Referaty zosta y opublikowane w 3 tomowej edycji wydawnictwa
kongresowego oraz dost pne s w wersji elektronicznej na CD –ROM.
Nale y odnotowa bardzo ciekawe i ze zrozumia ych wzgl dów b d ce
w sferze zainteresowa Inspektoratu Konwencyjnego Polskiego Rejestru
Statków wyst pienia o emisji gazów spalinowych oraz alternatywnych
sposobach zasilania silników w tym o biopaliwach.
Z referatów które mog zainteresowa pracowników PRS warto poleci :
Andrzej Kowalewicz, Ma gorzata Wojtyniak, Radom Technical University,
Poland, P07-C103, Synthetic fuels and their application to internal
combustion engines;
Anna Janicka, Wojciech Walkowiak, Wroclaw University of Technology,
Poland, P07-C158, The effect of biodiesel on PAHs and VOCs emission
from diesel engine;
J. Jesila, G. Nagarajan, S. Murugan, Department of Mechanical Engineering,
Anna University, Chennai, India, Rajalakshmi Engineering College,
Chennai,India, P07-C082; Distilled tyre pyrolysis oil as an alternate fuel for
CI engine;
Kazimierz Lejda, Artur Jaworski, Rzeszow University of Technology,
Poland, P07-C072, Influence of selected injection parameters on the
hydrocarbons emission in the common rail system of diesel engine.
W czasie Kongresu mia a miejsce tak e cz
nieoficjalna, gdy w czasie
jednego z wieczorów na terenie Muzeum Lotnictwa w Krakowie po bardzo
ciekawym pokazie eksponatów oraz zwiedzeniu sal wystawowych odby a si
uroczysta kolacja.
Spotkanie przebieg o w sympatycznej, konstruktywnej i sprzyjaj cej
wymianie pogl dów atmosferze i pozwoli o na integracj uczestników Kongresu.
Krzysztof Ko wzan

IMO
Urz dzenia elektromaszynowe w wietle Konwencji SOLAS:
Instalacje elektryczne
Tematem trzeciego ju z serii artyku ów „Urz dzenia elektromaszynowe
w wietle Konwencji SOLAS s instalacje elektryczne, a zasadniczo g ówne
ród o energii elektrycznej i instalacje o wietleniowe oraz rodki ostro no ci
przeciwko pora eniu, po arom i innym zagro eniom spowodowanym
elektryczno ci . Inny element tych instalacji, awaryjne ród o energii, jako jeden
z najstarszych uwzgl dnionych w ka dym wydaniu Konwencji pocz wszy od
1914 roku, by przedmiotem pierwszego artyku u z tej serii. Pozosta e elementy
118

