
 

 

 
 

 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 3/2021/STER CPP/ZK – ze zmianami wprowadzonymi 
21.05.2021 r. 
 
 

Opis i wymogi do przedmiotu zamówienia 

Dostawa certyfikowanego przez Polski Rejestr Statków S.A. hydraulicznego agregatu zasilającego 
HPP z niezbędnym wyposażeniem. 

 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa certyfikowanego przez Polski Rejestr Statków S.A. 

[dalej: PRS] hydraulicznego agregatu zasilającego HPP z niezbędnym wyposażeniem. 
Dostarczany agregat jest elementem instalacji hydrauliki siłowej do sterowania skokiem dwóch 
niezależnych śrub steru strumieniowego typu tandem.  

Dostawa pod adres siedziby Zamawiającego: Nowy Świat 38C w Gdańsku, 80-299.  
 

2. W skład dostawy wchodzi: 
A. Kompletny, certyfikowany przez PRS agregat hydrauliczny z czterema wyjściami 

zasilającymi, 
B. Zbiornik grawitacyjny, 
C. Olej przekładniowy,  
D. Węże hydrauliczne i elementy drobne. 

 
3. Wraz z powyższym należy dostarczyć, w języku angielskim, w wersji elektronicznej i/lub 

papierowej, następujące dokumenty: 
a) Schemat hydrauliczny agregatu oraz zbiornika grawitacyjnego zatwierdzony przez PRS – w 

oryginale*, w minimum 2 egz. 
b) Spis wykorzystanych komponentów oraz listę elementów eksploatacyjnych podlegających 

wymianie wraz z podaniem zalecanego czasu wymiany.  
c) Instrukcje obsługi, karty katalogowe dostarczonych komponentów. 
d) Instrukcja regulacji i przesterowywania elementów. 
e) Certyfikaty 3.1 komponentów podlegających certyfikacji. 
f) Certyfikat PRS – dla agregatu (pkt 1.2 A) – w oryginale*, w minimum 2 egz.. 

* wymagane oryginały dokumentów w wersji papierowej 
 

4. Testy zdawcze u Dostawcy w obecności przedstawiciela Zleceniodawcy: 
a) Uruchomienie agregatu i weryfikacja poprawności działania z olejem o lepkości 

kinematycznej 100 [𝑚𝑚 /𝑠] wg ISO 3104 (40°C) opisanym w punkcie C. 
b) Próba ciśnieniowa agregatu i instalacji zabudowanej na nim przy ciśnieniu  

1,5x maksymalne ciśnienie robocze. 
c) Pomiar wydatku zespołu pompowego na wyjściu z każdego portu zasilającego  

wg tabeli nr 1 przy temperaturze oleju 40°C. 



 

 

 
 

(Testy mają się odbyć równocześnie z próbą odbiorową z udziałem inspektora PRS) 
 

II. Wymogi techniczne  
 

A. AGREGAT HYDRAULICZNY HPP 
 
1. Opis i parametry agregatu: 

1) Możliwość niezależnej pracy dwóch odbiorników jednocześnie. Na obu odbiornikach mają 
być osiągane jednocześnie parametry co najmniej  8 l/min i ciśnienie 80 bar.  

2) Ciśnienie pracy ma być nastawiane na zaworze przelewowym w zakresie 40-100bar. 
3) Wymagane parametry na portach wyjściowych podano poniżej w tabeli nr 1 z podziałem 

na sekwencje. 
 

Tabela nr 1 

Parametry  
Medium robocze:               olej ISO VG 100 
Temperatura oleju:             +5°C ÷ +70°C  
Temperatura otoczenia:     +5°C ÷ +45°C 

Sekwencja I 

A1 – 1,5 ÷ 8 l/min 80 bar 
B1 – 1,5 ÷ 10 l/min ok. 20 bar 
A2 – 0 l/min 0 bar 
B2 – 0 l/min 0 bar 

A1 – 1,5 ÷ 10 l/min ok. 20 bar 
B1 – 1,5 ÷ 8 l/min 80 bar 
A2 – 0 l/min 0 bar 
B2 – 0 l/min 0 bar 

Sekwencja II 

A1 – 0 l/min 0 bar 
B1 – 0 l/min 0 bar  
A2 – 1,5 ÷ 8 l/min 80 bar 
B2 – 1,5 ÷ 10 l/min ok. 20 bar 

A1 – 0 l/min 0 bar 
B1 – 0 l/min 0 bar  
A2 – 1,5 ÷ 10 l/min ok. 20 bar 
B2 – 1,5 ÷ 8 l/min 80 bar 

