Z du ym zainteresowaniem spotka a si tak e dzia alno PRS w zwi zku
z otrzymaniem uznania Unii Europejskiej. Z rozmów targowych jasno wynika, i
Polski Rejestr Statków mimo, e jest niewielk instytucj klasyfikacyjn jest
rozpoznawalny na wiatowym rynku morskim.
Przez 4 dni targów PRS reprezentowa y 3 osoby: Dariusz Rudzi ski (DH),
Grzegorz Pettke (TE) oraz Joanna Saramak (HM).
Joanna Saramak

Od redakcji
Od bie cego numeru rozpoczynamy prowadzenie dwóch nowych dzia ów:
„Informacje dla armatorów” przeznaczony dla armatorów i innych u ytkowników statków, zawieraj cy informacje i interpretacje wymaga przepisowych i konwencyjnych,
„Z pami tnika pracownika” zawieraj cy wspomnienia pracowników PRS.
W dziale tym b dziemy przedstawia napisane przez pracowników PRS
wspomnienia z okresu ich pracy w PRS. B dziemy w tym dziale publikowa
równie fragmenty wspomnie mgr. in . Jerzego Kotlarskiego, by ego dyrektora technicznego PRS. Dzi kujemy p. Dyrektorowi za wyra enie zgody na
publikowanie i wykorzystywanie fragmentów jego pami tników zatytu owanych „W s u bie klasyfikacji statku”, które s dost pne w naszej bibliotece
i do których przeczytania w ca o ci zach camy.
Przewodnicz cy Rady Programowej

INFORMACJE DLA ARMATORÓW
Urz dzenia elektromaszynowe w wietle konwencji SOLAS.
Awaryjne ród o energii
1.

Przedmowa

Z uwagi na cz ste rozterki i dyskusje Armatorów, a tak e inspektorów PRS,
ze s u bami Port State Control na temat tego, jakie wymagania konwencji
SOLAS powinny dotyczy statków zbudowanych przed wej ciem w ycie jej
ostatniego wydania, postanowili my przygotowa seri artyku ów na ten temat.
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Jako, e w Inspektoracie Elektrycznym i Automatyki Polskiego Rejestru Statków
zajmujemy si przede wszystkim wymaganiami elektromaszynowymi, na pierwszy
ogie pójdzie okr towa elektroinstalacja awaryjna. Jednak zanim przejdziemy do
awaryjnego ród a energii i zasilanych z niego odbiorników awaryjnych, kilka
ów powinni my po wi ci historii samej konwencji.
2.

Wst p

Ludzie morza wiedz , e katastrofa Titanica, oprócz zainspirowania wielu filmowców do nakr cenia
dramatów z orkiestr graj c do
ko ca, przyczyni a si do stwierdzenia, i nie ma statków niezatapialnych. mier ponad pó tora tysi ca
osób, którzy zgin li z tak b ahych
powodów, jak m.in. brak szalup
ratunkowych, przyczyni a si do
rozpocz cia prac nad ustanowieniem
Fot. 1 Statek TITANIC, którego katastrofa
przyspieszy a prace nad mi dzynarodowymi
odpowiednich wymaga techniczprzepisami na temat bezpiecze stwa na morzu.
nych w celu ograniczenia skutków
katastrof morskich. Encyklopedia
Powszechna Wydawnictwa Gutenberga z lat 30-tych XX wieku pod has em
Titanic podaje: „Specjalna konferencja w Londynie ustali a po tej katastrofie
nowe przepisy o rodkach ostro no ci i urz dzeniach ratunkowych.” Pierwsza
edycja konwencji SOLAS (Safety Of Life At Sea), ukaza a si w dwa lata po
katastrofie, tj. w 1914 roku i jak sama nazwa wskazuje dotyczy przede wszystkim bezpiecze stwa ycia ludzkiego na morzu. Jednak e wybuch I wojny wiatowej przeszkodzi wej ciu jej w ycie. Poprawiona i uzupe niona w wyniku
do wiadcze wojennych i okr towych katastrof powojennych wersja konwencji
ukaza a si w roku 1929. Jej uk ad przypomina tre wspó czesnej konwencji
SOLAS, gdzie rozdzia II okre la konstrukcj statku, rozdzia III dotyczy wyposa enia ratunkowego, rozdzia IV omawia ówczesn radiotelegrafi (odpowiednik obecnej radiokomunikacji), a kolejny rozdzia reguluje zasady bezpiecze stwa nawigacji itd. W ród kilkunastu pa stw uchwalaj cych t wersj konwencji
nie by o jeszcze wolnej ju Polski, a zasadnicz dat wej cia w ycie konwencji
1929 ustalono na rok 1933. Dwa pierwsze wydania konwencji (1914 i 1929)
mia y zastosowanie w zasadzie tylko do statków pasa erskich z nap dem mechanicznym odbywaj cych podró e mi dzynarodowe. Za tak podró uznawa o
si zawini cie do portu pa stwa, które podpisa o konwencj . Ju w konwencji
z 1914 roku zdefiniowano poj cie statku pasa erskiego. Za taki statek uwa ano
ka dy statek handlowy przewo cy wi cej ni 12 pasa erów.1
1

por. SOLAS 1974, Cz
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A, prawid o 2f oraz SOLAS 1914 Artyku 2.

W pracach nad kolejn wersj Mi dzynarodowej konwencji o bezpiecze stwie
ycia na morzu razem z 30 krajami uczestniczy a równie Polska. Uk ad rozdziaów odpowiada sze ciu pierwszym rozdzia om aktualnej wersji konwencji
SOLAS. Konwencja uchwalona w 1948 roku wesz a w ycie 19 listopada 1952
roku. Przedostatnia wersja konwencji SOLAS pochodzi z roku 1960, wesz a
w ycie 26 maja 1965 roku i zawiera 7 rozdzia ów identycznych z siedmioma
pierwszymi rozdzia ami obecnej konwencji z roku 1974. Obowi zuj ca obecnie
Mi dzynarodowa Konwencja SOLAS zosta a uchwalona 1 listopada 1974 roku,
a wesz a w ycie 25 maja 1980 roku, podczas gdy wiele jej wymaga elektromaszynowych zacz o obowi zywa od roku 19842 i 1986. W ci gu jej ponad 25letniego obowi zywania wprowadzono wiele zmian i uzupe nie . Od kilku lat
poprawki s przyjmowane corocznie w dwojaki sposób:
1. w wyniku rozpatrzenia propozycji krajów cz onkowskich w ramach Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej IMO, po zaakceptowaniu zmian przez 2/3
cz onków;
2. na konferencjach zwo anych na wniosek 1/3 cz onków po akceptacji
zmian przez 2/3 krajów cz onkowskich.
SOLAS 1974 sk ada si obecnie z nast puj cych rozdzia ów:
I
– Postanowienia ogólne;
II-1 – Budowa – konstrukcja, niezatapialno i stateczno , urz dzenia maszynowe i instalacje elektryczne;
II-2 – Konstrukcja – ochrona przeciwpo arowa, wykrywanie i gaszenie po arów;
III – rodki i urz dzenia ratunkowe;
IV – Radiokomunikacja;
V – Bezpiecze stwo eglugi;
VI – Przewóz adunku;
VII – Przewóz towarów niebezpiecznych;
VIII – Statki z nap dem j drowym;
IX – Zarz dzanie bezpieczn eksploatacj statków;
X – rodki bezpiecze stwa dla jednostek szybkich;
XI – rodki specjalne dla podniesienia bezpiecze stwa na morzu;
XII – Dodatkowe rodki bezpiecze stwa dla masowców;
W tym artykule zajmiemy si rozdzia em II-1 – Budowa, a szczególnie jego
Cz ci D po wiecon instalacjom elektrycznym w zakresie awaryjnego ród a
energii i wyposa enia z nim zwi zanego.

2

Data wprowadzona pó niej rezolucj MSC.1 (XLV)
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3.

SOLAS 1914

Ju w pierwszym wydaniu konwencji w rozdziale IV zatytu owanym rodki
ratunkowe i ochrona przeciwpo arowa przewidziano:
Artyku 3 53. rodki zaokr towania i wyokr towania. O wietlenie awaryjne.
1. Nale y przygotowa odpowiednie
rodki zaokr towania i wyokr towania
ludzi z ró nych przedzia ów, pok adów itp.
2. Nale y zapewni systemy o wietlenia elektrycznego lub innego, odpowiedniego dla wszystkich wymaga bezpiecze stwa, w ró nych cz ciach, zarówno nowobudowanych, jak i istniej cych statków,
a szczególnie na pok adach na których s
sk adowane odzie ratownicze. Je eli to
niezb dne, to na nowobudowanych statkach nale y zapewni samowystarczalne
ród o zasilania o wietlenia bezpiecze stwa umieszczone w górnej cz ci statku
tak wysoko, jak to tylko mo liwe.
3. Wyj cie z ka dego przedzia u powinno by zawsze o wietlone przez awaryjn opraw o wietleniow , która powinFot. 2 Strona tytu owa pierwszego wydana by
a ciwie umiejscowiona i niezania konwencji SOLAS z 1914.
le na od podstawowego o wietlenia statku.
Powy sze o wietlenie mo e by zasilane z niezale nej instalacji opisanej w poprzednim paragrafie, je eli do tego celu s u y niezale ny obwód i je eli ta instalacja uzupe nia podstawowe o wietlenie statku.
Mo na powiedzie , e wymaganie zawarte w powy szych trzech punktach
jest prototypem wymaga pó niejszych konwencji dotycz cych awaryjnego
ród a energii i instalacji awaryjnej. Dodatkowo w rozdziale V po wieconym
urz dzeniom radiotelegraficznym mówi si o wymaganiach co do usytuowania
oraz zasilania instalacji awaryjnej. Definiuje to tre Artyku u 35:
Instalacja awaryjna powinna by w ca o ci umieszczona w górnej cz ci
statku, tak wysoko jak to jest mo liwe.
Instalacja awaryjna powinna zawiera (jak podano w artykule XI za cznika
do Mi dzynarodowej Konwencji Radiotelegrafii, 1912) niezale ne ród o energii
3
W konwencjach z lat 1914 oraz 1929 na okre lenie wymaga u ywa si formy artyku (ang. article), podczas gdy prawid o (ang. regulation) wyst puje w pozosta ych konwencjach z lat 1948, 1960
oraz aktualnie obowi zuj cej konwencji z roku 1974.