instalacji elektrycznych s trzecim z kolei zagadnieniem dotycz cym urz dze
elektromaszynowych, jakie najwcze niej znalaz y si w Konwencji SOLAS.
I dlatego miejsce pozosta ych instalacji elektrycznych jest w trzecim
opracowaniu, dok adnie po awaryjnym ródle energii oraz po maszynie sterowej.
Ponadto, tylko te trzy urz dzenia elektromaszynowe wyst puj w konwencjach
wcze niejszych ni SOLAS 74. Tak wa ne elementy statku jak kot y,
mechanizmy g ówne i sterowanie nimi znalaz y si znacznie pó niej, dopiero w
wydaniu z 1974 roku. Wcze niej widocznie uznawano, e skoro s i w sposób
zadawalaj cy funkcjonuj , to nie trzeba im stawia wymaga . Natomiast
znaczenie elektrowni i tworz cego j ród a energii elektrycznej zauwa ono ju
w okresie mi dzywojennym, tak wi c w pierwszej konwencji po drugiej wojnie
wiatowej w rozdziale II zatytu owanym „Konstrukcja” znalaz a si cz
C
„Instalacje elektryczne”. Sk ada a si ona z nast puj cych prawide :
Prawid o 21 – Postanowienia ogólne,
Prawid o 22 – Awaryjne ród o energii,
Prawid o 23 – rodki ostro no ci dla bezpiecze stwa pasa erów i za ogi,
Prawid o 24 – rodki ostro no ci przeciwko po arowi.
Wprawdzie wówczas jeszcze ca a cz
C dotyczy a jedynie statków
pasa erskich, o czym informowa tytu , to jednak w nast pnym wydaniu
Konwencji SOLAS z roku 1960 wi kszo wymaga tej samej cz ci mia a
zastosowanie do statków zarówno pasa erskich, jak i towarowych.
W Konwencji SOLAS 60 cz
C o rozwini tym tytule „Maszyny i instalacje
elektryczne” w zakresie elektrowni i róde energetycznych sk ada si
z nast puj cych prawide :
Prawid o 23 – Postanowienia ogólne,
Prawid o 24 – G ówne ród o energii elektrycznej na statkach pasa erskich,
Prawid o 25 – Awaryjne ród o energii elektrycznej na statkach pasa erskich,
Prawid o 26 – Awaryjne ród o energii elektrycznej na statkach towarowych,
Prawid o 27 – rodki ostro no ci przeciwko pora eniu i innym zagro eniom
spowodowanym elektryczno ci .
Ponadto w tej cz ci zgodnie z pierwszym elementem jej tytu u
„Maszyny…”, mo emy znale prawid a zawieraj ce wymagania na temat biegu
wstecznego i urz dzenia sterowego, co by o tematem artyku u zamieszczonego
w pierwszym tegorocznym numerze Biuletynu Informacyjnego, a tak e prawid a
dotycz ce paliwa i rozmieszczenia instalacji awaryjnych na statkach
pasa erskich oraz czno ci mi dzy mostkiem a si owni .
Natomiast w obecnej cz ci D „Instalacje elektryczne” Konwencji SOLAS 74,
cho ilo prawide wzros a, to jednak w zakresie tu omawianych instalacji w
dalszym ci gu obowi zuj 3 prawid a.
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Oto sk ad cz ci D wymieniony w tek cie jednolitym najnowszego
polskoj zycznego wydania z 2006 roku opublikowanego przez Polski Rejestr
Statków S.A.:
Prawid o 40 – Postanowienia ogólne,
Prawid o 41 – G ówne
ród o energii elektrycznej i
instalacje o wietleniowe,
Prawid o 42 – Awaryjne
ród o energii elektrycznej na
statkach pasa erskich,
Prawid o 42-1 – Dodatkowe o wietlenie awaryjne na
statkach pasa erskich ro-ro,
Prawid o 43 – Awaryjne
ród o energii elektrycznej na
statkach towarowych,
Prawid o 44 – Urz dzenia
rozruchowe dla awaryjnych
zespo ów pr dotwórczych,
Fot. 1 Rozdzielnica g ówna na statku morskim
Prawid o 45 –
rodki
ostro no ci przeciwko poraeniu, po arom i innym zagro eniom spowodowanym elektryczno ci .
Jak wida , po odj ciu czterech wymaga zwi zanych z awaryjnym ród em
energii, pozostaj jedynie trzy prawid a dotycz ce okr towych instalacji
elektrycznych innych ni awaryjne. Te trzy prawid a dotycz dwu grup zagadnie :
1. elektrowni okr towej lub inaczej mówi c podstawowego ród a energii
elektrycznej, cz sto w wyniku t umaczenia okre lanego (m.in. równie w
polskoj zycznym wydaniu SOLAS) jako ród o g ówne;
2. zagro e zwi zanych z u ytkowaniem instalacji elektrycznych.
Tabela 1 przedstawia podzia poszczególnych prawide trzech konwencji na
zagadnienia oraz rodzaj statków, jakich dotycz .
Tabela 1
Zagadnienie
Elektrownia
Zagro enia

1

Numery prawide oraz (rodzaj statku)1
SOLAS 48
SOLAS 60
SOLAS 74
21 (P)
23 (P,T), 24 (P)
40 (P,T) 41 (P,T)
23, 24 (P)
27 (P,T)
45 (P,T)

