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CZĘŚĆ I – WSTĘP 

1. Informacje ogólne 

1.1. Metodyka wytycznych 

Przedstawiony dokument stanowi zbiór wymagań technicznych i dobrej praktyki inżynierskiej i należy go 

traktować jako wytyczne zawierające zalecane rozwiązania i wymagania techniczne dla deweloperów, 

inwestorów, projektantów, właścicieli lub operatorów. Niniejszy dokument opisuje morską stację 

transformatorową (OSS), która jest instalacją kompletnej morskiej farmy wiatrowej (MFW).  

Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie wsparcia każdemu członkowi procesu rozwoju przez cały 

okres eksploatacji projektu morskiego, aż do etapu likwidacji. Każda część dokumentu stanowi określony etap 

procesu rozwoju. 

W razie potrzeby niniejsze wytyczne mogą być również stosowane w ograniczonym zakresie do opracowania 

morskiej stacji kompensacji mocy biernej. 

Układy pierwotne nie są przedmiotem niniejszych wytycznych. 

1.2. Hierarchia norm 

Poniżej przedstawiono wymagania techniczne zawarte w niniejszym opracowaniu. Przedstawiono hierarchię 

przywołanych norm. Wskazano obowiązek (prawny) i zalecenie jako normy lub zalecaną praktykę.  

Ogólna hierarchia przepisów i norm jest następująca: 

1. Polskie i unijne przepisy prawa i regulacje. 

2. Przepisy międzynarodowe, w tym kodeks sieci. 

3. Normy europejskie (EN), ISO i IEC. 

4. Normy NORSOK i Class Society. 

5. Amerykańskie przepisy morskie. 

 

Uznaje się, że mogą występować różnice szczegółowe między przepisami na wszystkich poziomach,  

ale powyższa hierarchia musi być przestrzegana, chyba że przepis lub norma wyższego rzędu: 

a) nie dotyczy określonej kwestii, lub 

b) wpływa niekorzystnie na projekt, wywierając istotny wpływ, lub 

c) pozwala na stosowanie metod alternatywnych bez odwoływania się do innych przepisów, np. 

odniesienia do badań eksperymentalnych lub bardziej rygorystycznej analizy. 

Oprócz norm wymieniono również dokumenty referencyjne i opracowania, aby lepiej zrozumieć opisaną 

kwestię. 

1.3. Skróty, określenia i definicje 

Niektóre skróty, określenia i definicje przedstawione w pkt. 1.3.1 i 1.3.2 są zgodne z publikacją IECRE: Skróty, 

określenia i definicje. 

1.3.1. Objaśnienia skrótów 

 

AC Prąd przemienny 

ACM Konserwacja ukierunkowana na dyspozycyjność 

SKD System kontroli dostępu 

AFC 
Zatwierdzono do realizacji 
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AFD 
Zatwierdzono do projektowania 

ALARP 
Na najniższym racjonalnie osiągalnym poziomie 

ARC 
Centrum odbioru lub monitorowania alarmów 

ARST 
Układ Automatycznej Regulacji Stacji Transformatorowej 

ASPSL 
Wskaźniki segmentowego punktu źródła światła 

CAP 437 
Dokument CAP 437 Morskie lądowiska dla śmigłowców – Wytyczne w sprawie norm, 

Urząd Lotnictwa Cywilnego (UK) 

CB Wyłącznik 

CCTV System telewizji przemysłowej 

CDCA Centralna Agencja Gromadzenia Danych 

CEV 
Równoważnik węgla 

CFD 
Obliczeniowa mechanika płynów 

CGS 
Betonowe podziemne konstrukcje grawitacyjne 

CLV 
Kablowiec 

CoC 
Certyfikat zgodności 

COWRIE 
Wspólne badania środowiskowe energetyki wiatrowej (ang. The Collaborative Offshore 

Wind Research Into the Environment) 

CPT 
Badanie za pomocą sondy stożkowej 

CT Przekładnik prądowy 

CTD 
Przewodność – temperatura – głębokość 

CTV 
Jednostka to transportu obsługi 

DC Prąd stały 

DECT System cyfrowej łączności bezprzewodowej 

DGA Analiza gazów rozpuszczonych 

DIFFS Zintegrowana instalacja przeciwpożarowa na pokładzie 

DNP Protokół sieci rozproszonej 

DP 
Plan likwidacji 

DS 
Etap projektowania 

DŚ 
Decyzja środowiskowa 

EER 
Ewakuacja i ratownictwo 

WSE 
Wyłączna strefa ekonomiczna 

EG 
Sieć zewnętrzna 

NN Najwyższe napięcie 

EI 
Morska infrastruktura zewnętrzna 

OOŚ 
Ocena oddziaływanie na środowisko 

Raport z OOŚ 
Raport z oceny oddziaływania na środowisko 

EMC 
Kompatybilność elektromagnetyczna 

EMF 
Siła elektromagnetyczna 

ES 
Etap środowiskowy 

FAT 
Fabryczny Test Odbiorowy 

FATO 
Strefa końcowego podejścia i startu 
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FEED 
Projekt FEED 

FERA 
Ocena zagrożenia pożarowego i wybuchowego 

FFAS 
Stacjonarna instalacja pianowa 

FFM 
Stacjonarne działka pianowe 

FMEA 
Analiza przyczyn i skutków wad 

FMECA 
Analiza przyczyn, skutków i krytyczności wad 

FPI Wskaźnik przepływu prądów zakłóceniowych 

FRTU Terminal zdalny pola zasilającego 

GA 
Dyspozycja ogólna 

GIS 
Rozdzielnica GIS 

GIT 
Transformatory z izolacją gazową 

GIL 
Ocena linii elektroenergetycznych o izolacji gazowej 

GOOSE Ogólne zdarzenie obiektowe w stacji elektroenergetycznej 

GPS 
Globalny system pozycjonowania 

HAPI 
Wskaźnik ścieżki podejścia śmigłowca 

HAT 
Próba odbiorowa portu 

H.A.T 
Najwyższy pływ astronomiczny 

HAZID 
Identyfikacja zagrożeń 

HAZOP 
Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych 

HMI Interfejs użytkownika 

HLO Funkcjonariusz kierujący lądowaniem śmigłowca 

HUC Rozruch podłączeń 

WN Wysokie napięcie 

WN AC 
Wysokie napięcie prądu przemiennego 

H.V.AC. 
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja 

WN DC 
Wysokie napięcie prądu stałego 

Hz Herc 

I & HAS System sygnalizacji włamania i napadu 

IACS 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Towarzystw Klasyfikacyjnych (ang. International 

Association of Classification Societies) 

IAS 
System sygnalizacji włamania 

ICAO 
Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ang. International Civil Aviation 

Organization) 

ICS Przemysłowe układy sterowania (ang. Industrial Control Systems) 

IEC 
Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna 

IECRE 
System certyfikacji IEC wg norm dotyczących urządzeń stosowanych w energetyce 

odnawialnej 

IED Inteligentne urządzenie elektryczne 

IEEE Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników 

IFA 
Wydano do zatwierdzenia 

IFC 
Wydano do realizacji 

IFD 
Wydano do projektu 
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IFI 
Wydano do celów informacyjnych 

IFR 
Wydano do przeglądu 

IG 
Sieć wewnętrzna 

IHM 
Wykaz materiałów niebezpiecznych  

IMO Międzynarodowa Organizacja Morska 

I/O Wejście/Wyjście 

IP 
Plan kontroli  

IP Protokół sieciowy 

ISMS System zarządzania bezpieczeństwem informacji 

IT Technologia informacyjna 

ITP 
Plan kontroli i badań 

ITU Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny 

nn DC Niskie napięcie prądu stałego 

IWE 
Spawalnik z uprawnieniami międzynarodowymi 

IWI-C 
Inspektor spawalnik z uprawnieniami międzynarodowymi – Poziom C 

LAN Wewnętrzna sieć komputerowa 

LoA Ograniczenie dostępu 

LOA Strefa ograniczająca przeszkody 

LOS Sektor ograniczający przeszkody 

LP Panel świetlny 

LPZ 
Strefy ochrony odgromowej 

LS 
Etap lokalizacji 

LSA 
Urządzenia ratownicze 

Materiał LSA 
Materiał o niskiej aktywności właściwej 

nn  Niskie napięcie 

nn AC 
Niskie napięcie prądu przemiennego 

Nn DC 
Niskie napięcie prądu stałego 

MC 
Zakończenie montażu 

MCCB Wyłącznik nadprądowy MCB 

MIC 
Korozja mikrobiologiczna  

MOB 
Człowiek za burtą 

MT 
Badanie magnetyczno-proszkowe 

MTO 
Przedmiar materiałowy 

MTOM 
Maksymalna masa do startu 

SN Średnie napięcie 

MVAC Układ regulacji średniego napięcia 

NCR Protokół niezgodności 

NDE 
Ocena nieniszcząca 

NDT 
Badania nieniszczące 

JN 
Jednostka notyfikowana 
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NTP Protokół czasu sieciowego  

OCP 
Morski plan budowy 

OD 
Dokumentacja eksploatacyjna 

ODF Przełącznica światłowodowa 

OFS Sektor wolny od przeszkód 

OFTO Właściciele morskich sieci przesyłowych 

OLL 
Pozwolenie na lokalizację na morzu 

OLTC Podbciążeniowy przełącznik zaczepów  

OoP Przedmiot ochrony 

OPC Otwarty standard komunikacyjny 

OS System operacyjny 

OSS 
Morska stacja elektroenergetyczna 

OSPRP 
Plan recyklingu platformy morskiej stacji elektroenergetycznej  

OT Technologia eksploatacyjna  

MFW 
Morska farma wiatrowa 

TW 
Turbina wiatrowa 

PA  System radiowęzłowy (nagłośnieniowy) 

PABX Prywatna centrala automatyczna połączona z siecią telefoniczną 

PAC Sterownik programowalny automatyki 

PAGA Instalacja rozgłoszeniowa / alarm ewakuacyjny 

PAPA Alarm przygotowania do opuszczenia platformy 

PC 
Rozruch wstępny 

PCC Punkt przyłączenia  

PCMS Układ sterowania i nadzoru zabezpieczeń 

PDH Plezjochroniczna hierarchia cyfrowa 

PFEER Zapobieganie pożarom i wybuchom oraz reagowanie w sytuacjach awaryjnych 

PLC Sterownik programowalny 

PQ Jakość energii 

PSES 
Program odstawienia instalacji elektrycznej 

PSU Zasilacz 

PT 
Badanie penetracyjne 

PTW 
Pozwolenie na wykonanie robót 

PTTA Zespoły poddane częściowym badaniom typu 

PWHT 
Pospawalnicza obróbka cieplna 

RAM 
Niezawodność, dyspozycyjność i łatwość konserwacji 

RAMS 
Ocena ryzyka i projekt organizacji robót 

RASS 
Radioakustyczny system sondowania 

RCM 
Konserwacja ukierunkowana na niezawodność 

RMS Wartość skuteczna 

RSTP Protokół drzewa rozpinającego 
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RT 
Badania radiograficzne 

RTU Terminal zdalny 

SAR  
Poszukiwania i ratownictwo 

SAT 
Test odbiorowy na terenie budowy 

SCADA 
System informatyczny nadzoru procesu technologicznego 

SCLL 
Pozwolenie na układanie kabli na dnie morskim  

SDH Synchroniczna hierarchia cyfrowa 

SIT Próby integralności instalacji 

SNMP Prosty protokół zarządzania siecią  

SOU System obsługi użytkownika 

SOT System ochrony technicznej 

SOV 
Statek serwisowy 

SOW 
Zakres prac 

SP 
Plan odstawienia 

SPD 
Urządzenia ochrony przepięciowej 

SWL 
Bezpieczne obciążenie robocze 

SQL  Strukturalny język zapytań 

SSiN System sterowania i nadzoru 

SSL Warstwa gniazd bezpiecznych 

SST System techniczny stacji 

SVD Jednorazówka 

TCP/IP Protokół kontroli transmisji/Protokół internetowy 

TDD Całkowite zniekształcenie popytu 

TELCO System komunikacji głosowej 

THD Całkowite odkształcenia harmoniczne 

TLOF Strefa przyziemienia i wznoszenia 

OSP Operator systemu przesyłowego 

TTA Zespoły poddane badaniom typu 

ULC Urząd Lotnictwa Cywilnego 

UPS 
Układ bezprzerwowego zasilania 

UT 
Badania uktradźwiękowe 

UTP Skrętka nieekranowana 

UXO 
Niewypały i niewybuchy 

V Wolt 

VHF Bardzo wysoka częstotliwość 

VLAN Wirtualna sieć lokalna 

VPN Wirtualna sieć prywatna 

VT  Przekładnik napięciowy 

VT 
Kontrola wzrokowa 

WAN Rozległa sieć komputerowa 
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WEEE Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

WPP Elektrownia wiatrowa 

WPQR 
Protokół kwalifikowania technologii spawania 

WPS 
Instrukcja technologiczna spawania 

WTG Turbina wiatrowa 

WTS 
Morskie wody terytorialne i morskie wody wewnętrzne 

XBT 
Batytermograf jednorazowy 

YARA Podstawowe narzędzie do badań i wykrywania złośliwego oprogramowania 

1.3.2. Definicje 

Próba odbiorowa – proces prac testowych, kontrolnych i badawczych wykonywanych w celu sprawdzenia 

spełnienia wymagań dla zakresu prac, specyfikacji, funkcji, możliwości, sprawności i kompletności.  

Próbę odbiorową można przeprowadzić w zakładzie producenta (FAT) oraz na terenie budowy (HAT i SAT). 

Operator lotniczy – organizacja, podmiot lub osoba niezależna od operatora podstacji lub odrębna struktura 

organizacyjna operatora podstacji, dysponująca śmigłowcem/śmigłowcami i realizująca operacje lotnicze dla 

podstacji, posiadająca Certyfikat operatora lotniczego (AOC – Air Operator's Certificate) zgodny  

z załącznikiem 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. 

Rysunek powykonawczy – Pakiet dokumentacji końcowej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone 

podczas budowy i rozruchu. 

Stan po walcowaniu (AR – As Rolled) – stan dostawy bez dodatkowego specjalnego walcowania i/lub 

obróbki cieplnej. Średnica łańcucha [mm] – średnica nominalna danego łańcucha, odpowiadająca średnicy 

przekroju typowego ogniwa. 

Ocena – systematyczny, niezależny, udokumentowany proces pozyskiwania rejestrów, oświadczeń o stanie 

faktycznym lub innych istotnych informacji oraz ich obiektywnej oceny w celu ustalenia zakresu spełnienia 

określonych wymagań. 

Podstawa – najważniejsze fakty i normy techniczne, proponowane pomysły, od których rozpoczyna się 

tworzenie projektu. 

Botnety – grupa komputerów zakażonych szkodliwym oprogramowaniem umożliwiającym hakerom 

zarządzanie wszystkimi zakażonymi komputerami. 

Burza rozgłoszeniowa – metoda polegająca na wysyłaniu zbyt dużej ilości ramek danych prowadzącym  

do zablokowania systemu i przepływu danych. 

Certyfikat – dokument wydany po pozytywnym zakończeniu oceny zgodności przez podmiot zewnętrzny. 

Certyfikat zawiera identyfikację posiadacza certyfikatu/wnioskodawcy, przedmiotu/tematu, głównych norm 

normatywnych, sprawozdania referencyjne, ważność, szczególne warunki/ograniczenia oraz jednostkę 

certyfikującą. 

Certyfikat zgodności (CoC – Certificate of Conformity) – dokument wydany po pomyślnym zakończeniu 

certyfikacji projektu. 

Certyfikacja – udokumentowane oświadczenie o weryfikacji przez akredytowany podmiot zewnętrzny 

potwierdzające, że dany produkt, proces lub usługa jest zgodna z określonymi wymaganiami przedstawionymi 

w certyfikacie. 

Jednostka certyfikująca – organizacja posiadająca akredytację dla danego sektora, która może dostarczać 

certyfikaty zgodności. Organizacja ta jest uznawana przez organy administrujące danym sektorem. 

Towarzystwa klasyfikacyjne – organizacje, które ustanawiają i stosują normy techniczne w zakresie 

projektowania i budowy obiektów morskich, w tym statków. 

Rozruch – czynności wykonywane podczas uruchamiania procesów, w celu osiągnięcia normalnej pracy. 

Rozruch obejmuje, w ramach tych działań, weryfikację procesu i udokumentowanie tego, że obiekt oraz 

wszystkie jego komponenty systemowe i podzespoły zostały zaprojektowane, zamontowane, przebadane  

i są eksploatowane zgodnie z wymaganiami projektowymi poszczególnych jednostek i instalacji.  

Czynności rozruchowe są wykonywane po zakończeniu budowy i rozruchu wstępnego. 

Pakiet rozruchowy – praktyczny zakres jednostki roboczej w podsystemie lub systemie dla czynności 

rozruchowych. Stanowi on jednostkę funkcyjną, która może być badana przez zespół ds. rozruchu w celu 

potwierdzenia jej przydatności do eksploatacji. 
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Komponent  – jedna z części lub podzespołów tworzących instalację, pełniąca odrębną funkcję, posiada 

interfejs i granicę; ma określoną budowę, materiały i części i jest wyprodukowana zgodnie z typowym 

procesem produkcyjnym i jednoznacznie opisana przez określony zakres parametrów i warunków 

projektowych. 

Certyfikat komponentu – certyfikat wydany po pomyślnej weryfikacji wymagań, zgodnie z normami 

dotyczącymi komponentu lub z zasadami IECRE lub OD. 

Łącze instalacyjne – logiczne grupowanie kanałów komunikacyjnych, posiadających wspólne wymagania, 

łącząca dwie lub więcej stref. 

Konfiguracja – funkcjonalna i fizyczna charakterystyka sprzętu lub oprogramowania określona  

w dokumentacji technicznej lub osiągnięta w danym produkcie 

Budowa – czynności instalacyjne i montażowe dotyczące urządzeń i materiałów projektowych, wykonywane 

na placu budowy zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami budowlanymi, procedurami i specyfikacjami.  

Roboty budowlane powinny być zgodne z miejscowymi przepisami i regulacjami, w szczególności  

z miejscowymi przepisami prawa pracy, wymaganiami w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa. 

Ciągłe sufity lub oszalowania klasy B – sufity lub oszalowania klasy B, które kończą się tylko na przegrodach 

klasy A lub B. 

Wykonawca – Realizator wymagań kontraktowych 

Walcowanie regulowane (CR – Controlled Rolling ) lub Walcowanie normalizujące (NR – Normalising 

Rolling) – procedura walcowania, podczas której uzyskuje się końcowe odkształcenie, w zakresie temperatur 

normalizujących, skutkujące stanem materialnym zasadniczo równoważnym warunkom uzyskanym przez 

normalizację. 

Materiał niebezpieczny – materiał lub substancja, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego  

lub dla środowiska. Zgodnie z rozporządzeniem REACH: sama substancja, jako składnik mieszaniny  

lub produktu, który podlega tym ograniczeniom, nie może być wytwarzana, wprowadzana do obrotu  

ani stosowana, o ile nie zostaną spełnione warunki ograniczenia. 

D, wartość D – największy całkowity wymiar śmigłowca z obracającymi się wirnikami mierzony  

od najbardziej wysuniętego do przodu punktu płaszczyzny wirowania wirnika głównego do najbardziej 

wysuniętego do tyłu punktu płaszczyzny wirowania wirnika ogonowego lub konstrukcji śmigłowca. 

Dane – zbiór wartości jakościowych wyrażonych w postaci liczbowej. 

Wyłączenie z ruchu – ostatnia faza w cyklu życia projektu, która może również zostać uznana  

za przeciwieństwo fazy montażu. 

Przewidywana żywotność – przewidywana żywotność elementu lub instalacji, to okres, w ciągu którego 

projektanci zakładają poprawną pracę elementu w określonych parametrach; innymi słowy, przewidywany 

okres żywotności danego elementu. Jest to czas pomiędzy oddaniem pojedynczego elementu do eksploatacji, 

a jego zużyciem się. Przewidywaną żywotność poszczególnych elementów określają odpowiednie normy 

techniczne. 

Szczegół – zawierający lub uwzględniający wszystkie informacje techniczne na temat obiektu/instalacji lub 

zgodności z wymaganiami. 

Użytkownicy końcowi – osoba, dla której przeznaczony jest program komputerowy lub urządzenie sprzętowe. 

Realizator  – organizacja, dostawca, wykonawca, dział wykonujący określony zakres prac. 

Dokumenty wykonawcze – oznaczają poszczególne dokumenty, w których ustalono i opisano obowiązki. 

Obszar końcowego podejścia i startu (FATO – Final approach and take-off area) – określony obszar,  

nad którym zostaje zakończona końcowa faza manewru podejścia do zawisu lub lądowania i z którego 

rozpoczynany jest manewr startu. W przypadku gdy FATO ma być wykorzystywany przez śmigłowce 

wykonujące loty w 1 klasie osiągów, obszar ten obejmuje strefę dostępną w przypadku startu przerwanego  

[2-1.1]. 

Raport końcowy z EIA (Raport z oceny oddziaływania na środowisko) – dokument końcowy będący wynikiem 

oceny oddziaływania na środowisko. 

Grupa pożarów – klasyfikacja pożarów według rodzaju płonącego paliwa i procesu spalania. Pożary 

klasyfikuje się następująco: 

Grupa A – pożary obejmujące wspólne, stałe substancje palne, zwykle pochodzenia organicznego, takie jak 

drewno, papier, tkaniny, węgiel itp., których proces spalania zazwyczaj wytwarza żar węglowy; 

Grupa B – pożary zasilane cieczami palnymi lub łatwopalnymi, które obejmują olej, benzynę, alkohole itp. 

oraz materiałami stałymi topiącymi się podczas podgrzewania, takimi jak tłuszcz, smoła itp.; 

Grupa C – pożary takich gazów jak: metan, acetylen, wodór itp.; 

Grupa D – pożary obejmujące takie metale lekkie i ich stopy jak magnez, sód, aluminium itp.; 
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Grupa F lub K – pożary obejmujące oleje spożywcze, smary lub tłuszcze zwierzęce w urządzeniach 

kuchennych. 

Przegrody ogniowe klasy A – przegrody utworzone przez grodzie i pokłady, spełniające następujące kryteria: 

- są wykonane ze stali lub z równoważnego materiału; 

- są odpowiednio wzmocnione; 

- są izolowane zatwierdzonymi materiałami niepalnymi w taki sposób, aby średnia temperatura strony 

nienarażonej na działanie ognia nie wzrosła powyżej temperatury początkowej o więcej niż 140°C, ani aby 

temperatura w dowolnym punkcie, w tym w każdym połączeniu, nie wzrastała powyżej temperatury 

początkowej o więcej niż 180°C, w ciągu czasu określonego poniżej: 

Klasa A-60 – 60 min; 

Klasa A-30 – 30 min; 

Klasa A-15 – 15 min; 

Klasa A-0 – 0 min, 

mają taką budowę, która zapobiega przedostawaniu się dymu i płomieni do czasu zakończenia jednogodzinnej 

standardowej próby ogniowej; oraz  

badania prototypowych przegród lub pokładów przeprowadzonych zgodnie z Częścią 3 Załącznika 1 do 

Procedur Prób Ogniowych (Kodeks FTP) wykazały, że taka przegroda lub pokład spełnia powyższe wymogi 

dotyczące integralności i wzrostu temperatury. 

Przegrody ogniowe klasy B – przegrody utworzone przez grodzice, pokłady, stropy lub okładziny, które 

spełniają następujące kryteria: 

- są wykonane z zatwierdzonych materiałów niepalnych i wszystkie materiały użyte do budowy i montażu 

przegród klasy B są niepalne, z zastrzeżeniem możliwości dopuszczenia stosowania powłok palnych i fornirów 

o niskich charakterystykach rozprzestrzeniania ognia; 

- mają taką izolacyjność, że średnia temperatura strony nienarażonej na działanie ognia nie wzrośnie powyżej 

temperatury początkowej o więcej niż 140°C, a temperatura w dowolnym punkcie, w tym na dowolnym złączu, 

nie wzrośnie powyżej temperatury początkowej o więcej niż 225°C, w ciągu czasu określonego poniżej: 

Klasa B-15 – 15 min; 

Klasa B-0 – 0 min, 

- są zbudowane tak, aby zapobiegać przenikaniu płomieni w czasie do pół godziny na początku standardowej 

próby ogniowej; oraz 

których badania oddziałowe prototypów przeprowadzone zgodnie z Częścią 3 Załącznika 1 do Procedur Prób 

Ogniowych (Kodeks FTP) wykazały, że takie grodzice lub pokłady spełniają powyższe wymagania dotyczące 

integralności i wzrostu temperatury. 

Przegrody pożarowe klasy C – przegrody wykonane z zatwierdzonych materiałów niepalnych. Nie muszą 

one spełniać ani wymagań dotyczących rozchodzenia się dymu i płomienia, ani ograniczeń związanych ze 

wzrostem temperatury. Palne forniry są dopuszczalne o ile spełniają one wymagania niniejszych wytycznych. 

Sprzęt – elementy materiałowe komputera, urządzenia. 

Strefy niebezpieczne – wszystkie te obszary, w których ze względu na możliwą obecność atmosfery palnej 

użytkowanie bez należytego uwzględnienia maszyn lub urządzeń elektrycznych może prowadzić do powstania 

zagrożenia pożarowego lub zagrożenia wybuchem. 

Strefa wpływu ciepła (HAZ – Heat affected zone) – obszar metalu w złączu spawanym przylegający do 

spoiny, ulegający zmianom strukturalnym, fizycznym, mechanicznym i innym pod wpływem ciepła 

spawalniczego. 

Ciepło doprowadzone (energia liniowa) – ilość energii cieplnej doprowadzanej do materiału spawanego 

podczas wykonywania spawu o długości jednostkowej. 

Lądowisko dla śmigłowca – miejsce do lądowania śmigłowca zlokalizowane na stałym lub pływającym 

obiekcie morskim. 

Stanowisko bębna węża piany gaśniczej – sztywny bęben węża z dyszami powietrzno-pianowymi,  

z zamontowanym dozownikiem piany i zbiornikiem magazynowym koncentratu piany, zamontowany na 

wspólnej ramie. 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Towarzystw Klasyfikacyjnych (IACS – International Association of 

Classification Societies) – techniczna organizacja pozarządowa, w skład której wchodzą członkowie morskich 

towarzystw klasyfikacyjnych. 

Energia uderzenia (KV) [J] – ilość energii zużytej do przełamania próbki do badań w określonej 

temperaturze. 

Kontrola – badanie produktu, procesu, usługi lub instalacji bądź ich budowy oraz ustalenie ich zgodności  

z określonymi wymaganiami lub, na podstawie profesjonalnej oceny, zgodności z wymaganiami ogólnymi. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-governmental_organization
https://en.wikipedia.org/wiki/Classification_societies
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Instalacja  – okres lub proces w cyklu życia systemu, podczas którego produkt zostaje zintegrowany z jego 

środowiskiem eksploatacyjnym i przebadany w tym środowisku w celu zapewnienia jego prawidłowego 

działania. Obejmuje przygotowanie lokalizacji, złożenie, podłączenie i montaż. 

Interfejs – wspólna granica, poprzez którą odbywa się wymiana informacji co najmniej dwóch oddzielnych 

komponentów systemu komputerowego. 

Obszar lądowania – ogólny termin opisujący powierzchnię nośną, przeznaczoną przede wszystkim do 

lądowania i startów statków powietrznych. Obszar ten, nazywany czasami Obszarem końcowego podejścia  

i startu (FATO – Final Approach and Take-Off area) jest ograniczony linią obwodową i oświetleniem 

obwodowym. 

Sektory o ograniczonej liczbie przeszkód – 150-stopniowy sektor, w którym mogą znajdować się 

przeszkody, pod warunkiem że ich wysokość jest ograniczona. 

Słabo rozprzestrzeniające ogień – oznacza, w odniesieniu do materiałów stosowanych do ochrony 

przeciwpożarowej materiałów konstrukcyjnych, że opisana w ten sposób powierzchnia będzie odpowiednio 

ograniczać rozprzestrzenianie się płomienia, co ustala się w toku badania przeprowadzanego zgodnie z Częścią 

5 Załącznika 1 do Procedur Prób Ogniowych (Kodeks FTP) 

Produkcja – proces obejmujący fabrykację i montaż w zakładzie produkcyjnym lub w warsztacie. 

Pakiet MC – określona i udokumentowana jednostka zakresu prac dla jednej branży należąca do Pakietu 

rozruchowego. 

Modyfikacja – nowa instalacja lub zmiany istniejącej instalacji zmieniające pierwotny projekt/specyfikację. 

Spoina wielościegowa – spoina wykonywana przez wykonanie więcej niż jednego ściegu spawalniczego. 

Natura 2000 – sieć podstawowych lęgowisk i ostoi gatunków rzadkich i zagrożonych oraz niektórych rzadkich 

typów siedlisk przyrodniczych chronionych na własnych prawach. Rozciąga się na terytoriach wszystkich 27 

krajów UE, zarówno na lądzie, jak i na morzu. 

Materiał niepalny – materiał, który ani się nie spala, ani nie wydziela palnych oparów w ilościach 

wystarczającej do samozapłonu przy podgrzaniu do temperatury około 750°C, co ustala się zgodnie z Częścią 

1 Załącznika 1 Procedur Prób Ogniowych (Kodeks FTP). Inne materiały są uznawane za materiały palne. 

Plan badań nieniszczących – dokument zawierający co najmniej następujące informacje: lokalizację 

obszarów badań lub badanych odcinków, sposób badań, poziom akceptacji, jednoznaczny system 

oznakowania poszczególnych miejsc badań lub odcinków badań, system oznakowania miejsc badań lub 

odcinków badań po naprawach, a także poziom jakości produktu lub konstrukcji spawanej 

Normalizacja (N – Normalising) – proces obróbki cieplnej polegający na austenityzacji, a następnie 

schłodzeniu w wolnym powietrzu. 

Jednostka notyfikowana (JN) – jednostka oceniająca zgodność upoważniona do wykonywania zadań 

związanych z oceną zgodności przez podmioty zewnętrzne zgodnie z prawem unijnym harmonizującym 

warunki wprowadzania towarów do obrotu. 

Przeszkody – wszelkie nieruchome (tymczasowe lub stałe) lub ruchome przedmioty lub ich części, które: 

znajdują się na obszarze przeznaczonym do ruchu powierzchniowego statków powietrznych; lub 

wystają ponad zdefiniowaną powierzchnię zabezpieczającą statki powietrzne w locie; lub 

które stoją poza tymi zdefiniowanymi powierzchniami i które zostały uznane za stanowiące zagrożenie dla 

żeglugi powietrznej. 

Sektor wolny od przeszkód – 210-stopniowy sektor rozciągający się na zewnątrz, do odległości 

zapewniającej niezakłócony odlot, odpowiedni dla śmigłowca operującego z lądowiska dla śmigłowców,  

w obrębie którego nie mogą znajdować się żadne przeszkody powyżej poziomu lądowiska dla śmigłowca.  

W przypadku śmigłowców wykonujących loty w 1 lub 2 klasie osiągów wartość tej odległości w poziomie 

powinna być zgodna ze zdolnością lotu przy niesprawnym jednym silniku używanego typu śmigłowca. 

Pozwolenie na lokalizację na morzu (OLL – Offshore Location Licence) – pozwolenie na wznoszenie  

i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskim obszarze morskim. 

Spoina jednostronna – spawanie wykonywane w procesie spawania jednostronnego. 

Spawanie jednostronne – proces spawania, w trakcie którego cała spoina jest wykonywana z jednej strony 

złącza spawanego. 

Hartowanie (Q – Quenching) – proces obróbki cieplnej, w którym stal podgrzewana jest do temperatury 

powyżej Ac3, a następnie schładzana w celu utwardzenia jej struktury. 

Hartowanie i odpuszczanie (QT – Quenching and Tempering) – obróbka cieplna wykonywana w wysokiej 

temperaturze w celu uzyskania pożądanych właściwości mechanicznych, w szczególności dobrej twardości  

i dobrej plastyczności. 

Materiał rodzimy – materiał z którego wykonany jest element spawany. 

Wyłudzanie (Phishing) – metoda oszustwa polegająca na podszywaniu się pod inne osoby lub instytucje. 
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Pospawalnicza obróbka cieplna (PWHT – Post Weld Heat Treatment) – metoda redukcji i redystrybucji 

naprężeń szczątkowych w materiale wprowadzonych przez spawanie. 

Rozruch wstępny – jedno z działań budowlanych polegające na weryfikacji funkcjonalności i działania 

elementów w systemie, w celu uzyskania stanu gotowości do Rozruchu i Uruchomienia. Rozruch wstępny 

może wymagać podania napięcia na urządzenia, w tym uruchomienia i pełnego przebadania układów 

wytwarzania energii, badania układów odstawienia awaryjnego i układów sterowania przed operacjami 

rozruchowymi i uruchomieniowymi. 

Wstępna instrukcja technologiczna spawania (pWPS – Preliminary welding procedure specification) – 

instrukcja technologiczna spawania opracowana przez producenta, która będzie podstawą dla badań 

kwalifikacyjnych technologii spawania. 

Konserwacja – konserwacja zabezpieczająca i profilaktyczna, której poddawane są materiały, materiały 

eksploatacyjne, urządzenia i instalacje przed ich użyciem. 

Ponowna ocena – systematyczny, niezależny, udokumentowany proces pozyskiwania dokumentacji, 

oświadczeń o stanie faktycznym lub innych istotnych informacji oraz ich obiektywnej ponownej oceny w celu 

ustalenia stopnia zgodności z określonymi wymaganiami. 

Ransomware – oprogramowanie blokujące dostęp do systemu komputerowego lub danych. 

Naprawa – przywrócenie stanu jednostki lub urządzenia do stanu jego pierwotnego projektu/specyfikacji. 

Wymiana – wymiana jednostki lub urządzenia na zgodne z jego pierwotnym projektem/specyfikacją. 

Próbka materiału – część badanego produktu, z którego pobierane są próbki do badań. W przypadku odlewów 

próbka materiału może być pełnym odlewem lub z układem wlewowym. 

Wymywanie – usuwanie materiału z dna morskiego przez prądy, fale i lód. Erozja tego typu może być 

spowodowana naturalnym procesem geologicznym lub przez elementy konstrukcyjne zaburzające naturalne 

przepływy ponad dnem morskim. 

Poziomy bezpieczeństwa – miara pewności, że system, strefa lub przewód są niewrażliwe na zagrożenia. 

Oprogramowanie – zbiór instrukcji operujących na danych, niezbędny do realizacji wyznaczonych celów. 

Próbka do badań – część materiału pobranego z próbki materiału o określonym kształcie i wymiarach, 

poddawana badaniom mechanicznym, technologicznym i innym. 

Spoofing – grupa ataków na systemy teleinformatyczne oparta na imitowaniu innych elementów systemu. 

Oprogramowanie szpiegujące (Spyware) – szkodliwe oprogramowanie wykorzystywane do szpiegowania 

użytkowników. 

Standardowe badanie ogniowe – badanie, w którym próbki do badań odpowiednich grodzic lub pokładów 

są w specjalnym piecu poddawane działaniom temperatur odpowiadającym w przybliżeniu standardowej 

krzywej czasowo-temperaturowej, zgodnie z metodą badania określoną w Części 3 Załącznika 1 do Procedur 

Prób Ogniowych [FTP Code]. 

Stan dostawy – końcowa obróbka cieplna materiału w stanie dostawy (np. jako walcowany (AR), 

znormalizowany (N), znormalizowany i odpuszczony (NT), hartowany i odpuszczony (QT), walcowany 

termomechanicznie (TM), poddany walcowaniu regulowanemu (CR), wyżarzany izotermalnie (I) itp.). 

Podwykonawca – dostawca obsługujący organizację serwisową w relacji kontraktowej. 

Łańcuch dostaw – sieć podmiotów zaangażowanych w proces produkcji, począwszy od pozyskiwania 

surowców po wytworzenie produktu końcowego. 

Inwentaryzacja – zbiór czynności nadzorczych/kontrolnych wykonywanych przez podmiot zewnętrzny  

w określonym czasie, polegających na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną oraz 

przeprowadzeniu odpowiednich oględzin, pomiarów i badań. 

Odpuszczanie (T – Tempering) – proces obróbki cieplnej, w którym stal podgrzewana jest do temperatury 

poniżej Ac1 w celu przywrócenia jej ciągliwości poprzez ulepszenie struktury. 

Zespół do badań – złącze spawane wykonane w celu przebadania właściwości materiałów spawalniczych, 

poprawności zastosowanego procesu technologicznego lub w celu sprawdzenia kwalifikacji spawacza. 

Badany produkt  – produkt pobrany z partii przeznaczonej do sprawdzenia i/lub poddawany badaniom. 

Walcowanie termomechaniczne (TM – Thermo-mechanical) – procedura polegająca na ścisłej kontroli 

zarówno temperatury stali, jak i zmian wymiarowych podczas walcowania, w celu uzyskania właściwości, 

których nie można uzyskać innymi metodami obróbki cieplnej bez wywoływania naprężeń plastycznych. 

Walcowanie termomechaniczne może obejmować lub nie przyspieszone schładzanie i może obejmować lub 

nie bezpośrednie hartowanie, a następnie hartowanie po walcowaniu termomechanicznym. 

Podmiot zewnętrzny – organizacja mniej bezpośrednio zaangażowana w daną sprawę, niż główne organizacje 

(podmioty). Może to być rzeczoznawca lub towarzystwo ubezpieczeniowe. W tym znaczeniu, mniejsze 

zaangażowanie zapewnia niezależność. 

https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/what-is-welding
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Strefa przyziemienia i wznoszenia (TLOF – Touchdown and lift-off area) – obszar, na którym wykonać 

przyziemienie lub wznieść się. 

Certyfikat typu – dokument wydany przez jednostkę certyfikującą po pomyślnym zakończeniu Certyfikacji 

Typu. 

Niewybuchy i niewypały (UXO – Unexploded Ordnance) – amunicja wojskowa lub materiały wybuchowe 

na dnie morskim, które nie eksplodowały. 

Walidacja – potwierdzenie, poprzez przedstawienie obiektywnych dowodów, spełnienia wymagań 

(interesariusza) dotyczących określonego zamierzonego zastosowania lub zastosowania innego rodzaju. 

Weryfikacja – potwierdzenie poprzez przedstawienie obiektywnych dowodów, że określone wymagania 

(systemowe) zostały spełnione. 

Spoina – część złącza spawanego powstająca z materiału roztapianego w procesie spawania. 

Warstwa spoiny – jeden lub kilka ściegów spoiny układanych obok siebie na jednym poziomie. 

Ścieg spoiny – stopiony lub nałożony metal podczas jednego przejścia źródła ciepła. 

Grubość spoiny – grubość spoiny bez wzmocnienia; dla spoin doczołowych jest równa grubości spawanego 

materiału, dla spoin pachwinowych jest równa minimalnej wysokości trójkąta wpisanego w przekrój spoiny. 

Materiał spawalniczy – materiał tworzący spoinę lub pozwalający na wykonanie spoiny; może to być np. 

elektroda otulona, pręt spawalniczy, drut, topnik lub gaz. 

Niezgodności spawalnicze – nieciągłość stopiwa lub odstępstwo od przyjętej geometrii spoiny. 

Protokół kwalifikowania technologii spawania (WPQR – Welding Procedure Qualification Record) – 

protokół zawierający wszystkie wymagane dane szczegółowe dotyczące spawania zespołu do badań, jak 

również wyniki wszystkich badań spawanego zespołu do badań przeprowadzonych podczas kwalifikacji 

procedury spawalniczej. 

Instrukcja technologiczna spawania (WPS – Welding Procedure Specification) – dokument określający 

szczegóły zmiennych parametrów wymaganych przez określony proces spawania oraz zapewniający, że złącza 

spawane wykonane zgodnie z tym dokumentem będą spełniać kryteria jednolitości jakości. 

Strefa – grupa aktywów logicznych lub fizycznych o takim samym stopniu krytyczności aktywów, funkcji 

operacyjnych, lokalizacji fizycznej lub logicznej, wymaganym dostępie lub odpowiedzialności organizacji. 

2. Morska stacja transformatorowa 

2.1. Funkcje i klasyfikacje 

2.1.1. Funkcje stacji w ramach systemów elektroenergetycznych 

Morska stacja elektroenergetyczna jest jednym z głównych elementów inwestycji w zakresie morskiej farmy 

wiatrowej. Morska część kompletnej inwestycji składa się z następujących elementów: 

• Turbiny wiatrowe (TW) – maszyny wirujące, w których kinetyczna energia wiatru jest 

przekształcana w inną formę energii; 

• Sieć wewnętrzna (IG) – przesyła energię wytworzoną z TW do morskiej stacji 

elektroenergetycznej; 

• Morska stacja elektroenergetyczna (OSS) – obiekt  w morskiej farmie wiatrowej (MFW), która 

łączy kable wewnętrzne i eksportowe oraz przekształca poziom napięcia pomiędzy nimi; 

• Morska stacja kompensacji mocy biernej (RCS); 

• Sieć zewnętrzna (EG) – przesyła energię z morskiej stacji elektroenergetycznej do dużej instalacji 

lądowej. 

 

Powyższe definicje pochodzą z normy ISO 29400: 2020 „Statki i technologie morskie – Morska 

energetyka wiatrowa – Działalność portowa i morska oraz Electropedii: The World's Online 

Electrotechnical Vocabulary (opracowanej przez IEC). 

Morska stacja elektroenergetyczna jest istotnym elementem morskiej farmy wiatrowej, zwłaszcza  

w przypadku dużych obiektach o mocy rzędu wielu megawatów. Rolą morskich stacji elektroenergetycznych 

jest odbiór i eksport energii wytwarzanej przez wiele turbin wiatrowych za pośrednictwem kabli podmorskich 

(sieć wewnętrzna). 

 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:29400:ed-2:v1:en:term:3.153
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:29400:ed-2:v1:en:term:3.6
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Morska stacja elektroenergetyczna zawiera instalacje, które pełnią ważną funkcję w zakresie: 

• stabilizacji i maksymalizacji napięcia energii wytwarzanej na morzu, 

• ograniczania potencjalnych strat elektrycznych, a także 

• przesyłu energii elektrycznej na ląd (sieć zewnętrzna). 

Drugą funkcją morskiej stacji elektroenergetycznej jest rola węzła. Stacja elektroenergetyczna pełniąca rolę 

węzła przekształca wysokie napięcie ze stacji klienta na bardzo wysokie napięcie. Ta funkcja stacji jest 

używana do podłączania kilku farm wiatrowych do jednej lądowej stacji elektroenergetycznej. 

2.1.2. Klasyfikacja morskiej stacji elektroenergetycznej 

Klasyfikacji stacji elektroenergetycznej zazwyczaj dokonuje się na podstawie kryterium technologii przesyłu: 

A. Stacje WN AC, 

B. Stacje WN DC. 

Inne kryteria kwalifikacyjne, które należy wziąć pod uwagę, to: 

C. Personel: 

1. Stacje z obsługą dorywczą, 

2. Stacje z obsługą ruchową. 

 

D. Liczba transformatorów: 

1. Jednotransformatorowe, 

2. Wielotransformatorowe. 

2.2. Konstrukcja platformy 

Ze względu na uwarunkowania środowiskowe morska stacja transformatorowa zakotwiczona do dna 

morskiego jest konstrukcyjnie podobna do morskiej platformy wiertniczej, jednak platforma stacji posiada 

specyficzne rozwiązania. 

Konstrukcję morskiej stacji elektroenergetycznej można podzielić na dwie główne części: 

A. konstrukcja wsporcza, która składa się z fundamentu i konstrukcji podwodnej – jej głównym celem 

jest przenoszenie obciążeń generowanych w okresie eksploatacji na dno morskie, 

B. konstrukcja nadwodna – zazwyczaj konstrukcja skrzynkowa umieszczona na szczycie konstrukcji 

podwodnej, zawierająca urządzenia elektryczne takie jak transformatory, rozdzielnicę wysokiego 

napięcia (WN) i średniego napięcia (SN) itp. 

 

Główne części morskiej stacji elektroenergetycznej przedstawiono na rysunku 2.2-1. 
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Rysunek 2.2-1 Morska stacja elektroenergetyczna (OSS) 

EN PL 

Offshore substation Morska stacja elektroenergetyczna 

Topside structure Konstrukcja nadwodna 

Support structure Konstrukcja wsporcza 

Substructure Konstrukcja podwodna 

Foundation Fundament 

2.2.1. Fundament 

W zależności od struktury dna morskiego można wyróżnić różne sposoby wykonywania połączenia  

z podłożem: 

• stałe mocowanie za pomocą palowania lub kesonów (rysunek 2.2.1-1 a, b, c, d) – są one preferowane 

w przypadku warunków panujących na Morzu Bałtyckim i opisano je w dokumencie w punkcie 3.4.1 

CZĘŚCI III oraz w punkcie 7.1 dot. Montażu CZĘŚCI V 

• fundament grawitacyjny (rysunek 2.2.1-1 e), 

• fundament pływający typu TLP (rysunek 2.2.1-1 f). 

 

Rysunek 2.2.1-1 Koncepcje morskiej konstrukcji wsporczej: a) fundament monopalowy, b) trójnożny, c) kratownicowy, d) 

kesonowy, e) grawitacyjny f) pływający typu TLP 
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2.2.2. Konstrukcja nadwodna 

Konstrukcja nadwodna to zazwyczaj skrzyniowa konstrukcja umieszczona na szczycie konstrukcji podwodnej, 

która zawiera urządzenia elektryczne wchodzące w skład morskiej stacji elektroenergetycznej, spełniająca 

niektóre lub wszystkie funkcje platform. 

Układ konstrukcji nadwodnej zależy głównie od takich czynników jak: 

1. Układ stacji elektroenergetycznej – zależny od rodzaju wykonanej w sieci morskiej stacji 

elektroenergetycznej, mocy morskiej farmy wiatrowej oraz parametrów elektrycznych takich jak 

napięcie, rodzaj prądu: AC lub DC, generator rezerwowy, rozdzielnica, transformatory (w przypadku 

prądu AC), przekształtniki (w przypadku prądu HVDC), dławiki, materiały uziemiające, tablice, 

korytka kablowe, tory, zaciski i wsporniki; 

2. Dodatkowe wymagania, które obejmują warunki pracy urządzeń elektrycznych (układy chłodzenia, 

przerwy izolacyjne itp.), warunki pracy służb lub personelu stacji (pomieszczenia socjalne, 

klimatyzacja, pomieszczenia mieszkalne itp.), systemy bezpieczeństwa, nawigacyjne, sygnalizacyjne 

i ratownicze (instalacje ppoż., instalacje odgromowe, ewakuacyjne itp.); 

3. Pozostałe czynniki – wymagania dotyczące cumowania przy konstrukcji nadwodnej, transportu do 

miejsca montażu, lądowiska śmigłowcowego, podestów dostępowych. 

 

Konstrukcja nadwodna została szczegółowiej opisana w punkcie 3.5 w CZĘŚCI III. 

2.2.2.1. Urządzenia elektryczne 

Urządzenia elektryczne niezbędne do podwyższenia napięcia i wyprowadzenia go do sieci zewnętrznej 

wymieniono w pkt 2.2.2.1.2. i 2.2.2.1.3. 

2.2.2.1.1. Wykaz norm 

2.2.2.1.1.1. Badania naukowe i praktyki 

1. 

Biuletyn Polskiej 

Akademii Nauk, tom 

66, nr 4, 2018 

Stacje elektroenergetyczne morskich farm wiatrowych: omówienie z punktu 

widzenia potrzeb polskiego sektora energetyki wiatrowej 

2.2.2.1.2. Stacja WN AC 

Wymienione poniżej urządzenia są zazwyczaj głównymi częściami stacji WN AC: 

• transformatory, 

• transformatory potrzeb własnych, 

• transformatory uziemiające, 

• rozdzielnica wysokiego i średniego napięcia w izolacji gazowej (GIS), 

• generatory rezerwowe, 

• rezystory uziemiające, 

• dławiki (do kompensacji mocy), 

• filtry AC, 

• kompensatory SVC/STATCOM, 

• okablowanie i oprzewodowanie (np. przewód z izolacją gazową GIL). 

