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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 13/2021/STER CPP/ZK 
 

Opis i wymogi do przedmiotu zamówienia 

Dostawa certyfikowanej przez Polski Rejestr Statków S.A. 
przekładni stożkowej do budowy modelu steru strumieniowego CPP 

w układzie przeciwbieżnym. 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia  

 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa certyfikowanej przez Polski Rejestr Statków 

S.A. przekładni stożkowej do budowy modelu steru strumieniowego CPP w układzie 
przeciwbieżnym.  
 

1.2. W skład dostawy wchodzą: 
 
A. Zębnik zgodnie z rysunkiem BP-20_004-2-DN – Pinion shaft – 1szt. 
B. Koło zębate zgodnie z rysunkiem BP-20_004-1-DN - Gear wheel – 2szt.  

  
1.3. Wraz z częściami (punkty od A. do B.) należy dostarczyć w formie elektronicznej 

następujące dokumenty*: 
 

 Obliczenia geometrii przekładni zębatej. Minimalny zakres podanych parametrów 
zgodnie z DNVGL-RU-SHIP Pt.4 Ch.4., Table 2 Gear Data. 

 Obliczenia wytrzymałościowe zazębienia. Minimalny zakres podanych parametrów 
zgodnie z DNVGL-RU-SHIP Pt.4 Ch.4., Table 2 Gear Data. 

 Certyfikat/y 3.2 na materiał/y użyty/e do produkcji części wystawione przez 
inspektora PRS. 

 Certyfikat 3.2 na wyrób będący przedmiotem zamówienia wystawiony przez 
inspektora PRS.  

 Karty pomiarów detali zgodne ze wzorami: 
o KP-BP-20_004-1-DN - Measuremet card - Gear wheel 
o KP-BP-20_004-2-DN - Measuremet card - Pinion shaft 

 Raporty z wykonanych badań NDT, wymienionych na rysunku oraz innych, 
wymaganych przez Towarzystwo Klasyfikacyjne, jeśli istnieją . 

 Raport z wyznaczenia śladu przylegania zazębienia. 
 Wytyczne odnośnie położenia poprawnego śladu przylegania, wyznaczanego na 

etapie montażu przekładni w sterze strumieniowym, przy sprawdzaniu przylegania 
bez obciążenia oraz wartości luzu międzyzębnego montażowego oraz 
maksymalnego.  
 
* wszystkie powyższe dokumenty muszą być w języku polskim lub angielskim 
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2. Wymogi techniczne  
 

2.1. Przekładnię należy wykonać zgodnie z zatwierdzonymi przez PRS rysunkami: 
A. BP-20_004-1-DN - Gear wheel 
B. BP-20_004-2-DN – Pinion shaft  

2.2. Przekładnia stożkowa będąca przedmiotem dostawy powinna spełniać wymagania 
zawarte w przepisach PRS, dotyczące przekładni zębatych, w tym wymagania 
dotyczące materiału użytego do produkcji, projektu geometrii zazębienia oraz 
odbiorów końcowych. Dopuszcza się wykonanie obliczeń geometrii zazębienia oraz 
obliczeń wytrzymałościowych zgodnie z przepisami DNV. Zatwierdzeniu i odbiorowi 
podlegają obliczenia, materiał użyty do produkcji oraz gotowy wyrób. 

2.3. Ogólne parametry przedmiotu dostawy podano w tabeli nr 1: 
 

Tabela nr 1 
Lp Nazwa Jednostka Wartość 

Zębnik Koło zębate 

1 Urządzenie [-] Ster strumieniowy 

2 Typ napędu [-] Pomocniczy 

3 Tryb pracy urządzenia [-] S2-30 

4 Typ napędu [-] Silnik elektryczny 

5 Rozruch [-] Soft Starter 

6 Obciążenie [-] Jendokierunkowe 

7 Moc znamionowa silnika  [kW] 600 max. 360 

8 Nominalna prędkość obrotowa silnika 
elektrycznego 

[rpm] 1192 483,2 or 477 

9 Przełożenie [-] 2,467 lub 2,5  

10 Typ przekładni [-] Stożkowa 

11 Typ zazębienia [-] Cyklopalloidalne 

12 Metoda wytwarzania [-] HPGS 

13 Kąt między osiami [o] 90 

14 Przesunięcie hipoidalne [mm] 0 

15 Kąt modyfikacji stopy/głowy zęba [o] 0 

16 Nominalny kąt przyporu [o] 20 

17 Klasa dokładności wykonania [-] 6 (DIN 3965) 

18 Gatunek i własności materiału [-] 18CrNiMo7-6+QT 
Rm>1080 MPa 
Re>785 MPa 

A5>8% 
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Z>35% 
KV>18J 

19 Strona obciążona  Wklęsła Wypukła 

20 Zewnętrzna średnica podziałowa [mm] - 400 

21 Smarowanie [-] Zanurzeniowe 

22 Typ oleju [-] ISO VG100 

 

2.4. Koszty zatwierdzania dokumentacji (obliczeń) pokrywa Zamawiający na podstawie 
odrębnej umowy pomiędzy Zamawiającym, a PRS. Dostawca pokrywa wyłącznie 
koszt inspektora PRS przy odbiorach materiału użytego do produkcji przekładni oraz 
wyprodukowanej przekładni przez - koszt ten należy uwzględnić w cenie oferty. 

2.5. Organizacja transportu i odpowiedzialność za transport Przedmiotu Zamówienia do 
siedziby Zamawiającego oraz koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy - 
koszt ten należy uwzględnić w cenie oferty. 
 

 
 
Wykaz załączników: 

1.1. Rysunek wykonawczy koła zębatego BP-20_004-1-DN - Gear wheel - załącznik 
poufny udostępniany po podpisaniu umowy NDA 

1.2. Rysunek wykonawczy zębnika BP-20_004-2-DN – Pinion shaft - załącznik 
poufny udostępniany po podpisaniu umowy NDA 
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