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4.2.2 Rendszerek 
 
A hajó feladata a legtöbb esetben a fedélzet alatt és a fedélzeten elhelyezett rakomány 
elszállítása a kiindulási kikötőből a célkikötőbe, ez a rakomány lehet darabáru, 
ömlesztett áru, folyékony és légnemű anyag, hűtött élelmiszer, élő állat, stb., de végső 
soron a személyszállító hajón utazó utasok is tulajdonképpen rakománynak foghatók 
fel. Vannak más hajók is, amelyek nem áruszállításra épültek, amilyenek a hadihajók és 
a tudományos kutatóhajók, ezek funkcióit feladatuk határozza meg. Ez azt jelenti, hogy 
a hajónak olyan berendezésekkel és rendszerekkel kell rendelkeznie, amelyek ezeknek a 
feladatoknak a teljesítését teszik lehetővé. A hajó tehát bonyolult egység, amely szinte 
minden funkciót képes ellátni, időnként még tökéletesebben, mint egy város védelmi és 
közművei, amelyek megteremtik a hajón tartózkodó emberek életfeltételeit. 
Természetesen a különböző hajókategóriák más-más feladatot teljesítenek. Ez 
kihangsúlyozza a különbözőségeket közöttük, amelyeknek egyébként történelmi, 
fejlődési jellemvonásaik is vannak. A hajókategóriák ismertetése a 3. fejezetben 
található. 
A vitorlás korszakban, amely a tengeri és folyami hajózás leghosszabb periódusa volt, 
hiszen már a régi egyiptomiak és görögök is használták a vitorla hajtóerejét a hajók 
propulziójához, bár az ő esetükben a szélcsendes időszakokban és a folyamok erős 
sodrásában kéznél voltak az evezők is (a legenda szerint a ma legelterjedtebb 
vitorlatípus, a háromszögletű latin vitorla feltalálása a Krisztus előtti 16. században 
Krétának köszönhető, bár maga a mester a viaszolt szárnyairól ismert Daidalosz volt, 
aki Athén polgáraként krétai fogságban volt Minosz udvarában), a hajókon ma 
megtalálható rendszereknek csak nyomai voltak felfedezhetők. A vitorlás kor legelején 
a hajók még part-menti útvonalakat követtek, a nyílt tengert a pontos tájékozódás 
hiánya miatt elkerülték. A rendszerek többségére nem volt szükség, de műszakilag nem 
is volt megvalósítható azok összeépítése. A vitorlás hajók utolsó évtizedeiben, amikor 
azok még egy ideig versenyezni tudtak a géphajókkal, a technika már lehetővé tette a 
mai rendszerek egy részének olyan fejlődését, amelynek eredményei változatlan 
formában ma is megtalálhatóak a korszerű hajókon. Ilyen pl. a menetszél kihasználására 
alapozott szellőztető rendszerek, szondák, stb. 
A géphajók új rendszereket tettek szükségessé, ezek voltak a fő- és segédüzemi gépeket 
kiszolgáló rendszerek. A gőzzel meghajtott óceánjárók pedig az utasok életviteléhez 
elengedhetetlen rendszereket hívták életre. Ezek szinte azonnal megtalálták helyüket az 
áruszállító hajókon is, természetesen ezek színvonala mindig a társadalom általános 
fejlettségi szintjét és igényeit tükrözte. Ma már nem engedhető meg például a szennyvíz 
közvetlen kidobása vagy a zuhanyozáshoz a tengervíz alkalmazása. A kezdeti 
időszakban azonban ez természetes volt mindenkinek. 
A legutóbbi évtizedek során a műszaki fejlődés és a társadalmi igények szintje egymást 
ösztönözte. Az utóbbi négy évtizedben bekövetkezett fejlődésnek köszönhetően a hajók 
gépberendezéseinek és rendszereinek vezérlése már nem az ember közvetlen feladata, 
azt részben automatikus egységek vették át, a legtöbb helyen azonban számítógépes 
háttér biztosítja. Ennek megfelelően nemcsak maguk a rendszerek, hanem az azokat 
kiszolgáló segédüzemi berendezések is (ld. 4.2.1.4. fejezet) képesek az ember 
érdekében, de annak közvetlen beavatkozása nélkül teljesíteni feladatukat. 
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A hajók rendszereit a következő négy nagy csoportba lehet sorolni. 
1. A hajó mint önálló egység szükségleteit kiszolgáló rendszerek. 
2. A hajó védelmére szolgáló rendszerek. 
3. A gépi berendezéseket kiszolgáló rendszerek. 
4. A személyzet és az utasok életfeltételeit biztosító rendszerek. 
 
A négy csoport egyes rendszerei az esetek többségében egymástól teljesen függetlenek, 
vannak azonban olyanok is, amelyek között van funkcionális kapcsolat. 
 
A csövek anyaga 
A csövek anyagának kiválasztásakor a következő három fő szempontot kell figyelembe 
venni: 
- biztonság: az anyagnak teljesítenie kell azokat a követelményeket, amelyek a 

biztonságos üzemeltetéshez szükségesek, ugyanakkor olyannak kell lennie, amely 
nem veszélyezteti semmilyen módon az emberek egészségét és életét; 

- gazdaságosság: lehetőleg könnyűnek és olcsónak kell lennie, mivel mindkét 
paraméter a hajó használhatóságát segíti elő; 

- műszaki megalapozottság: a rendszerek elemeinek a helyszínen könnyen 
javíthatónak vagy cserélhetőnek és szakműhelyben javíthatónak kell lenniük. 

 
Az 5. részben ismertetett hajóépítési előírások kimerítően szabályozzák a rendszerekhez 
felhasznált anyagok valamennyi paraméterét és komoly követelményeket állítanak 
velük szemben. Ennek fő oka az a törekvés, hogy a rendszerek üzeme  megbízható 
legyen, ennek a megbízhatóságnak minden tekintetben nagyobbnak kell lennie a 
szárazföldön kiépített stabil rendszerek üzembiztonságánál, hiszen üzemzavar esetén a 
hajó rendszerint magára van utalva. 
Mivel a rendszerek a hajótesthez vannak rögzítve és annak részét képezik, a hajótest 
minden mozgását követik, ami komoly fizikai igénybevételnek teszi ki őket. Ez az 
igénybevétel függ a csőmérettől, ezért a kisebb átmérőjű vezetékek esetén, 20 mm alatt, 
megengedett a varratos gázcsövek alkalmazása. Felette azonban csak varratnélküli 
gyártási eljárással készült csöveket szabad beépíteni. A csövek horganyozhatósága 
alapkövetelmény. 
A vízrendszerekhez elfogadott gyakorlat az acélcsövek használata, tengeri hajóknál a 
horganyzott kivitel szintén alapkövetelmény. 
Rendszertípustól függetlenül vörösréz alkalmazása a gyakorlat olyan helyen, ahol szűk 
helyek vannak, ezért kis sugáron kell a vezetéket meghajlítani, illetve nagyon kis 
átmérők esetén, mivel a vörösréz szívós anyag, vagy ahol a korrózió veszélye nagyobb, 
valamint az olyan csőszakaszoknál, ahol a rezgést nem lehet kiküszöbölni. A vörösréz 
hátránya azonban, hogy drága, ezért előfordul, hogy sárgarézzel helyettesítik. A réz 
csőanyagként nagyobb múlttal rendelkezik az acélnál, a régebbi építésű (20. század 
elején épített) hajókban valamennyi cső rézből készült. 
Az öntöttvas csövek hajóknál szinte soha nem fordulnak elő az anyag ridegsége miatt. 
Helyettesítése általában acéllal történik, de a műanyagok megbízhatóvá válása azok 
térhódítását is elősegítette. Ez ellen két tényező hat: tűzveszélyesség és 
egészségvédelem, ezeket gyakran együtt kell figyelembe venni. 
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Az ólom szerepe mindig korlátozott volt, azt is teljesen kiszorították a műanyagok. Az 
ólom fő hátránya az egészségre való ártalom és a rugalmatlanság. Ez utóbbi 
tulajdonsága miatt a rezgés kitágítja a csövet és szivárgás indul meg. 
A sárgarézről beszéltünk már, korrózióálló tulajdonsága miatt egyes helyeken 
helyettesíti a vörösrezet, mivel azonban rideg, nagyobb szilárdsági igénybevétel esetén 
nem alkalmazható. 
A műanyag hajóépítési alkalmazása egyre jelentősebb, amióta a hajóosztályozó 
intézetek hosszú megfontolás után elfogadták. Főként az acél (víz) és az öntöttvas 
(szennyvíz) csövek korábbi felhasználási területén találkozunk velük. A műanyag fő 
előnyei között a korrózióállóság és a kisebb súly említhető meg. A hajóépítéshez 
alkalmazható műanyag csövekhez és csőidomokhoz a Roxtec világcég által gyártott 
tömítőelemek használhatóak. Ez a konstrukció még a víz- és tűzmentes válaszfalak 
átvezetéseinél is beépíthető. 
 
4.2.2.1 A hajó mint önálló egység szükségleteit kiszolgáló rendszerek  
 
A hajók mindegyikén, függetlenül attól, hogy mi a fő feladata és milyen típusba 
sorolható, megtalálhatók a következő rendszerek: 
- vízvételező rendszer, 
- fenékvízrendszer, 
- szellőztető rendszer, 
- szondarendszer. 
 
Ezeken kívül áruszállító és hadihajók esetében szükség van ballasztvízrendszerre 
(általában a fenékvíz-rendszerrel van egyesítve), folyékony árukat szállító hajóknál 
(tankhajóknál) és gáznemű rakomány szállítására szolgáló hajóknál pedig töltőcső-
rendszerre. 
 
4.2.2.1.1 Vízvételező rendszer 
 
A hajó számos funkciójához hozzátartozik a környező víztér (folyók, tavak, tengerek) 
közegének felhasználása. Nem képzelhető el a főgépek hűtése, a személyzet és utasok 
által használt toalettek öblítése, a ballaszttartályok megtöltése, tűz esetén a 
tűzoltószivattyú vízzel való ellátása, stb. anélkül, hogy a hajó fő- és segédüzeme hozzá 
ne juthatna a külső vízhez. 
A géphajók előtti időben a vödör volt a fő ilyen eszköz. Alapszabály volt, hogy a 
hajótest vízmentességét minden körülmények között fenn kell tartani az úszóképesség 
megőrzéséhez. Ez a szabály ma is érvényes, de módosítással. A hajótest maga 
vízmentes, de van mindkét medersorban egy nagyobb méretű nyílás, amelyet a 
fenékszeleppel lehet lezárni. A nyíláson át a víz a hajótesten belül kialakított zárt 
vízszekrénybe jut, amelynek kivitele folyami hajóknál olyan, hogy oldalfala a minimális 
oldalmagasság mértékének figyelembe vételével a vízvonal fölé nyúlik, de egyébként 
felül nyitott. Tengeri hajók esetében, ahol a hullámzás hatása sokkal jelentősebb, zárt 
konstrukciót kell alkalmazni.  
Ahol tehát a csőrendszer szivattyúja a vizet a hajón kívülről kell, hogy beszívja, pl. a 
tűzoltó és fedélzetmosó csőrendszer esetében, de ugyanígy a ballaszt és a gépek 
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hűtőrendszere is ezt igényli, a víz beeresztésére szolgáló szelepet erre a megfelelően 
kialakított szekrényre kell csatlakoztatni, amely teljes egészében a hajó vízvonal alatti 
részén a héjlemezen belül van kialakítva, és amely tartalmazza a külső víz beáramlására 
szolgáló nyílásokat (ld. 4.2.2.1.1.1 és 4.2.2.1.1.2 ábra). Ezeknek a nyílásoknak 
lekerekített peremmel kell rendelkezniük, és amennyire lehetőség van rá, a medersori 
lemezsoron kívül kell elhelyezkedniük. A vízszekrény lemezének azonos vastagságúnak 
kell lennie, mint a környező héjlemez, és semmiképpen sem lehet vékonyabb 12,5 mm-
nél, viszont a 25 mm-t nem kell meghaladnia. Tankhajók esetében, ha a vízszekrény 
külső nyílásai a hajó hosszának középső 40%-án belül helyezkednek el, az a 
követelmény, hogy a gyengítés miatt kompenzációs betétlemezt kell alkalmazni a 
héjlemezen. A nyílásra rácsot lehet helyezni, és fogyó anódot kell felszerelni, mivel a 
szelep és a vízszekrény anyaga galvanikus elemet képez (ld. 4.1.3.8 fejezet). 
A következő ábrán nyitott és zárt fenékszelep konstrukció látható a vízvételező 
fővezetékkel. 
 

4.2.2.1.1.1 ábra Nyitott és 
zárt vízvételező rendszer 
 
A fenékszelep kinyitásával 
a vízszekrény megtelik 
(nyitott szekrénynél) a 
vízvonalig. A kétoldali 
vízszekrény össze van 
kötve a fő vízvételező 

csővel, amelyről az összes külsővíz fogyasztó kapja a közeget. A fővezetéken ezért 
annyi csatlakozást és olyan méretűeket képeznek ki, ami szükséges. 

 
4.2.2.1.1.2 ábra Vízszekrény és 
fenékszelep 
 
A fenékszelepek olyan esetben, amikor 
a hajótest megsérül, és a vízvonal a 
konstrukciós vízvonal felett alakul ki, 
de a hajó még úszóképes marad, 
nyitott vízszekrény esetén zárt 
állapotban tartandók, hogy a hajó 
további lékesedését megakadályozzuk. 
Zárt vízszekrény csak akkor okozhat 
lékesedést, ha maga a vízvételező 

csőrendszer sérül meg. 
 