(P) – statek pasa erski, (P,T) – statek pasa erski / towarowy
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Tabela 1 pozwala stwierdzi , e je li w SOLAS 48 elektrowni po wi cono jedno
i to bardzo ogólnikowe prawid o, to w Konwencji z 1960 roku na ten temat wyst puj
2 prawid a, z których jedno, bardzo ogólnikowe, dotyczy zarówno statków
pasa erskich, jak i towarowych, a drugie bardziej szczegó owe zwi zane jest tylko ze
statkami pasa erskimi. Tymczasem w SOLAS 74 oba prawid a dotycz statków
pasa erskich i towarowych bez wyj tku. W ko cu uznano, e ycie ludzkie ma
równ warto , niezale nie od tego, czy cz owiek to pasa er, czy cz onek za ogi.
Podobnie w przypadku drugiego zagadnienia – zagro e , uznano e maj one taki
sam wp yw na wszystkich ludzi. Porównanie tych trzech konwencji to wietny
przyk ad rozwoju przepisów w zakresie instalacji elektrycznych.
W celu zestawienia podobie stw i ró nic warto pos u y si tekstem SOLAS 60 i
porówna z nim wymagania SOLAS 48 oraz SOLAS 74 i jej pó niejszych zmian.
Prawid o 23 Konwencji SOLAS 60 zawiera postanowienia ogólne na temat
okr towych instalacji, a w rzeczywisto ci okre la warunki zasadnicze, jakie
powinna spe nia elektrownia okr towa, aby zapewni
a ciw prac
mechanizmów i urz dze zainstalowanych na statku:
a) Instalacje elektryczne na statkach pasa erskich powinny by takie, aby:
(i) zapewnione by o dzia anie urz dze
wa nych ze wzgl du na
bezpiecze stwo podczas zró nicowanych warunków awaryjnych; oraz
(ii) zapewnione by o bezpiecze stwo pasa erów, za ogi oraz statku zwi zane
z zagro eniami elektrycznymi.
b) Statki towarowe powinny spe nia wymagania prawide 26, 27, 28, 29, 30
oraz 33 tego rozdzia u.
Porównuj c te wymagania z prawid em 21 o tym samym tytule z Konwencji
SOLAS 48 oraz z wymaganiami prawid a 23 SOLAS 74 jak równie z
pó niejszymi zmianami, w wyniku których prawid o to otrzyma o numer 40,
mo na stwierdzi , e merytorycznie wymagania „Postanowie ogólnych” nie
zmieni y si . Formalne ró nice polegaj ce na przesuni ciu wymagania z punktu
(b) prawid a 21 (SOLAS 48) do prawid a 23, a pó niej 40 kolejnych wyda
konwencji oraz na tym, i prawid o 21 dotyczy o tylko statków pasa erskich,
a prawid o o tym samym tytule, cho innych numerach nast pnych konwencji,
dotyczy o statków zarówno pasa erskich, jak i towarowych.
Prawid o 24 Konwencji SOLAS 60 okre la wymagania dotycz ce podstawowych
sk adników elektrowni, a wi c g ównego ród a energii i rozdzielnicy g ównej:
ówne ród o energii elektrycznej
a) Na ka dym statku pasa erskim powinno by
o wydajno ci wystarczaj cej do zasilania urz dze niezb dnych do pracy nap du
i bezpiecze stwa statku, ród o to powinno sk ada si z co najmniej dwóch
zespo ów pr dotwórczych. Wydajno tych zespo ów powinna by taka, aby
w przypadku unieruchomienia jednego z nich, istnia a ci gle mo liwo zasilania
urz dze wymienionych w paragrafie a) i) Prawid a 23 tego rozdzia u.
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b) Na statku pasa erskim, na którym jest tylko jedna elektrownia g ówna,
rozdzielnica g ówna powinna by umieszczona w tej samej strefie po arowej.
Tam, gdzie jest wi cej ni jedna elektrownia, zezwala si na jedn rozdzielnic .
Punkt (b) prawid a 21 z 1948 roku nieznacznie odbiega od punktu (a) prawid a
24 z 1960 roku. W Konwencji SOLAS 48 nie by o odpowiednika punktu (b)
prawid a 24 z SOLAS 60. Oba wymienione prawid a, zarówno to z roku 1948, jak i
to z 1960 roku dotyczy y tylko statków pasa erskich. Prawid o 24 w niezmienionej
postaci znalaz o si w Konwencji SOLAS 74, a zmieni o swój numer na 41 oraz
merytorycznie tre w ramach poprawek 1981. Ponadto, prawid o 41 ulega o
zmianom w ramach poprawek z lat 1983 i 1996. Od roku 1981 prawid o to ma
zastosowanie w stosunku do statków zarówno pasa erskich, jak i towarowych.
Zakres zmian prawid a 24, a pó niej od roku 1981 prawid a 41, ukazuje tabela 2.
Trzecie i ostatnie, w ramach instalacji elektrycznych, prawid o 27,
zatytu owane „ rodki ostro no ci przeciwko pora eniu i innym zagro eniom
spowodowanym elektryczno ci ”, w roku 1960 mia o nast puj c posta :
i.1) Odkryte cz ci metalowe
maszyn
elektrycznych
lub
urz dze , które w czasie normalnej pracy nie s pod napi ciem, a które mog znale si
pod napi ciem w przypadku
uszkodzenia, powinny by uziemione; oraz wszystkie urz dzenia elektryczne powinny by
tak skonstruowane i zainstaFot. 2 Wymaganie uziemienia cz ci
lowane, aby nie powodowa y
metalowych,
które mog si znale pod
obra e przy ich normalnej
napi
ciem,
zosta
o wprowadzone konwencj
obs udze i dotykaniu.
SOLAS 60.
i.2) Metalowe cz ci przeno nych lamp, narz dzi oraz podobnych urz dze , znajduj cych si na
wyposa eniu statku i zasilanych napi ciem powy ej napi cia bezpiecznego
okre lonym przez Administracj powinno by uziemione poprzez odpowiedni
przewodnik, chyba e b d przedsi wzi te adekwatne rodki, takie jak podwójna
izolacja lub transformator separacyjny. Administracja mo e wymaga
dodatkowych rodków ostro no ci dla lamp elektrycznych, narz dzi lub
podobnych urz dze u ywanych w przestrzeniach zawilgoconych.
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ii) Rozdzielnice g ówne i awaryjne powinny by zainstalowane w taki sposób, aby
w razie konieczno ci by zapewniony atwy dost p do osprz tu i wyposa enia, bez
nara ania na niebezpiecze stwo personelu obs uguj cego. Boki i ciana tylna
oraz, tam gdzie to niezb dne, ciana czo owa rozdzielnic, powinny by
odpowiednio zabezpieczone. Wsz dzie, gdzie to jest potrzebne, z przodu i z ty u
rozdzielnicy powinny znajdowa
si
maty lub gretingi z materia u
nieprzewodz cego pr d. Cz ci odkryte, maj ce potencja wzgl dem ziemi
przekraczaj cy wysoko napi cia okre lon przez Administracj , nie powinny by
instalowane na
cianie
czo owej takich rozdzielnic.
iii.1) Tam, gdzie zastosowano uk ad rozdzielczy
wykorzystuj cy kad ub jako
przewód powrotny powinny by przedsi wzi te,
specjalne
rodki ostro no ci, zgodnie z wymaganiami Administracji.