 

Wymienione poniżej urządzenia stanowią pozostałe ważne części morskiej stacji elektroenergetycznej: 

• H.V.AC. – Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, 

• odwodnienia, 

• pomieszczenia mieszkalne, 

• sprzęt ratowniczy, 

• powierzchnie warsztatowo-magazynowe. 
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Rysunek 2.2.2.1.2-1 Dolny pokład: 1 – transformator, 2 – rozdzielnica GIS, 3 – rozdzielnica, 4 – agregat Diesla, 5 – 

rozdzielnica awaryjna, 6 – warsztat i magazyn, Górny pokład: 7 – system SCADA, 8 – rozdzielnica nn, 9 – bateria 

akumulatorów, 10 – pomieszczenia socjalne, 11 – ogrzewanie i wentylacja [1] 

EN PL 

Lower Deck Dolny pokład 

UP NA GÓRĘ 

DOWN NA DÓŁ 

220/33 Transformer 1 Transformator 1 220/33 

Upper Deck Górny pokład 

DOWN NA DÓŁ 

UP NA GÓRĘ 

 

2.2.2.1.3. Urządzenia dodatkowe stacji WN DC 

W przypadku stacji WN DC zazwyczaj należy zainstalować następujące dodatkowe urządzenia: 

• przetwornice IGBT, 

• cewki wygładzające, 

• Filtry DC. 
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CZĘŚĆ II – UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE 

1. Wykaz norm 

1.1. Kodeksy, normy i standardy 

1. 
PN-EN ISO 19901-

1:2016 

Przemysł naftowy i gazowniczy — Szczególne wymagania dotyczące 

konstrukcji morskich — Część 1: Wymagania dotyczące projektowania i 

działania 

2. 
PN EN ISO 19901-

2:2018 

Przemysł naftowy i gazowniczy — Szczególne wymagania dotyczące 

konstrukcji morskich — Część 2: Sejsmiczne procedury projektowania i 

kryteria 

3. 
PN EN ISO 19901-

4:2016 

Przemysł naftowy i gazowniczy — Szczególne wymagania dotyczące 

konstrukcji morskich — Część 4: Uwarunkowania geotechniczne i 

konstrukcyjne fundamentu 

4. 
PN EN ISO 19901-

6:2010 

Przemysł naftowy i gazowniczy — Szczególne wymagania dotyczące 

konstrukcji morskich — Część 6: Eksploatacja na morzu 

5. 
PN EN ISO 19901-

8:2015 

Przemysł naftowy i gazowniczy — Szczególne wymagania dotyczące 

konstrukcji morskich — Część 8: Badania dna morskiego 

6. 
ISO 18406:2017 Akustyka podwodna – Pomiar hałasu podwodnego wygenerowanego od 

pogrążania pali metodą udarową 

7. 
PN EN ISO 

16665:2014 

Jakość wody – Wytyczne do ilościowego pobierania próbek i obróbki próbek 

makrofauny z miękkiego dna morskiego 

8. 
PN EN ISO 

19900:2019 

Przemysł naftowy i gazowniczy – Wymagania ogólne dotyczące konstrukcji 

morskich 

9. 
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego 

10. 
ISO 18400-107:2017 Jakość gleby – Pobieranie próbek – Część 107: Rejestrowanie i raportowanie 

11. 
ISO 18400-202:2018 Jakość gleby – Pobieranie próbek – Część 202: Badania wstępne 

12. 
PN EN ISO 22475-

1:2006 

Rozpoznanie i badania geotechniczne – Pobieranie próbek metodą wiercenia i 

odkrywek oraz pomiary wód gruntowych – Część 1: Techniczne zasady 

wykonania 

13. 
ISO/TS 22475-

2:2006 

Rozpoznanie i badania geotechniczne – Pobieranie próbek metodą wiercenia i 

odkrywek oraz pomiary wód gruntowych – Część 2: Kryteria kwalifikacyjne 

dla przedsiębiorstw i personelu 

14. 
ISO/TS 22475-

3:2007 

Rozpoznanie i badania geotechniczne – Pobieranie próbek metodą wiercenia i 

odkrywek oraz pomiary wód gruntowych – Część 3: Ocena zgodności 

przedsiębiorstw i personelu przez podmiot trzeci 

15. 
PN EN ISO 22476-

1:2013 

Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – Część 1: Badanie 

sondą statyczną ze stożkiem elektrycznym lub stożkiem piezo-elektrycznym 

16. 
PN EN ISO 22476-

2:2005 

Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – Część 2: 

Sondowanie dynamiczne 

17. 
PN EN ISO 22476-

3:2005 

Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – Część 3: Sonda 

cylindryczna SPT 

18. 
PN EN ISO 22476-

4:2013 

Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – Część 4: Badanie 

presjometrem Menarda 

19. 
PN EN ISO 22476-

5:2013 

Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – Część 5: Badanie 

dylatometrem 

20. 
PN EN ISO 22476-

6:2019 

Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – Część 6: Badanie 

samowkręcającym się presjometrem 

21. 
PN EN ISO 22476-

7:2013 

Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – Część 7: Próba 

ciśnieniowa w otworze 

22. 
PN EN ISO 22476-

8:2019 

Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – Część 8: Badanie 

presjometrem 

23. 
PN EN ISO 22476-

9:2021 

Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – Część 9: Badanie 

obrotową sondą krzyżakową (FVT i FVT-F) 

24. 
PN EN ISO 22476-

10:2018 

Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – Część 10: Badanie 

sondą wkręcaną 
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25. 
PN EN ISO 22476-

11:2017 

Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – Część 11: Badanie 

dylatometrem 

26. 
PN EN ISO 22476-

12:2009 

Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – Część 12: Badanie 

sondą stożkową (CPTM) o końcówce mechanicznej 

27. 
PN EN ISO 22476-

14:2020 

Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – Część 14: Badanie 

sondą dynamiczną 

28. 
PN EN ISO 22476-

15:2016 

Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – Część 15: Pomiary 

w otworach wiertniczych 

29. 
PN EN ISO 18674-

4:2020 

Rozpoznanie i badania geotechniczne – Monitorowanie geotechniczne za 

pomocą urządzeń terenowych – Część 4: Pomiar ciśnienia wody w porach: 

Piezometry 

30. 
NORSOK N-003 Działania i efekty działań 

31 
NORSOK N-002 Gromadzenie danych meteorologiczno-oceanograficznych 

32 
PN EN 50536:2011 Ochrona przed piorunami – Burzowy system ostrzegawczy 

33. 
PN-EN IEC 61400-3-

1:2019-12 

Systemy wytwarzania energii wiatrowej – Część 3-1: Wymagania projektowe 

dla stałych przybrzeżnych turbozespołów wiatrowych (IEC 61400-3-1:2019) 

34. 
PN-EN IEC 61400-

1:2019-05 

Systemy wytwarzania energii wiatrowej – Część 1: Wymagania dotyczące 

projektowania (IEC 61400-1:2019) 

35. 
PN-EN 12495:2009 Ochrona katodowa stałych stalowych konstrukcji przybrzeżnych 

36. 
PN-EN 1090-

1+A1:2012 

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych Zasady oceny zgodności 

elementów konstrukcyjnych 

37. 
PN-EN 62305 Ochrona odgromowa 

38. 
PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich 

39. 
PN-EN ISO/IEC 

17020:2012 

Ocena zgodności – Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów 

jednostek przeprowadzających inspekcję 

40. 
PN-EN ISO/IEC 

17025:2018 

Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i 

wzorcujących 

41. 
ISO 20340:2009 Paints and varnishes - Performance requirements for protective paint systems 

for offshore and related structures [Farby i lakiery – Wymagania 

eksploatacyjne dotyczące ochronnych systemów malarskich dla konstrukcji 

przybrzeżnych i pokrewnych] 

42. 
NACE SP0176 Corrosion Control of Submerged Areas of Permanently Installed Steel 

Offshore Structures Associated with Petroleum Production [Kontrola korozji 

obszarów zanurzonych stałych konstrukcji stalowych na morzu związanych z 

wydobyciem ropy naftowej] 

43. 
NACE TPC 3 Microbiologically Influenced Corrosion and Biofouling in Oilfield Equipment 

[Korozja mikrobiologiczna i porastanie biologiczne na urządzeniach pola 

naftowego] 

44. 
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 

45. 
PN-EN ISO 

14689:2018 

Rozpoznanie i badania geotechniczne – Oznaczanie, opis i klasyfikowanie 

skał  

46. 
PN-EN ISO 14688-

1:2018 

Rozpoznanie i badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 

– Część 1: Oznaczanie i opis 

47. 
PN-EN ISO 14688-

2:2018 

Rozpoznanie i badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 

– Część 2: Zasady klasyfikowania 

1.2. Dokumenty odniesienia 

48. 
Publikacja PRS 130/P Morskie farmy wiatrowe – 2019 

49. 
Publikacja PRS 105/P Jednostki morskie. Stacjonarne jednostki i urządzenia górnictwa morskiego. 

Przepisy budowy i nadzoru – sierpień 2018 

50. 
API RP 2N Planning, Designing, and Constructing Structures and Pipelines for Arctic 

Conditions [Planowanie, projektowanie i budowa konstrukcji i rurociągów na 

warunki arktyczne] 

51. 
DNVGL-ST-0145 Offshore substations [Morskie stacje elektroenergetyczne]. Wydanie z 

października 2020 r. 
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52. 
DNVGL-RP-C205 Environmental conditions and environmental loads [Warunki środowiskowe i 

obciążenia środowiskowe]. 

53. 
API RP 2A-WSD Planning, Designing, and Constructing Fixed Offshore Platforms 

[Planowanie, projektowanie i budowa stałych platform morskich] 

Na etapie realizacji należy również uwzględnić akty prawne i wymagania miejscowe związane z działalnością 

geotechniczną, górniczą i geologiczną. 

1.3. Badania naukowe i praktyki 

53. 
Przewodnik do 

prowadzenia 

zintegrowanego 

monitoringu Morza 

Bałtyckiego HELCOM 

COMBINE 

Lipiec 2017 

54. 
Wytyczne HELCOM 

dotyczące monitoringu 

ptaków morskich na 

morzu 

Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, 5-9 października 2020 

r. 

55. 
Monitoring ptaków 

wodno-błotnych w okresie 

wędrówek 

Poradnik metodyczny pod redakcją A. Sikory, P. Chylareckiego, W. 

Meissnera i G. Neubauera, Warszawa 2011 

56. 
OCS Study BOEM 2012-

082 

Developing Environmental Protocols and Modeling Tools to Support 

Ocean Renewable Energy and Stewardship [Opracowywanie protokołów 

środowiskowych i narzędzi do modelowania w celu wsparcia morskiej 

energetyki odnawialnej i zarządzanie nimi] 

57. 
BVGA Guide to an 

offshore wind farm 

[Instrukcja BVGA dla 

morskiej farmy 

wiatrowej] 

Zaktualizowano i przedłużono okres obowiązywania, kwiecień 2019, The 

Crown Estate, Catapult 

58. 
Numerical Models of 

Oceans and Oceanic 

Processes [Modele 

liczbowe dla oceanów i 

procesów oceanicznych] 

Lakshmi H. Kantha, Carol Anne Clayson (2000) 

59. 
Metocean Data Needs 

Assessment US Offshore 

Wind Energy [Ocena 

potrzeb na dane 

meteorologiczno-

oceanograficzne dla 

amerykańskiej energetyki 

wiatrowej) 

Sporządzono dla Departamentu energetyki Stanów Zjednoczonych 

Ameryki, styczeń 2015 r. 

60. 
Remote Sensing for Wind 

Energy [Pomiary zdalne 

w energetyce wiatrowej] 

Duński Uniwersytet Techniczny, 11 marca 2016 r. 

61. 
The Baltic Sea [Morze 

Bałtyckie] 

1. wyd., tom 30, 1. wyd., Elsevier Science, 1981 

62. 
Przewodnik po 

procedurach uzyskiwania 

pozwoleń i zezwoleń dla 

morskich farm 

wiatrowych, 2019 

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej, autorzy – zespół 

ekspertów Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej, Warszawa, 

2019 r. 

63. 
NOAA/CSC/20117-PUB Guidance for benthic habitat mapping:an aerial photographic approach 

[Wytyczne w sprawie mapowania siedlisk bentosowych: podejście oparte 

na zdjęciach lotniczych 

64. 
FOI-R--3013--SE New Technologies for Benthic Habitat Mapping [Nowe technologie 

mapowania siedlisk bentosowych] 

65. 
Shore Protection Manual 

[Podręcznik ochrony 

brzegu morskiego], tom I 

i II 

Coastal Engineering Research Center – Shore Protection Manual, tom I i 

tom II (1984) 
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2. INFORMACJE OGÓLNE 

Proces wydawania pozwoleń został podzielony na dwa etapy: 

• Etap lokalizacyjny (LS) – rozdział.1 oraz 

• Etap środowiskowy (ES) – rozdział 2.2. 

W rozdziałach 2.1. i 2.2. przedstawiono zakres działań, które będą realizowane przez podmiot odpowiedzialny 

za projekt MFW w celu osiągnięcia porozumień regulowanych decyzjami administracyjnymi.  

Przedstawiona sekwencja działań określa zakres dla kompletnej inwestycji, w skład której wchodzą morskie 

farmy wiatrowe oraz elementy infrastruktury zewnętrznej. 

Na Etapach lokalizacji uzyskuje się następujące decyzje administracyjne: 

• dla morskiej farmy wiatrowej (MFW) – Pozwolenie na lokalizację na morzu (OLL), oraz 

• dla morskiej infrastruktury zewnętrznej (EI) – Pozwolenie na układanie kabli na dnie morskim 

(SCLL). 

Końcowym rezultatem Etapu środowiskowego jest Decyzja środowiskowa (DŚ) uzyskana dla całej inwestycji. 

Jedna DŚ może obejmować MFW i EI, jeżeli traktuje się je jako jedną inwestycję. Mogą być wymagane 

oddzielne DŚ, jeżeli elementy te będą traktowane jako odrębne inwestycje. 

Wymagane decyzje dotyczące Etapu lokalizacji i Etapu środowiskowego przedstawiono na Rysunku 2-1. 

Morska stacja elektroenergetyczna jest integralnym elementem MFW (tak samo jak turbiny i kable 

wewnętrzne), co oznacza, że znajduje się na obszarze inwestycji objętym jednym Pozwoleniem na lokalizację 

na morzu i Decyzją środowiskową. Na potrzeby niniejszych Wytycznych dalsze rozważania dotyczące 

pozwoleń lokalizacyjnych i środowiskowych lub zakresu badań środowiskowych dotyczą tych założeń. 

 

Rysunek 2-1 Proces uzyskiwania pozwoleń na Etapie lokalizacji i na Etapie środowiskowym [62] 

EN PL 

LOCATION STAGE ETAP LOKALIZACJI 

Offshore Location License (OLL) Pozwolenie na lokalizację na morzu (OLL) 

The offshore Location Licence (OLL) Pozwolenie na lokalizację na morzu (OLL) 

The opinions preceding the issuance of the OLL Opinie poprzedzające wydanie OLL 
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The outcome of the competition procedure for 

additional applications for 

Wynik procedury przetargowej w sprawie 

dodatkowych wniosków o 

The decision determining the amount of the fees 

for the OLL 
Decyzja określająca wysokość opłat za OLL 

Conditions for connecting to the national grid 

and the connection agreement 

Warunki przyłączenia do sieci krajowej i umowa 

o przyłączenie 

ENVIRONMENTAL STAGE ETAP ŚRODOWISKOWY 

Seabed Cable Location Licence (SCLL) 
Pozwolenie na układanie kabli na dnie morskim 

(SCLL) 

Obtaining a permit in relation to the Exclusive 

Economic Zone (EEZ) 

Uzyskanie pozwolenia w odniesieniu do 

wyłącznej strefy ekonomicznej (WSE) 

The opinions preceding issuance of that SCLL Opinie poprzedzające wydanie tego SCLL 

Obtaining a permit in relation to the Waters of 

the territorial sea and internal waters (WTS) 

Uzyskanie pozwolenia w odniesieniu do 

Morskich wód terytorialnych i morskich wód 

wewnętrznych (WTS) 

The opinions preceding issuance of an SCLL Opinie poprzedzające wydanie SCLL 

Environmental Decision (ED) Decyzja środowiskowa (DŚ) 

The Environmental Decision (ED) Decyzja środowiskowa (DŚ) 

2.1. Etap lokalizacji 

2.1.1. Akt prawny 

Aktem prawnym właściwym do stosowania na Etapie lokalizacji w Rzeczypospolitej Polskiej jest ustawa  

z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2214). 

2.1.2. Informacje ogólne 

Etap lokalizacji określa warunki lokalizacyjne projektu w polskich obszarach morskich Bałtyku. 

Z prawnego i projektowego punktu widzenia jednym z pierwszych wymaganych pozwoleń jest Pozwolenie na 

lokalizację na morzu (OLL). Uzyskanie OLL jest pierwszym krokiem w procesie inwestycyjnym związanym 

z morską farmą wiatrową. Wymagane jest również uzyskanie odrębnego pozwolenia lokalizacyjnego – 

Pozwolenia na układanie kabli na dnie morskim (SCLL) dla kabli przesyłających energię elektryczną 

wyprodukowaną w MFW do sieci elektroenergetycznej na lądzie. 

OLL jest pozwoleniem na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskim 

obszarze morskim, a SCLL jest uzgodnieniem dotyczącym układania i utrzymywania kabli podmorskich w 

polskim obszarze morskim. Oba te procesy to administracyjne procedury decyzyjne. 

OLL nie jest tożsame z pozwoleniem na budowę morskiej farmy wiatrowej w określonej lokalizacji, które 

uzyska inwestor na dalszych etapach procesu inwestycyjnego. Upoważnienie to jest przydatne do weryfikacji 

możliwości budowy projektu MFW w określonej lokalizacji. OLL określa granice obszaru morskiego, który 

może być wykorzystany do realizacji i eksploatacji MFW oraz definiuje wszystkie elementy MFW, które mogą 

być zlokalizowane na tym obszarze (w tym farmę wiatrową, stację elektroenergetyczną, elementy wewnętrznej 

infrastruktury przyłączeniowej). Pozwala to na przykład na przeprowadzenie badań środowiskowych. 

Zgodnie z Przewodnikiem po procedurach uzyskiwania pozwoleń i zezwoleń dla morskich farm wiatrowych, 

2019 [62] jako dane początkowe dla tego etapu wymagana jest następująca dokumentacja: 

• analiza przestrzenna, 

• studium koncepcyjne i układ wstępny, 

• koncepcja fundamentów, 

• harmonogram procesu inwestycyjnego, 

• projekt programu monitoringu, 

• wniosek o SCLL, 

• wniosek o OLL. 
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2.2. Etap środowiskowy 

2.2.1. Akt prawny 

Aktem prawnym właściwym do stosowania na Etapie środowiskowym w Rzeczypospolitej Polskiej jest 

ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2081 z późn. zm.). 

2.2.2. Informacje ogólne 

Kolejnym etapem po Etapie lokalizacji jest Etap środowiskowy, który dostarcza dane początkowe do projektu 

podstawowego. Na Etapie środowiskowym inwestor przeprowadzi badania środowiskowe oraz procedury 

oceny oddziaływania na środowisko w celu uzyskania decyzji środowiskowej (DŚ). Badania dostarczają 

informacji niezbędnych do identyfikacji elementów przyrodniczych na terenie inwestycji. 

Celem Etapu środowiskowego jest określenie: 

• możliwego wpływu inwestycji na różne elementy środowiska, 

• źródeł emisji i zakłóceń środowiska pochodzących z inwestycji, 

• szczególnie wrażliwych elementów środowiska, 

• struktury i współzależności w ekosystemie morskim. 

Zgodnie z Przewodnikiem po procedurach uzyskiwania pozwoleń i zezwoleń dla morskich farm wiatrowych, 

2019 [62] jako dane początkowe dla tego etapu wymagana jest następująca dokumentacja: 

• modele, 

• badania środowiskowe i analizy danych, oraz 

• Raport z oceny oddziaływania na środowisko (Raport z OOŚ). 

2.2.3. Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) 

Na wstępie należy przeprowadzić procedurę oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ).  

Procedura OOŚ przewiduje uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na zakończenie 

procedury OOŚ inwestor sporządza raport z oceny oddziaływania na środowisko (Raport z OOŚ), 

który przedkładany jest do wydania decyzji przez właściwy organ. 

Projekty OOŚ można zakwalifikować do następujących grup: 

• grupa 1 – przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

• grupa 2 – przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Zgodnie z przedstawionym powyżej dokumentem referencyjnym, projekty morskich farm wiatrowych  

o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 220 kV kwalifikują się do grupy 1, a projekty morskie o napięciu 

znamionowym nie mniejszym niż 110 kV kwalifikują się do grupy 2. Dla projektów zaliczonych do grupy 1 

OOŚ jest obowiązkowa, natomiast dla projektów zaliczonych do grupy 2 decyzja o OOŚ wydawana jest przez 

właściwy organ po rozpoznaniu projektu. 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy kierować do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska odpowiedzialnego za rozpatrywany obszar. Wykonana dokumentacja jest 

również weryfikowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego. Warunki realizacji projektu 

ustala Dyrektor Urzędu Morskiego. 

Jednym z wymaganych elementów procedury OOŚ są konsultacje społeczne, które umożliwiają społeczeństwu 

zgłaszanie uwag do projektu. Uwagi i wnioski z konsultacji społecznych są uwzględniane podczas wydawania 

DŚ przez właściwy organ. 

Inne elementy wymagane do przeprowadzenia procedury OOŚ to: 

• przeprowadzenie serii badań i analiz środowiskowych opisanych w rozdziale 3, 

• opracowanie koncepcji technicznej planowanej instalacji, 

• przygotowanie raportu końcowego (Raportu z OOŚ), który jest podstawą do rozpoczęcia Etapu 

projektowania. 
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Do sporządzenia raportu z oceny oddziaływania na środowisko wymagane są następujące dokumenty: 

• opis przedsięwzięcia (kluczowe parametry, opis procesu inwestycyjnego, możliwe warianty itp.), 

• wyniki badań środowiskowych i konsultacji społecznych, 

• wyniki badań modelowych. 

Wymagany zakres raportu z oceny oddziaływania na środowisko regulują odpowiednie dokumenty, o których 

mowa w rozdziale 2.2.1. 

Skala oddziaływania na środowisko jest indywidualną kwestią dla projektów MFW i zależy od jej: 

• charakterystyki, 

• określonej wielkości, 

• lokalizacji, 

• zasobów środowiskowych na terenie inwestycji, 

• wybranych technologii i metod pracy. 

 

Aby uniknąć ryzyka przeprowadzenia badań, które nie byłyby odpowiednie do przeprowadzenia procedury 

OOŚ, zaleca się zaproponowanie indywidualnego zakresu i metod badań w oparciu o konkretne wymagania 

projektowe. Powinien on zastać ustalony w porozumieniu z właściwym organem prowadzącym procedurę 

OOŚ. 

3. Badania i analizy 

Rozdział 3 przedstawia szeroki zakres badań i analiz środowiskowych i geologicznych zalecanych dla 

projektów MFW w oparciu o praktykę branżową z kraju europejskiego. 

Niektóre z przedstawionych badań mogą być niezbędne do przeprowadzenia w trakcie przygotowania projektu 

MFW, w szczególności na etapie procedury OOŚ i realizacji projektu (analiza przedrealizacyjna), a także po 

fazie montażu i rozruchu (analiza porealizacyjna). 

Ta część Wytycznych dotyczy: 

• czynników biotycznych (np. bentosu, ssaków morskich, nietoperzy, innych żyjących części 

środowiska), oraz 

• czynników abiotycznych (np. budowy geologicznej, warunków hydrologicznych, stanu gruntu, 

pomiarów wiatru i innych warunków meteorologiczno-oceanograficznych itp.). 

3.1. Badania środowiskowe 

Badania środowiskowe powinny rozpocząć się na etapie przygotowania inwestycji. Badania i analizy 

środowiskowe są kluczowymi czynnikami zrównoważonego projektowania. 

Badania te służą do: 

• opracowania szczegółowej charakterystyki terenu inwestycji i obszaru wokół inwestycji, oraz 

• oceny potencjalnego oddziaływania na środowisko realizacji morskiej farmy wiatrowej. 

Zaleca się, aby badania środowiskowe trwały co najmniej jeden cykl roczny przed rozpoczęciem etapu budowy 

projektu. Czas trwania badań zależy od charakterystyki projektu MFW i warunków pogodowych.  

W niektórych przypadkach badania środowiskowe prowadzone na terenie farmy wiatrowej mogą zająć około 

dwóch lat przed zebraniem wystarczających danych do ubiegania się o wydanie DŚ. 

Podstawowe informacje na temat metod badań przedstawione poniżej pochodzą z przewodników i wytycznych 

branżowych zalecanych dla krajów europejskich. 
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3.1.1. Badania biologiczne 

Badania biologiczne dotyczą żyjących części środowiska i obejmują badania flory i fauny. 

Ze względu na przydatność do oceny oddziaływania na środowisko zakres badań biologicznych na Morzu 

Bałtyckim powinien obejmować: 

• fitobentos (silna zależność od rodzaju podłoża, elementu kształtującego siedlisko, przedmiotu badań, 

zwłaszcza w strefie wód płytkich, do ok. 30 m), 

• ichtiofaunę – ryby (obszary chronione, ochrona naturalnych tarlisk, obszary wyłączone z rybołówstwa 

komercyjnego na stałe lub na określony okres, migracje sezonowe i zmienności przestrzennej), 

• awifaunę – ptaki (obszary chronione w ramach obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, 

Morze Bałtyckie jest jednym z najważniejszych miejsc zimowania i zatrzymywania podczas 

migracji), 

• zoobentos (ważna rola jako element struktury pokarmowej systemu i przepływu energii), 

• chiropterofaunę – nietoperze (wszystkie nietoperze występujące w Polsce podlegają ścisłej ochronie 

gatunkowej, stały przedmiot procesu OOŚ), 

• ssaki morskie (wszystkie stwierdzone w Polsce gatunki ssaków morskich podlegają ścisłej ochronie 

gatunkowej, stały przedmiot procesu OOŚ). 

3.1.1.1. Badania bentosu 

Najniższy poziom każdego akwenu nazywany jest strefą bentosową. Zwierzęta i rośliny żyjące w tej strefie 

noszą nazwę bentos. Wynikiem opisu badań jest mapa siedliska bentosowego. 

Powstała w ten sposób mapa cyfrowa przedstawia następujące wyniki: 

• obrazy lotnicze, 

• fotografie i filmy podwodne, 

• badania geofizyczne (np. akustyczne), 

• dane próbek osadu, 

• włoki ramowe, 

• badanie prędkości wody, 

• badanie resuspensji osadu. 

Oddziaływanie inwestycji na bentos na różnych etapach projektu przedstawia się następująco: 

• faza budowy: 

• naruszenie struktury osadów dennych ze względu na ich całkowite usunięcie w miejscu 

posadowienia fundamentów i kabli podmorskich, 

• zwiększenie ilości zawiesiny w wodzie i osadzanie jej na dnie (proces sedymentacji), 

• faza rozruchu: 

• powstanie sztucznej rafy w wyniku kolonizacji grup zanieczyszczeń pochodzenia roślinnego 

i zwierzęcego na konstrukcjach podmorskich, 

• faza likwidacji: 

• trwałe zniszczenie organizmów bentosowych. 

3.1.1.1.1. Metodyka badań 

Badanie bentosowe jest połączeniem bezpośredniego pobierania próbek i analizy próbek osadu.  

Przegląd poprzednich badań bentosowych powinien być przydatny przy wyborze sprzętu i metod pobierania 

próbek i analiz (wykonanych w tym samym lub podobnym obszarze). 

Zakres badań powinien być odpowiedni. Pobieranie próbek i analizę należy ustalić zgodnie z normami 

monitoringu biologicznego określonymi w programie HELCOM Combine [53] lub innymi wytycznymi 

dotyczącymi monitorowania polskich obszarów morskich. 

Metodyka badań bentosu obejmuje: 

• pobór próbek biologicznych, 
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• badania terenowe w celu uzyskania aktualnych danych o środowisku (w pełnym sezonie 

wegetacyjnym), 

• analiza próbek biologicznych (zgodnie ze standardami procedur laboratoryjnych HELCOM), 

• analiza wyników badań i opracowanie map zbiorowisk bentosowych (w tym makrofitów i 

makrozoobentosu). 

Należy określić możliwe do przewidzenia skutki dla bentosu. Powierzchnia zabudowy jest skalowalna w 

zależności od inwestycji. Dla morskiej stacji elektroenergetycznej skala waha się od 1 do 2. 

Skala 1 – skala do demonstracji – potencjalne skutki dla: 

• wymywania wokół fundamentu stacji elektroenergetycznej, 

• zmian w średniej granulacji lub zawartości materiału organicznego, 

• zmętnienia podczas budowy/likwidacji, 

• zmiany w liczebności i rozmieszczeniu gatunków docelowych, 

• gęstości kolonizacji, składu zbiorowisk na fundamentach. 

 

Skala 2 – skala handlowa – potencjalne skutki dla (z wyjątkiem skutków skali 1): 

• zmiany morfologii i struktury dna morskiego (po zakończeniu budowy), 

• zmiany gęstości, różnorodności, dominacji fauny. 

Monitoring przed- i porealizacyjny środowiska bentosowego powinien być oparty na tych samych metodach. 

Kluczem do wykrywania wszelkich zmian jest ciągłość metodologii i oprzyrządowania. 

3.1.1.1.2. Dokumentacja wyników badań 

Wyniki badań powinny stanowić zarys składu bentosu morskiego w rejonie planowanej inwestycji. Wspólną 

formą prezentacji danych są tabelaryczne i geoprzestrzenne zbiory danych, które w zestawieniu stanowią 

cyfrową mapę siedlisk bentosowych. 

Wyniki badań powinny zawierać: 

1. przetworzone i zatwierdzone dane, 

2. określenie miejsca posadowienia platformy, na której zamieszkują gatunki bentosowe, 

3. charakterystykę i określenie flory wodnej, 

4. charakterystykę i określenie cech tworzenia schronień, 

5. identyfikację zbiorowisk bezkręgowców morskich, 

6. charakterystykę sezonowej i międzyrocznej zmienności zbiorowiska bentosowego, 

7. mapę powierzchniowych warstw osadów, 

8. właściwości fizyczne i hydrodynamiczne wody, 

9. określenie miejsc odniesienia poza terenem do monitoringu porealizacyjnego. 

3.1.1.1.3. Badania dotyczące ryb 

Badania dotyczące ryb określają gatunki występujące w toni wodnej w rejonie planowanej inwestycji. Badania 

powinny obejmować identyfikację gatunków istotnych dla rybołówstwa i gatunków chronionych. 

Badania i analizy powinny obejmować obszar przeznaczony pod realizację inwestycji wraz z odpowiednim 

obszarem wokół, nazywanym również strefą buforową. 

Dopuszcza się zastosowanie następujących metod i narzędzi badawczych: 

1. włoki ramowe, 

2. włoki rozpornicowe, 

3. sieci skrzelowe, 

4. sieci planktonowe. 
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Oprócz identyfikacji gatunków ryb należy sprawdzić występowanie na terenie inwestycji wylęgarni, tarlisk  

i szlaków migracyjnych. Tarliska i szlaki migracyjne są obszarami najbardziej narażonymi na potencjalne 

skutki planowanej inwestycji. 

Wyniki badań dotyczące ryb przedstawione w Raporcie z OOŚ powinny obejmować: 

1. identyfikację gatunków, 

2. ilość ryb, 

3. analizy laboratoryjne, 

4. modele oddziaływania planowanej inwestycji. 

Potencjalny wpływ inwestycji MFW na ryby może być następujący (zgodnie z OCS Study BOEM 2012-082 

Developing Environmental Protocols and Modeling Tools to Support Ocean Renewable Energy and 

Stewardship [Opracowywanie protokołów środowiskowych i narzędzi do modelowania w celu wsparcia 

morskiej energetyki odnawialnej i zarządzanie nimi] [56]): 

1. zakłócenia (źródło: zwłaszcza faza montażu lub likwidacji; potencjalne skutki: lokalna utrata 

fauny osiadłej żyjącej w podłożu, zakopane lub usunięte jaja i larwy wielu gatunków ryb), 

2. kolizja ryb z pracującymi urządzeniami, 

3. skutki czynników chemicznych (źródło: przypadkowe uwolnienie substancji toksycznych lub 

gruzu do toni wodnej przez stacje elektroenergetyczne, urządzenia lub przynależne zbiorniki; 

potencjalne skutki: powłoki przeciwporostowe i resuspensja zanieczyszczonych osadów na 

obszarach przybrzeżnych), 

4. hałas (źródło: hałas spowodowany przez wbijanie pali i układanie kabli, który przekracza 

poziom hałasu zewnętrznego; potencjalne skutki: uszkodzenie słuchu niektórych gatunków, 

blokowanie sygnałów komunikacyjnych, opuszczenie obszaru przez niektóre gatunki), 

5. wpływ na gatunki elektroczułe (EMF) (źródło: pola magnetyczne z kabli; możliwy wpływ: 

gatunki elektroczułe mogą być przyciągane do kabli, ponieważ mogą uznawać je za ofiarę), 

6. zmiana siedliska i efekt rafy (potencjalny skutek: zabezpieczenie przed wymywaniem wokół 

fundamentu może zapewnić schronienie przed drapieżnikami dla młodych gatunków ryb lub 

przed połowami). 

Do oceny oddziaływania hałasu w fazie eksploatacji można wykorzystać pomiary rozkładu i liczebności, a do 

oceny oddziaływania hałasu w fazie budowy można wykorzystać badania akustyczne lub dotyczące połowów. 

3.1.1.2. Inwentaryzacja ornitologiczna 

Należy przeprowadzić inwentaryzację ornitologiczną w celu sprawdzenia występowania ptaków na obszarze 

planowanej inwestycji. Inwentaryzacja obejmuje również obserwację zachowań ptaków na terenach 

przyległych. 

Należy prowadzić monitoring ptaków morskich. Ponadto należy obserwować ptaki związane ze środowiskiem 

lądowym oraz ptaki migrujące. 

Podstawowym celem inwentaryzacji ornitologicznej jest określenie: 

• składu gatunkowego, 

• liczebności poszczególnych gatunków, 

• zagęszczenia populacji poszczególnych gatunków, 

• wysokości przelotu, 

w przypadku ptaków morskich przelatujących nad inwestycją i terenów przyległych. 

Inwestycja może wywierać następujący ewentualny wpływ na ptaki: 

1. kolizje z zainstalowanymi urządzeniami, 

2. zakłócenia i przemieszczenia, 

3. utrata siedlisk. 
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Krajowe programy monitoringu ptaków morskich obejmują pomiary ze statków i pomiary 

aerofotogrametryczne. Procedurę monitoringu należy ustalić zgodnie z metodyką opracowaną przez 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

3.1.1.3. Inwentaryzacja ssaków morskich 

Inwentaryzację ssaków morskich przeprowadza się w celu sprawdzenia występowania  

i zachowywania się ssaków morskich na badanym obszarze. Należy przewidzieć inwentaryzację przyrodniczą 

stanu zerowego i powykonawczą. 

Zakres badań będzie obejmować: 

1. zróżnicowanie ssaków morskich, 

2. liczebność populacji poszczególnych ssaków morskich, 

3. rozmieszczenie poszczególnych ssaków morskich, 

4. zachowania ssaków morskich. 

W wyniku analizy określone zostanie znaczenie obszaru MFW dla gatunków ssaków morskich (np. zdolność 

do reprodukcji). 

Metody badań obejmują: 

1. monitoring z łodzi, 

2. monitoring z platformy lotniczej, 

3. monitoring akustyczny statyczny i za pomocą holowanego przyrządu, 

4. znakowanie osobników, 

5. zdalnie sterowana wideoobserwacja. 

Wybór metody prowadzenia inwentaryzacji zależy od badanych gatunków. 

Należy przeanalizować ewentualny wpływ inwestycji na ssaki morskie: 

1. drgania, 

2. hałas, 

3. nowe elementy budowlane jako przeszkody na szlakach migracyjnych (zmiany  

w rozmieszczeniu ssaków), 

4. ewentualne kolizje ze statkami, 

5. płoszenie lub straty w populacji ssaków morskich. 

3.1.2. Pozostałe badania środowiskowe 

Oprócz inwentaryzacji i analiz przedstawionych w punktach poniżej OOŚ powinna również obejmować: 

1. analizy stanu żeglugi morskiej, 

2. analizy społeczno-ekonomiczne, 

3. ocenę stanu rybołówstwa komercyjnego, 

4. badanie archeologiczne, 

5. pomiary hałasu, 

6. ocenę krajobrazową i wizualną, 

7. oceny oddziaływania operacji lotniczych. 

 

Oprócz wyżej wymienionych pozycji należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na innych użytkowników 

(np. turystów, mieszkańców pobliskich obszarów, lokalnych rybaków itp.). 

 

W trakcie procedury OOŚ konieczne jest uwzględnienie społeczności w procesie konsultacji. Szczegóły tego 

procesu znajdują się w dokumencie wymienionym w rozdziale 2.2.1. 

Wyróżnić można następujące czynniki społeczne: 

1. połowy ograniczone terenem inwestycji, 

2. bariery stwarzane przez ruch morski, 

3. zmiany w krajobrazie. 
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Ogólnie rzecz biorąc, morska stacja elektroenergetyczna wywiera znikomy wpływ wizualny na krajobraz, 

ponieważ jej widoczność z brzegu jest bardzo ograniczona. 

Środki zapobiegawcze, które mogą chronić przed szkodliwym oddziaływaniem inwestycji na środowisko  

w trakcie jej realizacji: 

1. środki technologiczne, np. rozwiązanie techniczne polegające na tłumieniu źródła emisji 

hałasu, takie jak kurtyny, układanie kabli bez wykopów; 

2. środki organizacyjne, np. prowadzenie prac montażowych poza okresem tarła, przerwy 

między montażami, wyłączanie instalacji w wymaganych okresach, ustanowienie 

bezpiecznych warunków transportu. 

3.1.3. Pomiary meteorologiczno-oceanograficzne 

Pomiary meteorologiczno-oceanograficzne dostarczają informacji o warunkach wiatrowych, falowych i 

klimatycznych w rejonie planowanej inwestycji. Na rysunku 3.1.3-1 przedstawiono różne parametry 

meteorologiczno-oceanograficzne związane z warunkami atmosferycznymi i morskimi. Opisane poniżej 

techniki pomiarów, analiz i modelowania pozwoliły na uzyskanie wspomnianych parametrów. 

Dokonano pomiaru następujących zbiorów danych: 

1. warunki wiatrowe, 

2. fale, 

3. prądy, 

4. poziom wody, pływy i nagony sztormowe, 

5. lód morski, 

6. przemieszczanie się osadów dennych i badanie dna morskiego, 

7. porastanie organizmami morskimi, 

8. temperatury powietrza i wody, 

9. opady deszczu, gradu i śniegu, 

10. ciśnienie, 

11. wilgotność, 

12. zasolenie, 

13. nasłonecznienie; 

14. trzęsienia ziemi. 

Powyższe warunki środowiskowe są określane w kategoriach wartości reprezentatywnych lub wartości 

granicznych warunków zmiennych. Przy doborze wartości obliczeniowych pod uwagę należy wziąć 

prawdopodobieństwo jednoczesnego wystąpienia kilku warunków środowiskowych. W polskiej strefie 

Bałtyku obciążenie spowodowane warunkami sejsmicznymi można pominąć, ale jeżeli w miejscu lokalizacji 

morskiej stacji elektroenergetyczne może wystąpić trzęsienie ziemi, to jego wpływ na bezpieczeństwo 

konstrukcji należy oceniać metodami i kryteriami określonymi w normie IEC 61400-1:2019 Systemy 

wytwarzania energii wiatrowej – Część 1: Wymagania dotyczące projektowania [34]. 

Urządzeniami pomiarowymi stosowanymi do gromadzenia zbiorów danych mogą być: 

1. boje meteorologiczno-oceanograficzne – instalowane na terenie instalacji i wokół niej, 

wykorzystywane do gromadzenia danych meteorologiczno-oceanograficznych, takich jak 

charakterystyka fal i pływów, 

2. LiDARy – anemometry do teledetekcji za pomocą laserów wykorzystywane do pomiaru 

prędkości i kierunku wiatru, 

3. pływające LiDARy – montowane na związanych bojach, 

4. LiDAR wiatrowy – zainstalowany na istniejącej infrastrukturze, na obszarze lądowym lub na 

pobliskich wyspach, 

5. maszty na platformach stacjonarnych. 

Na etapie przedrealizacyjnym zainstalowane zostaną wieże lub boje meteorologiczne. 
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Dane meteorologiczno-oceanograficzne są przydatne dla: 

1. procesu projektowania fundamentów i instalacji, 

2. strategii eksploatacji terenu inwestycji, 

3. działań operatorów statków i planistów obszarów morskich. 

 

 

Rysunek 3.1.3-1 Różne czynniki meteorologiczno-oceanograficzne oddziałujące na morską stację elektroenergetyczną 

EN PL 

low-level jet niski podmuch wiatru 

Lightning piorun 

turbulent wind wiatr turbulentny 

tidal & storm surge depth variation 
zmiana głębokości nagonu sztormowego i 

pływów 

extreme wave najwyższa fala 

Waves fale 

currents & tides prądy i pływy 

Earthquake trzęsienie ziemi 

 

W tabeli 3.1.3-1 przedstawiono potencjalne zastosowanie danych meteorologiczno-oceanograficznych. 

Tabela 3.1.3-1 Potencjalne zastosowanie informacji meteorologiczno-oceanograficznych [1] 

Zastosowanie Uwagi 

Odłączanie mostków i floteli 

Możliwość odłączenia mostków lub floteli jest 

wymagana po przekroczeniu uprzednio 

zdefiniowanych parametrów wiatru/fal. 

Montaż 

Dane na temat wiatru i fal są zazwyczaj 

potrzebne przy rozstawianiu pomostów i 

modułów, a prądy mogą być istotne z punktu 

widzenia ruchomej kolumny rynnowej i lin 

platformy pionowo kotwiczonej. 
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Operacje dźwigowe 

Wiatr i fale (lub kołysanie pionowe statków) 

mają wpływ na marginesy bezpieczeństwa 

operacji dźwigowych. 

Operacje nurkowania 
Mogą one zależeć od szeregu parametrów 

meteorologiczno-oceanograficznych. 

Ewakuacja 

Dane meteorologiczno-oceanograficzne mają 

kluczowe znaczenie dla decyzji dotyczących 

momentu przeprowadzenia ewakuacji. 

Operacje śmigłowcowe 

Zależne od szeregu parametrów 

meteorologiczno-oceanograficznych, głównie 

wiatru i widoczności. 

Konserwacja 

Czynności konserwacyjne, zwłaszcza prace 

prowadzone na zewnątrz na otwartym morzu, 

często podlegają ograniczeniom 

spowodowanym warunkami atmosferycznymi i 

stanem morza. 

Prace na morzu 

Większość operacji morskich wymaga 

zgromadzenia wiarygodnych informacji 

meteorologiczno-oceanograficznych. 

Odstawienie produkcyjne 

Zależne od szeregu parametrów 

meteorologiczno-oceanograficznych, głównie 

fal i wiatru. 

Obsługa zdalnie kierowanych pojazdów 

podwodnych 

Zależna od szeregu parametrów 

meteorologiczno-oceanograficznych, głównie 

fal i prądów oceanicznych. 

Poszukiwania i ratownictwo/człowiek za burtą 

(SAR/MOB) 

Dokładne informacje meteorologiczno-

oceanograficzne mogą mieć kluczowe znaczenie 

dla skutecznego i bezpiecznego 

przeprowadzenia operacji SAR i MOB. 

Badania weryfikacyjne 

Do weryfikacji konstrukcji morskich może być 

wymagana określona liczba długoterminowych 

parametrów meteorologiczno-

oceanograficznych. Badania weryfikacyjne 

mogą zależeć od specjalnych parametrów 

meteorologiczno-oceanograficznych lub 

zamontowania standardowych przyrządów w 

specjalnych lokalizacjach. 

Morska stacja elektroenergetyczna będzie wyposażona w: 

1. czujniki meteorologiczne (warunków meteorologicznych takich jak prędkość wiatru, kierunek 

wiatru, temperatura, ciśnienie, wilgotność, promieniowanie słoneczne i ewentualnie 

widoczność), 

2. wiele czujników meteorologiczno-oceanograficznych zamontowanych na zewnątrz platformy 

(mierzących warunki oceanograficzne, takie jak dane na temat fal, np. prędkość, kierunek  

i czas trwania, czujniki prądów morskich), 

3. instalacje pomocnicze, 

4. rejestratory danych, 

5. bezpieczny dostęp dla personelu na konstrukcji platformy (konstrukcje morskie na dalekim 

morzu mogą również wymagać lądowiska śmigłowcowego), 

6. pomoce nawigacyjne (oświetlenie awaryjne, syrena przeciwmgielna, system automatycznej 

identyfikacji (AIS) oraz podświetlany panel numeryczny do identyfikacji przesyłek). 

Zaleca się zapewnienie konserwacji systemów meteorologiczno-oceanograficznych, w tym przeprowadzania 

ich kontroli, czyszczenia i uzupełniania. 
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3.1.3.1. Wiatr 

Prędkość i kierunek wiatru są niezbędne do obliczenia naprężeń związanych z parciem wiatru, które będą 

miały wpływ na budowę platformy. Prędkość i kierunek wiatru zmieniają się w czasie, ale również w 

zależności od wysokości nad powierzchnią morza. 

Zaleca się ustalenie odpowiednich sytuacji projektowych dla morskiej stacji elektroenergetycznej. 

Kluczową rolę w projekcie fundamentów odgrywają niezbędne informacje o profilu prędkości wiatru. 

Prędkości wiatru mierzone są na różnych wysokościach. Zgodnie z rodzajem konstrukcji i charakterystyką 

reakcji konstrukcji projektant musi określić skrajne, nietypowe i istotne z punktu widzenia eksploatacji 

warunki wiatrowe. Przy projektowaniu konstrukcji morskiej należy uwzględnić zmiany czasowe i przestrzenne 

prędkości wiatru, które podlegają znacznej reakcji dynamicznej. Należy uwzględnić wysokość elementu 

znajdującego się na konstrukcji nadwodnej, ponieważ prędkość wiatru zmienia się w zależności od rzędnej. 

Zbiór danych dotyczących prędkości wiatru: 

1. dane na temat szeregów czasowych w danej lokalizacji są dostępne tylko na jednej wysokości, 

przy czym są one dostępne tylko w określonych skalach czasu (od 10 min do 3 h), 

2. średnie i standardowe odchylenie prędkości wiatru, średnie w okresie trwania rzędu godziny, 

nie zmieniają się w płaszczyźnie poziomej, lecz ulegają zmianie wraz ze wzrostem wysokości 

(profilu wiatru), 

3. standardową praktyką jest określenie kryteriów wiatru w jasno określonym przedziale 

uśredniania i wysokości odniesienia, 

4. najczęściej stosowaną wysokością odniesienia jest 10 metrów nad średnim poziomem morza, 

5. należy zawsze odnotowywać wysokość i przedział uśredniania dowolnej prędkości lub 

podmuchu wiatru. 

W wariantach obciążenia stosuje się następujące stałe parametry wiatru (turbulencja jest pomijana): 

6. 𝑉𝑛−𝑚𝑖𝑛 – prędkość wiatru z okresem nawrotu od 10 minut do 3 godzin, 

7. 𝑉1𝑚𝑖𝑛 – prędkość wiatru z okresem nawrotu powyżej 1 minuty, 

8. 𝑉3𝑠 – prędkość wiatru z okresem nawrotu powyżej 3 sekund. 

przy powtarzalności co 1 rok lub 100 lat. 

W przypadku lokalnej odpowiedzi niektórych części lub poszczególnych elementów konstrukcji, 

oddziaływanie wiatru może być znaczące. Przy projektowaniu konstrukcji morskich podlegających znacznej 

odpowiedzi dynamicznej należy uwzględnić czasową i przestrzenną zmienność prędkości wiatru. Analiza 

dynamiczna konstrukcji jest zazwyczaj konieczna, gdy pole wiatru zawiera energię przy częstotliwościach 

zbliżonych do częstotliwości własnych konstrukcji. 

W analizie wytrzymałości na ścinanie konstrukcji platformy należy zastosować parcie wiatru na nadwodne 

części platformy określone zgodnie z rozdziałem III. Należy przyjąć, że obciążenia wiatrem platformy 

oddziałują jednocześnie z ruchami falowymi i prądem morskim w tym samym kierunku. 

W lokalnej analizie wytrzymałościowej nadwodnych części konstrukcji platformy i jej urządzeń należy 

uwzględnić obciążenie od podmuchów wiatru obliczone wg rozdziału III dla charakterystycznej prędkości 

wiatru przy 100 letnim okresie nawrotu, powiększone o dane statystyczne. Wpływ fal i prądu morskiego na 

dolne części konstrukcji platformy można pominąć. 

W procesie projektowania morskiej konstrukcji wsporczej należy uwzględnić obciążenie wiatrem stacji 

elektroenergetycznej na podstawie danych statystycznych na temat parametrów wiatru w rejonie fundamentów 

stacji. Dane statystyczne na temat warunków środowiskowych (zwłaszcza wiatru) powinny być 

opracowywane zgodnie z wymaganiami rozdziału 12 normy IEC 61400-1:2019 Systemy wytwarzania energii 

wiatrowej – Część 1: Wymagania dotyczące projektowania [34]. 

Parametry wiatru niezbędne do przeprowadzenia oceny wytrzymałości konstrukcji wsporczej obejmują: 

1. prędkość średnią wiatru (𝑉𝑚𝑒𝑎𝑛), 
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2. odchylenie standardowe prędkości wiatru (𝜎), 

3. turbulencję wiatru (parametr obliczany jako 𝜎/𝑉𝑚𝑒𝑎𝑛). 