258

zdolne do natychmiastowego za czenia o wydajno ci wystarczaj cej na co najmniej 6 godzin pracy przy minimalnym zakresie 80 mil morskich dla statków
pierwszej klasy oraz 50 mil morskich dla statków pozosta ych dwóch klas.
Powy sze wymagania s bardzo lakoniczne i umo liwiaj dowolno ich interpretacji. Wymagaj jednak odpowiedniego usytuowania awaryjnego ród a
energii oraz zasilania z niego radiotelegrafów oraz o wietlenia awaryjnego. Nie
wprowadzaj zbyt wiele w zakresie awaryjnego ród a energii, jednak e naszym
zdaniem s zal kiem do obecnie obowi zuj cych prawide . Nieznacznie zmodyfikowana konwencja w zakresie instalacji awaryjnych z 1914 roku zosta a
przedstawiona w roku 1929.
4.

SOLAS 1929

Konwencja z 1929 roku zachowa a struktur dokumentu swojej poprzedniczki, jednak e numeracja artyku ów uleg a zmianie. I tak, nieznacznie zmodyfikowane wymagania zawarte w Artykule 53, zosta y przeniesione do Artyku u 21
rodki zaokr towania i wyokr towania. O wietlenie awaryjne w rozdziale III
rodki ratunkowe, itp. Punkt 1 pozostawiono bez zmian. W punkcie 2 dodano
zdanie: Na statkach, na których pok ad odziowy jest wy ej ni 9,15 m (30 stóp)
ponad lini wodn , przy najmniejszej g boko ci zanurzenia, nale y zapewni ze
statku o wietlenie odzi ratunkowych podczas opuszczania i bezpo rednio po ich
opuszczeniu. Trzecie zdanie tego punktu pozosta o bez zmian.
Artyku 35 z konwencji 1914 uleg znacznym zmianom w 1929 roku. Wymagania te zosta y przeniesione do Artyku u 31:
(4) Pomieszczenie radiowe powinno by wyposa one w niezawodne awaryjne
o wietlenie.
(5) Instalacja4 powinna obejmowa zarówno instalacj podstawow jak równie instalacj awaryjn (rezerwow ). Jednak e, je li instalacja podstawowa spe nia we wszystkich aspektach wymagania instalacji awaryjnej (rezerwowej), to nie jest ona obligatoryjna. (…)
(9)
ród o energii powinno mie wystarczaj c moc do zasilania podstawowej
instalacji radiotelegrafów w normalnych warunkach oraz powy szym5 zakresie.
(10) Wszystkie komponenty awaryjnej (rezerwowej) instalacji powinny by
umieszczone w górnej cz ci statku, w miejscu zapewniaj cym najwy sze
bezpiecze stwo oraz powy ej linii wodnej tak wysoko, jak jest to mo liwe.
Instalacja awaryjna (rezerwowa) musi by zasilana ze ród a energii niezale nego od nap du statku i od instalacji podstawowej oraz musi by mo liwo natychmiastowego jej za czenia. Jej pojemno musi wystarcza na
co najmniej 6 godzin pracy.
4
5

przyp. t um. instalacja radiotelegrafów
W punkcie 8 tego artyku u zawarto wymagania dotycz ce mocy nadajników.
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Z tre ci ca ego artyku u zamieszczonego w konwencji 1929 zacytowali my
tylko te wymagania, które bezpo rednio dotyczy y awaryjnego ród a energii
oraz instalacji awaryjnego zasilania urz dze radiotelefonicznych oraz o wietlenia. Dopiero w konwencji 1948 mówi si o zasilaniu z awaryjnego ród a innych
urz dze , jak na przyk ad drzwi wodoszczelnych. Zarówno konwencja z roku
1914, jak i z 1929 nie po wi ca osobnych artyku ów awaryjnemu ród u energii
elektrycznej.
Jak ju wspomnieli my, obie konwencje dotyczy y jedynie statków pasa erskich nap dzanych mechanicznie i odbywaj cych podró e mi dzynarodowe,
a wi c przedstawione wymagania mia y zastosowanie tylko do takich w a nie
statków pasa erskich. Wymagania obu konwencji obecnie mo na traktowa
bardziej jako ciekawostk , poniewa w klasie Polskiego Rejestru Statków nie ma
tego typu statków zbudowanych przed 19 listopada 1952 roku, a wi c dat wejcia w ycie kolejnej konwencji SOLAS 1948.
5.

SOLAS 1948

Konwencja SOLAS 1948 jest ju wspó czesnym dokumentem o uk adzie
prawie identycznym jak obecnie obowi zuj ca konwencja 1974. Podobnie jak
ona, SOLAS 1948 sk ada si z rozdzia ów, cz ci i prawide . W rozdziale II zatytu owanym Konstrukcja znajdujemy Cz
C Instalacje elektryczne, a w niej
prawid o 22 „Awaryjne ród o energii”. Jednak e dopisek Cz
C dotyczy tylko
statków pasa erskich u wiadamia, i nie brano pod uwag bezpiecze stwa ludzi
ywaj cych na jednostkach innych ni statki pasa erskie. Niemniej prawid o 22
sta o si obowi zuj cym tak e dzisiaj wzorcem dotycz cym zarówno statków
pasa erskich, jak i towarowych. Prawid o to okre la miejsce instalowania i charakterystyk awaryjnego ród a energii. Ponadto precyzuje wymagania wobec
dopuszczonych jako awaryjne ród a energii elektrycznej baterii akumulatorów
oraz zespo u pr dotwórczego. Oto tre tego prawid a:
Prawid o 22
(a) Awaryjne ród o energii elektrycznej
Powy ej pok adu grodziowego powinno znajdowa si niezale ne awaryjne
ród o energii elektrycznej, usytuowane poza maszynowni . Uzyskiwana moc
powinna by wystarczaj ca do zasilania wszystkich tych urz dze , które s ,
w opinii Administracji, niezb dne dla bezpiecze stwa pasa erów i za ogi w sytuacji krytycznej, z uwzgl dnieniem takich urz dze , które powinny pracowa
jednocze nie. Szczególn uwag nale y po wi ci awaryjnemu o wietleniu przy
ka dym stanowisku odzi ratunkowych na pok adzie i przy burtach, we wszystkich
przej ciach, klatkach schodowych i przy wyj ciach, w przedzia ach maszynowych
260

i na stanowiskach sterowania okre lonych w prawidle 26, oraz wiat om nawigacyjnym, je eli s wy cznie elektryczne. Moc powinna by odpowiednia na
okres 36 godzin, z wyj tkiem takich przypadków, gdy statek jest regularnie eksploatowany w podró ach krótkotrwa ych, dla których Administracja mo e przyj
ród o zasilania o mniejszej mocy, je eli zostanie zapewniony ten sam poziom
bezpiecze stwa. ród em awaryjnego zasilania mog by albo –
(i) bateria akumulatorów zdolna zapewni awaryjne zasilanie bez do adowania lub nadmiernego spadku napi cia; albo
(ii) pr dnica nap dzana przez odpowiedni silnik spalinowy z niezale nym zasilaniem paliwowym oraz z uk adem rozruchowym zatwierdzonym przez
Administracj . Stosowane paliwo powinno mie punkt zap onu nie ni szy
ni 110ºF (lub 43ºC).
(b) nale y zapewni poprawn prac elektrowni awaryjnej kiedy statek jest
przechylony o 22,5º i / lub kiedy przeg bienie statku wynosi 10º od równej
st pki.
(c) (i) Je eli zasilanie awaryjne pochodzi od baterii akumulatorów, nale y
wykona uk ad zapewniaj cy automatyczne za czenie o wietlenia awaryjnego w przypadku zaniku zasilania o wietlenia podstawowego
(ii) Je eli awaryjnym ród em energii jest pr dnica, to nale y zapewni zasilanie tymczasowego ród a energii awaryjnej z baterii akumulatorów
pojemno ci stosownej do –
(a) zasilania awaryjnego o wietlenia nieprzerwanie przez pó godziny
oraz
(b) zamkni cia drzwi wodoszczelnych (je eli elektrycznie nap dzane),
jednak niekoniecznie do zamkni cia ich wszystkich jednocze nie.
Uk ad powinien by tak wykonany, by tymczasowe ród o energii awaryjnej
za cza o si automatycznie w przypadku zaniku zasilania podstawowego
(iii) nale y zapewni mo liwo okresowego testowania uk adu automatycznego za czania.
(d) Elektrycznie nap dzane urz dzenia sterowe powinny by zasilane dwoma
kompletami kabli prowadzonymi z rozdzielnicy g ównej. Ka dy obwód zasilaj cy
powinien mie odpowiedni moc do zasilania wszystkich silników, które mog
pracowa jednocze nie, a wymienione obwody zasilaj ce powinny by rozdzielone na ca ej swej d ugo ci tak dalece, jak to praktycznie mo liwe. Wymienione
obwody i silniki powinny by zabezpieczone tylko przed zwarciami.
Porównuj c wymagania prawid a 22 konwencji SOLAS 1948 z wymaganiami
prawid a 25 konwencji SOLAS 1960 na ten sam temat, mo na stwierdzi i wi kszo zmian w tej drugiej konwencji (patrz nast pny rozdzia – 6) ma charakter
bardziej precyzuj cy pewne wymagania ni rewolucyjnie zmieniaj cy b d modyfikuj cy. Znacznie powa niejsze ró nice w tym zakresie wyst puj w porównaniu z wymaganiami konwencji SOLAS 1974, która mi dzy innymi do szcze261

gó owo wymienia wszystkie niezb dne na wypadek awarii odbiorniki, w tym
urz dzenie sterowe, pomp po arow , pomp z zow itp., wymagaj ce zasilania
z awaryjnego ród a energii. W tej sytuacji na nowych statkach pasa erskich
awaryjnym ród em energii jest najcz ciej awaryjny zespó pr dotwórczy
(agregat awaryjny) umo liwiaj cy uzyskanie odpowiednich mocy, podczas gdy
baterie akumulatorów spe niaj rol róde tymczasowych lub lokalnych róde
awaryjnych o konkretnym przeznaczeniu np. do zasilania urz dze radiokomunikacyjnych, nawigacyjnych, wykrywczych po aru, itp.
Na zako czenie tego rozdzia u po wi conego wymaganiom konwencji
SOLAS 1948 wobec awaryjnego ród a energii, nale y stwierdzi , e wszystkie
dotychczas omawiane konwencje zawiera y wymagania w tym zakresie tylko
wobec statków pasa erskich. aden z tego typu statków, których te konwencje
dotycz , nie znajduje si w rejestrze Polskiego Rejestru Statków i mo na przypuszcza , e raczej ju do niego nie trafi. W tej sytuacji warto bli ej przyjrze si
wymaganiom konwencji SOLAS 1960 i 1974, bo jedynie te dwie konwencje
dotycz statków p ywaj cych z klas PRS.
6.

