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Wprowadza się następujące zmiany do Części VIII – Instalacje elektryczne 
i systemy sterowania – 2007: 

1. Na stronie 2 do wykazu Publikacji dodaje się pozycje: 

Publikacja Nr 25/P – Wymagania techniczne dla okrętowych układów energo-
elektronicznych, 
Publikacja Nr 79/P – Próby typu wyrobu urządzeń do wykrywania i sygnaliza-
cji mgły olejowej w skrzyniach korbowych, 
Publikacja Nr 5/I – Wytyczne do przeprowadzania okresowych przeglądów kla-
syfikacyjnych elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych na statkach w eks-
ploatacji, 
Publikacja Nr 9/I – Materiały elektroizolacyjne. 

2. Pierwszy akapit punktu 3.4.1 otrzymuje brzmienie: 

3.4.1 JeŜeli przewidziane jest zasilanie sieci statku z zewnętrznego źródła 
energii elektrycznej, to na statku naleŜy zainstalować przyłącze zasilania ze 
źródła zewnętrznego. Obwód zasilania ze źródła zewnętrznego powinien speł-
niać wymagania podane w 4.5.4.7  

3. Dodaje się punkt 4.4.8: 

4.4.8 Pulpity sterowniczo-kontrolne ruchu statku powinny być wyposaŜone 
w środki umoŜliwiające sprawdzenie działania lampek kontrolnych, np. przy-
cisk „lamp test”. 

4. Punkt 4.5.6.3 otrzymuje brzmienie: 

4.5.6.3 JeŜeli rozdzielnice o stopniu ochrony IP10 lub niŜszym umieszczone 
są w specjalnym pomieszczeniu, szafie lub wnęce, to miejsca te powinny być 
wykonane z niepalnego materiału lub pokryte takim materiałem. JeŜeli po-
mieszczenie, w którym te rozdzielnice są umieszczone, ma powierzchnię pod-
łogi mniejszą niŜ 4 m2, to pomieszczenie to traktowane jest jako pomieszczenie 
kategorii (5) – patrz podrozdział 2.2.2 z Części V – Ochrona przeciwpoŜarowa.  

5. Punkt 6.8.1 otrzymuje brzmienie: 

6.8.1 Tablica świateł nawigacyjnych (określana dalej jako TSN) powinna 
być umieszczona na mostku. Z TSN powinny być zasilane tylko światła nawi-
gacyjne oraz latarnie specjalne, na przykład wymagane przez Administrację ka-
nału. Światła nawigacyjne określone w Konwencji COLREG (wymienione tak-
Ŝe w Przepisach nadzoru konwencyjnego statków morskich, Część III – Środki 
sygnałowe, tabela 2.4.1) powinny być zasilane oddzielnymi obwodami. 
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6. Punkt 6.8.2 otrzymuje brzmienie: 

6.8.2 TSN powinna być zasilana przez dwa obwody: 
.1 jeden z rozdzielnicy awaryjnej, która jest zasilana zgodnie z punktem   

9.4.1; 
.2 drugi z rozdzielnicy grupowej, która nie jest zasilana wyłącznie z roz-

dzielnicy awaryjnej. 
TSN zainstalowaną w pulpicie sterowniczo-kontrolnym ruchu statku moŜna 

zasilać bezpośrednio z tego pulpitu – pod warunkiem Ŝe jest on zasilany zgodnie 
z punktem 4.4.2. 

Na statkach, gdzie podstawowym źródłem energii elektrycznej jest ba-
teria akumulatorów, a rozdzielnica główna znajduje się na mostku nawi-
gacyjnym, światła nawigacyjne mogą być zasilane bezpośrednio z tej roz-
dzielnicy. 

Dopuszcza się automatyczne przełączanie pomiędzy źródłami zasilania. 

7. Punkt 6.8.4 otrzymuje brzmienie: 

6.8.4 KaŜdy obwód zasilania świateł nawigacyjnych powinien być dwu-
przewodowy i powinien mieć łącznik dwubiegunowy z jednoznaczną identy-
fikacją statusu „ON/OFF”, umieszczony w TSN. 