Rozkład pionowy średniej prędkości wiatru opisuje następująca zależność wykładnicza: 

 𝑉(𝑧) = 𝑉𝑡𝑜𝑝(𝑧/𝑧𝑡𝑜𝑝)𝛼 (3.1.3.1-1) 

 

gdzie: 

- 𝑉(𝑧) – prędkość wiatru zależna od współrzędnej pionowej 𝑧, w 10-minutowym okresie, [m/s], 

- 𝑉𝑡𝑜𝑝 – średnia prędkość wiatru w 10-minutowym okresie dla 𝑧𝑡𝑜𝑝, [m/s], 

- 𝛼 – współczynnik liczbowy z wartościami podanymi w przypadkach NWP (model normalnego profilu 

wiatru) i EWM (model ekstremalnej prędkości wiatru), 

- 𝑧 – odległość pionowa od powierzchni wody (spokojnej), [m], 

- 𝑧𝑡𝑜𝑝 = 10[𝑚]. 

Wzór (3.2.1-1) może być używany do wyznaczania prędkości wiatru w funkcji 𝑧, uśrednionej w przedziale 

czasowym trwającym 1 minutę lub 1 godzinę, ale wartość 𝛼 powinna zostać dobrana do warunków lokalnych 

lub na podstawie dobrze udokumentowanych danych źródłowych. 

W warunkach sztormowych można przyjąć następujące zależności wahań średniej prędkości wiatru, w 

zależności od prędkości uśrednionej w 1-godzinnym okresie, na poziomie 10 m powyżej poziomu spokojnej 

wody: 

 𝑉(𝑧, 𝑡) = 𝑉(𝑧, 𝑡0)[1 − 0.41𝐼𝑢(𝑧) 𝑙𝑛( 𝑡/𝑡0)] dla 𝑡 < 𝑡0 (3.1.3.1-2) 

 

gdzie: 

– V(z, t) – średnia prędkość wiatru na poziomie z uśredniona w przedziale czasowym t, [m/s], 

– z – odległość pionowa od powierzchni wody (spokojnej), [m], 

– t – czas uśredniania krótszy niż t0 = 3600 s, [s], 

– V(z, t0) – uśredniona prędkość wiatru na wysokości z w 1-godzinnym okresie z, [m/s], 

 𝑉(𝑧, 𝑡0) = 𝑉0 [1 + 𝐶 𝑙𝑛 (
𝑧

10
)] (3.1.3.1-3) 

– t0 – czas uśredniania powyżej 1 godziny (3600 s), [s], 

V0 – prędkość wiatru uśredniona w 1-godzinnym okresie, 10 m nad spokojną wodą, [m/s], 

 𝐶 = 0,0573√1 + 0,15𝑉0 (3.1.3.1-4) 

 𝐼𝑢(𝑧) = 0,06[1 + 0,043V0] (
𝑧

10
)

−0,22

 (3.1.3.1-5) 

Warunki wiatrowe używane do wyznaczenia obciążeń obliczeniowych na konstrukcjach wsporczych morskich 

stacji elektroenergetycznych charakteryzują się wartością średniej prędkości wiatru i jego turbulencji. 

Warunki wiatrowe mające zastosowanie w niniejszych wymaganiach podzielono na: 

1. Normalne warunki wiatrowe (NWP) występujące częściej niż raz w roku. 

2. Ekstremalne warunki wiatrowe (EWM) z wartościami odnoszącymi się do stosunkowo 

długich okresów nawrotu. 

3.1.3.1.1. Model rozkładu normalnego średniej prędkości wiatru (NWP) 

Normalny rozkład średniej prędkości wiatru należy wyznaczyć wg wzoru (3.1.3.1-1) przy założeniu,  

że 𝛼 = 0.14. 
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3.1.3.1.2. Model ekstremalnej prędkości wiatru (EWM) 

W przypadku braku danych z pomiarów prędkości wiatru należy wyznaczyć zależność średniej prędkości 

wiatru od współrzędnych pionowych z, uśrednionych w 10-minutowym okresie, ze wzoru: 

 𝑉(𝑧) = 𝑉𝑡𝑜𝑝(𝑧/𝑧𝑡𝑜𝑝)0,11 (3.1.3.1.2-1) 

gdzie: 

𝑉𝑡𝑜𝑝 – średnia prędkość wiatru w 10-minutowym okresie, w odniesieniu do 𝑧𝑡𝑜𝑝, [m/s], 

 𝑉𝑡𝑜𝑝 = 𝑉10 𝑚𝑖𝑛, 𝑛−𝑦𝑟 (3.1.3.1.2-2) 

gdzie: 

𝑉10 𝑚𝑖𝑛, 𝑛−𝑦𝑟 – wartość prędkości wiatru uśredniona w 10-minutowym okresie, z okresem powtarzalności co 

n lat, 

𝑧 – odległość pionowa od powierzchni wody (spokojnej), [m]. 

 

Dla wiatru wyznaczonego w modelu EWM 𝑉(𝑧) należy obliczyć ze wzoru: 

 𝑉(𝑧) = 𝑉(𝑧𝑡𝑜𝑝)(𝑧/𝑧𝑡𝑜𝑝)0,11 (3.1.3.1.2-3) 

gdzie:  

𝑉(𝑧𝑡𝑜𝑝) – wartość ekstremalnej prędkości wiatru wyznaczona w odniesieniu do 𝑧𝑡𝑜𝑝 = 10[𝑚], [m/s], 

 𝑉(𝑧𝑡𝑜𝑝) = 𝑉3𝑠,𝑛−𝑦𝑟 (3.1.3.1.2-4) 

gdzie: 

𝑉3𝑠,𝑛−𝑦𝑟 – wartość prędkości wiatru uśredniona w 3-sekundowym okresie, z okresem powtarzalności co n lat, 

𝑧 – odległość pionowa od powierzchni wody (spokojnej), [m]. 

Przy stosowaniu modelu EWM należy przyjąć odchylenie kątowe kierunku wiatru względem konstrukcji 

nadwodnej w zakresie ±15° – w celu uwzględnienia krótkotrwałych zmian kierunku wiatru w stosunku do 

kierunku głównego. 

3.1.3.2. Fale 

W punkcie 3.1.3.2. sformułowano ogólne zasady wyznaczania parametrów falowania wody. Na podstawie 

tych parametrów tzw. fale obliczeniowe, które wraz z innymi składnikami obciążeń środowiskowych, są 

używane do formułowania wariantów obciążeń obliczeniowych do wykonywania analiz wytrzymałościowych 

konstrukcji wsporczej. 

Należy spełnić wymagania rozdziału 12, B, C, D normy IEC 61400-3. Szczegółowe metody przeprowadzania 

analiz i obliczeń powinny opierać się na odnośnych danych literaturowych. 

Do analizy wytrzymałości niezbędny jest kompleksowy opis fal morskich w celu potwierdzenia 

wystarczającego poziomu bezpieczeństwa konstrukcji: 

1. wartości naprężeń skrajnych w poszczególnych elementach konstrukcji, 

2. analiza drgań konstrukcji, 

3. analiza wytrzymałości zmęczeniowej, obciążeń udarowych lokalnych części konstrukcji, 

4. siły ścinające i momenty zginające (wywracające) w rejonie połączenia konstrukcji wsporczej 

z fundamentem, 

5. prześwit pomiędzy powierzchnią fali a fragmentem konstrukcji znajdującej się nad nią, 

znacznie poszerzony względem części głównej konstrukcji wsporczej, zanurzony w wodzie 

(tzw. „odstęp powietrzny”). 
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Opis fal morskich powinien odzwierciedlać warunki środowiskowe panujące na terenie morskiej stacji 

elektroenergetycznej i być odpowiednio wykorzystane przy projektowaniu konstrukcji wsporczej. 

Poniżej określono modele fal zarówno pod względem stochastycznych reprezentacji stanu morza, jak i 

zwykłych fal obliczeniowych. Stochastyczne modele stanu morza powinny bazować na widmie fal właściwym 

dla miejsca przewidywanego dla morskiej stacji elektroenergetycznej. 

Należy skorzystać z dostępnych danych statystycznych na temat fal, takich jak znacząca wysokość fali 𝐻𝑠, 

średni okres fali 𝑇0 (lub okres 𝑇𝑝 odpowiadający skrajnej wartości funkcji gęstości widmowej fali) oraz 

kierunek propagacji fal. 

W analizie wytrzymałości konstrukcji wsporczej morskiej stacji elektroenergetycznej należy uwzględnić 

kombinacje obciążeń falami morskimi, wiatrem i prądem morskim. W związku z powyższym należy 

opracować wspólny rozkład prawdopodobieństwa parametrów 𝐻𝑠, 𝑇𝑝 i 𝑉 na podstawie danych statystycznych 

dla rejonu fundamentu stacji. 

Szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu opracowywania ww. rozkładu podano w rozdziale 12 normy IEC 

61400-3-1:2019 – Systemy wytwarzania energii wiatrowej – Część 3-1: Wymagania projektowe dla stałych 

przybrzeżnych turbozespołów wiatrowych [33]. 

Do analizy wytrzymałości konstrukcji niezbędna jest następująca wartość znaczącej wysokości fali: 

1. znacząca wysokość fali z okresem powtarzalności 100 lat przy założeniu 3-godzinnego okresu 

odniesienia, 𝐻𝑠,50, i powiązanym zakresem szczytowych okresów spektralnych fali; 

2. znacząca wysokość fali z okresem powtarzalności wynoszącym 1 rok przy założeniu 3-godzinnego 

okresu odniesienia, 𝐻𝑠,1, oraz powiązanym zakresem szczytowych okresów spektralnych fali; 

3. skrajna wysokość pojedynczej fali z okresem powtarzalności wynoszącym 100 lat; 

4. skrajna wysokość pojedynczej fali z okresem powtarzalności wynoszącym 1 rok; 

5. zredukowana wysokość pojedynczej fali z okresem powtarzalności wynoszącym 100 lat; 

6. zredukowana wysokość pojedynczej fali z okresem powtarzalności wynoszącym 1 rok; 

7. skrajna wysokość grzbietu z okresem powtarzalności wynoszącym 100 lat. 

 

Kierunki fali i wiatru zasadniczo nie pokrywają się. Dla zachowawczego oszacowania wytrzymałości 

konstrukcji wsporczej dopuszcza się założenie, że kierunki prędkości wiatru i kierunek fali głównej pokrywają 

się. 

Poniżej określono modele fal zarówno pod względem stochastycznych reprezentacji stanu morza, jak i 

regularnych fal obliczeniowych. Stochastyczne modele stanu morza powinny bazować na widmie fal 

właściwym dla miejsca przewidywanego dla morskiej stacji elektroenergetycznej. 

3.1.3.2.1. Normalne warunki falowania 

3.1.3.2.1.1. Normalny stan morza (NSS) 

Normalny stan morza (NSS) to fala nieregularna w stanie ustalonym opisana wartościami 𝐻𝑠 i 𝑇𝑝 oraz 

kierunkiem propagacji fali. Wyznacza się ją na podstawie rozkładu długookresowej dystrybuanty 

prawdopodobieństwa wystąpienia różnych stanów morza związanych z różnymi prędkościami wiatru, 

uśrednionego w 10-minutowych przedziałach. 

Stan NSS służy do określenia obciążenia obliczeniowego do oceny wytrzymałości krótkotrwałej i zmęczenia 

konstrukcji. W analizie wytrzymałości krótkotrwałej stosuje się NSS wyznaczony na podstawie spodziewanej 

wartość znaczącej wysokości fali 𝐻𝑠,𝑁𝑆𝑆 odpowiadającej danej prędkości wiatru 𝑉. W celu przyjęcia 

obliczeniowego wariantu obciążenia powodującego najwyższy poziom naprężeń w konstrukcji wsporczej 

należy uwzględnić fale wyznaczone na podstawie 𝐻𝑠,𝑁𝑆𝑆 i wielu kolejnych wartości 𝑇𝑝 z zakresu jego 

możliwych wartości. 
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W analizie wytrzymałości zmęczeniowej należy uwzględnić wystarczająco dużą liczbę wariantów NSS 

(kombinacje odpowiednich wartości 𝐻𝑠 i 𝑇𝑝) w celu dokładnego przybliżenia rozkładu długookresowego 

stanów morza do obliczenia parametru szkody zmęczeniowej („szkoda zmęczeniowa”). 

3.1.3.2.1.2. Normalna wysokość fali (NWH) 

Fala NWH o wysokości 𝐻𝑁𝑊𝐻 jest falą regularną. 

Wartość𝐻𝑁𝑊𝐻 jest równa wartości przewidywanej znaczącej wysokości fali w zależności od prędkości wiatru, 

uśrednionej w 10-minutowym przedziale czasowym. W celu wybrania fali powodującej najwyższy poziom 

naprężeń w konstrukcji wsporczej należy uwzględnić wiele fal o wysokościach 𝐻𝑁𝑊𝐻 i okresach 𝑇. Należy 

uwzględnić głębokość wody, a także wartości okresu fali, przy których fale się nie załamują (patrz 3.1.3.2.4.). 

W warunkach toni morskiej (gdy iloraz głębokości wody do długości fali wynosi więcej niż 0,25), 

rozpatrywane wartości 𝑇 zawierają się w następującym zakresie: 

  11,1√
𝐸[𝐻𝑠,𝑁𝑆𝑆|𝑉]

𝑔
≤ 𝑇 ≤ 14,3√

𝐸[𝐻𝑠,𝑁𝑆𝑆|𝑉]

𝑔
 (3.1.3.2.1.2-1) 

gdzie: 

𝐸[𝐻𝑠,𝑁𝑆𝑆|𝑉] = 𝐻𝑁𝑊𝐻 – przewidywana wartość znaczącej wysokości fali w stanie NSS morza, przy ustalonej 

wartości prędkości wiatru 𝑉, [m], 

𝐻𝑁𝑊𝐻 – normalna wysokość fali, [m], 

𝑇 – okres fali, [s], 

𝑉 – prędkość wiatru na poziomie górnej krawędzi konstrukcji nadwodnej, uśredniona w 10-minutowym 

przedziale czasowym, [m/s]. 

Wartości 𝐻𝑁𝑊𝐻 i 𝑇 uwzględnione dla wody płytkiej powinny być zgodne z następującymi wartościami 

granicznymi: 

 𝐻𝑁𝑊𝐻 < 0,78𝑑 (3.1.3.2.1.2-2) 

 𝑇 > √
0,78𝑑

𝑐𝑔/2𝜋
[𝑡𝑎𝑛ℎ (

𝐻𝑁𝑊𝐻

0,78𝑑
)]

−1

 (3.1.3.2.1.2-3) 

gdzie: 

𝐻𝑁𝑊𝐻 – jak we wzorze (3.1.2.2.1-1), 

𝑇 – okres fali, [s], 

𝑑 – głębokość wody (mierzona od powierzchni spokojnej wody), [m], 

𝑔 – przyspieszenie grawitacyjne, 

𝑐 = 0,14 – współczynnik w przypadku morza z dnem poziomym. 

3.1.3.2.2. Warunki sztormowe 

3.1.3.2.2.1. Sztormowy stan morza (SSS) 

Sztormowy stan morza (SSS) to fala nieregularna w stanie ustalonym wykorzystywana do wyznaczania 

obciążeń obliczeniowych konstrukcji wsporczej, występująca jednocześnie z normalnymi warunkami 

wiatrowymi (NWP) określonymi w pkt. 3.1.3.1.1. 

Stany SSS morza są definiowane przez wartość znaczącej wysokości fali 𝐻𝑠,𝑆𝑆𝑆(𝑛) (n – okres powtarzalności 

fali równy n lat), wartość okresu 𝑇𝑝 (patrz pkt. 3.2.2) oraz kierunek propagacji fali. 
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Wartość należy oszacować na podstawie danych statystycznych dla rejonu fundamentu morskiej stacji 

elektroenergetycznej, opisujących łączny rozkład prawdopodobieństwa stanów morza charakteryzujących się 

wartościami parametrów 𝐻𝑠 i 𝑇𝑝 przy obliczeniowych prędkościach wiatru 𝑉. 

Można przyjąć założenie, które prowadzi do zachowawczego oszacowania poziomu naprężeń w konstrukcji 

wsporczej, przyjmując dla opisu obciążeń falami wartość𝐻𝑠,𝑆𝑆𝑆zastosowaną do wszystkich stanów morza, bez 

wskazywania wartości 𝑉. 

W celu przyjęcia obliczeniowego stanu obciążenia, powodującego najwyższy poziom naprężeń w konstrukcji 

wsporczej należy uwzględnić fale wyznaczone na podstawie 𝐻𝑠,𝑆𝑆𝑆(𝑛) i wielu kolejnych wartości 𝑇𝑝 z zakresu 

jego możliwych wartości. 

3.2.2.2.2. Wysokość fali sztormowej (SWH) 

Wysokość fali sztormowej (SWH) to wysokość obliczeniowej fali regularnej, która wraz z obciążeniem 

wiatrem w warunkach NWP określa stany obciążenia obliczeniowego konstrukcji wsporczej. 

Wysokość fali 𝐻𝑆𝑊𝐻 należy oszacować na podstawie danych statystycznych dla rejonu fundamentu morskiej 

stacji elektroenergetycznej, opisujących łączny rozkład prawdopodobieństwa stanów morza i prędkości wiatru, 

w tym fakt, że jednoczesne wystąpienie wysokości fali 𝐻𝑆𝑊𝐻 i ustalonej prędkości wiatru 𝑉 ma okres 

powtarzalności wynoszący 𝑛 lat. 

Można przyjąć założenia, które będą prowadzić do zachowawczego oszacowania poziomu naprężeń w 

konstrukcji wsporczej, przyjmując najwyższą wartość 𝐻𝑆𝑊𝐻 wszystkich wartości 𝐻𝑆𝑊𝐻(𝑛), niezależnie od 

prędkości wiatru. Przy wyznaczaniu wariantu obliczeniowego obciążenia powodującego najwyższy poziom 

naprężeń w konstrukcji wsporczej należy uwzględnić obciążenia od fal o wysokości 𝐻𝑆𝑊𝐻(𝑛) i wiele wartości 

okresu 𝑇 w zakresie określonym wzorem (3.2.2.2-1). 

Należy uwzględnić głębokość wody i wartości okresu fali, które nie będą większe od wartości załamania się 

fali (patrz pkt. 3.2.2.4). 

W warunkach toni morskiej (gdy iloraz głębokości wody do długości fali wynosi więcej niż 0,25), 

rozpatrywane wartości 𝑇 zawierają się w następującym zakresie: 

 11,1√
𝐸[𝐻𝑠,𝑆𝑆𝑆|𝑉]

𝑔
≤ 𝑇 ≤ 14,3√

𝐸[𝐻𝑠,𝑆𝑆𝑆|𝑉]

𝑔
 (3.2.2.2.2-1) 

 

gdzie: 

𝐸[𝐻𝑠,𝑆𝑆𝑆|𝑉] = 𝐻𝑆𝑊𝐻(𝑛) – przewidywana wartość znaczącej wysokości fali w stanie SSS morza, przy 

ustalonej wartości prędkości wiatru z okresem powtarzalności n lat, [m], 

𝐻𝑆𝑊𝐻(𝑛) – jak wyjaśniono powyżej, w treści punktu 3.2.2.2.2, [m], 

𝑇 – okres fali, [s], 

𝑉 – prędkość wiatru na poziomie najwyższego piętra morskiej stacji elektroenergetycznej, uśredniona w 10-

minutowym przedziale czasowym [m/s]. 

Rozpatrywane wartości, a także w przypadku wody płytkiej, powinny być zgodne z następującymi 

wartościami granicznymi: 

 𝐻𝑆𝑊𝐻 < 0,78𝑑 (3.2.2.2.2-2) 

 𝑇 > √
0,78𝑑

𝑐𝑔/2𝜋
[𝑡𝑎𝑛ℎ (

𝐻𝑆𝑊𝐻

0,78𝑑
)]

−1

 (3.2.2.2.2-3) 

 



 
 
 

 

Strona 46 z 511 

 

gdzie: 

𝐻𝑆𝑊𝐻(𝑛) – wysokość fali jw., [m], 

𝑇 – okres fali, [s], 

𝑑, 𝑔, 𝑐 – jak w pkt. 3.2.2.1.2. 

3.1.3.2.3. Ekstremalne warunki falowania 

3.1.3.2.3.1. Ekstremalne stany morza (ESS) 

Ekstremalne stany morza (ESS) oznaczają nieregularne fale o stałej wartości okresu powtarzalności. 

Stan ESS morza jest definiowany przez wartość znaczącej wysokości fali 𝐻𝑠,(𝑛) (n oznacza okres 

powtarzalności fali równy 𝑛 lat), okres 𝑇𝑝 oraz kierunek propagacji fali. 

Wartość 𝐻𝑠,(𝑛) powinna zostać wyznaczona na podstawie dostępnych pomiarów lub zastosowania techniki 

„retrognozy” dla terenu morskiej stacji elektroenergetycznej. Retrognoza fal jest modelem matematycznym 

wykorzystywanym do generowania danych na temat fal na podstawie danych wejściowych pochodzących z 

pola morskich wiatrów powierzchniowych. 

Należy uwzględnić wartość 𝑇𝑝 z zakresu odpowiednio dobranych wartości granicznych, stosowanych do 

warunków występujących w rejonie fundamentu morskiej stacji elektroenergetycznej. 

Obciążenie obliczeniowe konstrukcji wsporczej należy przyjąć dla wartości 𝑇𝑝, przy której występuje 

najwyższy poziom naprężeń w konstrukcji. 

3.1.3.2.3.2. Wysokość fali ekstremalnej (EWH) 

Wysokość fali ekstremalnej (EWH) to wysokość fali regularnej o danym okresie powtarzalności, stosowana 

w określonych obliczeniowych stanach obciążenia. 

EWH o okresie powtarzalności n lat, oznaczony symbolem 𝐻𝑛, wyznacza się na podstawie dostępnych 

wyników pomiarów w rejonie fundamentu turbiny lub zastosowania techniki „retrognozy” dla rejonu 

fundamentu morskiej stacji elektroenergetycznej. 

Do wyznaczenia największego obciążenia obliczeniowego konstrukcji wsporczej należy przyjmować wartości 

𝑇 okresu fali o wysokości 𝐻𝑛, z odpowiednio długiego przedziału czasowego. 

W przypadku toni morskiej można przyjąć, że wysokości fal w falach nieregularnych podlegają rozkładowi 

Rayleigha, a liczba kolejnych fal w ciągu 3 godzin wynosi 1000. Następnie wartość 𝐻𝑛 jest obliczana za 

pomocą wzoru (3.2.2.3.2-1), a przedział wartości 𝑇 jest wyznaczony za pomocą zależności (3.2.2.3.2-2): 

 𝐻𝑛 = 1,86𝐻𝑠,(𝑛) (3.1.3.2.3.2-1) 

 11,1√
𝐻𝑠,(𝑛)

𝑔
≤ 𝑇 ≤ 14,3√

𝐻𝑠,(𝑛)

𝑔
 (3.1.3.2.3.2-2) 

   

gdzie: 

𝐻𝑛 – jak określono powyżej, [m], 

𝐻𝑠,(𝑛) – jak określono powyżej, [m], 

𝑇 – okres fali EWH, [s]. 

W przypadku wody płytkiej wartość 𝐻𝑛 i okresy fal należy wyznaczyć na podstawie dostępnych pomiarów fal 

w miejscu posadowienia morskiej stacji elektroenergetycznej. 
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W przypadkach, gdy takie pomiary nie są dostępne, wartość tę można wyznaczyć w sposób zachowawczy na 

podstawie powyższych wzorów, wyznaczając rozkład Rayleigha wysokości fali, z uwzględnieniem 

ograniczenia, że 𝐻𝑛 nie może być większe od wysokość fali załamanej. Należy stosować równania 

(3.1.3.2.2.2-2) i (3.2.2.2.2-3). 

3.1.3.2.3.3. Zredukowana wysokość fali (RWH) 

Zredukowana wysokość fali (RWH) wariantów obciążenia obliczeniowego jest stosowana równocześnie z 

modelem ekstremalnej prędkości wiatru (EWM). Zredukowana wysokość fali (RWH) jest wyznaczana jako 

iloczyn 𝐻𝑛 × 𝑟, gdzie 𝐻𝑛 została określona powyżej, a 𝑟 jest współczynnikiem redukcyjnym. 

Wartość 𝑟 należy oszacować na podstawie dostępnego pomiaru fali w rejonie morskiej stacji 

elektroenergetycznej. W przypadku braku takiego pomiaru można przyjąć, że wysokość RWH jest mniejsza 

niż 0.7𝐻𝑛, oraz wartość fali załamanej (patrz pkt. 3.1.3.2.3.4). 

Wartości siły ścinającej i momentu wywracającego konstrukcji w warunkach jednoczesnej pracy przy RWH i 

EWM, przyjęte do oceny wytrzymałości konstrukcji, powinny być nie mniejsze niż wartości uzyskane z 

jednoczesnej pracy przy EWH i wietrze opisanym modelem RWM. 

3.1.3.2.3.4. Fale załamane 

W przypadku fal w toni morskiej, grzbiety fal mogą się załamywać (zjawisko „załamywania się fal”), gdy 

stromość fal (stosunek wysokości do długości fali) przekracza wartość ok. 1/7. 

W płytkiej wodzie zjawisko złamywania się fali występuje, gdy ich wysokość przekracza około 78% 

głębokości wody. Spadek dna zbiornika w stosunku do poziomu ma znaczący wpływ na to zjawisko. Przy 

wyznaczaniu obciążeń falami należy uwzględnić zjawisko ewentualnego załamywania się fal, zwłaszcza w 

przypadku płytkiej wody. 

Szczegółowy opis załamywania się fal, w tym wiele użytecznych wzorów matematycznych, znajduje się w 

Załączniku C normy IEC 61400-3 oraz w jej wykazie literatury. 

3.1.3.3. Prądy 

Prąd morski może mieć istotny wpływ na wartości obciążeń działających na podwodną część konstrukcji 

wsporczej i może doprowadzić do zmian konfiguracji dna morskiego, powodując tym samym oddziaływanie 

dna morskiego na fundament morskiej stacji elektroenergetycznej. 

Kierunek prądu morskiego wpływa również na rozmieszczenie schodni podczas cumowania statków/łodzi do 

konstrukcji wsporczej oraz na rozmieszczenie odbijaczy. 

Rozkład prędkości i kierunku prądu powinien być opracowany dla obszaru posadowienia morskiej stacji 

elektroenergetycznej, z uwzględnieniem podziału prądu na składowe wynikające z: 

• pływów księżycowych, 

• pływów sztormowych, 

• prądów w pobliżu powierzchni wody, związanych z falami i prędkością wiatru. 

Na podstawie dostępnych danych statystycznych dla obszaru posadowienia morskiej stacji 

elektroenergetycznej należy oszacować skrajne wartości prędkości prądu na powierzchni swobodnej przy 

założeniu okresu powtarzalności co 1 rok. Nie jest wymagane określenie rozkładu prędkości prądu w funkcji 

odległości od powierzchni swobodnej, jeżeli pomiary (dane statystyczne) dla tego parametru nie są dostępne. 

Wystarczy zastosować standardowe zależności prędkości prądu w funkcji współrzędnych pionowych 

podanych poniżej. 

Należy oszacować skrajne wartości prędkości prądu na powierzchni wody przy okresie powtarzalności co 1 

rok i 100 lat, na podstawie dostępnych danych statystycznych dla obszaru posadowienia morskiej stacji 

elektroenergetycznej. 
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Przy określaniu obciążeń obliczeniowych konstrukcji uwzględniających wpływ prądu morskiego pomija się 

wahania jego prędkości w czasie i przestrzeni. Zakłada się, że prędkość prądu ma stały kierunek (wielkość 

stała w czasie), ale jej wartość zależy od współrzędnych pionowych (odległość od powierzchni spokojnej 

wody). 

Uwzględnia się następujące składowe prędkości prądu: 

• prędkość podpowierzchniowa wynikająca z pływów księżycowych i sztormowych, zmienność 

ciśnienia atmosferycznego itp., 

• prędkość prądu w pobliżu powierzchni wody, spowodowana działaniem wiatru, 

• prędkość prądu w pobliżu brzegu, spowodowana falami, przepływającymi równolegle do brzegu. 

Całkowita prędkość prądu jest sumą powyższych trzech składowych. Przy wyznaczaniu obciążeń 

obliczeniowych przyjmuje się, że prędkość prądu i prędkość cząstek fal sumują się geometrycznie 

(wektorowo). Pomija się niewielki wpływ prędkości prądu na długość lub okresy fali. 

Wpływ prędkości prądu na zmęczenie elementów konstrukcji jest pomijalny w sytuacjach, gdy prędkość ta 

jest znacznie mniejsza niż skrajne prędkości cząstek w falach oraz gdy znaczące drgania konstrukcji nie są 

wywoływane przez wiry w wodzie przepływające wokół elementów konstrukcji (tzw. „zrywanie wirów”) ani 

przez wpływ kry. 

3.1.3.3.1. Prądy podpowierzchniowe 

Rozkład prędkości prądu w funkcji współrzędnych pionowych 𝑧 (𝑧 = 0 na powierzchni spokojnej wody , a oś 

jest skierowana w górę) oraz w funkcji głębokości wody d można przyjąć jako: 

 𝑈𝑠𝑠(𝑧) = 𝑈𝑠𝑠(0) (
𝑧 + 𝑑

𝑑
)

1/7

 (3.1.3.3.1-1) 

gdzie: 

𝑈𝑠𝑠(0) jest wartością prędkości prądu na powierzchni wody przy okresie powtarzalności co 1 rok lub 100 lat, 

wyznaczoną zgodnie z zaleceniami podanymi w pkt 15.5 normy IEC 61400-3:2009. Generalnie można 

przyjąć, że kierunek prędkości prądu pokrywa się z kierunkiem fal. 

3.1.3.3.2. Wiatr wzbudzany w pobliżu prądów powierzchniowych 

Prędkość prądu wzbudzanego przez wiatr można wyznaczyć na podstawie wzoru: 

 𝑈𝑤(𝑧) = 𝑈𝑤(0) (1 +
𝑧

20
) (3.1.3.3.2-1) 

gdzie: 

𝑧– współrzędna pionowa na osi skierowanej w górę; 𝑧 = 0 na poziomie powierzchni spokojnej wody, [m], 

𝑈𝑤(0)– prędkość prądu na poziomie powierzchni spokojnej wody. 

𝑈𝑤(𝑧) = 0 należy przyjąć dla 𝑧 < −20[𝑚]. Gdy głębokość wynosi mniej niż 20 [m], to w strefie przy dnie 

należy zastosować wzór 𝑈𝑤(𝑧) (3.2.3.2-1). Można przyjąć, że prędkość prądu 𝑈𝑤(0) zbiega się z prędkością 

wiatru o wartości 𝑉1−ℎ𝑜𝑢𝑟 (jest to prędkość wiatru uśredniona w okresie 1 godziny, na poziomie 10 m nad 

powierzchnią spokojnej wody), a jej wartość wynosi: 

 𝑈𝑤(0) = 0,01𝑉1−ℎ𝑜𝑢𝑟 (3.1.3.3.2-2) 

Do wyznaczania obciążeń obliczeniowych potrzebne są wartości przy okresie powtarzalności co 1 rok lub 100 

lat, określone na podstawie dostępnych wyników pomiarów prędkości wiatru w miejscu lokalizacji morskiej 

stacji elektroenergetycznej. 

3.1.3.3.3. Prędkość prądu wynikająca z przełamujących się fal 

W przypadku morskiej stacji elektroenergetycznej, w strefie przybrzeżnej, w płytkiej wodzie, powierzchniowy 

prąd morski jest wywoływany przełamującymi się falami. W takich warunkach prędkość prądu można 
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wyznaczyć za pomocą zaawansowanych metod numerycznych w celu opisania kinematyki przełamujących się 

fal. W przypadku obszaru w pobliżu brzegu wytwarzany jest prąd w kierunku równoległym do linii brzegowej, 

z prędkością oszacowaną na podstawie wzoru: 

 𝑈𝑏𝑤 = 2𝛼√𝑔𝐻𝑏 (3.1.3.3.3-1) 

gdzie: 

𝛼 – kąt nachylenia dna morskiego, [rad], 

𝐻𝑏 – wysokość przełamującej się fali, [m]. 

Tę wartość można oszacować zgodnie z zaleceniami podanymi w Załączniku C do normy IEC 61400-3.𝐻𝑏 

3.1.3.3.4. Model prądu o normalnej prędkości (NCM) 

W modelu NCM stosuje się prędkość prądu wywołanego wiatrem (zgodnie z punktem 3.1.3.3.2.) oraz, w 

stosownych przypadkach, towarzyszącą mu prędkość prądu powstałego na skutek przełamujących się fali 

(zgodnie z punktem 3.1.3.3.3.). 

Elementy składowe typu „a” prędkości prędkości prądu zgodnie z punktem 3.2.3. są pomijane. 

Model prądu NCM stosuje się do analizy wytrzymałości konstrukcji uwzględniającej normalne i sztormowe 

warunki falowania (warunki NSS, NWH, SSS, SWH określone w punkcie 3.1.3.2.1 i 3.1.3.2.2.) oraz 

towarzyszące im prędkości wiatru. 

Prędkość prądu należy wyznaczyć zgodnie z punktem 3.1.3.3.2. dla powyższej prędkości wiatru. 

W analizie wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji zostanie specjalnie uwzględniony wpływ prędkości 

prądu na naprężenia w konstrukcji. W większości przypadków wpływ ten można pominąć. 

3.1.3.3.5. Model prądu o skrajnej prędkości (ECM) 

W modelu ECM uwzględnia się składowe a, b i c prędkości prądu określone w punkcie 3.1.3.3 przy okresie 

powtarzalności co 1 rok lub 100 lat. Jeżeli dotyczy, składową c uwzględnia się w ramach punktu 3.1.3.3.3. 

Model prądu ECM jest wykorzystywany do analizy wytrzymałości konstrukcji dla wariantów obciążeń 

uwzględniających skrajne lub ograniczone warunki falowania (warunki ESS, EWH i RWH określone w 

punkcie 3.1.3.2.3.) oraz towarzyszące im wartości prędkości wiatru. 

Okres powtarzalności prędkości prądu jest taki sam, jak okres powtarzalności warunków falowania. 

3.1.3.4. Pływy i zmiana poziomu wody 

3.1.3.4.1. Pływy morskie 

Pływy morskie można podzielić na: 

• pływy astronomiczne (księżycowe), 

• pływy sztormowe (spowodowane działaniem wiatru i zmianami ciśnienia astronomicznego). 

Chwilowy poziom wody w miejscu usytuowania platformy zmienia się ze względu na pływy i ruchome fale, 

o których mowa powyżej. Charakterystyczne poziomy wody w miejscu lokalizacji morskiej stacji 

elektroenergetycznej przedstawiono na rysunku 3.1.3.4.1-1. 
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Rysunek 3.1.3.4.1-1 Charakterystyczne poziomy wody 

Znaczenie symboli: 

• HSWL – najwyższy poziom spokojnej wody, 

• HAT – najwyższy pływ astronomiczny, 

• MSL – średni poziom wody, 

• LAT – najniższy pływ astronomiczny, 

• LSWL – najniższy poziom wody, 

• A – pływ sztormowy dodatni, 

• B – zakres pływów astronomicznych, 

• C – pływ sztormowy ujemny, 

• D – najwyższy poziom grzbietu fali, 

• E – najwyższy poziom doliny fali. 

Poziom wody wymagany do sprawdzenia kryterium odpowiedniej wartości odstępu pod dnem (pokładem) 

rozbudowanej części konstrukcji wsporczej (nad wodą) jest równy HSWL. Zakres zmienności poziomu wody 

pokazany na Rys. 3.1.3.4.1-1 należy uwzględnić przy projektowaniu lokalizacji pomostów komunikacyjnych 

i odbijaczy dla cumujących jednostek pływających oraz systemu ochrony antykorozyjnej konstrukcji (w 

rejonie tzw. „strefy rozbryzgowej”). Charakterystyczne poziomy wody (Rys. 5) przyjęte w analizie 

wytrzymałościowej konstrukcji wsporczej morskiej stacji elektroenergetycznej powinny być wyraźnie 

określone w dokumentacji projektowej. 

Poziomy wody należy uwzględnić w procesie projektowania konstrukcji wsporczej (w szczególności w 

analizie jej wytrzymałości). 

3.1.3.4.2. Normalny zakres zmian poziomu wody (NWLR) 

NWLR to zakres zmienności poziomu wody przy okresie powtarzalności co 1 rok, ustalony na podstawie 

dostępnych danych statystycznych (według pomiarów). Można przyjąć, że NWLR jest różnicą poziomów 

HAT i LAT wskazanych na Rysunku 5. NWLR należy stosować w ocenie zmęczenia i krótkotrwałej 

wytrzymałości zmęczeniowej w warunkach obciążenia obliczeniowego, w których stosowane są stany morza 

NSS, przy braku tak precyzyjnych danych. 

NWLR powinien być również stosowany do oceny wytrzymałości krótkotrwałej wraz ze sztormowymi 

stanami morza SSS i wysokością fal sztormowych SWH, przy okresie powtarzalności co 1 rok. 

Obliczenia krótkotrwałej wytrzymałości należy wykonać dla poziomu wody w zakresie NWLR skutkującego 

skrajnymi poziomami naprężeń w konstrukcji. Alternatywnie obciążenia obliczeniowe można wykonać z 

uwzględnieniem rozkładu prawdopodobieństwa poziomu wody w zakresie NWLR.  
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W przypadku sztormowych stanów morza (SSS i SWH) może się okazać, że na poziomie wody w zakresie 

NWLR dolina fali znajduje się poniżej dolnego poziomu morza. W takich przypadkach, aby uniknąć tak 

nierealnych sytuacji, należy przyjąć wyższy poziom wody, mieszczący się w zakresie EWLR (patrz poniżej). 

W przypadku analizy wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji może się okazać, że wartość poziomu wody w 

zakresie NWLR ma pomijalny wpływ na obliczone wartości parametru (poziom uszkodzeń zmęczeniowych 

według hipotezy Palmgrena-Minera) zmęczenia konstrukcji. 

W takich sytuacjach można przyjąć założenia zachowawcze, że poziom wody jest stały i nie mniejszy niż jego 

średnia wartość. 

3.1.3.4.2. Skrajny zakres weryfikacji poziomu wody (EWLR) 

EWLR należy stosować przy określaniu obciążeń obliczeniowych dla konstrukcji, w których stosowane są 

warunki falowania o okresie powtarzalności co 100 lat. 

Należy przyjąć poziom wody w zakresie EWLR, który określa najwyższy poziom obciążeń (i naprężeń) 

konstrukcji jako łączny efekt obciążeń hydrodynamicznych, sił wyporu i obciążeń lodem (jeśli dotyczy). 

W przypadku braku danych statystycznych o uwarunkowaniach środowiskowych, w tym stanach wody, należy 

wykonać analizę wytrzymałości konstrukcji przy założeniu następujących poziomów wody: 

• najwyższy poziom wody o powtarzalności co 100 lat, wynikający z pływów astronomicznych i 

sztormowych, 

• najniższy poziom wody z powtarzalnością co 100 lat w wyniku łącznego spadku jej poziomu na skutek 

pływów astronomicznych i sztormowych, 

• poziom wody, przy którym występuje największe obciążenie od przełamujących się fal. 

3.1.3.5. Lód i śnieg 

3.1.3.5.1. Lód na powierzchni wody 

Jeżeli lokalizację morskiej stacji elektroenergetycznej planuje się w miejscu powstawania pokrywy lodowej 

lub w miejscu występowania góry lodowej, to obciążenia lodem należy uwzględnić na etapie projektowania 

konstrukcji. 

Odpowiednie parametry lodu wpływające na wielkość tego typu obciążenia, takie jak możliwa grubość lodu i 

jego wytrzymałość na łamanie, należy określić na podstawie poniższego zbioru danych statystycznych. 

Obciążenie uderzeniowe (symetryczne lub asymetryczne) powinno być brane pod uwagę, gdy jest 

powodowane przemieszczaniem się kry lub większych mas lodu (wieczne bloki lodowe, góry lodowe itp.) na 

skutek prądów morskich, fal i oddziaływania wiatru. 

Statystyki dotyczące lodu na powierzchni wody powinny być wykorzystywane do oszacowania odpowiednich 

parametrów lodu i związanych z nim zagadnień, takich jak: 

• grubość lodu (przy okresie powtarzalności co 100 lat), 

• wytrzymałość na zgniatanie lodu, 

• ryzyko przemieszczenia się kry na skutek prądu lub fal morskich, 

• obciążenia konstrukcji lodem na skutek zmian poziomu wody, 

• stężenie (nagromadzenie się) lodu w pobliżu konstrukcji. 

Wytyczne dotyczące obliczeń obciążeń lodem podano w Załączniku E do normy IEC 61400-3. 

3.1.3.5.2. Obciążenie konstrukcji oblodzeniem i śniegiem 

Jeżeli w miejscu posadowienia morskiej stacji elektroenergetycznej na powierzchni konstrukcji może tworzyć 

się oblodzenie i gromadzić się na niej śnieg (zgodnie z [40]), to przy projektowaniu konstrukcji wsporczej 

należy uwzględnić dodatkowe obciążenie związane z tym zjawiskiem (wzrost masy konstrukcji, wzrost 

powierzchni tarcia aerodynamicznego itp.). 



 
 
 

 

Strona 52 z 511 

 

Wartość możliwej grubości warstw lodu i śniegu na powierzchni konstrukcji należy ustalić na podstawie 

dostępnych wyników pomiarów w rejonie posadowienia morskiej stacji elektroenergetycznej lub na podstawie 

doświadczeń z eksploatacji morskich farm wiatrowych na obszarze o podobnych warunkach środowiskowych. 

3.1.3.6. Poziom izokerauniczny 

To badanie ma na celu odpowiednie zaprojektowanie ochrony odgromowej. Poziom izokerauniczny określa 

rozkład wyładowań atmosferycznych na wyznaczonym obszarze. W przypadku morskiej stacji 

transformatorowej jest to istotna kwestia ze względu na zakłócenia napięciowe i elektromagnetyczne. 

Farmy wiatrowe i ich części są łatwym celem wyładowań atmosferycznych chmura–ziemia ze względu na 

wysoki poziom izokerauniczny w lokalizacji farm wiatrowych. Uziemienie zależy od konkretnych aspektów 

lokalizacji, takich jak zasięg obszarowy i rezystywność gruntu, co stanowi problem. Powinno ono być tak 

zaprojektowane, aby zapobiegać nadmiernym przepięciom i gradientom potencjału, które mogą uszkodzić 

części instalacji stacyjnej i powodować zagrożenia dla ludzi. 

Walidacja modelu komputerowego powinna zostać przeanalizowana pod kątem oceny poziomu 

izokeraunicznego fundamentu. 

3.1.3.7. Porastanie organizmami morskimi 

Porastanie konstrukcji (przez małże, wodorosty itp.) może być intensywne w rejonie fundamentu konstrukcji 

wsporczej i powinno być uwzględnione w procesie projektowania. Porosty nagromadzone na powierzchni 

konstrukcji zwiększają masę jej elementów, wpływają na ich kształt i wymiary (wzrost średnicy elementów 

rurowych itp.) oraz zwiększają chropowatość ich powierzchni. Zjawisko to ma wpływ na obciążenia 

hydrodynamiczne, właściwości dynamiczne (np. zmiana częstotliwości drgań własnych), dostępność 

konstrukcji do przeglądu oraz intensywność korozji. 

Proces porastania konstrukcji co do zasady rozpoczyna się z dużą intensywnością bezpośrednio po 

posadowieniu konstrukcji wsporczej na dnie morskim, ale z czasem intensywność porastania (wzrost grubości 

warstwy porostów) staje się mniejsza. Intensywność porastania elementów konstrukcyjnych oraz rodzaj 

organizmów porastających zależy głównie od położenia elementu konstrukcji względem powierzchni wody, 

jego umiejscowienia względem dominujących kierunków prądów i fal, ale także od zasolenia, temperatury i 

zawartości tlenu w wodzie. 

Porosty wpływają na intensywność korozji, zwłaszcza w strefie zmiennego zanurzenia (ze względu na pływy 

i fale astronomiczne) oraz w rejonach stosunkowo zbliżonych do średniego poziomu spokojnej wody. Porosty 

mogą ograniczać skuteczność systemu ochrony antykorozyjnej konstrukcji (powłok malarskich, ochrony 

katodowej). 

Na etapie projektowania należy oszacować grubość porostów na powierzchni konstrukcji, w zależności od 

trwałości użytkowej konstrukcji i współrzędnych pionowych (względem odległości od średniego poziomu 

wody). Należy to zrobić na podstawie dostępnych danych z pomiarów dotyczących innych konstrukcji 

zlokalizowanych wcześniej w pobliżu planowanej morskiej stacji elektroenergetycznej. W przypadku braku 

konkretnych wyników pomiarów można wykorzystać informacje zawarte w literaturze. 

W projekcie konstrukcji wsporczej można założyć, że porosty są usuwane po przekroczeniu przyjętej grubości. 

W takiej sytuacji należy zaplanować odpowiedni zakres i harmonogram przeglądów i prac konserwacyjnych 

(usuwanie porostów), aby zapobiec występowaniu obciążeń środowiskowych o wartościach większych niż 

przyjęte w projekcie. 

3.1.3.8. Temperatura 

Temperatura otoczenia jest potrzebna do obliczenia właściwego materiału wykonania konstrukcji i wyboru 

lub zaprojektowania odpowiedniego rozwiązania technicznego w celu zapewnienia długiej żywotności 

platformy. W niniejszym rozdziale opisano dwa zagadnienia: temperaturę wody morskiej i temperaturę 

powietrza. 

Temperatura wpływa na gęstość powietrza i wydajność energetyczną. 
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Pomiary temperatury są niezbędne do: 

• planowania, 

• zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy, 

• oszacowania korozji. 

Stabilność termiczną można określić na podstawie: 

• profilu pionowego temperatury, 

• pomiarów strumienia, 

• natężenia turbulencji na podstawie anemometrii bądź wskazań LIDARu lub SODARu. 

Metody klasyfikacji stabilności obejmują (zgodnie z [56]): 

• liczbę Richardsona, 

• długość Monina–Obuchowa, 

• częstotliwość Brunta–Vaisali, 

• gradienty temperatury potencjalnej. 

Czujniki temperatury powietrza dzielą się na: 

• czujniki standardowe np. termistory, rezystancyjne czujniki temperatury (RTD) lub 

półprzewodniki czułe na temperaturę, 

• czujniki różnicy temperatur. 

Parametry temperaturowe (zgodnie z Metocean Data Needs Assessment US Offshore Wind Energy January 

2015) [Ocena zapotrzebowania na dane meteorologiczno-oceanograficzne dla amerykańskiej energetyki 

wiatrowej, styczeń 2015 r. [59]): 

• Radiometr: 

• do pomiaru ilości energii elektromagnetycznej emitowanej z obiektów, 

• może być stosowany na różnych platformach, w tym lądowych, powietrznych lub satelitarnych; 

wybór platformy zależy od zamierzonej obserwacji, 

• stosowany do pomiaru profili temperatury i wilgotności atmosferycznej, szacunków 

promieniowania słonecznego i innych parametrów meteorologicznych, 

• najczęściej używany w zastosowaniach związanych z energią wiatru. 

• Radioakustyczny system sondowania (RASS): 

• wykorzystuje przesunięcie częstotliwości Dopplera echa radarowego, 

• zazwyczaj stosowany w połączeniu z urządzeniami do tworzenia profili wiatru (najczęściej 

SODAR lub LIDAR) na potrzeby szczegółowych analiz atmosferycznej warstwy granicznej, 

• dane z RASS mogą stanowić podstawę do określenia profili temperatury i stabilności 

atmosferycznej, a także do opracowania prognoz warunków pogodowych dla danej lokalizacji. 

Temperatura i zasolenie wody (zgodnie z Metocean Data Needs Assessment US Offshore Wind Energy 

January 2015) [Ocena zapotrzebowania na dane meteorologiczno-oceanograficzne dla amerykańskiej 

energetyki wiatrowej, styczeń 2015 r. [59]): 

• Przyrządy CTD (do pomiaru przewodności, temperatury i głębokości): 

• służą do określania zasolenia wody oraz, na podstawie danych dotyczących temperatury i 

ciśnienia, do obliczania gęstości. 

• Przyrządy XBT (batytermografy jednorazowe), 

• może być montowany na różnych platformach, zarówno lądowych (stacje przybrzeżne), jak i 

morskich. 

Ekspozycja na promieniowanie słoneczne: 

Urządzenia instalacji zewnętrznej są narażone na działanie promieniowania słonecznego. Warunek ten należy 

uwzględnić w założeniach projektowych. 
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3.1.3.9. Wilgotność 

Wilgotność jest czynnikiem niezbędnym do opisania skali ochrony antykorozyjnej konstrukcji i stopnia 

ochrony urządzeń. W celu wykrycia wpływu wilgoci na stabilność można zastosować profil pionowy o 

określonej wilgotności. 

