dwutlenku wêgla CO2 - nale¿y u¿ywaã analizatorów absorbcyjnych, 
nierozpraszaj¹cych, pracuj¹cych w podczerwieni (NDIR). 

3. Pomiar zawarto�ci tlenu O2 - nale¿y u¿ywaã czujników paramagnetycznych (PMD), 
czujników opartych na dwutlenku cyrkonu (ZRDO) lub czujników elektrochemicznych 
(ECS). 

Uwaga: Czujnik elektrochemiczny powinien mieã kompensacjê ze wzglêdu na interferencje z 
CO2 i NOx. 

4. Pomiar zawarto�ci tlenków azotu NOx - nale¿y u¿ywaã analizatorów 
chemiluminescencyjnych (CLD) lub podgrzewanych analizatorów chemiluminescencyjnych 
(HCLD) z konwerterem NO2/NO, je�li dokonuje siê pomiaru w spalinach suchych. W 
przypadku pomiarów w spalinach mokrych nale¿y u¿ywaã analizatora typu HCLD z 
konwerterem utrzymywanym w temperaturze powy¿ej 333 K (60 °C) pod warunkiem, ¿e 
sprawdzenie osùabienia sygnaùu wskutek obecno�ci wody wypadùo zadowalaj¹co (patrz 8.2.2 
w Uzupeùnieniu 4 do niniejszego Kodeksu). 

 

UZUPE£NIENIE 4 
Kalibracja przyrz¹dów analitycznych(Dotyczy rozdziaùu 5 Kodeksu technicznego NOx) 

1 Wprowadzenie 

1.1 Ka¿dy analizator zastosowany do pomiarów parametrów silnika nale¿y kalibrowaã tak 
czêsto, jak jest to potrzebne zgodnie z wymaganiami niniejszego Uzupeùnienia. 

1.2 Je¿eli nie okre�lono inaczej, wszystkie wyniki pomiarów, dane z prób lub obliczenia, 
wymagane przez niniejsze Uzupeùnienie, nale¿y zapisaã w raporcie z prób silnika zgodnie z 
paragrafem 5.10 niniejszego Kodeksu. 

1.3 Dokùadno�ã przyrz¹dów analitycznych 



1.3.1 Dopuszczalne odchylenia przyrz¹dów pomiarowych stosowanych do pomiarów na 
stanowisku prób. 

Kalibracja wszystkich przyrz¹dów pomiarowych ma byã zgodna z wymaganiami podanymi w 
tabelach 1 i 2 oraz z normami narodowymi lub miêdzynarodowymi. 

Tabela 1 - Dopuszczalne odchylenia parametrów pracy silnika przy pomiarach na stanowisku 
prób. 

Nr Nazwa 

Dopuszczalna odchyùka(± % 

maksymalnej warto�ci 

parametru dla danego 

silnika) 

Okres pomiêdzy 

kalibracjami 

(miesi¹ce) 

1 Prêdko�ã obrotowa silnika 2% 3 

2 Moment obrotowy 2% 3 

3 Moc 2% nie stosuje siê 

4 Zu¿ycie paliwa 2% 6 

5 Zu¿ycie powietrza 2% 6 

6 Natê¿enie przepùywu spalin 4% 5 

Tabela 2 - Dopuszczalne odchylenia istotnych mierzonych parametrów przy pomiarach na 
stanowisku prób 

Nr Nazwa 
Dopuszczalne odchylenie(± w 

warto�ciach bezwzglêdnych) 

Okresy pomiêdzy 

kalibracjami 

(miesi¹ce) 

1 Temperatura czynnika chùodz¹cego 2K 3 

2 Temperatura czynnika smaruj¹cego 2K 3 

3 Ci�nienie spalin 5% warto�ci maksymalnej 3 

4 
Spadek ci�nienia w kolektorze 
dolotowym 

5% warto�ci maksymalnej 3 

5 Temperatura spalin 15K 3 

6 
Temperatura powietrza na dolocie 
do silnika (powietrze do spalania) 

2K 3 

7 Ci�nienie atmosferyczne 0,5% odczytu 3 

8 
Wilgotno�ã wzglêdna powietrza 
dolotowego 

3% 1 

9 Temperatura paliwa 2K 3 

1.3.2 Dopuszczalne odchylenia przyrz¹dów pomiarowych do pomiarów przeprowadzanych na 
statku, wykonywanych w celu weryfikacji. 

Kalibracja wszystkich przyrz¹dów pomiarowych ma byã zgodna z wymaganiami podanymi w 
tabelach 3 i 4 oraz z normami narodowymi lub miêdzynarodowymi. 



Tabela 3 - Dopuszczalne odchylenia pomiarów parametrów pracy silnika przy pomiarach 
przeprowadzanych na statku 

Nr Nazwa 

Dopuszczalne odchylenie (± 

%maksymalnej warto�ci 

parametru dotycz¹ce danego 

silnika) 

Okresy pomiêdzy 

kalibracjami 

(miesi¹ce) 

1 Prêdko�ã obrotowa silnika 2% 3 

2 Moment obrotowy 5% 3 

3 Moc 5% nie stosuje siê 

4 Zu¿ycie paliwa 
4% / 6% olej napêdowy/paliwo 

pozostaùo�ciowe 
6 

5 Jednostkowe zu¿ycie paliwa 
nie stosuje siê (warto�ã 

obliczeniowa) 
nie stosuje siê 

6 Zu¿ycie powietrza 5% 6 

7 Natê¿enie przepùywu spalin 5% warto�ci obliczonej 6 

Tabela 4 - Dopuszczalne odchylenia pomiaru innych istotnych parametrów pracy silnika przy 
pomiarach przeprowadzanych na statku 

Nr Nazwa 

Dopuszczalne odchylenie(± 

warto�ci bezwzglêdnej lub w 

procentach warto�ci 

zmierzonej (odczytu)) 

Okresy pomiêdzy 

kalibracjami 

(miesi¹ce) 

1 Temperatura czynnika chùodz¹cego 2K 3 

2 Temperatura czynnika smaruj¹cego 2K 3 

3 Ci�nienie spalin 5% warto�ci maksymalnej 3 

4 
Spadek ci�nienia w kolektorze 
dolotowym 

5% warto�ci maksymalnej 3 

5 Temperatura spalin 15K 3 

6 Temperatura powietrza dolotowego 2K 3 

7 Ci�nienie atmosferyczne 0,5% odczytu 3 

8 
Wilgotno�ã wzglêdna powietrza 
dolotowego 

3% 1 

9 Temperatura paliwa 2K 3 

2 Gazy kalibracyjne 

Nie mo¿e zostaã przekroczony dopuszczalny okres przechowywania wszystkich gazów 
kalibracyjnych, zalecany przez producenta. Nale¿y odnotowaã datê terminu koñca wa¿no�ci 
gazów kalibracyjnych ustalon¹ przez producenta. 

2.1 Gazy czyste 



2.1.1 Wymagana czysto�ã gazów okre�lona jest przez podane poni¿ej limity dopuszczalnego 
stê¿enia zanieczyszczenia. Przy wykorzystywaniu procedur pomiaru na stanowisku prób 
nale¿y zapewniã dostêpno�ã nastêpuj¹cych gazów: 

1. oczyszczony azot (zanieczyszczenie £ 1 ppm C, £ 1 ppm CO, 

£ 400 ppm CO2, £ 0,1 ppm NO); 

2. oczyszczony tlen (czysto�ã > 99,5 % O2 objêto�ciowo); 

3. mieszanina wodoru i helu (40±2 % wodoru, reszta helu), (zanieczyszczenie £ 1 ppm C, £ 
400 ppm CO) oraz 

4. oczyszczone powietrze syntetyczne (zanieczyszczenie £ 1 ppm C, 

£ 1 ppm CO, £ 400 ppm CO2, £ 0,1 ppm NO), (zawarto�ã tlenu pomiêdzy 18 a 21 % 
objêto�ciowo). 

2.2 Gazy kalibracyjne i gazy wzorcowe 

2.2.1 Powinny byã dostêpne mieszaniny gazów, posiadaj¹ce nastêpuj¹ce skùady chemiczne: 

1. CO i oczyszczony azot; 

2. NOx i oczyszczony azot (ilo�ã NO2 zawartego w tym gazie kalibracyjnym nie mo¿e 
przekraczaã 5 % zawarto�ci NO); 

3. O2 i oczyszczony azot oraz 

4. CO2 i oczyszczony azot. 

Uwaga: Dopuszczalne s¹ kombinacje innych gazów pod warunkiem, ¿e gazy te nie wchodz¹ 
ze sob¹ w reakcje. 

2.2.2 Rzeczywiste stê¿enie gazów kalibracyjnych i wzorcowych powinno byã w granicach ±2 
% warto�ci nominalnej. Wszystkie stê¿enia gazu kalibracyjnego nale¿y podawaã w mierze 
objêto�ci (procent objêto�ci lub ppm objêto�ci). 

2.2.3 Gazy u¿yte do kalibracji i wzorcowania mog¹ byã tak¿e otrzymane za pomoc¹ 
rozdzielacza gazu, rozcieñczenia z oczyszczonym N2 lub z powietrzem syntetycznym. 
Dokùadno�ã urz¹dzenia mieszaj¹cego powinna byã taka, aby stê¿enie rozcieñczonego gazu 
kalibracyjnego mogùo byã uzyskane z dokùadno�ci¹ ±2 %. 

3 Procedura przygotowania i pracy analizatorów i ukùadu pobierania próbek 

Procedura przygotowania i pracy powinna byã zgodna z instrukcjami rozruchu i obsùugi 
okre�lonymi przez producenta sprzêtu. W procedurze nale¿y uwzglêdniã co najmniej 
minimalne wymagania podane w paragrafach 4 do 9. 

4 Sprawdzenie przecieków 



4.1 Nale¿y przeprowadziã próbê ukùadu pod wzglêdem przecieków. Sondê nale¿y odù¹czyã od 
ukùadu wydechowego i jej koniec zatkaã. Pompê analizatora nale¿y wù¹czyã. Po wstêpnym 
okresie stabilizacji, wszystkie przepùywomierze powinny odczytywaã zero; je¿eli nie, nale¿y 
sprawdziã ukùad pobierania próbek i naprawiã wady. 