SOLAS 1960

W konwencji SOLAS 1960 w rozdziale II – Konstrukcja w Cz ci C – Instalacje maszynowe i elektryczne znalaz a si uwaga: Cz
C ma zastosowanie do
statków pasa erskich i towarowych. Zgodnie z ni Cz C zawiera dwa prawid a:
Prawid o 25 Awaryjne ród o energii elektrycznej na statkach pasa erskich
Prawid o 26 Awaryjne ród o energii elektrycznej na statkach towarowych
Cho prawid o 25 dotycz ce statków pasa erskich nie wnosi wielu zmian
w porównaniu z konwencj SOLAS 1948, to z uwagi na ilo statków z klas
PRS, których mo e dotyczy , warto je przytoczy w ca o ci. S to na pewno
wszystkie statki pasa erskie zbudowane w latach 1968-1980. Poni ej zamieszczono tre prawid a 25 i pogrubion czcionk oznaczono zmiany w stosunku do
poprzedniej konwencji – SOLAS 1948.
Prawid o 25 Awaryjne ród o energii elektrycznej na statkach pasa erskich
(a) Awaryjne ród o energii elektrycznej powinno by niezale ne i umieszczone
powy ej pok adu grodziowego oraz poza przestrzeniami maszynowymi. Jego
lokalizacja w stosunku do g ównego ród a energii elektrycznej powinna by
taka, aby czyni c zado wymaganiom Administracji, po ar lub inny wypadek
w przestrzeni maszynowej, jak zdefiniowano w paragrafie (h) prawid a 2 tego
rozdzia u, nie spowodowa y zak óce w zasilaniu lub rozdziale energii elektrycznej ze ród a awaryjnego. Awaryjne ród o energii elektrycznej nie powinno by umieszczone przed grodzi zderzeniow .
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(b) Zainstalowana moc powinna by wystarczaj ca do zasilania tych wszystkich urz dze , które w opinii Administracji s niezb dne dla bezpiecze stwa
pasa erów i za ogi w stanach awaryjnych, przy czym trzeba mie na uwadze
takie urz dzenia, które b d musia y pracowa równocze nie. Nale y zwróci
szczególn uwag na zasilanie o wietlenia awaryjnego przy ka dym stanowisku
opuszczania odzi oraz przy burtach, w korytarzach, na klatkach schodowych
i przy wyj ciach, w przedzia ach maszynowych oraz stanowiskach sterowania
zdefiniowanych w paragrafie (f) prawid a 35 tego rozdzia u, pomp po arowych,
wiate nawigacyjnych oraz lampy sygnalizacji dziennej, je li jest zasilana
z g ównego ród a energii. ród o energii powinno by zdolne do zasilania przez
okres 36 godzin, z wyj tkiem statków uprawiaj cych sta e krótkie podró e, gdzie
Administracja mo e dopu ci krótszy okres, pod warunkiem, e jest przekonana,
i b dzie zapewniony taki sam stopie bezpiecze stwa.
(c)
ród em awaryjnego zasilania mo e by albo:
(i) pr dnica nap dzana przez odpowiedni rodzaj silnika spalinowego,
z niezale nym zasilaniem paliwowym oraz z uk adem rozruchowym zatwierdzonym przez Administracj . Stosowane paliwo powinno mie
punkt zap onu nie ni szy ni 110ºF (lub 43ºC); albo
(ii) bateria akumulatorów zdolna zapewni awaryjne zasilanie bez do adowania lub nadmiernego spadku napi cia.
(d) (i) Je eli awaryjnym ród em energii elektrycznej jest pr dnica, to powinna
by ona uzupe niona o tymczasowe ród o energii sk adaj ce si z baterii akumulatorów o pojemno ci wystarczaj cej do:
(1) zasilania o wietlenia awaryjnego nieprzerwanie przez pó godziny;
(2) zamkni cia drzwi wodoszczelnych (je li s sterowane elektrycznie),
ale niekoniecznie zamkni cia wszystkich drzwi jednocze nie;
(3) dzia ania wska ników (je li s elektryczne), które sygnalizuj , czy
drzwi s otwarte, czy te zamkni te; oraz
(4) dzia ania sygna ów d wi kowych (je li s elektryczne), które ostrzegaj przed zamkni ciem drzwi wodoszczelnych.
W przypadku awarii g ównego ród a energii elektrycznej tymczasowe ród o
energii powinno by za czone automatycznie.
(ii) Je li awaryjnym ród em energii jest bateria akumulatorów, nale y
zapewni , aby o wietlenie awaryjne za cza o si automatycznie
w przypadku uszkodzenia podstawowego o wietlenia.
(e) W maszynowni, najlepiej na rozdzielnicy g ównej, powinien by zainstalowany wska nik sygnalizuj cy, e bateria akumulatorów wymagana
przez niniejsze prawid o jest roz adowana.
(f) (i) Rozdzielnica awaryjna powinna by zainstalowana mo liwie jak
najbli ej awaryjnego ród a energii.
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(ii) Je eli awaryjnym ród em energii elektrycznej jest pr dnica, to rozdzielnica awaryjna powinna by umieszczona w tym samym pomieszczeniu, chyba e wp ywa to negatywnie na dzia anie rozdzielnicy awaryjnej.
(iii) adna bateria akumulatorów, zainstalowana zgodnie z wymaganiami niniejszego prawid a, nie powinna by umieszczona w jednym
pomieszczeniu z rozdzielnic awaryjn .
(iv) Administracja mo e zezwoli na zasilanie awaryjnej rozdzielnicy
z rozdzielnicy g ównej w warunkach normalnych.
(g) Ca y system awaryjny powinien by tak skonstruowany i wykonany, aby
zapewnione by o jego funkcjonowanie, gdy statek jest przechylony na burt
o 22,5 stopnia oraz/lub przeg biony o 10°.
(h) Nale y przewidzie rodki umo liwiaj ce okresowe sprawdzanie awaryjnego ród a energii oraz, je li istnieje, tymczasowego ród a energii, cznie
z automatycznym uruchomieniem.
Jak wida i jak powiedzieli my wcze niej (patrz rozdzia 5), ró nice pomi dzy konwencjami SOLAS 1948 i 1960 nie s wielkie i bardziej zwi zane s
z doprecyzowaniem wymaga istniej cych w poprzedniej wersji konwencji.
W tym miejscu warto równie zaznaczy , i obecne w poprzedniej konwencji
wymagania dotycz ce urz dzenia sterowego w SOLAS 1960 znalaz y si w prawidle 30.
Jak ju zaznaczyli my na wst pie tego rozdzia u, konwencja SOLAS 1960
jest pierwsz , której wymagania w zakresie instalacji elektrycznych, w tym awaryjnego ród a energii elektrycznej, dotycz równie statków towarowych. Oto
tre prawid a 26 okre laj cego wymagania w stosunku do awaryjnego ród a
energii elektrycznej instalowanego na statku towarowym:
Prawid o 26 Awaryjne ród o energii na statkach towarowych.
(a) Statki o pojemno ci brutto 5000 i wi cej.
(i) Na statkach o pojemno ci brutto 5000 i wi cej niezale ne awaryjne róo energii, czyni c zado wymaganiom Administracji, powinno by
umieszczone powy ej najwy szego pok adu ci ego oraz poza przestrzeniami maszynowymi, tak aby funkcjonowa o w przypadku po aru
lub uszkodzenia podstawowej instalacji elektrycznej.
(ii) Zainstalowana moc powinna by wystarczaj ca do zasilania tych
wszystkich urz dze , które w opinii Administracji s niezb dne dla bezpiecze stwa osób na statku w stanach awaryjnych, przy czym nale y
mie na uwadze takie urz dzenia, które b d musia y pracowa równocze nie. Nale y zwróci szczególn uwag na zasilanie:
(1) o wietlenia awaryjnego przy ka dym stanowisku opuszczania odzi
oraz przy burtach, w korytarzach, na klatkach schodowych i przy
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wyj ciach, w przedzia ach maszynowych oraz pomieszczeniu zespoów pr dotwórczych, na mostku i w pomieszczeniu nawigacyjnym.
(2) alarmu ogólnego; oraz
(3) wiate nawigacyjnych, je li s wy cznie elektryczne, oraz lampy
sygnalizacji dziennej, je eli jest zasilana z podstawowego ród a
energii.
Zainstalowana moc powinna wystarczy na 6 godzin pracy.
(iii) Awaryjnym ród em energii mo e by :
(1) bateria akumulatorów zdolna zapewni awaryjne zasilanie bez
do adowania lub nadmiernego spadku napi cia albo
(2) pr dnica nap dzana przez odpowiedni rodzaj silnika spalinowego,
z niezale nym zasilaniem paliwowym oraz z uk adem rozruchowym, czyni c zado wymaganiom Administracji. Stosowane paliwo powinno mie punkt zap onu nie ni szy ni 110ºF (lub 43ºC);
lub
(iv) Ca y system awaryjny powinien by tak skonstruowany i wykonany,
aby zapewnione by o jego funkcjonowanie, gdy statek jest przechylony
na burt o 22,5 stopnia oraz/lub przeg biony o 10°.
(v) Nale y przewidzie rodki umo liwiaj ce okresowe sprawdzanie ca ego systemu awaryjnego.
(b) Statki o pojemno ci brutto mniejszej ni 5000
(i) Na statkach towarowych o pojemno ci brutto poni ej 5000 powinno
by umieszczone, czyni c zado wymaganiom Administracji, niezale ne awaryjne ród o energii o wydajno ci wystarczaj cej do o wietlenia miejsc opuszczania odzi oraz miejsca sztauowania tratw ratunkowych opisanych w podparagrafach a(ii), b(ii) oraz b(iii) prawid a
19, Rozdz. III, a tak e dodatkowych odbiorów, je li wymaga tego Administracja zgodnie z prawid em 38, Rozdz. III.
(ii) Zainstalowana moc powinna by wystarczaj ca do zasilania przez
okres co najmniej 3 godzin.
(iii) Wspomniane statki powinny równie spe nia wymagania podparagrafów (iii), (iv) oraz (v) punktu (a) tego prawid a.
Porównuj c wymagania prawid a 26 konwencji z 1960 roku z odpowiadaj cym mu prawid em 43 aktualnej konwencji mo na zauwa y , e w zakresie
statków towarowych w roku 1960 nie widziano potrzeby okre lenia tak restrykcyjnych wymaga , jak dla statków pasa erskich. Zasadnicza cz
prawid a
dotyczy statków o pojemno ci brutto powy ej 5000. Na statkach o pojemno ci
mniejszej ni 5000, zgodnie z konwencj SOLAS 1960, awaryjne ród o energetyczne powinno by wystarczaj ce jedynie do zasilania w czasie 3 godzin o wietlenia miejsc opuszczania odzi oraz miejsca sztauowania tratw ratunkowych
i ewentualnie dodatkowych odbiorów okre lonych przez Administracj . Prawi265

o okre la takie same wymagania co do konstrukcji
i funkcjonowania ród a awaryjnego jak dla wi kszych
statków, natomiast nie okre la
wymaga w sto-sunku do jego
usytuowania. W tej sytuacji nie
dziwi obecno
na statkach
zwanych „ma ymi anglikami”
zespo u pr dotwórczego na
dziobie i uzupe nionego bateri
akumulatorów dla o wietlenia
awaryjnego.