Wilgotność właściwa i względna mogą mieć wpływ na charakterystykę lokalizacji oraz analizę projektową. 

W celu oszacowania gęstości powietrza i korozji powszechnie stosowana jest wilgotność względna. 

Czujnik pojemnościowy jest urządzeniem stosowanym do pomiaru wilgotności względnej otoczenia. Czujniki 

temperatury powietrza zazwyczaj są stosowane razem z czujnikami wilgotności względnej. 

3.1.3.10. Zasolenie 

Zasolenie Morza Bałtyckiego waha się od 0,2 do 1,2%. Zasolenie jest kolejnym kluczowym czynnikiem w 

weryfikacji rozwiązań w zakresie odporności na korozję. 

Z powodu wilgotności, zasolenia i warunków nasłonecznienia może nastąpić spadek wytrzymałości 

materiałowej i nośności konstrukcji spowodowany obniżeniem odporności na korozję. W związku z 

powyższym wyposażenie elektryczne powinno spełniać wysokie wymagania dotyczące odporności na korozję. 

Oprócz przenikania wilgoci projektant wyposażenia elektrycznego musi uwzględnić warunki, takie jak 

zasolenie i pył. 

3.2. Badania geologiczne 

Przedstawione w rozdziale 3.2 badania geologiczne (zwane również badaniami dna morskiego) podzielono na 

dwie grupy: 

• badania geofizyczne – wykorzystywane do analizowania właściwości dna morskiego i danych 

batymetrycznych, Rozdział 3.2.1, oraz 

• badania geotechniczne – związane z charakterystyką dna morskiego, Rozdział 3.2.2. 

 

Badania geofizyczne zazwyczaj dostarczają informacji o terenie budowy, natomiast badania 

geotechniczne dostarczają informacji punktowych w konkretnej lokalizacji. 

 

Badania terenowe stanowią kluczowe czynniki dla układu przestrzennego farmy wiatrowej i projektu 

fundamentów. Podstawą bezpiecznego projektowania fundamentów jest komplet analiz 

geofizycznych i geotechnicznych. 

 

Analizy geotechniczne mogą być wykorzystywane do przewidywania wpływu na elementy 

konstrukcyjne. Dane geologiczne (np. historyczne dane batymetryczne, ocena wieku osadów) mogą 

być przydatne do określania ilościowo szybkości powstawania osadów w całym projektowym okresie 

użytkowania analizowanego obiektu. 

 

Dobrą praktyką inżynierską jest opracowanie raportu z oceny lokalizacji / przeprowadzenie oceny lokalizacji 

na początkowym etapie projektu (przed zaplanowanymi badaniami). Raport z oceny lokalizacji opiera się na 

zebranych danych archiwalnych dotyczących geologii, przewidywanych warunkach gruntowych i 

potencjalnych źródłach ryzyka w obszarze inwestycji. 

Warunki geologiczne są bardzo ważne przy planowaniu badań podpowierzchniowych. Podczas kampanii 

badań geologicznych należy uwzględnić następujące kwestie: 

• wpływ tłumienia spowodowany warunkami panującymi w rejonie terenu budowy, 

• strefy uskoków, 

• zakres i geometria uskoków. 
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Za dokumentację projektową w zakresie robót geologicznych należy uznać projekt robót geologicznych 

opracowany zgodnie z aktami prawnymi obowiązującymi w odniesieniu do robót geotechnicznych, górniczych 

i geologicznych. 

Ocenę aktywności sejsmicznej należy przeprowadzić w przypadku planowania inwestycji w regionie 

aktywnym sejsmicznie. Procedury projektowania konstrukcji morskich opisano w normie ISO 19901-2:2017 

Przemysł naftowy i gazowniczy – Szczególne wymagania dotyczące konstrukcji morskich – Część 2: Sejsmiczne 

procedury projektowania i kryteria [2]. 

3.2.1. Badania geofizyczne 

Badania geofizyczne wykonuje się w celu ustalenia: 

• batymetrii dna morskiego, 

• stratygrafii, 

• topografii, oraz 

• potencjalnych stref zagrożenia na dnie morskim. 

Charakterystyka powierzchni dna wpływa na: 

• projekt inwestycji, 

• sąsiednie warunki wodne (np. prądy, fale, częstotliwość przełamujących się fal itp.). 

3.2.1.1. Informacje ogólne 

Badania geofizyczne kompletnej inwestycji mogą obejmować: 

• metody sejsmiczne, 

• sondowanie echosondą, 

• magnetometrię, 

• badania w poszukiwaniu niewypałów i niewybuchów. 

Obszar badań geofizycznych obejmuje teren farmy wiatrowej z trasami kablowymi i rurociągowymi. 

Można stosować następujące techniki teledetekcji: 

• odwzorowanie batymetrii (głębokości wody) z wykorzystaniem standardowego sondowania 

echosondą z wiązką pojedynczą lub wielokrotną bądź batymetrii w pasie pomiarowym, 

• mapowanie dna morskiego sonarem bocznym, 

• magnetometr na potrzeby poszukiwania niewypałów i niewybuchów, 

• metody akustycznego profilowania sejsmicznego, 

• badania cyfrowe w wysokiej rozdzielczości. 

Badania geofizyczne są przydatne do następujących celów: 

• wykonywanie map na potrzeby GIS/systemów informacji geograficznej (dane wejściowe do 

opracowania projektu zagospodarowania terenu), 

• wykonanie modelu podłoża gruntowego z punktami styku warstw gruntu, 

• rozpoznanie niewybuchów i niewypałów (występujących na dnie morskim lub poniżej jego 

poziomu), 

• uwzględnienie morskich obiektów archeologicznych, które mogą występować w miejscu 

inwestycji. 

W wyniku badań geofizycznych można zebrać następujące dane: 

• granice strat gruntu lub skał, 

• właściwości inżynierskie, 

• szczególne cechy dna morskiego. 

Do prowadzenia tego typu badań potrzebne są wyspecjalizowane jednostki pływające odpowiedzialne za 

badania geofizyczne dna morskiego. 
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3.2.1.2. Batymetria dna morskiego 

Należy wykonać batymetrię dna morskiego w celu: 

• ustalenia rzędnej dna morskiego, 

• sprawdzenia stanu dna morskiego, 

• skontrolowania zabezpieczenia przed wymywaniem (jeżeli dotyczy) wokół podstawy 

fundamentów, 

• skontrolowania obecności znaczącego pogorszenia głębokości zakopywania kabli na skutek 

osadów, 

• ustalenia ruchów, aktywności sejsmicznej itp. 

3.2.1.3. Stratygrafia gruntu 

Stratygrafia gruntu jest rodzajem badania wykorzystywanym do grupowania i korelowania osadów oraz skał, 

które są następnie klasyfikowane według kryteriów glebowych lub pedogenicznych. 

Próbki gleby mogą być badane i klasyfikowane w wykwalifikowanych laboratoriach lądowych lub morskich 

(np. na statku geotechnicznym). 

Wykwalifikowany personel geotechniczny odpowiada za: 

• otwieranie próbek, 

• kontrolę wzrokową, 

• klasyfikację gruntu. 

Ważne jest, aby zapewnić bezpieczeństwo stanu gleby na wypadek ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych 

wypadków środowiskowych i ich szkodliwego wpływu na glebę na etapie transportu, montażu, rozruchu i 

eksploatacji. 

3.2.1.4. Cechy dna morskiego 

Odpowiednia dokumentacja powinna zawierać protokoły z kontroli ochrony przed wymywaniem lub poziomu 

dna morskiego. 

Wizja lokalna powinna obejmować: 

• ochronę przed wymywaniem, 

• poziom dna morskiego, 

• konstrukcję podwodną, 

• strefę rozbryzgową. 

 

Dane zebrane podczas badań służą do przekazywania informacji o rodzajach materiałów dna 

morskiego i cechach osadowych. 

Do elementów, które należy skontrolować należą: 

• poziom dna morskiego, 

• konstrukcję w strefie rozbryzgowej, 

• ochronę przed wymywaniem. 

 

W razie konieczności dno morskie musi być odpowiednio przygotowane. Minimalne wymagania dotyczące 

przygotowania dna morskiego w zależności od rodzaju fundamentu obejmują: 

• badanie niewypałów i niewybuchów, 

• usunięcie gruzu, 

• niwelację dna morskiego (najprawdopodobniej poprzez pogłębianie), 

• w razie potrzeby zastosowanie warstwy filtracyjnej z kamieni. 
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3.2.1.5. Strefy potencjalnego ryzyka geologicznego 

Potencjalne strefy zagrożenia geologicznego, które mogą wystąpić, mogą mieć wpływ na teren budowy. 

Należy je uwzględnić w procesie planowania i tworzenia specyfikacji. 

Kontrola podstawowa musi być udokumentowana w przypadku wraków, kabli morskich, metalowych części 

i przedmiotów niebezpiecznych, takich jak niewybuchy i niewypały, jeżeli nie znajdują się one na mapie 

morskiej. 

Odwzorowanie dna morskiego umożliwia wykrywanie obiektów antropogenicznych lub niebezpiecznych, 

takich jak niewypały i niewybuchy (UXO) lub amunicja i broń, na dnie morskim. To badanie wykorzystuje do 

identyfikacji obiektów techniki magnetometryczne. Zidentyfikowane niebezpieczne obiekty należy wydobyć 

i zutylizować. 

W normie ISO 19901-4:2016 Przemysł naftowy i gazowniczy – Szczególne wymagania dotyczące konstrukcji 

morskich – Część 4: Uwarunkowania geotechniczne i konstrukcyjne fundamentu [3] wyszczególniono 

następujące kategorie możliwych zagrożeń geologicznych: 

• trzęsienie ziemi, 

• uskoki, 

• względy konstrukcyjne (strefy wyłączenia, skrzyżowania uskoku z fundamentem, wpływ na 

właściwości gruntu, niestabilność dna morskiego itp.), 

• wymywanie i mobilność osadów, 

• gaz w osadach dennych, 

• osiadanie dna morskiego, 

• grunty węglanowe. 

Trzęsienie ziemi 

Analiza sejsmiczna gruntów podpowierzchniowych dla tych obszarów może obejmować: 

• niestabilność spowodowaną upłynnieniem, 

• osuwiska podmorskie wywołane aktywnością sejsmiczną, 

• bliskość terenu budowy do uskoków sejsmogennych, 

• charakterystykę ruchów gruntu przewidywanych w okresie eksploatacji konstrukcji, 

• dopuszczalne ryzyko sejsmiczne dla rodzaju planowanej eksploatacji. 

Uskoki 

W niektórych obszarach morskich uskoki mogą rozciągać się na dno morskie z możliwością przemieszczeń 

pionowych i poziomych. W miarę możliwości obszar inwestycji morskiej nie powinien obejmować 

potencjalnie aktywnych uskoków. W przeciwnym razie należy uwzględnić przyszłe przemieszczenia 

fundamentu. Wielkość i skalę czasową przewidywanych przemieszczeń można oszacować na podstawie badań 

geologicznych wykorzystanych w projekcie konstrukcji. 

Niestabilność dna morskiego 

Ważnymi względami projektowymi w tych warunkach są: 

• wpływ przemieszczania się osadów na dużą skalę (szlamowe osuwiska i zapadliny) na terenach 

narażonych na silny napór fal, 

• ruchy pełzające od strony spadku w obszarach nie dotkniętych bezpośrednio oddziaływaniem 

fal/dna morskiego, 

• wpływ erozji osadów i/lub powstawania osadów na wytrzymałość konstrukcji. 

 

 

Zakres badań terenowych powinien uwzględniać: 

• identyfikację metastabilnych cech geologicznych otaczających teren, 
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• określenie właściwości geotechnicznych wymaganych do modelowania i oszacowania 

przemieszczeń dna morskiego, 

• szacunki przemieszczeń gruntu w funkcji głębokości poniżej dna morskiego. 

 

Wymywanie i mobilność osadów 

Montaż konstrukcji fundamentów wpływa na lokalny transport osadów, co może zwiększyć erozję 

powodować gromadzenie się osadów lub w ogóle nie mieć wpływu. Wymywanie może doprowadzić do 

usunięcia podparcia pionowego i poprzecznego fundamentu, powodując niepożądane osiadanie płytkich 

fundamentów i nadmierne naprężenia elementów fundamentu. Występowanie wymywania i odpowiednie 

środki zaradcze należy uwzględnić na etapie projektowania. Więcej informacji można znaleźć w Części III, 

Rozdział 2.7.5. 

Gaz w osadach dennych 

Istotnym czynnikiem przy projektowaniu fundamentów jest obecność gazu w osadach dennych 

(biogenicznego lub petrogenicznego) w wodzie porowej płytko zalegających gruntów. Gaz w osadach dennych 

zmienia właściwości osadów i może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych. 

Ponadto podczas wierceń geologicznych na terenie budowy może dojść do niespodziewanego wydmuchu gazu 

zalegającego w osadach dennych. Przed rozpoczęciem wiercenia należy przeprowadzić wykrywanie gazu w 

osadach dennych. 

Osiadanie dna morskiego 

Należy zbadać możliwość osiadania dna morskiego. 

Grunty węglanowe 

Badania terenowe na obszarach, w których podejrzewa się obecność węglanów, powinny obejmować metody 

diagnostyczne w celu ustalenia obecności gruntów węglanowych. 

3.2.2. Badania geotechniczne 

Geotechniczne badania terenowe należy wykonać po badaniach geofizycznych. 

Należy określić kampanię badań geotechnicznych. Wymagania dotyczące ilości próbek należy określić w 

projekcie robót geotechnicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Zakres badań geologiczno-inżynierskich zależy od warunków geologicznych w obszarze inwestycji. 

Podczas projektowania należy uwzględnić bezpieczeństwo realizacji projektu. Za ilość, rodzaj i zakres badań 

geologiczno-inżynierskich odpowiada projektant. 

3.2.2.1. Informacje ogólne 

Badania geotechniczne mogą obejmować: 

• wiercenia badawcze z pobieraniem próbek gruntu/utworów skalnych, 

• badanie za pomocą sondy stożkowej (CPT), 

• badania laboratoryjne. 

Powszechnie stosowane są badania statyczne (za pomocą sondy stożkowej) oraz sondowania dynamiczne 

(wiercenia badawcze). Wybór metody badań zależy od właściwości geotechnicznych gruntu. 

Podczas kampanii badań geotechnicznych należy przeprowadzić badania terenowe i laboratoryjne. Część 

próbek gleby może być przebadana i sklasyfikowana w laboratoriach morskich (laboratorium badań gruntu na 

statku geotechnicznym). Badania zaawansowane i specjalistyczne mogą być przeprowadzane w laboratoriach 

lądowych. 
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Do poprawy modelu geologicznego wykorzystuje się wyniki badań geotechnicznych i geofizycznych, które 

przeprowadza się przed procesem projektowania i montażu. Są one również przydatne do identyfikowania 

zagrożeń i określania wykonalności prac budowlanych przy użyciu ciężkich dźwigów. 

3.2.2.2. Pobór próbek z otworów badawczych 

Otwory badawcze są niezbędne do uzyskania reprezentatywnych próbek osadów na terenie inwestycji w 

ramach badań wstępnych. Obszary inwestycji w zakresie morskich farm wiatrowych charakteryzują się 

głównie spoistymi warstwami podłoża gruntowego oraz utworami litymi podobnymi do litych skał 

Wymagania dotyczące wyposażenia, wykonanie i raportowanie w zakresie sondowań dynamicznych w 

otworach badawczych opisano w normie ISO 22476-14:2020 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania 

polowe – Część 14: Badanie sondą dynamiczną [27]. 

Wyspecjalizowana jednostka pływająca (np. barka samopodnośna) musi być w stanie ustawić się w obszarze 

badań i wytrzymywać niekorzystne warunki morskie i pogodowe, aby rozpocząć wiercenie otworów 

badawczych. Badanie próbek gleby rozpoczyna się w laboratorium badań gruntu na statku wykonującym 

otwory badawcze. 

Wykwalifikowany personel laboratorium odpowiada za: 

• otwieranie próbek na pokładzie, 

• kontrolę wzrokową, 

• klasyfikację gruntu. 

3.2.2.3. Badanie za pomocą sondy stożkowej 

Badanie za pomocą sondy stożkowej (CPT) jest metodą określającą geotechniczne właściwości gruntów i 

opisującą ich stratygrafię. 

Procedura tego badania polega na wciskaniu przyrządu stożkowego w podłoże gruntowe z kontrolowaną 

prędkością. 

W celu zbadania właściwości fizycznych dna morskiego należy przeprowadzić szereg badań za pomocą sondy 

stożkowej. 

Wyniki badań CPT stanowią zbiór danych służących do oceny istotnych geotechnicznych parametrów 

projektowych. 

3.3. Badania hydrograficzne 

Badania hydrograficzne dostarczają informacji o wpływie morskiej farmy wiatrowej na lokalną sedymentację 

i procesy przybrzeżne takie jak erozja. Te badania są wykonywane podczas kampanii badań geologicznych 

oraz w ramach monitoringu powykonawczego na etapie eksploatacji. 

3.3.1. Lokalna sedymentacja 

Metody geofizyczne stosowane do odwzorowania cech i struktur sedymentacyjnych dostarczają następujących 

danych: 

• charakterystyka dna morskiego, 

• mobilność dna morskiego, oraz 

• geologia płytko zalegających struktur na całym terenie budowy. 

Wpływ fazy budowy na lokalną sedymentację może obejmować: 

• resuspensję osadu, 

• bezpośrednie naruszenie struktury osadów przypowierzchniowych, 

• źródła zanieczyszczeń, 

• tworzenie się zmętnienia i wzrost sedymentacji. 
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Istnieje ryzyko przykrycia biotopów osadami wzruszonymi w trakcie prac budowlanych związanych z 

fundamentami, co mogłoby spowodować zmiany w zakresie siedlisk. 

Czynniki decydujące o wielkości i tempie wymywania oraz sedymentacji to: 

• warunki przepływu, 

• właściwości lokalnych osadów, oraz 

• geometria konstrukcji. 

 

Przewidywanie wymywania i sedymentacji zależy od lokalnych uwarunkowań (np. dane obiektowe, modele 

numeryczne). 

3.3.2. Procesy przybrzeżne 

Kompletny projekt morskiej farmy wiatrowej ma znaczący wpływ na sedymentację i procesy przybrzeżne (np. 

zmiany morfologii przybrzeżnej w związku z montażem kabli). 

Modelowanie procesów przybrzeżnych stanowi część oceny oddziaływania na środowisko (EIA). Modele 

numeryczne służą do przewidywania potencjalnego wpływu na procesy przybrzeżne. 

4. Monitorowanie środowiska 

Występują trzy rodzaje monitoringu środowiska: 

• monitoring poprzedzających fazę budowy (dane podstawowe), 

• monitoring prowadzony w trakcie realizacji inwestycji, oraz 

• monitoring po zakończeniu prac budowlanych. 

Można stosować następujące metody monitorowania środowiska: 

• monitoring bezpośredni, 

• monitorowanie reakcji spowodowanych oddziaływaniem na środowisko. 

 

Okres monitoringu poprzedzającego fazę budowy powinien obejmować co najmniej jeden cykl roczny ze 

zmianami sezonowymi na terenie budowy, jak opisano w rozdziale 3.1. W niektórych przypadkach, w celu 

zmniejszenia niepewności, obserwacje mogą być prowadzone przez dłuższy czas (zależny od warunków 

pogodowych i charakterystyki inwestycji). 

Wyniki ocen podstawowych dostarczają informacji, które należy porównać z danymi pochodzącymi z 

monitoringu prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji oraz po zakończeniu prac budowlanych. 

Procedury monitorowania powinny opierać się na tych samych metodach, które umożliwiają porównywanie 

zebranych danych i wykrywanie zmian w trakcie cyklu życia projektu. Należy uwzględnić zmienność 

przestrzenną i czasową. 

Wyniki monitoringu prac prowadzonych na morzu należy porównać z parametrami projektowymi. 

Metody monitorowania powinny zapewniać akceptowalną i wymaganą tolerancję monitorowania.  

Należy określić odstępstwa od dopuszczalnych parametrów. Należy zgłosić nieoczekiwane zmiany  

w wynikach monitorowania. 

 

Wyniki monitorowania mogą być prezentowane w postaci wartości tabelarycznych, krzywych, wykresów lub 

równoważnych form. Te parametry mogą być wykorzystywane do przewidywania oczekiwanych wartości dla 

przyszłych działań. 

 

Dane z monitoringu powykonawczego powinny być gromadzone w wystarczającym okresie bazowym w celu 

wykrycia źródeł oddziałania, które mogą pojawić się na etapie eksploatacji. Częstotliwość i zakres 
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monitoringu powykonawczego powinny być powiązane z warunkami właściwymi dla terenu budowy (np. 

występowanie nierozwiązanych kwestii zidentyfikowanych na etapie przedrealizacyjnym, zaobserwowane 

źródła oddziaływania na środowisko itp.). 

CZĘŚĆ III – PROJEKT 

1. Informacje ogólne 

Proces projektowania morskiej stacji elektroenergetycznej jest częścią całego etapu projektowania inwestycji. 

Aby rozpocząć proces projektowania morskiej stacji elektroenergetycznej, należy sfinalizować wymagane 

postępowania i uzyskać niezbędne decyzje administracyjne opisane w Części II, Rozdział 2.1 – Etap lokalizacji 

i Rozdział 2.2 – Etap środowiskowy. Poza realizacją robót budowlanych wymagane jest przeprowadzenie 

postępowania o wydanie pozwolenia na budowę oraz innych postępowań administracyjnych wynikających z 

aktów prawnych innych niż prawo budowlane (np. czynności geotechniczne, górnicze i geologiczne). 

Wymagania dotyczące wyposażenia i instalacji zostały opisane w tej CZĘŚCI, w oddzielnych punktach. 

Wymagania materiałowe i budowlane oraz szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie 3 – Konstrukcja. 

Informacje na temat wyposażenia i instalacji można znaleźć w punkcie 4 – Wyposażenie i instalacje, natomiast 

więcej wymagań można także znaleźć w CZĘŚCI IV – FABRYKACJA, w punkcie 2 – Konstrukcja i w 

punkcie 3 – Wyposażenie i instalacje. 

 

Rysunek 1-1 Technologia platformy kratownicowej – opracowanie na podstawie danych działu zarządzania technologią i 

wiedzą naukową, CNPC, 2015 

 

 

EN PL 

Jacket platform technology Technologia platformy kratownicowej 

Topside module design technology 
Technologia projektowania modułów 

nadwodnych 

Jacket design technology Technologia projektowania kratownicy 

Topside module construction and 

installation technology 

Technologia budowy i montażu modułów 

nadwodnych 

Jachet construction and installation 

technology 
Technologia budowy i montażu kratownicy 

Overall design technology Ogólna technologia projektowania 
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Process design technology Technologia projektowania procesów 

Fire safety design technology 
Technologia projektowania instalacji 

przeciwpożarowych 

Automatic control design technology Technologia projektowania automatyki 

Module structure design technology 
Technologia projektowania konstrukcji 

modułów 

Module anticorrosion design technology 
Technologia projektowania zabezpieczeń 

antykorozyjnych modułów 

Jacket structure design technology 
Technologia projektowania konstrukcji 

kratownicowej 

Anticorrosion design Projekt zabezpieczeń antykorozyjnych 

Topside module structure and welding 

technology 

Technologia konstrukcji i spawania 

modułów nadwodnych 

Separate piece and block prefabrication 

general assembling technology 

Technologia ogólnego scalania oddzielnych 

prefabrykatów 

Weighing technology Technologia ważenia 

Topside module shipment technology 
Technologia transportu modułów 

nadwodnych 

Topside module offshore installation 

technology 

Technologia montażu modułów 

nadwodnych na morzu 

Offshore joint commissioning technology Technologia wspólnego rozruchu na morzu 

Processing design technology Technologia projektowania obróbki 

CNC machining technology for structural 

steel pipes 

Technologia obróbki skrawaniem rur ze stali 

konstrukcyjnej za pomocą maszyn 

numerycznych 

Jacket welding technology Technologia spawania kratownicy 

Jacket general assembling technology Technologia ogólnego scalania kratownicy 

Testing technology Technologia prób i badań 

Jacket shipment technology Technologia transportu kratownicy 

Barge transport stability analysis technology 
Technologia analizy stabilności transportu 

barkami 

Steel pile and riser driveability analysis 

technology 

Technologia analizy możliwości wbijania 

pali stalowych i rur wznośnych 

Jacket slide launching and installation 

technology 

Technologia uruchamiania i montażu 

suwaka kratownicy 

1.1 . Projekt koncepcyjny 

Ten etap projektowania obejmuje rysunki koncepcyjne, modele i koncepcje pierwszych obliczeń oraz analiz. 

Jako pierwszy krok w procesie projektowania, ten etap zapewnia wszelkie niezbędne podstawy i dane 

wejściowe w formie pisemnych dokumentów, modeli, danych modelowych, rysunków i schematów. 

Projekt koncepcyjny może się różnić w zależności od decyzji Inwestora i przepływu prac biura projektowego. 

Opisany poniżej proces należy traktować jako przykład w celu lepszego zrozumienia znaczenia projektu 

koncepcyjnego. 

Algorytm proponowanego projektu koncepcyjnego jest następujący (przykład): 
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Rysunek 1.1-1 Algorytm oparty na przepisach technicznych FIB SAG5 dotyczących modelowania 

EN PL 

EXTERNAL INPUT ZEWNĘTRZNE DANE WEJŚCIOWE 

SERVICE CRITERIA 
KRYTERIA DOTYCZĄCE 

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

PERFORMANCE REQUIREMENTS 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE 

WŁAŚCIWOŚCI 

EKSPLOATACYJNYCH 

TOOLS NARZĘDZIA 

start początek 

INPUT DANE WEJŚCIOWE 

ACTIVITIES DZIAŁANIA 

NO NIE 

APPROVAL ZATWIERDZENIE 

YES TAK 

OUTPUT: BASIS FOR DESIGN 
DANE WYJŚCIOWE: PODSTAWA 

PROJEKTOWANIA 

end koniec 

Proces tworzenia projektu koncepcyjnego w pierwszym kroku wymaga danych wejściowych, w tym również 

zewnętrznych: 

1. Rysunki i szkice koncepcyjne określonego typu stacji elektroenergetycznej i jej proponowanego 

wyposażenia. 

2. Proponowany schemat jednokreskowy, teoretyczny układ wyposażenia. 

3. Dane techniczne terenu budowy (warunki gruntowe, geologia itp.). 

4. Dane środowiskowe (warunki pogodowe, wiatr, powodzie, trzęsienia ziemi itp.). 

5. Koncepcje dostępności i urządzeń transportowych. 

6. Obowiązujące normy projektowe. 
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7. Przepisy i normy. 

8. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej. 

Kolejnym krokiem są poszczególne działania: 

1. Analiza i klasyfikacja ograniczeń. 

2. Analiza środowiska. 

3. Koncepcja ogólna. 

4. Dobór materiałów. 

5. Koncepcja konstrukcyjna. 

6. Proponowany sposób budowy (sekwencje). 

7. Porównania rozwiązań alternatywnych. 

8. Przygotowanie podstawy do projektowania. 

Cały proces wymaga narzędzi, takich jak: 

1. Doświadczenie, zaplecze merytoryczne, informacje zwrotne, baza danych. 

2. Możliwość jednoczesnej analizy i integracji wszystkich kryteriów oraz ograniczeń z uwzględnieniem 

ich relatywnej wagi. 

3. Metody szybkiej realizacji prac przedprojektowych. 

4. Narzędzia do wizualizacji. 

Istnieją również kryteria dotyczące właściwości użytkowych, które należy wziąć pod uwagę podczas procesu 

projektowania: 

1. Wymagania dotyczące eksploatacji i monitorowania. 

2. Wymagania dotyczące obsługi remontowej i napraw. 

3. Wymagania dotyczące modernizacji. 

Z wyjątkiem kryteriów dotyczących właściwości użytkowych istnieją również wymagania dotyczące 

wytrzymałości i niezawodności, które również należy wziąć pod uwagę: 

1. Żywotność eksploatacyjna. 

2. Sprawność konstrukcyjna. 

3. Trwałość. 

4. Zrównoważony rozwój. 

5. Redundancja i niezawodność. 

6. Aspekty związane z likwidacją i utylizacją. 

Po zakończeniu procesu projektowania koncepcyjnego należy opracować założenia projektowe oraz wszystkie 

niezbędne dokumenty i dane dla etapu projektu podstawowego. Dokumenty, które należy przygotować 

(między innymi): 

1. Ogólne założenia projektowe. 

2. Hierarchia norm. 

3. Nomenklatura, definicje i skróty. 

4. Koncepcja instalacji i działań. 

5. Szczegółowe założenia projektowe dla instalacji. 

6. Statyka. 

1.1.1. Ogólne wytyczenie rozmieszczenia obiektów 

Rysunki ogólne przedstawiają lokalizację budowy i głównych elementów wyposażenia. Rysunki te powinny 

być zgodne z wymaganiami funkcjonalnymi określonymi w dokumentach towarzyszących. Jako plan ogólny 

można również rozważyć przestrzenny model ukształtowania terenu z rozmieszczeniem głównych elementów 

wyposażenia na platformie. Plan ogólny zostanie przekształcony do postaci ogólnego rysunku 

zestawieniowego na etapie Projektu podstawowego, dzięki któremu znane będą dokładniejsze wymiary. 
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Plan ogólny dla części konstrukcyjnej powinien przedstawiać rodzaj fundamentu i konstrukcji wsporczej. 

Należy również przedstawić główne wymiary wyposażenia nadwodnego, w tym lądowiska dla śmigłowców i 

masztu telekomunikacyjnego. 

Na tym etapie należy przedstawić plany ogólne połączeń i umiejscowienia głównego wyposażenia, w postaci 

schematów i rysunków dyspozycyjnych instalacji na potrzeby dalszego projektowania. 

1.1.1.1. Założenia projektowe dla planu ogólnego 

Na etapie opracowywania planu ogólnego należy uwzględnić poniższe wymagania dotyczące układu 

przestrzennego i rozmieszczenia wyposażenia: 

a) Wszystkie elementy wyposażenia, w tym rurociągi, kanały i okablowanie, powinny znajdować się w 

obrębie obudowy platformy. 

b) Sposób montażu głównych elementów wyposażenia. 

c) Dostępność i przestrzeń na potrzeby obsługi remontowej i serwisu (zwłaszcza napraw). 

d) Dostęp na potrzeby obsługi remontowej dla wszystkich instalacji pomocniczych i sieci zewnętrznych 

powinien być możliwy podczas normalnej eksploatacji głównej instalacji. 

e) Działania z wykorzystaniem śmigłowca i/lub statku. 

f) Lokalizacja żurawia pływającego. 

g) Dostęp na potrzeby żurawia pływającego o dużym udźwigu 

h) Położenie platformy powinno zapewniać bezpieczny odstęp dla podmorskich tras kablowych. 

i) Wymagania wynikające z przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

j) Udźwig statku instalacyjnego na potrzeby prac transportowych i montażowych. 

k) Tryb eksploatacji przy obecności obsługi. 

1.1.2. Kategoryzacja instalacji 

Platforma morskiej stacji elektroenergetycznej zawiera wiele instalacji, które są niezbędne do prawidłowej 

realizacji jej podstawowej funkcji. 

1.1.1.1. Główne 

Instalacje i elementy wyposażenia bezpośrednio związane z odbiorem mocy z morskiej farmy wiatrowej oraz 

podwyższaniem napięcia i przekształcaniem prądu oraz przesyłaniem go do lądowej stacji 

elektroenergetycznej. Instalacje podstawowe nie są przedmiotem niniejszych wytycznych. 

1.1.1.2. Pomocnicze 

Instalacje pomocnicze, które pełnią przede wszystkim funkcje pomocnicze (ale nie tylko) w stosunku do 

instalacji podstawowych. Niniejsze wytyczne dotyczą instalacji, takich jak układ chłodzenia wodą, układ 

chłodzenia powietrzem lub układ sterowania platformą. Niektóre instalacje pełnią drugorzędną rolę, 

wspierając pracę innych podukładów. Szczególną uwagę należy zwrócić na instalacje pomocnicze, ponieważ 

utrata jednej z nich może doprowadzić do wyłączenia platformy. 

1.1.1.3. Infrastruktura techniczna 

Instalacje niezbędne do zapewnienia działania samej platformy nie mogą być bezpośrednio związane z pracą 

instalacji głównych. Instalacje opisane w niniejszych wytycznych obejmują awaryjne źródła zasilania, systemy 

pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia ratunkowe, urządzenia dźwigowe oraz inne. 

1.1.3. Tryby pracy 

Co do zasady założenia projektowe dotyczące platformy powinny określać, czy ma ona pracować w trybie z 

obecnością obsługi, bez obecności obsługi w warunkach normalnych czy też całkowicie bez obecności obsługi. 

Wszystkie tryby mają swoje wymagania i szczególne podejścia projektowe. Należy określić minimalną i 

maksymalną liczbę osób, które mogą być obecne na terenie stacji elektroenergetycznej w dowolnym czasie (i 

dla których musi być zapewnione pomieszczenie mieszkalne) – dotyczy to wszystkich odpowiednich rodzajów 

prac i możliwych do przewidzenia sytuacji awaryjnych, takich jak uziemienie śmigłowca. Należy rozróżnić 

pomieszczenia mieszkalne stałe i wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych. 
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1.1.3.1. S1 – praca przy obecności obsługi 

Kategoria zakładająca obecność personelu obsługi bez planowanej ewakuacji odnosi się do platformy, na 

której personel przebywa na stałe (lub prawie na stałe), jednocześnie ją zamieszkując, a z której ewakuacja 

personelu przed zdarzeniem środowiskowym uwzględnionym w projekcie nie jest planowana lub jest 

niepraktyczna. Platformę należy sklasyfikować jako obiekt S1 wymagający obecności personelu obsługi, lecz 

bez planowanej ewakuacji, chyba że przez cały projektowany okres żywotności eksploatacyjnej obowiązują 

szczególne wymagania dla kategorii S2 lub S3. 

1.1.3.2. S2 – praca bez obecności obsługi w warunkach normalnych 

Kategoria zakładająca obecność personelu obsługi z planowaną ewakuacją odnosi się do platformy, na której 

personel przebywa w warunkach normalnych, z wyjątkiem przewidywanego zdarzenia środowiskowego 

uwzględnionego w projekcie. Zastosowanie mają wszystkie wymagania dotyczące 24-godzinnego 

zakwaterowania. Wymagania dotyczące zakwaterowania zostały opisane w innych punktach wytycznych. Do 

celów kategoryzacji platforma nie może być sklasyfikowana jako platforma umożliwiająca obecność 

personelu obsługi z planowaną ewakuacją, chyba że: 

a) wiarygodna prognoza zdarzenia środowiskowego uwzględnionego w projekcie jest technicznie i 

operacyjnie wykonalna, a pogoda pomiędzy wszelką taką prognozą a wystąpieniem zdarzenia 

środowiskowego uwzględnionego w projekcie nie utrudnia ewakuacji, 

b) przed zdarzeniem środowiskowym uwzględnionym w projekcie przewiduje się ewakuację, 

c) istnieje wystarczająco dużo czasu i zasobów, aby bezpiecznie ewakuować cały personel z danej 

platformy i wszystkich innych platform, które mogą wymagać ewakuacji podczas tego samego 

sztormu. 

1.1.3.3. S3 – praca całkowicie bez obecności obsługi 

Kategoria zakładająca całkowity brak obecności obsługi odnosi się do platformy, która jest przeznaczona 

wyłącznie do sporadycznych przeglądów, obsługi remontowej i modyfikacji. Do celów kategoryzacji 

platforma nie może być sklasyfikowana jako platforma całkowicie bez obecności obsługi, chyba że: 

1) organizowane są wizyty na platformie w celu przeprowadzenia na niej określonych planowanych 

przeglądów, obsługi remontowej lub modyfikacji, 

2) nie przewiduje się, aby wizyty trwały dłużej niż 12 godzin w okresach, w których można spodziewać 

się trudnych warunków pogodowych, 

3) spełnione są również kryteria ewakuacji 1–3 dla platform S2 z zakładaną obecnością obsługi i 

planowaną ewakuacją. 

1.1.3.4. Inne sposoby klasyfikacji morskich stacji elektroenergetycznych 

Zgodnie z DNVGL-ST-0145: 

Morskie stacje elektroenergetyczne są powszechnie definiowane według jednego z dwóch typów: 

A. Typ A: Platforma normalnie bez obecności obsługi, z urządzeniami elektroenergetycznymi. 

Spodziewana obecność personelu dotyczy wyłącznie przeglądów i obsługi remontowej w godzinach 

pracy, w porze dziennej. Dotyczy to często małych platform prądu przemiennego. 

B. Typ B: Platforma z tymczasową lub stałą obecnością obsługi, zajmowana jednocześnie przez 

urządzenia elektroenergetyczne i pomieszczenia mieszkalne. Personel przebywa na platformie na stałe 

(tj. spędza na niej swój wolny czas oraz noce) podczas planowanych prac lub czynności obsługowych 

odbywających się na instalacji. Po opuszczeniu instalacji przez personel wszystkie układy należy 

przywrócić do stanu bezpiecznego i bezobsługowego. Platforma powinna posiadać wszystkie systemy 

zapewniające bezpieczeństwo personelu, charakterystyczne dla platformy z obecnością obsługi w 

warunkach normalnych, ale również dodatkowe funkcje, które można pozostawić na dłuższy czas bez 

dodatkowych zagrożeń, takich jak rozwój bakterii Legionella w instalacjach wodnych. Jest to często 

rozwiązanie wybierane dla większych platform, na przykład platform wysokiego napięcia prądu 

stałego (WN/DC). 

C. Typ C: Personel jest obecny w normalnych warunkach w porze dziennej i nocnej. Może to być 

oddzielna platforma z pomieszczeniem mieszkalnym lub platformy połączone mostem. 
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1.1.3.5. Skutki awarii 

W ramach skutków awarii należy uwzględnić przewidywane straty dla właściciela, innych operatorów oraz 

całej branży. Poniższe opisy istotnych czynników stanowią podstawę do określenia odpowiednich poziomów 

bezpieczeństwa pod kątem skutków awarii. 

W przypadku konstrukcji morskich farm wiatrowych uwzględnia się trzy klasy bezpieczeństwa: 

a) Klasa niskiego ryzyka (L3) jest stosowana w przypadku konstrukcji, których awarie wiążą się z niskim 

ryzykiem odniesienia obrażeń ciała i wywołania zanieczyszczeń, niskim ryzykiem w zakresie skutków 

ekonomicznych oraz pomijalnym ryzykiem dla życia ludzkiego. 

b) Klasę normalnego ryzyka (L2) stosuje się w przypadku konstrukcji, których awarie wiążą się  

z pewnym ryzykiem odniesienia obrażeń ciała, wywołania zanieczyszczeń lub spowodowania 

pomniejszych strat społecznych, bądź możliwością wystąpienia znaczących skutków ekonomicznych. 

c) Klasę wysokiego ryzyka (L1) stosuje się w przypadku konstrukcji, których awarie wiążą się z dużym 

prawdopodobieństwem obrażeń ciała lub śmierci, wywołania znaczących zanieczyszczeń lub 

spowodowania istotnych strat społecznych, bądź bardzo poważnych skutków ekonomicznych. 

1.1.4. Model analizy podstawowej 

W przypadku planu ogólnego konstrukcji oraz układu przestrzennego głównych i pomocniczych instalacji 

należy przeprowadzić analizę podstawową w celu weryfikacji projektu na pierwszym etapie. Analiza HAZID 

(identyfikacja zagrożeń) może być co do zasady przeprowadzona jako prosta ocena ryzyka dla instalacji  

i platformy. Głównym celem analizy HAZID jest określenie konkretnych potencjalnych zagrożeń, problemów 

związanych ze zdolnością operacyjną, względów środowiskowych oraz oddziaływań związanych z koncepcją 

projektową. Ta analiza (HAZID lub inna metoda) powinna uwzględniać zdarzenia, takie jak: 

a) Integralność konstrukcyjna w przypadku uszkodzenia fundamentu. 

b) Śmiertelne porażenie elektryczne. 

c) Pożar i wybuch. 

d) Niebezpieczeństwo fizyczne (np. wskutek operacji dźwigowych). 

e) Uwolnienie substancji toksycznych lub niebezpiecznych. 

f) Działania ratownicze i ewakuacyjne. 

g) Dostęp i wyjście. 

Analiza podstawowa powinna dać odpowiedź, czy wszystkie instalacje i elementy wyposażenia są obecne  

w planach projektu koncepcyjnego w celu uniknięcia tego typu zdarzeń lub zapewnienia bezpieczeństwa  

w przypadku ich wystąpienia. 

Poniższa tabela przedstawia sytuacje, w których powinna zostać przeprowadzona analiza HAZID (opisana 

jako wstępny przegląd bezpieczeństwa, listy kontrolne i analiza wariantowa): 
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Rysunek 1.1.4-1 Metody analizy ryzyka mają zastosowanie na każdym etapie realizacji w oparciu o dokumentację 

Dunameering 

EN PL 

Feasibility studies Studia wykonalności 

Conceptual design Projekt koncepcyjny 

Pilot plant operation Pilotażowa eksploatacja instalacji 

Detailed engineerinh Projekt wykonawczy 

Construction & startup Budowa i rozruch 

Normal operations Eksploatacja w warunkach normalnych 

Decommissioning Likwidacja 

Preliminary safety review Wstępny przegląd bezpieczeństwa 

Checklists Listy kontrolne 

What-If analysis Analiza wariantowa 

HAZOP HAZOP 

FME(C)A FME(C)A 

Human Reliabilty Analysis Analiza niezawodności człowieka 

Bowtie Analysis Analiza metodą „muchy” (Bow-tie) 

 

Bardziej szczegółowa ocena ryzyka dla poszczególnych instalacji i głównych elementów wyposażenia 

zostanie przeprowadzona na dalszych etapach projektowania. Opisano w punkcie 2.2 opracowania. 

1.2 . Projekt podstawowy (FEED) 

1.2.1. Opis 

Ta faza projektowania jest oparta na projekcie koncepcyjnym i będzie podstawą do opracowania projektu 

wykonawczego. 

Projekt podstawowy jest czasami określany skrótem FEED (Front End Engineering Design). 
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Rysunek 1.2.1-1 Typowy przepływ pracy w ramach projektu FEED, oparty na najlepszych praktykach opisanych w 

opracowaniu „Front-End Design. A Bentley White Paper.”. 

EN PL 

Concept Selection (Pre-FEED) 
Wybór koncepcji (etap poprzedzający 

projekt FEED) 

Front-End Engineering and Design (FEED) 
Projekt FEED (Front-End Engineering and 

Design) 

Process Simulations Symulacje procesów 

Preliminary GA’s Wstępne ogólne rysunki zestawieniowe 

Process Flow Diagrams Schematy technologiczne 

Preliminary Layout Wstępny układ przestrzenny 

Preliminary P&IDs Wstępne schematy P&ID 

CAPEX +/- 30% CAPEX +/- 30% 

Concept Selected? Czy wybrano koncepcję? 

Instrument & Electrical schematics 
Schematy aparatury oraz urządzeń i 

instalacji elektrycznych 

Data Sheets Arkusze danych technicznych 

Process and Utility P&IDs 
Schematy P&ID instalacji technologicznych 

i sieci zewnętrznych 

HAZOP / Safety Reviews Przeglądy HAZOP/bezpieczeństwa 

Inituate 3D Plant Design Zainicjowanie projektu 3D instalacji 

FEED Defined? Czy zdefiniowano projekt FEED? 

1. Dokument z założeniami projektowymi powinien zostać opracowany na początkowych etapach procesu 

projektowania w celu udokumentowania podstawowych kryteriów stosowanych w projekcie ogólnym. 

Podstawowe dane powinny być określone co najmniej z uwzględnieniem następujących kwestii: 

a) lokalizacja platformy i jej głównych funkcji, 

b) opis ogólny, główne wymiary i głębokość wody, 

c) rodzaj podwodnej części konstrukcji i fundamentu, 

d) obowiązujące przepisy techniczne, normy, przepisy prawne itp., 

e) koncepcja statyki uwzględniająca współczynniki bezpieczeństwa, 

f) żywotność eksploatacyjna platformy. 

2. Warunki meteorologiczne i oceanograficzne powinny być określone co najmniej z uwzględnieniem 

następujących kwestii: 

a) wiatr: średni i ekstremalny, rozkład kierunkowy, turbulencje i porywy, stabilność atmosferyczna 

(gradient wiatru), 

b) fale: średnie i ekstremalne wysokości, rozkład kierunkowy, okresy i widmo, 

c) prądy: średnie i ekstremalne, rozkład kierunkowy, 

d) poziom wody: średnia głębokość, wysokie i niskie stany, nagony sztormowe, 
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e) temperatura: zakresy temperatur wody morskiej i powietrza, 

f) gęstość powietrza i wody, 

g) lód: lód morski i oblodzenie konstrukcji, 

h) zasolenie i korozyjność powietrza oraz wody, 

i) ciśnienie atmosferyczne, 

j) wilgotność względna, 

k) opady atmosferyczne: deszcz, śnieg, grad, 

l) promieniowanie słoneczne, promieniowanie ultrafioletowe, 

m) częstotliwość wyładowań atmosferycznych, 

n) aktywność sejsmiczna i trzęsienia ziemi, 

o) ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak cyklony, tsunami i huragany, 

p) porastanie organizmami morskimi, 

q) warunki tymczasowe związane z transportem i montażem. 

3. Warunki geotechniczne powinny być określone co najmniej z uwzględnieniem następujących kwestii: 

a) zakres i zasadność programu badań geotechnicznych, 

b) opis dna morskiego i warunków gruntowych, 

c) dane charakterystyczne, 

d) stabilność, osiadania wstępne i długoterminowe oraz nachylenie, zapadliska, 

e) możliwość wbijania pali / optymalizacja rozwiązań, 

f) fale piaskowe i ruchome ławice piaskowe, 

g) wymywanie. 

4. Elementy konstrukcji stalowej powinny być określone co najmniej z uwzględnieniem następujących 

kwestii: 

a) kategoryzacja elementów konstrukcyjnych (specjalne/pierwszorzędowe/drugorzędowe), 

b) materiały (w tym certyfikacja), 

c) spawanie, 

d) tolerancje fabrykacji, 

e) badania nieniszczące (zakres, metody i kryteria odbioru) podczas fabrykacji, 

f) system ochrony antykorozyjnej. 

5. Części nadwodne powinny być określone co najmniej z uwzględnieniem następujących kwestii: 

1. rzędne pokładu i wolna przestrzeń powyżej założonego w projekcie grzbietu fal, 

2. punkty styku pomiędzy konstrukcją wsporczą a częściami nadwodnymi, 

3. geometria, masa i środek ciężkości głównych elementów, 

4. tryb pracy, liczba osób na pokładzie, 

5. środki dostępu i ewakuacji (lądowisko dla śmigłowców, łodzie ratunkowe itp.), 

6. zasięg dźwigu, 

7. kategoryzacja elementów konstrukcyjnych, 

8. materiały (w tym certyfikacja), 

9. spawanie, 

10. połączenia śrubowe z uwzględnieniem sprężania, 

11. tolerancje fabrykacji, 

12. badania nieniszczące (zakres, metody i kryteria odbioru) podczas fabrykacji, 

13. system ochrony antykorozyjnej, 

14. dodatkowe funkcje wymagane dla ścian i pokładów części nadwodnych w zakresie odporności na 

wybuch i/lub pożar, z uwzględnieniem dostępności atestowanych przejść instalacyjnych 

odpowiednich do klasy odporności pożarowej przewodów wentylacyjnych, rurociągów oraz kabli 

elektrycznych, 

15. wymagania dotyczące szczelności barier wokół obszarów chronionych za pomocą instalacji 

zalewowych lub instalacji gaśniczych typu OxyReduct, 

16. wytrzymałość i szczelność dla barier wodoszczelnych, stosownie do przypadku. 

1.2.2. Materiały wynikowe fazy Projektu podstawowego 

Wymienione poniżej dokumenty i rysunki powinny stanowić materiały wynikowe z etapu Projektu 

podstawowego, przy czym jednak ta lista nie ma charakteru zamkniętego.1.2.2.1. Konstrukcja ogólna 

1. Podstawy projektowania konstrukcji. 

2. Uwagi ogólne. 
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3. Rejon podejścia dla śmigłowców. 

4. Koncepcja dostępu i transportu. 

5. Studium morskie. 

6. Układ przestrzenny obiektu (w tym sektory podejścia dla śmigłowców, podejście dla kabli 

podmorskich, sąsiadujące istniejące i planowane instalacje, sektory podejścia dla jednostek 

pływających, zasięg roboczy dźwigu itp.), 

7. Ogólny plan rozmieszczenia (wszystkie pokłady i przedziały, ogólne rozmieszczenie wyposażenia, 

rzuty z góry i z boku, główne wymiary, poziomy morza i dane dotyczące fal oraz szacowane położenie 

dźwigów, lądowisk dla śmigłowców, pól odkładczych, pomieszczeń mieszkalnych i kabli wysokiego 

napięcia). 