Fot. 3 Uk ad wykorzystuj cy kad ub jako przewód
iii.2) Uk ad
rozdzielczy
powrotny nie mo e by stosowany na tankowcach.
wykorzystuj cy kad ub jako
przewód powrotny nie powinien by stosowany na tankowcach.
iv.1) Wszystkie metalowe os ony i ekrany kabli powinny by ci e pod
wzgl dem elektrycznym i uziemione.
iv.2) Je eli kable zainstalowane w pomieszczeniach niebezpiecznych stwarzaj
zagro enie po arowe lub gro b wybuchu w przypadku uszkodzenia instalacji
elektrycznej, to w takich pomieszczeniach nale y przedsi wzi specjalne rodki
ostro no ci wg wskaza Administracji.
v) Osprz t o wietleniowy powinien by tak zainstalowany, aby zapobiec
przyrostom temperatury, które mog yby uszkodzi kable i przewody oraz aby
zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu si otaczaj cych materia ów.
vi) Kable i przewody powinny by zamocowane i podparte w sposób
zapobiegaj cy ich przetarciu lub innym uszkodzeniom.
vii) Ka dy odr bny obwód powinien by zabezpieczony od zwar . Ka dy
odr bny obwód powinien by zabezpieczony od przeci e , z wyj tkami
podanymi w prawidle 30 lub gdy Administracja wyj tkowo zezwoli na inne
rozwi zanie. Warto znamionowa lub w a ciwa warto nastawna urz dzenia
zabezpieczaj cego od przeci e ka dego obwodu powinna by oznaczona w
sposób trwa y, w miejscu usytuowania urz dzenia zabezpieczaj cego.
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viii) Baterie akumulatorów powinny by odpowiednio obudowane, a pomieszczenie, którego podstawowym przeznaczeniem jest ich przechowywanie, powinno
by
a ciwie wykonane i skutecznie wentylowane.
b) Statki pasa erskie
i)
Rozdzielnice powinny by tak rozplanowane, aby po ar w którejkolwiek
z g ównych stref po arowych nie zak óci dzia ania urz dze istotnych dla
bezpiecze stwa w pozosta ych strefach. Niniejszy warunek b dzie spe niony, gdy
ówne i awaryjne kable zasilaj ce, przechodz ce przez któr kolwiek z tych stref,
prowadzone s mo liwie jak najdalej od siebie, zarówno w p aszczy nie
pionowej, jak i poziomej.
(ii) Wszystkie kable i przewody elektryczne powinny by
typu
nierozprzestrzeniaj cego p omie , zgodnie z wymaganiami Administracji.
Administracja mo e wymaga dodatkowych rodków ochrony dla kabli
zainstalowanych w okre lonych pomieszczeniach w celu zapobiegania przed
ogniem lub wybuchem.
iii) W adnych pomieszczeniach, w których mo liwe jest gromadzenie si
mieszanin palnych nie nale y instalowa jakichkolwiek urz dze elektrycznych,
chyba e s one ognioodporne (typu przeciwwybuchowego).
iv) Obwody o wietleniowe ko cz ce si w zbiorniku paliwa powinny by
wyposa one w wy cznik wielobiegunowy umieszczony na zewn trz tych
pomieszcze .
v) Po czenia przewodów, za wyj tkiem niskonapi ciowych obwodów
komunikacyjnych, powinny znajdowa si w z czach lub skrzynkach
rozdzielczych. Wszystkie tego typu skrzynki lub z cza powinny by tak
wykonane, aby zapobiega rozprzestrzenianiu si ognia ze skrzynki lub
urz dzenia. Tam, gdzie zastosowano czenie kabli, powinno by ono wykonane
zgodnie z zatwierdzon metod , tak aby zachowa mechaniczne lub elektryczne
a ciwo ci kabla.
c) Statki towarowe
Urz dzenia, które mog powodowa uk elektryczny, nie powinny by instalowane
w akumulatorowniach, chyba e s ognioodporne (przeciwwybuchowe).
Prawid o to w stosunku do dwu prawide Konwencji SOLAS 48, prawid a 23
„ rodki ostro no ci dla bezpiecze stwa pasa erów i za ogi”, oraz prawid a 24
„ rodki ostro no ci przeciwko po arowi” zmieni o si przede wszystkim
dlatego, i dotyczy wszystkich statków, podczas gdy ca a cz
C Konwencji z
1948 roku, w której wymienione prawid a wyst powa y, mia a zastosowanie
jedynie do statków pasa erskich. Merytorycznie ró nice mi dzy prawid em 27
Konwencji SOLAS 60 a prawid ami 23 i 24 z poprzedniej Konwencji nie by y
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wielkie. Tak e Konwencja SOLAS 74 otrzyma a w posagu prawid o 27 z Konwencji 1960 jedynie z niewielkim uzupe nieniem punktu (b), a wi c dotycz cego
statków pasa erskich, o podpunkt (vi):
(vi) Kable komunikacji wewn trznej niezb dnej dla bezpiecze stwa jednostki
oraz systemów awaryjnych nie powinny by prowadzone przez kuchnie,
przestrzenie maszynowe oraz w pobli u przestrzeni o wysokim ryzyku po aru, za
wyj tkiem gdzie jest to niezb dne dla zapewnienia komunikacji lub podawania
alarmu do tych przestrzeni. W przypadku ma ych statków, gdzie nie mo na
spe ni powy szych wymaga , powinny by przedsi wzi te odpowiednie rodki,
zgodnie z wymaganiami Administracji, aby zapewni wymagan ochron kabli
przechodz cych przez kuchnie, przestrzenie maszynowe oraz pozosta e
przestrzenie o wysokim ryzyku po aru.
Dopiero poprawki z lat pó niejszych przynios y takie wymagania jak zakaz
stosowania uziemionych uk adów rozdzia u energii na zbiornikowcach,
obowi zek stosowania monitoringu stanu izolacji czy wreszcie wymaganie
stosowania kabli ognioodpornych w instalacjach szczególnie odpowiedzialnych
za bezpiecze stwo statku. W ci gu 33 lat jakie min y od wydania Konwencji
SOLAS 74 wprowadzono do niej wiele powa nych zmian. Niektóre wynika y z
post pu technologicznego, inne by y powodowane wypadkami, a nawet
katastrofami morskimi. Wszystko to prowadzi o do rozwoju wymaga maj cych
na celu bezpiecze stwo statków oraz ludzi i towarów nimi przewo onych.
Dok adniejsze informacje na temat zmian wprowadzonych do wymaga na temat
instalacji elektrycznych poszczególnymi poprawkami z lat 1981 do 2004
przedstawia tabela 2. Jednak e pe ne informacje na temat wymaga Konwencji
SOLAS 74 z pó niejszymi zmianami przekazuje ujednolicony tekst konwencji z
roku 2002 lub nawet bardziej obecnie zaawansowany polski tekst ujednolicony
zaktualizowany na 1 stycznia 2007, a wydany przez O rodek IMO przy Polskim
Rejestrze Statków S.A.
Daniel Czarkowski, Edward Szmit
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Tabela 2: Dobór konwencji i okre lenie prawide wg daty budowy statku
Poni sze wymagania maj charakter wy cznie orientacyjny, pe na tre
w konwencji.

