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SPECYFIKACJA TECHNICZNA I WARUNKI ODBIORU MATERIAŁU/
MATERIAL TECHNICAL SPECIFICATION AND ACCEPTANCE CONDITIONS

Towarzystwo 
klasyfikacyjne/

Clasification 
Society

Specyfikacja 
techniczna 
materiału/

Technical specif. 
of material

Własności 
mechaniczne/

Mechanical 
properties

Odbiór/
Acceptance

PRS

Część IX, Rozdz. 
13.2
Part IX, Chapter 
13.2

Rm>750 MPa                 
Re>550 MPa 

A5>15%
Z>35%

Materiał podlega 
odbiorowi przez 

Towarzystwo 
Klasyfikacyjne 

podane w 
zamówieniu/

The material is a 
subject to 

acceptance by 
the Classification 
Society given in 

order.

Uwagi
Odlew na piastę oraz gotowa piasta wymagają zatwierdzenia i odbioru (cert. 3.2) zgodnie zprzepisami 1.
Towarzystwa Klasyfikacyjnego podanego w zamówieniu. Specyfikacja techniczna materiału zgodnie z tabelą.
Wykonać badania nieniszczące odlewu oraz gotowego wyrobu zgodnie z wymaganiami Towarzystwa Klasyfikacyjnego2.
podanego w zamówieniu.
Niezwymiarowane promienie odlewnicze wykonać jako R5.3.
Powierzchnie nieobrabiane mechanicznie oczyścić do uzyskania metalicznego połysku.4.
Wszelkie zadziory i zanieczyszczenia piaskiem są niedopuszczalne.
Warunki techniczne dostawy odlewu zgodnie z wymogami Towarzystwa Klasyfikacyjnego podanego w zamówieniu. 5.
W przypadku zagadnień nie objętych w/w przepisami obowiązuje norma EN 1559-2. 
Stożek piasty pasować ze stożkiem wału przy użyciu tuszu. Minimalne wymagane  przyleganie wynosi6.
75% powierzchni. Strefy bez kontaktu, z wyłączeniem rowków smarnych, rozciągające  się po całym 
obwodzie lub przez całą długość stożka są niedopuszczalne. W rejonie większej średnicy  stożka, 
wymagane jest pełne przyleganie wynoszące minimum 20% jego długości.
Po skończonej obróbce skrawaniem wykonać próbę szczelności piasty. Ciśnienie próbne 0.3MPa.7.
Piastę wyważyć statycznie zgodnie z ISO 484.8.
Ostre krawędzie stępić 0,5x45 .9.
Znakować zgodnie z tabelą znakowania, w oznaczonym miejscu.10.

Notes
Casting and finished propeller hub to be accepted and certified (cert.3.2) acc. to applicable rules 1.
of Classification Society, given in the order. Material technical specification acc. to table.
Non-destructive tests of casting and product to be carried out acc. to the requirements of the Classification Society 2.
given in the order. 
Non dimensioned cast radiuses to be made as R5.3.
Non machined surfaces to be cleaned up to metallic sheen.4.
Any burrs and sand contamination are inadmissible.
Casting technical delivery condition acc. to the requirements of Classification Society given in the order.5.
In cases not covered by above mentioned rules, acc. to EN 1559-2.
Hub cone hole is to be matched with propeller shaft cone with blue test. Min required contact is 75%.6.
Non-contact bands (except oil grooves) extending circumferentially around the cone hole or 
over the full lenght of hub cone are not acceptable. At big end of hub cone, there shall be a full contact band
of at least 20% of the taper length.
After machinning, carry out hydraulic pressure test. Test pressure 0.3MPa.7.
Hub to be statically balanced acc. to ISO 484.8.
Sharp edges to be rounded.9.
Place of marking, acc. to marking table in marked place.10.
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Notes
Casting and finished propeller hub to be accepted and certified (cert.3.2) acc. to applicable rules 1.
of Classification Society, given in the order. Material technical specification acc. to table.
Non-destructive tests of casting and product to be carried out acc. to the requirements of the Classification Society 2.
given in the order. 
Non dimensioned cast radiuses to be made as R5.3.
Non machined surfaces to be cleaned up to metallic sheen.4.
Any burrs and sand contamination are inadmissible.
Casting technical delivery condition acc. to the requirements of Classification Society given in the order.5.
In cases not covered by above mentioned rules, acc. to EN 1559-2.
Hub cone hole is to be matched with propeller shaft cone with blue test. Min required contact is 75%.6.
Non-contact bands (except oil grooves) extending circumferentially around the cone hole or 
over the full lenght of hub cone are not acceptable. At big end of hub cone, there shall be a full contact band
of at least 20% of the taper length.
After machinning, carry out hydraulic pressure test. Test pressure 0.3MPa.7.
Hub to be statically balanced acc. to ISO 484.8.
Sharp edges to be rounded.9.
Place of marking, acc. to marking table in marked place.10.

