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PRZEDMOWA
BN-88/3732- 17 jest tłumaczeniem normy ISO 6454-1984 Shipbuilding - Strum boxes z zac howaniem układu i numeracji punktów
z małymi zmianami uwidocznionymi w odsyłaczach i Informacjach dodat.kowych, które nie zmie ni ają merytorycznych pos tan o wień normy ISO.
W przypadkach spornych rozstrzygający jest tekst angielski.
Przedmowa oraz Inrormacje dodatkowe stanowią krajowe u z upełnienie treśc i no rmy ISO 6454-1984.

NORMA ISO 6454-1984
1. Przedmiot i zakres stosowania
Niniejsza norma') ustala główne wymiary koszy ssą·
cych instalowanych na końcu rurociągów zęzowych ssą
cych w celu zapobieżenia zatykaniu się przewodów ciałami stałymi.

Nie dopuszcza się stosowania koszy ssących zgodnych z niniejszą normą2) do rurociągów zęzowych ssą
cych w maszynowniach i tunelach wałów śrubowych.
Niniejsza norma II dotyczy statków wodnych
morskich oraz żeglugi śródlądowej.
Uwaga.

Użytkownicy

niniejszej normy powinni paniniejszej
normy powinni jednocześnie zapewnić zgodność z takimi przepisami prawnymi i klasyfikacyjnymi jakie
mogą mieć zastosowanie dla danego statku.
miętać, że niezależnie

od

spełnienia wymagań

2. Normy związane
BN-80/3702-03 3 ) Powłoki cynkowe zanurzeniowe na
wyrobach dla okrętownictwa
PN-80/H-74219 4 ) Rury stalowe bez szwu walcowane
na gorąco ogólnego zastosowania
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oryginale:
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norma międzynarodowa.
n ormą międzynarodową.

ISO 1461.
ISO 4200.

3. Określenia
Dla potrzeb niniejszej normyS) należy stosować następujące określenia:

- wielkość nominalna kosza ssącego (ON): średn i ca
nominalna rurociągu ssącego .
4. Typy koszy ssących
Ustala się cztery typy koszy:
- Typ R2: kosz cylindryczny z per forowaną czę śc ią
cylindryczną i ni e perforowaną płytą górną,
- Typ R3: kosz cylindryczny z per fo rowaną czę ści ą
cylindryczną i perforowaną płytą górną,
- Typ S2: kosz kwadratowy z perforowanymi bokami i nie perforowaną płytą górną,
- Typ S3: kosz kwadratowy z perforowanymi bokami i perforowaną płytą górną.
Uwagi
l. Oznaczenie typu kosza ssącego zawiera li terę
określającą kształt kosza ssącego (R: okrągły , S: k wadratowy) i liczbę podającą minimalny stosune k całko 
witej powierzchni otworów do przekroju ruroc i ąg u
(patrz 6.2).
2. Gdy kosz ma perforowane dno nie bierze się pod
uwagę odpowiadającej mu powierzchni otworów do
obliczeń wg p. 6.
Si

W oryginale: norm y międzynarodowej.

Zgłoszona przez Centrum Techniki -' Okrętowej w Gdańsku
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Technik i Okrętowej dnia 15 marca 1988 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1988 r.
(Dz. Norm . i Miar nr 5/ 1988, poz. 12)
WYDAWNJCTWA NORMALIZACYJNE .. ALFA" 1988.
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5. Wymiary
Wymiary podano na rysunku

w tablicy, gdzie d z l ) jest średnicą zewnętrzną rurociągu.

Przekrój pionowy
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6. Blacha perforowana
6.1. Powierzchnia każdego o tworu powinna wynosić
ok oło 79 mm 2 •
6.2. Stosunek całkowitej powierzchni otworów do
przekroju

rurociągu [ ; dll~ powinien wynosić:

- więcej niż 2 dla typów R2 i S2,
- więcej niż 3 dla typów R3 i S3.
6.3. Stosunek całkowitej powierzchni otworów do
całkowitej powierzchni blachy perforowanej nie powinien być mniejszy niż 0,30.
7. Wykonanie
Kosze ssące powinny być wykonane w sposób pozwalający na łatwy demontaż .
Dopasowanie górnej płyty kosza powinno być takie,
aby luz między rurociągiem i otworem górnej płyty
nie przekraczał 3 mm.
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Odsyłacz wyslępujący w normie ISO: Wymiar h należy ustalić

podcza s instalowania na
II

rurociąg u .

Od syłacz występujący w normie ISO : patrz uwagi do p. I.

8. Materiały
Kosze ssące należy wykonać ze stali
bości nie mniejszej niż 3 mm.

węglowej

o gru-

Po wykonaniu powinny one być ocynkowane ogniowo lub zabezpieczone inną skuteczną powłoką ochronną, według uzgodnienia między zamawiającym i producentem. W przypadku cynkowania ogniowego masa
cynku odłożonego na powierzchni nie powinna być
mniejsza niż 600 glm 24 ).
Dopuszcza się stosowanie innych materiałów o odpowiedniej gru boś c i pod warunkiem, że będą one dostosowane do rozpatrywanego środowiska (korozja itd.)
oraz sąsiadujących materiałów.
9. Oznaczenie .
Kosze ssące zgodne z niniejszą normą5) należy oznaczać następująco:

ten spełnia powłoka wykonana wg BN-80/3702-03 bez
w oznaczeniu.
" W orygina le: normą międzynarodową .

. 1 Warunek
wyróżniania

BN-88/3732- I 7

nazwa : kosz ss ący ,
numer niniej szej normyl ),
typ wg p. 42 ),
wi e lkość nominal na (DN) wg p. )3).
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b)
c)
d)
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Pr zykład oznacze nia kosza ss ącego cy lindrycznego
z p e rforow a ną płytą g órną (typ R3 ), o wie lk ości nomina ln ej (DN) 300 mm:

KO SZ

orygina le: no rm y międzynarodowej: ISO 6454.
o rygina le : ty p (wg p. 4): R lub S.
o rygina le : (wg p . 3): na p rzy klad 300.

.1

SSĄCY

R3-.100 BN-88/3732-17"

W orygi nale: kosz ssący ISO 6454- R3-JOO.

KONI EC NORMY ISO 6454- 1984
KONI EC

INFORMACJE DODATKOWE
I. Instytucja

opracowujlłca normę

-

Ce ntrum Techn iki

Okręt o

w~.i . Gdańsk.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-67/3732- 17
a) ogra ni czono

3. Normy

związane

stalow~ be? szwu walcowane na gorąco ogól nego zaslOsowa ni a
BN -80/3702-03 Powlo ki cy nk o we zan urzeniowe na wyrobach dla
o krętownic t wa
4. Nonny międ zy narodowe
ISO 6454-1984 Shipb uil din g - Strulll boxes
S. Zgodność nonny z nonną międzynarodową . Norma id ~ nt yc7lla
1 normą ISO 6454- 1984.
6. Projekt normy przygotował - mgr i n ż . T a deusz Rancew. Centrum Techn ik i Okrętowej. G d ańsk.

p -80/ H-74219 R ury

tre ść

norm y d o

w y m aga ń

podsta wowyc h,

b) rozszerzono n or mę o dwa Iypy kosza kwadra towego (S2 i S3),

d wprowadzono dodatkowy Iyp kosza cy lindrycznego z pe rfor ow~ną

pl y l ą gó rn ą ( R3 ),
d) wprowadzono do norm y kosze o
.100 i 350.

wie lk ościach

nomina lnych