8. Koncepcja oznakowania. 

1.2.2.2. Projekt konstrukcji 

1. Analizy konstrukcyjne według modelu podstawowego. 

2. Rysunki konstrukcji nadwodnych, kratownicowych i fundamentowych (wraz z typowymi 

przekrojami). 

3. Rysunki konstrukcyjne wszystkich elementów osprzętu. 

4. Rysunki konstrukcyjne i analiza dotyczące lądowiska dla śmigłowców (jeśli dotyczy), cokołu żurawia, 

punktu spoczynkowego wysięgnika żurawia, szyn żurawia, spocznika mostu, fundamentów ciężkiego 

sprzętu, bunkrowni itp. 

5. Rysunki poglądowe (np. klasyfikacja stali, obszary zastrzeżone itp.). 

6. Analiza spadających i podwieszonych obiektów. 

7. Ogólne obciążenia pokładów dla wszystkich tego typu konstrukcji. 

8. Szczegółowa statyka dla obszarów krytycznych lub elementów. 

9. Ruszt do analizy etapu budowy. 

10. Rysunki konstrukcyjne i analiza rusztu oraz mocowań morskich. 

1.2.2.3. Pale i fundamenty 

1. Raporty dotyczące wymywania i stabilności dna morskiego. 

2. Raport z projektowania fundamentów (wraz z podstawą do obliczeń w ramach analizy fundamentów). 

3. Projekt procedury palowania. 

4. Raport z wymiarowania mat przeciwbłotnych. 

5. Analiza projektu wbijania pali. 

6. Projekt raportu dotyczącego emisji hałasu podczas palowania. 

7. Definicja systemów podlewek. 

1.2.2.4. Ochrona przed korozją 

1. Zabezpieczenie antykorozyjne poniżej poziomu wody. 

2. Specyfikacja powłok malarskich / koncepcja ochrony antykorozyjnej. 

3. Plan ogólny powłok. 

1.2.2.5 Modele 

1. Kompletny model 3D–CAD z poszczególnymi warstwami. 

2. Pliki wejściowe do wszystkich obliczeń i analiz. 

3. Kompletny model powierzchni 3D do analizy MES. 

1.2.2.6. Wyposażenie mechaniczne 

1.2.2.6.1. Specyfikacje 

1. Wymagania funkcjonalne i opis funkcjonalny 

2. Główne elementy z arkuszem danych projektowych 

3. Wstępny wykaz punktów pomiarowych 

4. Definicja punktów styku 

5. Odniesienia do schematów, tabel itp. 
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1.2.2.6.2. Schematy orurowania i oprzyrządowania (P&ID) 

W schematach orurowania i oprzyrządowania należy stosować symbole graficzne i powinny one zawierać co 

najmniej następujące informacje: 

1. Funkcja lub rodzaj wyposażenia, w tym napędów, przenośników oraz zamontowanych urządzeń 

rezerwowych. 

2. Numer identyfikacyjny wyposażenia, w tym napędów, przenośników oraz zamontowanych urządzeń 

rezerwowych. 

3. Dane charakterystyczne wyposażenia, w razie potrzeby podane w oddzielnych wykazach. 

4. Wskazanie średnicy nominalnej, ciśnienia znamionowego, materiału i rodzaju rurociągów, na 

przykład z rozbiciem na numery rurociągów, ich klasy lub numery identyfikacyjne. 

5. Szczegóły wyposażenia, rurociągów, armatury oraz izolacji termicznej. 

6. Funkcje pomiarów procesowych i sterowania procesowego wraz z numerami identyfikacyjnymi. 

7. Dane charakterystyczne napędów, w razie potrzeby podane w oddzielnych wykazach. 

8. Przebieg i kierunek przepływu. 

9. Typ najważniejszych podstawowych elementów i czujników. 

10. Najważniejsze materiały konstrukcyjne na potrzeby wyposażenia. 

11. Rzędne platform i orientacyjne względne położenie wyposażenia w płaszczyźnie pionowej. 

12. Oznaczenie referencyjne armatury. 

13. Oznaczenie/oznakowanie wyposażenia. 

14. Rozmieszczenie elementów w bunkrowni. 

1.2.2.7. Wyposażenie elektryczne 

1.2.2.7.1 Specyfikacja wyposażenia 

1. Wymagania funkcjonalne. 

2. Zasady budowy. 

3. Zastosowane przepisy techniczne i normy. 

4. Główne tryby pracy (tj. oświetlenie normalne, oświetlenie awaryjne). 

5. Wykaz punktów pomiarowych. 

6. Wykaz głównych elementów instalacji* wraz z arkuszami danych technicznych. 

7. Zużycie energii elektrycznej. 

8. Masy. 

9. Powiązania z innymi układami (tj. układami automatyki, zabezpieczeń i teletechnicznymi). 

10. Wykaz innych powiązanych układów – za pośrednictwem automatyki i bezpośrednich połączeń 

międzysystemowych (tj. instalacje wykrywanie pożaru). 

11. Opis funkcjonalny powiązań (w zakresie automatyki platformy). Np. przyczyna, środek zaradczy, 

opis. 

12. Typ interfejsów sygnałowych (np. połączenie stałe, magistrala). 

13. Dokumentacja okablowania. 

14. Zasada realizacji redundancji. 

15. Obliczenia dyspozycyjności. 

16. Odniesienia do schematów, tabel itp. 

* Głównymi elementami są wszystkie urządzenia, dla których dostępny jest arkusz danych technicznych i 

które spełniają wymagania określone w niniejszym opracowaniu oraz w specjalnych normach. Można je 

zdefiniować jako pomocnicze części głównych części i układów oraz instalacji morskiej stacji 

elektroenergetycznej. Od transformatora poprzez urządzenie oświetleniowe do szyny zbiorczej. Zazwyczaj 

posiadają numer do zamówienia w katalogu producenta. 

1.2.2.7.2. Obliczenia 

1. Powód obliczeń. 

2. Definicje zmiennych i założeń. 

3. Zrozumiałe wzory. 

4. Podsumowanie wyników i wnioski. 

5. Odniesienia (do reguł lub określonych wartości ze źródeł specjalnych). 
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1.2.2.7.3. Schemat jednokreskowy 

Schematy połączeń powinny być sporządzone zgodnie z następującymi normami: 

a) IEC 81346-1 – Systemy przemysłowe, instalacje i urządzenia oraz wyroby przemysłowe – Zasady 

strukturyzacji i oznaczenia referencyjne – Część 1: Reguły podstawowe. 

b) IEC 81346-2 – Systemy przemysłowe, instalacje i urządzenia oraz wyroby przemysłowe – Zasady 

strukturyzacji i oznaczenia referencyjne – Część 2: Klasyfikacja obiektów i kody klas. 

Symbole graficzne powinny być zgodne z normą IEC 60617 – Symbole graficzne stosowane w schematach. 

Należy uwzględnić następujące pozycje: 

1. strona tytułowa zawierająca tytuł, historię rewizji i legendę, 

2. plan rozmieszczenia rozdzielnic (oznakowanie, nazwa, miejsce montażu, rozmiar, ciężar, typ, stopień 

ochrony (IP), kolor, człony wraz z wymiarami), 

3. wygenerowany automatycznie schemat zacisków, 

4. zestawienie materiałów – do weryfikacji po zaakceptowaniu rysunku do realizacji, 

5. funkcja lub rodzaj wyposażenia, 

6. identyfikacja wraz nazwą wyposażenia, 

7. dane charakterystyczne wyposażenia, w razie potrzeby podane w oddzielnych wykazach. 

1.2.2.7.4. Rysunki wyposażenia 

1. Wymiary w jednostkach SI. 

2. Informacje dotyczące danej instalacji. 

1.2.2.7.5. Rysunek zestawieniowy 

Rysunki zestawieniowe powinny przedstawiać rozmieszczenie urządzeń w określonym miejscu. Należy 

przedstawić wyposażenie i otoczenie. 

1. układ ogólny, 

2. przekroje, 

3. oznakowanie instalacji, 

4. wymiary w jednostkach SI, 

5. informacje dotyczące danej instalacji, 

6. projekt podstawowy fundamentu. 

Wymagania dotyczące typu rysunków opisano w punkcie 1.4.4. Treść rysunków 

1.2.2.7.6. Rysunki dyspozycyjne 

Ten typ dokumentu opisuje rozmieszczenie układów rozproszonych w pomieszczeniu, na pokładzie itp. 

1. podstawowy układ w danym obszarze, pomieszczeniu lub na pokładzie, 

2. oznakowanie instalacji, 

3. wymiary w jednostkach SI, 

4. informacje dotyczące danej instalacji. 

1.2.2.7.7. Wykaz wejść/wyjść (jeżeli jest wymagany na tym etapie) 

Opisuje, w jaki sposób przyporządkowuje się wzajemnie elementy oprzyrządowania/automatyki. 

1. numeracja/oznakowanie, 

2. opis sygnałów, 

3. typ oprzyrządowania/wyposażenia/układu sterowania, 

4. lokalizacja, 

5. typ We/Wy, typ sygnału, 

6. zakres sygnału, nastawa (jeśli dotyczy), poziom alarmowy. 

1.2.2.7.8. Wykaz części 

1. Wykaz wyposażenia zamontowanego w ramach danej instalacji. 
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2. Informacje o dostawcy, zużyciu energii elektrycznej, określonych wartościach, materiale i nastawach. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące instalacji. 

4. Wymagania dotyczące certyfikacji lub dopuszczenia. 

1.2.2.7.9. Dokumentacja okablowania 

1. Zasady dotyczące wytyczania tras kablowych. 

2. Odseparowanie grup kabli. 

3. Realizacja redundancji. 

4. Typy kabli. 

5. Wykaz kabli. 

1.2.2.7.10 Oceny ryzyka dla bezpieczeństwa i środowiska 

1. Raport z analizy HAZID 

2. Raport z analizy HAZOP 

3. Ocena zagrożenia pożarowego i wybuchowego (FERA) 

4. Ocena warunków do ucieczki, ewakuacji i działań ratowniczych 

1.2.2.7.11. Projektowanie rozwiązań w zakresie BHPiOŚ i zapobiegania stratom 

1. Plany dróg ewakuacyjnych 

2. Ocena klasyfikacji przestrzeni zagrożonych wybuchem 

3. Schematy UFD i P&ID instalacji przeciwpożarowych 

4. Plany instalacji przeciwpożarowych 

5. Obliczenia projektowe instalacji przeciwpożarowej 

1.3 . Projekt wykonawczy 

1.3.1. Opis 

Etap projektu wykonawczego jest potrzebny w procesie realizowania zakupów konstrukcji, 

podzespołów oraz opracowywania projektów wykonawczych elementów sprzętowych i 

oprogramowania. Wynikiem tej fazy jest ostateczny układ instalacji oraz dane charakterystyczne i 

powiązania. 

 

Rysunek 1.3.1-1 Ogólne etapy procesu projektowania w porównaniu z harmonogramem planowania strategicznego, w 

oparciu o zintegrowane planowanie i projektowanie morskich farm wiatrowych, M. B. ZAAIJER, Uniwersytet techniczny 

w Delft, Holandia 
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EN PL 

Design Projekt 

Technical feasibility study Techniczne studium wykonalności 

Function - realization plan Funkcja – plan realizacji 

Cost benefits – showstoppers Korzyści kosztowe – czynniki blokujące 

Conceptual design Projekt koncepcyjny 

Preliminary design concept Wstępna koncepcja projektowa 

Costs – EIA 
Koszty – ocena oddziaływania na 

środowisko 

Structural design Projekt konstrukcyjny 

Final design Projekt końcowy 

Budgeting – interfacing Budżetowanie – określanie powiązań 

Elaborations / specification Opracowania/specyfikacje 

System specifications Specyfikacje układów 

Specifications - work plan Specyfikacje – plan prac 

Strategic planning Planowanie strategiczne 

Project identification Identyfikacja inwestycji 

Objectives – problem Cele – problemy 

Economic feasibility study Studium wykonalności ekonomicznej 

Updated objectives Zaktualizowane cele 

Permitting – financing Uzyskiwanie pozwoleń – finansowanie 

Updated objectives Zaktualizowane cele 

Contracting Udzielenie zamówienia 

Updated objectives Zaktualizowane cele 

Go ahead decision Decyzja o rozpoczęciu realizacji 

 

Projekt wykonawczy obejmuje wszystkie analizy projektowe: 

1. zatwierdzone do realizacji (AFC) rysunki projektu wykonawczego, 

2. specyfikacje, 

3. procedury i raporty wymagane do umożliwienia fabrykacji, 

4. transport, 

5. montaż, 

6. rozruch wstępny, 

7. rozruch połączeń (HUC), 

8. uruchomienie i eksploatacja platformy. 

Analizy projektowe obejmują wszystkie warunki projektowe: 

1. na miejscu (fale, prądy, wiatr, pływy, osiadanie, trzęsienie ziemi, lód, wypadki, redundancja itp.), 

2. budowa (fabrykacja, transport z załadunkiem, montaż, w tym ustawianie w pionie, podnoszenie, 

wbijanie pali i przewodów, tymczasowe warunki montażu, wytrzymałość i stabilność), 

3. zmęczenie, korozja, 

4. awarie, 

5. inne istotne warianty obliczeniowe (tj. drgania pokładu). 

Rysunki projektowe obejmują: 

1. rzuty poziome i pionowe pokładu, 

2. kratownice główne i pomocnicze, 

3. połączenia (złącza) i elementy usztywniające, 

4. szczegółowe informacje dotyczące spawania, 

5. szczegóły dotyczące pali i przewodów, 

6. ucha pokładowe i inne zaczepy do podnoszenia, 

7. stężenia mocujące, 

8. kratownice i stężenia nośne, 

9. osprzęt, 
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10. wszelkie inne szczegóły wymagane do fabrykacji platformy, 

11. punkty zaczepienia/mocowania, 

12. węzły główne i pomocnicze, 

13. rysunki rusztu i mocowań morskich, 

14. ciągi piesze, schody i drabiny. 

Specyfikacje obejmują następujące kwestie: 

1. projekt i budowa, 

2. wyposażenie i materiały, 

3. powłoki malarskie i zabezpieczenia antykorozyjne, 

4. połączenia i rozruch, 

5. inne według potrzeb. 

Procedury określają niektóre krytyczne operacje etapowo, aby zapewnić ich realizację zgodnie z wymaganiami 

projektowymi. Mogą to być: 

1. spawanie, 

2. załadunek, mocowanie i transport, 

3. rozpoczęcie montażu, ustawianie w pionie i umieszczanie na dnie morskim, 

4. montaż pali i przewodów, 

5. podlewki, 

6. podnoszenie i montaż pokładu, 

7. czynności przedrozruchowe i HUC, 

8. ucieczka i ewakuacja, 

9. inne. 

1.3.2. Materiały wynikowe fazy projektu wykonawczego 

1. Procedury prac. 

2. Specyfikacja budowy i fabrykacji. 

3. Specyfikacja materiałowa. 

4. Typowe szczegóły spawania i geometria węzłów (w tym materiał części spawanych, typ spoin, 

kształty spoin oraz wymiar „a” spoin pachwinowych, kontrola połączeń z uwzględnieniem obszaru i 

przeznaczenia). 

5. Protokół kontroli ciężaru. 

6. Analiza oddziaływania i kolizji łodzi (na podstawie studium morskiego) zgodnie z założeniami 

projektowymi. 

7. Ogólna statyka zgodnie z założeniami projektowymi. 

8. Przedmiary materiałowe dla kompletnej konstrukcji stalowej (moduły nadwodne). 

9. Instrukcje montażu kabli, plan kabli (graficzne przedstawienie zorientowane na instalację), dyspozycja 

kabli (rysunek tras przestrzennych kabli), dyspozycja korytek kablowych, rysunki koordynacyjne 

kabli, z uwzględnieniem podpór kabli WN. 

10. Schemat połączeń zacisków. 

11. Procedury obsługi remontowej. 

12. Instrukcje eksploatacji, 

13. Instrukcje informacyjne dotyczące instalacji. 

14. Podręczniki szkoleniowe. 

15. Praktyki wykonawców i/lub podwykonawców, w tym normy. 

16. Ostateczne zasady budowy. 

17. Dokumenty techniczne producentów przed złożeniem zamówienia. 

18. Obliczenia i rysunki wykonawców i/lub podwykonawców. 

19. Obliczenia i rysunki dostawców. 

20. Procedury prób warsztatowych wyposażenia, maszyn i materiałów. 

21. Wykaz odstępstw. 

22. Procedury rozruchu platformy na lądzie. 

23. Model 3D – CAD. 



 
 
 

 

Strona 77 z 511 

 

Projekt wykonawczy zostanie sfinalizowany we współpracy z jednostką notyfikowaną, zgodnie z kontraktem 

zawartym z Zamawiającym lub zgodnie z lokalnymi przepisami. 

1.4 . Ocena projektu 

Ten proces dotyczy weryfikacji i zatwierdzenia projektu przez wyznaczoną osobę trzecią lub jednostkę 

notyfikowaną, zgodnie z przepisami. Dokumentacja i rodzaj wymaganych certyfikatów muszą być określone 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Należy jasno określić kryteria akceptacji. Zastosowanie mają 

zasady i przepisy. Przegląd projektu opiera się na zasadach Germanischer Lloyd Rules oraz zaktualizowanych 

zalecanych praktykach DNV GL, zatem na różnych etapach, zwłaszcza wymaganych polskim prawem 

budowlanym, w pozwoleniu na budowę mogą być wymagane również inne dokumenty wymienione w dalszej 

części dokumentu. Certyfikacja stacji elektroenergetycznej dla morskiej stacji elektroenergetycznej nie jest 

objęta przepisami IEC. Zgodnie z polskim prawem należy wykonać ekspertyzy. Wyszczególnione dokumenty 

są przykładem tego, jak można zrealizować ten proces. 

Przegląd projektu jest procesem ciągłym podczas całego etapu projektowania w ramach budowy morskiej 

stacji elektroenergetycznej. Typowy proces przeglądu projektu obejmuje współpracę z jednostką certyfikującą 

na wczesnych etapach, w których otrzymano wstępne uwagi, tak aby projektant upewnił się, że po zakończeniu 

projektu jednostka certyfikująca nie dokona żadnych istotnych zmian. Typowa współpraca z CB obejmuje 

uzgodnienie pośrednich kamieni milowych i deklaracji zgodności powiązanych z dwoma lub trzema pakietami 

dokumentacji projektowej wydanymi na różnych etapach, przy czym pierwszy z nich dotyczy projektu 

konstrukcji, a kolejne pakiety systemów bezpieczeństwa, gdzie pozostałe nie są już tak istotne. Oczywiście 

zależy to od zakresu podlegającego certyfikacji (zazwyczaj konstrukcja podstawowa i systemy 

bezpieczeństwa). 

1.4.1. Specyfikacja 

1.4.1.1. Założenia projektowe 

Na początkowym etapie procesu projektowania – założeniem projektowym jest pierwsza weryfikacja przez 

osobę trzecią. Ten dokument lub te dokumenty powinny zawierać: 

1. lokalizacja platformy/jednostki i główne funkcje, 

2. opis ogólny, główne wymiary i głębokość wody, 

3. warunki środowiskowe*, 

4. dane geotechniczne, 

5. obowiązujące przepisy techniczne, normy, przepisy prawne itp. wraz z rewizjami i datami, 

6. żywotność eksploatacyjna platformy, 

7. wymagania dotyczące powiązań części nadwodnych ze szczegółami rozstawu nóg, ciężaru części 

nadwodnych i środka ciężkości, wymiarów osprzętu i tras, 

8. materiały i spawanie, 

9. system malarski i zabezpieczeń antykorozyjnych, 

10. koncepcja przeglądów eksploatacyjnych, 

11. sposób montażu, 

12. układ fundamentów, 

13. układ jednostek. 

* Zgodnie z zasadami DNV GL warunki środowiskowe, które muszą być zmierzone lub opisane są 

następujące: 

1. wiatr – prędkość i profile, 

2. fale – wysokość i okresy, 

3. prąd – prędkość i profil, 

4. pływy – prędkość i profil, 

5. temperatura, 

6. gęstość powietrza i wody, 

7. gromadzenie się śniegu i lodu, 
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8. trzęsienia ziemi, w tym szczytowe przyspieszenie gruntu, 

9. porastanie organizmami morskimi, 

10. inne istotne zjawiska. 

1.4.1.2. Specyfikacja materiałowa 

Materiały konstrukcyjne powinny być określone zgodnie z wymaganiami normy EN 10225 i specjalnymi 

wymaganiami wybranego stowarzyszenia klasyfikacyjnego oraz w odniesieniu do zastosowanej normy. 

Materiały i wymagania dla nich szerzej opisano w punkcie 3.2 Materiały. 

1.4.1.3. Ochrona katodowa 

1. Rodzaj instalacji, np. anody, układ z zewnętrznym źródłem prądu. 

2. Żywotność instalacji i parametry środowiskowe. 

3. Obliczenia i projekt. 

4. Ocena wpływu zakłóceń między anodami i/lub między konstrukcjami. 

5. Rodzaj obróbki powierzchni i obszary stref do określenia. 

6. Produkcja i montaż anod. 

7. Wymagania dotyczące gęstości prądu. 

8. Szczegóły instalacji z zewnętrznym źródłem prądu, jeżeli dotyczy. 

1.4.1.4. Specyfikacja powłok malarskich 

1. Dobór materiałów na powłoki, przygotowanie powierzchni, procedury nakładania, w tym 

harmonogramy napraw i przeglądów. 

2. Postępowanie z materiałami na powłoki i ich przechowywanie. 

3. Wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4. Kwalifikacje personelu. 

1.4.1.5. Fabrykacja 

Proces fabrykacji powinien być nadzorowany i zaakceptowany przez wybraną osobę trzecią lub jednostkę 

notyfikowaną, w zależności od przepisów i wymagań kontraktu. Wymagania dotyczące procesu fabrykacji 

znajdują się w punkcie 2 – Konstrukcja i w punkcie 3 – Wyposażenie i instalacje. 

1.4.1.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Ochrona przeciwpożarowa dzieli się na dwie części: 

A. pasywna ochrona przeciwpożarowa, 

B. aktywna ochrona przeciwpożarowa. 

Pasywna ochrona przeciwpożarowa powinna zapobiegać poważnym skutkom pożaru lub je łagodzić. 

Kwestie, które należy uwzględnić: 

1. zapobieganie eskalacji z jednego obszaru na obszar przyległy, 

2. ochrona personelu przed pożarem, wysoką temperaturą i dymem, 

3. zabezpieczenia wyposażenia i instalacji, które są wymagane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, 

4. utrzymanie integralności konstrukcji przez określony czas, 

5. ocena i obliczenia obciążeń ogniowych, 

6. główne strefy pożarowe do wyznaczenia w kierunku poziomym i pionowym. 

7. Strefy zagrożenia wybuchem. 

Aktywna ochrona przeciwpożarowa obejmuje: 

1. wszelkiego rodzaju instalacje gaśnicze, urządzenia stałe i przewoźne oraz przeznaczone dla 

określonych obszarów, 

2. środki ochrony indywidualnej. 
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1.4.1.7. Koncepcja dostępu i transportu 

1. Rodzaj transportu, statku i/lub śmigłowca. 

2. Ograniczenie warunków środowiskowych do celów transportu. 

3. Wyposażenie do wsiadania/wysiadania personelu. 

4. Wyposażenie do załadunku/rozładunku towarów. 

5. Schody, drabiny, ciągi piesze, przygotowanie powierzchni itp. 

6. Drogi ewakuacyjne do miejsc zbiórki i/lub innych bezpiecznych obiektów. 

7. Projekt i budowa miejsc do cumowania ładzi / lądowisk dla śmigłowców. 

8. Obliczenia/symulacja metod prowadzenia działań ratunkowych. 

9. Systemy znakowania i naprowadzania zapewniające bezpieczny dostęp. 

1.4.1.8. Koncepcja eksploatacji 

W zależności od trybu pracy przedstawionego w punkcie 1.1.3 koncepcja eksploatacji powinna opisywać 

wszystkie tryby pracy po zakończeniu montażu, przez cały okres eksploatacji. Ta koncepcja ma ogromny 

wpływ na pozostałą część projektu i powinna zostać przedstawiona na etapie wstępnym do weryfikacji. 

Bezpośrednio powiązane i mające duży wpływ są koncepcje dostępności i likwidacji. 

Praca instalacji wymienionych poniżej powinna być zweryfikowana pod względem integralności 

proponowanego rozwiązania: 

1. Instalacje oleju opałowego. 

2. Instalacje oleju smarnego. 

3. Instalacje wody chłodzącej. 

4. Instalacje ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. 

5. Instalacja zasilania podstawowego i awaryjnego. 

6. Instalacje gaśnicza. 

7. Operacje dźwigowe. 

8. Podejście dla jednostki do transportu zaopatrzenia i obsługi. 

9. Transport obsługi. 

10. Bunkrowanie paliwa i wody. 

11. Gospodarowanie oraz odprowadzanie odpadów i ścieków. 

12. Podejście dla śmigłowców. 

13. Koncepcja minimalnego zatrudnienia dla morskiej stacji elektroenergetycznej. 

Ogólne koncepcje powinny być zweryfikowane przez osobę trzecią: 

14. podstawowe procedury eksploatacyjne dla wszystkich instalacji i ich współdziałania, 

15. systemy komunikacji wraz z koncepcją dyspozycyjności/redundancji, 

16. układ zabezpieczeń przekształtników HVDC wraz z koncepcją dyspozycyjności/redundancji, 

17. układ zabezpieczeń transformatora mocy i układu przesyłowego wraz z koncepcją 

dyspozycyjności/redundancji, 

18. systemy bezpieczeństwa do celów ewakuacji i/lub ucieczki w przypadku pożaru, wypadku i/lub 

oddziaływania na środowisko. 

1.4.1.9. Koncepcja ewakuacji 

Należy określić strategię i koncepcję ewakuacji z platformy. 

1.4.1.9.1. Przepisy techniczne oraz normy 

1. Kod OBIS Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu 

2. Kod OBIS 
Przepisy techniczne dotyczące bezpieczeństwa instalacji 

przeciwpożarowej 

1.4.1.9.2. Dokumenty odniesienia 

3. DNVGL ST-0145 Morskie stacje elektroenergetyczne 

4. DNVGL-OS-A101 Zasady i ustalenia dotyczące bezpieczeństwa 
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5. DNVGL-OS-D301 Ochrona przeciwpożarowa 

6. Kod OBIS 
Przepisy techniczne dotyczące ruchomych morskich jednostek 

wiertniczych 

7. DNVGL-OS-D202 Układy automatyki, zabezpieczeń i telekomunikacyjne 

1.4.1.9.3. Badania naukowe i praktyki 

8. 

Doświadczenia w zakresie 

ewakuacji, ucieczki i 

działań ratowniczych z 

wypadków na morzu, z 

uwzględnieniem 

eksploatacji platformy 

Deepwater Horizon 

 

„Journal of Loss Prevention in the Process Industries” [Dziennik 

zapobiegania stratom w przemyśle przetwórczym]; 25, str. 148–158; Jon 

Espen Skogdalen, Jahon Khorsandi, Jan Erik Vinnem; (2012) 

9. 

PLANOWANIE 

AWARYJNE PRZY 

UŻYCIU TECHNIKI 

HAZOP DOTYCZĄCEJ 

EWAKUACJI, 

UCIECZKI I DZIAŁAŃ 

RATOWNICZYCH (EER) 

W PRZYPADKU 

ZAGROŻEŃ W 

ZAKRESIE BHP I 

OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

IChemE, SERIA SYMPOZJÓW nr 147, P. Boyle i Dr E. J. Smith 

10. 

Analiza skuteczności 

ewakuacji wczesnych 

projektów statków z 

wykorzystaniem modelu 

procesu decyzyjnego 

Markowa 

R.S. Joustra, Uniwersytet techniczny w Delft, 20 września 2018 r. 

11. 

Raport wykonawczy IOGP 

nr 434–19 dotyczący 

danych z oceny ryzyka 

Ewakuacja, ucieczka i działania ratownicze 

12. 

Oczekiwania regulacyjne 

dotyczące planów 

działania w sytuacjach 

kryzysowych dla morskiej 

energetyki odnawialnej 

BHP i ochrona środowiska, Agencja Morska i Straży Przybrzeżnej 

(MCA), sierpień 2019 r. 

Przepisy MODU i SOLAS mogą być pomocne przy ustalaniu wymagań dotyczących ewakuacji, ale co ważne, 

przepisy SOLAS zakładają statki jako jednostki ze stałą załogą, a zatem nie ma dokumentu referencyjnego dla 

bezzałogowych stałych platform morskich, takich jak morska stacja elektroenergetyczna. 

1.4.1.9.4. Kwestie ogólne 

W celu prawidłowego zaprojektowania obiektów EER, na etapie przedinwestycyjnym należy uwzględnić 

całkowity okres eksploatacji stacji elektroenergetycznej. Należy uwzględnić następujące okresy: budowa, 

podłączenie, rozruch wstępny, rozruch i uruchomienie. Ponadto należy uwzględnić remonty w ramach 

planowej obsługi remontowej, jak również istotne modyfikacje i dodatkowe fazy realizacji.Okresy te 

wymagają obecności na pokładzie dodatkowego personelu (w przypadku bezobsługowych morskich stacji 

elektroenergetycznych jakiegokolwiek personelu), ale również mobilizacji zasobów, takich jak barek do 

wykonywania podłączeń i układania kabli. 

Urządzenia do przeprowadzania ewakuacji składające się z zestawu pasywnych, stałych systemów 

bezpieczeństwa powinny być zaprojektowane na cały okres eksploatacji. Aktywne i mobilne urządzenia 

ewakuacyjne oraz ratownicze powinny być dostosowane do okoliczności. 

Urządzenia ewakuacyjne i ratownicze, które obejmują najczęściej występujące przypadki, należy wykonać 

jako stałe. W przypadku operacji nierutynowych wymagane jest zapewnienie dodatkowych urządzeń. 
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Istnieje możliwość wdrożenia systemu śledzenia personelu na pokładzie (POB). Jeżeli zostanie wdrożony, 

system śledzenia POB powinien uwzględniać zdarzenia nadzwyczajne (obecność dodatkowego personelu). 

1.4.1.9.5. Ucieczka 

Ucieczka jest sytuacją awaryjną, w której wewnętrzne systemy łączności przewidziane na potrzeby 

eksploatacji w warunkach normalnych powinny pozostać aktywne i nie stwarzać dodatkowych zagrożeń. 

Zaleca się, aby radioodbiorniki UHF/VHF i instalacje PAGA były odpowiednie w strefach 1 zagrożenia 

wybuchem i zasilane z niezależnych (autonomicznych) układów zasilania akumulatorowego. 

1.4.1.9.5.1. Alarm ewakuacyjny 

• Instalacja rozgłoszeniowa musi mieć wystarczająco dużą moc, tak aby komunikaty można było 

usłyszeć na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń oraz przestrzeni zamkniętych, jak również na otwartym 

pokładzie (na zewnątrz). 

• Alarmy optyczne i akustyczne na zewnątrz oraz w pomieszczeniach mieszkalnych/socjalnych. 

• Alarm ogólny słyszalny na całym obszarze. 

Alarmami optycznymi będą żółte sygnalizatory błyskowe. 

Dźwiękowy sygnał alarmowy do zainicjowania ewakuacji do miejsc zbiórki nosi nazwę PAPA – alarm 

przygotowania do opuszczenia platformy – i jest sygnałem ciągłym. 

1.4.1.9.5.2. Drogi ewakuacyjne 

Liczbę i wymiary dróg ewakuacyjnych opisano w punkcie 3.5.1.11 – Drogi i drzwi. 

Drogi ewakuacyjne powinny być odpowiednio oznakowane i oświetlone. Pasy wymalowane na posadzce drogi 

ewakuacyjnej pozwalają na łatwe zidentyfikowanie drogi ewakuacyjnej. Wymagane jest oświetlenie. Na 

pokładach otwartych (zewnętrznych) oraz w pomieszczeniach maszynowych (podłoga stalowa) trasy należy 

wymalować farbą piaskową lub inną, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia i upadku. 

Natężenie oświetlenia dróg ewakuacyjnych wynosi średnio 10 luksów przy minimalnym natężeniu 1 luksa w 

dowolnym punkcie, w którym nastąpi zanik oświetlenia normalnego lub podstawowego, oraz 6 luksów przy 

minimalnym natężeniu 0,6 luksa 60 minut po zaniku oświetlenia normalnego lub podstawowego. Minimalna 

luminescencja znaków ewakuacyjnych (lub innych znaków użytych do oznaczenia drogi ewakuacyjnej) 

powinna wynosić 60 lumenów. 

1.4.1.9.5.3. Miejsca zbiórki 

Miejsca zbiórki to bezpieczne miejsca, w których cały personel zazwyczaj zbiera się na czas badania zdarzeń, 

prowadzenia działań w sytuacji awaryjnej i wstępnego planowania ewakuacji. Miejsca zbiórki są przeznaczone 

do ochrony personelu, ale pozwalają również na zliczanie i identyfikację, zapewnienie pierwszej pomocy lub 

bezpieczne oczekiwanie na informację o sytuacji. 

Liczba miejsc zbiórki powinna być jak najmniejsza. Czasami jedno miejsce zbiórki może być najlepszym 

rozwiązaniem, jeśli zapewniona jest bezpieczna i łatwa lokalizacja dostępu. Minimalny łączny rozmiar 

powierzchni miejsca zbiórki oblicza się jako N × 0,35 m2, gdzie N to maksymalna liczba osób, które muszą 

znaleźć schronienie, zależna od liczby osób na pokładzie oraz miejsc zbiórki, jak również od miejsca 

przebywania poszczególnych i możliwości dostępu do punktu zbiórki. 

Miejsce zbiórki powinno być również oznaczone na posadzce przynajmniej za pomocą ogólnego prostokąta, 

a najlepiej takiej samej figury, ale z pojedynczymi okręgami wyznaczającymi miejsce, w których powinni 

stanąć członkowie personelu. 

Zaleca się zorganizowanie miejsca zbiórki: 

1. Przy wejściu na lądowisko dla śmigłowców 

2. Obok miejsca do cumowania łodzi / tratwy ratunkowej / dojścia do schodni, w którym 

zapewniono wszystkie urządzenia ratownicze. 
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Miejsce zbiórki powinno znajdować się możliwie najbliżej miejsca wejścia na pokład. 

W każdym przypadku należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie, aby miejsca zbiórki były bezpieczne w 

czasie potrzebnym do zakończenia działań, z powodu których zainicjowano zbiórkę i ewakuację. Dlatego też 

powinno ono znajdować się w strefach bezpiecznych, między miejscami, w których większość personelu 

pracuje lub jest zakwaterowana, a stanowiskami wejścia na pokład. Zazwyczaj znajduje się ono w 

pomieszczeniach mieszkalnych (jeśli występują), w warsztatach, w miejscach do cumowania łodzi (jeśli 

występują), poniżej lądowiska dla śmigłowców lub na stanowiskach wejścia na pokład łodzi ratunkowych. 

Pomimo dokładnej lokalizacji należy udowodnić, że lokalizacja punktu zbiórki jest zawsze bezpieczna. 

Na potrzeby komunikacji we wszystkich miejscach zbiórki dostępny jest skuteczny i kompleksowy zestaw do 

komunikacji wewnętrznej. 

Miejsce zbiórki musi zapewniać bezpieczeństwo przez co najmniej 60 minut. 

1.4.1.9.5.4. Stanowiska wejścia na pokład 

W przeciwieństwie do miejsc zbiórki stanowiska wejścia na pokład nie mogą być uznane za bezpieczne w 

każdych okolicznościach, a personel prawdopodobnie nie będzie tam przebywać przez długi czas. Każde 

miejsce zbiórki powinno zapewniać krótki, prosty i bezpieczny dostęp do jednego stanowiska wejścia na 

pokład lub kilku takich stanowisk. 

Na stanowiskach wejścia na pokład należy zapewnić oświetlenie awaryjne o natężeniu co najmniej 5 luksów. 

1.4.1.9.5.5. Ewakuacja 

Do celów ewakuacji należy przewidzieć redundantne i zdywersyfikowane systemy. 

Sygnał dźwiękowy do zainicjowania ewakuacji powinien być ograniczony tylko do komunikatu słownego 

nadawanego przez PAGA. W przypadku awarii PAGA komunikat słowny powinien być nadawany za 

pośrednictwem radioodbiorników UHF/VHF. 

Typowe środki ewakuacji według kategorii EER opisano w tabeli poniżej: 

Tabela 1.4.1.9.5.5-1 Kategorie sytuacji EER [2] 

Kategoria 
Szybkość 

eskalacji 

Czynniki 

wpływające na 

ryzyko 

Typowe środki 

ewakuacji 
Np. zagrożenie Np. zdarzenie 

1 – EER 

zaplanowane i 

usystematyzowane 

 

Powolna Brak Śmigłowiec 

Ekstremalne 

warunki 

pogodowe 

Ewakuacja z 

powodu huraganu 

w Zatoce 

Meksykańskiej 

2 – EER związane 

ze zdarzeniem i 

usystematyzowane 

 

Średnia Ograniczone 
Śmigłowiec lub 

łodzie ratunkowe 

Pożary mediów 

pomocniczych, 

statek na kursie 

kolizyjnym. 

Wybuch na 

platformie Snorre 

A* 

3 – poważny 

wypadek 
Szybka 

Współczynniki 

przeliczeniowe 

Łodzie ratunkowe, 

zsuwnie 

ewakuacyjne, 

tratwy ratunkowe i 

skok do wody 

Zawalenie 

konstrukcji 

Piper Alpha, 

Alexander 

Kielland, Ocean 

Ranger, 

Deepwater 

Horizon 

* Wybuch (USA) w odniesieniu do morskiej stacji elektroenergetycznej można zdefiniować jako wybuch 

transformatora (GB) 

1.4.1.9.5.6. Ewakuacja, ucieczka i działania ratownicze (EER) 

Zgodnie z artykułem [2] Doświadczenia w zakresie ewakuacji, ucieczki i działań ratowniczych z wypadków 

na morzu, z uwzględnieniem eksploatacji platformy Deepwater Horizon wraz ze źródłami: 
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Ewakuacja dotyczy planowanego sposobu opuszczenia instalacji bez bezpośredniego wejścia do morza. 

Pomyślna ewakuacja skutkuje przetransportowaniem na ląd osób znajdujących się na pokładzie instalacji  

lub do bezpiecznej lokalizacji na morzu, bądź na statek. Metody ewakuacji mogą obejmować śmigłowce, 

łodzie ratunkowe i łączniki. 

Ucieczka to procedura pozostawienia instalacji w sytuacji awaryjnej w przypadku awarii systemów ewakuacji. 

Może ona wiązać się z bezpośrednim wejściem do morza i jest „ostateczną” metodą opuszczania instalacji 

przez personel. Metody ucieczki obejmują elementy, które pomagają w zejściu do morza, takie jak tratwy 

ratunkowe, systemy zsuwni, drabiny i indywidualnie sterowane urządzenia ułatwiające zejście z instalacji, a 

także wyposażenie, na którym personel może dryfować po zejściu do morza, takie jak zrzucane z burty tratwy 

ratunkowe. 

Działania ratownicze polegają na dotarciu do personelu po ewakuacji lub ucieczce z instalacji oraz ratowaniu 

osób znajdujących się w pobliżu instalacji i przetransportowaniu ich w bezpieczne miejsce. Działania 

ratownicze odnoszą się również do procedur, w ramach których ocalali ludzie za burtą (MOB) zostają 

przetransportowani do bezpiecznego miejsca, w którym dostępna jest pomoc medyczna. 

Lista wybranych zagrożeń, które mogą potencjalnie prowadzić do EER (na podstawie NORSOK i IADC): 

• Pożary i wybuchy instalacji oraz w rejonie mediów pomocniczych. 

• Pożar w pomieszczeniach mieszkalnych. 

• Zderzenie śmigłowców na platformie. 

• Kolizje, w tym związane z ruchem na obiekcie oraz na zewnątrz obiektu, dryfującymi przedmiotami 

oraz urządzeniami znajdującymi się pod napięciem. 

• Dryfujące przedmioty mogące zagrozić instalacji. 

• Zawalenie się konstrukcji, w tym zawalenie się mostów pomiędzy instalacjami zakotwionymi i/lub 

pływającymi. 

• Uszkodzenie fundamentu. 

• Utrata stateczności/położenia platformy. 

• Ekstremalne warunki pogodowe. 

Głównymi czynnikami, które mogą doprowadzić do powodzenia EER z instalacji morskich są [2]: 

• Zapobieganie zagrożeniom, ich kontrola i łagodzenie. 

• Odpowiedni projekt fizyczny instalacji (np. drogi ewakuacyjne, miejsce zbiórki). 

• Skuteczność działania urządzeń w sytuacjach awaryjnych (np. systemy alarmowe, urządzenia 

gaśnicze, śmigłowce, łodzie ratunkowe i szybkie jednostki ratownicze). 

• Działania danego personelu (np. zespołów reagowania kryzysowego na morzu i personelu ogólnego 

na pokładzie (POB), często podsumowane jako czynniki ludzkie i organizacyjne (HOF). 

Podsumowanie różnych czynników mających wpływ na skuteczność EER: 
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Rysunek 1.4.1.9.5.6-1 Skuteczność EER [2] 

EN PL 

Evacuation, Escape and Rescue performance 
Skuteczność ewakuacji, ucieczki i działań 

ratowniczych 

Human and Organisational Factors Czynniki ludzkie i organizacyjne 

Personality Osobowość 

Knowledge and experience Wiedza i doświadczenie 

Power of observation Zdolność do obserwacji 

Powers of judgement Zdolność do oceny 

Powers of movement Zdolność do przemieszczania się 

Social features Aspekty społeczne 

Affiliation (e.g. family) Przynależność (np. rodzina) 

Role/responsibility Rola/odpowiedzialność 

Situational features Aspekty sytuacyjne 

Awateness Świadomość 

Physical condition Stan fizyczny 

Familiarity with layout Znajomość układu przestrzennego 

Command and control Kierowanie i kontrola 

Management/leadership Kierownictwo/przywództwo 

Procedures Procedury 

Communication Komunikacja 

Safety management system System zarządzania bezpieczeństwem 

Work practice Praktyki w miejscu pracy 

Competence Kompetencje 

Installation RIFs 
Czynniki RIF (wpływające na ryzyko) 

związane z instalacją 

Layout Układ przestrzenny 
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Materials Materiały 

Size of installation (No. Of decks levels) 
Rozmiar instalacji (liczba poziomów 

pokładów) 

Floating, Condeep, Jack-up e.g. Pływająca, typu Condeep, typu Jack-up itp. 

Normally unmanned Normalnie bezobsługowa 

Number of POB onboard Liczba osób na pokładzie (POB) 

Robustness of platform structure, escape 

routes, muster points, TR, evacuation 

equipment etc. 

Solidność konstrukcji platformy, dróg 

ewakuacyjnych, miejsc zbiórki, TR, 

urządzeń ewakuacyjnych itp. 

Active systems (deluge etc.) 
Systemy aktywne (instalacje zraszaczowe 

itp.) 

Passive systems (fire protection, fire- and 

blast walls etc.) 

Systemy pasywne (instalacje 

przeciwpożarowe, ściany przeciwpożarowe i 

przeciwwybuchowe itp.) 

Escape routes Drogi ewakuacyjne 

Length to muster area Odległość do miejsca zbiórki 

Complexity (junctions, stairs, etc.) Złożoność (skrzyżowania, schody itp.) 

Equipment passed Wyposażenie, przez które przechodzą 

Protection of muster area Zabezpieczenie miejsc zbiórki 

Hazard RIFs Czynniki RIF związane z zagrożeniem 

Visual features Aspekty wizualne 

Smelling features Aspekty zapachowe 

Audible features Aspekty akustyczne 

Escalation speed (e.g. fire growth speed, 

explosions) 

Szybkość eskalacji (np. szybkość rozwoju 

pożaru, eksplozje) 

Smoke yield Emisja dymu 

Toxity Toksyczność 

Heat Wysoka temperatura 

 

1.4.1.9.5.7. ANALIZA HAZOP W ODNIESIENIU DO EWAKUACJI, UCIECZKI  

I DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH (EER) 

Metoda HAZOP opracowana w celu zaprojektowania lub zweryfikowania systemu urządzeń EER jest podobna 

do tradycyjnej analizy zagrożeń i zdolności operacyjnych opisanej w punkcie 2.4 – Analiza zagrożeń i 

zdolności operacyjnych (HAZOP). Różnica w metodzie sprowadza się do struktury. Tradycyjna struktura 

HAZOP jest wbudowana poprzez węzły, słowa kluczowe i odchylenia. W przypadku analizy HAZOP EER 

struktura składa się ze scenariuszy wypadków, etapów EER, słów określających właściwości i słów 

kluczowych. 
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Rysunek 1.4.1.9.5.7-1 Algorytm analizy HAZOP EER [3] 

EN PL 

Start Początek 

Define Study Definiowanie studium 

Select Node Wybór węzła 

Apply Guideword and Deviation 
Zastosowanie słowa kluczowego i 

odchylenia 

Identify Possible Causes Zidentyfikowanie możliwych przyczyn 

Select Cause Wybór przyczyny 

Assess Consequences Ocena skutków 

Assess Safeguards Ocena zabezpieczeń 

Assess Need For Recommendations Ocena zapotrzebowania na zalecenia 

Repeat for all causes until complete. 
Powtórzenie w odniesieniu do wszystkich 

przyczyn aż do zakończenia 

Repeat for all guidewords/ deviations until 

complete 

Powtórzenie w odniesieniu do wszystkich 

słów kluczowych/odchyleń aż do 

zakończenia 

Repeatfor all nodes until complete 
Powtórzenie w odniesieniu do wszystkich 

węzłów aż do zakończenia 

End Koniec 

 

W przypadku instalacji morskich pełny proces reagowania w sytuacjach awaryjnych można podzielić na 

siedem kroków [3]: 

1. Wykrycie zdarzenia i powiadomienie o sytuacji awaryjnej. 

2. Dostęp do miejsc zbiórki. 
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3. Zbiórka oraz kierowanie w sytuacji awaryjnej oraz kontrola nad nią 

4. Ewakuacja z miejsc zbiórki do punktów ewakuacji. 

5. Ewakuacja – opuszczenie instalacji z wykorzystaniem preferowanych środków jej opuszczenia. 

6. Ucieczka – jeżeli punkty ewakuacji są niedostępne, stosuje się inne metody opuszczenia instalacji. 

7. Akcja ratunkowa, a następnie dotarcie do członków personelu i przetransportowanie ich do 

bezpiecznego miejsca. 