prawide jest podana
SOLAS:
data wej cia w ycie:

data obowi zywania wymagania
ówne ród o energii sk adaj ce si z co najmniej dwóch zespo ów pr dotwórczych
wydajno
ównego ród a energii
ówne ród o energii niezale nie od liczby obrotów i kierunku mechanizmów nap dowych lub
wa ów nap dowych
rozruch ze stanu bezenergetycznego statku
wymagania dla transformatorów
zasilanie instalacji o wietlenia z g ównego ród a energii
o wietlenie g ówne niezale ne od o wietlenia awaryjnego
o wietlenie awaryjne niezale ne od o wietlenia g ównego
umiejscowienie rozdzielnicy g ównej
je li moc zespo ów pr dotwórczych przekracza 3 MW to nale y zastosowa sekcjonowanie szyn
wymagania dla statków budowanych po 1.07.1998:
zasilanie natychmiast przywrócone w przypadku wy czenia jednej z pr dnic
wymaganie uk adu Mayera
sekcjonowanie szyn na statkach gdzie g ówne ród o jest niezb dne do nap du statku
które nie musz spe nia 41.1.4
uziemione cz ci metalowe maszyn metalowych, chyba e s :
zasilane napi ciem bezpiecznym
zasilane przez transformator separacyjny
wykonane w podwójnej izolacji
dodatkowe wymagania dla przeno nych urz dze elektrycznych
konstrukcja oraz instalacja urz dze elektrycznych, taka aby nie powodowa a obra e
dost pno do rozdzielnic, cz ci metalowe pod napi ciem nie instalowane na cianie czo owej,
gretingi lub maty przed rozdzielnic .
1