4.2 Maksymalne dopuszczalne natê¿enie przecieków mierzone po stronie pró¿niowej nie 
powinno byã wiêksze ni¿ 0,5 % u¿ytkowego natê¿enia przepùywu dla czê�ci aktualnie 
sprawdzanego ukùadu. Do oceny u¿ytkowego natê¿enia przepùywu mog¹ byã wykorzystane 
przepùywy przez analizator oraz przepùywy obej�ciowe. 

4.3 Inn¹ metod¹, która mo¿e byã zastosowana, jest wprowadzenie stopniowej zmiany stê¿enia 
gazu na pocz¹tku ukùadu pobierania próbek przez przeù¹czanie z gazu zerowego na gaz 
wzorcowy. Je�li odczyt pokazaù po odpowiednim czasie ni¿sze stê¿enie w porównaniu do 
wprowadzonego stê¿enia, to mo¿e to wskazywaã na problemy kalibracji lub istnienie 
przecieków. 

5 Procedura kalibracji 

5.1 Zestaw przyrz¹dów 

Zestaw przyrz¹dów nale¿y kalibrowaã oraz nale¿y sprawdziã krzywe kalibracji wzglêdem 
standardowych gazów. Nale¿y zastosowaã takie samo natê¿enie przepùywu gazów, jak 
stosowane przy przepùywie próbki spalin. 

5.2 Czas nagrzewania 

Czas nagrzewania powinien byã zgodny z zaleceniami producenta analizatora. Je¿eli nie jest 
okre�lony, zalecane jest nagrzewanie analizatora co najmniej przez dwie godziny. 

5.3 Analizator NDIR i HFID 

Je¿eli istnieje taka potrzeba, analizator NDIR nale¿y dostroiã. 

5.4 Kalibracja 

5.4.1 Nale¿y przeprowadziã kalibracjê ka¿dego ze stosowanych zakresów pomiarowych. 

5.4.2 Analizatory CO, CO2, NOx i O2 nale¿y wyzerowaã, u¿ywaj¹c oczyszczonego powietrza 
syntetycznego (lub azotu). 

5.4.3 Nale¿y doprowadziã do analizatorów wùa�ciwe gazy kalibracyjne, dokonaã odczytu, 
zapisaã go i okre�liã krzyw¹ kalibracji, zgodnie z 5.5 poni¿ej. 

5.4.4 Punkt zerowy nale¿y sprawdziã ponownie i, je�li trzeba, powtórzyã procedurê kalibracji. 

5.5 Okre�lanie krzywej kalibracji 

5.5.1 Wytyczne ogólne 



5.5.1.1 Krzyw¹ kalibracji analizatora nale¿y okre�liã w oparciu o co najmniej piêã punktów 
kalibracji (wyù¹czaj¹c punkt zerowy), rozmieszczonych na tyle równomiernie, na ile to 
mo¿liwe. Najwy¿sze nominalne stê¿enie powinno byã wiêksze lub równe 90 % peùnej skali. 

5.5.1.2 Krzyw¹ kalibracji oblicza siê za pomoc¹ metody najmniejszych kwadratów. Je�li 
krzywa kalibracji jest opisywana wielomianem o wykùadniku wiêkszym ni¿ 3, wówczas liczba 
punktów kalibracji (wraz z punktem zerowym) powinna byã co najmniej równa sumie 
wykùadnika +2. 

5.5.1.3 Krzywa kalibracji nie powinna odbiegaã wiêcej ni¿ ±2 % od nominalnej warto�ci w 
ka¿dym z punktów kalibracji oraz o wiêcej ni¿ ±1 % peùnej skali w punkcie zerowym. 

5.5.1.4 Na podstawie krzywej kalibracji i punktów kalibracji mo¿liwe jest sprawdzenie, czy 
kalibracja zostaùa przeprowadzona poprawnie. Nale¿y podaã ró¿ne charakterystyczne 
parametry pracy analizatora, a w szczególno�ci: 

1) zakres pomiarowy, 

2) czuùo�ã oraz 

3) datê przeprowadzenia kalibracji. 

5.5.2 Kalibracja poni¿ej 15 % peùnej skali 

5.5.2.1 Krzywa kalibracji analizatora powinna zostaã okre�lona przy u¿yciu co najmniej 10 
punktów kalibracji (wyù¹czaj¹c punkt zerowy) rozmieszczonych tak, ¿e 50 % punktów 
kalibracji znajduje siê poni¿ej 10 % peùnej skali. 

5.5.2.2 Krzyw¹ kalibracji nale¿y obliczyã za pomoc¹ metody najmniejszych kwadratów. 

5.5.2.3 Krzywa kalibracji nie powinna odbiegaã o wiêcej ni¿ ±4 % od nominalnej warto�ci w 
ka¿dym z punktów kalibracji i o wiêcej ni¿ ±1 % peùnej skali w punkcie zerowym. 

5.5.3 Metody alternatywne 

Mog¹ zostaã zastosowane metody alternatywne je�li mo¿na wykazaã, ¿e te alternatywne 
technologie (np. komputer, elektronicznie regulowany przeù¹cznik zakresu itp.) zapewniaj¹ 
równowa¿n¹ dokùadno�ã. 

6 Weryfikacja kalibracji 

Przed wù¹czeniem analizatora nale¿y dokonaã sprawdzenia kalibracji w ka¿dym normalnie 
u¿ywanym zakresie dziaùania analizatora, zgodnie z nastêpuj¹c¹ procedur¹: 

1) kalibracjê nale¿y sprawdziã przy u¿yciu gazu zerowego i gazu wzorcowego, którego 
warto�ã nominalna powinna byã wiêksza ni¿ 80 % peùnej skali dla danego zakresu 
pomiarowego oraz 



2) mo¿na dokonaã zmiany parametrów regulacyjnych, je¿eli dla dwóch rozpatrywanych 
punktów stwierdzone warto�ci zmierzone nie ró¿ni¹ siê o wiêcej ni¿ ±4 % peùnej skali od 
deklarowanej warto�ci odniesienia. Je¿eli nie ma to miejsca, wówczas nale¿y okre�liã now¹ 
krzyw¹ kalibracji zgodnie z 5.5 powy¿ej. 

7 Sprawdzenie sprawno�ci konwertera NOx 

Sprawno�ã konwertera zastosowanego dla konwersji NO2 na NO nale¿y sprawdziã, zgodnie z 
wytycznymi podanymi w punktach od 7.1 do 7.8. 

7.1 Ukùad testowy 

Sprawno�ã konwertera nale¿y sprawdziã ozonatorem, u¿ywaj¹c ukùadu testowego pokazanego 
na rys. 1 poni¿ej (patrz te¿ 3.4 w Uzupeùnieniu 3 do niniejszego Kodeksu) oraz poni¿szej 
procedury. 

wzór 

Rys. 1 - Schemat urz¹dzenia do weryfikacji sprawno�ci konwertera 

7.2 Kalibracja 

Analizatory CLD i HCLD nale¿y kalibrowaã w najczê�ciej u¿ywanym zakresie pracy, zgodnie 
z warunkami technicznymi producenta, u¿ywaj¹c gazu zerowego i gazu wzorcowego (o 
zawarto�ci NO, która powinna wynosiã okoùo 80 % zakresu pracy i stê¿eniu NO2 w 
mieszaninie gazów o mniejszym ni¿ 5 % stê¿enia NO). Analizator NOx musi pracowaã w 
trybie NO tak, ¿eby gaz wzorcowy nie przechodziù przez konwerter. Zmierzone stê¿enie 
nale¿y zapisaã. 

7.3 Obliczenia 

Sprawno�ã konwertera NOx nale¿y obliczyã w nastêpuj¹cy sposób: 

wzór (1) 

gdzie: 

a = Stê¿enie NOx zgodnie z 7.6 

b = Stê¿enie NOx zgodnie z 7.7 

c = Stê¿enie NO zgodnie z 7.4 

d = Stê¿enie NO zgodnie z 7.5 

7.4 Dodawanie tlenu 

7.4.1 Tlen lub powietrze zerowe nale¿y w sposób ci¹gùy dodawaã poprzez zamontowany 
kurek trójdro¿ny do przepùywaj¹cego gazu do czasu, gdy wskazane stê¿enie jest okoùo 20 % 



mniejsze ni¿ wskazane stê¿enie kalibracyjne, podane w 7.2 (analizator musi pracowaã w 
trybie NO). 

7.4.2 Odczytane stê¿enie (c) nale¿y zapisaã. Podczas procesu ozonator musi byã nieczynny. 

7.5 Uruchomienie ozonatora 

Nastêpnie nale¿y uruchomiã ozonator w celu wytworzenia wystarczaj¹cej ilo�ci ozonu do 
doprowadzenia do obni¿enia stê¿enia NO do okoùo 20% (minimalnie 10%) stê¿enia 
kalibracyjnego, podanego w 7.2. Odczytane stê¿enie (d) nale¿y zapisaã (analizator musi 
pracowaã w trybie NO). 

7.6 Tryb NOx 

Analizator nale¿y nastêpnie przeù¹czyã na pracê w trybie NOx tak, ¿eby mieszanina gazu 
(zawieraj¹ca NO, NO2, O2 i N2) przechodziùa obecnie przez konwerter. Odczytane stê¿enie (a) 
nale¿y zapisaã (analizator musi pracowaã w trybie NOx). 

7.7 Unieruchomienie ozonatora 

Po odù¹czeniu ozonatora mieszanina gazów, opisana w 7.6, przechodzi przez konwerter do 
detektora. Odczytane stê¿enie (b) nale¿y zapisaã (analizator musi pracowaã w trybie NOx). 

7.8 Tryb NO 

Wraz z przeù¹czeniem na pracê w trybie NO przy unieruchomionym ozonatorze nale¿y tak¿e 
wyù¹czyã przepùyw tlenu lub powietrza syntetycznego. Odczyt NOx analizatora nie powinien 
odchylaã siê o wiêcej ni¿ 5 % od warto�ci zmierzonej zgodnie z 7.2 (analizator powinien 
pracowaã w trybie NOx). 

7.9 Odstêpy pomiêdzy sprawdzeniami 

Sprawno�ã konwertera nale¿y sprawdziã przed ka¿d¹ kalibracj¹ analizatora NOx. 

7.10 Wymagana sprawno�ã 

Sprawno�ã konwertera nie mo¿e byã mniejsza ni¿ 90 %, natomiast zaleca siê sprawno�ã na 
poziomie 95 %. 

Uwaga: Je¿eli w najczê�ciej stosowanym zakresie pomiarowym analizatora konwerter NOx 
nie mo¿e zapewniã redukcji stê¿enia z 80 % do 20 % zgodnie z 7.2, wtedy nale¿y u¿ywaã 
wy¿szego zakresu pomiarowego, w którym taka redukcja jest zapewniona. 