Fot. 3 „Ma y anglik” zbudowany wg wymaga konwen-

cji SOLAS 60, z usytuowaniem awaryjnego zespo u
W klasie PRS-u s to takie
pr dotwórczego niezgodnym z pó niejsz konwencj –
jednostki
jak:
BYTOM,
SOLAS 74.
GARDNO, GNIEZNO II,
JAMNO, JOY 2, KOSCIERZYNA, LOMZA, MALBORK II, MAMRY II,
MIELEC, ROS, SELENA, SIERADZ, TALTY, WADAG II, WIELUN,
WIGRY, WYSZKOW, ZGORZELEC. Statki te by y budowane w Wielkiej
Brytanii przed 1980 rokiem, a wi c przed wej ciem w ycie nowego wydania
konwencji – SOLAS 1974.

7.

SOLAS 1974

W ostatniej, obowi zuj cej wersji konwencji SOLAS 1974 awaryjnego ród a
energii elektrycznej dotycz 4 prawid a Cz ci D – Instalacje elektryczne:
Prawid o 42 Awaryjne ród o energii elektrycznej na statkach pasa erskich;
Prawid o 42-1 Dodatkowe o wietlenie awaryjne na statkach pasa erskich typu
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.
Mimo i prawid o 42 w zasadniczych elementach awaryjnego ród a nie ró ni si powa nie od wymaga dwu wcze niejszych konwencji, to jednak do
szczegó owo precyzuje wiele tych wymaga . Dlatego przedstawiamy Prawid o
42 w ca o ci zamieszczaj c w przypisach interpretacje IACS6 do poszczególnych
wymaga .

6

Teksty ród owe dost pne s na stronie http://www.iacs.org.uk

266

Prawid o 42 Awaryjne ród o energii elektrycznej na statkach pasa erskich
1.1 Nale y przewidzie niezale ne i samodzielne awaryjne
ród o energii elektrycznej.
1.2 Awaryjne ród o energii
elektrycznej, zwi zane z nim
transformatory, je eli s zastosowane, tymczasowe awaryjne
ród o energii, rozdzielnica
awaryjna i rozdzielnica o wietlenia awaryjnego, powinny
by usytuowane powy ej najwy szego pok adu ci ego
Fot. 4 Wspó czesny zespó pr dotwórczy, mog cy
i powinny by atwo dost pne
sprawowa funkcj awaryjnego zespo u pr dotwórczego
z otwartego pok adu. Nie powinny by one usytuowane przed grodzi zderzeniow .
1.3 Usytuowanie7 awaryjnego ród a energii elektrycznej i zwi zanych z nim
transformatorów, je eli s zastosowane, tymczasowego awaryjnego ród a energii, rozdzielnicy awaryjnej i rozdzielnic o wietlenia awaryjnego wzgl dem g ównego ród a energii elektrycznej, zwi zanych z nim transformatorów, je eli s
zastosowane i rozdzielnicy g ównej, powinno by takie, aby czyni c zado wymaganiom Administracji, po ar lub inny wypadek w pomieszczeniach zawieraj cych g ówne ród o energii elektrycznej, zwi zane z nim transformatory, je eli s
zastosowane i rozdzielnic
ówn lub w dowolnym pomieszczeniu maszynowym
kategorii A, nie spowodowa y zak óce w zasilaniu, sterowaniu i rozdziale energii elektrycznej ze ród a awaryjnego. Tak dalece jak to jest mo liwe, pomieszczenie zawieraj ce awaryjne ród o energii elektrycznej, zwi zane z nim transformatory, je eli s zastosowane, tymczasowe awaryjne ród o energii elektrycznej i rozdzielnic awaryjn , nie powinno przylega do pomieszcze maszynowych kategorii A lub pomieszcze , w których usytuowano g ówne ród o energii
elektrycznej, zwi zane z nim transformatory, je eli s zastosowane, lub rozdzielnic ówn .

7

Por. prawid o 39 Usytuowanie urz dze awaryjnych na statkach pasa erskich: Przed grodzi
zderzeniow od strony dziobu nie nale y instalowa awaryjnych róde energii elektrycznej, pomp
po arowych, pomp z zowych, z wyj tkiem specjalnie przeznaczonych do obs ugi pomieszcze
po o onych przed grodzi zderzeniow , jakiejkolwiek sta ej instalacji ga niczej wymaganej w rozdziale II-2, ani innych urz dze awaryjnych wa nych dla bezpiecze stwa statku, z wyj tkiem wci garek kotwicznych.
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1.4 Pod warunkiem, e przedsi wzi te s odpowiednie rodki w celu zabezpieczenia niezale nego zasilania odbiorów awaryjnych we wszelkich okolicznociach, pr dnica awaryjna mo e by u ywana wyj tkowo i przez krótkie okresy
do zasilania obwodów nieawaryjnych.8
8

Interpretacja IACS (SC3, Awaryjne ród o energii elektrycznej) do prawide 42.1.4 oraz 43.1.4:
owo „wyj tkowo”, podczas gdy statek jest w morzu, oznacza nast puj ce warunki:
1. brak zasilania (blackout),
2. stan bezenergetyczny (dead-ship),
3. praca w celu rutynowych prób,
4. krótkotrwa a praca równoleg a z podstawowym ród em energii elektrycznej w celu przejmowania
obci enia.
Je eli brak innej informacji Administracji Morskiej, awaryjny zespó pr dotwórczy mo e by u ywany podczas postoju w porcie do zasilania sieci okr towej, przy spe nieniu wymaga UI SC 152.
Interpretacja IACS (SC152, U ytkowanie awaryjnego ród a energii podczas postoju
w porcie) do prawide 42.1.4 oraz 43.1.4
1. Postanowienie ogólne
O ile Administracja Morska nie postanowi a inaczej, generator awaryjny mo e by u ywany podczas postoju w porcie do zasilania sieci statku, przy zapewnieniu zgodno ci z punktami
2 i 3 poni ej.
2. Wymagania
2.1 W celu zabezpieczenia pr dnicy lub jej silnika nap dowego przed przeci eniem podczas u ytkowania w porcie, nale y przewidzie uk ad utrzymuj cy zapas mocy i zapewniaj cy ci
bezpieczn prac generatora.
2.2 Silnik nap dowy powinien by wyposa ony w filtry paliwa i oleju smarnego, uk ad monitoringu
i bezpiecze stwa wymagany do silników nap dowych podstawowych zespo ów pr dotwórczych
oraz dla pracy bezwachtowej.
2.3 Zbiornik paliwowy silnika nap dowego nale y wyposa y w alarm niskiego poziomu umieszczony na wysoko ci zapewniaj cej wystarczaj c ilo paliwa do zasilania energi elektryczn
odbiorników awaryjnych w czasie wymaganym konwencj SOLAS.
2.4 Silnik nap dowy powinien by zaprojektowany i zbudowany do pracy ci ej i powinien by
obj ty harmonogramem planowanych konserwacji zapewniaj cych, i jest zawsze gotowy do u ytku
i spe ni swoj rol w przypadku awarii na morzu.
2.5 W miejscu zainstalowania awaryjnego zespo u pr dotwórczego i rozdzielnicy awaryjnej powinny by czujki wykrywcze po aru.
2.6 Nale y zapewni rodki atwego prze czania na prac awaryjn .
2.7 Obwody zasilaj ce, sterownicze i monitorowania dla celów u ytku generatora awaryjnego w
porcie powinny by tak wykonane i zabezpieczone, i ewentualne uszkodzenia elektryczne nie b d
mia y wp ywu na prac odbiorników podstawowych i awaryjnych.
Je eli to niezb dne do bezpiecznej pracy, rozdzielnica awaryjna powinna by wyposa ona
czniki do od czania obwodów.
3. Obs uga
Na statku powinny znajdowa si instrukcje w celu zapewnienia, e kiedy statek jest w morzu, wszystkie przyrz dy sterownicze (tj. zawory, czniki) znajduj si we w a ciwej pozycji
umo liwiaj cej niezale n awaryjn prac awaryjnego zespo u pr dotwórczego i rozdzielnicy
awaryjnej.
Wymienione instrukcje powinny tak e zawiera informacje na temat wymaganego poziomu w zbiorniku paliwa, pozycji prze cznika „port/morze” je eli zainstalowany, klap wentylacyjnych itp.
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2 Zainstalowana moc powinna by wystarczaj ca do zasilania tych wszystkich
urz dze , które s niezb dne dla bezpiecze stwa w stanach awaryjnych, przy
czym nale y zwróci nale yt uwag na takie urz dzenia, które b d musia y
pracowa równocze nie. Awaryjne ród o energii elektrycznej powinno by
zdolne, przy uwzgl dnieniu pr dów rozruchowych i przej ciowego charakteru
niektórych obci e , do równoczesnego zasilania przez czas poni ej podany co
najmniej nast puj cych urz dze , je eli ich praca jest zale na od ród a energii
elektrycznej:
2.1 Przez okres 36 godzin o wietlenia awaryjnego9:
.1 przy ka dym stanowisku alarmowym i ewakuacyjnym oraz przy burtach
zgodnie z wymaganiami prawide III/11.4 i III/15.7;
.2 w korytarzach, na klatkach schodowych i w wyj ciach prowadz cych do
stanowisk alarmowych i ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami prawid a
III/11.5;
.3 we wszystkich korytarzach pomieszcze
u bowych i mieszkalnych, na
klatkach schodowych i wyj ciach oraz w kabinach d wigów osobowych;
.4 w przedzia ach maszynowych i w przedzia ach elektrowni g ównych, cznie z ich stanowiskami sterowania;
.5 przy wszystkich stanowiskach sterowania, w centralach manewrowokontrolnych oraz przy ka dej rozdzielnicy g ównej i awaryjnej;
.6 we wszystkich miejscach sk adowania wyposa enia stra ackiego;
.7 przy maszynie sterowej; oraz
.8 przy pompie po arowej, pompie instalacji tryskaczowej oraz przy awaryjnej pompie z zowej przywo anej w ust pie 2.4, a tak e na stanowiskach
rozruchu ich silników.
2.2 Przez okres 36 godzin:
.1 wiate nawigacyjnych i innych wiate wymaganych przez obowi zuj ce
Mi dzynarodowe przepisy o zapobieganiu kolizjom na morzu; oraz
.2 na statkach budowanych 1 lutego 1995 r. lub po tej dacie – instalacji radiowej VHF, wymaganej w prawidle IV/7.1.1 i IV/7.1.2; oraz je li ma zastosowanie:
.2.1 instalacji radiowej MF, wymaganej w prawid ach IV/9.1.1, IV/9.1.2,
IV/10.1.2 i IV/10.1.3;
.2.2 stacji uziemienia statku, wymaganej w prawidle IV/10.1.1; oraz
.2.3 instalacji radiowej MF/HF, wymaganej w prawid ach IV/10.2.1,
IV/10.2.2 i IV/11.1.
9