Prawid a
1960

1974

poprawki
1981

poprawki
1992

poprawki
1995

26.05.1960 25.05.1980 01.09.1984 01.10.1994 01.07.1997

poprawki
2004

01.07.1998 01.07.2006
retroaktywne
01.09.1984 01.09.1984 01.09.1986 01.10.1994 01.07.1998 01.10.1994 01.01.2007
01.07.1998

24.a1
24.a

24.a
24.a

41.1.1
41.1.2
41.1.32

24.b

24.b

41.1.4
41.1.5
41.2.1
41.2.2
41.2.3
41.3
41.4
41.1.5
41.1.5.1.1
41.1.5.1.2
41.1.5.1.3
41.1.5.2

27.i.2

27.i.2

27.i.2
27.i.2

27.i.2
27.i.2

27.i.1

27.i.1

45.1.1
3
45.1.1.1
45.1.1.2
45.1.1.3
45.1.1.2
45.1.1.3

27.ii

27.ii

45.2

Pogrubion czcionk przedstawiono wymagania tylko dla statków pasa erskich.
Tre wymagania zosta a zmieniona poprawkami 1983
3
Poprawki 1981 definiowa y napi cie bezpieczne jako 55 V, podczas gdy poprawki 1996 (wesz y w ycie 01.07.1998) retroaktywnie zredukowa y je do 50 V.
2