8 Efekty interferencji w analizatorach CO, CO2, NOx i O2 

Gazy obecne w spalinach, inne ni¿ gaz aktualnie analizowany, mog¹ interferowaã z odczytem 
na kilka sposobów. Dodatnia interferencja mo¿e wystêpowaã w przyrz¹dach NDIR i PMD, 
gdzie interferuj¹cy gaz daje takie same efekty, jak gaz aktualnie mierzony, lecz w mniejszym 
stopniu. Ujemna interferencja mo¿e wystêpowaã w przyrz¹dach NDIR przez interferuj¹cy gaz 



poszerzaj¹cy pasmo absorpcyjne mierzonego gazu i w przyrz¹dach CLD przez interferuj¹cy 
gaz tùumi¹cy promieniowanie. 

8.1 Sprawdzenie interferencji analizatora CO 

W przypadku analizatora CO interferencje mog¹ powodowaã woda i CO2. Dlatego gaz 
wzorcowy, posiadaj¹cy stê¿enie 80 % do 100 % peùnej skali dla maksymalnego zakresu pracy 
u¿ytego podczas sprawdzania, powinien byã wprowadzony do wody o temperaturze 
pokojowej i odpowiedê analizatora powinna zostaã zapisana. Odchylenie odczytu analizatora 
wskutek interferencji nie mo¿e byã wiêksze ni¿ 1 % peùnej skali dla zakresów powy¿ej lub 
równych 300 ppm lub wiêksze ni¿ 3 ppm dla zakresów poni¿ej 300 ppm. 

8.2 Sprawdzenie osùabienia sygnaùu analizatora NOx 

Dwa gazy mog¹ce oddziaùywaã na analizator CLD (i HCLD) to CO2 i para wodna. Osùabienie 
sygnaùu wyj�ciowego ze wzglêdu na obecno�ã tych gazów jest proporcjonalne do ich stê¿eñ i 
dlatego wymagane jest wykonanie testów w celu okre�lenia osùabienia sygnaùu przy 
najwy¿szych, wystêpuj¹cych podczas prób, spodziewanych stê¿eniach gazów interferuj¹cych. 

8.2.1 Sprawdzenie osùabienia sygnaùu wskutek obecno�ci CO2 

8.2.1.1 Gaz wzorcowy CO2 posiadaj¹cy stê¿enie od 80 % do 100 % peùnej skali 
maksymalnego zakresu pracy nale¿y przepu�ciã przez analizator NDIR z zapisaniem 
zmierzonej warto�ci CO2 jako A. Nastêpnie gaz nale¿y rozcieñczyã w proporcji okoùo 50 % z 
gazem wzorcowym NO i mieszaninê przepu�ciã przez analizator NDIR i (H)CLD, z 
zapisaniem zmierzonych warto�ci CO2 i NO odpowiednio jako B i C. Nastêpnie dopùyw CO2 
nale¿y zamkn¹ã, za� przez analizator (H)CLD ma przechodziã tylko gaz wzorcuj¹cy NO, z 
zapisaniem zmierzonej warto�ci NO jako D. 

8.2.1.2 Osùabienie sygnaùu wyj�ciowego nale¿y obliczyã w nastêpuj¹cy sposób: 

wzór (2) 

gdzie: 

A - stê¿enie CO2 gazu nierozcieñczonego zmierzone przez analizator NDIR, % 

B - stê¿enie CO2 w mieszaninie rozcieñczonej zmierzone przez analizator NDIR, % 

C - stê¿enie NO w mieszaninie rozcieñczonej zmierzone przez analizator (H)CLD, ppm 

D - stê¿enie NO gazu nierozcieñczonego zmierzone przez analizator (H)CLD, ppm 

i nie mo¿e byã ono wiêksze ni¿ 3 % peùnej skali. 

8.2.1.3 Mog¹ byã stosowane alternatywne metody rozcieñczania i oznaczania gazów 
wzorcowych CO2 i NO, takie jak dynamiczne mieszanie/"blendowanie". 

8.2.2 Sprawdzanie osùabienia sygnaùu wskutek obecno�ci wody 



8.2.2.1 Sprawdzenie to ma zastosowanie tylko do pomiarów stê¿eñ w spalinach mokrych. 
Obliczanie osùabienia sygnaùu wskutek obecno�ci wody powinno uwzglêdniaã rozcieñczenie 
gazu wzorcowego NO z par¹ wodn¹, przy stê¿eniu pary wodnej w mieszaninie 
odpowiadaj¹cej stê¿eniu oczekiwanemu w trakcie prób. 

8.2.2.2 Gaz wzorcowy NO posiadaj¹cy stê¿enie 80 % do 100 % peùnej skali dla 
maksymalnego zakresu pracy nale¿y przepu�ciã przez analizator (H)CLD z zapisaniem 
zmierzonej warto�ci NO jako D. Nastêpnie gaz wzorcowy NO nale¿y wprowadziã do wody o 
temperaturze pokojowej i przepu�ciã przez analizator (H)CLD, z zapisaniem zmierzonej 
warto�ci NO jako C. Nale¿y okre�liã ci�nienie bezwzglêdne pracy i temperaturê wody 
analizatora i zapisaã odpowiednio jako E i F. Nale¿y okre�liã ci�nienie nasycenia pary wodnej 
w mieszaninie odpowiadaj¹ce temperaturze wody (F) i zapisaã jako G. Stê¿enie pary wodnej 
(w %) mieszaniny nale¿y obliczaã w nastêpuj¹cy sposób: 

wzór (3) 

i zapisaã jako H. Oczekiwane stê¿enie rozcieñczonego gazu wzorcowego NO (w parze 
wodnej) nale¿y obliczaã w nastêpuj¹cy sposób: 

wzór (4) 

i zapisaã jako De. Odno�nie do spalin silnika wysokoprê¿nego, oczekiwane maksymalne 
stê¿enie pary wodnej w spalinach (w %) nale¿y oszacowaã, przy zaùo¿eniu stosunku atomów 
wodoru do wêgla (H/C) na poziomie 1,8/1, w oparciu o stê¿enie nierozcieñczonego gazu 
wzorcowego CO2 (A, zmierzonego w 8.2.1 powy¿ej) w nastêpuj¹cy sposób: 

Hm = 0,9 � A (5) 

i zapisaã jako Hm. 

8.2.2.3 Osùabienie sygnaùu wskutek obecno�ci wody nale¿y obliczaã w nastêpuj¹cy sposób: 

wzór (6) 

gdzie: 

De - oczekiwane stê¿enie NO w mieszaninie rozcieñczonej, ppm 

C - stê¿enie NO w mieszaninie rozcieñczonej, ppm 

Hm = maksymalne stê¿enie pary wodnej, % 

H = rzeczywiste stê¿enie pary wodnej, % 

i nie mo¿e byã wiêksze ni¿ 3 %. 

Uwaga: Wa¿ne jest, aby gaz wzorcowy NO zawieraù NO2 w minimalnym stê¿eniu, poniewa¿ 
absorpcja NO2 w wodzie nie zostaùa uwzglêdniona w obliczeniach osùabienia sygnaùu. 

8.3 Interferencja analizatora O2 



8.3.1 Reakcja analizatora PMD na gazy inne ni¿ tlen jest relatywnie maùa. Oddziaùywanie 
gazów powszechnie wystêpuj¹cych w spalinach, wyra¿one w równowa¿nym stê¿eniu O2, 
podano w tabeli 5. 

Tabela 5 - Równowa¿niki tlenu 

100% stê¿enie gazu Równowa¿nik % O2 

Dwutlenek wêgla CO2    - 0,623 

Tlenek wêgla CO    - 0,354 

Tlenek azotu NO + 44,4 

Dwutlenek azotu NO2 + 28,7 

Woda H2O    - 0,381 

8.3.2 W przypadku gdy nale¿y przeprowadziã bardzo dokùadne pomiary zawarto�ci tlenu, 
wówczas zmierzone warto�ci stê¿enia tlenu nale¿y skorygowaã o warto�ã interferencji, 
zgodnie z nastêpuj¹cym wzorem: 

Interferencja = (Równowa¿nik % O2 � Zaobserwowane stê¿enie)/100 (7) 

8.3.3 Przy zastosowaniu analizatorów ZRDO i ECS, interferencjê spowodowan¹ przez gazy 
inne ni¿ tlen nale¿y skompensowaã zgodnie z instrukcjami dostawcy urz¹dzenia. 

9 Okresy pomiêdzy kalibracjami 

Analizatory nale¿y kalibrowaã zgodnie z rozdziaùem 5 co najmniej co ka¿de 3 miesi¹ce lub 
zawsze, gdy system jest naprawiany lub dokonywana jest zmiana, mog¹ca wpùyn¹ã na 
kalibracjê. 

 

UZUPE£NIENIE 5 
Przykùad raportu z prób(Dotyczy 5.10 Kodeksu technicznego NOx) 

Raport z prób emisji nr ..... Informacja o silniku*     Strona 1/5 

Silnik  

Producent  

Typ silnika  

Identyfikacja rodziny lub grupy silników  

Numer seryjny  

Prêdko�ã znamionowa obr./min 

Moc znamionowa kW 

Prêdko�ã po�rednia obr./min 



Maksymalny moment przy prêdko�ci po�redniej N m 

Statyczny k¹t wyprzedzenia wtrysku deg °OWK przed GMP 

Elektroniczna kontrola wtrysku nie:         tak: 

Zmienny k¹t wyprzedzenia wtrysku nie:         tak: 

Zmienna geometria turbosprê¿arki nie:         tak: 

Úrednica cylindra mm 

Skok tùoka mm 

Nominalny stopieñ sprê¿ania  

Úrednie ci�nienie efektywne przy mocy znamionowej kPa 

Maksymalne ci�nienie spalania przy mocy znamionowej kPa 

Liczba i ukùad cylindrów Liczba:          V:    W rzêdzie: 

Urz¹dzenia pomocnicze  

Okre�lone warunki otoczenia  

Maksymalna temperatura wody morskiej °C 

Max. temperatura powietrza doùadowuj¹cego, je¿eli ma 
zast. 