Sekwencja III 

A1 – 1,5 ÷ 8 l/min 80 bar 
B1 – 1,5 ÷ 10 l/min ok. 20 bar 
A2 – 1,5 ÷ 8 l/min 80 bar 
B2 – 1,5 ÷ 10 l/min ok. 20 bar 

A1 – 1,5 ÷ 10 l/min ok. 20 bar 
B1 – 1,5 ÷ 8 l/min 80 bar 
A2 – 1,5 ÷ 10 l/min ok. 20 bar 
B2 – 1,5 ÷ 8 l/min 80 bar 

 
4) Dopuszczalne jest użycie jednego silnika elektrycznego o maksymalnej mocy 3,6kW.  
5) Agregat ma być wyposażony w zbiornik o pojemności roboczej w zakresie 95-120l.  
6) Cały agregat ma być pomalowany w kolorze RAL 9005 (farba odporna na olej 

hydrauliczny). Malowanie na warunki morskie. 
7) Zbiornik ma posiadać właz rewizyjny, zawór spustowy, wizualny wskaźnik poziomu oleju, 

czujnik niskiego poziomu oleju, filtr powrotny, filtr oddechowy oraz przetwornik 
temperatury mierzący temperaturę oleju w dolnej części zbiornika.  

8) Zbiornik agregatu ma posiadać w pokrywie górnej dodatkowy port przyłączeniowy w 
rozmiarze 12L. Port ten ma służyć do zrzutu oleju ze zbiornika grawitacyjnego w 
przypadku przekroczenia w nim poziomu oleju (opis w punkcie B.8).  

9) Rozmieszczenie podzespołów na zbiorniku powinno zapewniać dostęp serwisowy oraz 
możliwość regulacji bez konieczności posiadania dedykowanych narzędzi. Będzie ono 



 

 

 
 

podlegało akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji poprzez weryfikację 
przesłanego modelu 3D.   

10) Zabudowa pomp/-y na zbiorniku oraz czujnika niskiego poziomu oleju ma zapewniać 
pełne zalanie przewodów ssących pomp/-y. 

11) Agregat ma posiadać płytę, na której będą zabudowane manometry. 
12) Wskaźniki zabrudzenia filtrów mają się znajdować w miejscu widocznym od frontu 

agregatu.  
13) Na linii zasilającej ma zostać zamontowany manometr wskazujący ciśnienie pracy układu 

oraz presostat przekazujący sygnał cyfrowy o pojawieniu się ciśnienia po włączeniu 
pompy.  

14) Każdy port wyjściowy ma posiadać przetwornik ciśnienia 4-20mA oraz manometr.  
15) Manometry mają być opisane w sposób trwały oznaczeniami „P1, PA1, PB1, PA2, PB2”. 

Oznaczenie może być umieszczone na płycie. P1 to manometr wskazujący ciśnienie pracy 
układu, a manometry PA1, PB1, PA2 i PB2 to manometry na portach wyjściowych.  

16) Układ ma zapewniać odciążony rozruch pomp/-y, ponieważ silnik elektryczny będzie 
zasilany bezpośrednio bez regulacji obrotów. Funkcja ta ma być realizowana za pomocą 
elektrozaworu.   

17) Układ ma posiadać dodatkowy zawór przelewowy do linii powrotnej z możliwością 
nastawy w zakresie 90-120bar (zawór pełni funkcję bezpieczeństwa).  

18) Opis i parametry rozdzielaczy: 
a) Rozdzielacze sterujące mają zapewniać kontrolę przepływu na portach wyjściowych, 
b) Rozdzielacze mają być proporcjonalne,  
c) Rozdzielacze mają być wyposażone w sterowniki z możliwością sterowania sygnałem 

analogowym 4-20mA. Sterowniki mają być wyposażone w przewód 
i interfejs do ich parametryzacji. Sterowniki mogą być zabudowane na rozdzielaczu lub 
dostarczone osobno. Jeśli będą dostarczone osobno to mają mieć możliwość montażu 
w szafie na szynie TH-35.  

d) Rozdzielacze proporcjonalne mają być wyposażone w przewody sterujące i zasilające 
o długości 12m każdy. Przewody sterujące mają być ekranowane. 

e) Oba rozdzielacze mają być jednakowe, 
f) Rozdzielacze mają być dopuszczone przez producenta do pracy z olejem  

o lepkości w zakresie 50-380 cSt,  
g) Rozdzielacze wyposażone w sprzężenie zwrotne położenia suwaka, 
h) Histereza rozdzielaczy nie gorsza niż 0,3%, 
i) Nominalny przepływ rozdzielaczy wynosi 8 l/min, jednak ze względu na fakt zasilania 

siłownika dwustronnego działania o różnych objętościach komór to przepływ 
powrotny wynosić będzie 10 l/min.  

j) Rozdzielacze mają być przystosowane do pracy ciągłej bez chłodzenia przy 
maksymalnych parametrach zasilania (8 l/min i 80 bar). Jeden okres pracy wynosi 1h, 
a czas przesterowania wynosi 15 sekund. Z tego powodu ma zostać odpowiednio 
dobrana wielkość rozdzielacza oraz cewek. 

k) Rozdzielacze hydrauliczne w położeniu środkowym mają mieć porty A i B połączone z 
portem T. 