poprawki
1996

nale y przedsi wzi specjalne rodki ostro no ci, tam gdzie zastosowano kad ub jako przewód
powrotny
na zbiornikowcach oraz statkach o pojemno ci brutto powy ej 1600 ton niedozwolony jest uk ad
sieci wykorzystuj cy kad ub jako przewód powrotny
za wyj tkiem:
ochrony katodowej,
miejscowo uziemionych instalacji,
przyrz dów kontrolnych stanu izolacji.
miejscowo uziemionych instalacji, pod warunkiem, e pr d nie przep ynie przez
przestrzenie niebezpieczne
je eli zastosowano uk ad wykorzystuj cy kad ub jako przewód powrotny, to wszystkie obwody
ko cowe powinny by dwuprzewodowe.
na zbiornikowcach nie nale y stosowa uziemionych uk adów rozdzielczych
uk ad monitoringu stanu izolacji
uziemione uk ady rozdzielcze nie powinny by stosowane na zbiornikowcach za wyj tkiem:
z natury bezpiecznych obwodów i ponadto uziemionych obwodów:
tam gdzie wyklucza si stosowanie instalacji bez uziemienia
lokalnie uziemionych je li pr d nie przep ynie przez przestrzenie niebezpieczne
sieci pr du przemiennego na napi cie 1000 V i wi cej
wszystkie metalowe os ony i ekrany kabli powinny by ci e pod wzgl dem elektrycznym i
uziemione
kable typu nierozprzestrzeniaj cego p omie
kable ognioodporne
specjalne rodki ostro no ci dla kabli zainstalowanych w pomieszczeniach niebezpiecznych
zamocowanie kabli
ko cówki i z cza przewodów
zabezpieczenie od zwar i przeci e
oznaczenie w sposób trwa y warto ci zabezpiecze
osprz t o wietleniowy nie powinien powodowa nadmiernego ogrzewania otaczaj cych
materia ów
wy cznik wielobiegunowy o wietlenia na zewn trz pomieszcze adunkowych oraz zbiorników
paliwa
akumulatory powinny by odpowiednio obudowane, a akumulatorownie skutecznie wentylowane
w akumulatorowniach nie powinno by urz dze elektrycznych
w pomieszczeniach mieszkalnych nie powinny by instalowane akumulatory
w przestrzeniach zagro onych wybuchem nie powinno si instalowa urz dze elektrycznych,
chyba e takie urz dzenia s :
niezb dne dla celów eksploatacji

27.iii.1

27.iii.1

27.iii.2

27.iii.2

45.3.1
45.3.2
45.3.2.1
45.3.2.2
45.3.2.3
45.3.2-1
45.3.3
45.4.1
45.4.2
45.4.3.1
45.4.3.2
45.4.3.2.1
45.4.3.2.2
45.4.3.2.3

27.iv.1

27.iv.1

45.5.1

27.b.ii

27.b.ii

45.5.2

27.iv.2
27.vi
27.b.5
27.vii

27.iv.2
27.vi
27.b.5
27.vii

45.5.4
45.5.5
45.5.6
45.6.1
45.6.2

27.v

27.v

45.7

27.b.iv

27.b.iv

45.8

27.viii

27.viii

45.9.1
45.9.2
45.9.3

27.b.iii
27.c

27.b.iii
27.c

45.5.3

45.10
45.10.1

takiego typu, e nie spowoduj one zap onu danej mieszaniny
odpowiednie dla danego pomieszczenia, oraz
posiadaj odpowiednie wiadectwa
na zbiornikowcach kable i urz dzenia elektryczne nie powinny by instalowane w przestrzeniach
zagro onych wybuchem4
ówne i awaryjne kable zasilaj ce przechodz ce przez strefy po arowe powinny by prowadzone
jak najdalej od siebie
kable komunikacji wewn trznej nie powinny by prowadzone przez przestrzenie o wysokim
ryzyku po aru

45.10.2
45.10.3
45.10.4
45.11
27.b.i

27.b.i

45.12
27.b.vi

Dokumenty uzupe niaj ce zwi zane z konwencj SOLAS dost pne bezp atnie na stronie http://www.iacs.org.uk
Prawid o 45.2, UI SC7, Precautions against shock, fire and other hazards of electrical origin
Prawid o 45.3.3, UI SC8, Precautions against shock, fire and other hazards of electrical origin
Prawid o 45.4.2, UI SC9, Precautions against shock, fire and other hazards of electrical origin
Prawid o 45.5.2, UI SC10, Precautions against shock, fire and other hazards of electrical origin
Prawid o 45.5.3, UI SC11, Precautions against shock, fire and other hazards of electrical origin
Prawid o 45.5.4, UI SC12, Precautions against shock, fire and other hazards of electrical origin
Prawid o 45.6.1, UI SC13, Precautions against shock, fire and other hazards of electrical origin
Dodatkowo normy zwi zane z urz dzeniem sterowym dost pne odp atnie na stronach http://www.iec.ch oraz http://www.pkn.pl
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Do sprawdzenia w nowej edycji SOLAS