8. Punkt 6.8.5 otrzymuje brzmienie: 

6.8.5 KaŜdy obwód zasilania światła nawigacyjnego powinien mieć zabez-
pieczenia na obu przewodach oraz świetlną sygnalizację działania kaŜdego 
światła. 

Wskaźnik świetlny powinien być tak wykonany i zainstalowany, aby jego 
uszkodzenie nie powodowało wyłączenia światła nawigacyjnego. Spadek na-
pięcia na TSN, wliczając w to równieŜ układ sygnalizacji działania świateł, 
nie powinien przekraczać 5% przy napięciu znamionowym do 30 V oraz 3% 
przy napięciu znamionowym wyŜszym niŜ 30 V. 

9. Punkt 6.8.6 otrzymuje brzmienie: 

6.8.6 NiezaleŜnie od sygnalizacji wymaganej w 6.8.5, naleŜy przewidzieć 
sygnalizację świetlną i dźwiękową działającą w przypadku braku zasilania 
TSN oraz w przypadku zgaśnięcia któregoś ze świateł nawigacyjnych, przy 
załączonym łączniku latarni. 

Sygnalizacja powinna być zasilana: 
− z obwodu lub źródła energii innego niŜ zasilające TSN, lub 
− z baterii akumulatorów. 

10. Dotychczasowy punkt 6.8.7 zostaje przenumerowany na 6.8.9. Wprowadza się 
nowy punkt 6.8.7: 
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6.8.7 NaleŜy zapewnić moŜliwość regulacji jasności wskaźników w TSN, 
jednakŜe bez moŜliwości całkowitego ściemnienia. 

11. Dodaje się punkt 6.8.8: 

6.8.8 TSN powinna umoŜliwiać połączenie dwukierunkowego interfejsu 
komunikacyjnego, spełniającego wymagania Publikacji IEC 61162. 

12. Punkt 7.2.3 otrzymuje brzmienie: 

7.2.3 Telegrafy maszynowe instalowane na mostku nawigacyjnym powinny 
mieć oświetlenie skal z moŜliwością regulacji jasności, jednakŜe bez moŜli-
wości całkowitego ściemnienia. 

13. Punkt 7.5.2.1 otrzymuje brzmienie: 

7.5.2.1 W następujących miejscach naleŜy zainstalować sygnalizację wy-
krywczą poŜaru: 

.1 w pomieszczeniach mieszkalnych, ogólnego uŜytku, słuŜbowych, klat-
kach schodowych i korytarzach, na posterunkach dowodzenia, 

.2 w przedziałach maszynowych statków z obsługą bezwachtową, 

.3 w przedziałach maszynowych, gdzie:  
− nie ma ciągłej obsługi przedziału maszynowego przez wachtę, a in-

stalacje wraz z wyposaŜeniem działają automatycznie lub są zdal-
nie sterowane; oraz  

− napęd główny i związane z nim mechanizmy, łącznie z głównymi 
źródłami zasilania energią elektryczną, mają róŜny stopień automa-
tyki lub zdalnego sterowania i są w sposób ciągły nadzorowane 
przez załogę z centrali manewrowo-kontrolnej. 

14. Dodaje się punkt 13.1.6: 

13.1.6 Akumulatory połączone szeregowo (na przykład dwa akumulatory 
12 V zasilające instalację 24 V) powinny być tego samego typu i o tej samej 
pojemności, tak aby występował jednakowy spadek napięcia na kaŜdym aku-
mulatorze. 