°C 

Ukùad chùodzenia - chùodnica miêdzystopniowa  nie:            tak: 

Ukùad chùodzenia - liczba stopni chùodzenia  

Nastawy systemu nisko/wysokotemperaturowego          /            °C 

Maksymalny spadek ci�nienia na dolocie kPa 

Maksymalne przeciwci�nienie spalin kPa 

Rodzaj paliwa  

Temperatura paliwa °C 

Rodzaj oleju smaruj¹cego  

Zastosowanie/Przeznaczenie:  

Klient  

Ostateczne zastosowanie / przeznaczenie, statek  

Ostateczne zastosowanie / przeznaczenie, silnik   Gùówny:            Pomocniczy: 

Wyniki prób emisji  

Cykl     

NOx    g/kW h 

Oznaczenie próby  



Data/godzina  

Miejsce/stanowisko próby  

Numer próby  

Inspektor  

Data i miejsce sporz¹dzenia raportu  

Podpis  

______ 

* Je¿eli ma zastosowanie. 

Raport z prób emisji nr ..... Informacja o rodzinie silników*     Strona 2/5 

Informacje o rodzinie / grupie silników (wspólne dane techniczne) 

Cykl pracy dwusuw / czterosuw 

Czynnik chùodz¹cy powietrze / woda 

Ukùad cylindrów 
wymagane do wypeùnienia tylko, je¿eli 

zastosowane s¹ urz¹dzenia do oczyszczania 
spalin 

Rodzaj zasysania niedoùadowany / doùadowany 

Rodzaj paliwa, które u¿yte bêdzie na statku 
olej napêdowy / olej nap. lub paliwo ciê¿kie / 

dwupaliwowy 

Komora spalania komora otwarta / komora dzielona 

Ukùad zaworów i okien w gùowicy / w tulei cylindrowej 

Rozmiar i liczba zaworów i okien  

Rodzaj ukùadu paliwowego  

Inne wùa�ciwo�ci 

Recyrkulacja spalin nie / tak 

Wtrysk wody / emulsja paliwowo-wodna nie / tak 

Wtrysk powietrza nie / lak 

Ukùad chùodzenia ùadunku nie / tak 

Urz¹dzenie do oczyszczania spalin nie / tak 

Rodzaj urz¹dzenia do oczyszczania spalin  

Silnik dwupaliwowy nie / tak 

Informacja o rodzinie / grupie silników (wybór silnika macierzystego do prób na stanowisku 

próbnym) 

Identyfikacja rodziny / grupy      



Rodzaj doùadowania      

Ukùad chùodzenia ùadunku      

Kryteria wyboru (wyszczególnienie) 
Maksymalne natê¿enie podawania paliwa / inna 
metoda (wyszczególniã) 

Liczba cylindrów      

Maksymalna moc znamionowa z cylindra      

Prêdko�ã znamionowa      

Rozrz¹d wtrysku paliwa (zakres)      

Max. zu¿ycie paliwa przez silnik macierzysty      

Wybrany silnik macierzysty     Silnik 
macierz. 

Zastosowanie      

______ 

* Je¿eli ma zastosowanie. 

Raport z prób emisji nr ..... Informacje o stanowisku próbnym*     Strona 3/5 

Ruroci¹g wydechowy 

Úrednica                                           mm 

Dùugo�ã                                           m 

Izolacja          nie:             tak: 

Umiejscowienie sondy  

Uwagi  

Wyposa¿enie pomiarowe 

 Producent Model 
Zakresy 

pomiarowe 

Kalibracja 

Stê¿enie gazu 
wzorcuj¹cego 

Odchyùka 

Analizator 

Analizator NOx   ppm  % 

Analizator CO   ppm  % 

Analizator CO2   %  % 

Analizator O2   %  % 



Analizator HC   ppm  % 

Prêdko�ã   obr/mm  % 

Moment   N m  % 

Moc, je¿eli ma 
zastosowanie 

  kW  % 

Natê¿enie przepùywu 
paliwa 

    % 

Natê¿enie przepùywu 
powietrza 

    % 

Natê¿enie przepùywu 
spalin 

    % 

Temperatury 

Czynnika chùodz¹cego   °C  °C 

Czynnika smaruj¹cego   °C  °C 

Spalin   °C  °C 

Powietrza 

dolotowego 
  °C  °C 

Powietrza 
schùodzonego 

  °C  °C 

Paliwa   °C  °C 

Ci�nienia 

Spalin   kPa  % 

W kolektorze 
dolotowym 

  kPa  % 

Atmosferyczne   kPa  % 

Ci�nienie pary 

Powietrza dolotowego   kPa  % 

Wilgotno�ã 

W powietrzu 
dolotowym 

  %  % 

Charakterystyka paliwa 

 

Typ paliwa     



Wùasno�ci paliwa: Analiza elementarna paliwa 

Gêsto�ã ISO 3675 kg/l Wêgiel % masy 

Lepko�ã ISO 3104 mm2/s Wodór % masy 

   Azot % masy 

   Tlen % masy 

   Siarka % masy 

   LHV / Hu** MJ/kg 

______ 

* Je¿eli ma zastosowanie. 

** Dolna warto�ã opaùowa Wd. 

Raport z prób emisji nr ..... Dane otoczenia i emisji gazowych*     Strona 4/5 

Faza cyklu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Moc/moment                  %           

Prêdko�ã obrotowa           %           

Godzina rozpoczêcia danej fazy           

Dane otoczenia 

Ci�nienie atmosferyczne    kPa           

Temp. pow. dolotowego     °C           

Wilgotno�ã powietrza dolotowego g/kg           

Wspóùczynnik wa¿no�ci próby (¦a)           

Dane emisji gazowych 

Stê¿enie NOx spaliny suche/mokre ppm           

Stê¿enie CO spaliny suche/mokre ppm           

Stê¿enie CO2 spaliny suche/mokre 

% 
          

Stê¿enie O2 spaliny suche/mokre 

% 
          

Stê¿enie HC spaliny suche/mokre ppm           

Wspóùczynnik korekcyjny wilgotno�ci dla 
NOx 

          



Wspóùczynnik zale¿ny od stosowanego 
paliwa (FFH) 

          

Wspóùczynnik korekcyjny pomiarów w 
warunkach suchych do mokrych 

          

Masowe natê¿enie przepùywu NOx kg/h           

Masowe natê¿enie przepùywu CO kg/h           

Masowe natê¿enie przepùywu CO2 kg/h           

Masowe natê¿enie przepùywu O2 kg/h           

Masowe natê¿enie przepùywu HC kg/h           

Masowe natê¿enie przepùywu SO2 kg/h           

Jednostkowa emisja NOx g/kWh           

______ 

* Je¿eli ma zastosowanie. 

Raport z prób emisji nr ..... Dane z prób silnika*     Strona 5/5 

Faza cyklu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Moc/moment                      %           

Prêdko�ã obrotowa               %           

Godzina rozpoczêcia danej fazy           

Dane silnika           

Prêdko�ã obrotowa          obr/min           

Moc urz¹dzeñ pomoc.           kW           

Nastawa dynamometru           kW           

Moc                           kW           

Úrednie ci�nienie efekt.      bar           

Pozycja listwy paliwowej      mm           

Nieskorygowane jednostkowe zu¿ycie paliwa                       
g/kWh 

          

Masowe natê¿enie przepùywu paliwa 

                             kg/h 
          



Masowe natê¿enie przepùywu powietrza                    
kg/h 

          

Masowe natê¿enie przepùywu spalin (gexhw)                      
kg/h 

          

Temperatura spalin            °C           

Przeciwci�nienie spalin      mbar           

Temperatura czynnika chùodz¹cego cylindry 
na wylocie          °C 

          

Temperatura czynnika chùodz¹cego cylindry 
na wlocie           °C 

          

Ci�nienie czynnika chùodz¹cego cylindry                     
bar 

          

Temperatura schùodzonego powietrza 

                             °C 
          

Temperatura czynnika smaruj¹cego 

                             °C 
          

Ci�nienie czynnika smaruj¹cego bar           

Podci�nienie na dolocie       mbar           

           

           

______ 

* Je¿eli ma zastosowanie. 

 

UZUPE£NIENIE 6 
Obliczanie masowego przepùywu spalin (metoda bilansu wêgla)(Dotyczy rozdziaùu 5 Kodeksu 
technicznego NOx) 

1 Wprowadzenie 

1.1 Niniejszy dodatek odnosi siê do obliczenia masowego przepùywu spalin i/lub zu¿ycia 
powietrza do spalania. Obie metody podane w dodatku oparte s¹ na pomiarze stê¿enia gazów 
w spalinach oraz na znajomo�ci zu¿ycia paliwa. Symbole i opisy staùych oraz zmiennych 
u¿ytych we wzorach metody pomiarowej bilansu wêgla, s¹ zebrane w tabeli 4: Skróty, 
okre�lenia i symbole stosowane w niniejszym Kodeksie. 

1.2 Niniejszy dodatek zawiera dwie nastêpuj¹ce metody do obliczania masowego przepùywu 
spalin: metoda 1 (bilansu wêgla) jest wa¿na, kiedy u¿ywane jest paliwo niezawieraj¹ce tlenu i 



azotu, a metoda 2 (uniwersalna, bilansu wêgla i tlenu) ma zastosowanie do paliw 
zawieraj¹cych H, C, S, O, N o znanym skùadzie wagowym. 

1.3 Metoda 2 zawiera ùatwo zrozumiaùe, a przy tym uniwersalne wyprowadzenia wszystkich 
wzorów wraz z podaniem wszystkich staùych. Metodê tê przytacza siê w Kodeksie, poniewa¿ 
istnieje wiele przypadków, w których u¿ycie staùych, dostêpnych w danej chwili przy 
pominiêciu istotnych parametrów, mo¿e prowadziã do wyników obarczonych bùêdami 
mo¿liwymi do unikniêcia. U¿ywanie wzorów z metody 2 umo¿liwia tak¿e obliczenie 
istotnych parametrów w warunkach odbiegaj¹cych od warunków standardowych. 

1.4 Przykùady parametrów niektórych wybranych paliw s¹ przedstawione w tabeli 1. Warto�ci 
dotycz¹ce skùadu paliwa podane s¹ tylko jako porównawcze i nie mog¹ byã u¿ywane zamiast 
warto�ci odpowiadaj¹cych skùadowi paliwa, u¿ywanego rzeczywi�cie do zasilania silnika. 

1.5 O ile nie podano inaczej, wszystkie wyniki obliczeñ wymaganych przez niniejsze 
Uzupeùnienie nale¿y przytoczyã w raporcie z prób silnika, zgodnie z paragrafem 5.10 
niniejszego Kodeksu. 