Każdy krok stanowi kolejny poziom struktury, jak przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

Rysunek 1.4.1.9.5.7-2 Schemat technologiczny procesu reagowania w sytuacjach awaryjnych [3] 

EN PL 

Major Incident Poważne zdarzenie 

Alarm Alarm 

Access Dostęp 

Muster Zbiórka 

Egress Opuszczenie instalacji 

Evacuation Ewakuacja 

Rescue Akcja ratownicza 

Escape Ucieczka 

Place of Safety Bezpieczne miejsce 

 

W analizie HAZOP EER parametry zastępuje się słowami określającymi właściwości, przedstawionymi w 

tabeli poniżej: 

 



 
 
 

 

Strona 88 z 511 

 

Tabela 1.4.1.9.5.7-1 Słowa określające właściwości w analizie HAZOP EER [3] 

Numer 

etapu 
Etap EER Słowa określające właściwości 

1 Alarm i detekcja/komunikacja 

System alarmowy 

System komunikacyjny 

Reagowanie 

2/4 Dostęp/opuszczenie instalacji 

Droga ewakuacyjna 

Decyzja 

Ruch 

3 Zbiórka 

Miejsce zbiórki 

Komunikacja 

Rejestracja 

Sprzęt ratunkowy 

5 Ewakuacja z wykorzystaniem śmigłowców 

Dostępność 

Podejście 

Lądowanie 

Start 

Lądowisko dla śmigłowców 

Wsiadanie na pokład 

Komunikacja 

Wyposażenie 

5 Ewakuacja z wykorzystaniem łodzi ratunkowych 

Dostępność łodzi 

System kontroli startu 

Załoga 

Komunikacja 

Nawigacja 

Strefa zrzutu 

Sprzęt ratunkowy 

6 Ucieczka bezpośrednio do morza 

Urządzenia ewakuacyjne 

Decyzja 

Ruch 

Sprzęt ratunkowy 

Strefa zrzutu 

7 Akcja ratunkowa, a następnie dotarcie do personelu 

Dostępność 

Poszukiwanie 

Dotarcie do personelu 

Utrzymanie przy życiu 

 

Natomiast słowa kluczowe są nieco inne: 

Tabela 1.4.1.9.5.7-2 Słowa kluczowe w analizie HAZOP EER i przykłady zastosowania [3] 

Słowo kluczowe Przykład zastosowania 

Awaria Awaria komunikacji 

Pogorszenie działania/uszkodzenie Ograniczona droga ewakuacyjna 

Awaria w trakcie Awaria łodzi w trakcie użycia 

Nie wykonano Rejestracja nieprzeprowadzona (wykonano) 

Nieodpowiednie/niewystarczające Nieodpowiedni sprzęt ratunkowy 

Nieprawidłowe/niewłaściwe 
Nieprawidłowa komunikacja (w zakresie 

przekazywania informacji) 

Zbyt późno / za wcześnie Spóźniona decyzja o użyciu łodzi 

Przeciążenie Kanały komunikacyjne przeciążone 

Pozostała część metody jest zbliżona do tradycyjnej analizy HAZOP. Przedstawiona metoda ma zastosowanie 

na każdym etapie cyklu życia – może być wykorzystywana jako narzędzie projektowe oraz jako narzędzie 

audytowe. Pomaga ona między innymi dostosować urządzenia i systemy awaryjne oraz ratunkowe do 

projektowanego obiektu oraz zapewnić optymalne rozwiązania wymagane do skutecznej ewakuacji. 
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1.4.1.9.5.8. Standard skuteczności 

Standard skuteczności ewakuacji w przypadku statków/instalacji morskich różni się od standardów dla 

budynków na lądzie. Najbardziej uznaną normą opisującą czasy jest norma IMO MSC.1/Okólnik 1533, która 

wdraża przepis SOLAS II-2/13.3.2.7. Jej zasady przedstawiono na poniższym rysunku: 

 

Rysunek 1.4.1.9.4.8-1 Norma skuteczności wg IMO [4] 

 EN PL 

Mustering phase Faza zbiórki 

Response (R) Reakcja (R) 

Travel (T) Dotarcie (T) 

1.25 (R+T) 1,25 (R + T) 

Abandonment phase Etap opuszczania 

Embarkation and Launch (E+L) (max 30 min) 
Wejście na pokład i odbicie (E + L) (maks. 30 

min) 

E+L E+L 

Calculated evacuation duration Obliczony czas trwania ewakuacji 

Maximum allowable evacuation duration (n) 
Maksymalny dopuszczalny czas trwania 

ewakuacji (n) 

ro-ro passenger ships n=60 min, other than 

ro-ro passenger ships n = 80 min 

statki pasażerskie ro-ro n = 60 min, inne niż 

statki pasażerskie ro-ro n = 80 min 

 

Obliczony całkowity czas trwania ewakuacji: 

1.25(𝑅 + 𝑇) +
2

3(𝐸 + 𝐿)
≤ 𝑛 

(𝐸 + 𝐿) ≤ 30 𝑚𝑖𝑛 

Formalnie nie podano wartości n dla morskiej stacji elektroenergetycznej (OSS). Jednak maksimum 60 minut 

jest wartością racjonalną z punktu widzenia innych wymagań, które obowiązują na morzu, takich jak 60 minut 

wymaganego czasu pracy oświetlenia awaryjnego na akumulatorach. 

1.4.2. Raporty 

1.4.2.1. Specjalne 

Raporty specjalne stanowiące część procesu weryfikacji: 

• raport z badań środowiskowych, 

• dokumentacja geologiczno-inżynierska, 
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• analiza zagrożeń sejsmicznych - w odpowiednich przypadkach. 

1.4.2.2. Projekt 

• protokół kontroli rozmieszczenia masy, 

• raport z analizy na miejscu, 

• raport z analizy zmęczeniowej, 

• raport z analizy trzęsień ziemi, jeżeli się stosuje, 

• raport z analizy uderzenia łodzi, 

• raport z analizy wypadków, 

• raport z analizy transportu na statek (load-out), 

• raport z analizy transportu/mocowania morskiego, 

• raport z analizy podnoszenia - w odpowiednich przypadkach, 

• raport z analizy odbicia od brzegu/wodowania - w odpowiednich przypadkach, 

• raport z analizy transportu części nadwodnej zmontowanej w całości (float-over analysis report) - w 

odpowiednich przypadkach. 

• raporty z ocen ryzyka – Systemy, Bezpieczeństwo, Ochrona środowiska 

• zwarcie. 

1.4.3. Pozostałe dokumenty 

W zakresie uznanym na Morzu Bałtyckim, na potrzeby morskiej stacji elektroenergetycznej zostanie 

zastosowany fundament kratownicowy, a następnie rysunki wraz ze szczegółami zostaną przedłożone do 

weryfikacji przez podmiot trzeci: 

• rzuty poziome i pionowe, 

• szczegóły połączeń, 

• fundamenty typu mudmat, 

• miejsce do cumowania łodzi, 

• osprzęt (rury J, rury wznośne itp.), 

• plany rozmieszczenia anod ochrony katodowej/anodowej, 

• szczegóły anod i połączenia z konstrukcją główną, 

• pale/uzupełnienie i oznakowanie pali, 

• połączenie pali/fundamentu kratownicowego (spawanie/podlewanie), 

• szczegóły podlewki - w odpowiednich przypadkach, 

• układ podnoszenia i szczegóły punktów podnoszenia - w odpowiednich przypadkach, 

• drabiny/schody, jeśli są zastosowanie, 

• rama do odbijania od brzegu/wodowania, w stosownych przypadkach, 

• system zalewania/balastowania. 

• Plan powłok 

• Rysunki z uwagami ogólnymi 

• Specyfikacja materiałowa 

 

Dla części nadwodnej należy przedłożyć rysunki wymienione poniżej wraz ze szczegółami: 

• rzuty poziome i pionowe (kratownice, belki, dźwigary itp. stosownie do przypadku), 

• pokrycie i szkielet pokrycia pokładu, 

• poszycie ścian i jego szkielet, 

• typowe połączenia i złącza, 

• stożki łączące i inne szczegóły do połączenia części nadwodnej z konstrukcją fundamentu, 

• poręcze i kraty pomostowe, rozmieszczenie i typowe szczegóły, 

• drabiny/schody, rozmieszczenie i typowe szczegóły, 

• układ podnoszenia i szczegóły punktów podnoszenia - w odpowiednich przypadkach, 

• konstrukcja lądowiska dla śmigłowca, jeżeli występuje, 

• fundamenty/słupy dźwigów i/lub innych urządzeń dźwigowych, 
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• fundamenty i konstrukcje wsporcze np. kontenerów, urządzeń ratunkowych, głównych urządzeń, 

takich jak transformatory, rozdzielnice, generatory, silniki wysokoprężne, zbiorniki ciśnieniowe, 

pompy itp. 

• plan powłok 

• Rysunki z uwagami ogólnymi 

• Specyfikacja materiałowa 

1.4.4. Treść rysunków 

Typy rysunków wymienione powyżej opisano szczegółowo na podstawie serii norm ISO 128 dot. rysunków 

technicznych. 

Plan podnoszenia – plan podnoszenia dźwigiem jest wymagany dla każdego podnoszenia dźwigiem; nigdy 

nie należy go traktować jako ogólnego. Krytyczne podnoszenia dźwigiem, jeśli zostały zatwierdzone, mogą 

wymagać kontroli przez inżyniera z uprawnieniami. Plany podnoszenia należy przedłożyć przed rozpoczęciem 

czynności i wymagają one odbioru. Muszą one być oparte na najgorszym przypadku % udźwigu dla każdej 

konkretnej konfiguracji dźwigu oraz lokalizacji i czynności. Wszystkie urządzenia na planie muszą być 

oznaczone w ten sam sposób na rysunku i w rzeczywistości nazwą producenta, WLL (limit obciążenia 

roboczego) i numerem świadectwa z próby obciążeniowej. Ten sam wymóg dotyczy urządzeń wykonanych 

na zamówienie (trawersy, belki rozszerzające itp.) i ich świadectw próby obciążeniowej. Wszelkie zmiany w 

rzeczywistości, które nie zostały uwzględnione w planie, wymagają rewizji przed rozpoczęciem eksploatacji. 

Poza tym plan podnoszenia powinien zawierać następujące informacje: 

• Opis podnoszenia wraz z miejscem pracy oraz planowaną datą i godziną, 

• Opis ładunku wraz z wymiarami (dł. x wys. x szer.) w mm, 

• Opis dźwigu - producent, model, maksymalna nośność, wysokość od podłoża do główki wysięgnika, 

promień, długość wysięgnika głównego, długości wysięgnika dodatkowego, całkowita długość 

wysięgnika, bezpieczne obciążenie robocze, rzeczywiste obciążenie robocze, zasięg wysięgnika 

zewnętrznego, przeciwwaga, warunki gruntowe, obciążenia wysięgnika, wymagane maty 

rozkładające nacisk, 

• Osprzęt do podnoszenia i jego konfiguracja, obliczenia naciągu zawiesia, szakle, zawiesia, 

• Rejestr kluczowego personelu dźwigowego, 

• Tabela z informacją, kto przygotował, skontrolował i zatwierdził ten plan. 

Plan olinowania – jest tworzony za każdym razem, gdy podnoszony jest masywny ładunek – ponad 25% 

bezpiecznego obciążenia roboczego (SWL) Plany olinowania klasyfikowane są według kategorii podnoszenia 

jako zwykłe, krytyczne i wstępnie zaprojektowane. Podnoszenia zwykłe to rutynowe czynności, które 

wymagają jedynie podstawowego olinowania i minimalnych środków ostrożności. Podnoszenie krytyczne to 

podnoszenie nietypowe, które wymaga szczegółowego planowania oraz dodatkowych lub nietypowych 

środków ostrożności. Przykładami podnoszeń krytycznych są podnoszenia przy których ciężar ładunku 

przekracza 75 procent udźwigu znamionowego dźwigu, podnoszenia, w których ładunek jest poza zasięgiem 

wzroku operatora i podnoszenia podwójne. Wstępnie zaprojektowane podnoszenie nie wchodzi w zakres 

niniejszego dokumentu. Na planie olinowania należy narysować i obliczyć kąty zawiesia ze współczynnikami 

obciążenia, obliczyć nierówne długości przyprostokątne, jeżeli mogą wystąpić, oraz obliczyć długość zawiesia 

do osiągnięcia pożądanego kąta. Należy go przygotować dla każdego urządzenia, aby pomóc w doborze 

olinowania i urządzeń dźwigowych. Stanowią one dane wejściowe do planu podnoszenia. 

Plan montażu - niezależnie od typu montażu - elektrycznego, rurowego, mechanicznego, 

konstrukcyjnego/architektonicznego - przedstawia różne szczegóły opisane w punktach powyżej. Co do 

zasady, przedstawia w rzucie poziomym, czasem z wysokością, rodzaj urządzeń (w sposób uproszczony z 

ogólnymi wymiarami oraz z odległościami podłączeń i dostępu), miejsce montażu, wraz z ogólnymi lub 

szczegółowymi wymiarami miejsca montażu. Ogólne rysunki złożeniowe powszechnie stosuje się jako 

rysunki planu montażu, dla kabli nazywane są planem tras, a narysowane są na nich szczegóły montażu lub 

podane są łącza do specjalnej broszury standardowych rozwiązań. 
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Rysunek montażowy – przedstawiający wszystkie główne wymiary we wszystkich kierunkach, typy połączeń 

oraz co najmniej dwa kierunki rzutu w celu prawidłowej prezentacji urządzenia. 

Ogólny rysunek zestawieniowy - przedstawia ogólne zestawienie obiektu. W zależności od złożoności 

wymagany jest szereg różnych rzutów, takich jak rzuty poziome, przekroje, rzuty pionowe, które mogą być 

prezentowane na kilku rysunkach. Przedstawia on ogólne powiązania między głównymi elementami i 

kluczowe wymiary. Ogólne rysunki zestawieniowe mogą zawierać odniesienia do dodatkowych informacji, 

takich jak specyfikacje i rysunki szczegółowe, jednak nie powinny powielać informacji zawartych gdzie 

indziej.Mogą one również w celu dokładnego oznaczenia zawierać oznaczenia i symbole zgodne z uznaną 

normą. Skala powinna odpowiadać poziomowi szczegółowości. W celu zapewnienia większej czytelności 

można zastosować różne grubości linii. 

Rysunek konstrukcyjny – jest planem lub zestawem planów i szczegółów dotyczących budowy konstrukcji. 

Rysunki konstrukcyjne dotyczą przede wszystkim elementów nośnych konstrukcji. Przedstawiają one rozmiar 

i rodzaje stosowanych materiałów, jak również ogólne wymagania dotyczące połączeń. Nie obejmują one 

szczegółów architektonicznych, takich jak wykończenia powierzchni, ściany działowe czy układy 

mechaniczne. Zestaw rysunków konstrukcyjnych składa się z różnych podzbiorów: Uwagi ogólne, rzuty 

poziome, pionowe, przekroje i szczegóły. Uwagi ogólne stanowią część rysunków konstrukcyjnych i opisują 

normy/kody stosowane przy projektowaniu i przepisy regulujące budowę. Zazwyczaj na rysunkach tych nie 

ma szczegółów. Uwagi konstrukcyjne zawierają informacje dotyczące ogólnych właściwości materiałów 

(gatunek stali lub drewna, wytrzymałość betonu itp.) lub wymagań montażowych (procedury spawania itp.). 

Uwagi konstrukcyjne zawierają również informacje na temat kryteriów projektowych (obciążenia ciężarem 

własnym, sejsmiczne i wiatrem). Rysunki konstrukcyjne w rzucie poziomym przedstawiają rzut fundamentów 

i pokładów/pomostów konstrukcji. Rzuty te zawierają informacje takie jak wielkość i lokalizacja elementów 

konstrukcyjnych występujących w odpowiednich planach. Rzuty pionowe pokazują ściany zewnętrzne 

konstrukcji. Na rysunkach w rzucie pionowym przedstawione są wysokość konstrukcji i własności 

konstrukcyjne elementów występujących w ścianach, których nie można zobaczyć na rysunkach w rzucie 

poziomym. Przekroje są przywoływane na rysunkach w rzucie poziomym i zawierają informacje o elementach, 

których nie można zobaczyć w tym rzucie. Przekroje zazwyczaj przecinają ściany lub elementy konstrukcyjne, 

które nie są typowe, a czego Wykonawca musi być świadomy. Rysunki szczegółów zawierają szczegółowe 

informacje na temat sposobu budowy lub łączenia elementów konstrukcyjnych.Odniesienia do szczegółów 

mogą być umieszczone na rzutach poziomych, pionowych i przekrojach. 

Schemat jednokreskowy – rysunki te przedstawiają przepływ mocy elektrycznej lub przebieg obwodów 

elektrycznych i sposób ich połączenia. Na schemacie jednokreskowym zazwyczaj pomija się powiązania 

fizyczne, jednak powinny one prezentować wszystkie główne elementy systemu elektroenergetycznego i 

zawierać wszystkie istotne wartości znamionowe. Podstawowe elementy przedstawione na schemacie 

jednokreskowym to między innymi napięcie układu, impedancja transformatora, wartości znamionowe prądu 

wyłączeniowego i prądu zwarciowego. Rysunki te powinny być wywieszone w głównej nastawni obiektu, aby 

pomóc w prowadzeniu operacji łączeniowych poprzez identyfikację pól zasilających i obsługiwanych przez 

nie obciążeń. Zazwyczaj uwzględnia się napięcie, częstotliwość i fazę układu oraz normalne położenia 

robocze. Inne pozycje, takie jak przekładnie przekładników i przekaźniki zabezpieczeniowe, można znaleźć 

na schemacie jednokreskowym. Jeżeli schemat nie może obejmować wszystkich elementów, można 

narysować dodatkowe schematy w połączeniu ze schematem głównym. 

Schemat trójkreskowy – służy do ukazywania zależności fazowych. W wielofazowych układach prądu 

przemiennego schematy te przedstawiają różne połączenia dla faz A, B, C, punktu neutralnego i uziemienia – 

każda z nich jest przedstawiona swoją własną linią. Schematy trójkreskowe uzupełniają schemat 

jednokreskowy i zapewniają podstawową wzrokową orientację w rzeczywistym okablowaniu pola 

zasilającego, przyłączy transformatorów miernikowych i urządzeń zabezpieczających. Rysunki te 

przedstawiają sposób okablowania faz oraz konkretne konfiguracje uzwojeń bez uwzględnienia ich fizycznej 

lokalizacji. 

Schemat pionu – pomaga zobrazować układ rozdziału energii elektrycznej w wielopoziomowej konstrukcji. 

Rysunki te mają podobny związek ze schematami jednokreskowymi, ale często dotyczą przepływu mocy z 
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jednego poziomu budynku do drugiego. Schematy pionów przedstawiają elementy rozdzielcze, takie jak 

szynoprzewody, wtyki szynoprzewodów, tablice rozdzielcze i transformatory od punktu wejścia do małych 

obwodów odgałęzionych na każdym poziomie. Schematy te mogą czasem mieć taki sam układ jak schematy 

układów alarmowych, sieci telekomunikacyjnej i kabli internetowych. 

Schemat ideowy – głównym jego celem jest podkreślenie elementów obwodów i wzajemnych powiązań ich 

funkcji. Schematy są niezwykle cennym narzędziem do diagnozowania i rozwiązywania problemów, 

ponieważ pokazują, które elementy są połączone szeregowo lub równolegle oraz w jaki sposób łączą się ze 

sobą. Elementy powszechnie spotykane na schematach ideowych to: rezystory, kondensatory, wzbudniki, 

diody, bramki logiczne, bezpieczniki,, styki, przełączniki i inne elementy. Każdy element na schemacie 

połączeń jest przedstawiany swoim własnym symbolem. Schematy ideowe powinny być zorganizowane w 

celu ułatwienia i uproszczenia ich zrozumienia, bez uwzględniania rzeczywistej fizycznej lokalizacji 

elementów, natomiast koncentrować się tylko na połączeniach między nimi Schematy te należy zawsze 

rysować z przełącznikami i stykami ukazanymi w położeniu w stanie wyłączonym spod napięcia. 

Schemat elektryczny – Głównym celem jest pokazanie wszystkich elementów obwodu elektrycznego oraz ich 

rozmieszczenia w celu wskazania ich rzeczywistej fizycznej lokalizacji. W przeciwieństwie do schematu 

ideowego, który można traktować jako rysunek koncepcyjny, schemat połączeń jest przeznaczony dla 

użytkowników końcowych i instalatorów, którzy zajmują się wykonywaniem połączeń i rozwiązywaniem 

problemów z elementami. Schematy połączeń elektrycznych powinny określać wszystkie części wyposażenia, 

urządzenia i listwy zaciskowe odpowiednimi numerami, literami lub kolorami. Oznaczenia zacisków i 

połączeń pomiędzy elementami określa się wyraźnie, aby ułatwić montaż lub naprawę urządzeń 

przedstawionych na rysunku. 

Schemat blokowy – przedstawia podstawowe elementy składowe złożonego systemu w postaci bloków 

połączonych liniami ukazującymi ich wzajemne powiązania. Schematów tych nie należy mylić ze schematami 

jednokreskowymi, ponieważ nie prezentują żadnych informacji technicznych, a jedynie główne elementy 

składowe złożonego układu. Schemat blokowy przedstawia koncepcję realizacji procesu bez uwzględniania 

symboli i terminów elektrycznych. Każdy blok reprezentuje skomplikowany obwód, który można wyjaśnić za 

pomocą innych rysunków, takich jak diagramy i schematy połączeń elektrycznych. 

Schemat logiczny – nowoczesne przekaźniki zabezpieczeniowe wykorzystują schematy logiczne do 

przedstawienia złożonych obwodów i procesów, w których sygnał traktuje się jako mający format binarny (1 

lub 0). Na tych schematach funkcje logiczne są reprezentowane przez odpowiednie symbole, natomiast bloki 

oznaczają złożone obwody logiczne. Bloki na schemacie logicznym oznacza się w celu lepszego zrozumienia 

bez znajomości struktury wewnętrznej i łączy się liniami odzwierciedlającymi wejścia i wyjścia sygnałów 

binarnych. Schematy logiczne zasadniczo nie przedstawiają parametrów elektrycznych, takich jak napięcie, 

prąd i moc. 

Rysunki powykonawcze – ilekroć zakończona zostaje inwestycja budowlana, rysunek powykonawczy stanowi 

zmieniony rysunek opracowany i przedłożony przez wykonawcę w celu wyszczególnienia wszelkich zmian, 

jakie wprowadzono względem pierwotnych rysunków projektowych w trakcie budowy. Rysunki te stanowią 

dokładne odzwierciedlenie inwestycji po jej zakończeniu i powinny szczegółowo określać kształt, wymiary i 

dokładne rozmieszczenie wszystkich elementów wchodzących w zakres inwestycji. Wszelkie modyfikacje, 

niezależenie jak małe, powinny być uwzględnione w dokumentacji powykonawczej, jeżeli w ich wyniku dany 

układ różni się od przedstawionego w pierwotnym planie. Rysunki powykonawcze powinny zawierać rejestr 

zatwierdzeń dokonanych zmian. 

Rysunek schematyczny – jest schematem liniowym, niekoniecznie w skali, opisującym wzajemne połączenia 

elementów w układzie. Główne elementy rysunku schematycznego przedstawiają: Dwuwymiarowy układ z 

podziałami przedstawiającymi rozmieszczenie systemu na różnych pokładach/pomostach lub izometryczny 

układ przedstawiający rozmieszczenie systemów na poszczególnych pokładach/pomostach. Wszystkie 

elementy funkcjonalne wchodzące w skład systemu, tj. urządzenia w instalacji, pompy, wentylatory, zawory, 

filtry siatkowe, zaciski, rozdzielnice elektryczne, tablice rozdzielcze i podzespoły. Symbole i przewody w 

konwencji zgodnej z wytycznymi norm branżowych. Oznaczenia rozmiarów rur, kanałów i kabli, o ile nie 
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przedstawiono ich w innym miejscu. Elementy posiadające funkcję wykrywania i sterowania oraz powiązania 

pomiędzy nimi – systemy zarządzania, alarmy pożarowe i sterowanie. Główne elementy, tak aby można było 

łatwo je znaleźć w specyfikacjach i na innych rysunkach. 

Rysunek wykonawczy – rysunek zamierzonych lokalizacji elementów obiektów i tras mediów przedstawiający 

zamierzenie projektowe. Główne cechy rysunków wykonawczych powinny być następujące: Plany sytuacyjne 

w skali co najmniej 1:100. Obszary obiektów w skali co najmniej 1:50 wraz z przekrojami. Rysunek nie 

wskazuje dokładnego położenia mediów, ale powinien umożliwiać położenie przewodów z mediami na 

wskazanych trasach ogólnych. Powinna istnieć możliwość opracowania rysunków koordynacyjnych lub 

rysunków montażowych bez znacznego przesuwania tras mediów. Rurociągi należy przedstawiać w układzie 

jednokreskowym. Kanały przedstawiać w układzie dwu - lub jednokreskowym zgodnie z wymaganiami, aby 

zapewnić wykonalność wskazanych tras. Wskazać na rysunku przestrzeń dostępną pod główne trasy mediów 

zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej. 

Rysunek szczegółowy - przedstawia szczegółowy opis geometrycznego kształtu części obiektu. Rysunki w 

dużej skali przedstawiające szczegółowo części, które mogą być w uwzględnione mniej szczegółowo na 

ogólnych rysunkach zestawieniowych. Rysunki szczegółowe mogą być stosowane w celu udowodnienia 

zgodności z przepisami i innymi wymaganiami, przedstawienia informacji na temat montażu i połączeń 

między elementami składowymi, przedstawienia szczegółów konstrukcyjnych, szczegółowego kształtu itp., 

czego nie da się uwzględnić na rysunkach bardziej ogólnych. Mogą one zawierać wymiary, tolerancje, 

oznaczenia, symbole i informacje dotyczące specyfikacji, ale nie powinny powielać informacji zawartych w 

oddzielnych specyfikacjach z powodu możliwych sprzeczności i wywołania niejasności. Rysunki szczegółowe 

mogą być mylone z „rysunkami wykonawczymi”, która to nazwa dotyczy rysunków opracowanych na etapie 

projektu wykonawczego. Nie wszystkie rysunki opracowane na tym etapie będą nieuchronnie rysunkami 

szczegółowymi, oraz nie wszystkie rysunki robocze będą nieuchronnie rysunkami wykonawczymi. 

Rysunek elementów – przedstawia szczegółowe informacje na temat poszczególnych elementów. Można je 

rysować w dużych skalach, takich jak: 1:10, 1:5, 1:2, 1:1 itd. Mogą one zawierać informacje takie jak wymiary 

elementów, ich konstrukcja, tolerancje itp. Mogą one zawierać odniesienia do odpowiednich części 

specyfikacji podających informacje o materiałach i minimalnej dopuszczalnej jakości. Ważne jest, aby rysunki 

elementów nie powielały informacji zawartych w oddzielnych specyfikacjach, ponieważ może to doprowadzić 

do sprzeczności i niejasności. Rysunki zakresu elementów opisują szereg elementów podobnego typu i mogą 

być uporządkowane w formie broszury. W przypadku, gdy zakres elementów składa się z pewnej liczby 

standardowych konstrukcji, można przygotować rysunki części składowych elementów. 

Rysunki zestawcze – stosowane do przedstawiania zespołów składających się z więcej niż jednego elementu. 

Przedstawiają one sposób, w jaki elementy pasują do siebie i mogą obejmować rzuty poziome prostopadłe, 

przekroje i rzuty pionowe lub trójwymiarowe widoki ukazujące zmontowane elementy lub widok w rozłożeniu 

na części przedstawiający związek między elementami i sposób ich dopasowania do siebie. Elementy 

składające się na zespół mogą być pokazane na rysunkach warsztatowych służących do ich wykonania. 

Rysunki zestawcze mogą zawierać instrukcje, wykazy części składowych, numery referencyjne, odniesienia 

do rysunków szczegółowych lub warsztatowych oraz informacje dotyczące specyfikacji. Nie powinny one 

jednak powielać informacji przedstawianych w innym miejscu, ponieważ może to doprowadzić do 

sprzeczności i niejasności. Mogą one również obejmować wymiary, oznaczenia i symbole. Ważne jest, aby 

były one spójne z normami w branży, tak aby ich dokładne znaczenie było jasne i zrozumiałe. Rysunki 

zestawcze mogą być określane jako: Ogólne rysunki zestawcze, przedstawiające ogólny zespół. Rysunki 

zestawcze poglądowe pokazujące kształt zewnętrzny. Schematyczne rysunki zestawcze przedstawiające 

zespół za pomocą symboli. Rysunki zespołu lub podzespołu jednostki, przedstawiające bardziej szczegółowo 

część całego zespołu. Rysunki zestawcze w stanie zmontowanym, przedstawiające całkowicie zmontowany 

zespół. Rysunek zestawczy w rozłożeniu na części pokazujący zależność pomiędzy oddzielonymi częściami. 

Skala w której przygotowuje się rysunki powinna odpowiadać poziomowi szczegółowości informacji do 

przekazania W celu zapewnienia większej czytelności niektórych elementów można stosować różne grubości 

linii. 
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1.5 . Parametry projektowe 

Przygotowanie dokumentu stanowiącego podstawę projektu konstrukcyjnego (BOD) - weryfikacja i 

finalizacja dokumentu BOD dostarczonego przez właściciela jest jednym z najważniejszych obowiązków 

kierownika projektowania inwestycji i kierowników robót. Ten dokument, opracowany przed rozpoczęciem 

projektowania, powinien zawierać następujące informacje: 

Lokalizacja, nazwa klienta, numer dokumentu i daty rewizji: 

• należy przewidzieć miejsce na wpisanie imion i nazwisk oraz podpisów osób odpowiedzialnych za 

sporządzenie, sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentu BOD. 

Opis funkcji i konfiguracji platformy: 

• należy zdefiniować nadbudowę - pokład - konfigurację uwzględniającą wymagania obszarowe, liczbę 

poziomów, liczbę nóg/cięgien, liczbę pól, rozstaw nóg/cięgien, lokalizację studni, urządzeń, modułów, 

rodzaj krat pomostowych, zdejmowane włazy, kanały odwadniające, poręcze, podesty, schody, pola 

odkładcze. 

• zdefiniować konfigurację konstrukcji podwodnej - fundamentu kratownicowego - wraz z liczbą 

nóg/cięgien, pali cylindrycznych, nachyleniem nóg i poziomami stężeń podstawowych. 

• określić lokalizację, liczbę, rodzaj i rzędną miejsc do cumowania łodzi, odbojnic itp. 

Opis lokalizacji i warunków środowiskowych: 

• określić głębokość wody (średni poziom wody - MWL). 

• określić obliczeniowe parametry wiatru, fal, pływów i prądów. Dane dotyczące fal powinny 

obejmować istotną wysokość fali, odpowiedni okres, diagram kierunku i prawdopodobieństwa 

wystąpienia (rozproszenia); wysokość obliczeniowej 100-letniej ekstremalnej fali (huraganowej), 

okres, kierunek i powiązane prędkości wiatru oraz profile prądów; eksploatacyjną wysokość fali, 

okres, kierunek i prędkości wiatru oraz profile prądów. Jeżeli mają być wykonane widmowe analizy 

statyczne lub dynamiczne, należy określić rodzaj widma. W przypadku prądów należy określić skrajną 

i roboczą prędkość prądu powierzchniowego oraz jej zmienność wraz z głębokością poniżej MWL. 

Należy również przewidzieć wysokości wezbrań pływowych i sztormowych ponad  MWL. Należy 

określić projektowe parametry wiatru związane z warunkami fali skrajnej 100-letniej i roboczej. Do 

projektowania lokalnego pokładu/pomostu wymagane są również chwilowe prędkości podmuchów 

wiatru. Zamiast powyższych informacji należy odwołać się do raportu meteorologiczno-

oceanograficznego dla danej lokalizacji. 

Opis parametrów projektowych fundamentu: 

• przedstawić szczegółowe informacje na temat charakterystyki gruntu pod fundament na całej 

głębokości montażu pali. Informacje te powinny obejmować rodzaj gruntu (glina, pył, glina pylasta, 

piasek, żwir itp.), własności mechaniczne gruntu (kąt tarcia wewnętrznego, wytrzymałość adhezyjną, 

wskaźnik porów, zawartość wody, wytrzymałość na ścinanie itp.). 

• należy przedstawić tarcie trzonu pali i jego nośność dla założonego przybliżonego pala w funkcji 

głębokości od dna morskiego. Należy również przedstawić poziomy nacisk pala w funkcji 

odkształcenia gruntu oraz pionową siłę tarcia trzonu pala na gruntu względem odkształcenia gruntu. 

W miejsce powyższych informacji można odwołać się do raportu konsultanta geotechnicznego dla 

danej lokalizacji. 

Opis kombinacji obciążeń projektowych. Należy zdefiniować kombinację obciążeń stanowiących krytyczne 

kombinacje obciążeń projektowych do projektowania elementu. Obejmują one: 

• kombinacje obciążeń, które powodują ekstremalne wytężenie elementów i fundamentów (skrajne fale, 

związany z nimi prąd i wiatr oddziałujący na platformę z kilku krytycznych kierunków, obciążenie 

wyposażeniem pokładowym i zredukowane obciążenia ruchome, ciężar konstrukcji, wyporność, 

obciążenia od trzęsienia ziemi i lodu itp.), 
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• warunki obciążenia eksploatacyjnego, przy których obowiązują wyższe współczynniki 

bezpieczeństwa oraz kwestie związane ze stanem granicznym użytkowalności i sprawnością 

eksploatacyjną. 

• kombinacje obciążeń przy wytwarzaniu, transporcie i montażu, 

• warunki obciążenia zmęczeniowego. 

Należy również określić procentowy udział każdego obciążenia stosowany w każdej kombinacji obciążeń. Na 

przykład biorąc pod uwagę bardzo niskie prawdopodobieństwo, że wszystkie puste obszary 

pokładu/pomostów będą całkowicie poddane obciążeniom ruchomym w ekstremalnych warunkach 

obciążenia, do projektowania fundamentu kratownicowego i posadowienia do większości obciążeń ruchomych 

pokładów/pomostów można zastosować współczynnik przenoszenia wynoszący 70%. Należy również 

określić współczynniki bezpieczeństwa lub obciążenia i wytrzymałości właściwe dla każdego rodzaju 

obciążenia oraz kombinacji obciążeń lub podać odniesienie do normy projektowej. 

Opis obciążeń od urządzeń pokładowych i obciążeń ruchomych: 

• określić minimalne rozłożone obciążenia powierzchniowe, 

• zdefiniować obciążenia pustych powierzchni. Są to minimalne obciążenia ruchome i magazynowe, 

które będą przenoszone przez puste obszary (podesty, pola odkładcze itp.) na pokładzie. 

Opis wyjątkowych obciążeń obliczeniowych: 

• Obejmują one obciążenia od zdarzeń o ryzyku szczątkowym, które mogą być spowodowane przez 

wypadki, takie jak uderzenie statku, uderzenie spadającego obiektu, pożar i wybuch oraz nietypowe 

warunki środowiskowe. Wielkości tych obciążeń uzyskuje się z całościowej oceny ryzyka lub na 

podstawie wcześniejszych doświadczeń i wymogów norm. Platformę zasadniczo projektuje się na te 

obciążenia przy założeniu współczynników bezpieczeństwa wynoszących jeden. 

Opis przepisów projektowych, norm i zalecanych praktyk: 

• Należy dostarczyć wykaz wszystkich przepisów, norm (AISC, ISO, ANSI, IEC), zalecanych praktyk 

(API, PRS itp.) określonych do projektowania. 

Opis zalecanych klas materiałowych: 

• Należy odwołać się do norm materiałowych i spawalniczych oraz zalecanych praktyk (ASTM, API 

RP 2U i V, ASME, AWS) oraz preferowanych rodzajów materiałów (2H dla złączy, A 36, ST52 itd. 

dla elementów itp.). 

Wymagania dotyczące ochrony antykorozyjnej i powłok malarskich: 

• Określić preferowany rodzaj powłoki malarskiej i system ochrony przed korozją oraz przewidywaną 

żywotność. Należy również określić wszelkie naddatki grubości ścianek elementów lub zużywającej 

się blachy ochronnej oraz wymagania dotyczące malowania w strefie rozprysku wody morskiej i 

części nadwodnych konstrukcji, gdzie ochrona katodowa nie jest skuteczna. 

Należy podać inne, pozostałe wymagania i informacje: 

• Mogą to być typy zalecanych dźwigów pokładowych, typy i lokalizacje obejm rury wznośnej oraz 

inne preferencje właściciela. 
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2. Badania i analizy 

2.1. Wykaz norm 

2.1.1. Przepisy, normy i standardy 

1. ISO 19900:2019 
Przemysł naftowy i gazowniczy – Wymagania ogólne dotyczące konstrukcji 

morskich 

2. ISO 19901-5:2016 

Przemysł naftowy i gazowniczy — Szczególne wymagania dotyczące 

konstrukcji morskich — Część 5: Kontrola rozmieszczenia masy w procesie 

prac konstrukcyjnych i inżynierskich 

3. ISO 19901-4:2016 

Przemysł naftowy i gazowniczy — Szczególne wymagania dotyczące 

konstrukcji morskich — Część 5: Uwarunkowania geotechniczne i 

konstrukcyjne fundamentu 

4. ISO 2394:2015 Ogólne zasady niezawodności konstrukcji budowlanych 

5. EN 1990 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji 

6. ISO 17776:2016 

Przemysł naftowy i przemysł gazu ziemnego – Morskie instalacje wytwórcze 

– Zarządzanie niebezpieczeństwami poważnych awarii podczas projektowania 

nowych instalacji 

7. ISO 13702 
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Kontrola i ograniczanie skutków pożarów i 

wybuchów na morskich instalacjach wytwórczych -- Wymagania i wytyczne 

8. ISO 15138 
Przemysł naftowy i gazowniczy – Morskie instalacje wytwórcze. Ogrzewanie, 

wentylacja i klimatyzacja 

9. ISO 17776 
Przemysł naftowy i gazowniczy – morskie instalacje wytwórcze – Wytyczne 

dotyczące narzędzi i technik identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka 

2.1.2. Dokumenty odniesienia 

10. 
Broszura techniczna 

CIGRE 483 

Wytyczne dotyczące projektowania i budowy morskich stacji 

elektroenergetycznej prądu przemiennego do elektrowni wiatrowych 

 

2.2. Identyfikacja zagrożeń 

2.2.1. Opis 

Identyfikacja zagrożeń (Analiza HAZID) to proces, który jest uznawany za pierwszy krok do oceny ryzyka 

zgodnie z opisem zamieszczonym w punkcie 2.3 Ocena ryzyka. Dobra ocena ryzyka nie kończy się na analizie 

HAZID, ale właśnie zaczyna się od analizy HAZID. 

Istnieją dwa rodzaje analizy HAZID służące do wyboru przyczyn awarii i do oceny zagrożeń. 

Analiza HAZID zostanie wykonana na każdym etapie realizacji: 

• Projektu koncepcyjnego, 

• FEED/Projektu podstawowego, 

• Czynności wykonywanych podczas fabrykacji, 

• Czynności wykonywanych podczas transportu i montażu, 

• Czynności wykonywanych podczas rozruchu, 

• Jako narzędzie do audytu podczas eksploatacji OSS, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa 

zmian, 

• Czynności wykonywanych podczas likwidacji i utylizacji. 

Aby prawidłowo przeprowadzić analizę HAZID, należy najpierw stworzyć zespół; proponowani uczestnicy 

sesji analizy HAZID: 

• Przewodniczący (niezależny i wykwalifikowany), 

• Sekretarz, 
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• Projektant, 

• Kierownik Projektu, 

• Kierownik ds. projektowania, 

• Inżynier ds. BHPiOŚ, 

• Inżynier ds. obsługi i serwisu, 

• Technik i Inżynier ds. WN, 

• Technik i Inżynier ds. nn, 

• Dodatkowe osoby, które są angażowane na określonym etapie realizacji (np. operator suwnicy, 

operator statku itp.). 

Analiza HAZID składa się z 3 kroków: 

KROK 1 – Identyfikacja zagrożeń 

Na tym etapie w kolumnach arkusza analizy HAZID zamieszcza się następujące informacje: „Określanie 

zagrożeń”; „Określenie potencjału zagrożenia”; „Postęp eskalacji” oraz „Istniejące zabezpieczenia”. 

KROK 2 – Szacowanie ryzyka 

Na tym etapie przeprowadza się jakościową ocenę ryzyka dla wszystkich określonych scenariuszy. Zgodnie z 

wcześniej uzgodnionym podejściem szacowanie ryzyka stosuje się do wszystkich czterech kategorii (tj. osób, 

aktywów, środowiska i renomy) lub tylko do jednej z nich lub kombinacji tych kategorii. 

KROK 3 – Zalecane dodatkowe środki bezpieczeństwa 

Zalecanym krokiem końcowym w celu ograniczenia ryzyka jest osiągnięcie akceptowalnego poziomu ryzyka 

dla każdego z prawdopodobnych scenariuszy, zgodnie z ALARP – na najniższym racjonalnie osiągalnym 

poziomie. Działania lub modyfikacje, które należy wdrożyć w celu uniknięcia awarii/wypadków, są wynikiem 

kolejnych kroków oceny ryzyka. 

Podsumowanie analizy HAZID (może być traktowane jako KROK 4) – w przypadku podjęcia działań w 

ramach analizy HAZID, będą one formalnie rejestrowane i zarządzane poprzez sformalizowany proces 

śledzenia działań aż do zamknięcia. W przypadku gdy zamknięcie działania na obecnym etapie projektu, tj. 

FEED, nie jest możliwe/racjonalne, działania takie mogą zostać odroczone do przyszłego etapu z 

odpowiednim oświadczeniem do celów audytu. 

Metodyka analizy HAZID została przedstawiona na poniższym schemacie blokowym: 
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Rysunek 2.2.1-1 Metodyka analizy HAZID 

 

EN PL 

Select section/area/system Wybrać sekcję/obszar/układ 

Discuss and agree the intent Omówić i uzgodnić zamiar 

Identify the hazard Zidentyfikować zagrożenie 

NO NIE 

YES TAK 

Is the identified hazard credible? 
Czy zidentyfikowane zagrożenie jest 

wiarygodne? 

Identify possible causes and access the 

consequences 

Zidentyfikować możliwe przyczyny i 

uzyskać dostęp do skutków 

Identidy the exsisting safeguard/barriers 
Zidentyfikować istniejące 

zabezpieczenie/bariery 

Risk Ranking acc. to Risk Matrix Klasyfikacja ryzyka wg macierzy ryzyka 
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Are the existing safeguards/barriers 

adequate? 

Czy istniejące zabezpieczenia/bariery są 

odpowiednie? 

Make recommendation if required. W razie potrzeby należy wydać zalecenie. 

 

W odniesieniu do oceny ryzyka – można zastosować macierz ryzyka oszacowaną przez CIGRE lub na 

podstawie tej własnej tabeli można opracować własną macierz w przypadku zmiany współczynników 

prawdopodobieństwa: 

 

 

Rysunek 2.2.1.-2 Macierz ryzyka wg CIGRE Broszura Tech. 483 

EN PL 

Consequence Skutek 

Catastrophic Katastroficzny 

Severe Poważny 

Moderate Umiarkowany 

Low Mały 

Indicative values only Tylko wartości orientacyjne 

Porbability of failure scale/yeat Skala prawdopodobieństwa awarii/rok 

Unlikely Mało prawdopodobne 

Low Niskie 

Moderate Umiarkowane 

High Wysokie 

Area Obszar 

Red Czerwony 

Yellow Żółty 

Green Zielony 

Risk Ryzyko 

High Wysokie 

Medium Średnie 

Low Niskie 

Criteria Kryteria 

Unacceptable Niedopuszczalne 

Tolerable if ALARP Dopuszczalne w przypadku ALARP 

Acceptable Dopuszczalne 
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Do celów projektowania OSS należy uwzględnić dodatkowe rodzaje ryzyka: 

• Bezpieczeństwo obsługi i personelu 

• Środowiskowe 

• Aktywa 

• Dostępność produkcji energii 

2.2.2. Zakres 

Zakres analizy HAZID dla morskiej stacji elektroenergetycznej można podzielić na grupy: 

S – Zdarzenie związane z konstrukcją – słowa kluczowe: 

• Uszkodzenie konstrukcji, 

• Kolizja statku z platformą, 

• Spadające obiekty, kołyszący się ładunek. 

EI – Zdarzenie związane z instalacją elektryczną – słowa kluczowe: 

• Zakłócenia wysokonapięciowe, 

• Zwarcie w instalacji elektrycznej, 

• Uwolnienie SF6, 

• Śmiertelne porażenie elektryczne, porażenie elektryczne, 

• Odbiornik elektryczny bez nadzoru, 

• Awaria ochrony odgromowej, 

• Problem związany z kompatybilnością elektromagnetyczną, 

• Utrata zasilania awaryjnego, 

• Wyciek paliwa z generatora awaryjnego, zbiornika dziennego lub zbiornika magazynowego, 

• Uwolnienie wodoru z akumulatorów, 

• Wyciek z akumulatorów, 

• Praca PRD w transformatorze sieciowym, 

F – Pożar i wybuch – słowa kluczowe 

• Pożar lub wybuch transformatora głównego, 

• Pożar transformatora pomocniczego, 

• Pożar lub wybuch rozdzielnicy WN, 

• Pożar urządzeń nn, 

• Pożar generatora awaryjnego, 

• Toksyczny dym, 

• Pożar w pomieszczeniach mieszkalnych, 

• Pożar lub wybuch na lądowisku śmigłowca, 

• Pożar lub wybuch w akumulatorni, 

• Pożar lub wybuch w magazynie farb/magazynie chemikaliów, 

• Pożar lub wybuch systemu podchlorynu. 

A – Zdarzenie związane z dostępem i transportem – słowa kluczowe: 

• Zdarzenie związane z transportem morskim, 

• Katastrofa śmigłowca, przymusowe wodowanie, 

• Uderzenie wirnika śmigłowca, 

• Zdarzenie związane z wciągarką śmigłowca, 

• Nieuprawniony dostęp do obszaru wysokiego ryzyka. 

EM – Zdarzenie związane z sytuacją awaryjną – słowa kluczowe: 

• Człowiek za burtą, 

• Utrata drogi ewakuacyjnej lub powrotu na ląd, 

• Utrata łączności ze statkami lub brzegiem, 
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• Awaria reflektorów, urządzeń nawigacyjnych, 

• Braki w dostawach żywności i wody, 

• Nieskoordynowane poszukiwania i ratownictwo. 

O – Pozostałe zdarzenia – słowa kluczowe: 

• Wyciek z układu oleju chłodzącego, 

• Awaria układu H.V.AC., 

• Zagrożenia zawodowe, 

• Choroba epidemiologiczna. 

2.3. Oceny ryzyka 

2.3.1. Wykaz norm 

2.3.1.1. Normy i przepisy 

1. IEC 31010:2019 Zarządzanie ryzykiem – Techniki oceny ryzyka 

2.3.1.2. Badania naukowe i praktyki 

2 
Acta Energetica 

3/20 (2014) 

Możliwości zastosowania metod bazujących na ocenie ryzyka w obszarze 

morskich farm wiatrowych; P.Kacprzak 

2.3.2. Informacje ogólne 

Ocena ryzyka projektowego i proces zarządzania ryzykiem projektowym są wymagane w ramach identyfikacji 

ryzyka projektowego ze względu na konkretne potencjalne zagrożenia. Ocena ryzyka musi zapewnić, że 

projekt jest bezpieczny, biorąc pod uwagę początkową instalację, kontrole czasowe, czasowe wymagania 

konserwacyjne, działania eksploatacyjne, a także fazę likwidacji. 

Dobry obraz tego, która metoda oceny ryzyka powinna być stosowana, kiedy i po co, jest przedstawiony na 

rysunku 2.3.2.-1[2] opisanym poniżej w artykule Możliwości zastosowania metod bazujących na ocenie ryzyka 

w obszarze morskich farm wiatrowych. 

 

 

Rysunek 2.3.2.-1 Metody stosowane przy identyfikacji zagrożeń i ocenie ryzyka [2] 
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EN PL 

Hazards Identification (HAZID analysis) Identyfikacja zagrożeń (Analiza HAZID) 

Hazards & Operability (HAZOP study) 
Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych 

(Analiza HAZOP) 

System approach Analiza systemów 

Failure Mode & Effect Analysis (FMEA 

technique) 

Analiza przyczyn i skutków awarii (Analiza 

FMEA) 

Failure Mode & Effects Criticality Analysis 

(FMECA method) 

Analiza przyczyn, skutków i krytyczności 

awarii (Analiza FMECA) 

Component approach Analiza podzespołów 

 

Zgodnie z danymi wejściowymi, oceną i danymi wyjściowymi każdej metody, którą można traktować jako 

krótką charakterystykę kolejnych części na podstawie [2] poniżej: 

Tabela 2.3.2.-1 Dane wejściowe, dane wyjściowe i ocena metody [2] 

Metoda Dane wejściowe Ocena Dane wyjściowe 

Analiza HAZID 
Informacje o systemie 

podlegającym ocenie 

Burza mózgów i praca 

zespołowa wykonywana 

przez specjalistów 

Wykaz potencjalnych 

zagrożeń i sytuacji 

niebezpiecznych. 

Analiza HAZOP 

Założenia projektowe i 

specyfikacja 

analizowanego systemu 

Rewizja każdej części 

systemu w celu wykrycia 

odchyleń, które mogłyby 

wpłynąć na 

bezpieczeństwo i osiągi 

systemu 

Wykaz przyczyn i 

skutków określonych 

odstępstw wraz z 

możliwymi działaniami 

mającymi na celu 

rozwiązanie 

ewentualnych 

problemów. 

Analiza FMEA 

Informacje o systemie i 

podzespołach (raport z 

analizy HAZOP) systemu 

na wymaganym poziomie 

szczegółowości do 

przeprowadzenia analizy 

Rozkład systemu na 

podzespoły, dla których 

należy przypisać tryby, 

przyczyny i skutki awarii 

Wykaz trybów, przyczyn 

i skutków awarii dla 

każdego podzespołu oraz 

dla całego systemu 

Analiza FMECA 
Na podstawie raportu z 

analizy FMEA 

Klasyfikacja 

zdefiniowanych trybów 

awarii według 

krytyczności 

Rozszerzenie raportu z 

analizy FMEA o ocenę 

krytyczności awarii. 