4.2.2.1.2 Fenékvízrendszer 
 
A hajófenék elméletileg száraz tér, mivel belül van a hajótesten, amely vízmentes. 
Ugyanakkor a gyakorlatban mindig van valamennyi víz a hajótestben, a fahajók 
korában ez a palánkok között beszivárgó külső vízből adódott főként, amit a szegecselt 
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hajóknál sem lehetett teljesen megszüntetni. A mai hegesztett hajóknál szivárgás csak 
nagyon ritka esetben fordul elő, amit hajójavító műhelyben lehet csak kiküszöbölni, az 
ép hajótestnél a fenékvíznek ez a forrása kizárható. 
A fenékvíz a következő módokon keletkezhet: 
- hibás csővezetékek szivárgása és figyelmetlen folyadékkezelés, ami néhány 

százalékra becsülhető az összes mennyiségből, 
- csapadékvíz bejutása, hullám, ez megfelelő gondosság esetén szintén nem 

jelentős, hasonlóan néhány százalék, 
- páralecsapódás (izzadás) a hajótest héjlemeze mentén, ez adja a fenékvíz 

legnagyobb részét. 
 
Az összes áruszállító hajó el van látva olyan szivattyúval és csőrendszerrel, amely 
mindegyik vízmentes térből vagy egy tér vízmentes részéből képes eltávolítani a 
fenékvizet, amikor a hajó maximális dőlése 5°, és trim nélkül úszik. A személyhajók 
esetében mindegyik tér vagy térrész fenékvize eltávolítható bármilyen elárasztást 
követően minden műszaki körülmények között, akár vízszintesen úszik a hajó, akár 
nem. 
 

 
 

4.2.2.1.2.1 ábra Fenékvíz-szívó és csapadékeltávolító rendszer 
 
A géptér elrendezése biztosítja, hogy ezt a teret a fenti feltételek mellett két különböző 
módon lehet kiszivattyúzni. Ezek egyike a fő üzemi fenékszívó rendszer, a másik pedig 
egy ettől független meghajtású szivattyú. A gépészeti terekben ezen kívül vész-
fenékszívó lehetőséget is biztosítani kell, ez összeköttetésben lehet a főüzemi keringető 
(a kondenzátort működtető) szivattyúval gőzhajókon, vagy a főüzemi hűtés 
szivattyújával motorhajókon. 
A fenékvízrendszer csővezetékeinél a minimális csőátmérő 50 mm, de a ténylegesen 
szükséges csőméretet a hajóosztályozó intézetek előírásai alapján kell meghatározni. A 
méret a szóban forgó csőleágazással víztelenítendő tér méretétől függ. 
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A fenékvíztől megszabadítandó hajó gyakran megdőlve úszik, ezért szükség van arra, 
hogy minden térben, kivéve a nagyon keskeny tereket, mind a bal-, mind a jobboldalon 
legyen szívókosár elhelyezve. A hajók tervezésénél általában kis mértékű fartrimet 
tételeznek fel a hajó üzemi állapotában, ezért a szívókosarakat a tér hátsó részében 
helyezik el. Ahol azonban a hajón olyan egybefüggő raktér van, amelynek hossza 
nagyobb 33,5 m-nél, a raktér mellső felének közepénél is el kell helyezni 
szívókosarakat. Számos hajón ferde lemezekkel természetes szívóaknákat képeznek ki, 
és a szívókosarakat ezekben helyezik el. Akkor is megfelelő elszívás biztosítható a 
medersorban, ha ezt a teret vízszintes fedél takarja. Ha azonban a belső fenék 
(tankfedél) egészen a hajó oldaláig van kivezetve, medersori aknákat kell kialakítani, 
amelyek térfogata legalább 0,17 m3 kell, hogy legyen. Személyhajókon az ilyen 
medersori aknáknak nem szabad a fenéklemezt 460 mm-nél jobban megközelíteni, így 
lehet bizonyos biztonságot garantálni arra az eshetőségre, ha a belső fenék magassága 
jelentősen lecsökken. 
A hajó tengelyalagútjának fenékvíz-szívása olyan akna segítségével történik, amely 
annak hátsó részén van elhelyezve, a medersort pedig a fő fenékszívó rendszer kezeli 
(ld. 4.2.2.1.2.1 ábra). 
Azoknak a fenékvíz szívóágaknak a végére, amelyek nem a géptérből és a 
tengelyalagútból távolítják el a fenékvizet, szívókosarat szerelnek fel. Ez 
tulajdonképpen egy perforált lemezdoboz, amely a csőág végére van hegesztve (ld. 
4.2.2.1.2.1 és ld. 4.2.2.1.2.2 ábra), és amely megakadályozza, hogy darabos szemetet fel 
tudjon szedni a fenékszivattyú. A lyukak átmérője a kosáron nem lehet nagyobb 10 
mm-nél, teljes átfolyó felületüknek pedig legalább kétszeresének kell lennie a cső 
szabad keresztmetszetének. A kosarakat olyan magasságban kell elhelyezni a fenék 
felett, hogy a víznek megfelelő hozzááramlása legyen, ugyanakkor könnyű legyen 
tisztítani. A géptérben és a tengelyalagútban kosár helyett iszapszekrényt kell 
elhelyezni, amelynek hozzáférhetőnek kell lennie a rendszeres tisztításnál. Az 
iszapszekrényekben drótháló akadályozza meg az iszap és az idegen tárgyak bejutását a 
szívócsőbe. 
 
Fenékszivattyúk és csőrendszerek  
A fenékvíz csőrendszer gyűjtő jellegű, ez azt jelenti, hogy az egyes terek szélső pontjain 
elhelyezett szívófejektől szívóvezetékek vezetnek a központi szelepsorhoz, amellyel 
szabályozható, hogy melyik tér víztelenítését végezzük el. A szelepsor a fenékszivattyú 
szívócsonkjával van összekötve. A nyomócsonk a fenékvíz-tankhoz vezető nyomócsőhöz 
csatlakozik. A fenékvíz közvetlen kidobása a hajó oldalán a külső víztérbe ma már nem 
elfogadható, bár a több évtizeddel ezelőtt épített hajók esetén még előfordul. Új hajó 
esetén a tervben szerepelnie kell olyan testtanknak, amely a fenékvizet befogadja. Ez 
lehet azonos a szennyvíztankkal, akár azonosak, akár külön vannak kialakítva, 
tartalmukat szinte minden kikötőben el lehet szállíttatni arra szolgáló járművekkel. 
A fenékvíz szivattyú teljesítményének megállapításakor az az alapelv, hogy minden 
csővezetékben legalább 2 m/sec áramlási sebességet létre kell hoznia. A saját erőgéppel 
nem rendelkező úszóműveknek (pl. uszályok) minden vízmentes térhez legalább egy 
kézi működtetésű, a fedélzetről működésbe hozható szivattyúval kell rendelkezniük. A 
géphajóknál a fenékszivattyúnak tartalékkal kell rendelkeznie, ez lehet a főgépen 
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elhelyezett, arról meghajtott segédberendezés. Az ilyen szivattyú rendszerint dugattyús 
gép, amelynek feladata a géptéri (olajjal szennyezett) fenékvíz eltávolítása. 
A szívófejek lényegében olyan lemezkosarak, amelyek megakadályozzák, hogy a 
fenéken összegyűlő darabos szennyeződés (rongyok, lehullott alkatrészek, stb.) 
bekerüljön a szívóvezetékbe, és a szivattyúban kárt tegyen. A csővég magasságának 
biztosítania kell, hogy lehetőleg minél kevesebb maradék legyen a szívás bejezése után, 
ugyanakkor az iszapos legalsó réteget lehetőleg ott kell hagyni, azt a hajó időszakos 
karbantartási periódusai alkalmával arra szolgáló takarító eszközökkel lehet felszedni. 
A szűrőkosár szokásos kivitele az alábbi ábrán látható. 
 

4.2.2.1.2.2 ábra  Szűrőkosár 
a fenékvízrendszer 
szívócsöveihez 
 
Az áruszállító hajóknak 
legalább két gépi meghajtású 
szivattyúval kell 
rendelkezniük, amelyek a 
géptérben vannak elhelyezve 
és a fenékszívó 
csőrendszerhez vannak 
csatlakoztatva, a 
személyhajóknak pedig 
legalább hárommal. 

A személyszállító hajók esetében, amennyire erre lehetőség van, a gépi meghajtású 
fenékszivattyúkat külön vízmentes terekben kell elhelyezni, hogy a hajótest sérülése 
esetén ne mindegyik legyen elárasztva. A 91,5 m-nél hosszabb személyhajóknál 
követelmény, hogy ezeknek a szivattyúknak legalább egyike állandóan működőképes 
legyen a belátható hajóbaleset ideje alatt. A válaszfal fedélzet felett búvárszivattyúként 
is működni képes gépi meghajtású szivattyút lehet elhelyezni. Alternatívaként a 
szivattyúk elosztását úgy kell megvalósítani a hajóhossz mentén, hogy elképzelhetetlen 
legyen, hogy egy elfogadható mértékű sérülés esetén egyik se legyen működőképes. 
A fenékvíz szívó fővezetékre mindegyik raktérből vagy vízmentes térből leágazásokat 
kell kialakítani. Az elhelyezett szelepeknek meg kell akadályozniuk, hogy egyik 
vízmentes tér a másikkal közvetlen összeköttetésbe kerülhessen, illetve, hogy a száraz 
rakterek és gépterek közvetlen összeköttetésbe kerülhessenek a tankokkal vagy a 
tengervíz vételező szivattyúkkal. Ezeket a zárható visszacsapó szelepeket gyakran a 
fenékvíz elosztó blokkban helyezik el, de elhelyezhetőek közvetlenül a fővezetékre 
történő csatlakozás helyénél. A rakterek és gépterek fenékvíz szívásához használt 
csőágakat elkülönítve kell vezetni azoktól a csövektől, amelyek a tengervíz vételezésére 
szolgálnak és a ballasztcsövektől, amelyek a víz és gyakran olaj tárolására való tankok 
töltésére és ürítésére szolgálnak. Nem ritka az úgy nevezett ’koszos ballaszt’ rendszer 
kialakítása ennek a problémának a megoldására. 
Ha lehetőség van rá, a fenékvíz szívó csöveket nem vezetik át a kettősfenékben 
elhelyezett tankokon, a testtankokon pedig csőalagút segítségével vezetik át őket. Ha az 
orr- és farkamra tankként van használatban, gépi szivattyúhoz vezető szívócső van 
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mindegyik kamrában elhelyezve. Csak két cső átvezetése van engedélyezve a kollíziós 
válaszfal válaszfal-fedélzet alatti részén, és ezek mindegyikéhez a válaszfal-fedélzet 
felett működtethető, a válaszfal mellső oldalán levő szelepblokkba épített zárható 
szelepet kell elhelyezni. A szelepeken jelzőt kell elhelyezni, amely mutatja, hogy nyitott 
vagy zárt helyzetben van. 
A személyhajókon kialakított fenékszívó fővezetéket a hajószélesség 20%-án belül kell 
vezetni a hajóoldaltól mérve, azokat a csőágakat, amelyek ebből a tartományból 
kilépnek, pl. uszonyban elhelyezett szívókosárnál, visszacsapó-szeleppel kell ellátni. 
Ezek a követelmények annak megelőzését célozzák, hogy bármelyik vízmentes térbe 
víz jusson, ha a hajó zátonyra fut vagy bármilyen más módon megsérül, és egy fenékvíz 
szívó csőág eltörik. Sok személyhajónál alakítanak ki olyan osztott testtankokat vagy 
oldalsó tankokat, amelyek lehetővé teszik a keresztirányú elárasztás megakadályozását, 
és ezzel sérülés után korlátozzák a kialakuló megdőlést. Az ilyen keresztirányú 
elárasztást a válaszfal fedélzet feletti helyről működtetett szelepekkel lehet megfékezni, 
de léteznek automatikusan működésbe lépő konstrukciók is. 
A fenékszívó és ballaszt csőrendszer szerelvényeinek anyaga lehet öntött- vagy 
kovácsoltvas, acél, réz vagy más elfogadott anyag. Az ólom és a hasonló alacsony 
olvadáspontú anyagok használata nem megengedett. A csővezeték meglehetősen 
hosszú, ezért kellően alá kell támasztani és karimás kötésekkel el kell látni, arról sem 
szabad megfeledkezni, hogy mindegyik hosszú csőszakasz hőtágulására lehetőség 
legyen. 
Kisebb hajók, pl. kikötői vontatók esetében a fenékvíz csőrendszer nem túlságosan 
bonyolult. Az egyes terekben a gerinc vonala és a főborda alakja által meghatározott 
legmélyebb ponton vagy pontokon helyezik el a szívófejeket (szűrőkosarakat). Az 
orrkamra (kollíziós tér) általában nem kap szívóágat, hanem a vízmentes válaszfalon 
elhelyezett elzáró szerelvénnyel, amelynek működtetése a fedélzetről végezhető, az 
orrkamrában összegyűlt vizet a következő térbe engedik át, ahol elvégezhető a fenék 
víztelenítése. 
Erre mutat példát a 4.2.2.1.2.3 ábra. 
A nagyobb áruszállító hajók szinte mind fargéptérrel épülnek. A hajók élettartamuk 
túlnyomó részében megközelítően teljes terheléssel közlekednek, így majdnem a 
konstrukciós vízvonalig merülnek, a merülés általában a farnál nagyobb. Ilyen esetben a 
vonalrajz határozza meg, hogy az egyes vízmentes terekben hol van a legmélyebb pont, 
ahol a szívófejet vagy fejeket el kell helyezni, ami azt jelenti, hogy a farnál levő két 
vízmentes teret kivéve ez a pont a tér hátsó válaszfalánál van. A géptérben mind a 
mellső, mind a hátsó válaszfalnál el kell helyezni szívófejet. 
A hajók hossza tekintélyes, ezért a fenékvízrendszer csöveit számos keretbordán és 
vízmentes válaszfalon kell átvezetni, ami nem veszélyeztetheti sem a hajó szilárdságát, 
sem az egyes terek vízmentességét. A vízmentes válaszfalakon való átvezetés a falba 
hegesztett átvezető csőblokkokkal oldható meg. A keretbordákon a gerincben kialakított 
könnyítő nyílások használhatóak fel a csövek átvezetésére. A testtankokon (kofferdam) 
csőalagutat kell ilyen célra kialakítani. Magukban a terekben a csövek nem 
akadályozhatják a hajó fő funkcióját, tehát a rakterekben a kettősfenék vagy keretborda 
medersori része felett, lehetőleg minél kisebb helyet elvéve a rakománytól, célszerű 
elhelyezni a csővezetékeket egy sorban. Természetesen ez érvényes minden rendszerre, 
nemcsak a fenékvízrendszerre. 
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4.2.2.1.2.3 ábra  Kikötői 
vontató fenékvíz 
rendszere 
 