15. W punkcie 13.2.1 ostatni akapit otrzymuje brzmienie: 

Baterie akumulatorów o mocy mniejszej niŜ 0,2 kW moŜna w zasadzie 
ustawiać w dowolnym pomieszczeniu spełniającym wymagania podrozdziału 
11.8 z Części VI – Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze, z wyjąt-
kiem pomieszczeń mieszkalnych, pod warunkiem Ŝe akumulatory będą chro-
nione przed działaniem wody i uszkodzeniami mechanicznymi oraz nie będą 
wpływać szkodliwie na otaczające urządzenia. 
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16. Punkt 16.1.2 otrzymuje brzmienie: 

16.1.2 Kable teleinformatyczne, telefoniczne oraz współosiowe powinny 
spełniać wymagania Publikacji IEC: 60092-351, 60092-373, 60092-374, 
60092-375 oraz 60331-23. Kable światłowodowe powinny spełniać wymaga-
nia Publikacji IEC 60331-25. 

17. Dodaje się punkt 20.6.5: 

20.6.5 Alarmy wymienione w punkcie 2.3 z tabeli 21.3.1-1 powinny być 
sygnalizowane indywidualnie w centrali manewrowo-kontrolnej, natomiast 
jeśli zainstalowano panel alarmowy na silniku lub w jego pobliŜu, to wyma-
gany jest alarm grupowy w centrali manewrowo-kontrolnej. 

18. W tabeli 21.3.1-1 wprowadza się następujące zmiany: 

.1 w punkcie 1.1.1 po istniejącym tekście dodaje się zapisy w kolumnach 3 i 4; 

.2 w punkcie 1.1.2 po istniejącym tekście dodaje się zapisy w kolumnach 3 i 4; 

.3 w punkcie 1.1.3 zmienia się cały zapis; 

.4 w punkcie 1.1.11 zmienia się zapis w kolumnie 2; 

.5 w punkcie 1.2.1 po istniejącym tekście dodaje się zapisy w kolumnach 3 i 4; 

.6 w punkcie 1.2.2 po istniejącym tekście dodaje się zapisy w kolumnach 3 i 4; 

.7 w punkcie 1.2.3 zmienia się cały zapis; 

.8 w punkcie 2.3 zmienia się zapis w kolumnie 2 i po istniejącym tekście do-
daje się zapisy w kolumnach 3 i 4; 

.9 dotychczasowe punkty 2.4, 2.5 oraz 2.6 zostają przenumerowane na, od-
powiednio, 2.5, 2.6 oraz 2.7; 

.10 wprowadza się nowy punkt 2.4. 

Wszystkie nowe i zmienione zapisy ujęte są w poniŜszej tabeli. 

1 2 3 4 5 6 
1.1.1 Instalacja 

paliwowa 
– ciśnienie paliwa w 

szynie paliwowej silni-
ków typu common rail 

– minimalna   

1.1.2 Instalacje oleju 
smarowego 

– ciśnienie oleju serwo-
mechanizmu silników 
typu common rail 

– minimalna   

1.1.3 Instalacja turbo-
dmuchaw 

– ciśnienie oleju smaro-
wego na wlocie do tur-
bodmuchaw 

– minimalna  jeŜeli nie przewi-
dziano niezaleŜnej 
instalacji oleju 
smarowego zinte-
growanej z tur-
bodmuchawą 
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1 2 3 4 5 6 

– temperatura oleju smaro-
wego kaŜdego łoŜyska na 
odlocie z turbodmuchaw 

– maksy-
malna* 

    

– prędkość obrotowa 
turbodmuchawy 

  zdalny pomiar 

Prędkość obroto-
wa/ kierunek 
obrotów silnika 
 

   zdalny pomiar 1.1.11 

 – niewłaściwy kierunek sygnał 
alarmowy 

  

1.2.1 Instalacja 
 paliwowa 

– ciśnienie paliwa w 
szynie paliwowej silni-
ków typu common rail 

– minimalna   

1.2.2 Instalacje oleju 
smarowego 

– ciśnienie oleju serwo-
mechanizmu silników 
typu common rail 

– minimalna   

– ciśnienie oleju smaro-
wego na wlocie do tur-
bodmuchaw 

– minimalna  zdalny pomiar 1.2.3 Instalacja turbo-
dmuchaw 

– temperatura oleju sma-
rowego kaŜdego łoŜyska 
na odlocie z turbodmu-
chaw 

– maksy-
malna* 

 jeŜeli nie przewi-
dziano niezaleŜnej 
instalacji oleju 
smarowego zinte-
growanej z tur-
bodmuchawą. 