 

 

 
 

19) Przed zaworami proporcjonalnymi ma być filtr ciśnieniowy.  
20) Zawory hamulcowe mają mieć nastawialne ciśnienie w zakresie co najmniej 10-105 bar.  
21) Zawory hamulcowe mają być wykonane w technologii nabojowej.  
22) Maksymalne gabaryty zabudowy gotowego, w pełni uzbrojonego agregatu wynoszą 

odpowiednio wysokość 1500 mm, szerokość 820 mm,  głębokość 620 mm.  
23) Zamawiający oczekuje, że zastosowane rozwiązania będą sprawdzone,  

tj. zgodne z przyjętymi dobrymi praktykami inżynierskimi, zapewniające prawidłowe i 
bezpieczne funkcjonowanie danego zespołu oraz, że poprawność ich działania została 
sprawdzona na podobnych instalacjach o zbliżonym przeznaczeniu lub wymaganiach 
technologicznych.  

24) Zbiornik agregatu należy wyposażyć w grzałki, które w ciągu jednej godziny podgrzeją olej 
od temperatury 5°C do temperatury odpowiedniej dla pracy agregatu.   

25) Ze względu na krótkotrwałą pracę steru strumieniowego nie przewiduje się stosowania 
chłodnicy.  
 

2. Dodatkowe wymagania w zakresie instalacji hydraulicznej agregatu: 
1) Instalacja rurowa wykonana w systemie EO-2 lub Walform. 
2) Rury zgodne z normą EN 10305-4, materiał- stal ST37.4 lub ST52.4. 
3) Komponenty i porty wyjściowe powinny być oznaczone w sposób trwały zgodnie ze 

zdawczym schematem hydraulicznym. Porty wyjściowe mają mieć oznaczenia „A1, B1, A2 
i B2”.  

4) Rozmiar przyłączy A1, B1, A2 i B2 ma wynosić 12L (gwint zewnętrzny) wg DIN 2353. 
5) Agregat do prób ma być zalany olejem przekładniowym z pkt. C. 
6) Klasa czystości dostarczonego agregatu ma być nie gorsza niż minimalne wytyczne 

najbardziej wymagającego co do czystości oleju elementu agregatu.  
7)  Do transportu przyłącza mają być szczelnie zabezpieczone dedykowanymi stalowymi lub 

plastikowymi zaślepkami. 
8) Próba ciśnieniowa instalacji hydraulicznej  ma być przeprowadzona przy ciśnieniu 1,5 razy 

większym niż ciśnienie robocze. 
9) Dokładność filtracji dopasowana do komponentu o najbardziej rygorystycznej klasie 

czystości oleju. Filtry mają zapewniać niezawodne działanie systemu.  
10) Wraz z agregatem mają zostać dostarczone zapasowe wkłady filtrów ciśnieniowego i 

spływowego. 
 

3. Dodatkowe wymagania w zakresie instalacji elektrycznej agregatu: 
1) Napięcie zasilania dla monitoringu i układu sterowania: 24VDC. 
2) Rozdzielacz realizujący odciążony rozruch ma być wyposażony w złącze pod wtyczkę DIN 

175301-803 (poprzednio norma DIN 43650)- 4 piny.  
3) Sygnał z przetworników ciśnienia i temperatury 4-20mA. Przetworniki wyposażone we 

wtyczki męskie M12 z 4 pinami.  
4) Sygnał z czujnika niskiego poziomu analogowy. Złącze pod wtyczkę DIN 175301-803 lub 

wtyczkę M12.   
5) olej: napięcie zasilania 3x440VAC/60Hz. 



 

 

 
 

6) Moc silnika zależna od typu pompy dla prawidłowej pracy w trybie S1, nie większa niż 
3,6Kw 

7) Użyte elementy elektryczne mają posiadać stopień ochrony co najmniej IP54. 
 