A csövek átvezetése 
vízmentes válaszfalon 
minden esetben ki kell, 
hogy elégítse a 
tervezésnél figyelembe 
vett hajóosztályozó 
intézet előírásait a 
vízmentességre 

vonatkozóan. Általában az osztályozó intézetek mereven ragaszkodnak a vízmentes 
válaszfalak teljes vízmentességéhez, nem engedélyezik a válaszfal síkjától jelentősen 
eltérő vízmentes megoldásokat. Ezért a csőalagutaknak is vízmentes zárószerkezettel 
kell rendelkezniük a vízmentes válaszfalak síkjában. 
Egy közepes méretű áruszállító hajó fenékvízrendszere látható a következő ábrán. 
 

4.2.2.1.2.4 ábra  
Fargépteres 
kereskedelmi hajó 
fenékvíz rendszere 
 
A különlegesen nagy 
méretű hajóknál a 
csöveket a kettősfenék 
alatt kiépített közlekedő 
folyosókban lehet 
vezetni. 
A csövek vezetése 
általában nem 
lehetséges egyenes 
szakaszokban, nagyon 
sok könyök van a 

nyomvonalakban, ezért a hőtágulás nem jelent problémát.  
A fenékszívó csőrendszer, mivel a szivattyú szívóoldalát képviseli, nagyon érzékeny a 
lég- és vízzsákokra. Ilyenek kialakításakor gondoskodni kell a feltöltés lehetőségéről, 
mivel nem minden szivattyú képes a légzsákok leküzdésére. 
Nagyjából ugyanez a nehézség merülhet fel akkor is, ha egyszerre kívánják egy tér 
mindkét oldalát vízteleníteni olyan esetben, amikor a hajó bizonyos dőlést szenved, 
mivel a magasabban levő oldalon a szívófej hamarabb elveszti a vizet, és az ott 
beáramló levegő megbénítja a másik oldali szívócsövet. Ezért van arra szükség, hogy a 
két oldalt külön-külön lehessen kiszívni akár úgy, hogy a szelepsorig vezetik az összes 
szívófejtől a csővezetéket, akár háromjáratú csapok beiktatásával. 
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A következő ábra olyan csőblokkot mutat, amellyel vízmentes válaszfalon lehet 
csöveket átvezetni. 
 

4.2.2.1.2.5 ábra  
Csőátvezetés vízmentes 
válaszfalon 
 
A szelepsorok általában 
különlegesen tervezett, 
hajóépítési célra szánt 
szelepekből építhető 
össze. Találunk azonban 
egyszerű kivitelű egyedi 
szelepsorokat is, ezek 
csőből hegesztett gyűjtőre 
szerelt elzáró-szelepekből 

építhetőek össze. A hajóépítési gyártmányok előnye egyrészt, hogy kisebb a 
helyigényük, másrészt kielégítik az osztályozó intézetek előírását arra vonatkozóan, 
hogy 4 bar nyomást el kell viselniük. 
A fenékvíz eltávolítása a mentőcsónakokra is vonatkozik. Ezek is összegyűjtik a 
csapadékvízből, hullám miatt és izzadásból bejutó vizet. A csónakok el vannak látva 
olyan szerkezettel, amely ezt a vizet olyan esetben, ha a csónak nincs vízre téve, 
kiengedi. Ez a megoldás lényegében egy bemélyítés a csónak fenekén, amelyet kifelé 
rács zár el, belső felületén pedig furat van, amelyet gumilabda zár be olyankor, ha a 
csónak vízen van, és a külső víznyomás a labdát felfelé kényszeríti. A csónak vízre 
tétele előtt a labda saját súlyától a rácsra ül és a csónakban levő víz a furaton át 
eltávozik. Biztonság kedvéért a furat menetes orsóval lezárható. 
 
Fedélzeti lefolyócsövek 
A hajó oldalaira lefolyócsöveket kell beépíteni a fedélzet víztelenítése érdekében. A 
szabadoldal fedélzet alatti részről és a szabadoldal fedélzeten kialakított zárt fedélzeti 
házakból ezeket a lefolyócsöveket a fenékbe kell vezetni. Amennyiben a vízvonal alatt 
végződnek és el vannak látva a szabadoldal fedélzetről működtetett zárható visszacsapó 
szeleppel, ezeket közvetlenül is ki lehet vezetni a hajóoldalon. A jelentős mértékben a 
vízvonal felett kilépő lefolyócsöveket el lehet látni két vagy esetleg egy automatikus 
visszacsapó szeleppel, amely nem rendelkezik külön zárószerkezettel (ld. 2.3.2.3.2.3.2 
fejezet). A szabadoldal fedélzet feletti nyitott fedélzetek lefolyócsöveit közvetlenül ki 
lehet vezetni a hajóoldalon (4.2.2.1.2.1 ábra). 
 
4.2.2.1.3 Szellőzőcső rendszer 
 
Szellőzőcsövekkel kell ellátni minden tankot, amelyek megakadályozzák, hogy töltésnél 
nyomás alakuljon ki a tankban vagy vákuum ürítés közben. A szellőzőcsövet a tanknak 
a töltőcsővel szemben levő részére kell beépíteni, illetve a tank legmagasabb részére, 
méretüknek legalább akkorának kell lennie, mint a töltőcsőé. Amennyiben könyököt 
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kell a szellőzőcsőben alkalmazni, a könyökön belül terelőlemezeket kell elhelyezni a 
jobb légáramlás biztosításához.  

 
4.2.2.1.3.1 Raktér 
természetes szellőztetése 
 
Az olyan tankok 
szellőzőcsöveit, amelyeket 
sérülés esetén a tengervíz 
megtölthet, mint pl. a 
kettősfenék tankok, a 
testtankok, amelyek a hajó 
oldaláig terjesnek, fel kell 
vezetni a 
válaszfalfedélzetig. Az 
üzemolaj és olajrakomány 
szállító tankokból, a 
kofferdamokból, valamint 
minden olyan tankból, 
amelybe olaj kerülhet 
szivattyúzás folytán, a 
szellőzőcsöveket nyitott 
fedélzetre kell felvezetni, 
és úgy kell elhelyezni, 
hogy sem az olaj kiömlése, 
sem annak gőzei ne 
okozhassanak 
veszélyhelyzetet. A 
fedélzetek és 
zárószerkezetek feletti 
minimális magasságot a 
Load Line Conditions of 
Assignment (merülés-
vonal engedélyezési 

feltételek, ld. 2.3.2.3.2.3.2  fejezet) szabályozza. 
 
Szellőztetés, hűtés és szigetelés 
A hajókon szükség van elégséges teljesítményű szellőztető és légkondicionáló 
rendszerek kiépítésére, amelyek a személyzetnek és az utasoknak ésszerű kényelmet 
nyújtanak, valamint a rakomány számára megfelelő hőmérsékletet és 
nedvességtartalmat biztosítanak.  
A szigetelés célja egyrészt, hogy a hűtött rakterek hőmérsékletét biztosítani lehessen, 
másrészt, hogy csökkenteni lehessen a légkondicionálás teljesítményigényét, végül 
pedig a lakótér akusztikai problémáit meg lehessen előzni. 
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4.2.2.1.3.2 Raktér 
mesterséges szellőztetése 
 
Szellőztetés. A legtöbb 
hajón a lakó- és a 
géptérben a természetes és 
mesterséges szellőztetés 
kombinációját alakítják ki. 
A mesterséges 
szellőztetésnél a 
levegőbetáplálás közös, a 

legtöbb helyiségből pedig az elhasznált levegő természetes módon távozik; ahol 
azonban égéstermékek vagy egyéb rossz szagok vannak, mint a konyhákban, az 
elszívást is mesterségesen kell megoldani.  
Ugyanez a helyzet számos közös helyiségnél is, ezek gyakran túlzsúfoltak, egyesek 
esetében a dohányzás is engedélyezett. A mesterséges légbetáplálás acéllemezből 
készült csatornával van megoldva, az egyes kiömlő helyeken ráccsal ellátva. A 
ventilátorok általában a csendes üzemű centrifugális típusból kerülnek ki, a motor külön 
alapozást kap. 
A raktereket a legtöbb szárazáru szállító hajón mesterséges légbefúvással és természetes 
kifúvással szellőztetik. Ezeknél az a fő cél, hogy lehetőség szerint csökkenthető legyen 
a raktér hőmérséklete, és meg lehessen akadályozni, hogy a hajótesten és a rakományon 
nagy mennyiségű kondenzáció jöjjön létre.  
A rakomány szállítására szolgáló terek ventilátorai, amelyek általában axiális típusúak, 
az árbocok alatti fedélzeti házakban vannak elhelyezve, vagy pedig olyan helyeken, 
ahol az árbocdaruk oszlopait használják fel a fedélköz és a rakterek szellőztetésére, 
ezekbe az oszlopokba vannak beépítve (ld. 4.2.2.1.3.1 ábra). A szárazáru szállító 
hajókat el lehet látni párátlanító berendezésekkel is, a vezérlés biztosítja, hogy 
mindegyik rakteret táplálni lehet száraz (párátlanított) vagy külső levegővel. Ha száraz 
levegőre van szükség, mert az időjárás olyan, hogy a levegő harmatpontja megközelíti 
vagy túllépi a raktérben uralkodó hőmérsékletet, a betáplált vagy keringetett levegőt 
egy kondicionáló berendezésen keresztül lehet vezetni, ahol az egy légnedvesség 
abszorbeáló oldattal kerül érintkezésbe. A szárazlevegős ventilátor ezt követően a 
párátlanított levegőt a raktér szellőztető rendszerébe juttatja. 
A szellőztetés különleges formája a légkondicionálás. A korszerű hajókon a lakótérnek 
ez mindennapi jellemzője. A szobák hőmérsékletét termosztát vezérli, a melegített vagy 
hűtött levegőt ennek megfelelően táplálja be a rendszer, és légnedvesség szabályozás is 
ki van alakítva. A légcsatornák és a kiömlőnyílások olyanok, mint a mesterséges 
szellőzésnél, nagyobb sebességű rendszer esetén kisebb csatornaméretek érhetőek el. A 
helyi légkondicionáló készülékek is megtalálhatóak, és szükség esetén egy különálló 
kabint vagy kabincsoportot szolgálhatnak ki saját vezérlővel. 
Hűtés. Számos romlandó rakományt szállítanak a szárazáru szállító hajókon hűtött 
rakterekben, vannak azonban jelentős számban olyan hajók, amelyeket speciálisan 
kizárólag hűtött áru szállítására terveztek. Egy ilyen hajó főborda-metszete látható az 
alkalmazott szigeteléssel együtt a 4.2.2.1.3.3 ábrán. 
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4.2.2.1.3.3 ábra Hűtött-áru 
szállító hajó főborda-
metszete 
 
HŰTÖTT RAKOMÁNY 
TÁROLÁSA  
A hűtött húsrakományt a 
megerősített fedélzet 
merevítőire akasztják, a 
közbenső fedélzetek 
közötti magasság pedig 
úgy van megválasztva, 
hogy elegendő hely legyen 
a felakasztott áru alatt a 
levegő áramlásához. A 
fagyasztott húst a hajó 
rakodótereiben 
felhalmozva tárolják. A 
gyümölcs- és 
zöldségrakomány tárolása 
úgy történik, hogy 
elegendő mértékű 
légáramlás legyen 
fenntartható a ládák, stb. 
között.  
Elfogadott szokás darabáru 
szállító hajóknál, hogy a 

hűtött terek derékszögű formájúak, ezzel ugyanis szigetelési költséget lehet 
megtakarítani. 
 