Uwagi
Odlew na piastę oraz gotowa piasta wymagają zatwierdzenia i odbioru (cert. 3.2) zgodnie zprzepisami 1.
Towarzystwa Klasyfikacyjnego podanego w zamówieniu. Specyfikacja techniczna materiału zgodnie z tabelą.
Wykonać badania nieniszczące odlewu oraz gotowego wyrobu zgodnie z wymaganiami Towarzystwa Klasyfikacyjnego2.
podanego w zamówieniu.
Niezwymiarowane promienie odlewnicze wykonać jako R5.3.
Powierzchnie nieobrabiane mechanicznie oczyścić do uzyskania metalicznego połysku.4.
Wszelkie zadziory i zanieczyszczenia piaskiem są niedopuszczalne.
Warunki techniczne dostawy odlewu zgodnie z wymogami Towarzystwa Klasyfikacyjnego podanego w zamówieniu. 5.
W przypadku zagadnień nie objętych w/w przepisami obowiązuje norma EN 1559-2. 
Stożek piasty pasować ze stożkiem wału przy użyciu tuszu. Minimalne wymagane  przyleganie wynosi6.
75% powierzchni. Strefy bez kontaktu, z wyłączeniem rowków smarnych, rozciągające  się po całym 
obwodzie lub przez całą długość stożka są niedopuszczalne. W rejonie większej średnicy  stożka, 
wymagane jest pełne przyleganie wynoszące minimum 20% jego długości.
Po skończonej obróbce skrawaniem wykonać próbę szczelności piasty. Ciśnienie próbne 0.3MPa.7.
Piastę wyważyć statycznie zgodnie z ISO 484.8.
Ostre krawędzie stępić 0,5x45 .9.
Znakować zgodnie z tabelą znakowania, w oznaczonym miejscu.10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA I WARUNKI ODBIORU MATERIAŁU/
MATERIAL TECHNICAL SPECIFICATION AND ACCEPTANCE CONDITIONS

Nr normy/
Standard no.

Własności mechaniczne/
Mechanical properties

Odbiór/
Acceptance

EN 10283:2019

Rm>750 MPa                 
Re>550 MPa 
A5>15%
Z>35%

Mat. cert. 3.1
EN 10204-1:2006

Notes
Material used for production should be delivered form Foundry with accepance of Classification 1.
Society given in the order. To be delivered with meterial certificate 3.1 acc. to EN10204-1:2006. 
Material technical specification acc. to table.
Non-destructive tests of casting and product to be carried out acc. to:2.

ultrasonic test of casting acc. to DIN 1690-2. Defectivness calss UV3.•
magnetic test of product acc. to DIN 1690-2. Defectivness calss MS3.•

Non dimensioned cast radiuses to be made as R5.3.
Non machined surfaces to be cleaned up to metallic sheen.4.
Any burrs and sand contamination are inadmissible.
After machinning, carry out hydraulic pressure test. Test pressure 0.3MPa.5.
Casting technical delicery condition acc. to EN 1559-2.6.
Sharp edges to be rounded.7.
Place of marking, acc. to marking table in marked place.8.

Uwagi
Materiał użyty do produkcji powinien pochodzić z huty uznanej przez  Towarzystwo Klasyfikacyjne1.
podne w zamówieniu. Dostarczyć z certyfikatem 3.1 wg EN10204-1:2006.
Specyfikacja techniczna materiału wg tabeli.
Wykonać badania nieniszczące odlewu oraz gotowego wyrobu zgodnie z:2.

badanie UT odlewu wg DIN 1690-2. Dopuszczalna klasa wadliwości UV3.•
badanie MT produktu wg DIN 1690-2. Dopuszczalna klasa wadliwości MS3.•

Niezwymiarowane promienie odlewnicze wykonać jako R5.3.
Powierzchnie nieobrabiane mechanicznie oczyścić do uzyskania metalicznego połysku.4.
Wszelkie zadziory i zanieczyszczenia piaskiem są niedopuszczalne.
Po skończonej obróbce skrawaniem wykonać próbę pokrywy. Ciśnienie próbne 0.3MPa.5.
Warunki techniczne dostawy odlewu wg EN 1559-2.6.
Ostre krawędzie stępić 0,5x45 .7.
Znakować zgodnie z tabelą znakowania, w oznaczonym miejscu.8.
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