 

B. ZBIORNIK GRAWITACYJNY 

1. Opis i parametry zbiornika grawitacyjnego: 

1) Zbiornik ten służy do utrzymania stałego nadciśnienia oleju w odbiorniku. Zbiornik jest 
składową całej instalacji hydraulicznej steru strumieniowego (odbiornika). Zbiornik ten 
będzie montowany na statku około 10m nad odbiornikiem.  

2) Pojemność zbiornika 20±2 litry. 
3) Zbiornik ma posiadać uchwyty montażowe na tylnej ścianie umożliwiające jego montaż 

śrubami.     
4) Zbiornik wyposażony w filtr oddechowy, czujnik niskiego poziomu oleju, wizualny 

wskaźnik poziomu oleju oraz dwa zawory kulowe zamontowane wg schematu poniżej. 
Zawory mają zapewnić możliwość odcięcia zbiornika od instalacji, a w przypadku otwarcia 
obu zaworów zrzut oleju do zbiornika agregatu. 

5) Schemat poglądowy zbiornika grawitacyjnego zasilającego.  

 
6) Alarm niskiego poziomu oleju przy 15% napełnienia zbiornika (sygnał cyfrowy). 
7) Rozmiary portów przyłączeniowych: C, D i E- 12L wg DIN 2353 (gwint zewnętrzny). 
8) W zbiorniku ma być umieszczona rura w taki sposób, aby w przypadku przekroczenia 85% 

napełnienia zbiornika nadmiar oleju spływał przez port E do zbiornika agregatu 
zasilającego. Instalacja łącząca port E z agregatem nie jest w zakresie dostawy.  

9) Porty C i D będą połączone z odbiornikiem. Port C służy do odpowietrzenia odbiornika, 
dlatego ma być przyłączony powyżej górnej krawędzi rury E. Instalacja łącząca porty C i D 
z odbiornikiem nie jest w zakresie dostawy.  

10) Instalacja rurowa widoczna na schemacie wykonana w systemie EO-2 lub Walform. 



 

 

 
 

11) Rury zgodne z normą EN 10305-4, materiał- stal ST37.4 lub ST52.4.  
12) Do transportu przyłącza mają być szczelnie zabezpieczone dedykowanymi stalowymi lub 

plastikowymi zaślepkami. 
13) Zbiornik ma być pomalowany w kolorze RAL 9005 (farba odporna na olej hydrauliczny). 

Malowanie na warunki morskie. 
 

2. Certyfikacja agregatu i zbiornika grawitacyjnego przez Polski Rejestr Statków (PRS): 
1) Ster strumieniowy w świetle przepisów PRS jest pomocniczym urządzeniem napędowo-

sterowym.  
2) Zatwierdzeniu podlega schemat hydrauliczny (wraz ze spisem części) agregatu 

zasilającego i zbiornika grawitacyjnego z naniesionym blokowo sterem strumieniowym 
(odbiornikiem).  

3) Agregat zasilający podlega próbie odbiorowej przez PRS – zgodnie z programem prób 
przygotowanym przez Dostawcę i zatwierdzonym przez PRS.  

4) PRS w swoich przepisach wymaga m.in. aby użyte elementy hydrauliczne były typu 
uznanego przez PRS. 

5) Koszty zatwierdzania dokumentacji oraz koszty udziału inspektora PRS przy próbie 
odbiorowej pokrywa Zamawiający na podstawie odrębnej umowy pomiędzy 
Zamawiającym, a PRS. Dostawca pokrywa jedynie koszty delegacji wyjazdowych 
inspektora PRS do miejsca, gdzie odbędzie się próba odbiorowa.  

 
 

C. Olej przekładniowy 

Opis i parametry oleju: 

1) Do przekładni wysokoobciążonych. 
2) Gęstość w zakresie 885-900𝑘𝑔/𝑚  w temperaturze 15°C. 
3) Lepkość kinematyczna 100±1 [𝑚𝑚 /𝑠] w temperaturze 40°C wg ISO 3104 (ISO VG 100). 
4) Lepkość kinematyczna w zakresie 11,1-12,0 [𝑚𝑚 /𝑠] w temperaturze 100°C wg ISO 3104. 
5) Ma zawierać dodatki przeciwzatarciowe EP. 
6) Ma mieć właściwości przeciwpienne.   
7) Ilość- równa sumie objętości roboczej zbiornika agregatu i objętości roboczej zbiornika 

grawitacyjnego.  
8) Olej w klasie czystości nie gorszej niż 10 wg NAS 1638; czystość ma być potwierdzona kartą 

przez producenta.  
 
 

D. Węże hydrauliczne i elementy drobne 
 

1. Węże hydrauliczne 
Opis i parametry: 
1) Węże hydrauliczne o rozmiarze 3/8” i długości 4m każdy - 6 sztuk. 
2) Węże dostarczone osobno (nie połączone z agregatem). 