– ciśnienie paliwa w 
szynie paliwowej silni-
ków typu common rail 

– minimalna   2.3 Silniki spalinowe 
napędu prądnic 
podstawowych 
(średnio- i wyso-
ko- obrotowych)  

– ciśnienie oleju serwo-
mechanizmu silników 
typu common rail 

– minimalna   

– przecieki paliwa z ruro-
ciągów ciśnieniowych 

– sygnał 
alarmowy 

  

– temperatura oleju sma-
rowego 

– maksy-
malna 

 dla silników 
o mocy ≥ 220 kW 

2.4 Silniki spalinowe 
napędu prądnic 
awaryjnych 

– ciśnienie oleju smaro-
wego 

– minimalna   

  – stopień koncentracji par 
w skrzyni korbowej 8) 

– maksy-
malna 

 dla silników o mocy 
większej niŜ 2250 
 kW lub o średnicy 
cylindra większej 
niŜ 300 mm 

                                                           
* Jeśli ze względu na konstrukcję turbodmuchawy niemoŜliwe jest zapewnienie alarmu „maksymalna tem-

peratura oleju smarowego” dla kaŜdego łoŜyska na odlocie z turbodmuchaw, to naleŜy zapewnić 
alternatywne środki, na przykład ciągły pomiar ciśnienia i temperatury oleju smarowego w połączeniu 
z okresowymi kontrolami łoŜysk zgodnie z zaleceniami producenta turbodmuchawy. 
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1 2 3 4 5 6 

  – ciśnienie lub brak prze-
pływu czynnika chłodzą-
cego 

– minimalna  dla silników o mocy 
≥220 kW 

  – temperatura czynnika 
chłodzącego 

– maksymal-
na 

  

  – nadobroty silnika – sygnał 
alarmowy 

zatrzyma-
nie silnika 

dla silników o mocy 
≥ 220 kW 

19. Odsyłacz 8) w Tabeli 21.3.1-1 otrzymuje brzmienie: 
8) Urządzenie do wykrywania i sygnalizacji stopnia koncentracji par (mgły olejowej) w skrzy-

niach korbowych (niezaleŜne dla kaŜdego silnika) lub zamiennie układ do kontroli tempera-
tury łoŜysk silnika bądź inny równowaŜny układ bezpieczeństwa, powinny być typu uzna-
nego przez PRS. Procedura prób typu urządzenia do wykrywania i sygnalizacji mgły olejo-
wej określona jest w Publikacji Nr 79/P – Próby typu wyrobu urządzeń do wykrywania i sy-
gnalizacji mgły olejowej w skrzyniach korbowych. 

20. W Tabeli 21.3.1-1 odsyłacz 8) odnosi się do parametru „stopień koncentracji 
par w skrzyni korbowej” w punktach: 1.1.2, 1.2.2 i 2.4. 

21. Dodaje się punkt 22.1.1.7: 

22.1.1.7 Dodatkowo do miejsc wymienionych w punkcie 7.5.2.1 naleŜy za-
instalować sygnalizację poŜaru na balkonach, gdzie zastosowano umeblowa-
nie i wykończenie inne niŜ umeblowanie i wykończenie o ograniczonym za-
groŜeniu poŜarowym, wymienione w SOLAS II-2 prawidło 3, punkty 40.1, 
40.2, 40.3, 40.6 oraz 40.7. 

22. W punkcie 22.1.2.4 dodaje się podpunkt .3: 
.3 dodatkowego oświetlenia we wszystkich kabinach, tak aby wyraźnie wska-

zać drogę do wyjścia. Lampy mogą posiadać własne źródło zasilania. 

 


