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Badanie okien

okrętowych
Centrum Techniki Okrętowej S.A. jest znane głównie ze swojej działalności
badawczo-rozwojowej na rzecz sektora morskiego. Jednak swój potencjał
wykorzystuje także dla świadczenia usług na rzecz innych działów gospodarki,
m.in. dla sektora budowlanego, w szczególności badań okien i drzwi. Jeśli są
Państwo ciekawi, czym różni się badanie okna okrętowego od tradycyjnego,
stosowanego w budownictwie mieszkaniowym, to jest to artykuł dla Państwa.
Może po jego lekturze rozszerzą Państwo swoją ofertę o okna okrętowe!
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a jednostkach pływających, platformach wiertniczych czy innych obiektach offshore okna okrętowe pełnią
bardzo istotne funkcje i tym samym wymagają indywidualnego podejścia. Okna, w zależności od miejsca instalacji, muszą spełniać
bardzo restrykcyjne limity odnośnie izolacyjności akustycznej oraz odporności ogniowej,
jednocześnie nie tracąc swojej podstawowej
funkcji. W odróżnieniu od okien wykorzystywanych w budownictwie, konstrukcje okien
okrętowych muszą być szczególnie odporne na czynniki związane z silnymi oddziaływaniami środowiskowymi i mechanicznymi,
takimi jak np.: wiatr, drgania statku czy wilgotność. Okna okrętowe stanowią element
wyposażenia i muszą odpowiadać warunkom
w jakich jest eksploatowana jednostka pływająca. Podstawowe wymagane właściwości
techniczne okna to szczelność i odporność na
uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo okna
– w zależności od miejsca instalacji – muszą
być ognioodporne oraz spełniać kryteria związane z izolacyjnością akustyczną.

Bezpieczeństwo pożarowe
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków określone są

w przepisach europejskich i krajowych, podobnie Międzynarodowa Organizacja Morska
(IMO) i Towarzystwa Klasyfikacyjne określają,
jakim wymogom podlegają konstrukcje okrętowe. Najważniejszym zbiorem przepisów,
zawierającym wymagania związane z zapewnieniem bezpiecznej eksploatacji statku, jest
Międzynarodowa Konwencja o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (SOLAS). Wytyczne dotyczące ochrony pożarowej zawarte są w Rozdziale II-2 wspomnianej konwencji.
Ze wzg lę du na ograniczoną drog ę
ucieczki, statek jest specyficznym obiektem,
a narażenie ogniowe może występować od
wewnątrz statku i z jego pokładu. Celem powstrzymania pożaru w pomieszczeniu, w którym powstał, statek podzielony jest za pomocą przegród konstrukcyjnych i termicznych
o izolacji cieplnej odpowiedniej do zagrożenia pożarowego pomieszczeń i sąsiadujących
przestrzeni.
Kadłub, nadbudówki i pokładówki powinny być podzielone na główne strefy pionowe
i strefy poziome. W okrętownictwie zastosowanie mają 3 klasy przegród ogniowych: A, B,
C. Przy czym klasy A i B są przegrodami ognioochronnymi, tzn. są wykonane ze stali lub innego materiału równoważnego i zbudowane
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tak, że uniemożliwiają przejście ognia odpowiednio: dla klasy A i dla klasy B do końca
trwania godzinnej i półgodzinnej standardowej próby ogniowej. Natomiast w stosunku
do przegród klasy C nie ma wymagań co do
przenikania przez nie ognia oraz wzrostu temperatury na powierzchni konstrukcji od strony
niepoddanej działaniu ognia.
Przegroda klasy A jest izolowana w taki
sposób, żeby średnia temperatura na stronie
niepoddanej działaniu ognia nie wzrosła więcej niż o 140°C ponad temperaturę początkową i w żadnym punkcie nie wzrosła więcej
niż o 180°C ponad temperaturę początkową
w czasie:
60 min – przegroda jest klasy A 60
30 min – przegroda jest klasy A 30
15 min – przegroda jest klasy A 15
0 min – przegroda jest klasy A 0
Przegroda klasy B jest izolowana w taki
sposób, żeby średnia temperatura na stronie
niepoddanej działaniu ognia nie wzrosła więcej niż o 140°C ponad temperaturę początkową i w żadnym punkcie nie wzrosła więcej
niż o 225°C ponad temperaturę początkową
w czasie:
15 min – przegroda jest klasy B 15
0 min – przegroda jest klasy B 0
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Zastosowanie okien i iluminatorów w grodziach/ścianach nie powinno spowodować utraty odporności ogniowej danej przegrody, a tym
samym większego narażenia pomieszczenia
i przebywających w nim osób. Na statku wyróżniono kilka kategorii pomieszczeń (w zależności
od typu) i określono jaka odporność ogniowa
musi charakteryzować ściany/przegrody w przyległych pomieszczeniach.
Okna i iluminatory w ścianach w obrębie pomieszczeń powinny być tak skonstruowane, żeby
spełniały wymagania dotyczące klasy odporności
ścian, w których są zamontowane, co powinno
być potwierdzone badaniem zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Stosowania Procedur
Prób Ogniowych (FTP Code). Badania te prowadzone są w takich samych warunkach jak badania dla konstrukcji budowlanych i wykonywane
tylko przez Laboratoria uznane i wprowadzone
na listę uznanych laboratoriów przez IMO (LIST
OF RECOGNIZED TEST LABORATORIES). Jednym
z takich Laboratoriów jest Laboratorium Badań
Ogniowych CTO S.A. Wynikiem badań jest określenie szczelności i izolacyjności ogniowej danej
konstrukcji w czasie. W dużym przybliżeniu można powiedzieć, że klasa odporności ogniowej
niektórych przegród okrętowych, a więc i okien,
odpowiada następującym klasom konstrukcji
budowlanych (TABELA 1).

