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

1. Punkt 5.5.11 otrzymuje brzmienie: 

5.5.11 Na mostku nawigacyjnym i na stanowisku sterowania silnikiem głów-
nym naleŜy przewidzieć sygnalizację świetlną i dźwiękową: 

.1 zaniku napięcia, braku fazy lub wystąpienia przeciąŜenia w obwodzie 
zasilania któregokolwiek zespołu energetycznego; 

.2 zaniku napięcia w obwodzie zasilania układu sterowania; 

.3 awarii w obwodzie pętli zwrotnej sterowania wywołanej zwarciem, do-
ziemieniem, przerwaniem obwodu; 

.4 dla systemów programowalnych – awarii komunikacji, błędu oprogra-
mowania i awarii sprzętowej;  

.5 niskiego poziomu oleju w którymkolwiek zbiorniku układu hydraulicz-
nego; 

.6 blokady hydraulicznej spowodowanej ruchem koła sterowego lub dźwi-
gni sterowniczej. 

Ponadto naleŜy przewidzieć sygnalizację pracy silników elektrycznych zespo-
łów energetycznych urządzenia sterowego. 

Alternatywnie do sygnalizacji wymaganej w .3 i .4 dopuszcza się sygnalizację 
świetlną i dźwiękową awarii sterowania maszyną sterową wywołaną niedopusz-
czalną róŜnicą między rzeczywistym odchyleniem płetwy steru a wychyleniem 
zadanym. Analiza tej róŜnicy powinna uwzględniać opóźnienie czasowe i projek-
tową tolerancję między wielkością zadaną wychylenia płetwy steru a osiągniętą,  
odpowiednio do charakterystyki urządzenia sterowego.   

Najbardziej prawdopodobne awarie np. zanik napięcia, awaria obwodu pętli 
nie powinny prowadzić do stanów niebezpiecznych.  

2. Punkt 5.5.14 otrzymuje brzmienie: 

5.5.14 NaleŜy przewidzieć moŜliwość sterowania urządzeniem sterowym: 
.1 głównym urządzeniem sterowym – zarówno z mostka, jak i z pomiesz-

czenia maszyny sterowej; 
.2 gdy główne urządzenie sterowe jest wykonane zgodnie z wymaganiami 

punktu 6.2.1.5 z Części VII – Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ci-
śnieniowe – poprzez dwa niezaleŜne układy sterowania z mostka, przy 
czym nie jest wymagane zdublowanie koła sterowego lub dźwigni ste-
rowniczej. JeŜeli w układzie sterowania zastosowano telemotor hydrau-
liczny, to moŜna nie instalować drugiego niezaleŜnego układu sterowa-
nia, ale nie dotyczy to zbiornikowców, chemikaliowców i gazowców 
o pojemności brutto 10 000 i większej; 

.3 rezerwowym urządzeniem sterowym napędzanym mechanicznie – z po-
mieszczenia maszyny sterowej i z mostka, przy czym układ ten powinien 
być niezaleŜny od układu sterowania głównym urządzeniem sterowym. 
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3. W punkcie 22.1.2.4 podpunkt .3 otrzymuje brzmienie: 

.3 na statkach zbudowanych 1 lipca 2010 r. lub po tej dacie – dodatkowego 
oświetlenia we wszystkich kabinach, tak aby wyraźnie wskazać drogę do 
wyjścia. Lampy mogą posiadać własne źródło zasilania.  

4. Punkt 22.5.4.13 otrzymuje brzmienie: 

22.5.4.13 NaleŜy uwzględnić moŜliwość tworzenia się wybuchowej miesza-
niny gazu z powietrzem podczas operacji przepompowywania ładunku, bala-
stowania i uwalniania gazów środkami mechanicznymi na zewnątrz pomiesz-
czeń i przestrzeni wymienionych w 22.5.3.1. Otwarte i półzamknięte przestrze-
nie na pokładzie otwartym, w obszarze ograniczonym pionowym cylindrem 
o nieograniczonej wysokości, promieniu 6 m i środku podstawy umieszczonym 
na środku wylotu oraz, poniŜej wylotu, sferą o promieniu 6 m, mierząc od środ-
ka wylotu, co pozwala na przepływ duŜych ilości oparów, mieszanin gazów 
podczs załadunku/wyładunku/balastowania, naleŜy uznać za Strefę 1, jak okre-
ślono w punkcie 4.2.2.8 z Publikacji IEC 60092-502. 

Przestrzeń w obrębie 4 m poza wyŜej opisanym obszarem naleŜy uznać za 
Strefę 2, jak określono w punkcie 4.2.3.2 z Publikacji IEC 60092-502. 

W powyŜszych przestrzeniach nie naleŜy w zasadzie instalować kabli i wy-
posaŜenia elektrycznego. JeŜeli jest to konieczne ze względów eksploatacyj-
nych, dopuszcza się instalowanie urządzeń elektrycznych w tych przestrze-
niach, ale tylko zgodnie z wymaganiami Publikacji IEC 60092-502.   

5. Punkt 22.5.4.14 otrzymuje brzmienie: 

22.5.4.14 Otwarte i półzamknięte przestrzenie na pokładzie otwartym w pro-
mieniu do 3 m od wylotów wentylacji i otworów odpowietrzających zbiorni-
ków ładunkowych naleŜy uznać za Strefę 1, jak określono w punkcie 4.2.2.7 
z Publikacji IEC 60092-502. 

Przestrzeń w obrębie 2 m poza wyŜej opisanym obszarem naleŜy uznać za 
Strefę 2 (zakres większy niŜ 1,5 m jak określono w punkcie 4.2.3.1 z Publikacji 
IEC 60092-502). 

W powyŜszych przestrzeniach nie naleŜy w zasadzie instalować kabli i wy-
posaŜenia elektrycznego. JeŜeli jest to konieczne ze względów eksploatacyj-
nych, dopuszcza się instalowanie urządzeń elektrycznych w tych przestrze-
niach, ale tylko zgodnie z wymaganiami Publikacji IEC 60092-502. 

6. W punkcie 22.8.1.4 podpunkt .4 otrzymuje brzmienie: 

.4 czujniki wskazujące poziom wody powinny reagować z dokładnością rzę-
du ±100 mm. 

 