2 Metoda 1 - bilansu wêgla 

2.1 Niniejsza metoda zawiera sze�ã kroków, które nale¿y zastosowaã do obliczenia stê¿enia 
gazów w spalinach z uwzglêdnieniem wùasno�ci paliwa. 

2.2 Podane wzory metody 1 s¹ wa¿ne tylko dla paliwa niezawieraj¹cego tlenu. 

Tabela 1 - Parametry niektórych wybranych paliw (przykùady) 

Paliwo C % H % S % O % EAF* FFH FFW FFD EXHDENS 

Olej  

86,2 13,6 0,17 0 

1 1,835 

0,749 -0,767 

1,294 

napêdowy 1,35 1,865 1,293 

 3,5 1,920 1,292 

RME 77,2 12,0  10,8 

1 1,600 

0,734 -0,559 

1,296 

1,35 1,63 1,295 

3,5 1,685 1,292 

Metanol 37,5 12,6 0 50,0 

1 1,495 

1,046 -0,354 

1,233 

1,35 1,565 1,246 

3,5 1,705 1,272 

Etanol 52,1 13,1 0 34,7 

1 1,65 

0,965 -0,49 

1,26 

1,35 1,704 1,265 

3,5 1,807 1,281 

Gaz 

60,6 19,3 0 1,9 

1 2,509 

1,078 -1,065 

1,257 

naturalny1) 1,35 2,572 1,265 

 3,5 2,689 1,28 

Propan 81,7 18,3 0 0 1 2,423 1,007 -1,025 1,268 



1,35 2,473 1,273 

3,5 2,564 1,284 

Butan 82,7 17,3 0 0 

1 2,298 

0,952 -0,97 

1,273 

1,35 2,343 1,277 

3,5 2,426 1,285 

1) Skùad objêto�ciowy: CO2 = 1,10 %; N2 = 12,10 %; CH4 = 84,20 %; C2H6 = 3,42 %; C3H8 = 
0,66 %; C4H10 = 0,22 %; C5H12 = 0,05 %; C6H14 = 0,05 %. 

2.3 Krok pierwszy: Obliczenie stechiometrycznego zapotrzebowania powietrza 

2.3.1 Proces spalania caùkowitego i zupeùnego 

C + O2 ® CO2 (1-1) 

4H + O2 ® 2H2O (1-2) 

S + O2 ® SO2 (1-3) 

STOIAR = (BET/12,011 + ALF/(4 � 1,00794) + GAM/32,060) � 31,9988/23,15 (1-4) 

2.4 Krok drugi: Obliczenie wspóùczynnika nadmiaru powietrza na podstawie stê¿enia CO2 w 
spalinach przy zaùo¿eniu spalania caùkowitego i zupeùnego. 

EAFCDO = ((BET � 10 � 22,262/(12,011 � 1.000))/(CO2D/100) 

+ STOIAR � 0,2315/1,42895 - BET � 10 � 22,262/(12,011 � 1.000) - GAM � 10 � 
21,891/(32,060 � 1.000)) /(STOIAR � (0,7685/1,2505 + 0,2315/1,42895)) (1-5) 

2.5 Krok trzeci: Obliczenie stosunku wodoru do wêgla 

HTCRAT= ALF � 12.011/(1,00794 � BET) (1-6) 

2.6 Krok czwarty: Obliczenie stê¿enia wêglowodorów w spalinach suchych w oparciu o 
procedurê ECE R49 z uwzglêdnieniem wùasno�ci paliwa i stosunku ilo�ci powietrza do ilo�ci 
paliwa. 

2.6.1 Przeliczenie stê¿eñ w spalinach suchych na stê¿enia w spalinach mokrych otrzymuje siê: 

concmokre = concsuche � (1 - FFH � (zu¿ycie paliwa/zu¿ycie suchego powietrza)) 

(1-7) 

wzór (1-8) 

Caùkowita objêto�ã spalin mokrych = azot z powietrza do spalania + nadmiar tlenu + argon z 
powietrza do spalania + CO2 z powietrza do spalania + woda z procesu spalania + CO2 z 
procesu spalania + SO2 z procesu spalania 

(1-9) 



wzór (1-10) 

gdzie: 

MVH2O = 22,401 dm3/mol 

MVCO2 = 22,262 dm3/mol 

MVSO2 = 21,891 dm3/mol 

MVO2 = 22,393 dm3/mol 

MVN2 = 22,402 dm3/mol 

MVAR = 22,393 dm3/mol** 

2.6.2 W wyniku uzyskuje siê zale¿no�ã: 

wzór (1-11) 

i 

FFH = (0,111127 � ALF)/(0,773329 + (0,055583 � ALF - 0,000109 � BET - 0,000157 � GAM) � 
(GFUEL /GAIRD))* 

(1-12) 

2.6.3 Wspóùczynnik nadmiaru powietrza zdefiniowany jest jako: 

lv = zu¿ycie powietrza / (zu¿ycie paliwa � stechiometryczne  zapotrzebowanie powietrza) (1-
13) 

EAFCDO = GAIRD / (GFUEL � STOIAR) (1-14) 

GAIRD = EAFCDO � GFUEL � STOIAR (1-15) 

CWET = CDRY � (1 - FFH � GFUEL / GAIRD) 

= CDRY � (1 - FFH � GFUEL / (EAFCDO � GFUEL � STOIAR)) 

= CDRY � (1 - FFH / (EAFCDO � STOIAR)) (1-16) 

CDRY = CWET/ (1 - FFH/(EAFCDO � STOIAR)) 

= CWET � EAFCDO � STOIAR / (EAFCDO � STOIAR - FFH) (1-17) 

HCD = HCW � EAFCDO � STOIAR / (EAFCDO x STOIAR - FFH) (1-18) 

2.7 Krok pi¹ty: Obliczenie wspóùczynnika nadmiaru powietrza w oparciu o procedury 
wyszczególnione w dokumencie: "United States Code of Federal Regulations, Title 40, 
(40CFR86.345-79)". 



EXHCPN = (CO2D /100) + (COD /106) + (HCD / 106) (1-19) 

lv = EAFEXH = (1/EXHCPN - COD/(106 � 2 � EXHCPN) - HCD/(106 � EXHCPN) + 
HTCRAT/4 � (1 - HCD/106 � EXHCPN)) - 0,75 � HTCRAT/(3.5/(COD/(106 � EXHCPN)) + 
((1 - 3,5)/(1 - HCD/(106 � EXHCPN)))))/(4,77 � (1 + HTCRAT/4)) (1-20) 

2.8 Krok szósty: Obliczenie masy spalin 

masowy przepùyw spalin = zu¿ycie paliwa + zu¿ycie powietrza do spalania 

(1-21) 

(ze wspóùczynnikiem nadmiaru powietrza zdefiniowanym w kroku czwartym) 

zu¿ycie powietrza = lv � zu¿ycie paliwa � stechiometryczne zapotrzebowanie powietrza (1-22) 

masowy przepùyw spalin = zu¿ycie paliwa � (1 + lv � stechiometryczne zapotrzebowanie 
powietrza) (1-23) 

GEXHW = GFUEL � (1 + EAFEXH � STOIAR) (1-24) 

3 Metoda 2 - uniwersalna - bilansu wêgla i tlenu 

3.1 Wprowadzenie 

Podana metoda przedstawia zrozumiaùy opis metody bilansu wêgla i tlenu. Mo¿e byã 
zastosowana wówczas, gdy mo¿liwe jest zmierzenie zu¿ycia paliwa i gdy znany jest skùad 
paliwa oraz stê¿enia skùadników spalin. 

3.2 Obliczenie masowego natê¿enia przepùywu spalin na podstawie bilansu wêgla 

wzór (2-1) 

3.2.1 Uproszczenie powy¿szej zale¿no�ci przy zaùo¿eniu spalania caùkowitego i zupeùnego: 

wzór (2-2) 

3.3 Obliczenie masowego przepùywu spalin w oparciu o bilans tlenu 

wzór (2-3) 

gdzie: 

wzór (2-4) 

i 

wzór (2-5) 

3.3.1 Uproszczenie powy¿szej zale¿no�ci przy zaùo¿eniu spalania caùkowitego i zupeùnego: 



wzór (2-6) 

3.4 Wyprowadzenie wzorów metody bilansu tlenu przy zaùo¿eniu spalania niecaùkowitego i 
niezupeùnego 

3.4.1 Ilo�ã tlenu doprowadzonego wyra¿ona w [g/h] wynosi: 

GAIRW � TAU � 10 + GFUEL � EPS � 10 (2-7) 

3.4.2 Ilo�ã tlenu odprowadzonego (w spalinach) wyra¿ona w [g/h] wynosi: 

wzór (2-8) 

przy czym warto�ci poszczególnych skùadników gazowych obliczane s¹ w oparciu o stê¿enia 
mierzone w spalinach mokrych oraz nastêpuj¹ce definicje i zale¿no�ci (GC oznacza ilo�ã 
sadzy wyra¿on¹ w g/h): 

wzór (2-9) 

wzór (2-10) 

wzór (2-11) 

wzór (2-12) 

wzór (2-13) 

wzór (2-14) 

wzór (2-15) 

wzór (2-16) 

wzór (2-17) 

3.4.3 EXHDENS obliczane jest ze wzoru (2-42) wg 3.6. 

wzór (2-18) 

gdzie: 

GEXHW = GAIRW + GFUEL* (2-19) 

3.4.4 Pierwszy nawias jest zdefiniowany jako Factor1, a drugi jako Factor2 (patrz tak¿e wzory 
(2-4) i (2-5)). 

3.4.5 Masowe zu¿ycie powietrza i masa spalin mog¹ zostaã obliczone z nastêpuj¹cych 
wzorów: 

wzór (2-20) 



i odpowiednio: 

wzór (2-21) 

3.5 Wyprowadzenie wzorów metody bilansu wêgla przy zaùo¿eniu spalania niecaùkowitego i 
niezupeùnego 

3.5.1 Ilo�ã wêgla doprowadzonego wyra¿ona w [g/h] wynosi: 

GFUEL � BET � 10 (2-22) 

3.5.2 Ilo�ã wêgla odprowadzonego (w spalinach) wyra¿ona w [g/h] wynosi: 

wzór (2-23) 