2.3.3. Zakres 

Proces zarządzania ryzykiem ogranicza ryzyko do racjonalnego poziomu. Powinien on obejmować co 

najmniej: 

• Projekt koncepcyjny i modyfikację projektu, 

o Środowisko elektryczne: 

• śmiertelne porażenie elektryczne, 

• wymagania dotyczące uziemienia, 

• naprężenia termiczne i narażenie na działanie warunków termicznych, 

• naprężenie związane z wysokim napięciem i narażenie na działanie warunków WN, 

• pomocnicze układy wtórne – optymalna konfiguracja kabli, rezonans i harmoniczne, 

skuteczne uziemienie, 

o Środowisko fizyczne: 

• integralność konstrukcji, 

• zagrożenie pożarem i wybuchem, 

• uwolnienie substancji niebezpiecznych, 

• narażenie na niekorzystne warunki atmosferyczne i morskie, 

• zapobieganie zanieczyszczeniom, 

• korozja, 



 
 
 

 

Strona 104 z 511 

 

• hałas, 

• promieniowanie, 

o Aspekty działania: 

• nieplanowana konserwacja, 

• awaria komunikacji, 

• gospodarka chemikaliami, 

• BHPiOŚ, 

• zagrożenia pożarem i wybuchem, 

• wymiana urządzeń, 

• gospodarka olejowa i wyciek. 

Na podstawie art. [2] wskazane urządzenia i systemy OSS muszą być co najmniej brane pod uwagę przy ocenie 

ryzyka: 

• transformator SN/WN, 

• transformator uziemiający, 

• rozdzielnica GIS SN/WN, 

• Urządzenia do kompensacji mocy biernej, 

• Dobór i rozmieszczenie kabli elektroenergetycznych, 

• Układ sterowania i zabezpieczeń, 

• Układ zasilania awaryjnego, 

• Instalacja odgromowa. 

Dodatkowo, ze względów bezpieczeństwa, wszystkie systemy przeciwpożarowe i detekcji muszą stanowić 

część oceny ryzyka, ponieważ również urządzenia i procedury zapewniające bezpieczeństwo dla życia ludzi 

muszą być co najmniej przedmiotem analizy HAZOP EER zgodnie z opisem w punkcie 1.4.1.9. Koncepcja 

ewakuacji. 

2.4. Analiza HAZOP (Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych) 

2.4.1. Opis 

Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych to uporządkowana i systematyczna technika badania systemu  

i zarządzania ryzykiem. W szczególności analiza HAZOP jest często wykorzystywana jako technika 

identyfikacji potencjalnych zagrożeń w systemie oraz identyfikacji problemów eksploatacyjnych, które mogą 

prowadzić do powstania produktów niezgodnych. Analiza HAZOP opiera się na teorii zakładającej, że 

zdarzenia ryzyka są spowodowane odchyleniami od założeń projektowych lub eksploatacyjnych. Identyfikacja 

takich odchyleń ułatwia wykorzystanie zestawów „słów kluczowych” jako systematycznego wykazu 

perspektyw odchyleń. Podejście to jest wyjątkową cechą metodyki analizy HAZOP, która pomaga stymulować 

wyobrażenie członków zespołu podczas badania potencjalnych odchyleń. 

Metodę stosuje się do złożonych „procesów”, dla których dostępne są wystarczające informacje projektowe i 

które prawdopodobnie nie ulegną znaczącej zmianie. Ten zakres danych należy wyraźnie zidentyfikować i 

traktować jako „założenia projektowe” dla analizy HAZOP. 

Lista słów kluczowych o znaczeniu podanym poniżej: 

Tabela 2.4.1.-1 Słowa kluczowe dotyczące analizy HAZOP 

Słowo kluczowe Znaczenie 

BRAK LUB NIE 
Całkowite zaprzeczenie zamierzenia 

projektowego 

WIĘCEJ Wzrost ilościowy 

MNIEJ Zmniejszenie ilościowe 

TAKŻE Modyfikacja/zwiększenie jakości 

CZĘŚĆ Modyfikacja/zmniejszenie jakości 

ODWROTNOŚĆ 
Logiczne przeciwieństwo zamierzenia 

projektowego 
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INNY NIŻ / ZAMIAST Całkowite zastąpienie 

WCZEŚNIEJ Względem czasu zegarowego 

PÓŹNIEJ Względem czasu zegarowego 

PRZED Odnosząc się do kolejności lub sekwencji 

PO Odnosząc się do kolejności lub sekwencji 

Wykaz parametrów: 

1. natężenie przepływu, 

2. ciśnienie, 

3. temperatura, 

4. poziom, 

5. czas, 

6. reakcje (np. dławików kompensacyjnych), 

7. rozruch/odstawienie, 

8. odwodnienie/odpowietrzenie, 

9. inertyzacja (np. w celu usunięcia gazu SF6), 

10. awaria mediów, 

11. awaria DCS/SCADA, 

12. konserwacja, 

13. drgania. 

Na potrzeby funkcjonalności morskiej stacji elektroenergetycznej uwzględnione zostaną również poniższe 

parametry: 

• jakość energii, 

• rezystancja, 

• prąd, 

• napięcie, 

• szeregi czasowe/wartość czasowa, 

• moc, 

• obciążenie, 

• czynność, 

• połączenie, 

• wyłączenie awaryjne. 

2.4.2. Zakres 

Wszystkie krytyczne procesy i operacje muszą zostać poddane analizie HAZOP. Z punktu widzenia OSS na 

różnych etapach realizacji, co najmniej wymienione poniżej działania będą przedmiotem analizy HAZOP. 

ETAP PROJEKTOWANIA: 

• Analiza HAZOP EER zgodnie z opisem w punkcie 1.4.1.9. Koncepcja ewakuacji, 

• Na etapie Projektu podstawowego należy przeprowadzić analizę HAZOP funkcjonalności 

wszystkich systemów jako całości, z uwzględnieniem wpływu czynników zewnętrznych 

(środowisko, turbiny wiatrowe, kolizje statków) w celu zidentyfikowania i wyeliminowania 

najdroższych alternatyw projektowych, w tym rozmieszczenia stacji elektroenergetycznej, 

obaw dotyczących fundamentów, kwestii ochrony środowiska itp., 

• Na etapie Projektu wykonawczego należy przeprowadzić analizę HAZOP węzłów urządzeń, 

koncentrując się na normalnym (zwykle ciągłym) trybie pracy, dla co najmniej urządzeń 

wymienionych w punkcie 2.3.3. Zakres. 

ETAP PRODUKCJI: 

• Duży transport i montaż delikatnych urządzeń powinien być przedmiotem analizy HAZOP, 

• W przypadku konieczności wprowadzenia jakichkolwiek modyfikacji na etapie produkcji, 

należy przeprowadzić analizę HAZOP lub skorygować wcześniejszą analizę HAZOP o nowe 

dane wejściowe, 
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• Podczas testów FAT można przetestować niektóre scenariusze analizy HAZOP z etapu 

projektowania. 

FAZA ROZRUCHU WSTĘPNEGO/ROZRUCHU: 

• Należy wykonać analizę HAZOP procedur operacyjnych dla wszystkich systemów, 

• Analiza HAZOP dla węzłów nie ujętych w poprzednich etapach (ze względu na brakujące 

informacje). 

FAZA TRANSPORTU I MONTAŻU: 

• Cała działalność morska ma być przedmiotem analizy HAZOP, 

 

FAZA EKSPLOATACJI: 

• Analiza HAZOP brakujących lub źle zweryfikowanych zmian. 

2.4.3. Metodyka 

 Na poniższym schemacie blokowym przedstawiono metodykę analizy HAZOP: 

 

Rysunek 2.4.3-1 Metodyka analizy HAZOP 
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EN PL 

Explain overall design Objaśnienie ogólnego projektu 

Select a part Wybór części 

Examine and agree design intent 
Zbadanie i uzgodnienie zamierzenia 

projektowego 

Identify relevant elements Identyfikacja odpowiednich elementów 

Identify if any of the elements can be usefully 

sub-divided into characteristics 

Określenie, czy którykolwiek z elementów 

może być użytecznie podzielony na 

właściwości 

Select an element (and characteristics if any) 
Wybór elementu (i ewentualnych 

właściwości) 

Select a guide word Wybór słowa kluczowego 

Apply the guide word to the selected 

elements (and to each of its characteristics as 

relevant) to obtain a specific interpretation 

Zastosowanie słowa kluczowego do 

wybranych elementów (oraz odpowiednio 

do każdej z ich właściwości) w celu 

uzyskania określonej interpretacji 

Is deviation credible Czy odchylenie jest wiarygodne? 

YES TAK 

NO NIE 

Investigate causes. consequences and 

protection or indication, and doccument it 

Zbadanie przyczyn, skutków i ochrony lub 

wskazań oraz ich udokumentowanie 

Have all interpretations off the guide word 

and element/characteristics combinations 

been applied? 

Czy zastosowano wszystkie interpretacje 

słowa kluczowego i kombinacji 

elementów/właściwości? 

Have all guide words been applied to selected 

element? 

Czy wszystkie słowa kluczowe zostały 

zastosowane do wybranego elementu? 

Have all elements been examined? Czy wszystkie elementy zostały zbadane? 

Have all parts been examined? Czy sprawdzono wszystkie części? 

Koniec Koniec 

2.5. FMECA (Analiza przyczyn, skutków i krytyczności awarii) 

2.5.1. Wykaz norm 

2.5.1.1. Normy i przepisy 

1. IEC 60812:2018 Analiza przyczyn i skutków awarii (FMEA i FMECA) 

2.5.2. Opis 

Występują niewielkie różnice pomiędzy różnymi normami FMECA. W przypadku RAC CRTA–FMECA 

procedura analizy FMECA zazwyczaj składa się z następujących kroków logicznych: 

• Zdefiniowanie systemu, 

• Określenie podstawowych zasad i założeń, aby pomóc w realizacji projektu, 

• Zbudowanie schematu blokowego systemu, 

• Określenie trybów awarii (poziom indywidualnych części lub funkcjonalny), 

• Analizowanie skutków/przyczyn awarii, 

• Przekazanie wyników do procesu projektowania, 

• Klasyfikacja skutków awarii według stopnia dotkliwości, 

• Wykonanie obliczeń krytyczności, 

• Ocena krytyczności trybu awarii, 

• Określenie elementów krytycznych, 

• Przekazanie wyników do procesu projektowania, 

• Określenie środków wykrywania, odcięcia i kompensacji awarii, 

• Przeprowadzenie analizy łatwości konserwacji, 
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• Udokumentowanie analizy, podsumowanie nieskorygowanych obszarów projektowych, 

zidentyfikowanie specjalnych środków kontroli niezbędnych do zmniejszenia ryzyka awarii, 

• Formułowanie zaleceń, 

• Monitorowanie wdrażania/skuteczności działań naprawczych. 

Identyfikacja rodzajów awarii obiektów złożonych powinna być dokonana na podstawie: – warunków pracy, 

– specyfiki poszczególnych elementów, – faz eksploatacji, – zakładanego czasu pracy, – wpływu na inne 

elementy.W przypadku nowych elementów, z których składają się przedmioty, identyfikacja rodzajów awarii 

może być dokonana na podstawie właściwości i danych historycznych innych elementów będących w 

eksploatacji technicznej. Zgodnie z propozycją zawartą w normie IEC 60812 preferowanym podejściem do 

określania rodzajów awarii jest odniesienie do funkcjonalności docelowej ze względu na możliwe różne 

wymagania lub warunki pracy. 

W analizie FMEA przyczyny awarii są często przedstawiane w odniesieniu do właściwości badanego obiektu, 

takich jak właściwości fizyczne, mechaniczne, elektryczne i inne. Dlatego też przyczyną awarii podzespołu 

może być na przykład: 

• stosowanie materiału o nieodpowiedniej wytrzymałości, 

• nieprawidłowy montaż, – brak współśrodkowości, 

• zastosowanie niewłaściwego środka smarnego, 

• przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy, 

• błędy operatora, 

• inne. 

2.5.3. Zakres 

Analiza FMECA jest ważnym warunkiem wstępnym skutecznego planowania konserwacji i analizy łatwości 

konserwacji. Przy określaniu optymalnych wymagań dotyczących konserwacji planowej należy uwzględnić 

skutki poszczególnych trybów awarii (koszty, konsekwencje dla bezpieczeństwa, wykrywalność itp.). FMECA 

jest również bardzo przydatnym narzędziem do opracowania procedur diagnostycznych i list kontrolnych, 

ponieważ przyczyny objawów awarii można śledzić za pomocą wyników analizy FMECA. Systematyczne 

podejście do planowania konserwacji, uwzględniające te aspekty niezawodności, nazywa się Konserwacją 

ukierunkowaną na niezawodność (RCM). W metodzie tej przy określaniu cyklicznej konserwacji, wymiany 

lub testowania podzespołów lub podsystemów uwzględnia się degradację, skutki awarii oraz wykrywalność 

podzespołów lub podsystemów. 

Analiza FMECA może opierać się na podejściu sprzętowym lub funkcjonalnym. W podejściu sprzętowym 

uwzględnia się rzeczywiste tryby awarii sprzętu (np. zwarcie rezystora, zakleszczenie zaworu itp.). Podejście 

funkcjonalne stosuje się, gdy nie można jednoznacznie zidentyfikować elementów wyposażenia sprzętowego 

lub na wczesnych etapach projektowania, gdy wyposażenie sprzętowe nie jest w pełni zdefiniowane. W tym 

podejściu brane są pod uwagę awarie funkcji (np. brak wyjścia napięciowego, wykasowanie pamięci itp.). 

Analizę FMECA można również przeprowadzić za pomocą kombinacji metod sprzętowych i funkcjonalnych. 

2.5.4. Przeprowadzenie analizy FMECA 

Analiza FMECA nie jest prostym zadaniem i może obejmować wiele godzin lub tygodni pracy. Skuteczna 

analiza FMECA może być przeprowadzana wyłącznie przez inżyniera lub zespół inżynierów, którzy posiadają 

dogłębną wiedzę na temat projektu i zastosowania systemu. Pierwszym krokiem jest zatem uzyskanie 

wszystkich informacji dostępnych na temat projektu. Obejmuje to specyfikacje, rysunki, dane projektowe 

wspomagane komputerowo, analizę naprężeń, wyniki badań itp. w zakresie, w jakim są one dostępne w danym 

czasie. Do analizy krytyczności muszą być również dostępne informacje dotyczące prognozowania 

niezawodności lub mogą one być generowane jednocześnie. Należy opracować funkcjonalny schemat 

blokowy systemu i schemat blokowy niezawodności, gdyż są one podstawą do przygotowania analizy FMECA 

i do zrozumienia wykonanej analizy. Jeżeli system pracuje w więcej niż jednej fazie, w której istnieją różne 

zależności funkcjonalne lub tryby pracy elementu, należy je uwzględnić oddzielnie w analizie. Skutki 

redundancji należy również uwzględnić poprzez ocenę skutków trybów awarii przy założeniu, że podsystem 
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redundantny jest lub nie jest dostępny. Analizę FMECA można przeprowadzić z różnych perspektyw, takich 

jak bezpieczeństwo, dostępność, koszty napraw itp. Konieczne jest podjęcie decyzji i określenie perspektywy 

lub perspektyw rozważanych w analizie. Na przykład FMECA związana z bezpieczeństwem może nadawać 

niską liczbę krytyczną danemu elementowi, którego niezawodność poważnie wpływa na dyspozycyjność,  

ale która nie ma krytycznego znaczenia dla bezpieczeństwa. Analiza FMECA jest następnie przygotowywana 

przy użyciu odpowiedniego arkusza roboczego i opiera się na odpowiednim poziomie elementu  

lub podzespołu, biorąc pod uwagę dostępne dane projektowe i cele analizy. W przypadku nowego projektu, 

szczególnie gdy skutki awarii są poważne (wysokie koszty gwarancji, renomy niezawodności, bezpieczeństwo 

itp.), analiza powinna uwzględniać wszystkie tryby awarii wszystkich podzespołów. Jednakże właściwe może 

być rozważenie trybów awarii funkcjonalnej podzespołów, jeżeli opierają się one na istniejących projektach, 

np. modułowych zasilaczach w systemach elektronicznych, zwłaszcza jeżeli szczegóły konstrukcyjne nie są 

znane. Analizę FMECA należy rozpocząć natychmiast po uzyskaniu wstępnych informacji projektowych. 

Należy ją wykonać iteracyjnie w miarę rozwoju projektu, tak aby analiza mogła być wykorzystana  

do wprowadzania zmian w projekcie oraz do opracowania dokumentacji ostatecznie ukończonego projektu. 

Warianty projektu powinny być analizowane oddzielnie, tak aby można było uwzględnić wpływ 

niezawodności przy podejmowaniu decyzji o wyborze wariantu. Do aktualizacji analizy należy wykorzystać 

wyniki badań. Ważne jest skoordynowanie działań projektowych w celu jak najskuteczniejszego 

wykorzystania analizy FMECA we wszystkich z nich oraz zapewnienia dostępności analizy FMECA we 

właściwym czasie i dla właściwych osób. Prawidłowe śledzenie skutków awarii niskiego poziomu za pomocą 

złożonych systemów może okazać się trudne. Jeżeli system został zaprojektowany lub modelowany przy 

użyciu oprogramowania inżynierskiego, można go wykorzystać do wspomagania analizy, w której obsługuje 

taką funkcjonalność, pomagając w tym celu w opracowaniu skutków awarii na poziomie podzespołów dla 

pracy złożonych systemów. Nawet w przypadku pomocy takich jak te, analiza FMECA może być 

nieodpowiednią metodą dla niektórych projektów, takich jak cyfrowe systemy elektroniczne, w których awarie 

niskiego poziomu (np. tranzystorów w układach scalonych) są bardzo, ale jednakowo, mało prawdopodobne, 

a skutki są dynamiczne w tym sensie, że mogą się znacznie różnić w zależności od stanu systemu. 

2.5.5. Zalety 

Analiza FMECA może być wykorzystywana bardzo skutecznie do kilku celów, oprócz pierwszej identyfikacji 

trybów i skutków awarii krytycznych dla bezpieczeństwa lub niezawodności. Obejmują one: 

• Zidentyfikowanie właściwości, które mają zostać uwzględnione w programie prób. 

• Przygotowanie procedur diagnostycznych, takich jak schematy blokowe lub tabele do 

diagnozowania usterek. Analiza FMECA zapewnia wygodny wykaz trybów awarii, które 

wywołują określone skutki awarii lub objawy awarii oraz względne prawdopodobieństwo 

wystąpienia. 

• Przygotowanie wymagań w zakresie konserwacji profilaktycznej.  

Skutki i prawdopodobieństwo awarii można uwzględnić w związku z koniecznością 

planowego przeglądu, serwisowania lub wymiany. Na przykład, jeżeli dany tryb awarii ma 

nieistotny wpływ na bezpieczeństwo lub powodzenie pracy, element można wymienić tylko 

w przypadku awarii, a nie w zaplanowanych odstępach czasu, aby zmniejszyć 

prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. 

• Formalne zapisy analizy bezpieczeństwa i niezawodności, które w razie potrzeby zostaną 

wykorzystane jako dowód w raportach do klientów lub w postępowaniach sądowych. 

2.6. RAM (niezawodność, dyspozycyjność i łatwość konserwacji) 

2.6.1. Wykaz norm 

2.6.1.1. Normy i przepisy 

1. 
IEC 60300-3-

11:2009 

Zarządzanie niezawodnością – Część 3-11: Przewodnik zastosowań – 

Obsługiwanie ukierunkowane na nieuszkadzalność 

2. 
ISO 20815:2018 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy – Pewność eksploatacji i 

zarządzanie niezawodnością 
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2.6.1.2. Badania naukowe i praktyki 

2. 
ACM dla morskich 

farm wiatrowych 

Konserwacja ukierunkowana na dyspozycyjność morskich farm wiatrowych, 

Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny, 2015 

2.6.2 Opis 

Kwestie dotyczące niezawodności, dyspozycyjności i konserwacji w systemie morskim różnią się od tych 

dotyczących ich odpowiedników na lądzie. Główne różnice to wysokie koszty inwestycji w infrastrukturę 

morską oraz fakt, że większość instalacji jest odległa z dostępem zależnym od panujących warunków 

pogodowych. Przy projektowaniu morskiej stacji elektroenergetycznej należy uwzględnić konsekwencje 

projektu dla wstępnych nakładów inwestycyjnych, kosztów eksploatacyjnych oraz wpływu na ogólną 

dyspozycyjność systemu. Należy znaleźć równowagę między zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych  

a kosztami operacyjnymi, a osiągnięciem wymaganej dyspozycyjności systemu. W celu maksymalizacji 

przychodów poniżej wymieniono niektóre ogólne wytyczne: 

• brak redundancji kosztownych i/lub niezawodnych podzespołów, 

• ograniczenie prac instalacyjnych i konserwacyjnych na morzu, 

• inteligentne planowanie konserwacji (zapobieganie, a nie naprawy), 

• maksymalizacja dyspozycyjności pod względem przesyłu energii (nie czasu). 

Dyspozycyjność i niezawodność systemu morskiego można określić w taki sam sposób jak systemu lądowego. 

Połączenie przewidywanych wskaźników awaryjności i czasu naprawy podzespołów będzie miało wpływ  

na niezawodność systemu. Różnica pomiędzy dyspozycyjnością a niezawodnością polega na interpretacji 

danych liczbowych. Dyspozycyjność jest zazwyczaj mierzona względem czasu. Jednak gdy zapotrzebowanie 

na przesył energii jest zmienne, wartość dyspozycyjności jest również różna. W przypadku braku produkcji 

energii występuje niewielkie zapotrzebowanie na wysoką dyspozycyjność; jednak w czasach dużej produkcji 

energii wiatrowej i energii dyspozycyjność jest niezwykle ważna. Tym bardziej w przypadku braku 

krańcowych kosztów produkcji. 

Przy pomiarze dyspozycyjności morskiej stacji elektroenergetycznej elektrowni wiatrowej zaleca się ustalić 

dyspozycyjność związaną z produkcją. Istotne pytanie brzmi: Jaki procent wyprodukowanej energii może być 

przesyłany? Ten sposób myślenia ma duży wpływ na kwestie redundancji i filozofię konserwacji. 

Koszt redundancji to zazwyczaj inwestycja potrzebna do zainstalowania drugiego systemu, który może pokryć 

awarię pierwszego systemu. W przypadku wysokiego ryzyka dopuszcza się wyższy koszt redundancji.  

W systemach morskich koszt redundancji jest zazwyczaj wyższy niż w instalacjach lądowych, co może 

wpłynąć na poziom redundancji, która ma zostać wbudowana w system. 

Redundancja w systemach sieciowych jest często wyrażana w kategoriach (N‐1) lub (N‐2) wskazujących,  

że jeden lub dwa podzespoły systemu (składające się z n podzespołów) mogą ulec awarii bez wpływu na 

działanie systemu. Naprawdę redundantna stacja elektroenergetyczna elektrowni wiatrowej (N‐1) 

spowodowałaby stosunkowo wysokie koszty krańcowe inwestycji. W związku z tym strategia ta ma na celu 

zminimalizowanie prawdopodobieństwa awarii całego systemu poprzez nadanie priorytetowego charakteru 

redundancji podzespołów. Redundancja jest najbardziej wydajna w przypadku podzespołów o dużym 

prawdopodobieństwie wystąpienia awarii i/lub dużym wpływie awarii, które mają niskie koszty zakupu  

i integracji. W przypadku morskich platform AC obejmuje to instalacje H.V.AC, pompy chłodzące, instalacje 

pomocnicze i infrastrukturę komunikacyjną. 

Alternatywą dla całkowitej redundancji podzespołu systemu, w której instaluje się dwa podzespoły o 100% 

wydajności nominalnej, jest instalacja dwukrotna podzespołu o wydajności 50% lub dwukrotna podzespołu  

o wydajności 70%. Będzie to nadal skutkowało utratą wydajności w przypadku awarii jednego podzespołu, 

ale nie utratą całej wydajności. W wielu przypadkach wybór dwóch podzespołów o wydajności 70% powoduje 

również niższe naprężenia podczas pracy (ponieważ występuje nadwyżka wydajności, podzespoły nie zostaną 

w pełni obciążone), a zatem zostaje wydłużona żywotność podzespołów stacji elektroenergetycznej.  

W przypadku podzespołów krytycznych, które miałyby duży wpływ, gdyby nie były dostępne (np. pompy 

chłodzące), uwzględnia się nawet zastosowanie trzech podzespołów o wydajności 70%. 
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Dodatkowo należy uwzględnić poziom redundancji w całym obwodzie, może się zdarzyć, że transformatory 

mocy są ponadgabarytowe do 70%, ale kabel eksportowy nie jest, więc przewymiarowanie elementów OSS 

musi być dopasowane do pozostałych mocy obwodów. 

2.6.3. Różne podejścia RCM i ACM 

W przypadku ogólnego uwzględnienia RAM morskiej stacji elektroenergetycznej i morskiej farmy wiatrowej, 

istnieją dwa podejścia, z różnym ukierunkowaniem. RCM to Konserwacja ukierunkowana na niezawodność, 

a ACM to Konserwacja ukierunkowana na dyspozycyjność. 

Niezawodność jest prawdopodobieństwem, że urządzenie lub system wykonuje swoje funkcje w odpowiedni 

sposób, przez przewidziany czas, w warunkach eksploatacyjnych przewidzianych zgodnie z normami 

ISO.Można ją również zdefiniować jako ilościowy sposób pomiaru prawdopodobieństwa, że system będzie 

pracował bez przerw przez określony czas. Niezawodność jest mierzona przez średni czas do wystąpienia 

awarii (MTTF) lub średni czas między awariami (MTBF). 

𝑀𝑇𝑇𝐹 =
𝐶𝑎ł𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑦 𝑐𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑦

𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑎𝑤𝑎𝑟𝑖𝑖
 

Wskaźnik awaryjności można określić jako: 

𝜆 =
1

𝑀𝑇𝑇𝐹
 

MTBF można zdefiniować jako: 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
1

𝜆
 

 

𝑀𝑇𝐵𝐹 = 𝑀𝑇𝑇𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅 

Dobre wyjaśnienie MTTR, MTTF i MTBF zostało przedstawione na rysunku 2.3.6.-1 przez autorów publikacji 

Model techniczno-ekonomicznego cyklu życia morskiej energii wiatrowej dla różnych przypadków wejścia i 

wyjścia 

 

Rysunek 2.6.3.-1 Ilustracja MTTR, MTTF i MTBF 
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EN PL 

Mobilisation/logistic time Czas mobilizacji/ logistyki 

Waiting for weather window Oczekiwanie na okno pogodowe 

Travelling to the site Przejazd na teren budowy 

Positioning Umiejscowienie 

Repairing Naprawy 

Uptime Czas pracy 

Downtime Czas przestoju 

MTTR MTTR 

MTTF MTTF 

time czas 

MTBF MTBF 

Dyspozycyjność definiowana jest jako zdolność danego elementu do wykonywania wymaganej funkcji w 

danych warunkach w danym czasie lub średnio przez określony przedział czasowy, przy założeniu, że 

wymagane zasoby zewnętrzne są zapewnione zgodnie z normą ISO. Mogą być prezentowane na różne 

sposoby: 

𝐴𝑎𝑣 =  
𝑀𝑇𝑇𝐹

𝑀𝑇𝑇𝐹 + 𝑀𝐷𝑇
 

𝐴(%) =
𝑅𝑧𝑒𝑐𝑧𝑦𝑤𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑐𝑗𝑎

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑗𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑐𝑗𝑎
∗ 100 

𝐴 =
∑ 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑐𝑧𝑎𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑦

∑ 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑐𝑧𝑎𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑦 +  ∑ 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑐𝑧𝑎𝑠𝑢 𝑏𝑒𝑧 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑦
 

MDT – Średni czas przestoju 

Dyspozycyjność różni się od niezawodności, ponieważ uwzględnia w obliczeniach czas naprawy. System 

może nie być bardzo niezawodny, ale jeśli można go szybko naprawić w przypadku awarii, jego 

dyspozycyjność może być wysoka. MDT jest średnim czasem przestoju, jest sumą czasu bez pracy, napraw, 

w tym planowanych. 

Sposób szacowania dyspozycyjności farmy wiatrowej jest dobrze przedstawiony na rysunku 2.6.3.-2  

z artykułu Analiza danych niezawodności, dyspozycyjności i łatwości konserwacji w celu identyfikacji 

trendów w zastosowaniach morskich farm wiatrowych, poniżej: 

 

Rysunek 2.6.3-2 Przepływ pracy otwartego narzędzia eksploatacji i konserwacji 
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EN PL 

Reliability Module Moduł niezawodności 

Failure rate data Dane wskaźnika awaryjności 

Reliability Modelling Modelowanie niezawodności 

Failure mode Tryb awarii 

Mean Time to Failure Średni czas do wystąpienia awarii 

Power Module Moduł zasilania 

Power data Dane dotyczące mocy 

Cost input data Dane wejściowe kosztów 

Power modeling Modelowanie mocy 

Power Estimiation Szacowanie mocy 

Revenue estimation /Lost production cost 
Szacowanie przychodów/utracony koszt 

produkcji 

Weather Module Moduł pogodowy 

Weather data Dane pogodowe 

Weather forecast Prognoza pogodowa 

Maintenance Module Moduł konserwacji 

Unplanned maintenance data Dane dotyczące nieplanowej konserwacji 

Cost input data Dane wejściowe kosztów 

Uptime Czas pracy 

Unplanned maintenance downtime Nieplanowane przestoje konserwacyjne 

Weather window downtime Przestój związany z oknem pogodowym 

Planned maintenance downtime Planowany przestój konserwacyjny 

Planned maintenance data Dane dotyczące planowanej konserwacji 

Total downtime Całkowity czas przestoju 

Plan Availability Estimation Oszacowanie dyspozycyjności wg planu 

Cost Estimation Kosztorys 

 

Dyspozycyjność morskiej stacji elektroenergetycznej można podzielić na dwa rodzaje: teoretyczną  

i rzeczywistą. Różnica między tymi rodzajami jest znaczna ze względu na czynniki, które należy wziąć pod 

uwagę przy omawianiu dyspozycyjności rzeczywistej. Dobrze zobrazowano to w artykule Aspekty dotyczące 

niezawodności, dyspozycyjności i konserwacji dużych morskich farm wiatrowych, studium koncepcyjne,  

na rysunku 2.6.3.-3 poniżej. 

 

Rysunek 2.6.3-3 Dyspozycyjność teoretyczna i rzeczywista 

EN PL 

reliability (failures/year) niezawodność (awarie/rok) 

maintainability łatwość utrzymania 

serviceability użytkowalność 

theoretical availability dyspozycyjność teoretyczna 

accessibility of the site dostępność terenu 
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maintenance strategy strategia konserwacji 

actual availability dyspozycyjność rzeczywista 

 

2.6.3.1. RCM 

 Przy opracowywaniu inwestycji dotyczących morskich farm wiatrowych zgodnie z zasadami sztuki  

w sektorze naftowo-gazowym stosuje się koncepcję konserwacji ukierunkowanej na niezawodność (RCM). 

Główną korzyścią z RCM może być wzmocnienie integracji pionowej. 

 Analizę RCM przeprowadza zespół, analogicznie do warsztatów HAZID i HAZOP. W tym przypadku 

w skład zespołu wchodzi przynajmniej Projektant, przedstawiciele projektantów Producentów podzespołów, 

przedstawiciel Operatora systemu oraz Specjalista ds. RCM. 

 Przedstawiciele producenta dostarczą informacje od dostawców podzespołów niskiego poziomu, 

zawierające dane wejściowe dotyczące ograniczeń projektowych, wymagań dotyczących konserwacji, 

przyszłej modernizacji i ulepszeń konstrukcyjnych, dostępności podzespołów i możliwości wsparcia. 

 Przedstawiciel operatora systemu dostarczy informacje na temat wykonywania czynności 

konserwacyjnych w środowisku pracy, wymagań ośrodków wsparcia, siły roboczej i kwalifikacji itp. 

 Projektant przekaże wszelkie brakujące informacje, takie jak przewidywana żywotność konstrukcji, 

możliwości modyfikacji itp. 

 Specjalista ds. RCM dokonuje przeglądu danych wejściowych w celu określenia wymagań i zakresu 

analizy RCM. 

 Analiza RCM koncentruje się na określeniu scenariuszy dotyczących ewentualnych awarii oraz na 

konserwacji mającej na celu uniknięcie tych scenariuszy. W przypadku morskiej stacji elektroenergetycznej 

lub całej farmy wiatrowej ustalony plan konserwacji może nie zostać zrealizowany ze względu na nieskuteczne 

zapewnienie wsparcia logistycznego. 

2.6.3.2. ACM 

 Na podstawie doświadczenia operatorów farm wiatrowych, po dodaniu do metodologii RCM również 

analizy logistycznej, stworzono nowe podejście w postaci konserwacji ukierunkowanej na dyspozycyjność. 

Analiza ACM obejmuje każdy etap projektowania, a także próby. Schemat blokowy podejścia ACM 

przedstawiono poniżej na rysunku 2.6.3.2.-1 z publikacji [2] Konserwacja ukierunkowana na dyspozycyjność 

na potrzeby morskich farm wiatrowych 
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Rysunek 2.6.3.2-1 Schemat blokowy podejścia ACM w oparciu o publikację [2] 

EN PL 

STEP 1 KROK 1 

System design Projekt systemu 

Feasibility study Studium wykonalności 

Requirement establishment Ustalenie wymogów 

Preliminary design Projekt wstępny 

Design modification Modyfikacja projektu 

RCM analysis Analiza RCM 

Functional analysis and allocation Analiza funkcjonowania i alokacja 

Data collection and analysis Gromadzenie i analiza danych 
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Failure modes, effects, and criticality 

analysis (FMECA) 

Analiza przyczyn, skutków i krytyczności 

wad (FMECA) 

Maintenance significant items (MSIs) 

identification 

Identyfikacja elementów istotnych z punktu 

widzenia konserwacji (MSI) 

ACM decision process Proces decyzyjny w ramach ACM 

Maintenance intervals determination Określenie częstotliwości konserwacji 

Prototype testing Badania prototypu 

Implementation and improvement Wdrażanie i doskonalenie 

Logistics analysis Analiza logistyczna 

LSO 1 LSO 1 

Support resources identification Identyfikacja zasobów wsparcia 

Support resources determination Określenie zasobów wsparcia 

Logistics planning and management Planowanie i zarządzanie logistyką 

 

Etapy realizacji: 

KROK 1 – Studium wykonalności systemu i określenie wymagań 

KROK 2 – Projekt systemu i identyfikacja elementów istotnych z punktu widzenia konserwacji 

KROK 3 – Proces decyzyjny w ramach ACM i planowanie wsparcia logistycznego 

 Na poniższym rysunku 2.6.3.2.-2 przedstawiono przykładowy proces logiczny decyzji: 

 

Rysunek 2.6.3.2-2 Przykładowy proces decyzyjny na podstawie publikacji [2] 

EN PL 

Will the MSI failure mode have a direct and 

adverse effect on meeting the availability 

requirement 

Czy awaria elementów MSI będzie miała 

bezpośredni i negatywny wpływ na 

spełnienie wymogu dyspozycyjności? 



 
 
 

 

Strona 117 z 511 

 

No Nie 

Yes Tak 

Is the MSI expandable Czy elementy MSI można rozbudować? 

Can redesign solve the problem sufficiently 

and cost effectively 

Czy zmiana projektu może odpowiednio i 

ekonomicznie rozwiązać problem? 

No-planned maintenance Konserwacja nieplanowana 

Is there and effective consition monitoring 

technology/approach 

Czy istnieje skuteczna 

technologia/skuteczne podejście w zakresie 

monitorowania stanu? 

Redesign Zmiana projektu 

Scheduled on-condition tasks 
Zaplanowane zadania w zakresie 

konserwacji zależnej od stanu 

Develop effective preventive maintenance 

(PM tasks thath will minimize the functional 

failure) 

Opracowanie skutecznej konserwacji 

profilaktycznej (zadania w tym zakresie 

zminimalizują awarię funkcjonalną) 

Scheduled overhaul Planowy remont 

Scheduled replacement Planowa wymiana 

Scheduled function test Planowa próba funkcjonalna 

 

 KROK 4 – Wdrożenie i bieżące doskonalenie w trakcie eksploatacji 

LSO na powyższym schemacie 2.6.3.2.-1 to cele wsparcia logistycznego: 

LSO 1 – Ograniczenie ze strony warunków środowiskowych powinno być jak najmniejsze 

LSO 2 – Czas realizacji wsparcia logistycznego należy w sposób rozsądny zminimalizować 

LSO 3 – Wykorzystanie wsparcia logistycznego będzie maksymalnie efektywne 

2.6.3.3. Metodologia 

Badania w zakresie RAM są skomplikowane, zaawansowane i złożone. Można je przeprowadzać za pomocą 

wielu metod agregacji. Są to głównie metody analizy ryzyka, które mogą być poparte metodami 

matematycznymi. 

Zalecane podejście do badań morskiej stacji elektroenergetycznej w zakresie RAM opisano powyżej  

w konserwacji ACM. To zalecane podejście do badań w zakresie RAM w konserwacji ACM morskiej stacji 

elektroenergetycznej polega na połączeniu opisanych powyżej metod w jednym badaniu, którego wynik 

zostanie przedstawiony głównie jako procent dyspozycyjności morskiej stacji elektroenergetycznej i które 

wskaże słabe punkty, z zaleceniem, jakie ulepszenia projektowe i działania zapobiegawcze w ramach 

konserwacji należy wykonać w celu osiągnięcia oczekiwanego poziomu procentowego dyspozycyjności. 

Na pierwszym etapie w odniesieniu do każdego etapu inwestycji należy przeprowadzić analizę HAZID. 

Następnie HAZOP dla wszystkich scenariuszy wysokiego prawdopodobieństwa i wysokiego ryzyka każdego 

etapu inwestycji. 

Dla reprezentatywnych scenariuszy (wysokie prawdopodobieństwo i wysokie ryzyko) należy przeprowadzić 

analizę drzewa błędów (dobre praktyki w ramach HAZOP), jak również analizę FMEA/FMECA dla 

wszystkich elementów krytycznych wymienionych w scenariuszach. 

Mając te dane należy zastosować symulacje Monte Carlo lub metodę sieci Bayesa. 

2.6.3.4. Poziom dyspozycyjności 

Dyspozycyjność w % dla wybranych elementów przedstawiono w tabeli 2.6.3.4.-1, będącej zestawieniem 

danych statystycznych z CIGRE i DNV GL przygotowanym przez autorów publikacji Model niezawodności  

i dyspozycyjności morskich i lądowych systemów przesyłowych HVDC z przetwornicą źródła napięcia. 
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Tabela 2.6.3.4-1 Zestawienie dyspozycyjności statystycznej na podstawie danych z CIGRE i DNV GL 

Element Dyspozycyjność [%] 

Część lądowa Część morska 

Reaktor przetwórczy 99.961 99.688 

Odłącznik 99.996 99.996 

Wyłącznik 99.996 99.996 

Transformator mocy 99.879 99.819 

Linia przesyłowa (na przewód 

prądu stałego) 

99.05 

Ramię przetwornicy 99.99784 99.981 

Przerywacz prądu stałego 99.998 - 

Chłodzenie 99.99 99.956 

Sterowanie i zabezpieczenia 99.979 99.879 

 

Od elementów morskiej stacji elektroenergetycznej wymagane będzie osiągnięcie co najmniej takich 

poziomów dyspozycyjności, jak przedstawiono powyżej. Ogólna dyspozycyjność obliczona dla morskiej stacji 

elektroenergetycznej przed linią przesyłową powinna wynosić nie mniej niż 97,5%~98% ze względu na 

ogromny wpływ dyspozycyjności linii przesyłowej, w zależności od obowiązujących przepisów. 

Należy również wziąć pod uwagę charakterystykę dystrybucyjną każdego elementu, a dyspozycyjność nie 

może opierać się na wartości średniej. Dobrze zobrazowano to na rysunku 2.6.3.4.-1 opracowanym przez 

autorów publikacji Model niezawodności i dyspozycyjności morskich i lądowych systemów przesyłowych 

HVDC z przetwornicą źródła napięcia. 

 

Rysunek 2.6.3.4-1 Przykładowa dyspozycyjność elementów dystrybucyjnych 

EN PL 

Component 1 Element 1 

Probability Prawdopodobieństwo 

Availability Dyspozycyjność 

2.7. Badania 

2.7.1. Obliczeniowa mechanika płynów (CFD – Computational Fluid Dynamics) 

Niektóre z korzyści płynących z zastosowania CFD do symulacji obciążenia wiatrem i wodą na platformie 

morskiej: 

• najlepsze dostępne dane szacunkowe obciążeń hydrodynamicznych, 

• korelacja z innymi modelami, 

• szybsza niż próba modelowa, 
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• dostarcza więcej informacji, 

• uwzględnianie niestabilnych oddziaływań (bez stałej dodanej masy/współczynników oporu), 

• struktura wielkoobjętościowa (z uwzględnieniem ugięcia – nie dotyczy elementów smukłych), 

• wydzielony przepływ dla ciał o kształcie urwistym (nie przepływ potencjalny), 

• powierzchnia nieliniowa wolna (teoria nieliniowa), 

• odwzorowanie ciśnienia na dynamicznym modelu konstrukcyjnym. 

Zastosowanie CFD może pomóc zoptymalizować orientację platformy morskiej, kontynuując badania Gerarda 

Reynoldsa i Andrew Staszaka. 

Parametry uwzględnione w analizie optymalizacyjnej były następujące: 

• naturalna wentylacja wywołana wiatrem, która może ograniczyć potencjalne gromadzenie się gazów 

toksycznych i palnych, a także zapewnić wskazania potencjalnych skutków wybuchu chmury pary. 

• Uszkodzenie lądowiska dla śmigłowca, które może mieć wpływ na operacje z udziałem śmigłowca, 

spowodowane gorącymi gazami odlotowymi z turbiny, mające wpływ zarówno na ogólne prace, jak  

i na potencjalne prace awaryjne. 

• Chłodzenie ciała spowodowane ruchem powietrza, które może mieć wpływ na możliwość pracy 

personelu na platformie. Jest to szczególnie istotne w przypadku zimnych klimatów i obszarów 

dotkniętych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, gdzie warunki pracy mogą mieć wpływ na 

liczbę personelu wymaganego do obsługi. 

• Kierunek znoszenia łodzi ratunkowej, który może mieć wpływ na bezpieczeństwo załogi w sytuacji 

awaryjnej. 

• Opór hydrodynamiczny, który może mieć wpływ na wytrzymałość zmęczeniową cięgien, integralność 

kadłuba i wymagania konstrukcyjne. 

Niniejsze opracowanie ma na celu poprawę dokładności prognoz ekspertów poprzez wykorzystanie narzędzi 

numerycznych w celu osiągnięcia następujących celów projektowych: 

• maksymalizacja wentylacji, 

• ograniczenie do minimum uszkodzenia lądowiska dla śmigłowca z powodu wydmuchu, 

• minimalizacja skutków chłodzenia ciała spowodowanego ruchem powietrza, 

• minimalizacja naprężenia cięgien, 

• minimalizacja niekorzystnego znoszenia łodzi ratunkowych. 

Metodologię podsumowano w następujących krokach: 

Krok 1: Symulacja wiatru z 16 kierunków i z dwiema prędkościami 

Krok 2: Obliczenie dotyczące uszkodzenia lądowiska dla śmigłowca przez wydmuch w ramach każdego 

scenariusza 

Krok 3: Obliczenie średniej prędkości powietrza przelatującego przez platformę 

Krok 4: Obliczenie chłodzenia ciała spowodowanego ruchem powietrza na platformie 

Krok 5: Określenie prawdopodobieństwa kolizji podczas znoszenia łodzi ratunkowych 

Krok 6: Obliczenie obciążenia kadłuba podczas znoszenia jako substytut dla naprężenia cięgien 

Krok 7: Połączenie wszystkich wyników przy użyciu rocznych rozkładów prawdopodobieństwa wiatru  

i prądu. 

Kolejnym zastosowaniem CFD dla morskiej stacji elektromagnetycznej jest chłodzenie transformatorów: 

Chłodzenie transformatora mocy ma kluczowe znaczenie dla przewidywanej żywotności. W warunkach 

eksploatacyjnych wraz z upływem czasu jakość mineralnych olejów izolacyjnych stopniowo się pogarsza.  

W niniejszym opracowaniu badamy głównie wpływ właściwości termo-fizycznych oleju na chłodzenie 

transformatorów poprzez konwekcję naturalną. Do prawidłowego przewidywania wymiany ciepła niezbędna 

jest gęstość zależna od temperatury. Badaliśmy również wpływ starego i świeżego oleju po przyspieszonych 
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okresach starzenia na poziomie 500 h i 1500 h. Symulacje starego i świeżego oleju po 500 h nie wykazują 

znaczącej różnicy. Scenariusz z 1500 h, uwzględniający powstawanie osadów z dynamicznego punktu 

widzenia cieczy, wykazał wzrost temperatury gorących punktów o 3,5℃. Lokalizacja gorących punktów 

pozostaje taka sama w każdym okresie starzenia. 

2.7.2. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) i zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) są dwoma istotnymi 

aspektami, które wzięto pod uwagę w procesie opracowywania elastycznego systemu pomiarowego do 

pomiarów harmonicznych i przejściowych na MFW. 

Rozdzielnice, sterownice i rozdzielnie niskonapięciowe należy zaprojektować i przetestować zgodnie z normą 

IEC 61439-1:2011, załącznik J. Próby w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej muszą być 

udokumentowane wraz z konfiguracją próby. Należy również udokumentować wymagania dotyczące montażu 

w turbinie wiatrowej. 

Części związane z bezpieczeństwem powinny być zbadane pod kątem odporności i spełniać kryterium 

wydajności A określone w normie IEC 61000-6-2. W razie braku normy wyrobu muszą one spełniać 

wymagania normy IEC 61000-6-2. 

Emisje zaburzeń przewodzonych muszą spełniać wymagania normy IEC 61000-6-4. 

W razie braku normy wyrobu odporność na zaburzenia promieniowane i przewodzone musi spełniać 

przynajmniej wymagania normy IEC 61000-6-2. 

Odporność na zaburzenia promieniowane i przewodzone w elektrowniach i stacjach elektromagnetycznych 

musi spełniać wymagania normy IEC 61000-6-5. 

Należy określić połączenia ekranów kabli. Należy wykonać montaż filtrów i kondensatorów. Należy to 

przedstawić na schematach połączeń. 

Elektronika musi być zaprojektowana zgodnie z wymaganiami dotyczącymi odporności elektromagnetycznej 

oraz wymaganiami dotyczącymi emisji elektromagnetycznych. Odpowiednie wymagania dotyczące 

kompatybilności elektromagnetycznej podano w normie IEC 61800-3:2012. 

Z punktu widzenia kompatybilności elektromagnetycznej na morskiej stacji elektromagnetycznej należy 

uwzględnić następujące strefy środowisk elektromagnetycznych; 

• Strefa 1: Środowisko chronione dla systemów wrażliwych, które łatwo mogą być narażone na 

zakłócenia elektromagnetyczne. 

• Strefa 2: Środowisko przemysłowe. W tym środowisku znajdują się takie instalacje przemysłowe 

jak silniki, napędy częstotliwości i zasilacze (w tym przetwornice). 

• Strefa 3: Środowisko stacji wewnątrz platformy. Środowisko to składa się z instalacji 

elektroenergetycznych wysokiego napięcia i jest powszechnie znanym środowiskiem na lądzie. 

• Strefa 4: Trudne środowisko elektromagnetyczne wykraczające poza środowisko stacji 

elektroenergetycznej. Niektóre części instalacji WN AC należy traktować jako specjalne 

środowisko elektromagnetyczne, zarówno morskie, jak i lądowe. 

• Strefa 5: Typowe środowisko morskie, na zewnątrz platformy. Środowisko elektromagnetyczne 

składa się z instalacji odgromowych, radarów pokładowych i powietrznych oraz silnych 

nadajników radiowych 
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Rysunek 2.7.2-1 Platforma Dolwin B jako przykład stref kompatybilności elektromagnetycznej 

EN PL 

Converter Platform Platforma przetwornicy 

Hellideck Lądowisko dla śmigłowca 

Living Quarters Pomieszczenia mieszkalne 

Valve Hall Hala zaworów 

MV, LV SN, nn 

Reactor Hall Hala reaktora 

Control Room Nastawnia 

PS PS 

GIS GIS 

Lightning Instalacja odgromowa 

Operations and faults in HV networks Działania i awarie w sieciach WN 

Operations and faults in MV networks Działania i awarie w sieciach SN 

Operations and faults in LV networks Działania i awarie w sieciach nn 

RADIO/RADAR fields produced by external 

sources 

Pola RADIOWE/RADAROWE 

wytwarzane ze źródeł zewnętrznych 

RF fields produced by internal sources 
Pola częstotliwości radiowej wytwarzane 

przez źródła wewnętrzne 

Electrostatic discharges Wyładowania elektrostatyczne 

Conducted disturbances from power supplies Zaburzenia przewodzone od zasilania 

Disturbances generated by the switching of 

the HVDC converter 

Zakłócenia generowane przez przełączenie 

przetwornicy HVDC 

 

2.7.2.1. Szczególne kwestie dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej 

Pola magnetyczne prądu przemiennego będą w przewodach powodować prądy wirowe (prądy Foucaulta). 