patrz równie prawid o II-1 41.2.3: Uk ad instalacji elektrycznej o wietlenia awaryjnego powinien
by taki, aby po ar lub inny wypadek w pomieszczeniach, w których znajduje si awaryjne ród o
energii elektrycznej, zwi zane z nim transformatory, je eli s zastosowane, rozdzielnica awaryjna i
rozdzielnica o wietlenia awaryjnego nie spowodowa y unieruchomienia instalacji o wietlenia g ównego, wymaganego przez niniejsze prawid o.
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2.3 Przez okres 36 godzin10:
.1 wszystkich rodków czno ci wewn trznej wymaganych w stanach awaryjnych;11
.2 okr towego wyposa enia nawigacyjnego, wymaganego prawid em V/12;
tam gdzie takie wymaganie jest nieuzasadnione lub niewykonalne, Administracja mo e je uchyli dla statków o pojemno ci brutto mniejszej ni
5000;
.3 instalacji wykrywczej i alarmowej po aru oraz instalacji trzymania
i zwalniania drzwi po arowych; oraz
.4 lampy sygnalizacji dziennej u ywanej sporadycznie, gwizdka okr towego,
r cznych przycisków alarmowych i wszelkich sygnalizacji wewn trznych,
które s wymagane w stanach awaryjnych;
Warunki 2.3 mo na pomin , je eli urz dzenia te maj niezale ne zasilanie
przez okres 36 godzin z baterii akumulatorów, usytuowanej odpowiednio do
u ywania w stanach awaryjnych.
2.4 Przez okres 36 godzin:
.1 jednej z pomp po arowych, wymaganej prawid em II-2/4.3.1 i 4.3.3;
.2 pompy automatycznej instalacji tryskaczowej, je eli taka istnieje; oraz
.3 awaryjnej pompy z zowej i wszelkiego wyposa enia wa nego dla dzia ania
zdalnie sterowanych zaworów z zowych z nap dem elektrycznym.
2.5 Maszyny sterowej przez okres wymagany prawid em 29.14, je eli takie
zasilanie jest w tym prawidle wymagane.

10

IACS dopu ci stosowanie UPS-ów, por. E21 Wymagania dla systemów zasilania bezprzerwowego (UPS) jako bateryjne i/lub tymczasowe awaryjne ród a energii.
11
Interpretacja IACS (SC4, Awaryjne ród o energii elektrycznej) do prawide 42.2.3.1 oraz
43.2.4.1
Wyposa eniem czno ci wewn trznej wymaganym w stanie awaryjnym s w zasadzie:
1. rodek czno ci, który zapewniono pomi dzy mostkiem nawigacyjnym a przedzia em urz dzenia sterowego;
2. rodek czno ci, który zapewniono pomi dzy mostkiem nawigacyjnym a miejscem w si owni
lub pomieszczeniem sterowania, z którego s normalnie sterowane silniki nap dowe;
3. rodek czno ci, który zapewniono pomi dzy mostkiem nawigacyjnym a stacj radiotelegraficzn lub radiotelefoniczn .
Zgodnie z Interpretacj IACS (SC5, Awaryjne ród o energii na statkach pasa erskich) do prawid a 42.2.3.1 rodkami czno ci wewn trznej wymaganymi w stanach awaryjnych s :
1. rodek czno ci, który zapewniono pomi dzy oficerem wachtowym a osob odpowiedzialn za
zamykanie drzwi wodoszczelnych, których nie mo na zamyka z centralnego stanowiska sterowania;
2. system powiadamiania lub inny skuteczny rodek
czno ci, który zapewniono
w pomieszczeniach mieszkalnych, ogólnego u ytku i s u bowych;
3. rodek czno ci, który zapewniono pomi dzy mostkiem nawigacyjnym a g ównym stanowiskiem przeciwpo arowym.
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2.6 Przez okres pó godziny:
.1 ka dych drzwi wodoszczelnych, dla których prawid o 15 wymaga mechanicznego nap du, cznie z ich wska nikami i sygnalizacj ostrzegawcz 12;
.2 urz dze do awaryjnego sprowadzania kabin wind do poziomu pok adu
w celu ewakuacji osób. Kabiny wind pasa erskich mog by w stanach
awaryjnych sprowadzane do poziomu pok adu kolejno.
2.7 Na statku uprawiaj cym stale krótkie podró e, Administracja mo e dopuci krótszy okres ni 36 godzin podany w ust pach 2.1 do 2.5, ale nie krótszy ni
12 godzin, pod warunkiem, e jest przekonana, i b dzie zapewniony odpowiedni
stopie bezpiecze stwa.
3 Awaryjnym ród em energii elektrycznej mo e by albo pr dnica, albo bateria akumulatorów odpowiadaj ce nast puj cym wymaganiom:
3.1 Je eli awaryjnym ród em energii elektrycznej jest pr dnica, to powinna ona:
.1 by nap dzana za pomoc odpowiedniego silnika z niezale nym zasilaniem paliwem o temperaturze zap onu (próba w tyglu zamkni tym) nie
mniejszej ni 43°C;
.2 by uruchamiana automatycznie tu po zaniku zasilania z g ównego
ród a energii elektrycznej i automatycznie czona z rozdzielnic awaryjn ; urz dzenia podane w ust pie 4 powinny nast pnie automatycznie
prze cza si na zasilanie z awaryjnego zespo u pr dotwórczego.
Uk ad automatycznego rozruchu i charakterystyka silnika nap dowego
powinny by takie, aby umo liwi pe ne obci enie pr dnicy awaryjnej
tak szybko, jak to jest bezpieczne i wykonalne, ale nie d u ej ni w ci gu
45 sekund; pojedyncze ród o energii zmagazynowanej do rozruchu powinno by zabezpieczone przed kompletnym wyczerpaniem go przez
uk ad automatycznego rozruchu, o ile nie jest zapewniony drugi niezale ny rodek do rozruchu awaryjnego zespo u pr dotwórczego;
.3 by uzupe niona o tymczasowe awaryjne ród o energii elektrycznej
zgodne z ust pem 4.
3.2 Je eli awaryjnym ród em energii elektrycznej jest bateria akumulatorów,
to powinna ona by zdolna do:
.1 wytrzymania elektrycznego obci enia awaryjnego bez do adowywania
przy zachowaniu napi cia baterii przez ca y okres roz adowywania
w granicach 12% powy ej lub poni ej napi cia znamionowego;

12

Prawid o ma zastosowanie do statków budowanych 1 lutego 1992 r. i po tej dacie.
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.2 automatycznego czenia z rozdzielnic awaryjn w przypadku awarii
ównego ród a energii elektrycznej; oraz
.3 natychmiastowego zasilania co najmniej tych urz dze , które wymienione s w ust pie 4.
3.3 Nast puj ce postanowienia ust pu 3.1.2 nie maj zastosowania do statków
budowanych 1 pa dziernika 1994 r. lub po tej dacie:
Pojedyncze ród o zmagazynowanej energii powinno by zabezpieczone
przed kompletnym wyczerpaniem go przez uk ad automatycznego rozruchu, chyba e przewidziano drugie niezale nie urz dzenie do rozruchu awaryjnego zespo u pr dotwórczego.
3.4 Na statkach budowanych 1 lipca 1998 r. lub po tej dacie, na których energia elektryczna niezb dna jest do przywrócenia nap du, moc elektryczna powinna by wystarczaj ca do przywrócenia nap du statku oraz innych niezb dnych
mechanizmów ze stanu bezenergetycznego statku w ci gu 30 minut po wyst pieniu zaniku napi cia.13
4 Tymczasowe awaryjne ród o energii elektrycznej wymagane w ust pie 3.1.3
powinno sk ada si z baterii akumulatorów, usytuowanej odpowiednio do u ytku w stanach awaryjnych, która powinna pracowa bez potrzeby do adowywania, przy zachowaniu napi cia baterii przez ca y okres roz adowywania
w granicach 12 % powy ej lub poni ej napi cia znamionowego oraz mie wystarczaj c pojemno i takie po czenia, aby zapewni automatyczne zasilanie,
w przypadku awarii g ównego lub awaryjnego ród a energii elektrycznej, przynajmniej nast puj cych urz dze , je eli ich dzia anie zale y od zasilania elektrycznego:

13

Interpretacja IACS (SC124, Awaryjne ród o energii na statkach pasa erskich i towarowych)
do prawide 42.3.4 oraz 43.3.4
„Blackout” w rozumieniu prawid a II-1/42.3.4 i II-1/43.3.4 oznacza stan bezenergetyczny „deadship condition”.
Stan bezenergetyczny w rozumieniu prawide II-1/42.3.4 i II-1/43.3.4 oznacza stan, w którym
nie pracuje maszynownia SG, kot y i mechanizmy pomocnicze, nie nast puje rozruch nap du, zak ada si , i brakuje energii zmagazynowanej do rozruchu nap du g ównego, podstawowego ród a
energii elektrycznej i innych mechanizmów pomocniczych. Zak ada si , e przez ca y czas s dost pne rodki rozruchu generatora awaryjnego.
Generator awaryjny i inne rodki niezb dne do ponownego rozruchu nap du g ównego powinny
mie wydajno o niezb dnej energii rozruchowej nap du osi galnej w czasie 30 minut stanu bezenergetycznego lub braku zasilania okre lonego powy ej.
Zmagazynowana energia rozruchowa generatora awaryjnego nie powinna by bezpo rednio
u ywana do rozruchu nap du g ównego, podstawowego ród a energii elektrycznej i / lub innych
mechanizmów pomocniczych (z wy czeniem generatora awaryjnego).
Na statkach parowych 30-minutowa granica czasowa podana w konwencji SOLAS mo e by
rozumiana jako czas od stanu bezenergetycznego statku / braku zasilania, okre lonych powy ej, do
rozpalenia pod pierwszym kot em.
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4.1 Przez pó godziny:
.1 o wietlenia wymaganego ust pami 2.1 i 2.2;
.2 wszystkich urz dze wymaganych ust pami 2.3.1, 2.3.3 i 2.3.4, chyba e
urz dzenia te maj niezale ne zasilanie, przez wymagany okres,
z baterii akumulatorów usytuowanej odpowiednio do u ytku w stanach
awaryjnych.
4.2 Urz dze do zamykania drzwi wodoszczelnych, zgodnie z wymaganiem
prawid a 15.7.3.3, ale niekoniecznie wszystkich jednocze nie, chyba e przewidziano niezale ne, tymczasowe ród o zmagazynowanej energii. Zasilanie sterowania, wska ników i obwodów alarmowych, zgodnie z wymaganiem prawid a
15.7.2, przez pó godziny.14
5.1 Rozdzielnica awaryjna powinna by zainstalowana mo liwie najbli ej awaryjnego ród a energii elektrycznej.
5.2 Je eli awaryjnym ród em energii elektrycznej jest pr dnica, to rozdzielnica
awaryjna powinna by umieszczona w tym samym pomieszczeniu, chyba e
wp ywa to ujemnie na dzia anie rozdzielnicy awaryjnej.
5.3 adna bateria akumulatorów, zainstalowana zgodnie z wymaganiami niniejszego prawid a, nie powinna by umieszczona w jednym pomieszczeniu
z rozdzielnic awaryjn . Wska nik roz adowywania baterii stanowi cej awaryjne ród o energii elektrycznej lub tymczasowe awaryjne ród o energii elektrycznej, przywo ane w ust pie 3.1.3 lub 4, powinien by zainstalowany
w odpowiednim miejscu na rozdzielnicy g ównej lub w centrali manewrowokontrolnej.
5.4 W czasie normalnej pracy rozdzielnica awaryjna powinna by zasilana
z rozdzielnicy g ównej przez kabel zasilaj cy, który w rozdzielnicy g ównej powinien by odpowiednio zabezpieczony przed przeci eniem i zwarciem, i który
powinien by automatycznie od czany w rozdzielnicy awaryjnej w momencie
awarii g ównego ród a energii elektrycznej. Je eli w uk adzie przewidziane jest
zasilanie zwrotne, to kabel cz cy rozdzielnice powinien by tak e zabezpieczony w rozdzielnicy awaryjnej co najmniej przed zwarciem.
5.5 W celu zapewnienia gotowo ci zasilania energi elektryczn ze ród a
awaryjnego, nale y zastosowa , tam gdzie to konieczne, rozwi zania umo liwiaj ce automatyczne od czenie od rozdzielnicy awaryjnej obwodów nieawaryjnych, zapewniaj c, e energia b dzie dost pna dla obwodów awaryjnych.
6 Pr dnica awaryjna i jej silnik nap dowy oraz ka da awaryjna bateria akumulatorów powinny by tak skonstruowane i wykonane, aby zapewnione by o ich
funkcjonowanie z pe n moc nominaln , gdy statek jest wyprostowany i gdy jest
przechylony na burt o dowolny k t, a do 22,5° lub przeg biony do 10° na
14

Prawid o ma zastosowanie do statków budowanych 1 lutego 1992 roku i po tej dacie.
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dziób lub ruf , lub znajduje si w przechyle, który jest kombinacj k tów w wy ej
podanych granicach.15
7 Nale y przewidzie rodki umo liwiaj ce okresowe sprawdzanie ca ego systemu awaryjnego, cznie z urz dzeniami do automatycznego rozruchu.
Czytaj c uwa nie to prawid o, mo na si przekona , e kilka jego wymaga
wchodzi o w ycie znacznie pó niej (po 1980 roku) w miar rozwoju konwencji.
Porównuj c zmiany wprowadzone w konwencji SOLAS 1974 z SOLAS 1960
mo na zauwa y , e niektóre z wymaga zosta y precyzyjniej okre lone. Dla
przyk adu w SOLAS 1960 mówi si , aby bateria akumulatorów by a zdolna
zapewni awaryjne zasilanie bez do adowania lub nadmiernego spadku napi cia, podczas gdy SOLAS 1974 precyzuje to sformu owanie bateria akumulatorów powinna by zdolna do wytrzymania elektrycznego obci enia awaryjnego
(...) przy zachowaniu napi cia baterii (...) w granicach 12% powy ej lub poni ej
napi cia znamionowego.
Kolejne prawid o 42-1 okre la nowe wymagania powsta e w wyniku budowy
i eksploatacji ca kowicie nowych statków typu ro-ro i jest wymaganiem retroaktywnym, a wi c dotyczy równie statków ro-ro budowanych przed wej ciem
w ycie tego prawid a.
Prawid o 42-1 Dodatkowe o wietlenie awaryjne na statkach pasa erskich
typu ro-ro
(Niniejsze prawid o ma zastosowanie do wszystkich statków pasa erskich posiadaj cych pomieszczenia adunkowe typu ro-ro lub pomieszczenia kategorii
specjalnej zdefiniowane w prawidle II-2/3, z tym wyj tkiem, e w odniesieniu do
statków budowanych przed 22 pa dziernika 1989 r. prawid o to ma zastosowanie
nie pó niej ni 22 pa dziernika 1990 r.)
1 Dodatkowo do o wietlenia awaryjnego wymaganego prawid em 42.2, na
ka dym statku pasa erskim z pomieszczeniami adunkowymi typu ro-ro lub pomieszczeniami kategorii specjalnej zdefiniowanymi w prawidle II-2/3:
.1 we wszystkich pasa erskich pomieszczeniach ogólnego u ytku i korytarzach powinno by dodatkowe o wietlenie elektryczne, które mo e dzia a
przez co najmniej 3 godziny w warunkach dowolnego przechy u statku,
gdy wszystkie inne ród a energii elektrycznej przesta y dzia a . O wietlenie to powinno by takie, aby mo na by o szybko zauwa y doj cie do
dróg ewakuacji. ród em energii dla tego dodatkowego o wietlenia po15