RAKOMÁNYHŰTŐ RENDSZEREK  
Az olyan sóoldat fagyáspontja, amelyet kalcium-klorid tiszta vízben való feloldásával 
készítenek, a hűtendő terek megkívánt hőmérsékleténél sokkal alacsonyabb, ezért 
hűtőközegként alkalmazható. A hűtőberendezés párologtatójánál lehűtött sóoldatot a 
megkívánt üzemi hőmérséklet fenntartásához szükséges mennyiségben áramoltatják át a 
hűtött tér felső részén elhelyezett, hűtőtestként szolgáló csőkígyókon. A közeg a 
terekben felvett hőmennyiséget a párologtatónál leadja, és lehűlve ismét visszatér a 
hűtőtestekbe. 
A levegőt olyan helyen állandóan keringtetni kell, ahol gyümölcsöt szállítanak, hogy az 
érési folyamat során a gyümölcs által leadott széndioxidot elszállítsa. Az ilyen terek 
hűtésénél a sóoldatot hőcserélőn vezetik át, amelynek másik közege a hűtendő tér alsó 
részéből ventilátorokkal elszívott levegő, amely a hőcserélőn átáramolva lehűl, és a tér 
felső részén kialakított szellőzőcsatorna nyílásain át érkezik vissza a hűtött térbe. 
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4.2.2.1.3.4 ábra A 
szigetelés részletei 
 
Szigetelés. Az acél 
hajószerkezet kiváló 
hővezető, ezért valamilyen 
formában biztosítani kell a 
szigetelést a hűtött terek 
záró-falainál, ha a 
megkívánt hőmérsékletet 
gazdaságosan akarjuk 
fenntartatni. 
Szigetelési célokra parafa, 
üvegszál és különféle 
műanyaghabok – lemezek 
vagy granulátum alakjában 
– használhatóak, illetve 
légterek, de ezek kevésbé 
hatékonyak. 
A korszerű hajókon 
gyakran használják az 
üvegszálat, mivel a többi 
anyaggal szemben számos 
előnye van; például nagyon 
könnyű, a kártevők nem 
kedvelik, az égést nem 
táplálja és nem nedvszívó. 
A fedélzeteken és 

különösen a belső fenék esetében a szigetelésnek gyakran terhelhető (önhordó) 
anyagnak kell lennie, emiatt a parafa kedvelt anyag, de az üvegszál önhordóvá tételét is 
meg lehet oldani deszkákkal és fatartókkal. A szigetelés vastagsága a felhasznált 
anyagtól függ és attól, milyen hőmérsékletet kell tartani a térben. A maximális 
vastagságot azonban gyakran a merevítő profilok magasság határozza meg. 
A szigetelőanyagot az oldalfalakon horganyzott lemez vagy alumínium lemez tartja a 
helyén, amelyeket az acélszerkezet merevítőihez rögzített fagerendákra csavaroznak (ld. 
4.2.2.1.3.3 ábra). 
Az olajtankok határoló falain, pl. a belső fenéken egy kettősfenék üzemanyag tank 
felett, a szigetelés és az acéllemez között legalább 50 mm légrést kell biztosítani. A 
légrés elhagyható, ha jóváhagyott olajálló összetételű bevonat van felhordva legalább 5 
mm vastagságban. 
A szárazáru szállító hajókon a hűtött terekbe megfelelően szigetelt ajtóknak kell 
vezetniük, a hűtött-áru szállító hajókon pedig a raktérnek és a közbenső rakodónyílás 
fedeleknek szigetelteknek kell lenniük. A szabadalmazott acél rakodónyílás zárókat 
illetve a leemelhető rakodónyílás fedeleket ki kell tölteni megfelelő szigetelő anyaggal a 
hőveszteség megelőzése érdekében. 
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A szigetelt terekben speciális probléma a lecsapódott víz elvezetése, mivel a szokásos 
vízelvezetők a szigetelés hatását rontanák. Ennek a problémának a megoldására 
sóoldatos csapdákat helyeznek el a vízlevezetőkben a közbenső fedélzetek levő 
helyiségeknél és a szigetelt raktereknél. A sóoldat csapda hatékonyan zárja le a meleg 
levegő útját, nem fagy meg, ezzel megakadályozza, hogy az elvezető cső a térből 
elvezesse a vizet (4.2.2.1.3.3 ábra). 
 
HŰTÖTT KONTÉNERSZÁLLÍTÓ HAJÓK 
Sok olyan konténerszállító hajó, amely olyan kereskedelmi útvonalon jár, ahol korábban 
a hűtött rakodóterű hagyományos szárazáru szállító hajókon vitték a hűtött árut, 
rendelkezik a lehetőséggel, hogy hűtőkonténereket is szállítson, ezért átvette a korábbi 
szárazáru szállítóktól a feladatot. 
Az ISO szerinti konténerek (általában 20 láb méretűek, mivel a hűtött áru esetében a 40 
láb hosszúságúak túl nehezek lennének) szigeteléssel vannak ellátva, a fedélzetek alatt 
pedig mindegyik raktér végén sóoldatos hűtőberendezések helyezhetők el, amelyek egy 
csoport konténert ki tudnak szolgálni. A sóoldatos hűtőktől a levegőt mindegyik 
szigetelt konténerbe bevezetik és onnan kivezetik. Az egyes konténerektől a csatlakozás 
a hűtött levegős szellőzőcsatornákhoz automatikus tengelykapcsolóval van megoldva, 
amely távvezérlésű és bekapcsolható, amint a konténer helyesen van pozícionálva. 
Az ilyen rendszer, ahol a konténerek szigetelve vannak, szükségtelenné teszi a raktér 
komoly szigetelését. A hajó oldalánál, a válaszfalakon és a fedélzetnél kb. 50 mm 
szigetelő hab van elhelyezve égésgátló bevonattal, a belső fenék pedig 75 mm parafával 
és kátránypapírral van burkolva. Ha a hajó fedélzet alatti rakományának csak egy része 
hűtött konténer, akkor azokat a hátsó rakterekben helyezik el, amelyek közelebb vannak 
a géptérhez. 
A fedélzeten szállított hűtött konténerek kiszolgálása általában rákapcsolható 
hűtőegységekkel történik, amelyek léghűtésű elektromotorral működnek. Az egységeket 
a hajó elektromos hálózatára csatlakoztatják a megfelelő fedélzeti aljzatoknál. Hasonló 
vízhűtésű egységeket használtak régebben a hajótestben rövidebb utak során. 
 
4.2.2.1.4 Szondarendszer 
 
Szondázó csöveket minden tankban el kell helyezni, illetve az olyan terekben is, 
amelyek megközelítése nehézkes, ezeket úgy kell elhelyezni, hogy a mérést a szívócső 
közelében lehessen végezni, azaz a tank legmélyebb pontján. A szondázó csöveket a 
lehetőség szerint egyenesre kell kialakítani, és fel kell őket vezetni a válaszfal fedélzet 
fölé, kivéve néhány gépészeti teret, ahogy ezt gyakorlatilag nem lehet megoldani. Az 
ilyen helyeken elhelyezett szondázó csöveknél automatikus (pl. súlyzárral működő) 
zárószerkezetet kell alkalmazni. A szondázó cső minimális belső mérete 32 mm a 
követelmények szerint; ahol azonban hűtött téren halad át, ahol jegesedés következhet 
be, a követelmény a minimális belső átmérőre 65 mm, amennyiben a hőmérséklet 0°C 
vagy kevesebb. A szondázó cső alatt párnalemezt kell felhegeszteni, hogy a lezuhanó 
szondázó rúd a fenéklemezt ne károsítsa. Szondázó csöveket olyan konstrukcióval 
készítenek, ahol a cső fel van hasítva, ezeknél azonban a cső záró-lemezét elegendő 
szilárdságúnak kell készíteni, hogy a rendszeresen használt szondázó rúd dinamikus 
hatását elviselje. Szabadalmaztatott tankszondázó szerkezetek egész sora áll 
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rendelkezésre, ezeket szondázó csövek helyett lehet használni, azonban ki kell 
elégíteniük az osztályozó intézet előírásait. 
A szondázó csövekhez hasonló megoldásokat kell alkalmazni a tartályok töltőcsöveinél 
is. 
 
4.2.2.1.5 Tankhajók rakományának szivattyúzására szolgáló rendszerek 
 
A tankhajókon rakománytovábbító szivattyúk vannak felszerelve, amelyek a rakomány 
be- és kirakására szolgálnak, illetve a tankok közül néhányba ballasztvíz szivattyúzását 
is elvégzik, amire akkor van szükség, amikor a hajónak rakomány nélkül kell haladnia. 
Számos korszerű tankhajó rendelkezik tiszta ballaszt kapacitással, és ezeket a tankokat 
külön szivattyú és csőrendszer szolgálja ki. 
Az alkalmazott rakománykezelő szivattyú és csőrendszer sokban függ a szállított 
rakomány választékától. A nagy kőolajszállító tankhajókra viszonylag egyszerű 
rendszert lehet telepíteni, mivel ezek egyetlen árut szállítanak. Amikor azonban a 
kisebb tankhajók többféle olajtermék egyidejű szállítására is fel vannak szerelve, 
amelyeket külön kell kezelni, a szivattyúk és a csövek rendszere összetettebb. 
 

 
 

4.2.2.1.5.1 ábra Közvetlen rakománykezelő csőrendszer sémája nagyobb tankhajónál 
 
Egyetlen termék (pl. kőolaj) szállítására szolgáló hajó  
Amikor egyetlen olajterméket szállít a hajó, ami a nagy tankhajóknál általános, mivel 
kizárólag kőolaj szállítására tervezik őket, a hajófarban egyetlen szivattyúteret 
alakítanak ki, amely szomszédos a géptérrel.  
A csőrendszer ’közvetlen vezeték’ típusú, három vagy négy vezetéket építenek be, 
mindegyik egy tankcsoportból szív (ld. 4.2.2.1.5.1 ábra). Mindegyik szivattyú 
nyomóvezetéke a fedélzeten kialakított csőhálózathoz van vezetve, amely a hajóorr 
irányában halad tovább a keresztirányú be- és kirakó csatlakozókhoz. 
 

 
 

4.2.2.1.5.2 ábra Közvetlen rakománykezelő csőrendszer sémája kisebb tankhajónál 
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A nagyobb tankhajók közül néhány olyan kirakórendszerrel bír, amely a 
tankválaszfalakra épített és hidraulikusan vezérelhető tolózárakra van alapozva. Ezek a 
tank mögött levő térben elhelyezett közös szívócsőhöz engedik folyni az olajat. Más 
nagy tankhajókon csak részben vették át ezt a rendszert, a tolózárak a 
hosszválaszfalakra vannak felszerelve, az olaj pedig rajtuk keresztül tud az oldalsó 
tankokból átfolyni a szimmetriasíkban levő tankokba. A rakománykezelő csőrendszer 
szívóvezetéke a központi tankokban van kiépítve. Ilyen elrendezés is látható a 
4.2.2.1.5.2 ábrán, amely jelzi a külön maradékszívó rendszert és a tiszta ballaszt 
csőrendszert is. 
 
Több termék egyidejű szállítására alkalmas tankhajók  
Amikor több olajterméket kell szállítani, a sokkal bonyolultabb szivattyú- és 
csőrendszer miatt két, sőt egyes esetekben három szivattyúgépházat kell kialakítani. 
Ezek egyike a géptérrel szomszédos helyet foglalja el, a második a hajó közepére kerül, 
amikor pedig harmadik szivattyútér is van, az elől kerül elhelyezésre. Számos régebben 
épült tankhajó rendszere a ’körvezeték’ elvén van kialakítva, ami bizonyos 
rugalmasságot biztosít a szivattyúzás során (ld. 4.2.2.1.5.3 ábra). A több terméket 
szállító korszerű tankhajókon csak akkor lehet optimális számú különböző szivattyúzási 
kombinációt elérni, ha független szívóvezetékekkel vannak ellátva. 
 
A rakodórendszer szivattyúi  
A korszerű tankhajókon használt rakodószivattyúk általában centrifugál szivattyúk, 
vagy turbinameghatásúak fogaskerék-hajtóművel vagy motoros meghajtásúak, 
szállítóteljesítményük nagyon nagy, a nagyobb tankhajókon használt berendezéseké 
akár 3.500 m3/h is lehet. Emiatt a nagy teljesítmény miatt nem alkalmasak arra, hogy a 
tankokat teljesen kiürítsék, a maradék kiszívására dugattyús szivattyúkat használnak, 
amelyek teljesítménye kb. 350 m3/h, és külön csőrendszerhez vannak kapcsolva. A 
legújabb fejlesztéseknél hidraulikus meghajtású egyedi búvárszivattyúkat használnak a 
rakománytankokban, ehhez egyetlen nyomóvezeték szükséges csak, a megszokott 
szivattyútér pedig elhagyható. Az is előfordul, hogy a rakománytankokban robbanás-
biztos elektromotorral meghajtott búvárszivattyúk vannak beépítve. A tankhajók 
rakománykirakó rendszerei ma már gyakran teljesen számítógépesítve vannak. 
 
A rakománytankok mosása  
Az olajszállító tankhajók rakománytankjait kirakodás után forró vagy hideg vízzel, 
édes- vagy tengervízzel, esetleg kőolajjal ki lehet mosni. A vízzel dolgozó tisztítógépek 
lehetnek fixen a tankba beépítettek vagy hordozhatóak, az utóbbiakat tömlővel 
kapcsolják rá a fedélzeti vízhálózathoz, majd a tisztítónyíláson át leengedik a tankba. A 
kőolajszállító hajók fixen a tankba épített mosóberendezéssel is rendelkezhetnek, 
amelyet a hajó szeleprendszerén át a rakományszivattyúkra illetve a mosórendszer 
fővezetékéhez csatlakoztatnak, amikor mosóközegként víz helyett kőolajat 
alkalmaznak. 
Ezt általában akkor csinálják, amikor a tankhajó kiszivattyúzza a rakományt, és ez 
lehetővé teszi, hogy azokat az olajüledékeket, amelyek a tank falára tapadtak, leoldják 
onnan, és ezek a maradékok a rakománnyal együtt eltávozzanak. Ilyenkor nincs arra 
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szükség, hogy vízzel kimossák a tankokat a lerakodások eltávolítása érdekében, kivéve, 
ha ezt követően a tankba tiszta ballasztvizet kell tölteni. 
 
