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Zm.

A

OPIS TECHNICZNY
MODYFIKACJI OSŁONY HOLOWNICZEJ

m/s SZTORM

1. Informacje ogólne.
M/s Sztorm jest morskim statkiem ratowniczym przeznaczonym do prowadzenia działań związanych z poszukiwaniem i
ratowaniem życia ludzkiego na morzu w każdych warunkach hydrologiczno-meteorologicznych na Bałtyku, oraz jako
jednostka pomocnicza do zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu. Funkcją dodatkową w zakresie udzielania pomocy
jednostkom w niebezpieczeństwie jest holowanie małych statków o długości do 25m.
Statek jest zbudowany w oparciu o Przepisy Klasyfikacji i Budowy Statków Morskich Polskiego Rejestru Statków dla
klasy:
PRS*KM RESCUE VESSEL II AUT NAV 1 – z zapisem w załączniku: kadłub statku posiada wzmocnienia lodowe
umożliwiające samodzielną dorywczą żeglugę w drobno pokruszonych lodach mórz niearktycznych.
Wymiary główne statku:
- długość całkowita
- długość m-pionami
- szerokość kadłuba
- szerokość kadłuba z odbojnicami
- zanurzenie konstrukcyjne
- wysokość boczna

LC
LPP
B
Bmax
TKLW
H

ok.36,90 m,
33,85 m,
8,10
m,
8,42
m,
2,50
m,
3,90
m.

Kadłub statku wykonany jest z aluminium.
W części rufowej statku znajduje się urządzenie holownicze, w skład którego wchodzą:
- wciągarka holownicza z napędem hydraulicznym typ WH-27h o pojemności 300m syntetycznej liny ø20mm o
minimalnej sile zrywającej 39,7t z bębnem windy holowniczej umiejscowionym na Pokładzie Głównym. Uciąg bębna
holowniczego na pierwszej warstwie wynosi 27 kN, natomiast na ostatniej warstwie wynosi 11 kN (prędkość wybierania liny
na pierwszej warstwie: 38 m/min, na ostatniej warstwie: 96 m/min).
- podwójnych krążków kierujących, zamocowanych powyżej wciągarki, umożliwiających prawidłowe prowadzenie holu,
Dla zabezpieczenia wyposażenia pokładowego przed zakresem działania/przemieszczania wydanego holu, zamontowana
jest na rufie osłona holownicza (zdj.1, zdj.2). Konstrukcja osłony wykonana jest z rur aluminiowych.

zdj.1

2
2436–PK/0050–02A

OPIS TECHNICZNY
MODYFIKACJI OSŁONY HOLOWNICZEJ

m/s SZTORM

zdj.1

2. Zakres modyfikacji osłony holowniczej.
2.1. Demontaż osłony holowniczej.
Istniejącą osłonę holowniczą należy zdemontować w zakresie (rys. 2436-PK/2890-01):
- osłonę na burtach usunąć do wysokości pokładu,
- osłonę poprzeczną w przedniej części pozostawić w zakresie wybudówek wentylacyjnych,
- osłonę poprzeczną na pawęży pozostawić w zakresie ponad furtą ześlizgu łodzi ratowniczej.
Pozostałe fragmenty osłony odpowiednio wykończyć (zaślepić konstrukcję rurową, wygładzić krawędzie, malować).

2.2. Montaż nowej konstrukcji.
2.2.1. Ogranicznik dla holu.
W celu ograniczenia zakresu działania/przemieszczania wydanego holu należy zamontować dodatkową konstrukcję
ogranicznika na pozostawionym fragmencie osłony ponad furtą ześlizgu łodzi ratowniczej (rys. 2436-PK/2890-01).
Konstrukcja ogranicznika wykonana ma być z rur i blach aluminiowych.
Wykonaną konstrukcję odpowiednio wykończyć (wygładzić krawędzie, malować).
2.2.2. Barierki.
W miejscach usuniętej osłony holowniczej należy odtworzyć barierki wg istniejącego standardu. Konstrukcja barierek
wykonana ma być z rur i blach aluminiowych. Wykonaną konstrukcję odpowiednio wykończyć (wygładzić krawędzie,
malować).
W części rufowej należy wykonać barierkę linową wg istniejącego zestawu barierek linowych. Elementy barierki linowej
wykonane mają być ze stali nierdzewna (rys. 2436-PK/2890-01).

2.3. Wyposażenie zamontowane na istniejącej osłonie.
2.3.1. Wytyk rufowy.
Zamontowany w narożu istniejącej osłony na Lewej Burcie wytyk flagowy należy zdemontować i zamontować na dodanej
konstrukcji ogranicznika na Prawej Burcie. Zapewnić odpowiedni montaż wytyku wg sytuacji na statku.
2.3.2. Wyposażenie elektryczne.
Wyposażenie elektryczne (lampy, okablowanie, osłony/prowadnice kabli) zamontowane na usuwanej części konstrukcji
osłony należy zdemontować i zamontować na konstrukcji barierek. Zapewnić odpowiednie połączenie dla wyposażenia
elektrycznego zamontowanego na pozostawianej części osłony.
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3. Dokumentacja.
3.1. Dokumentacja projektowa i zdawcza.
Dla zmian konstrukcji osłony należy wykonać dokumentację projektową/klasyfikacyjną (projekt techniczny) i uzyskać jej
zatwierdzenie w Towarzystwie Klasyfikacyjnym (PRS).
Dla zmian w trakcie wykonywania prac na statku względem dokumentacji projektowej należy uzyskać akceptację i
zatwierdzenie Towarzystwa Klasyfikacyjnego.
Dla finalnie wykonanych prac na statku należy wykonać dokumentację zdawczą dla przekazania jej armatorowi.

3.2. Dokumentacja istniejąca.
Dla modyfikacji osłony holowniczej dostępne są dokumenty powiązane:
- 2436-DZ/2320-01 „Plan urządzeń cumowniczych i holowniczych”,
- 2436-DZ/2770-01 „Furta rufowa”,
- 2436-DZ/3930-01 „Plan malowania”,
- 2436-DZ/62100-1 „Plan rozmieszczenia opraw oświetlenia zewnętrznego”,
- 2436-DZ/6210-01 „Sch.inst.elektr. oświetlenia zewnętrznego”,
- 2436-DZ/6330-01 „Sch.inst.elektr.świateł nawigacyjnych i sygnałowych”,
- 2436-DZ/68200-2 „Rozmieszczenie świateł nawigacyjnych i sygnałowych”.

4. Informacje końcowe.
Wszelkie zapytania należy kierować do osoby kontaktowej:
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Mirosław Tarkowski: miroslaw.tarkowski@sar.gov.pl
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