3.5.3 Warto�ci poszczególnych skùadników gazowych obliczone s¹ w oparciu o stê¿enia 
mierzone w spalinach mokrych oraz nastêpuj¹ce definicje i zale¿no�ci (GC oznacza ilo�ã 
sadzy wyra¿on¹ w g/h): 

wzór (2-24) 

wzór (2-25) 

wzór (2-26) 

wzór (2-27) 

3.5.4 Z warunku równowagi: 

ilo�ã wêgla doprowadzonego = ilo�ã wêgla odprowadzonego 

wzór (2-28) 

3.5.5 Obliczenie masowego natê¿enia przepùywu spalin na podstawie bilansu wêgla: 

wzór (2-29) 

3.6 Obliczenie objêto�ciowego skùadu spalin i gêsto�ci spalin przy spalaniu niecaùkowitym i 
niezupeùnym 

VCO = COW � 10-6 � VEXHW (2-30) 

VNO = NOW � 10-6 � VEXHW (2-31) 

VNO2 = NO2W � 10-6 � VEXHW (2-32) 

VHC = HCW � 10-6 � VEXHW (2-33) 

wzór (2-34) 

wzór (2-35) 



przy czym CO2AIR = stê¿enie CO2 w powietrzu do spalania (w % objêto�ciowo) 

wzór (2-36) 

wzór (2-37) 

wzór (2-38) 

wzór (2-39) 

VEXHW = VH2O + VCO2 + VO2 + VN2 + VSO2 + VCO + VNO + VNO2 + VHC (2-40) 

VEXHD = VEXHW - VH2O (2-41) 

EXHDENS = GEXHW / VEXHW (2-42) 

KEXH = VEXHD / VEXHW (2-43) 

3.7 Program do obliczania masowego natê¿enia przepùywu spalin 

3.7.1 Wyniki obydwu obliczeñ stechiometrycznych - obliczenia wêgla i tlenu, daj¹ caùkowity 
skùad spalin i masowe natê¿enie przepùywu spalin ù¹cznie z zawart¹ w nich wod¹. 

3.7.2 Wzory w niniejszym programie s¹ oparte gùównie na stê¿eniach mierzonych w spalinach 
mokrych. 

3.7.3 Je¿eli pomierzone s¹ stê¿enia w spalinach suchych (O2 i CO2), do przeliczenia z 
warunków suchych na warunki mokre nale¿y zastosowaã wspóùczynnik korekcyjny spalin 
KWEXH (= KW, r). 

3.7.4 Program oblicza masowe natê¿enie przepùywu spalin przy znanym KWEXH oraz 
oblicza KWEXH przy znanym natê¿eniu przepùywu spalin. Gdy obydwie warto�ci s¹ 
nieznane, program przyjmuje wstêpnie warto�ã KWEXH (= KW, r) i wykonuje obliczenie 
iteracyjne do czasu, kiedy obie warto�ci zostan¹ wzajemnie dopasowane i nie ulegaj¹ ju¿ 
zmianie. 

3.7.5 Je¿eli zale¿no�ã na bilans masy jest u¿ywana bez stosowania programu obliczeniowego, 
wówczas nale¿y zastosowaã nastêpuj¹ce wspóùczynniki korekcyjne w celu przeliczenia z 
warunków suchych na warunki mokre: 

wzór (2-44) 

3.7.6 Wzór podany w innej formie: 

wzór (2-44a) 

3.7.7 Mo¿liwe s¹ ró¿ne wersje wzoru na wspóùczynnik korekcyjny KWEXH = KW, r do 
przeliczenia z warunków suchych na warunki mokre dla spalin. 



3.7.8 Wzory (2-44) i (2-44a) i tak¿e wzór (12) z 5.12.2.3 z niniejszego Kodeksu nie s¹ 
caùkowicie dokùadne, poniewa¿ wspóùczynniki korekcyjne ze wzglêdu na zawarto�ã wody, 
powstaùej w wyniku spalania oraz wody w doprowadzanym powietrzu nie s¹ addytywne. 

3.7.9 Wzór dokùadny ma postaã: 

wzór (2-45) 

RhoEXHDAC = gêsto�ã spalin przy spalaniu w suchym powietrzu (kg/n m3) 

RhoH2O = gêsto�ã pary wodnej (kg/n m3) (MWH2O/MVH20) 

3.7.10 Porównanie wzoru (12) z 5.12.2.3 z niniejszego Kodeksu ze wzorem (2-45) pokazuje 
bardzo maùe ró¿nice we wspóùczynniku KW,r, które pokazano na poni¿szych przykùadach: 

Wilgotno�ã g/kg 
Odchylenia Kw,r (w porównaniu z (2-45))  

% 

10,00 0,2 

25,00 0,5 

3.7.11 Podany wzór (2-45) nie jest praktyczny, poniewa¿ w wielu przypadkach RhoEXHDAC 
jest nieznana i pomija siê wspóùczynnik zale¿ny od stosowanego paliwa FFH. Dlatego nale¿y 
zastosowaã bardziej praktyczne wzory (9), (10), (12) i (13) z punktów 5.12.2.1 do 5.12.3.5 
niniejszego Kodeksu; bù¹d wynikowy < 0,2 % (w wiêkszo�ci przypadków) mo¿e byã 
pominiêty. 

3.8 Obliczenie wspóùczynników zale¿nych od zastosowanego paliwa FFD i FFW do 
obliczenia natê¿enia przepùywu spalin 

wzór (2-46) 

wzór (2-47) 

3.8.1 Za pomoc¹ nastêpuj¹cych wzorów: 

VEXHW = VH2O + VCO2 + VO2 + VN2 + VSO2 (2-48) 

VEXHD = VCO2 + VO2 + VN2 + VSO2 (2-49) 

i w nawi¹zaniu do wzorów (2-34), (2-35), (2-37), (2-38) i (2-39) wspóùczynniki FFD i FFW 
mog¹ byã okre�lone odpowiednio wzorami (2-50) i (2-52): 

wzór (2-50) 

3.8.2 Ten sam wzór wyra¿ony liczbowo: 

FFW = 0,055583 � ALF - 0,000109 � BET - 0,000157 � GAM + 0,0080055 � DEL + 0,006998 
� EPS* (2-51) 



3.8.3 Wzór okre�laj¹cy FFD jest bardzo podobny, z jedyn¹ ró¿nic¹ we wspóùczynniku ALF 
dotycz¹cym wody: 

wzór (2-52) 

3.8.4 Ten sam wzór wyra¿ony liczbowo: 

FFD = - 0,05554 � ALF - 0,000109 � BET - 0,000157 � GAM + 0,0080055 � DEL + 0,006998 
� EPS** (2-53) 

3.9 Wyprowadzenie wspóùczynnika zale¿nego od zastosowanego paliwa FFH 

3.9.1 Zastosowany jest on w obliczeniu stê¿enia w warunkach wilgotnych na podstawie stê¿eñ 
okre�lanych w warunkach suchych, zgodnie z 5.12.2 niniejszego Kodeksu. 

conc (mokre) = Kw, r � conc (suche) (2-54) 

Uwaga: Ze wzglêdu na nazwy zmiennych u¿ywanych we wspomnianym programie w 
podanym ni¿ej wyprowadzeniu symbole oryginalnie oznaczonych zmiennych ró¿ni¹ siê od 
symboli podanych w skrótach, np.: KW, r = KWEXH = KWEXH. 

3.9.2 Wyprowadzenie wspóùczynnika FFH odnosi siê do suchego powietrza dolotowego, 
poniewa¿ wzór (8) osobno uwzglêdnia zawarto�ã wody w powietrzu dolotowym.* 

wzór (2-55) 

i gdzie: 

conc (mokre) � VEXHW = conc (suche) � VEXHD (2-56) 

(Bilans objêto�ciowy) 

wzór (2-57) 

i gdzie: 

wzór (2-58) 

oraz: 

GEXHW = GAIRW + GFUEL (2-59) 

wzór (2-60) 

wzór (2-61) 

3.9.3 Niniejsza uniwersalna zale¿no�ã, maj¹ca zastosowanie do wszystkich paliw (przy znanej 
gêsto�ci spalin), mo¿e byã dla olejów napêdowych uproszczona w nastêpuj¹cy sposób: 

wzór (2-62) 



________ 

* Poprawiono wg MEPC 43/10/3. 

** Poprawiono wg MEPC 43/10/4. 

 

UZUPE£NIENIE 7 
Lista parametrów podlegaj¹cych sprawdzeniu przy stosowaniu metody kontroli parametrów 

silnika(Dotyczy p. 6.2.3.5 Kodeksu technicznego NOx) 

1 W przypadku parametrów wymienionych ni¿ej istnieje wiêcej ni¿ jedna mo¿liwo�ã 
przeprowadzenia przegl¹du. W takich przypadkach jako wytyczn¹ mo¿na przyj¹ã, ¿e dowolna 
metoda lub poù¹czenie kilku metod, wymienionych ni¿ej, mo¿e wystarczyã, aby wykazaã 
zgodno�ã. Operator statku, maj¹c zatwierdzenie administracji i wspierany przez producenta 
silnika, mo¿e wybraã metodê kontroli jednego z ni¿ej wyszczególnionych parametrów pracy 
silnika: 

1. "rozrz¹d wtrysku paliwa": 

1) poùo¿enie krzywki paliwowej (pojedynczej krzywki lub waùu krzywkowego, je¿eli krzywki 
nie s¹ nastawialne): 

- opcjonalnie (w zale¿no�ci od konstrukcji): poùo¿enie dêwigni pomiêdzy krzywk¹ i napêdem 
pompy, 

- opcjonalnie dla pomp z rozrz¹dem suwakowym: indeks VIT i poùo¿enie krzywki lub tùoczka, 
lub 

- inne urz¹dzenie steruj¹ce; 

2) pocz¹tek dostarczania paliwa dla danego poùo¿enia listwy paliwowej (pomiar ci�nienia 
dynamicznego); 

3) otwarcie wtryskiwacza dla danych stanów obci¹¿enia, np. przy zastosowaniu czujnika 
Halla lub przetwornika przyspieszenia; 

4) dane eksploatacyjne, zale¿ne od obci¹¿enia, ci�nienia powietrza doùadowuj¹cego, 
maksymalnego ci�nienia spalania, temperatury powietrza doùadowuj¹cego, temperatury spalin, 
odniesione do wykresów pokazuj¹cych ich wspóùzale¿no�ã z emisj¹ NOx. Dodatkowo nale¿y 
zapewniã, ¿e stopieñ sprê¿ania odpowiada warto�ci, jaka wystêpowaùa przy zasadniczej 
certyfikacji (patrz 1.7); 

Uwaga: Do okre�lenia rzeczywistego rozrz¹du wtrysku paliwa niezbêdne jest, aby znaã 
dopuszczalne limity zmian nastaw pozwalaj¹ce na speùnienie ograniczeñ emisji NOx lub 
nawet wykresy, pokazuj¹ce korelacjê rozrz¹du wtrysku z emisj¹ NOx, opieraj¹c siê na 
wynikach pomiaru emisji NOx przeprowadzonego na stanowisku prób. 