Inert gáz rendszer  
A 20.000 tonna hordképességű vagy nagyobb tankhajóknál követelmény a 
rakománytankok védelme, amelyet fixen beépített inert gázos rendszer segítségével 
érnek el. Az inert gáz rendszert olyanra tervezik és úgy üzemeltetik, hogy a 
rakománytankokban a levegő ne lobbanhasson be, mintha a tankban a levegő gázmentes 
lenne. Az olajtankokban általában előforduló szénhidrogén gázok nem égnek olyan 
légkörben, amely 11 térfogatszázaléknál kevesebb oxigént tartalmaz, ha tehát a 
rakománytankban az oxigén arányát alacsony szinten tartják, pl. a térfogat 8%-a alatt, 
nem fordulhat elő, hogy meggyullad vagy felrobban a térben levő gáz. A tankba 
bejuttatott inert gáz csökkenti a levegő (oxigén) arányát. Olajszállító hajókon az inert 
gáz előállítása a következő két eljárás valamelyikével történhet. 
1. Azokon a hajókon, ahol a fő- vagy a segédüzem kazánokkal dolgozik, a füstgázt 

használják fel normál esetben, amely általában csak 2-4% oxigént tartalmaz a 
térfogathoz viszonyítva. Ezt tengervízen engedik át, hogy lehűtsék, illetve a 
kéndioxidot és a lebegő részecskéket eltávolítsák, aztán befújják a tankokba egy 
fixen beépített elosztó rendszeren át. 

2. Dízelmotoros hajókon a kipufogógáz oxigéntartalma túl magas ahhoz, hogy inert 
gázként lehetne használni. Ezért inert gáz előállító berendezést alkalmaznak, amely 
dízel üzemanyagot vagy kerozint éget el a gáz előállításához. Ezt ugyanúgy kezelik 
és használják fel, mint a kazánok füstgázát. 

Annak megakadályozására, hogy a fedélzeti elosztórendszerből a géptérbe valamilyen 
petróleumgáz vagy folyékony olajtermék bejuthasson, műszaki megoldásokat kell 
alkalmazni, pl. fedélzeti vízzár vagy visszacsapó-szelep formájában. 
 

 
 

4.2.2.1.5.3 ábra Körvezetékes rakománykezelő és ballaszt csőrendszer sémája 
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A ballasztvíz rendszer 
Amint már láttuk, a rakománytöltő rendszernek a ballasztvíz rendszer a legtöbb esetben 
részét képezi. A többi hajó esetében a ballasztolás érdekében külön tankokat és 
csőrendszert rendszeresítenek. 
A hajó trimszámításai során kiderül, hol és mekkora ballaszttankokat kell elhelyezni 
ahhoz, hogy a hajó rakomány nélkül megfelelő úszáshelyzetbe kerüljön. A 
ballaszttankok méretének függvényében a töltő és ürítő csővezetékek méretét az alábbi 
táblázat határozza meg. 
 

4.2.2.1.5.1 táblázat 
Ballasztvezetékek mérete 

 
 Ballaszttank térfogata [m3]  Cső minimális névleges átmérője [mm] 
 

  20 alatt       60 
  20-40        70 
  40-75        80 
  75-120       90 
190-265     115 

 
A ballasztszivattyú teljesítményének elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a legnagyobb 
ballaszttank töltését vagy ürítését maximálisan 1 óra alatt el tudja végezni. 
A szivattyú elhelyezésénél követelmény, hogy az a vízfelszín alatt legyen. 
 
4.2.2.2 A hajó védelmét szolgáló rendszerek 
 
A hajó számára két olyan veszélyforrás van, amely katasztrófát okozhat, emiatt mindent 
meg kell tenni az ellene való védekezés érdekében. Ezek egyike a tűz, a másik a víz. A 
gyakorlatban az is előfordul, hogy az első veszély leküzdése közben maga a védekezés 
idézi elő, hogy már a második ellen kell intézkedéseket tenni. Amikor ugyanis a tűz 
oltása közben túlzott mennyiségű víz kerül a hajótestbe, a tűz eloltása után sem szűnik 
meg az a veszély, hogy a hajó megsemmisülhet, amennyiben nem teszik meg azokat a 
lépéseket, amely a bejutott víz mennyiségét csökkenti, különben vagy a szabadoldal 
bizonyul kevésnek, és a hajó elmerül, vagy a keresztstabilitás csökken le túlzott 
mértékben, amikor is a hajó felborulhat. 
A víz bejutását a hajó több rendszere is képes minimális szinten tartani, mint pl. a 
vízmentes válaszfalak rendszere, a fenékvíz-eltávolító rendszer, a tűz azonban az a 
veszély, amely ellen több eszköz alkalmazását is megkövetelik a hajók építéséért 
felelősséget vállaló osztályozó intézetek. Alapvető például a tűzoltó csőrendszer 
kialakítása, amely vagy vízzel működik, vagy különleges esetekben széndioxid a 
hatóközeg. Emellett elengedhetetlen a szerkezeti tűzvédelem is, amely a hajó építésénél 
eleve olyan megoldásokat követel meg, amelyek megnehezítik, hogy a tűz 
továbbterjedjen. 
 
4.2.2.2.1 Tűzvédelem 
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4.2.2.2.1.1 Tűzoltó vízrendszer 
 
A hajón ki kell alakítani olyan csőrendszert, amelynek feladata szinte kizárólag az 
esetleg keletkező tűz oltása, tehát semmilyen más olyan funkciója nem lehet, amely 
miatt szükség esetén tűzoltásra nem elérhető. Mindössze két mellékes funkciója van: a 
fedélzetmosás és a horgonylánc mosása. A csőrendszert annyi csatlakozóhellyel kell 
ellátni, hogy a hajón minden pontot két tűzcsapról meg lehessen közelíteni. 
A tűzcsapok mellett tömlőtartó dobokat kell elhelyezni két hüvelyk (50 mm) méretű 
tömlőkkel. A tömlőkön levő fecskendő kifúvónyílása 15 mm átmérőjű, a tömlő hossza 
maximálisan akkora lehet, hogy a tömlő egy méterére viszonyított nyomásesés 
legfeljebb 0,004 bar legyen. 
A tűzoltószivattyú teljesítményére a következő három követelmény érvényes: 
- a szivattyú teljesítménye nem lehet kisebb, mint a fenékszivattyú teljesítményének 

2/3-a, 
- az összes tömlő 15%-át kell tudni egyszerre működtetni, de legalább kettőt 
- a vízsugárnak fel kell hatolnia hajó legmagasabb pontja fölé 12 m-rel. 
A tűzoltószivattyú üzemzavara esetén a ballasztszivattyú felhasználható kiváltásra, de a 
fenékszivattyút tűzoltásra használni tilos, mivel az gyakran továbbít olajos fenékvizet, 
ami a tüzet táplálhatná. 
 
4.2.2.2.1.2 Tűzoltó CO2 rendszer 
 
Amint már említés történt, a vízzel való tűzoltás hajón azt eredményezheti, hogy a tüzet 
ugyan sikerül eloltani, de a hajótestbe került nagy mennyiségű folyadék miatt a hajó 
úszóképessége vagy stabilitása veszélybe kerül. A tűzoltó vízrendszer másik hátránya 
az, hogy a víz nemcsak a hajóra magára, hanem gyakran a rakományra is káros hatással 
van. A harmadik ok, amiért nem mindenütt alkalmazható, hogy ahol olajos anyagok 
égnek, ami szinte minden esetben igaz a gépterekben keletkezett tüzeknél, akkor a 
tűzoltásra használt víznek nincs oltóhatása, mivel az olaj könnyebb a víznél, és a víz 
felületén az égés folytatódik. 
A széndioxiddal való tűzoltás elve az, hogy a levegőnél nehezebb gáz kitölti a teret és a 
tüzet elfojtja, mivel az égéshez szükséges oxigén utánpótlás levegő nélkül megszűnik. 
Nem károsítja a rakományt, használható a gépterekben keletkező tüzek eloltására is, 
ugyanez érvényes a kéménytüzek és a festékraktár-tüzek esetében is. 
A széndioxid azonban nemcsak a tűzhöz, hanem az élő szervezetek számára is 
elengedhetetlen oxigén utánpótlását akadályozza meg, lakóterekben szigorúan tilos 
használni. 
A széndioxid gáz fajlagos tömege 1,83 kg/m3. Tárolási nyomása nem haladhatja meg a 
190 bar értéket illetve a 40oC hőmérsékletet (trópusokon tehát hűtésre van szükség). A 
tároló-kamra általában a hajó orr-részén van elhelyezve. A CO2 csőrendszer elosztó 
rendszer jellegű. A nyomás a kifúvási helyek felé csökken, a fővezetékben 37,5 bar, a 
mellékvezetékekben 16 bar, hogy a túlzott sebességtől keletkező súrlódás miatt 
kicsapódás ne jöjjön létre. A fúvókák átmérője 13 mm. Ahol a gáz kilép a légtérbe, az 
áramlási iránynak vízszintesnek kell lennie, és a gáz elé ütközőlapot kell helyezni. 
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A lakóterek védelme olyan fokú, hogy a széndioxid csőrendszer vezetékeit lakóterekben 
vezetni tilos, ha mégis elkerülhetetlen, csak folyosón mehet keresztül folyamatos 
csővel, csatlakozó nélkül. 
A hajón tűzoltás céljára tárolt széndioxid mennyiségére az az előírás, hogy egyidejűleg 
meg kell tudni tölteni vele a géptér 25%-át és a rakterek 30%-át. 
A csőrendszer anyaga általában hidegen húzott acél, de a palackok közelében vörösréz 
is előfordul. 
A széndioxid tűzoltó rendszer kiépítésénél kötelező oxigénmaszkok elhelyezése, hogy a 
mentés lehetséges legyen. 
 
4.2.2.2.1.3 Habbal oltó rendszer 
 
A széndioxid tűzoltórendszer alternatívája lehet, esetleg tűzoltó vízcsőrendszerrel 
együtt kiépítve, a habbal oltó rendszer. Ennek kivitele csak egy dologban tér el a 
szokásos vizes tűzoltó hálózatoktól: a vízbe habképző anyagot adagolnak, amely a 
fecskendőkből kilépve a vízzel habot képez, és a széndioxidhoz hasonlóan 
megakadályozza az égő anyag oxigénhez való hozzájutását. Habbal való oltásnál a víz 
mennyisége nagyságrendileg kisebb. 
A habbal oltó rendszer alkalmazásakor ügyelni kell arra, hogy ha valamely térben 
permetező tűzoltó fejek vannak elhelyezve, azok ne kapcsolódhassanak be, mert a 
permet összeejti a habot, és ezzel a tűzoltó hatás megszűnik. 
 
4.2.2.2.1.4 Szerkezeti tűzvédelem 
 
Az International Conventions for the Safety of Life at Sea (SOLAS, nemzetközi 
konvenció az élet védelméről a tengeren) egyezmény követelményei közül azok, 
amelyek a hajóépítésben a legnagyobb befolyással bírnak, a szerkezeti tűzvédelemre 
vonatkozó  előírások. A nemzetközi útvonalakon hajózó járművekre vonatkozó 
követelmények eltérőek azokra a személyhajókra, amelyek harminchat utasnál többet 
szállítanak, azokra a személyhajókra, amelyek harminchat utasnál kevesebbet 
szállítanak, szárazáru szállító hajókra és tankhajókra. 
 
Követelmények 
Azokon a hajókon, amelyek harminchat utasnál többet szállítanak, a lakótereket és a fő 
tereket elválasztó válaszfalakat és fedélzeteket úgy kell kialakítani, hogy az utóbbiak 
nem éghető anyagból készüljenek, és a tereket fel kell szerelni vagy automatikus 
tűzjelző és riasztó rendszerrel, vagy automatikusan működésbe lépő vízpermetező és 
riasztó rendszerrel. A hajótestet, a felépítményt és a fedélzeti házakat fel kell osztani 
’A’ osztályú besorolásnál fő függőleges zónákra, amelyek hossza egyik fedélzeten sem 
haladhatja meg a 40 m-t. ’A’ osztályú besorolásnál a fő vízszintes zónákat úgy kell 
elhelyezni, hogy határt képezzenek a hajó vízpermetezéssel ellátott és el nem látott 
zónái között. A fő függőleges zónákon belül elhelyezkedő válaszfalaknak ’A’, ’B’ vagy 
’C’ osztályú besorolásúaknak kell lenniük a szomszédos terek tűzvédelmi kockázatától 
és attól függően, hogy a szomszédos terek vízpermetezéssel fel vannak szerelve vagy 
nincsenek felszerelve. 
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Azoknál a személyhajóknál, amelyek nem szállítanak több, mint harminchat utast, a 
hajótestet, a felépítményt és a fedélzeti házakat fel kell osztani ’A’ osztályú besorolású 
fő függőleges zónákra. A lakótereket és a kiszolgáló tereket vagy teljesen zárt 
válaszfalakkal kell védeni olyan téren belül, amelynek besorolása legalább ’B’ osztályú, 
vagy legalább a folyosó válaszfalai minimálisan ’B’ osztályú besorolásúak, ahol 
jóváhagyott automatikus tűzjelző és riasztó rendszer van telepítve. 