 

 

 
 

3) Ciśnienie robocze- 120 bar lub wyższe. 
4) Oznakowanie każdego węża odpowiednią zawieszką „H1-H6”. 
5) Węże obustronnie zakute w rozmiarze 12L z gwintem wewnętrznym wg DIN 2353. Po obu 

stronach zakucia proste.  
6) Do transportu węże mają być szczelnie zabezpieczone dedykowanymi stalowymi lub 

plastikowymi zaślepkami. 
7) Węże mają być w klasie czystości nie gorszej niż 7 wg NAS 1638. 

 
2. Elementy drobne  

Należy dostarczyć luźno elementy drobne zgodnie z poniższą tabeli nr 2.  

Tabela nr 2 

Lp. Opis L-ba Norma Materiał 

1 Nakrętka M30x2 z pierścieniem zacinającym 
metalowo-gumowym do montażu na rurze 22L. 4 DIN 2353 Stal, 

guma 

2 Nakrętka M22x1,5 z pierścieniem zacinającym 
metalowo-gumowym do montażu na rurze 15L. 4 DIN 2353 Stal, guma 

3 
Zawór kulowy 1 ½”  z przyłączami 42L  z 
gwintami zewnętrznymi, na ciśnienie co 
najmniej 10 bar 

2 
Dla 

przyłączy 
DIN 2353 

Stal 

4 Zawór kulowy ¾” z przyłączami 22L z gwintami 
zewnętrznymi na ciśnienie co najmniej 200bar 4 

Dla 
przyłączy 
DIN 2353 

Stal 

5 Zawór kulowy ½” z przyłączami 15L z gwintami 
zewnętrznymi na ciśnienie co najmniej 200bar 4 

Dla 
przyłączy 
DIN 2353 

Stal 

6 Przyłączka wkrętna prosta 15L na ½” BSP, gwint 
zewnętrzny/zewnętrzny 4 DIN 2353 Stal, guma 

7 Trójnik 22L niesymetryczny, nakrętny 2 DIN 2353 Stal, guma 
8 Trójnik 15L niesymetryczny, nakrętny 2 DIN 2353 Stal, guma 

9 

Obejma do rury o średnicy zew. 12mm. Seria 
lekka, materiał wkładki - poliamid. Obejma 
wyposażona w blaszkę pokrywającą, dwie śruby 
nierdzewne i blaszkę do spawania 

6 DIN 3015 Stal nierdzewna  
PA 

10 

Obejma do węża o średnicy zew. 51,5mm. Seria 
lekka, materiał wkładki - polipropylen. Obejma 
wyposażona w blaszkę pokrywającą, dwie 
śruby,  
i dwie nakrętki do mocowania w szynie 28x14x2 

3 DIN 3015 
Stal 

ocynkowana,  
PP 

11 Przyłączka wkrętna kątowa 90° 12L na 3/8” BSP 
gwint zewnętrzny/zewnętrzny, z kontrą 6 DIN 2353 Stal, guma 

12 Przyłączka wkrętna prosta 12L na 3/8” BSP 
gwint zewnętrzny/zewnętrzny 6 DIN 2353 Stal, guma 

13 Szybkozłączka męska, rozmiar G ¼”- gwint 
wewnętrzny, średnica przepływu 6,3mm 4 ISO 16028 Stal nierdzewna/ 

Viton 



 

 

 
 

14 Szybkozłączka żeńska, rozmiar G ¼”- gwint 
wewnętrzny, średnica przepływu 6,3mm 4 ISO 16028 Stal nierdzewna/ 

Viton 

15 Redukcja prosta nakrętna 22L/15L (gwint 
wewnętrzny z nakrętką / gwint zewnętrzny) 4 DIN 2353 Stal, guma 

16 Redukcja prosta nakrętna 22L/12L (gwint 
wewnętrzny z nakrętką / gwint zewnętrzny) 4 DIN 2353 Stal, guma 

17 Redukcja prosta nakrętna 42L/12L (gwint 
wewnętrzny z nakrętką / gwint zewnętrzny) 2 DIN 2353 Stal, guma 

18 Redukcja prosta nakrętna 15L/12L (gwint 
wewnętrzny z nakrętką i gwint zewnętrzny) 4 DIN 2353 Stal, guma 

19 Wąż hydrauliczny transparentny ½” 
niskociśnieniowy 10m - guma 

20 

Zakucia do węża hydraulicznego 
transparentnego ½” (z poz. 19) z gwintem 
wewnętrznym 15L wg. DIN 2353 z cybantami 
zaciskowymi 

8 - stal 

 