2. "rozpylacz": 

1) dane techniczne i numer identyfikacyjny czê�ci 

3. "pompa wtryskowa": 

1) numer identyfikacyjny czê�ci (wyszczególnione wymiary i konstrukcja tùoczka i 
cylinderka); 

4. "krzywka paliwowa": 

1) numer identyfikacyjny czê�ci (opisanie ksztaùtu); 

2) pocz¹tek dostarczania paliwa dla danych pozycji listwy paliwowej (pomiar ci�nienia 
dynamicznego); 

5. "ci�nienie wtrysku": 

1) dotyczy tylko systemów o wspólnym przewodzie tùocznym "common rail": ci�nienie w 
przewodzie tùocznym w zale¿no�ci od obci¹¿enia, wykres pokazuj¹cy wspóùzale¿no�ã z 
emisj¹ NOx; 

6. "komora spalania": 

1) numer identyfikacyjny czê�ci gùowicy i korony tùoka; 

7. "stopieñ sprê¿ania": 

1) sprawdzenie rzeczywistego stopnia sprê¿ania (pomiar odlegùo�ci pomiêdzy koron¹ tùoka a 
gùowic¹); 

2) sprawdzenie podkùadek regulacyjnych w trzonie tùokowym lub korbowodzie; 

8. "typ i budowa turbosprê¿arki": 

1) model i dane techniczne (numery identyfikacyjne); 

2) ci�nienie powietrza doùadowuj¹cego, wykres pokazuj¹cy wspóùzale¿no�ã z emisj¹ NOx; 

9. "chùodnica powietrza doùadowuj¹cego, podgrzewacz powietrza doùadowuj¹cego": 

1) model i dane techniczne; 

2) temperatura powietrza doùadowuj¹cego w zale¿no�ci od obci¹¿enia skorygowana do 
warunków odniesienia, wykres pokazuj¹cy wspóùzale¿no�ã z emisj¹ NOx; 

10. "rozrz¹d zaworów" (dotyczy tylko silników czterosuwowych z zamkniêciem zaworu 
ss¹cego przed DMP): 

1) pozycja krzywki; 



2) sprawdzenie rzeczywistego ustawienia rozrz¹du; 

11. "wtrysk wody" (do oceny: wykres pokazuj¹cy wpùyw na emisjê NOx): 

1) zu¿ycie wody zale¿ne od obci¹¿enia (monitoring); 

12. "emulsja paliwowo-wodna" (do oceny: wykres pokazuj¹cy wpùyw na emisjê NOx): 

1) pozycja listwy paliwowej w zale¿no�ci od obci¹¿enia (monitoring); 

2) zu¿ycie wody w zale¿no�ci od obci¹¿enia (monitoring); 

13. "recyrkulacja spalin" (do oceny: wykres pokazuj¹cy wpùyw na emisjê NOx): 

1) masowe natê¿enie przepùywu recyrkuluj¹cych spalin (monitoring); 

2) stê¿enie CO2 w mieszaninie �wie¿ego powietrza i recyrkuluj¹cych spalin np.: w powietrzu 
przepùukuj¹cym (monitoring); 

3) stê¿enie O2 w powietrzu przepùukuj¹cym (monitoring); 

14. "selektywnie redukuj¹cy katalizator" (SCR): 

1) masowe natê¿enie przepùywu czynnika redukuj¹cego w zale¿no�ci od obci¹¿enia 
(monitoring) i dodatkowe okresowe kontrole stê¿enia NOx za SCR (do oszacowania: wykres 
pokazuj¹cy wpùyw na emisje NOx). 

2. Odno�nie do silników z selektywnie redukuj¹cym katalizatorem (SCR) bez kontroli 
sprzê¿enia zwrotnego opcjonalny pomiar emisji NOx (okresowa kontrola na obiekcie lub 
monitoring) jest przydatny do wykazania, ¿e sprawno�ã SCR odpowiada stanowi z czasu 
certyfikacji bez wzglêdu na to, czy warunki otoczenia lub jako�ã paliwa spowodowaùy, ¿e 
emisja mierzona w surowych spalinach jest inna ni¿ w trakcie certyfikacji. 

Rezolucja 3 

Przegl¹d ograniczania emisji tlenków azotu 

KONFERENCJA, 

PO UCHWALENIU Protokóùu 1997 jako uzupeùnienia do Miêdzynarodowej konwencji o 
zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, zmodyfikowanej przynale¿nym do 
niej Protokóùem z 1978 r. (Protokóù 1997), 

UZNAJ¥C, ¿e emisja tlenków azotu z okrêtowych silników wysokoprê¿nych 
zainstalowanych na statkach ma niekorzystny wpùyw na �rodowisko, powoduj¹c zakwaszenie 
gleb, tworzenie siê ozonu, wzbogacanie w azot �rodków od¿ywczych i przyczyniaj¹c siê 
globalnie do powstawania negatywnego oddziaùywania na zdrowie, 



MAJ¥C ÚWIADOMOÚÃ, ¿e protokóùy i deklaracje do Konwencji o dalekosiê¿nym 
rozprzestrzenianiu siê zanieczyszczania powietrza, 1979, dotycz¹cej, miêdzy innymi, 
zmniejszenia emisji tlenków azotu lub ich przepùywów ponad granicami, 

MAJ¥C NA UWADZE, ¿e Prawidùo 13 Zaù¹cznika VI do MARPOL 73/78 ustanawia 
ograniczenia emisji tlenków azotu z okrêtowych silników wysokoprê¿nych, 

UZNAJ¥C PONADTO troskê wyra¿on¹ przez grupê delegacji, i¿ ograniczenia emisji mog¹ 
nie zapewniã po¿¹danego zmniejszenia emisji tlenków azotu oraz, ¿e delegacje te popieraj¹ 
dokonanie przegl¹du Prawidùa 13(3)(a) Zaù¹cznika VI do MARPOL 73/78 w celu 
ustanowienia bardziej ostrych limitów emisji, maj¹c na uwadze ich niekorzystny wpùyw na 
�rodowisko i rozwój techniczny silników okrêtowych, 

1. PROSI Komitet Ochrony Úrodowiska Morskiego, aby potraktowaù jako sprawê piln¹, 
przegl¹d limitów emisji tlenków azotu, minimum co piêã lat od daty wej�cia w ¿ycie 
Protokóùu 1997, i je¿eli w wyniku takiego przegl¹du bêdzie to wùa�ciwe, przygotowaù 
poprawki do Prawidùa 13(3)(a) Zaù¹cznika VI do MARPOL 73/78 i do odpowiadaj¹cych 
postanowieñ Kodeksu technicznego kontroli emisji tlenków azotu z okrêtowych silników 
wysokoprê¿nych i 

2. ZALECA, by data wdro¿enia zmian ograniczenia emisji byùa ustalona przy uwzglêdnieniu 
mo¿liwo�ci realizacji technicznej. 

Rezolucja 4 

Monitoring �redniej �wiatowej zawarto�ci siarki w paliwie ciê¿kim dostarczanym do 

stosowania na statkach* 

KONFERENCJA, 

PO UCHWALENIU Protokóùu 1997 jako uzupeùnienia do Miêdzynarodowej konwencji o 
zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, zmodyfikowanej przynale¿nym do 
niej Protokóùem z 1978 r. (Protokóù 1997), 

MAJ¥C NA UWADZE, ¿e Prawidùo 14(2) Zaù¹cznika VI do MARPOL 73/78 wymaga 
monitoringu �redniej �wiatowej zawarto�ci siarki w paliwie ciê¿kim dostarczanym do 
stosowania na statkach zgodnie z wytycznymi, które bêd¹ opracowane przez Organizacjê, 

1. PROSI Komitet Ochrony Úrodowiska Morskiego, aby we wspóùpracy z zainteresowanymi 
organizacjami, opracowaù wytyczne do monitoringu �redniej �wiatowej zawarto�ci siarki w 
paliwie ciê¿kim dostarczanym do stosowania na statkach i 

2. WZYWA Pañstwa czùonkowskie Organizacji oraz zainteresowane organizacje, aby 
udostêpniùy wszelkie �rodki i dostêpn¹ w tym zakresie wiedzê konieczne do rozwoju i 
wdro¿enia tych wytycznych. 

______ 



* Sprawa monitoringu jest przedmiotem postanowienia Komitetu Ochrony Úrodowiska 
Morskiego w Rezolucji MEPC.82(43) z dnia 1 lipca 1999 r. "Guidelines for monitoring the 
world-wide average sulphur content of residual fuel oils supplied for use on board ships". 

Rezolucja 5 

Rozwa¿enie �rodków do ustanowienia w póùnocno-zachodniej Europie obszaru kontrolowania 

osadów siarki 

KONFERENCJA, 

MAJ¥C NA UWADZE, ¿e Protokóù 1997 jako uzupeùnienie do Miêdzynarodowej konwencji 
o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, zmodyfikowanej przynale¿nym do 
niej Protokóùem z 1978 r. (Protokóù 1997) i zawartym w nim Zaù¹cznikiem VI, umo¿liwia 
wyznaczanie obszarów kontroli emisji SOx, gdy speùnione bêd¹ okre�lone kryteria, 

UZNAJ¥C troskê wielu pañstw o udziaù ¿eglugi w powstawaniu osadów siarki, szczególnie 
na Morzu Póùnocnym oraz destrukcyjnego wpùywu takich osadów, 

MAJ¥C NA UWADZE propozycjê skierowan¹ do Konferencji, ¿e Morze Póùnocne powinno 
byã wyznaczone jako obszar kontroli emisji SOx, 

1. PROSI Komitet Ochrony Úrodowiska Morskiego (MEPC), aby rozwa¿yù powy¿sz¹ 
propozycjê dotycz¹c¹ Morza Póùnocnego, w oparciu o uzasadnienie zgodne z kryteriami 
wyznaczania obszarów kontroli emisji SOx zawartymi w Uzupeùnieniu II do Zaù¹cznika VI do 
MARPOL 73/78 oraz zgodnie z Wytycznymi dotycz¹cymi organizacji i metod pracy 
Komitetu Bezpieczeñstwa na Morzu i Komitetu Ochrony Úrodowiska Morskiego i ich 
organów im podlegaj¹cych i 

2. PROSI ponadto MEPC, aby podj¹ù konieczne kroki w celu, by wszelkie �rodki uzgodnione 
w rezultacie takiego rozpatrzenia powy¿szej propozycji mogùy byã wdro¿one tak szybko, jak 
jest to praktycznie mo¿liwe. 