 
4.2.2.2.1.4.1 ábra Szigetelő tábla 
válaszfalon és tűzvédelmi leválasztás 
 
Azokat a szárazáru szállító hajókat, 
amelyek túllépik az 500 bruttó 
regiszter tonnát, általában acélból 
vagy azzal egyenértékű anyagból kell 
építeni, és az alábbi tűzvédelmi 
módszerek valamelyikét kell náluk 
alkalmazni a lakó- és kiszolgáló 
terekben. 
- ’Ic módszer’: az összes belső 

térbeosztó válaszfal ’B’ vagy ’C’ 
osztályú besorolású nem éghető 
anyagból készül, és nincs 
felszerelve automatikus 
vízpermetező, tűzjelző és riasztó 
rendszer a lakó- és kiszolgáló 
terekben, kivéve a füstjelzőket és 
a kézi működtetésű riasztási 
pontokat, amelyeket az összes 
folyosón, lépcsőházban és 
menekülési útvonalon fel kell 
szerelni. 

- ’IIc módszer’: jóváhagyott 
automatikus vízpermetező, 
tűzjelző és tűzriasztó rendszert 
kell telepíteni minden olyan 
térben, ahol tűz keletkezése 
valószínű, a belső térelválasztó 
falak típusára általában nincs 
korlátozás. 

- ’IIIc módszer’: fix tűzjelző és tűzriasztó rendszert kell telepíteni minden olyan 
térben, ahol tűz keletkezése valószínű, és a belső térelválasztásnál alkalmazott falak 
típusára általában nincs korlátozás, kivéve, hogy az ’A’ vagy ’B’ osztályba sorolt 
lakóterek területe az 50 négyzetmétert semmilyen körülmények között sem 
haladhatja meg. 
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A gépterek szerkezetének felső lezáró szerkezeteit acélból kell készíteni és tömítéssel 
kell ellátni. A válaszfalaknak és fedélzeteknek, amelyek a szomszédos tereket választják 
el, megfelelő A, B vagy C minősítéssel kell rendelkezniük a szomszédos terek 
tűzvédelmi kockázatától függően. A 2.000 bruttó regiszter tonnás vagy nagyobb hajók 
raktereit fix tűzoltórendszerrel kell védeni vagy azzal egyenértékű védelmet kell 
biztosítani, kivéve, ha tömegárut vagy olyan rakományt szállítanak, amelyeket a 
hatóságok alacsony tűzveszélyességi szintűnek ítélnek meg. A veszélyes árut szállító 
szárazáru szállító hajók a különleges tűzvédelmi előírások kategóriájába tartoznak.A 
tankhajók építésénél különleges figyelmet kell szentelni azon felépítmények és fedélzeti 
házak külső válaszfalainak, amelyek az olajrakomány tárolására szolgáló tankokkal 
határosak.  
Azokat a lakótereket, amelyek a rakomány tárolására szolgáló tankokkal szomszédosak, 
A60 standard szerinti szigetelést kapnak, nem képezhetők ki a lakótérbe vezető ajtók 
ilyen válaszfalakon át, és valamennyi ablaknak a nem nyitható típusból kell kikerülnie, 
és el kell őket látni acél záró-fedelekkel, ha közvetlenül a főfedélzeten levő téren 
vannak elhelyezve. Azoknak a válaszfalaknak és fedélzeteknek, amelyek eltérő 
tűzvédelmi kockázatú szomszédos tereket választanak el, megfelelő A, B és C 
minősítéssel kell rendelkezniük a lakótéren belül. A 20.000 tonna hasznos terhelésű 
vagy nagyobb új tankhajókon a rakománytank fedélzet területét és a rakománytankokat 
fix fedélzeti haboltó rendszerrel és fix inert gáz rendszerrel kell védeni. A 2.000 tonna 
hasznos terhelésnél kisebb tankhajókat fix fedélzeti haboltó rendszerrel kell felszerelni 
a rakománytankok környezetében. 
 
’A’, ’B’ és ’C’ osztályú elválasztó szerkezetek 
Az ’A’ osztályú elválasztó szerkezeteket acélból vagy azzal egyenértékű anyagból kell 
kialakítani, és képeseknek kell lenniük arra, hogy megakadályozzák a füst és láng 
átterjedését egy egyórás standard tűzpróba végén. A szokásos merevített acél válaszfal 
vagy fedélzet az A-0 minősítésként ismert osztályozást kapja. Amennyiben valamilyen 
nem éghető anyagból való szigetelést kap az acél válaszfal, hosszabb időre van szükség 
ahhoz, hogy a tűzzel ellentétes oldalon az átlagos hőmérséklet megemelkedjen 139°C-
szal, illetve a bármely ponton mért hőmérséklet legfeljebb 180°C-szal a standard 
tűzpróba alatt az eredeti hőmérséklet fölé. Az ’A’ osztályú elválasztó szerkezetek 
esetében ez az idő a következő. 

 
Osztály  Idő (min) 
A-60  60 
A-30  30 
A-15  15 
A-0    0 

 
A 4.2.2.2.1.4.1 ábra acél elválasztó szerkezeteket mutat tipikus szigeteléssel, amelynek 
anyaga azbesztmentes szállal erősített szilikátos szigetelő tábla. A ’B’ osztályú 
elválasztó szerkezetekre az jellemző, hogy konstrukciójuknak köszönhetően képesek 
megakadályozni a láng átterjedését a félórás standard tűzpróba végén. Különféle 
szabadalommal védett anyagból készült táblát használnak széles körben, ahol ’B’ 
osztályú elválasztó szerkezetekre van szükség, és két minősítés létezik, a B-0 és a B-15. 
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Ezek a számok a szigetelés hatásosságára jellemzőek, pl. amíg a tűzzel ellentétes 
oldalon az átlagos hőmérséklet nem emelkedik 139°C-szal, illetve a bármely ponton 
mért hőmérséklet legfeljebb 225°C-szal az eredeti hőmérséklet fölé az adott idő alatt. 
A ’C’ osztályú elválasztó szerkezeteket jóváhagyott nem éghető anyagokból készítik, de 
nem szükséges semmilyen mennyiségi követelménynek megfelelniük a füst és a láng 
átterjedésére illetve a hőfokra emelkedésére vonatkozóan. 
 

Osztály  Idő (min) 
B-15   15  
B-0     0 

 
A standard tűzpróba, amellyel a minősítés megtörténik, olyan teszt, amelynek során az 
elválasztó szerkezet egy példányát, amelynek felülete legalább 4,65 négyzetméter és 
egyik hosszmérete 2,44 m, kemencében végzett teszteknek teszik ki adott idő-
hőmérséklet arányok szerint, amelyekhez a pontokat az alábbi koordinátákból 
megrajzolható sima görbéből veszik ki. 
 
Az első 5 perc elteltével  538°C  
Az első 10 perc elteltével  704°C  
Az első 30 perc elteltével   843°C  
Az első 60 perc elteltével   927°C 
 
Néhány tipikus példa szerepel az alábbi táblázatban olyan elválasztó szerkezetekre, 
amelyek olyan személyhajón alkalmazhatóak, amely harminchat utasnál többet szállít. 
 
Válaszfal  Szomszédos terek     Osztály 
 
Fő tűzzóna  Konyha/folyosó      A-60  
Fő tűzzóna   Kormányállás/folyosó     A-30  
Tűzzónán belül Szellőzőgépház/lépcsőház    A-15  
Tűzzónán belül Kabin/folyosó (nem permetezett zóna)  B-15  
Tűzzónán belül Kabin/folyosó (permetezett zóna)   B-0 
 
Nyílások a tűzvédelmi elválasztó szerkezeteken 
Általában a tűzvédelmi elválasztó szerkezeteken kialakított nyílásokat fel kell szerelni 
állandó zárható szerkezettel, amelyeknek ugyanolyan tűzállási minősítéssel kell 
rendelkezniük, mint az elválasztó szerkezet. Megfelelő intézkedéseket kell tenni, hogy 
biztosítani lehessen, hogy az elválasztó szerkezet tűzzel szembeni ellenállása nem 
csökken attól, hogy csövek, szellőzőcsatornák, elektronos vezetékek, stb. haladnak át 
rajta. 
A fő tűzzóna elválasztó szerkezeteinél a lehető legnagyobb körültekintéssel kell eljárni. 
A fő tűzzóna válaszfalain és a lépcsőházak falain levő ajtónyílásokra olyan ajtókat kell 
felszerelni, amelyek tűzállósága megegyezik a válaszfaléval és önzáróak, mivel 
beépítésük 31 fokos ferdeséggel történik. Az ilyen ajtókat egy vezérlőállásról lehet 
bezárni vagy egyidejűleg vagy csoportokban, és egyenként is a helyszín közeléből. A 
szellőzőcsatornákat ideális esetben egy tűzzónán belül kell vezetni, ahol azonban át kell 
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haladniuk fő tűzzóna válaszfalon vagy fedélzeten, teljesen üzembiztos automatikus 
zárású tűzcsillapítót kell beépíteni a csatorna belsejében  a válaszfalnál illetve 
fedélzetnél. Ez leginkább acél csappantyú a csatornán belül, amelyet egy külső olvadó 
biztosítékkal rögzített súlyzár tart állandóan nyitva. A csappantyúnak lehetőséget kell 
adnia arra is, hogy kézzel be lehessen csukni, és kell rendelkeznie valamilyen jelzéssel, 
hogy nyitva van éppen vagy csukva (ld. 4.2.2.2.1.4.1 ábra). 
 
A különleges kategóriájú helyek védelme 
A különleges kategóriájú hely egy zárt tér a válaszfal fedélzet felett vagy alatt, amelyet 
olyan motoros járművek szállítására használnak, amelyek a saját meghajtásukhoz 
szükséges üzemanyagot saját tankjukban tárolják, és amelyekhez az utasoknak 
hozzáférés van biztosítva. Nyilvánvaló példák erre a garázsok a ro-ro személyszállító 
hajókon és a járműfedélzetek a ro-ro áruszállító hajókon. Az ilyen tereknek nem lehet 
úgy biztosítani a normál fő függőleges tűzzónákat, hogy a hajó üzemét ne zavarják. 
Egyenértékű védelemnek számít az ilyen terek esetében, ha biztosítva van, hogy a tér 
vízszintes és függőleges határait képező fedélzetek és válaszfalak fő tűzzóna elválasztó 
szerkezeteknek vannak tekintve, és üzembiztos fix tűzoltórendszer van felszerelve a 
térben. Ez utóbbi rendszerint fix nyomásos vízpermetező rendszer, amelyet általában 
egy automatikus tűzjelző rendszer hoz működésbe. Különleges vízelvezető nyílások 
vannak kialakítva, hogy a tűz oltásához a rendszer által kipermetezett vizet a fedélzetről 
el lehessen vezetni, és el lehessen kerülni a stabilitás romlását. 
 
Nagysebességű járművek tűzvédelmi megoldásai 
Az IMO nagysebességű járművekre érvényes szabálygyűjteménye (High Speed Craft 
Code, HSC Code) tekintetbe veszi a könnyű szerkezeti anyagok alkalmazását, 
amilyenek az alumíniumötvözetek és a szálerősítésű műanyagok, amelyek az acélnál 
sokkal kevésbé tűzállóak. Következésképpen ez a szabálygyűjtemény a tűz elleni 
szigetelésnél új megközelítést fogadott el ahhoz képest, amelyet a SOLAS tett magáévá 
a hagyományos acélhajókra vonatkozóan. A HSC Code bevezette a ’tűznek ellenálló 
anyag’ koncepcióját, amely esetleg éghető anyag, vagy éghető anyagok kombinációja, 
feltéve, hogy meg tud felelni egy előírt tűzpróbának, amely a hő kibocsátását 
korlátozza, illetve csökkenti a füstképződést és a láng terjedését. Szintén bevezetésre 
került a ’tűznek ellenálló elválasztó szerkezet’ koncepciója, amely korlátozza a láng 
terjedését az egyik térből a másikba egy előírt időn belül, amely az utasoknak a 
járműről történő evakuációjához kell. A tűznek ellenálló elválasztó szerkezet készülhet 
nem éghető anyagból, tűznek ellenálló anyagból és a kettő kombinációjából. 
 
4.2.2.2.2 Mentőszivattyú és csőrendszer 
 
A hajó másik réme a tűz mellett a víz, amennyiben abból túl sok került be a hajótestbe. 
A hajóba üzemszerűen bejutó víz eltávolítását, mint láttuk, a fenékszívó csőrendszer 
végzi el, azonban annak teljesítménye nem elegendő olyankor, ha akár rosszul lezárt 
rakodónyíláson át, akár tűzoltás során a bejutott víz mennyisége túl nagy. 
Ezt a feladatot végzi el a mentő-csőrendszer. 
Tulajdonképpen fix kiépített csőrendszerről ebben az esetben nem lehet beszélni, mivel 
a rendszer a fedélzeten egy kizárólag erre a célra elkülönített térben elhelyezett 
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szokatlanul nagy teljesítményű szivattyúból és a tér külső falaira telepített 
csatlakozókból áll, amelyekhez a megfelelően nagy átmérőjű rugalmas szívótömlőket 
lehet illeszteni, és azokat az elárasztott térhez, vagy esetleg egy másik hajó elárasztott 
teréhez lehet elvezetni. 
A mentőszivattyú feladatát olyan esetben, amikor a ballasztvízrendszer szivattyúja 
rendelkezik megfelelő teljesítménnyel, és a mentési funkcióhoz szükséges külső 
csatlakozók biztosítva vannak, az is elvégezheti. 
 