Interpretacja IACS (SC6, Awaryjne ród o energii elektrycznej na statkach towarowych) do
prawid a 43.6
Patrz nast puj ce wymagania dodatkowe:
1. Kodeks IMO budowy i wyposa enia statków do przewozu skroplonych gazów w adowni, punkt
2.9.2.2.
2. Kodeks IMO budowy i wyposa enia statków do przewozu niebezpiecznych chemikaliów w
adowni, punkt 2.9.3.2.
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winny by baterie akumulatorów umieszczone w zespo ach o wietleniowych, stale adowane, o ile jest to praktycznie wykonalne, z rozdzielnicy
awaryjnej. Alternatywnie, Administracja mo e uzna ka de inne urz dzenie o wietleniowe, które jest co najmniej tak samo skuteczne. Dodatkowe
o wietlenie powinno by takie, aby ka de uszkodzenie lampy by o natychmiast widoczne. Ka da bateria akumulatorów powinna by wymieniana w odst pach czasu odpowiednich z uwagi na okre lon trwa o
u ytkowania w warunkach otoczenia panuj cych w miejscu zainstalowania; oraz
.2 w ka dym korytarzu pomieszcze za ogowych, w pomieszczeniu rekreacyjnym oraz w ka dym pomieszczeniu roboczym, które jest normalnie
u ytkowane, powinna si znajdowa przeno na lampa zasilana do adowywanym akumulatorem, chyba e zainstalowano tam dodatkowe o wietlenie awaryjne, zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 1.
Prawid o 43 ró ni si do znacznie od swojego poprzednika z konwencji
SOLAS 1960, która dzieli a statki towarowe na statki o pojemno ci powy ej
i poni ej 5000 ton brutto. Natomiast konwencja SOLAS 1974 definiuje statki
towarowe jako statki odbywaj ce podró e mi dzynarodowe o pojemno ci brutto
500 i powy ej, jednak e nie b d ce:
okr tami wojennymi lub statkami do przewozu wojska;
statkami bez nap du mechanicznego;
statkami drewnianymi prymitywnej budowy;
jachtami rekreacyjnymi uprawiaj cymi eglug handlow ;
statkami rybackimi.
Prawid o 43 Awaryjne ród o energii elektrycznej na statkach towarowych.
Awaryjne ród o energii elektrycznej na statkach towarowych ró ni si zaledwie w kilku aspektach od wymaga dla statków pasa erskich. G ównymi ró nicami s zmniejszone wymagania dla pracy awaryjnego zespo u pr dotwórczego
z 36 godzin do 18 oraz dopuszczenie 45-sekundowego black-outu po zaniku
napi cia na RG.
Prawid o 43.1.2 dla statków towarowych jest identyczne jak prawid o 42.1.2
dla statków pasa erskich, mówi ono o usytuowaniu awaryjnego ród a energii
oraz rozdzielnicy awaryjnej powy ej pok adu ci ego oraz przed grodzi zderzeniow , jednak e dla statków towarowych dodaje si zapis z wyj tkiem przypadków dopuszczanych przez Administracj w szczególnych okoliczno ciach.
Na statkach pasa erskich o wietlenie awaryjne powinno wieci przez 36 godzin w miejscach okre lonych prawid em 42.2.1, podczas gdy na statkach towarowych wymaga si o wietlania tych samych miejsc przez 18 godzin, z takim
wyj tkiem, e przy ka dym stanowisku alarmowym i ewakuacyjnym oraz przy
burtach (…) o wietlenie awaryjne powinno wieci przez co najmniej 3 godziny.
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Z 36 godzin dla statków pasa erskich do 18 godzin dla statków towarowych
zosta a równie skrócona praca ród a energii wymagana przez urz dzenia takie
jak wiat a nawigacyjne, instalacja radiowa, rodki czno ci wewn trznej, instalacja wykrywcza po aru, pompy po arowe oraz awaryjna pompa z zowa, wymienione w prawid ach 43.2.2, 43.2.3, 43.2.4. Kolejn ró nic jest zapis dodany
w prawidle 43.2.6.2 Na statku uprawiaj cym stale krótkie podró e Administracja
mo e dopu ci krótszy okres ni 18 godzin podane w ust pach 2.2 do 2.5, ale nie
krótszy ni 12 godzin, pod warunkiem, e jest przekonana, i b dzie zapewniony
odpowiedni stopie bezpiecze stwa.
Zasadnicz ró nic pomi dzy wymaganiami dla statków pasa erskich a towarowych jest mo liwo dopuszczenia 45-sekundowego black-outu po zaniku
napi cia na szynach RG. W prawidle 43.3.1.3 mówi si , i je li awaryjnym róem energii elektrycznej jest pr dnica, to powinna ona by uzupe niona o tymczasowe awaryjne ród o energii elektrycznej okre lone w ust pie 4, chyba e
przewidziana jest pr dnica awaryjna zdolna do zasilania urz dze wymienionych
w tym ust pie oraz uruchamiaj ca si automatycznie i rozwijaj ca wymagan
moc tak szybko, jak to jest bezpieczne i wykonalne, lecz nie d u ej ni w ci gu 45
sekund.
Dla statków towarowych nieznaczne zmiany, oznaczone pogrubion czcionk , wprowadzono w punkcie czwartym:
4 Tymczasowe awaryjne ród o energii elektrycznej wymagane w ust pie 3.1.3
powinno sk ada si z baterii akumulatorów, usytuowanej odpowiednio do u ytku w stanach awaryjnych, która powinna pracowa bez potrzeby do adowywania, przy zachowaniu napi cia baterii przez ca y okres roz adowywania w granicach 12 % powy ej lub poni ej napi cia znamionowego oraz mie wystarczaj c
pojemno i takie po czenia, aby zapewnia automatyczne zasilanie w przypadku awarii g ównego lub awaryjnego ród a energii elektrycznej przez pó godziny co najmniej nast puj cych urz dze , je eli ich dzia anie zale y od zasilania
elektrycznego:
.1 o wietlenia wymaganego ust pami 2.1, 2.2 i 2.3.1. Dla tego okresu przejciowego wymagane elektryczne o wietlenie awaryjne przedzia u maszynowego oraz pomieszcze mieszkalnych i s u bowych mo e by zapewnione przez trwale umocowane, indywidualne, automatycznie adowane i uruchamiane przeka nikami lampy akumulatorowe; oraz
.2 wszystkich urz dze wymaganych ust pami 2.4.1, 2.4.3 i 2.4.4, chyba e
urz dzenia te maj niezale ne zasilanie przez wymagany okres z baterii
akumulatorów, usytuowanej odpowiednio do u ytku w stanach awaryjnych.
Pozosta e wymagania zamieszczone w prawidle 43 (statki towarowe) s identyczne jak te dla statków pasa erskich. Warto zwróci uwag na porównanie
wymaga dla statków towarowych powy ej 5000 brutto budowanych wed ug
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konwencji 1960 (po 26 maja 1965 roku) oraz statków towarowych budowanych
po 1 wrze nia 1984 roku, czyli wed ug obowi zuj cej konwencji 1974 wraz
z pó niejszymi poprawkami. Do istotnych zmian obecnie obowi zuj cych moemy zaliczy wymagania dotycz ce:
umieszczenia awaryjnego ród a za grodzi zderzeniow , por. 43.1.2,
zwi kszenia wymaganej mocy awaryjnego ród a pr dotwórczego z 6 do
18 godzin z uwzgl dnieniem zasilania:
o wietlenia przy maszynie sterowej, przy pompie po arowej, we
wszystkich miejscach sk adowania wyposa enia stra ackiego, we
wszystkich pompowniach zbiornikowców zbudowanych 1 lipca 2002
roku i po tej dacie, por. 43.2.2,
instalacji radiowej, stacji uziemienia statku, por. 43.2.3,
rodków czno ci wewn trznej, okr towego wyposa enia nawigacyjnego, instalacji wykrywczej i alarmowej po aru, por. 43.2.4,
maszyny sterowej, por. 43.2.6.1,
automatycznego rozruchu awaryjnego zespo u pr dotwórczego oraz tymczasowego ród a energii, por. 43.3.1 oraz 43.4,
miejsca zainstalowania RA, por. 43.5.1, 43.5.2 oraz 43.5.3,
wska nika roz adowania baterii, por. 43.5.3,
sposobu zasilania RA z RG, por. 43.5.5,
od czenia obwodów mniej wa nych, por. 43.5.5.
Ca kowicie nowym prawid em wprowadzonym w konwencji z 1974 roku jest
Prawid o 44.
Prawid o 44 Urz dzenia rozruchowe dla awaryjnych zespo ów pr dotwórczych.
1 Awaryjne zespo y pr dotwórcze powinny by atwo uruchamiane ze stanu
zimnego przy temperaturze 0°C. Je eli jest to praktycznie niewykonalne lub je eli
mog wyst powa ni sze temperatury, nale y przewidzie zastosowanie urz dze
grzejnych dopuszczonych przez Administracj w celu zapewnienia gotowo ci
rozruchowej zespo ów pr dotwórczych.
2 Ka dy automatycznie uruchamiany awaryjny zespó pr dotwórczy powinien
by wyposa ony w urz dzenia rozruchowe uznane przez Administracj , z zapasem energii wystarczaj cym na co najmniej trzy kolejne rozruchy. Nale y przewidzie drugie ród o energii umo liwiaj ce wykonanie dodatkowych trzech
rozruchów w ci gu 30 minut, chyba e zostanie wykazane, i rozruch r czny jest
skuteczny.
2.1 Statki budowane 1 pa dziernika 1994 r. lub po tej dacie, zamiast spe nienia
postanowienia zawartego w drugim zdaniu ust pu 2, powinny spe nia nast puj ce wymagania:
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ród o zmagazynowanej energii powinno by zabezpieczone przed kompletnym wyczerpaniem go przez uk ad automatycznego rozruchu, chyba e zapewniony jest drugi niezale ny rodek rozruchu. Ponadto, nale y przewidzie drugie
ród o energii umo liwiaj ce wykonanie dodatkowych trzech rozruchów w ci gu
30 minut, chyba e zostanie wykazane, i rozruch r czny jest skuteczny.
3 Zmagazynowana energia powinna by podtrzymywana w sposób ci y nast puj cymi sposobami:
.1 dla uk adów rozruchowych elektrycznych i hydraulicznych z rozdzielnicy
awaryjnej;
.2 dla uk adów rozruchowych wykorzystuj cych spr one powietrze
z g ównych lub pomocniczych zbiorników spr onego powietrza poprzez
odpowiedni zawór zwrotny lub z awaryjnej spr arki powietrza, która gdy
ma nap d elektryczny, jest zasilana z rozdzielnicy awaryjnej;
.3 wszystkie wymienione urz dzenia do rozruchu, adowania i podtrzymywania zmagazynowanej energii powinny by usytuowane w pomieszczeniu pr dnicy awaryjnej; urz dzenia te nie powinny by u ywane do innych celów, jak tylko zwi zanych z prac awaryjnego zespo u pr dotwórczego. Nie wyklucza to mo liwo ci zasilania zbiornika powietrza
awaryjnego zespo u pr dotwórczego z g ównej lub pomocniczej instalacji
spr onego powietrza poprzez zawór zwrotny, usytuowany w pomieszczeniu pr dnicy awaryjnej.
4.1 Gdy nie wymaga si automatycznego rozruchu, dopuszczalny jest rozruch
r czny za pomoc korby, bezw adno ciowego urz dzenia rozruchowego, r cznie
adowanych akumulatorów hydraulicznych, lub nabojów z adunkiem prochowym, je eli wykazano ich skuteczne dzia anie.
4.2 Je eli rozruch r czny jest praktycznie niewykonalny, to powinny by spe nione wymagania ust pów 2 i 3, przy czym dopuszcza si mo liwo r cznego zainicjowania rozruchu.
Prawid o to ma zapewnia niezawodno rodka rozruchu awaryjnego zespou pr dotwórczego w przypadku zagro enia. Tymczasem urz dzenie rozruchowe
bywa zaniedbywane przez za og , staj c si tym samym przyczyn zatrzyma
statku przez PSC. wiadczy o tym przyk ad zatrzymania w jednym z portów
europejskich statku z klas PRS (patrz fot. 5). Jedn z przyczyn zatrzymania
by a, jak zapisano w protokole, niewystarczaj ca gotowo awaryjna – za oga
nie potrafi a doprowadzi do niezw ocznego rozruchu generatora awaryjnego
przy u yciu drugiego urz dzenia rozruchowego z dopiskiem potrzebowa a jedn
godzin .
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Fot. 5 Karta odpowiedzi kapitana na zarzuty PSC.

8.

Podsumowanie
Zawodny awaryjny zespó pr dotwórczy jest, obok niesprawnego urz dzenia
sterowego, jedn z najcz stszych przyczyn zatrzymania statku przez PSC
w kategorii urz dze i instalacji maszynowych. rednia zatrzyma statków
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w Europie z powodu niesprawno ci awaryjnego zespo u pr dotwórczego przekracza liczb 5 miesi cznie. Statystyk otrzymano na podstawie danych publikowanych na stronie www.parismou.org (patrz fot. 6).
Jedn z przykrych konsekwencji niesprawno ci awaryjnego zespo u pr dotwórczego mo e by rzeczywi cie zatrzymanie statku przez s u by PSC w porcie, jednak e nie nale y zapomina o tragicznych skutkach takiego zaniedbania
w obliczu powa nego zagro enia na morzu.
W za czniku do artyku u publikujemy tabelk , która mo e pos u y jako
odno nik do prawide zamieszczonych w poszczególnych konwencjach. Jej charakter jest referencyjny i w przypadku jakichkolwiek niejasno ci sugerujemy
odwo ywa si do tekstów ród owych.
9.

Od autorów
J zykiem tworzenia wymaga zawartych w konwencji by j zyk angielski, za
wyj tkiem pierwszej konwencji, która by a opublikowana w j zyku francuskim
i angielskim. Zawarte w niniejszym artykule tre ci konwencji zosta y przet umaczone przez autorów artyku u, z wyj tkiem konwencji z 1974 roku, której oficjalne t umaczenie wraz z poprawkami zosta o opublikowane przez PRS. Tre ci
oryginalne wszystkich konwencji za wyj tkiem ostatniej s dost pne na stronach
organizacji IMO16.

Fot. 6 Strona internetowa Port State Control www.parismou.org, na której s podane aktualne zatrzymania statków.
16

http://www.imo.org/InfoResource/mainframe.asp?topic_id=904&doc_id=4842#17b
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Poni sze wymagania maj charakter wy cznie
orientacyjny, pe na tre prawide jest podana
w konwencji.
SOLAS:
data wej cia w ycie:

Prawid a
1914

1929

1948

1960

20.01.1914

01.01.1933

19.11.1952

26.05.1965

wymaganie awaryjnego ród a

35

31.10

II 22.a

II 25.a

usytuowanie awaryjnego ród a

35

31.10

II 22.a

II 25.a

31.9

II 22.a

II 25.b

mo liwo wykorzystania awaryjnego ZP do zasilania
obwodów nieawaryjnych
moc awaryjnego ród a
zasilanie przez pó godziny:
drzwi wodoszczelnych
urz dze do awaryjnego sprowadzania kabin,
wind

zasilanie przez 6 godzin radiotelegrafów
zasilanie przez 36 godzin:

35

31.10

II 22.a

II 25.b

II 22.a

II 25.b

o wietlenia awaryjnego

II 22.a

II 25.b

urz dze radiowych, wiate nawigacyjnych

II 22.a

II 25.b

Data wprowadzona rezolucj MSC.1 (XLV)

II-1 42.2.1
II-1 41.2.3
II-1 42.2.1-4
II-1 42.2.1
II-1 41.2.3
II-1 42.2.2
UR E21
II-1 42.2.3

II 22.a.i

II 25.b
II 25.c
II 25.c.ii

II 22.a.i

II 25.c.ii

automatycznie za czana na RA
zasilaj ca urz dzenia jak ze ród a
tymczasowego

1)