Hałas
Na statku lub innym obiekcie offshore
w przestrzeni zajmowanej przez pasażerów
i załogę obowiązują rygorystyczne wymogi odnoszące się do dopuszczalnych limitów hałasu
występującego w poszczególnych miejscach
przebywania. Pośród wielu aspektów budowy
jednostki pływającej, polityka hałasowa staje się
coraz bardziej restrykcyjna. Limity hałasów ustanowione w latach 60-tych i 70-tych ostatnimi
czasy zostały znacznie zaostrzone. Poszczególne

Towarzystwa Klasyfikacyjne wprowadziły swoje
własne przepisy regulujące dopuszczalne wartości hałasu, jego ekspozycji oraz wartości izolacyjności akustycznej poszczególnych przegród.
Służy to temu, aby załoga, która przebywa na
statku - nierzadko i kilka miesięcy, miała odpowiednie warunki do należytego wypoczynku
oraz relaksu.
Poziom hałasu, występującego w kabinie, zależy m.in. od izolacji akustycznej pomiędzy pokładami oraz kabinami. Ponieważ na statku występuje wiele źródeł hałasu (silniki, pędniki, agregaty
prądotwórcze, stery strumieniowe, wentylatory
etc), niezmiernie istotnym elementem podczas
projektowania jest odpowiedni dobór przegród
pod kątem izolacyjności akustycznej.
Kwestie związane z dopuszczalnymi poziomami hałasu, izolacyjnością akustyczną i innymi
parametrami akustycznymi opisane są w dokumencie IMO RESOLUTION A.468 (XII), Code
on noise levels on board ships. Szczegółowe
wymagania odnośnie poziomu hałasu, jego
ekspozycji oraz izolacyjności poszczególnych
przegród zawarte są również w przepisach
poszczególnych towarzystw klasyfikacyjnych.
Dotyczy to szczególnie jednostek, które posiadają tzw. „komfort klasę”, czyli spełniają bardziej

rygorystyczne wymagania odnośnie poziomów
drgań i hałasu.
Mimo tego, że dla statków w przepisach nie
ma jednoznacznych wytycznych odnoście izolacyjności akustycznej samego okna to okna muszą
spełniać restrykcyjne wymogi odnoście izolacyjności akustycznej przegród w których są instalowane. Wytyczne zawarte w wymienionych wyżej
dokumentach traktować należy jako izolacyjność
ścianki szalunkowej lub grodziowej razem z zamontowanym oknem. Wynika więc z tego, że minimalna wartość izolacyjności akustycznej okna
ma taką samą wartość jak całej grodzi.
Napisz do eksperta: mateusz.weryk@cto.gda.pl

Tabela 1 - Zestawienie klas odporności ogniowych konstrukcji
okrętowych z odpowiednikami klas budowlanych.
Klasa konstrukcji
okrętowej
A 60
A 30

Klasa konstrukcji
budowlanej
EI 60
E 60/EI 30

A 15
A0
B0
B 15

E 60/EI 15
E 60
E 30
E 30/EI 15

Tabela 2 - Przykładowe wartości współczynnika izolacyjności akustycznej Rw
Wartość Rw - dB dla odpowiedniej klasy komfortu

Lokalizacja

1

2

3

Kabiny pasażerskie
Kabina - korytarz

40; 45
38; 42

38; 42
36; 40

37; 40
34; 37

Kabina – klatka schodowa
Kabina - miejsce publiczne (z wyłączeniem
korytarzy, klatek schodowych i dyskotek)
Dyskoteki - kabiny
Dyskoteki - klatki schodowe i miejsca publiczne
Kabina - siłownia

47; 50

45; 50

48; 50

52; 55

45; 50

48; 50

60

60

60

52

52

52

55

53

50
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