4.2.2.3 A gépi berendezéseket kiszolgáló rendszerek 
 
A hajó erőgépei a propulziót és a segédüzemet látják el energiával. Működésükhöz 
szükség van a következő kiszolgáló csőrendszerekre: 
- üzemanyag rendszer, 
- kenőolaj rendszer, 
- levegőrendszer, 
- hűtővíz rendszer és 
- égéstermék elvezető (kipufogó) rendszer. 
 
4.2.2.3.1 Üzemanyag rendszer 
 

4.2.2.3.1.1 ábra Két 
főgépes dízelmotoros hajó 
üzemanyag rendszere 
 
Az üzemanyag a főgépek 
és segédgépek 
működéséhez szükséges 
energiahordozót biztosítja. 
Abban az esetben, ha a 
főgépek más 
üzemanyaggal működnek, 
mint a segédgépek, két 
teljesen független rendszert 
kell kiépíteni. A 
hajótulajdonosok azonban 
minél nagyobb 
gazdaságosságra 
törekszenek, így az a 
helyzet az általános, hogy 
valamennyi erőgép azonos 
üzemanyagot igényel. 
A rendszer kialakítása 
minden esetben meg kell, 
hogy feleljen az adott hajó 
fő- és segédüzeme, és az 
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egyéb különleges feltételek által megszabott feltételeknek. A rendszer két fő feladata a 
hajó üzemanyag készletének kezelése és az erőgépek ellátása. 
A világ polgári céli hajózásának döntő többségére a dízelmotor a jellemző, ezért ebben 
az anyagban a dízel üzemnél elfogadott megoldásokat ismertetjük. 
A dízelmotorok adagoló szivattyúi csak hozzáfolyással képesek működni, ezért 
biztosítani kell a géptér felső részében elhelyezett ejtő-tartályt (napi tartályt). A tankban 
levő üzemanyagot az üzemanyag szivattyúval a napi tartályba töltik, hogy a motor 
adagoló szivattyújához hozzáfolyhasson. Az üzemanyag útja tehát a behajózástól (az 
üzemanyag tank megtöltésétől) a felhasználásig a következő: 
 
tankhajó › üzemanyag tank › üzemanyag szivattyú › napi tartály › motor 
 
Amennyiben az üzemanyag eredete kétséges vagy egyéb körülmény szükségessé teszi, 
ülepítő tartályba kerül szűrőn keresztül, és onnan egy másik szivattyú nyomja fel a 
letisztult üzemanyagot. Az ülepítés és előzetes szűrés helyett alkalmazhatóak a 
szeparátorok, amelyek sokkal termelékenyebben az ülepítésnél. 
A napi tartályban a főgépek 8-órás üzeméhez elegendő üzemanyag tárolható. Általában 
egy napi tartály van, de szükség esetén kettő is kialakítható. Az üzemanyag 
szivattyúnak önfelszívónak kell lennie, és ökölszabályként ezer lóerőnként 30 m3/h 
teljesítményt követelnek meg. 
A 4.2.2.3.1.1 ábrán egy szokásos üzemanyag csőrendszer látható. 
 
4.2.2.3.2 Kenőolaj rendszer 
 
A kenőolaj rendszer kialakítása az üzemanyag rendszeréhez hasonlóan két fő feladat 
teljesítésének van alárendelve, a hajón levő kenőolaj készlet behajózása (kivételes 
esetekben kihajózása), tárolása és kezelése, valamint a gépek ellátása. Emellett felmerül 
azonban a harmadik jelentős feladat is, ami abból adódik, hogy az üzemanyaggal 
szemben a kenőolaj nem egyszerűen elfogy, hanem friss olajból fáradt olajjá változik 
az egyes gépekre jellemző adott üzemidő során. Emiatt tehát azzal is foglalkozni kell, 
hogy a gépekből kinyert fáradt olajat szükséges tárolni és kikötőbe érkezéskor a hajóból 
eltávolítani. 
A rendszer első funkciója viszonylag egyszerű: a kenőolaj betöltő nyíláson át zárt 
rendszerben a tankhajóból vagy parti töltőállomásról a hajó kenőolaj tankjába kerül. A 
készlet eljuttatását az egyes gépek saját zárt rendszeréhez a kenőolaj szivattyúval lehet 
elvégezni. Ez a szivattyú elektromos meghajtású örvényszivattyú és a segédüzem része. 
A gépek saját üzeméhez nincs rá szükség, de közre tud működni olyankor, ha nem külső 
szivattyúval történik a készlettank feltöltése, illetve a fáradt olaj kihajózásánál is 
szerepe van. 
Az egyes gépek, amelyek kenőolajat igényelnek, kisebb eszközökön kívül, amelyeket 
manuálisan szolgálnak ki gépészek, lényegében a fő- és segédgépek. Ezek jellegüknél 
és üzemüknél fogva saját kenési rendszerrel bírnak, csupán a rendszer feltöltése igényel 
felügyeletet. A leggyakoribb esetekben a fő- és segédgépek dízelmotorok. A főgépek 
szinte minden esetben, a segédgépek pedig nagyobb teljesítményű egységek esetén 
száraz olajteknővel működnek (száraz-karteresek), ami azt jelenti, hogy csak annyi 
kenőolaj van az olajteknőben, amennyit a karterszivattyú már nem tud eltávolítani. A 
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gép olajkészlete a kiegyenlítő tartályban van, innen nyomja be a kenőszivattyú az olajat 
az egyes kenési helyekre (szelephimbák, szelepek, a gépről meghajtott segédeszközök, 
a forgattyús tengely csapágyai, stb.). 
A kisebb dízelmotorok nedves-karteres rendszerűek, nincs külön kiegyenlítő tartályuk, 
a gép készlete az olajteknőben van. A kenőszivattyú innen szív és az olajat a kenési 
helyekre nyomja. 
Mivel a kenőolaj a kenési funkción kívül hűti is a kenési helyeket, eközben 
felmelegszik. Szükség van tehát az olaj hűtésére is, amely csöves hőcserélőkben zajlik 
le, a hűtőközeg a gép hűtőfolyadéka. Az olaj élettartamának meghosszabbításához az is 
elengedhetetlen, hogy a kenési művelet során bekerült szennyeződéseket el lehessen 
távolítani, tehát a karterből jövő olajat szűrőn kell átfolyatni. 
A kenőolaj-szivattyúk rendszerint önkenő jellegűek, többnyire fogaskerék-szivattyúk. 
A kenőolaj csőrendszer hajóhoz tartozó része az elmondottak értelmében viszonylag 
egyszerű. A gépek kenőolaj rendszerét azok gyártója saját konstrukciója szerint alakítja 
ki, csak a gépek és a hajó rendszere közötti összeköttetést kell a hajóépítőnek 
biztosítania. A gépek saját rendszere megfelelő műszerekkel is el van látva, a fő kenési 
helyeken uralkodó nyomást és a kilépő olaj hőfokát ezek jelzik. A kiegyenlítő tartály 
többnyire a hajó tartozéka, annak folyadékszintjét szintjelzőn lehet figyelni. 
 
4.2.2.3.3 Levegőrendszer 
 
A hajókon számos feladat csak sűrített levegővel oldható meg. Ezek általában: 
- főüzemi dízelmotorok indítása, 
- hajókürt és jelzőrendszerek működtetése, 
- fenékszelep kifúvatása, 
- szennyvízszelepek tisztítása, 
- egyes esetekben a hajó fűtését és melegvíz ellátását végző olajkazán táplálása, 
- kéziszerszámok működtetése. 
 
A sűrített levegő tárolására légpalackok szolgálnak, előállítását kompresszorok végzik. 
Rendszerint van elektromosan vagy közvetlenül egy külön erőgépről meghajtott 
segédüzemi kompresszor és a főgépekre is rá van építve az úgy nevezett 
tengelykompresszor. A sűrített levegő az elmondottak szerint a hajó gépi üzemének 
egyik legfontosabb része, tehát az előállítására szolgáló kompresszor mindenképpen 
elindítható kell, hogy legyen. Amennyiben a segédüzemi kompresszor az elektromos 
hálózatról működik, akkor kell lennie olyan segédgépnek, amelyet kézi erővel be lehet 
indítani. Amennyiben külön saját erőgépe van, annak kell kézzel indíthatónak lennie. 
A hajók sűrített levegő rendszere teljesen eltérő az általános ipari alkalmazásoktól. A 
levegőrendszer nyomása 35 bar, a csővezetékeket 70 bar értékre kell tervezni, ami 
rendkívül jó anyagot igényel. A levegő kis sűrűsége miatt áramlási veszteséggel nem 
kell számolni. Minimális hálózati nyomás 10 bar. 
A vezetékekben vízlecsapódás fordulhat elő, ezért egyenesre kell tervezni lehetőség 
szerint, és lejtősre kell kialakítani. A pára miatt lecsapódó víz kifúvatására mind a 
vezetékben, mind a palackon lehetőséget kell biztosítani. 
A levegőrendszer próbálása során szappanos vizet használnak, a szivárgást a habosodás 
jelzi. 
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A légpalackok összes űrtartalmát a légszükséglet ismeretében lehet meghatározni. A 
gépek gyártói megadják egy indítás levegőszükségletét, a többi szükséglet mellett a 
főgépek 10-16-szoros indítását kell tudni biztosítani anélkül, hogy a segédüzemi 
kompresszort be kellene indítani. 
A légpalackok darabszáma az összes űrtartalomból és a beszerezhető illetve a géptérben 
elhelyezhető palackok űrtartalmától függ. Általában főgépenként egy-egy palack van, a 
segédüzemi levegőigényhez egy további palackot helyeznek el. 
A légtartályokat általában álló helyzetben építik be, bár az utóbbi években a fekvő 
kivitelű légtartályok is megtalálhatóak. Az álló palackok egyik végükön vannak 
szerelvényekkel ellátva, és zavartalanabb a vízlefúvatás művelete. Amennyiben a géptér 
magassága korlátot szab, legfeljebb 20o-os szögben a palackok megdönthetőek. 
A palack felső végén kialakított fejre három vezeték csatlakozik: a töltő-, a fogyasztó- 
és a kifúvató-vezeték, az utóbbi a palack aljáig lenyúlik. A lefúvatásnál nem csupán a 
lecsapódó víz távozik el, hanem a kompresszorokból a levegővel bekerülő olaj is. A 
lefúvatás során a folyadékkal telített levegőt a fenékbe vezetik, a kiürülő folyadék aztán 
a fenékszívó rendszerrel üríthető a szennyvíztartályba. 
A segédüzem kompresszor általában szokásos dugattyús kompresszor. 
A főgépre épített kompresszor lehet a gép egyik hengere (pl. öthengeres motornál a 
hatodik henger a kompresszor), vagy lehet egy normál dugattyús kompresszor, amelyet 
a főgép hajt meg. 
A dugattyús kompresszorok hűtése hasonlóan van megoldva, mint az erőgépeké. A 35 
bar üzemi nyomás egyébként kétfokozatú konstrukciót tesz szükségessé. 
 
4.2.2.3.4 Hűtővíz-rendszer 
 
A hűtővíz rendszer funkciója az erőgépeknél és egyéb helyeken állandóan keletkező 
hőmennyiség elvezetése. Három fő hő-termelő forrás van: 
- az erőgépek hengereiben uralkodó magas égési hőmérséklet miatt keletkező 

hőmennyiség, 
- a hajócsavarok tengelyeinek csapágyainál keletkező hő és 
- a kipufogócsövek és dobok magas hőmérséklete miatt keletkező hő. 
 
A hő-termelő források hűtése lehet közvetlen vagy közvetett. Közvetlen hűtés olyan 
helyen alkalmazható, ahol a hűtött berendezés nem kényes, pl. a tengelycsapágyak és a 
kipufogó csövek esetében (ez utóbbiakat csak olyan mértékig kell lehűteni, hogy ne 
jelentsenek tűzveszélyt a közelükben levő szerkezeti elemeknek átadott hősugárzás 
útján). Az erőgépek belső hűtőjáratai azonban olyan kényesek, hogy külső vízzel való 
hűtés elképzelhetetlen. Ezért a motorok hűtése mindig közvetett, azaz két körös: egy 
csöves hőcserélő csöveiben áramlik a külső víz, amely a fenékszeleptől az 
iszapszekrényen és szűrőn át érkezik, a csövek között keresztirányban pedig a belső 
vízkör közege áramlik, amely ivóvíz minőségű, esetleg ioncserélt víz, hogy a motor 
hengereinek hűtőjárataiban semmilyen lerakodás ne keletkezzék. 
A dízelmotorok esetében a külső vízkör vízigénye egy lóerőre számítva kb. 40 liter. A 
csövek méretét úgy kell megválasztani, hogy szívócsőben a 2 m/sec, nyomócsőben az 5 
m/sec sebességet a folyadék le lépje túl. Nagyobb sebességnél aránytalanul megnőne a 
szivattyú teljesítménye a veszteség miatt. 
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A következő ábra egy egycsavaros teherhajó szokásos hűtővíz rendszerének 
legfontosabb részleteit mutatja. 
 