II-1 42.2

II-1 42.2.6.2
21

pr dnica
nap dzana silnikiem z niezale n instalacj
paliwow

II-1 42.1.1
II-1 42.1.2
II-1 42.1.3
II-1 39
II-1 42.1.4
SC3
SC152

II-1 42.2.6.1

53

zachowuj ca napi cie 12% Un

01.10.1994

II-1 42.2.6

zasilanie z instalacji awaryjnej o wietlenia

rodków czno ci wewn trznej, instalacji
wykrywczej i alarmowej po aru
pomp po arowych
rodzaje awaryjnego ród a energii
bateria akumulatorów

1974
01.07.1986
01.09.19841)

II-1 42.2.4
II-1 42.3
II-1 42.3.2
II-1 42.3.2.1
SC186
II-1 42.3.2.2
II-1 42.3.2.3

II 22.a.ii

II 25.c.i

II-1 42.3.1

II 22.a.ii

II 25.c.i

II-1 42.3.1.1

01.02.1995

01.07.1998

uruchamiana automatycznie
uzupe niona o tymczasowe ród o energii
zasilanie maszyny sterowej
wska nik roz adowania baterii
niezawodno uk adu rozruchowego
przywrócenie nap du statku ze stanu bezenergetycznego
w ci gu 30 minut
tymczasowe ród o energii elektrycznej
automatyczne za czenie tymczasowego ród a energii
automatyczne za czenie o wietlenia awaryjnego po
zaniku napi cia.
zasilanie przez pó godziny z tymczasowego ród a energii:
o wietlenia
instalacji wykrywczej i alarmowej po aru oraz
instalacji drzwi wodoszczelnych
rodków czno ci wewn trznej wymaganej w
stanach awaryjnych
lampy sygnalizacji dziennej, przycisków
alarmowych, sygnalizacji wewn trznej
usytuowanie rozdzielnicy awaryjnej
rozdzielnica awaryjna w pomieszczeniu awaryjnego ZP
bateria akumulatorów nie mo e by umieszczona w tym
samym pomieszczeniu co RA
zasilanie RA z RG
od czenie obwodów mniej wa nych z RA
awaryjny ZP i akumulatory powinny by odporne na
przechy y i przeg bienia
mo liwo sprawdzenia systemu awaryjnego

II-1 42.3.1.2
II-1 42.3.1.3
II 25.e

II-1 42.5.3
II-1 42.3.3
II-1 42.3.4
SC124

II 22 c ii

II 25.d.i

II 22 c ii b

II 25.d

II-1 42.4
SC186
II-1 42.4

II 22 c i

II 25.d.ii

II-1 42.4

II 22 c ii
II 22 c ii a

II 25.d.i
II 25.d.1
II 25.d.2
II 25.d.3
II 25.d.4

II-1 42.4
II-1 42.4.1

II 22 c ii b

II-1 42.4.2
II-1 42.4.2
SC5
II-1 42.4.2

II 25.f.i
II 25.f.ii

II-1 42.5.1
II-1 42.5.2

II 25.f.iii

II-1 42.5.3

II 25.f.iv

II-1 42.5.4
II-1 42.5.5

II 22.b

II 25.g

II-1 42.6

II 22 iii

II 25.h

II-1 42.7

SOLAS:
data wej cia w ycie:
usytuowanie awaryjnego ród a

1914
20.01.1914

1929
01.01.1933

1948
19.11.1952

Prawid a
1960
26.05.1965

II 26.a.i

mo liwo wykorzystania awaryjnego ZP do zasilania
obwodów nieawaryjnych
moc awaryjnego ród a
zasilanie przez 3 godziny
zasilanie przez 6 godzin:
zasilanie przez 18 godzin:

II 26.a.ii
II26.b.ii
II 26.a.ii

o wietlenia awaryjnego

II 26.a.ii.1

urz dze radiowych, wiate nawigacyjnych

II 26.a.ii.3

rodków czno ci wewn trznej, instalacji wykrywczej i alarmowej po aru
instalacji radiowej VHF
pomp po arowych
rodzaje awaryjnego ród a energii
bateria akumulatorów
zachowuj ca napi cie 12% Un

II 26.a.ii.2

nap dzana silnikiem z niezale n instalacj
paliwow
uruchamiana automatycznie

2)
3)

1974
01.10.1994

01.02.1995

II-1 43.1.2
II-1 43.1.3
II-1 39
II-1 43.1.4
SC3
SC152
II-1 43.2

II-1 43.2.2-5
II-1 43.2.2
3)
II-1 43.2.1
II-1 43.2.3
II-1 41.2.3
UR E21
II-1 43.2.4
II-1 43.2.3.2
II-1 43.2.5

II 26.a.iii
II26.b.iii
II 26.a.iii.1
II 26.b.iii.1
II 26.a.iii.1
II 26.b.iii.1

automatycznie za czana na RA
zasilaj ca urz dzenia jak ze ród a
tymczasowego
pr dnica

01.07.1986
01.09.19842)

II-1 43.3
II-1 43.3.2
II-1 43.3.2.1
II-1 43.3.2.2
II-1 43.3.2.3

II 26.a.iii.2
II 26.b.iii.2
II 26.a.iii.2
II 26.b.iii.2

II-1 43.3.1
II-1 43.3.1.1
II-1 43.3.1.2

Data wprowadzona rezolucj MSC.1 (XLV)
Wymaganie II-1 43.2.2 dotyczy zasilania przez okres 3 godzin o wietlenia awaryjnego przy ka dym stanowisku alarmowym i ewakuacyjnym oraz przy burtach.

01.07.1998

uzupe niona o tymczasowe ród o energii, je li
rozruch pr dnicy awaryjnej d u szy ni 45 s.

II-1 43.3.1.3
II-1 43.2.6.1
II-1 29.14

zasilanie maszyny sterowej
niezawodno uk adu rozruchowego
przywrócenie nap du statku ze stanu bezenergetycznego
w ci gu 30 minut
zasilanie przez pó godziny z tymczasowego ród a energii:
o wietlenia
rodków czno ci wewn trznej wymaganej w
stanach awaryjnych
instalacji wykrywczej i alarmowej po aru
lampy sygnalizacji dziennej, przycisków
alarmowych, sygnalizacji wewn trznej
usytuowanie rozdzielnicy awaryjnej
rozdzielnica awaryjna w pomieszczeniu awaryjnego ZP
bateria akumulatorów nie mo e by umieszczona w tym
samym pomieszczeniu co RA
zasilanie RA z RG
od czenie obwodów mniej wa nych z RA
awaryjny ZP i akumulatory powinny by odporne na
przechy y i przeg bienia
mo liwo

sprawdzenia systemu awaryjnego

II-1 43.3.3
II-1 43.3.4
SC124
II-1 43.4
SC186
II-1 43.4.1
II-1 43.4.2
SC4
II-1 43.4.2
II-1 43.4.2
II-1 43.5.1
II-1 43.5.2
II-1 43.5.3
II-1 43.5.4
II-1 43.5.5
II 26.a.iv
II 26.a.iv
II 26.a.v
II 26.a.v

II-1 43.6
SC6
II-1 43.7

rozruch ZPA w temp. 0°C
- dwa urz dzenia rozruchowe z zapasem energii wystarczaj cym na co najmniej trzy rozruchy,
- drugie ród o energii umo liwiaj ce wykonanie dodatkowych trzech rozruchów w ci gu 30 minut.
zabezpieczenie przed ca kowitym wy adowaniem
podtrzymywanie zmagazynowanej energii:

II-1 44.1

dla rozruchu elektrycznego zasilanie z RA
dla rozruchu spr onym powietrzem poprzez zawór
zwrotny lub z awaryjnej spr arki powietrza
usytuowanie urz dze rozruchowych w pomieszczeniu
RA
dopuszczane metody rozruchu

II-1 44.3.1

rozruch r czny

II-1 44.4.2

II-1 44.2

II-1 44.2.1
II-1 44.3

II-1 44.3.2
II-1 44.3.3
II-1 44.4.1

Jak ju wspomnieli my, obecnie obowi zuj c konwencj jest SOLAS 1974,
jednak ze wzgl du na liczne poprawki, PRS oraz inne wydawnictwa publikuj
tak zwany tekst ujednolicony, który zawiera rezolucje i cyrkularze wydawane
przez IMO. Obecnie Biuro Wydawnictw PRS uko czy o prace nad wersj konwencji SOLAS ze stanem prawnym na dzie 01.01.2007. Wydanie jest ju dost pne, a szczegó owe informacje na ten temat pojawi si na stronie internetowej PRS w zak adce Przepisy i Publikacje.
Jednocze nie chcieliby my podkre li , e jeste my otwarci na sugestie i komentarze dotycz ce artyku u i poruszanych zagadnie . Uwagi prosimy kierowa
na adres te@prs.pl.
Daniel Czarkowski
Edward Szmit

TECHNIKA
Bezpieczna eksploatacja instalacji 230 V AC
na jachtach i odziach motorowych
I

Wst p

Powszechne stosowanie na jachtach i odziach motorowych osprz tu i wyposa enia znanego dotychczas z naszych domowych salonów, kuchni i azienek,
zasilanego ‘standardowym’ napi ciem 230 V AC, zrewolucjonizowa o styl ycia
na jachtach. Obok ‘ludzkiej’ sk onno ci do luksusu, przyczyni a si do tego cena
i dost pno domowego sprz tu AGD, dobrej jako ci, przystosowanego do instalowania na rekreacyjnych jednostkach p ywaj cych. Przed laty konieczne by o
stosowanie znacznie dro szych, specjalnych wersji tego typu urz dze zasilanych napi ciem 12 czy 24 V DC. Do rewolucji tej przyczyni si równie post p
w dziedzinie technologii budowy pó przewodnikowych przetworników napi cia
i cz stotliwo ci, dzi ki czemu mo na korzysta z domowych wersji tych urz dze nie tylko wtedy, gdy pod pok adem jest agregat pr dotwórczy, czy podczas
postoju w porcie korzystaj c z zasilania z l du, ale podczas eglugi – po prostu
pod czaj c je za po rednictwem falowników do szyn rozdzielczych DC. Nie bez
powodu coraz cz ciej mówi si , e wspó czesne jachty i odzie motorowe
(w wersjach turystycznych oczywi cie) charakteryzuj si niewielk dzielno ci
morsk , bo to nic innego, jak adnie, stylowo obudowane, p ywaj ce po wodzie:
salony, kuchnie i sypialnie. Komfort ycia na jachcie sta si priorytetem,
a dzielno morska spad a na dalszy plan. Wszak e zawsze, przynajmniej teoretycznie, mo na schroni si do portu. Czy jest to kierunek s uszny, czy nie, nie
jest to tematem niniejszego artyku u.
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