Rezolucja 6 

Wprowadzenie zharmonizowanego systemu przegl¹dów i certyfikacji w Zaù¹czniku VI 

KONFERENCJA, 

PO UCHWALENIU Protokóùu 1997 jako uzupeùnienia do Miêdzynarodowej konwencji o 
zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, zmodyfikowanej przynale¿nym do 
niej Protokóùem z 1978 r. (Protokóù 1997), 

MAJ¥C NA UWADZE, ¿e Prawidùa 5 i 6 Zaù¹cznika VI do MARPOL 73/78 ustanawiaj¹ 
wymagania dla zharmonizowanego systemu przegl¹dów i certyfikacji podobne do tych w 
Zaù¹cznikach I i II do MARPOL 73/78, 

MAJ¥C PONADTO NA UWADZE, ¿e Komitet Ochrony Úrodowiska Morskiego na swojej 
dwudziestej dziewi¹tej sesji Rezolucj¹ MEPC 39(29) uchwaliù poprawki do Zaù¹czników I i II 
do MARPOL 73/78 wprowadzaj¹ce zharmonizowany system przegl¹dów i certyfikacji, który 



wejdzie w ¿ycie w dniu, w którym zaczn¹ obowi¹zywaã Protokóùy* z 1998 r. dotycz¹ce 
Konwencji SOLAS i Konwencji o liniach ùadunkowych, 

UZNAJ¥C, ¿e wkrótce mo¿liwe jest wej�cie w ¿ycie wspomnianych Protokóùów z 1988 r. 
przed wej�ciem w ¿ycie Protokóùu 1997, 

UZNAJ¥C PONADTO konieczno�ã wprowadzenia do Zaù¹cznika VI do MARPOL 73/78 
zharmonizowanego systemu przegl¹dów i certyfikacji w momencie wej�cia w ¿ycie 
Protokóùów z 1988 r., 

1. PROSI Komitet Ochrony Úrodowiska Morskiego o: 

(a) opracowanie zharmonizowanego systemu przegl¹dów i certyfikacji w miejsce istniej¹cych 
Prawideù 5 i 6 Zaù¹cznika VI do MARPOL 73/78 i 

(b) rozpoczêcie akcji wprowadzenia zmian do Zaù¹cznika VI do MARPOL 73/78 natychmiast 
po wej�ciu w ¿ycie Protokóùu 1997 i 

2. ZALECA Stronom Protokóùu 1997, bêd¹cymi równie¿ Stronami Protokóùów z 1988 r., aby 
uczyniùy obowi¹zuj¹cym zharmonizowany system przegl¹dów i certyfikacji przywoùany w 
ustêpie 1(a) w momencie wej�cia w ¿ycie Protokóùu 1997, jako równowa¿ny Prawidùom 5 i 6 
Zaù¹cznika VI, je¿eli do tego czasu wejd¹ w ¿ycie Protokóùy z 1988 r. 

______ 

* Protokóùy 1988 do Konwencji SOLAS i Konwencji LL 1966 wchodz¹ w ¿ycie z dniem 3 
lutego 2000 r. 

Rezolucja 7 

Ograniczenie stosowania na statkach fluoropochodnych wêglowodorów ze wszystkimi 

atomami wodoru podstawionymi fluorem (PFCs) 

KONFERENCJA, 

PO UCHWALENIU Protokóùu 1997 jako uzupeùnienia do Miêdzynarodowej konwencji o 
zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 1973, zmodyfikowanej przynale¿nym do 
niej Protokóùem z 1978 r. (Protokóù 1997), 

MAJ¥C NA UWADZE, ¿e Prawidùo 12 Zaù¹cznika VI do MARPOL 73/78 zabrania 
wykonywania nowych instalacji zawieraj¹cych substancje niszcz¹ce warstwê ozonow¹ 
(wù¹czaj¹c w to halony) oraz ¿e Prawidùo II-2/5.3.1 Miêdzynarodowej konwencji o 
bezpieczeñstwie ¿ycia na morzu 1974, z poprawkami, zabrania obecnie wykonywania nowych 
instalacji zawieraj¹cych halogenopochodne wêglowodorów na wszystkich statkach, 

ÚWIADOMA, ¿e dziaùania te bêd¹ wymagaùy stosowania zastêpczych �rodków w okrêtowym 
wyposa¿eniu ga�niczym oraz ¿e zwi¹zki PFCs s¹ jednymi z potencjalnych substancji, które 
mog¹ zast¹piã halony w okrêtowych systemach ga�niczych, 



MAJ¥C NA UWADZE, ¿e brak jest uzasadnionej potrzeby stosowania PFCs w systemach 
ga�niczych u¿ywanych na statkach, 

MAJ¥C ÚWIADOMOÚÃ, ¿e czas ¿ycia zwi¹zków PFCs w atmosferze wynosi od 2.200 do 
50.000 lat oraz, ¿e ich wyj¹tkowo wysoki potencjaù cieplarniany stwarza zagro¿enie efektem 
cieplarnianym, który jest w istocie nieodwracalny, 

MAJ¥C PONADTO NA UWADZE, ¿e Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych 
dotycz¹ca zmian klimatycznych ogùosiùa, ¿e zwi¹zki PFCs s¹ chemikaliami o najwy¿szym 
potencjale cieplarnianym i wyj¹tkowo dùugim okresie ¿ycia oraz ¿e przyszùe dziaùania bêd¹ 
skierowane na te zwi¹zki, 

PRÓBUJ¥C unikn¹ã zast¹pienia jednego problemu �rodowiskowego innym, 

PROSI Komitet Ochrony Úrodowiska Morskiego i Komitet Bezpieczeñstwa na Morzu, aby 
rozwa¿yùy jako sprawê piln¹ podjêcie wszelkich stosownych dziaùañ, ù¹cznie z niezwùocznym 
ogùoszeniem moratorium oraz przyjêciem poprawek do zwi¹zanych z tym postanowieñ zakazu 
stosowania PFCs w okrêtowych systemach ga�niczych. 

Rezolucja 8 

Emisje CO2 ze statków 

KONFERENCJA, 

PO UCHWALENIU Protokóùu 1997 jako uzupeùnienia do Miêdzynarodowej konwencji o 
zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, zmodyfikowanej przynale¿nym do 
niej Protokóùem z 1978 r. (Protokóù 1997), 

MAJ¥C ÚWIADOMOÚÃ, ¿e emisja CO2 bêd¹cego gazem cieplarnianym ma niekorzystny 
wpùyw na �rodowisko, 

MAJ¥C PONADTO ÚWIADOMOÚÃ, ¿e Zaù¹cznik VI do MARPOL 73/78 nie zajmuje siê 
sprawami emisji CO2 ze statków, 

MAJ¥C NA UWADZE, ¿e strony Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych dotycz¹cej 
zmian klimatycznych (UNFCCC)* maj¹ �wiadomo�ã niekorzystnego oddziaùywania gazów 
cieplarnianych na atmosferê oraz ¿e gazy te pochodz¹ce z ¿eglugi miêdzynarodowej i 
lotnictwa maj¹ swój udziaù w globalnej emisji, 

MAJ¥C PONADTO NA UWADZE, ¿e UNFCCC uznaùa, ¿e system klimatyczny powinien 
byã chroniony dla korzy�ci obecnych i przyszùych pokoleñ ludzi, ¿e globalny charakter zmian 
klimatycznych wymaga jak najszerszej mo¿liwej wspóùpracy wszystkich krajów na �wiecie 
oraz ¿e UNFCCC zobowi¹zaùa strony, aby miaùy swój udziaù, zapobiegaùy lub 
minimalizowaùy przyczyny zmian klimatycznych oraz pomniejszaùy ich szkodliwe skutki, 

1. PROSI Sekretarza Generalnego Organizacji, aby wspóùpracowaù z Sekretarzem 
Wykonawczym UNFCCC w wymianie informacji dotycz¹cych emisji gazów cieplarnianych; 



2. PROSI Organizacjê, aby we wspóùpracy z UNFCCC podjêùa siê badañ emisji CO2 ze 
statków w celu ustanowienia ilo�ci oraz procentowego udziaùu emisji CO2 ze statków jako 
czê�ci globalnej emisji CO2. Badania te powinny oszacowaã emisje ostatnich lat, je¿eli mog¹ 
byã one racjonalnie oszacowane, oraz powinny tak¿e wskazaã, w jaki sposób emisje ze 
statków i ich procentowy udziaù w globalnej emisji mo¿e siê zmieniã w nadchodz¹cych latach, 
maj¹c na uwadze ograniczenia, które bêd¹ miaùy miejsce w innych dziedzinach, jak i inne 
trendy, które mog¹ byã racjonalnie przewidziane na drodze wiarygodnych analiz naukowych; 

3. PROSI PONADTO Komitet Ochrony Úrodowiska Morskiego o rozwa¿enie strategii 
redukcji CO2, która byùaby wykonalna przy uwzglêdnieniu interakcji pomiêdzy CO2 i innymi 
czynnikami ska¿aj¹cymi atmosferê, a w szczególno�ci NOx, poniewa¿ emisja NOx mo¿e mieã 
negatywne oddziaùywanie na redukcjê CO2 i 

4. WZYWA pañstwa czùonkowskie Organizacji, aby braùy udziaù w badaniach dotycz¹cych 
emisji CO2, o których mowa wy¿ej i zgùaszaùy propozycje wszelkich stosownych strategii do 
Komitetu Ochrony Úrodowiska Morskiego. 

__________ 

* United Nations Framework Convention on Climate Change. 

* Konwencja zostaùa uzupeùniona przez Protokóù z 1997 r. uzupeùniaj¹cy Miêdzynarodow¹ 
konwencjê o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, zmodyfikowan¹ 
przynale¿nym do niej Protokóùem z 1978 r. (Dz.U.05.202.1679) z dniem 29 lipca 2005 r. 