4.2.2.3.4.1 ábra Hűtővíz 
csőrendszer 
 
A sémáról kiderül még 
néhány részlet. A külsővíz 
szivattyú szolgáltatja a 
vizet a tűzoltó és a ballaszt 
vízrendszer számára, 
amennyiben a rendszerek 
saját szivattyúja hibás 
vagy nem elegendő. 
Ugyanígy a hagyományos 
fa- vagy gumiléces 
tönkcső-csapágyak 
hűtéséhez és kenéséhez 
szükséges külső víz 

táplálását a főgép külsővíz szivattyúja végzi. 
A főgép belsővíz rendszere alkalmas a segédgépek előmelegítésére, illetve ez fordítva is 
elképzelhető, természetesen az több időt vesz igénybe. 
A hőcserélő hibája esetén vészüzemként lehet a főgépet közvetlenül a külső vízzel 
hűteni, azonban ez nem lehet tartós, és a normál üzemre való visszatérés előtt a belsővíz 
rendszert át kell mosni. 
A sémán nem szerepel minden részlet. Az említetteken kívül a főgép két 
vízszivattyújának képesnek kell lennie egymás helyettesítésére. 
A külsővíz szivattyút rá kell tudni kapcsolni a fenékvíz rendszerre, és helyettesítenie 
kell az esetleg üzemképtelen fenékvíz szivattyút. 
Ezen kívül számos olyan egyedi megoldás létezik, amely a hűtővízrendszert hasznosítja, 
pl. egyes tereket fűteni lehet a belső vízzel.  
 
4.2.2.3.5 Égéstermék-elvezető (kipufogó) rendszer 
 
A hajó energia-ellátását (a propulzió és a segédüzem számára egyaránt) olyan erőgépek 
biztosítják, amelyek fosszilis tüzelőanyagok elégetésével állítják elő az energiát 
(kivételt képeznek a nukleáris főüzemmel épített hajók). Az égés során füstgázok és 
kipufogó gázok keletkeznek, amelyek károsíthatják a környezetet, ezért azok 
biztonságos elvezetéséről gondoskodni kell. 
Az erőgépek gyártója meghatározza a füstgázok elvezetésére szolgáló csővezeték 
méretét, ennél nagyobb keresztmetszetet érdemes alkalmazni olyankor, ha a vezeték 
különlegesen hosszú. A belsőégésű motorok kipufogó vezetékébe dobot kell építeni a 
kipufogás zajának csökkentése érdekében. A dobokat a hajó kéményében helyezik el, 
ahol a lakótér fűtővízrendszerének tágulási tartálya is helyet kap. A fűtés és melegvíz-
ellátás feladatát teljesítő segédüzemi kazán füstcsöve dob nélkül van felvezetve a 
kéménybe. 
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4.2.2.3.5.1 ábra 
Egycsavaros áruszállító 
hajó szokásos kipufogó 
rendszere 
 
A belsőégésű motorok 
működésük közben 
rezgéseket keltenek, a 
segédgépek ezen kívül 
rendszerint rugalmasan 
vannak alapozva, így 
mindenképpen szükség van 
a gép és a csőrendszer 
bizonyos szétválasztására, 
hogy a folyamatos fémes 
kapcsolat a hajó és a gép 
között meg legyen 
szakítva. Erre szolgálnak a 
rugalmas közdarabok. A 

kisebb gépeknél ezek lehetnek gégecsövek, de előfordulnak gömbcsuklós szerkezetek 
is. 
A nagyobb gépeknél a rezgések a merev alapozás miatt mindenképpen átjutnak a 
hajótestre, azoknál azonban a konstrukció biztosítja az alacsony vibrációs szintet. Ott 
inkább a hő-tágulásra kell figyelmet fordítani (ami a kisebb gépeknél is része a 
problémának), erre a célra megfelelő harmonikaszerű közdarabok állnak rendelkezésre. 
Ezek konstrukciója olyan, hogy a közdarab alsó végén levő karima hegesztett kötéssel 
csatlakozik a harmonika alsó végéhez, amelynek felső vége a felső karimához van 
hegesztve. Ez több milliméter hő-tágulást tesz lehetővé. Az alsó karima azonban egy 
belső csődarabhoz is hozzá van hegesztve, amely elfér a harmonika belsejében, és felső 
vége szabadon van hagyva. Amikor az alsó és felső karima a hőhatás miatt változtatja 
egymáshoz képest a távolságát (gyakran szögét és tengelyvonalát is), a csődarab az alsó 
karimával együtt mozog. Feladata lényegében az, hogy a kipufogógázt átvezesse a 
harmonikán, és a füstgázból a koromrészecskék ne tudjanak lerakodni a harmonika 
öbleiben. 
A kipufogó- és füstgázelvezető csöveket szigetelni kell, mivel a bennük áramló közeg 
hőmérséklete 2-300oC, ami tűz- és balesetveszélyt jelentene. A szigetelés általában 
ásványi gyapot, amelyet olyan helyen, ahol nincs az a veszély, hogy valami felsérti a 
szigetelést, kenderszövettel csavarnak be és tűzálló ezüsttel festenek be, ahol pedig ki 
vannak téve fizikai sérülésnek, vékony lemezburkolattal látnak el, amelyet oldható 
kapcsok tartanak a helyén. A szigetelés kb. 5 cm vastag. 
A dobok zajcsökkentő hatása abból ered, hogy a füstgáz a dobon belül többször is 
hirtelen nagyobb térbe jut, ahol kiterjedhet, majd ismét szűkebb nyíláson kényszerül 
áthaladni. 



BBBZ kódex 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.2.2 Rendszerek                                                                                      2. kiadás 2009.  
32 

A csőrendszer hideg és meleg állapota között jelentős a hosszkülönbség. Emiatt 
szükséges egyrészt a rugalmas közdarab, másrészt a lehető legtöbb irányváltoztatás a 
dilatáció kiegyenlítésére. 
A jelentős méretű és hosszúságú csővezetékek súlya jelentős, ezért megfelelő méretű és 
konstrukciójú tartókat kell a vezetékek mentén a falakon elhelyezni és a csöveket 
azokhoz erősíteni. A függőleges szakaszokra felhegesztett tartókarimák 
elengedhetetlenek. 
 
Hő-hasznosítás 
A kereskedelmi hajókra az a jellemző, hogy viszonylag nagy távolságokat tesznek meg 
tartósan a maximális sebesség közelében. A főgépek ilyenkor huzamosan közel 100% 
teljesítménnyel dolgoznak, és a gépekből eltávozó füstgáz hőmérséklete állandóan 
300oC körül van. A füstgázok hőtartalmának kinyerését szolgálják a hő-hasznosító 
kazánok. 
A hő-hasznosító kazánok olyan kipufogódobok, amelyeket hőcserélőként alakítanak ki, 
és a füstgáz lángcsöves kazánhoz hasonlóan a belső csöveken áramlik át, a csövek 
közötti térben a fűtővíz-csőrendszer közege áramlik keresztirányban. A füstgáz 
hőmérséklete a fűtővíz áramlási sebességétől és a hőcserélő felületétől függően 50-60 
fokkal csökken, a fűtővíz pedig felmelegedve áramlik a fűtőtestekhez. 
A hő-hasznosítás két szélső esete a nyári időszak, amikor a kipufogógázt a hő-
hasznosító megkerülésével csak egy kipufogó dobon át vezeti a szabadba, illetve a 
leghidegebb időszak, amikor a hő-hasznosító teljesítménye nem elegendő a fűtőtestek 
melegen tartásához. A hő-hasznosítót tehát egyrészt lekapcsolhatóra kell megtervezni, 
másrészt sorba kell kapcsolni a segédkazánnal, hogy amennyiben nem elegendő a 
leadott hő, a fűtővizet tovább lehessen hevíteni. 
A hő-hasznosítás lehetőségének kihasználását vagy elmulasztását a hajótulajdonosnak 
kell mérlegelnie az adott hajó üzemi körülményeinek ismeretében. 
 
4.2.2.4 A személyzet és utasok életfeltételeit biztosító rendszerek 
 
A hajókon a legénység és az utasok alapvető igényeinek kielégítésére szivattyúk és 
megfelelő csőrendszerek vannak kialakítva, ilyen pl. a hideg és meleg édesvíz hálózat, 
valamint a szaniter célra és tűzoltásra szolgáló tengervíz csőrendszer. 
 
4.2.2.4.1 Hideg- és melegvíz vízellátó rendszer 
 
A hajó vízellátó rendszerének alapvetően két különféle feladatot kell teljesítenie. Egyik 
az ivóvíz minőségű vizet igénylő funkciók összessége, a másik az olyan műveletekhez 
szükséges víz biztosítása, ahol higiéniailag és tisztaság szempontjából elegendő a külső 
víz használata. A két vízminőség két független rendszert követel meg. 
Ivóvíz minőséget kell biztosítani az ivóvíz csapok, a zuhanyozás és a főzés és 
mosogatás, illetve mosodai műveletek részére. Mindkét rendszer nyomását hidrofor 
tartály biztosítja. A rendszerek nyomása csak a nagy személyhajókon éri el a városi 
hálózatok értékét, a kereskedelmi hajókon a rendszer túlnyomása 1-2,5 bar. 
Egyre több nagy személyszállító hajó rendelkezik nagy kapacitású alacsony-nyomású 
desztilláló berendezéssel, amellyel az út során édesvizet tudnak előállítani, ugyanis a 
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nagy fogyasztás miatt tekintélyes méretű tankokat kellene beépíteni. Azok helyét 
jobban tudják úgy hasznosítani, hogy üzemanyagot szállítanak bennük, amellyel a hajó 
hatósugara nő. Az iváshoz és főzéshez szükséges ivóvízmennyiséget illetve a 
mosdáshoz szükséges vizet, stb., a kettősfenékben elhelyezett tankokban tárolják, ez 
független rendszer, a két különálló rendszer szivattyúja is független egymástól, bár 
mindkettő ivóvíz minőséget jelent. A melegvíz eredetileg a hideg ivóvízrendszerből 
származik, egy visszacsapó-szelepen át jut a tároló rendszerű bojlerbe, amely 
fűtőbetétekkel van ellátva, a melegvíz pedig a rendszer nyomása alatt jut a kifolyó 
szerelvényekhez. 
A külső víz alkalmazható a WC-k öblítésére és a takarítási műveletekhez. A szaniter 
vízrendszer a toalettek öblítéséhez és hasonló célokra szolgáltatja a tengervizet, a 
teherhajókon lehet a szivattyú hidro-pneumatikus meghajtású, a személyhajókon 
azonban, ahol nagyobbak az igények, a szivattyúnak folyamatosan működnie kell. 
Megoldható a külsővíz hidrofor feltöltése a főgép külsővíz szivattyújával is. 
A vízigény számítására a hajóosztályozó intézetek előírásait kell figyelembe venni. A 
számításnál a legfontosabb három tényező a hajó kategóriája, az ellátandó létszám és a 
hajó akciósugara. Ökölszabályként 10 litert lehet számítani naponta fejenként ivóvízből 
és 20 litert mosdásra illetve hasonló felhasználásra. 
 
4.2.2.4.2 Szennyvíz- és fekáliarendszer 
 
A hajón felhasznált víz, amennyiben környezet- vagy egészségvédelmi szempontból 
káros, nem vezethető vissza a külső környezetbe a hajóról, hanem az arra rendszeresített 
tankokba kell vezetni, majd kikötőben elszállíttatni. A szennyvíz és a fekália általában 
külön tankba kerül. A környezetre nem ártalmas szennyezett víz közvetlenül a külső 
vízbe továbbítható, a kidobó-vezeték nem vezethető át a hajó oldalán a szabadoldal 
alatt.  
A szennyvíz-vezetékeket az épületgépészeti elvek szerint kell vezetni. Minden 
lefolyónál bűzzárt kell alkalmazni, az olyan csővezetékeket, amelyekben fekália is 
lehet, vagy vízszintesen kell vezetni, vagy legfeljebb 5 fok lejtéssel, különben 
elzáródhatnak. 
A hajótestben levő lefolyóvezetékeknél fontos szempont, hogy a tank telítődésekor ne 
folyhassanak vissza. 
 
4.2.2.4.3 Fűtő-csőrendszer 
 
A hajókon a fűtőrendszerben áramló közeg az esetek nagy többségében melegvíz, a 
gőzt csak olyan hajókon használják, ahol az nem igényel külön előállítást, de a 
melegvíz jobb szabályozhatósága miatt ott is gyakran használják hőcserélőket a 
közvetlen gőzfűtés helyett. A melegvízfűtéshez szükséges hőt a segédüzemi kazán 
termeli, de van, ahol a dízel főgép kipufogógázának hőtartalmát hasznosítják. 
A csőhálózat kialakításának módja nem különbözik a szokásos épületgépészeti 
gyakorlattól. 
Azokon a hajókon, ahol a fő- és segédüzem egyaránt elektromos alapokra van fektetve, 
a fűtés is elektromos. Ez a legkönnyebben szabályozható és leggazdaságosabb rendszer. 
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A fűtött terekben szokásos hőmérsékleti értékek, amelyeket a fűtőrendszer tervezésénél 
figyelembe kell venni -15oC külső hőmérséklet esetén: 
 
 Helyiség   Belső hőmérséklet oC 
 
 lakókabinok    20 
 fürdőszoba    25 
 géptér (álló gépnél)   15 
 
4.2.2.4.4 Szellőztető rendszer 
 
A hajó személyzeti lakóterében és az utasszállító hajók utasterében biztosítandó 
légcsere mértékét a hajóosztályozó intézetek írják elő. 
Személyzeti lakóterekben óránként 3-5-szörös légcsere szükséges, egyébként az 
épületgépészeti gyakorlattól nincs jelentős eltérés. 
A munkára szolgáló terekben, amilyen a gép- és kazántér, az osztályozó intézetek 
pontosan előírják a szellőztetés módját és mértékét. A gép- és kazánterekben túlnyomást 
kell biztosítani. 
A szellőztető rendszer ventilátorai kevés kivételtől eltekintve centrifugális gépek, a 
légcsatornák lehetnek szögletesek, ezeket jól el lehet rejteni a burkolat alatt, de lehetnek 
a kereskedelemben forgalmazott spirálhegesztésű kör-keresztmetszetű csövek is. 