Silne pola reaktorów mogą w pobliskich konstrukcjach stalowych powodować efekt grzewczy. Wymagane są 

szczególne środki ostrożności, aby zapobiec powstawaniu miejscowych gorących punktów.To samo dotyczy 

wysokich, jednofazowych prądów przechodzących przez otwór w konstrukcji stalowej. Może to również 
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prowadzić do lokalnego nagrzewania konstrukcji stalowej. Przepusty ścienne zawsze przechodzą przez ścianę 

lub dach/podłogę przez otwór w konstrukcji stalowej.Zabezpieczenie przed wzbudzeniem magnetycznym stali 

w sąsiedztwie instalacji o wysokim natężeniu prądu jest możliwe dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu 

instalacji uziemiającej na tych obszarach. 

Podczas prac rozruchowych należy przeprowadzić próbę na morzu w celu wykluczenia z pól 

elektromagnetycznych stref zagrożenia dla personelu pracującego na morskiej stacji elektroenergetycznej. 

2.7.2.2. Ochrona antykorozyjna 

Prądy po stronie niezrównoważonego prądu przemiennego są w przybliżeniu w 90% zwracane przez powłoki 

zasilających kabli morskich, a prąd po stronie niezrównoważonego prądu przemiennego, który może obciążać 

platformę, szacuje się na kilka amperów z nieznacznym wpływem na żywotność anody rozpuszczalnej. 

Innym problemem korozji jest potencjalna korozja elektrolityczna pomiędzy materiałem przewodu w siatce 

uziemień a konstrukcją stalową platformy. Ze względów elektrycznych i BHP należy zapewnić dobry styk 

elektryczny, w którym przewody uziemiające i szyny uziemiające są połączone z konstrukcją stalową. Jednak 

w wilgotnej atmosferze platformy styk elektryczny pomiędzy różnymi materiałami stwarza ryzyko korozji 

galwanicznej. W przypadku prętów aluminiowych stykających się ze stalą istnieje ryzyko korozji aluminium. 

W przypadku stosowania miedzi, styk miedzi ze stalą wiąże się z ryzykiem korozji stali. Jednak dzięki 

zastosowaniu specjalnej konstrukcji i odpowiedniemu doborowi materiału ryzyko korozji zostaje 

wyeliminowane. 

2.7.2.3. Wykaz norm 

2.7.2.3.1. Normy i przepisy 

1. 
IEC 61000-6-

4:2018 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-4: Normy ogólne – 

Norma emisji w środowiskach przemysłowych 

2.7.3. Analiza uziemienia 

Podczas badań uziemienia morskiej stacji elektroenergetycznej można uwzględnić 

następujące normy, które są na ogół normami podstawowymi, jeśli chodzi o zasady 

projektowania układu uziemiającego morskiej stacji elektroenergetycznej: 

• PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (seria), 

• PN-EN 62305 Ochrona odgromowa (seria), 

• PN-EN 61936-1 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 

1 kV – Część 1: Postanowienia ogólne (w systemach elektroenergetycznych wysokiego 

napięcia), 

• PN-EN 50522 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym 

od 1 kV (w systemach elektroenergetycznych wysokiego napięcia). 

Należy zapewnić wystarczającą ochronę morskiej stacji elektroenergetycznej przed uszkodzeniem przez 

wyładowania atmosferyczne. 

Podczas szczegółowego badania pod uwagę należy wziąć najgorszy możliwy scenariusz. 

Należy określić następujące elementy: 

• konstrukcja siatki (np. pola przekroju przewodów ochronnych wyrównawczych, połączenia i 

oznaczenia przewodów wyrównawczych), 

• koncepcja zabezpieczeń, 

• pewność zasilania. 

 

https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=TiD1uTku&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+50522:2011P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=TiD1uTku&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+50522:2011P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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Zapewniony będzie łatwy dostęp do połączenia przewodu uziemiającego z morską stacją elektroenergetyczną. 

Połączenia wyrównawcze powinny obejmować wszystkie elementy metalowe. Części przewodzące urządzeń 

i elementów metalowych (niebędące pod napięciem w stanie roboczym) będą połączone elektrycznie  

z konstrukcją. 

2.7.4. Ochrona odgromowa 

Do ochrony odgromowej zastosowanie mają następujące normy: 

• PN-EN 62305 Ochrona odgromowa (seria), 

• PN-IEC 61892 Ruchome i stałe platformy morskie – Instalacje elektryczne (seria). 

 

Kryteria wyboru strefy ochrony odgromowej (LPZ) określono poniżej: 

• odporność zainstalowanych urządzeń, 

• poziom zabezpieczenia napięciowego, 

• prąd wyładowania, 

• prąd udarowy każdej strefy LPZ. 

W celu ograniczenia pola elektromagnetycznego i zakłóceń w przewodzonych wartościach 

wszystkie kable i przewody przecinające granice stref ochrony odgromowej powinny być 

odpowiednio: 

• zespolone, 

• ekranowane, 

• zabezpieczone przed przepięciami (urządzeniami ochrony przepięciowej). 

Wszystkie kable wchodzące na wejściu do strefy ochrony odgromowej powinny mieć urządzenia ochrony 

przepięciowej. 

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa – Część 4: Instalacje elektryczne i elektroniczne w obiektach określają 

przykładowe strefy przyłączone lub rozbudowane strefy LPZ. Zgodnie z tą normą określono następujące strefy 

LPZ: 

- strefy zewnętrzne: 

• LPZ0, 

• LPZ0A, 

• LPZOB. 

 

- strefy wewnętrzne: 

• LPZ 1 (np. platforma i jej elementy), 

• LPZ 2 … n 

Dokumentacja ochrony odgromowej morskiej stacji elektroenergetycznej zostanie opracowana przez 

projektanta. 

Do podstawowych środków ochrony przed elektromagnetycznym udarem piorunowym (LEMP) zalicza się: 

• połączenia uziemiające i wyrównawcze, 

• ekranowanie magnetyczne i prowadzenie przewodów, 

• system skoordynowanych urządzeń ochrony przepięciowej (SPD), 

• interfejsy izolacyjne. 

https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=TiD1uTku&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-IEC+61892-7:2000P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=TiD1uTku&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-IEC+61892-7:2000P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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Należy przeprowadzić badanie w zakresie koordynacji izolacji – opracowanie to będzie dyktować 

wymagania ochronników przepięciowych. 

Do ochronników przepięciowych zastosowanie będą mieć następujące normy: 

- do zastosowań niskonapięciowych: 

• PN-EN 61643-1 Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia – 

Część 1: Wymagania techniczne i metody badań, 

• PN-EN 61643-21 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia – Część 21: Urządzenia do 

ograniczania przepięć w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych – Wymagania 

eksploatacyjne i metody badań, 

- w przypadku zastosowań wysokonapięciowych lub średniego napięcia: 

• PN-EN 60099-1 Ograniczniki przepięć – Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do sieci prądu 

przemiennego, 

• PN-EN 60099-4 Ograniczniki przepięć – Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków 

metali do sieci prądu przemiennego. 

Podczas oceny należy zweryfikować opis zastosowanych środków oraz wyniki poziomów ochrony. 

2.7.5. Ochrona przed wymywaniem 

Wpływ wymywania na fundament. Należy wziąć pod uwagę ryzyko wymywania. Gdy konstrukcja jest 

umieszczona na dnie morskim, wraz ze stałymi prądami i falami zmienia się przepływ lokalny. Dzięki temu: 

• na dnie morskim wzrośnie naprężenie ścinające, 

• wydajność przenoszenia osadu w przepływie wzrośnie. 

Spowoduje to erozję dna morskiego, która ze względu na miejscowe wymywanie wokół konstrukcji może 

mieć wpływ na stabilność konstrukcji i fundamentu. 

Ze względu na wytrzymałość i nośność osiową i boczną pali podczas projektowania fundamentu należy 

uwzględnić wymywanie dna morskiego. Kryteria projektowe w zakresie wymywania będą zazwyczaj stanowić 

kombinację następujących czynników: 

• wymywanie lokalne i globalne, 

• ogólny ruch dna morskiego. 

W kryteriach projektowych należy uwzględnić niepewność. 

W stosownych przypadkach należy uwzględnić jedną z poniższych metod: 

• po zamontowaniu wokół konstrukcji zostaną umieszczone odpowiednie środki ochrony przed 

wymywaniem, 

• na etapie projektowania należy odpowiednio dobrać materiał fundamentu (materiał odporny na 

wymywanie), 

• po zakończeniu montażu zapewnione będzie ciągłe monitorowanie (po stwierdzeniu znacznego 

wymywania należy natychmiast przeprowadzić prace naprawcze). 

Stabilność zewnętrzna i wewnętrzna będzie zapewniona przez materiały zabezpieczające przed wymywaniem. 

2.7.6. Ochrona przeciwoblodzeniowa 

Dostępna jest szeroka gama technologii do odladzania, zapobiegania oblodzeniu i wykrywania lodu na 

konstrukcjach morskich. W niniejszym zestawieniu przedstawiono szereg technologii najlepiej nadających się 

do zastosowania w morskiej stacji elektroenergetycznej: 

• chemikalia i preparaty chemiczne – chlorki, chemikalia octanowe, chemikalia na bazie glikolu, 

mrówczan sodu i mocznik, stosunkowo nowa klasa nowych chemikaliów do odladzania opiera się na 

cukrach pochodzenia rolniczego wytwarzanych z produktów z buraków cukrowych, kukurydzy  
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i alkoholu (w celu złagodzenia oddziaływania na środowisko należy unikać wszelkiego rodzaju 

chemikaliów do odladzania), 

• powłoki – mają na celu zmniejszenie przyczepności lodu do podłoża i często są uważane za idealne 

rozwiązanie do odladzania, ponieważ to rozwiązania pasywne, 

• projektowanie – oblodzenie najskuteczniej redukuje się poprzez zmniejszenie wielkości i wysokości 

zraszania wywołanego kołysaniem i uderzaniem fal o konstrukcję, zmniejszenie powierzchni, na 

której może tworzyć się lód, oraz zmniejszenie liczby obiektów o małej średnicy, które zwiększają 

skuteczność gromadzenia się lodu i możliwość mechanicznego blokowania się lodu na konstrukcji, 

• systemy odczepiania – działają poprzez wprawienie w ruch oblodzonego podłoża i nagromadzonego 

lodu do wystarczającej prędkości, tak aby przemieszczający się lód odczepił się od podłoża, gdy 

podłoże osiągnie swoją granicę ruchu. Tym samym bezwładność lodu pokonuje jego przyczepność do 

podłoża i powoduje odczepianie się lodu od podłoża, który jest niesiony przez wiatr lub grawitacyjnie. 

Systemy odczepiania można stosować z największą korzyścią na morskich stacjach 

elektroenergetycznych na obszarach niedostępnych dla personelu w czasie trudnych warunków 

atmosferycznych, 

• ciepło – do odladzania można stosować wiele sposobów, od wilgotnego gorącego powietrza, które 

dostarcza dużo ciepła jako energię utajoną, przez suche gorące powietrze, po nowe układy 

elektrotermiczne, dostarczające ciepło z większą wydajnością niż tradycyjne układy elektrotermiczne, 

• ciecze o dużej prędkości – przy usuwaniu śniegu i lodu z konstrukcji sprawdziło się również powietrze, 

woda i para. Lance parowe, strumienie wody i pary lub stosowanie podobnych instalacji na morskich 

stacjach elektroenergetycznych wymagałoby zadbania o to, aby z powierzchni nie została usunięta 

farba oraz aby materiały wrażliwe na ciepło i materiały miękkie (np. kompozyty i tworzywa sztuczne) 

oraz materiały kruche (np. szkło) nie zostały uszkodzone lub zniszczone, 

• podczerwień – energia podczerwieni to zdalna metoda dostarczania ciepła do obiektu z emitora 

elektrycznego lub gazowego. Systemy odladzające lub przeciwoblodzeniowe wykorzystujące 

podczerwień działają na zasadzie wykorzystania ciepła do roztapiania lub zapobiegania tworzeniu się 

lodu, 

• ręczne odladzanie – metody z wykorzystaniem drewnianych pobijaków i łopat to tradycyjny sposób 

odladzania konstrukcji morskich. Ręczne metody odladzania obowiązują wyłącznie na obszarach 

morskiej stacji elektroenergetycznej dostępnych dla personelu, 

• siłowniki piezoelektryczne – odladzanie poprzez zniekształcanie lub wprawianie w ruch powierzchni 

w stopniu wystarczającym do pokonania przyczepności lodu, 

• osłony – w procesie ręcznego odladzania łatwiej odladzać obiekty obłożone luźno plandekami niż 

obiekty, do których ściśle przylegają. Kiedy lód tworzy się na luźnej plandece, odpowiada on 

kształtowi plandeki. Gdy plandeka jest nałożona luźno, po uderzeniu pobijakiem łatwo zmienia 

kształt, powodując, że kruchy lód staje się luźny i się kruszy, 

• okna – najskuteczniejszymi i najbardziej aktualnymi metodami zapobiegania obladzaniu się okien są 

ciepło, chemikalia i powłoki, 

• nasuwki pneumatyczne – lód gromadzi się na powierzchni nasuwki, a gdy zgromadzi się 

wystarczająca ilość lodu, nasuwki są pompowane, przez co zmienia się ich powierzchnia, powodując 

odpryskiwanie i pękanie kruchego lodu, 

• kable – najskuteczniejsze mogą być powłoki połączone z technikami mechanicznymi, 

• wykrywanie lodu – do powiadamiania o obecności lodu, automatycznego uruchamiania technologii 

ochrony lodu i wskazywania, czy lód został całkowicie usunięty, można stosować obrazowanie, 

metody zdalne i konforemne oraz sondy. 

2.7.7. Dźwięk słyszalny 

Wszystkie poziomy hałasu należy ograniczyć zgodnie z zasadą ALARP: 

• Pomieszczenia sypialne: 50 dB(A) 

• Strefy gastronomiczne i rekreacyjne: 55 dB(A) 

• Nastawnia platformy/ pomieszczenia biurowe 50 dB(A) 

• Pomieszczenia na urządzenia 60 dB(A) 

• Przedziały maszynowe 85 dB(A) 

• Pomieszczenia na agregaty Diesla 110 dB(A). 



 
 
 

 

Strona 126 z 511 

 

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być zgodne z oceną unijnych dyrektyw  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, PN ISO 1999: 2000. 

2.7.8. Badania w zakresie konserwacji i napraw 

Należy opracować plan konserwacji morskiej stacji elektroenergetycznej. Dokument ten powinien 

uwzględniać wszystkie planowane działania, które należy podjąć w celu zapewnienia właściwej  

i bezpiecznej konserwacji. Można wdrożyć czynności konserwacyjne zalecane w normach  

IEC 60300-3-10, IEC 60300-3-12 i IEC 60300-3-14. 

Konserwacja profilaktyczna w oparciu o: 

• planowe czynności konserwacyjne, 

• monitorujące czynności konserwacyjne. 

Wszystkie czynności naprawcze usterek wykrytych podczas czynności konserwacyjnych należy 

zweryfikować i poddać odbiorowi. W pkt 2.6.3 Różne podejścia RCM i ACM podano więcej 

informacji na temat tego, co należy wziąć pod uwagę podczas przygotowywania planów konserwacji 

i napraw. Metodę planowania konserwacji dobrze przedstawili autorzy publikacji Strategie 

konserwacji dużych morskich farm wiatrowych), co przedstawiono na rysunku 2.7.7.-1 poniżej: 

 

Rysunek 2.7.8.-1 Schemat blokowy strategii planowania 

EN PL 

new failure Nowa awaria 

ship in park? Statek w doku? 

Yes tak 

No nie 

enough personel available? 
Czy dostępna jest wystarczająca liczba 

pracowników? 

weather OK? Dobra pogoda? 

time offshore OK? Czas pracy na morzu OK? 

reserved ship in harbor? Zarezerwowany statek w porcie? 

https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=nlnAJ23z&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-ISO+1999:2000P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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space for additional crew? Przestrzeń dla dodatkowej załogi? 

crew is created and scheduled for this failure 
Załoga zorganizowana i zaplanowana na 

wypadek tej awarii 

other failures Inne awarie 

Transit Transport 

Repair naprawa 

available ship in harbor? Statek dostępny w porcie? 

failure is unreserved Brak rezerwy na wypadek awarii 

Repair naprawa 

 

2.7.8.1. Program konserwacji 

Przedmiotem przeglądu przy tworzeniu programu konserwacji są następujące aspekty: 

• integralność konstrukcji, 

• systemy bezpieczeństwa pasywnego, 

• systemy bezpieczeństwa aktywnego, 

• systemy nawigacyjne, 

• systemy komunikacyjne, 

• system kontroli dostępu lotniczego i morskiego. 

Dostępność będzie głównym punktem do przygotowania programu konserwacji. Dostępność z łodzi 

i śmigłowca wiąże się z ograniczeniami podanymi w punkcie 4.6 Wyposażenie służące do transferu 

personelu. Jednym z głównych problemów podczas planowania konserwacji jest dostępność części 

zamiennych i załogi. 

Pozostałe dwa główne zagadnienia mające wpływ na planowanie konserwacji to kwestie techniczne 

i strategiczne. Kwestie techniczne to awarie, a strategiczne to strategia konserwacji. 

Na morskich farmach wiatrowych realizowane są cztery popularne strategie konserwacji: 

• Konserwacja profilaktyczna – czyli działania proaktywne przed wystąpieniem usterki lub 

awarii, planowane w ustalonych odstępach czasu, 

• Monitorowanie stanu – pomiar stanu elementów, służący do przewidywania awarii  

i planowania działań proaktywnych, 

• Konserwacja zależna od stanu – do proaktywnych działań konserwacyjnych wykorzystuje się 

nie tylko pomiar, ale również prognozowanie stanu komponentów, 

• Konserwacja naprawcza – wg ECS można ją określić jako konserwację wykonywaną po 

wykryciu usterki i mającą na celu doprowadzenie instalacji do stanu, w którym może ona 

pełnić wymaganą funkcję. 

2.7.8.2. Technika modelowania 

Na fazę eksploatacji i konserwacji morskiej stacji elektroenergetycznej wpływ mają różne czynniki, 

takie jak warunki pogodowe, awaria podzespołów, dostępność zasobów, dostępność załogi, cena 

energii elektrycznej. Jako pomoc przy planowaniu konserwacji stosowana jest technika 

modelowania. 
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Najpopularniejsze techniki modelowania stosowane w MFW zgodnie z pracą autorów publikacji 

Modele wsparcia decyzyjnego w zakresie eksploatacji i konserwacji morskich farm wiatrowych: 

Przegląd, to: 

• symulacje Monte Carlo, 

• dyskretne symulacje zdarzeń, 

• modele Markowa. 

2.7.8.3. Ogólne wymagania dotyczące projektu konserwacji 

• Dostęp do platformy i poszczególnych elementów wyposażenia zostanie zaprojektowany w taki 

sposób, aby uwzględnić wymianę głównych elementów instalacji. 

• Minimalne wymagania konserwacyjne 

• Odpowiednie urządzenia do konserwacji platformy (lądowisko, dźwig, wciągniki itp.) 

• Specjalistyczny personel konserwacyjny i procedury szkoleniowe 

• System znakowania urządzeń 

• Niezawodny system monitorowania 

• Stosowanie materiałów niekorozyjnych 

• Zdalne automatyczne sterowanie ustawieniami 

• Zdalne sterowanie diagnostyką i warunkami 

3. Konstrukcja 

3.1. Obciążenia obliczeniowe 

3.1.1. Obciążenia statyczne, ruchome i funkcjonalne (F) 

Obciążenia statyczne to masy konstrukcji platformy oraz wszelkich stałych urządzeń i konstrukcji osprzętu, 

które nie zmieniają się w zależności od trybu pracy. Do obciążeń statycznych należy zaliczyć: 

• ciężar konstrukcji platformy w powietrzu, w tym w stosownych przypadkach ciężar pali, podlewki  

i balastu, 

• ciężar urządzeń i konstrukcji osprzętu trwale zamontowanych na platformie, 

• siły hydrostatyczne działające na konstrukcję pod linią wody, w tym ciśnienie zewnętrzne  

i wyporność. 

Obciążenia ruchome to obciążenia wywierane na platformę podczas jej użytkowania, które mogą ulec zmianie 

albo w trakcie danego trybu pracy, albo podczas zmieniania trybu pracy na inny. Do obciążeń ruchomych 

należy zaliczyć: 

• ciężar urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej, które można umieszczać na platformie lub 

usuwać z niej, 

• ciężar pomieszczeń mieszkalnych, urządzeń na lądowisku dla śmigłowców i innych systemów 

podtrzymywania życia, sprzętu ratunkowego, sprzętu do nurkowanie i sprzętu użytkowego, który 

można umieszczać na platformie lub usuwać z niej, 

• ciężar materiałów eksploatacyjnych i cieczy w zbiornikach magazynowych, 

• siły wywierane na konstrukcję podczas operacji takich jak przenoszenie materiałów, cumowanie 

statków i załadunek śmigłowców, 

• siły wywierane na konstrukcję w wyniku użytkowania dźwigu pokładowego, Siły te wynikają  

z uwzględnienia zawieszonego obciążenia i jego ruchu, jak również obciążenia statycznego. 

Obciążenia użytkowe oznaczają obciążenia, które wynikają z pracy jednostki w najkorzystniejszych 

warunkach atmosferycznych, tj. gdy morze jest ciepłe (nie występują fale morskie, prąd morski, wiatr, 

oblodzenie, ani obrastanie podwodnych elementów konstrukcji wsporczej). 
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Do obciążeń użytkowych zalicza się w szczególności: 

• ciężar własny konstrukcji platformy, 

• ciężar elementów wyposażenia platformy, 

• ciężar magazynów, balastu wodnego, wydobytej ropy naftowej zgromadzonej w zbiornikach itp., 

• siły reakcji od pracujących dźwigów, urządzeń wydobywczych itp., 

• siły wyporu działające na podwodne elementy konstrukcji platformy, 

• reakcje gruntu na fundamenty nóg, siły wywołane działaniem lin (jeśli występują), siły wywołane 

przez dodatkowe słupy nóg (jeśli występują) itp. 

Należy uwzględnić obciążenia od cieczy w zbiornikach, magazynach ładunków masowych, materiałach  

i ładunkach ogólnych oraz pojemnikach umieszczonych na pokładach i od ciężkich elementów wyposażenia. 

Przyjęte w analizie wytrzymałościowej konstrukcji platformy obciążenia (ciśnienie) pokładów nie będą 

mniejsze niż ([49] Część II Wykaz norm): 

• na obszarach, na których nie przewiduje się przenoszenia obciążeń eksploatacyjnych: 2,5 [kPa], 

• przestrzenie dla załogi, korytarze komunikacyjne itp.: 4,5 [kPa], 

• obszary robocze na pokładach: 9,0 [kPa], 

• przestrzenie magazynowe: 13,0 [kPa]. 

3.1.2. Obciążenia środowiskowe (E) 

W tej części określono metodę wyznaczania obciążeń platformy mających zastosowanie przy ocenie 

wytrzymałości konstrukcji jednostki w warunkach normalnych i awaryjnych. Poniżej przedstawiono sposób 

uwzględniania obciążeń środowiskowych związanych z: 

• ruchami fal morskich, 

• prądami morskimi, 

• parciem wiatru, 

• obrastaniem konstrukcji nogi, 

• oddziaływaniem dna morskiego, 

• oblodzeniem pokładu lub pokryciem śniegiem. 

3.1.2.1. Wiatr 

Siłę 𝑃𝑤s oddziaływania wiatru na płaskie lub zbliżone do płaskich elementy konstrukcji (np. ściany, podesty 

itp.) oraz elementy cylindryczne/stożkowe należy obliczyć wg wzoru: 

𝑃𝑤 =
1

2
𝜌𝑝𝐶𝐴𝜐2, [N]  (3.1.2.1-1) 

gdzie: 

𝜌𝑝 – to gęstość powietrza [kg/m3], 

𝐶 – to współczynnik kształtu, 

𝐴 – to przewidywana powierzchnia elementu na płaszczyźnie normalnej w kierunku rozważanej 

siły, w, [𝑚2], 

𝜐 – to prędkość wiatru na danej wysokości powyżej bezpiecznego obciążenia roboczego (SWL), 

[𝑚/𝑠]. 

Należy przyjąć, że wektor siły 𝑃𝑤 działa prostopadle do powierzchni płaskich (lub prawie płaskich) elementów 

konstrukcyjnych i wzdłuż kierunku wiatru – w przypadku elementów cylindrycznych (lub prawie 

cylindrycznych). 

Jeżeli wartości współczynnika 𝐶 nie zostaną przyjęte na podstawie badań modelowych lub pomiarów na 

istniejących, podobnych obiektach, można przyjąć ich wartości podane w tabeli 3.1.2.1. 
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Tabela 3.1.2.1-1 Wartości współczynnika 𝑪 

Kształt 𝑪 

Kształt cylindryczny  0,50 

Kula  0,40 

Boki budynków  1,50 

Główne płaskie powierzchnie i ogólna planowana powierzchnia konstrukcji wsporczej  1,00 

Powierzchnie pod pokładem (gładkie)  1,00 

Powierzchnie pod pokładem (odsłonięte belki i dźwigary)  1,30 

Odrębne kształty konstrukcyjne (dźwigi, kątowniki, belki, ceowniki itp.)  1,50 

Żurawie przymasztowe lub kratownicowe (każda powierzchnia)  1,25 

W przypadku elementów w postaci ram trójwymiarowych wartość powierzchni 𝐴 ze wzoru (3.1.2.1-1) można 

przyjąć jako nie mniej niż 30% rzutu obrysu ściany nawietrznej lub zawietrznej. 

Należy uwzględnić możliwość wibracji elementów konstrukcji w wyniku generowanych przez nie turbulencji 

(tj. „wibracji wirowych”) oraz ich wpływ na wytrzymałość na skutek obciążeń statycznych i wolno 

zmieniających się oraz wytrzymałość zmęczeniową. 

3.1.2.2. Obciążenie od ruchów fal 

3.1.2.2.1. Obciążenia od fal 

W celu określenia maksymalnych obciążeń od fal na konstrukcję wsporczą należy zbadać wystarczający zakres 

realistycznych okresów fal i położenia grzbietu fal względem konstrukcji. Należy również uwzględnić inne 

oddziaływania fal, takie jak obciążenia od uderzeń fal, dynamiczne wzmacnianie i zmęczenie elementów 

konstrukcyjnych. Potrzebę analizy tych oddziaływań należy oceniać w oparciu o konfigurację  

i charakterystykę behawioralną konstrukcji wsporczej, warunki fal i doświadczenia zdobyte w przeszłości. 

 

W przypadku konstrukcji składających się z elementów o średnicach mniejszych niż 20% rozważanych 

długości fal za dopuszczalną podstawę do określania obciążeń od fal uznaje się formuły półempiryczne, takie 

jak równanie Morisona. W przypadku konstrukcji składających się z elementów, których średnice są większe 

niż 20% rozważanych długości fal, lub w przypadku konfiguracji konstrukcyjnych, które znacznie zmieniają 

pole wejściowego przepływu, w projekcie należy uwzględnić siły ugięcia i interakcję hydrodynamiczną 

elementów konstrukcyjnych. 

Obciążenie wywołane ruchem fal, wywierane na nogi platformy wykonane jako pojedyncze pionowe rury lub 

jako trójwymiarowa rama wykonana z rur lub innych kształtów określa się na podstawie równania Morisona: 

 

 𝐹 = 0.5𝜌𝐷𝑈|𝑈|𝐶𝑑 + 𝜌𝑉𝑎𝐶𝑚,  (3.1.2.2-1) 

 

gdzie: 

𝐹 – to siła przyłożona do jednostki odcinka rury[𝑘𝑁/𝑚], 

𝜌 = 1.025[𝑡/𝑚3] – to gęstość wody morskiej, 

𝐷 – to średnica elementu wystającego na płaszczyznę prostopadłą do 𝑈 (w przypadku elementów rurowych 𝐷 

to średnica rury), [𝑚], 
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𝑈 – to współrzędna wektora prędkości cząstek wody na osi prostopadłej do osi elementu, [𝑚], 

𝑉 – to objętość elementu konstrukcji odniesiona do metra bieżącego jego długości (w przypadku elementów 

rurowych o kształcie okrągłym: 𝑉 = 𝜋𝐷2/4), [𝑚2], 

𝐴 – to współrzędna wektora przyspieszenia cząstek wody na osi prostopadłej do osi elementu, [𝑚/𝑠2], 

𝐶𝑑 – to współczynnik oporu, 

𝐶𝑚 – to współczynnik bezwładności w oparciu o przemieszczaną masę płynu na jednostkę długości, 

𝑎 – to składowa wektora przyspieszenia płynu normalnego względem osi elementu, w [𝑚/𝑠2]. 

Wartości współczynników oporu i bezwładności w równaniu Morisona należy określić na podstawie badań 

modelowych, pomiarów w pełnej skali lub wcześniejszych badań, które są odpowiednie do konfiguracji 

strukturalnej, chropowatości powierzchni i odpowiednich parametrów przepływu (np. liczba Reynoldsa). 

Zalecane wartości podano w API RP 2A-WSD ([53] Część II Wykaz norm). 

Wartości 𝑈 i a należy wyznaczyć na podstawie odpowiednich wzorów wynikających z zastosowanej teorii fal 

(patrz 3.1.2.2-1). W rejonie grzbietu fal wartości 𝑈 i a powyżej powierzchni wody nieruchomej będą takie 

same jak dla powierzchni spokojnej wody. W rejonie doliny fali wartości 𝑈 i a należy przyjmować na takim 

poziomie, jakby powierzchnia spokojnej wody była przesunięta w dół, do chwilowego poziomu wody fali. 

W analizie wytrzymałościowej konstrukcji prędkość 𝑈 zastosowana we wzorze (3.1.2.2-1) jest algebraiczną 

sumą prędkości cząstek wody wynikającej z ruchów fal i prądu morskiego. Należy przyjąć, że kierunek ruchu 

fal jest współliniowy z kierunkiem ruchu cząstek wody wywołanego przez prąd morski. 

W miejscach instalacji, gdzie stosunek głębokości wody do długości fali jest mniejszy niż 0,25, należy 

uwzględnić nieliniowe skutki działania fal. Można to osiągnąć poprzez modyfikację teorii ugięcia liniowego 

w celu uwzględnienia efektów nieliniowych lub poprzez wykonanie badań modelowych. W obliczeniach sił 

fal należy uwzględnić oddziaływanie płytkiej wody, które może zwiększyć prąd na skutek działania blokad  

i zmienić kinematykę fal. 

Jeżeli w projekcie trzeba uwzględnić wpływ fal załamanych, wytyczne dotyczące hydrodynamiki fal 

załamanych oraz obciążeń wywieranych przez falę załamaną na konstrukcję można znaleźć w IEC 61400-3, 

załącznik C i D. 

3.1.2.2.2. Lokalne obciążenia od uderzeń o fale 

Jeżeli konstrukcja wsporcza zawiera elementy o osiach znacząco odbiegających od pionu, na ich powierzchni 

mogą wystąpić naciski z uderzeń (o fale) spowodowane gwałtownym wzrostem powierzchni zwilżanej na 

skutek chwilowego ruchu w górę powierzchni wody w jej ruchu falowym. 

W przypadku elementów konstrukcyjnych, których osie są pionowe lub lekko nachylone w stosunku do 

położenia pionowego, na powierzchniach elementów mogą wystąpić lokalne naciski z uderzeń w okolicy 

grzbietów fal załamanych. 

Powyższe naciski z uderzeń mogą mieć wpływ na wymaganą grubość ścian elementów konstrukcyjnych 

konstrukcji wsporczej, wymiary ich elementów usztywniających (jeśli występują) oraz wytrzymałość połączeń 

spawanych elementów konstrukcyjnych. Obliczenia powyższych udarowych nacisków z uderzeń należy 

przeprowadzać metodami rekomendowanymi w załączniku D do IEC 61400-3 i opisanymi w literaturze w nim 

wskazanej lub z wykorzystaniem wyników badań modelowych lub dostępnych wyników pomiarów na 

istniejących obiektach podobnych do proponowanej morskiej stacji elektroenergetycznej. 

3.1.2.2.3. Reakcja konstrukcji na wiry generowane w wodzie, przepływające wokół 

konstrukcji 

W przypadku fal o stosunkowo dużej długości (a także prądów morskich) w wodzie przepływającej wokół 

elementów konstrukcji mogą powstawać wiry i związane z nimi naciski oscylacyjne. Oddziaływanie wirów 

może powodować drgania konstrukcji w kierunku poprzecznym i wzdłużnym w stosunku do kierunku 
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przepływu wody, którego amplitudy są stosunkowo wysokie, gdy częstotliwość pulsacji nacisków jest zbliżona 

do częstotliwości drgań własnych konstrukcji. Takie drgania mogą znacząco przyspieszać proces degradacji 

zmęczeniowej konstrukcji. Zjawisko generowania tych drgań (tzw. drgania wywołane przez wiry) jest bardzo 

złożone i trudne do opisania modelami matematycznymi. 

Przy szacowaniu wielkości ewentualnych drgań zalecane są informacje podane w załączniku D do normy IEC 

61400-3. Wzbudzenie wywołane przez wiry oscylacyjne może być w wielu sytuacjach ograniczone przez 

zastosowanie specjalnych „wstęg” przymocowywanych do elementów konstrukcji zaprojektowanych  

na przykład na podstawie badań modelowych. 

3.1.2.2.4. Obciążenia od fal działające na urządzenia konstrukcji wsporczej 

Urządzenia (odbijacze, drabiny, pomosty komunikacyjne itp.) mocowane do konstrukcji wsporczej morskiej 

stacji elektroenergetycznej w pobliżu powierzchni wody wpływają na wielkość obciążeń globalnych od fal na 

konstrukcję, a także oddziałuje na nie ciśnienie wody. Urządzenia te i ich mocowania do konstrukcji wsporczej 

muszą być wystarczająco mocne. Wartości obciążeń globalnych i lokalnych, o których mowa powyżej, można 

oszacować za pomocą metod opisanych w załączniku D do normy IEC 61400-3. 

3.1.2.3. Prąd 

W przypadku gdy prąd działa samodzielnie (tj. bez fal), obliczeniową wartość nacisku prądu morskiego 𝑃𝑐 na 

elementy konstrukcyjne na głębokości z poniżej poziomu spokojnej wody określa się w następujący sposób: 

 

𝑃𝑐 =
1

2
𝜌𝑈𝐶

2 dla 0 ≥ 𝑧 ≥ −𝑑, 

gdzie: 

𝜌 = 1.025[𝑡/𝑚3] – to gęstość wody morskiej, 

𝑈 – to obliczeniowa prędkość prądu, patrz część II pkt 3.1.2. 

 

Przy zastosowaniu 𝑃𝑐 obliczeniowe obciążenia z prądów morskich 𝐹𝑐 można obliczyć wg wzoru: 

 

𝐹𝑐 = 𝑃𝑐𝐴𝐶𝐷, 

 

gdzie: 

𝐴 – to przewidywany obszar prądu, [𝑚2], 

𝐶𝑑 – to współczynnik oporu, 

 

W falach do obliczeń obciążeń na konstrukcję wsporczą należy przyjmować prędkość cząstek wody równą 

sumie wektorowej prędkości prądu i prędkości fal. 

Drgania wywołane przez wiry stanowią reakcję rezonansową spowodowaną przez odrywacz wirów przy 

częstotliwościach rezonansowych prądu. Wpływ takich drgań na zmęczenie i zwiększone obciążenia 

zgarniające należy odpowiednio ocenić w odniesieniu do elementów konstrukcyjnych. W razie potrzeby 

należy rozważyć wzmocnienie dynamiczne spowodowane przez odrywacz wirów. 
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3.1.2.4. Obciążenia spowodowane oblodzeniem i śniegiem 

Jeżeli morska stacja elektroenergetyczna znajduje się w obszarze ujemnych temperatur powietrza, projekt 

konstrukcji powinien uwzględniać występowanie warstwy lodu i śniegu na powierzchni konstrukcji wsporczej, 

na szczycie i na wszystkich elementach konstrukcyjnych. Efekt oblodzenia i przykrycia konstrukcji warstwą 

śniegu zwiększa jego ciężar, powierzchnię nawiewu, powodując wzrost naporu wiatru oraz zmianę średnicy 

elementów zmywanych wodą w obszarze wolnej powierzchni wody, powodując tym samym wzrost obciążeń 

hydrodynamicznych. Zmianie ulegają również częstotliwości drgań własnych konstrukcji, które określają 

wielkość naprężeń powstających w wyniku obciążeń dynamicznych od fal i wiatru. Wobec braku danych 

statystycznych o tych parametrach (grubość) należy wykorzystać udokumentowane dane o podobnych 

konstrukcjach zlokalizowanych na terenach o trudniejszych warunkach zimowych (patrz także punkt 2  

w części II). 

3.1.2.5. Obciążenia lodem 

3.1.2.5.1. Informacje ogólne 

Wielkość obciążeń lodem zależy od lokalnych warunków klimatycznych, poziomu wody, możliwych 

przemieszczeń oraz wielkości i kształtu konstrukcji wsporczej turbiny wiatrowej. Należy uwzględnić 

następujące formy obciążeń lodem: 

a) obciążenie poziome twardym lodem w rejonie konstrukcji wsporczej, spowodowane zmianami temperatury 

(patrz 3.1.2.5.4), 

b) obciążenie poziome twardym lodem spowodowane wahaniami poziomu wody i tzw. efekt łuku (patrz str. 

3.1.2.5.5), 

c) obciążenie poziome od poruszających się pokryw lodowych (patrz 3.1.2.5.6), 

d) obciążenie pionowe twardym lodem spowodowane zmianami poziomu wody (patrz 3.1.2.5.8), 

e) ciśnienie wywołane przez nagromadzony lód powyżej i poniżej wody (tzw. „grzbiet zwałów lodu” / „lód 

spiętrzony”) (patrz pkt 3.1.2.5.7). 

Metody wyznaczania tych obciążeń oraz symulacji reakcji konstrukcji na te obciążenia opisano pokrótce w 

rozdziałach 3.1.2.5.2–3.1.2.5.10 w formie skrótu zawartego w załączniku E do normy IEC 61400-3. Przy 

określaniu obciążeń obliczeniowych należy stosować szczegółowe informacje i wzory podane w załączniku E 

do normy IEC 61400-3 oraz literaturę odniesienia podaną w tym załączniku. 

3.1.2.5.2. Wymagania ogólne dotyczące obciążeń lodem 

Należy przyjąć, że lód obciąża konstrukcję w normalnym zakresie zmian poziomu wody (NWLR). Wzory do 

oznaczania obciążeń lodem zawarte w normie IEC 61400-3 (załącznik E) mają zastosowanie do walców i 

stożków ściętych. W przypadku ruchomych pokryw lodowych należy przyjąć, że kierunek ich ruchu jest 

zwykle zbliżony do kierunku prądu morskiego i może znacząco odbiegać od kierunku wiatru. Zakłada się, że 

fale mają znikomy wpływ na obciążenia lodem (tj. są ignorowane). W wielu przypadkach wymagana jest 

analiza dynamiczna reakcji konstrukcji na obciążenia lodem z uwzględnieniem możliwości pulsacji obciążeń 

powodujących zjawiska rezonansowe. Zaleca się wykonanie badań modelowych mających na celu 

oszacowanie obciążeń lodem. 

3.1.2.5.3. Grubość pokrywy lodowej 

Grubość pokrywy lodowej należy przyjmować na podstawie danych statystycznych dla obszaru posadowienia 

turbiny wiatrowej. W miarę możliwości statystyki te powinny obejmować łączny rozkład grubości pokryw 

lodowych i wytrzymałości na pękanie lodu, 𝜎𝑐. Do określenia obciążeń obliczeniowych należy przyjąć grubość 

pokrywy lodowej o okresie powtarzalności 100 lat. Załącznik E do normy IEC 61400-3 zawiera empiryczny 

wzór do oszacowania grubości pokrywy lodowej w zależności od średnich temperatur w kolejnych dniach 

okresu mrozów (temperatury < 0 °C). 

 



 
 
 

 

Strona 134 z 511 

 

3.1.2.5.4. Obciążenia poziome od stałej pokrywy lodowej wywołane zmianami 

temperatury 

Tego typu obciążenie nie dotyczy otwartych wód morskich o znacznym zasoleniu. Może zajść konieczność 

uwzględnienia obciążeń poziomych w przypadku przybrzeżnych regionów Bałtyku w polskiej strefie 

ekonomicznej. W normie IEC 61400-3 (załącznik E) podano wzór do wyznaczania siły 𝐻𝑡 lodu wywieranej 

na element konstrukcyjny o średnicy 𝐷: 

𝐻𝑡 = 𝑓𝑡𝐷 [kN] 

gdzie: 

𝐷 – średnica elementu konstrukcji, [m], 

𝑓𝑡 – współczynnik (w [kN/m]) o wartościach podanych w ww. normie. 

3.1.2.5.5. Obciążenia poziome od stałej pokrywy lodowej wywołane wahaniami 

poziomu wody i zjawiskiem „rozszerzalności” 

Wartość𝐻𝑣 siły lodu wywieranej na konstrukcję wsporczą, Hv, działającą w kierunku promieniowym 

(pomiędzy sąsiednimi elementami konstrukcji wsporczej) lub od strony linii brzegowej należy wyznaczać na 

podstawie następującego wzoru podanego w normie IEC 61400-3 (załącznik E): [kN] (3.1.2.5.5) 

𝐻𝑣 = 𝑓𝑣𝐷 [kN] 

gdzie: 

𝐷 – średnica elementu konstrukcji, [m], 

fv = 200 [kN/m]. 

3.1.2.5.6. Obciążenia poziome od ruchomego lodu 

W normie IEC 61400-3 (załącznik E) podano użyteczne wzory do określenia obciążeń wymienionych poniżej 

(punkty A, B, C). 

A. Obciążenie elementów o osi pionowej (o przekroju cylindrycznym lub prostokątnym). 

Wzór do obliczania siły uderzenia lodu. 𝐻𝑑, w zależności od grubości warstwy lodu ℎ, podaje się 

średnicę 𝐷 elementu konstrukcji, wytrzymałość lodu na zgniatanie 𝜎𝑐 oraz czynniki 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3 

uwzględniając kształt przekroju poprzecznego, rodzaj kontaktu lodu z powierzchnią konstrukcji (lód 

swobodny lub przymarznięty do konstrukcji) oraz wartości ℎ/𝐷 (patrz 3.8.3). Podano zalecenie, jakie 

wartości𝑘1, 𝑘2, 𝑘3 i 𝜎𝑐 należy stosować w obliczeniach. Siła, 𝐻𝑑, w nieznacznym stopniu zależy od 

prędkości pokrywy lodowej. 

B. Obciążenia elementów ze stromymi ścianami. 

Wzory parametryczne podane w normie IEC 61400-3 dotyczą stożków ściętych. Służą one do 

obliczania składowych poziomych i pionowych sił lodu. Podano tam parametry takie jak grubość lodu 

ℎ, średnica stożka 𝐷 na poziomie linii wodnej, średnica 𝐷𝑇  części cylindrycznej elementu konstrukcji, 

gęstość wody 𝜌𝑤, przyspieszenie grawitacyjne 𝑔  oraz kilka współczynników zależnych od 

współczynnika tarcia  𝜇 lodu względem powierzchni konstrukcji oraz kąta 𝛼 kierownicy stożka, 

odczytywanych z  wykresów. 

C. Lokalny nacisk lodu na powierzchnię elementów konstrukcji wsporczej. 

W normie IEC 61400-3 (załącznik E) podano wzór do określania lokalnego nacisku w zależności od 

grubości warstwy lodu i wielkości powierzchni, na którą wywierany jest nacisk. 

3.1.2.5.7. Nacisk spowodowany lodem spiętrzonym nad i pod wodą 

Zakłada się, że obciążenie od spiętrzonego lodu będzie działać jednocześnie z wiatrem z modelu wiatru 

ekstremalnego z okresem powtarzalności na poziomie 1 roku. Zgodnie z normą IEC 61400-3 grubość bloków 

spiętrzonego lodu może osiągać wartości rzędu 2÷3 [m]. Obciążenie od takich przemieszczanych bloków 

lodowych można bezpiecznie przyjmować jako nacisk powodujący zgniatanie lodu lub zginanie bloku lodu  

w płaszczyźnie poziomej aż do jego pęknięcia. 
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3.1.2.5.8. Obciążenie pionowe od pokrywy lodowej wywołane zmianami poziomu wody 

Zgodnie z normą IEC 61400-3 (załącznik E) obciążenie pionowe od pokrywy lodu jest wynikiem oderwania 

pokrywy lodowej o grubości ℎod elementów powierzchniowych poprzez ścinanie (obciążenie 𝑉𝜏) lub zginanie 

pokrywy lodowej (obciążenie 𝑉𝑏) (patrz punkt 3.1.2.5.3). 

Podane są wzory parametryczne do obliczania 𝑉𝜏 i 𝑉𝑏  w zależności od wytrzymałości 𝜏 (naprężenia ścinające) 

przyczepności lodu do konstrukcji lub wytrzymałości na 𝜎𝑏 = 0,26𝜎𝑐 zginanie pokrywy lodowej (𝜎𝑐patrz 

3.1.2.5.3 i 3.1.2.5.6). Podano typowe wartości parametru. 

3.1.2.5.9. Obciążenia dynamiczne lodem 

W ocenie wytrzymałości konstrukcji elektrowni wiatrowych należy uwzględnić dynamiczny charakter 

działania lodu. Wobec braku odpowiednich danych statystycznych dotyczących takich oddziaływań zaleca się 

stosowanie niektórych standardowych obciążeń z normy IEC 61400-3 (załącznik E). Istnieją proste wzory 

parametryczne do wyznaczania zmiennych w czasie (dynamicznych) sił oddziaływania poruszającego się lodu 

na konstrukcję (patrz 3.1.2.5.6). Zgodnie z tymi wzorami siła pulsuje harmonicznie, tak więc jej ekstremalne 

wartości określa się zgodnie z pkt. 3.1.2.5.6, amplitudy pulsacji wynoszą ¼ tych wartości, a częstotliwość 

pulsacji zależy od częstotliwości drgań własnych konstrukcji lub, w przypadku elementów konstrukcji 

stożkowych, od grubości i prędkości lodu. Podano również wzór dotyczący krótkotrwałego przebiegu siły 

wynikającej z oddziaływania bloków lodowych na konstrukcję, której zmienność w czasie zależy od 

sztywności konstrukcji względem obciążenia w miejscu oddziaływania, a wartość tej siły (po upływie 

pewnego czasu) jest określona w pkt 3.1.2.5. 6 

3.1.2.5.10. Badania modelowe i symulacja w czasie reakcji konstrukcji na obciążenia 

lodem i wiatrem 

Norma IEC 61400-3 zawiera użyteczne wytyczne do przeprowadzania badań modelowych szacujących 

obciążeń lodem i wiatrem na konstrukcję wsporczą turbiny z uwzględnieniem wpływu sztywności  

i częstotliwości, a także modeli drgań własnych konstrukcji. Zaleca się również symulację (w czasie) reakcji 

siłowni wiatrowej w na połączone działanie wiatru i lodu w dziedzinie czasu. 

3.1.2.6. Trzęsienie ziemi 

W przypadku lokalizacji morskiej stacji elektroenergetycznej na polskich wodach terytorialnych Bałtyku w 

procesie projektowania ich konstrukcji nie uwzględnia się obciążeń sejsmicznych. 

W przypadku lokalizacji morskiej stacji elektroenergetycznej w rejonach aktywnych sejsmicznie należy 

uwzględnić wpływ zróżnicowanych czasowo przemieszczeń gruntu, w którym posadowienie morskiej stacji 

elektroenergetycznej znajduje się na poziomie naprężeń w jej strukturze. 

Siły działające na konstrukcję od strony fundamentu w postaci ustalonych przemieszczeń pionowych  

i poziomych zmieniających się w czasie, wynikających z trzęsienia ziemi należy przyjmować na podstawie 

dostępnych zapisanych przebiegów tego typu zdarzeń. Ewentualnie można zastosować standardowe funkcje 

gęstości spektralnej przemieszczenia gruntu wskutek trzęsienia ziemi zalecane w normie API RP 2A-WSD. 

W analizie wytrzymałości konstrukcji w warunkach trzęsienia ziemi należy również uwzględnić takie efekty 

towarzyszące temu zjawisku jak upłynnienie gruntu w rejonie fundamentu, ewentualne przekroczenie 

wytrzymałości gruntu na ścinanie, masy wodne towarzyszące wibracjom konstrukcji, generowane fale morskie 

(tsunami) itp. 

3.1.2.7. Porastanie organizmami morskimi 

Obrastanie konstrukcji (przez małże, wodorosty itp. na elementach konstrukcji zwilżanych wodą) powoduje 

wzrost masy konstrukcji, wzrost średnicy elementów powodujący wzrost obciążeń hydrodynamicznych od fal 

i prądów (patrz 3.1.2.2 i 3.1.2.3) oraz wzrost chropowatości powierzchni skutkujący wzrostem współczynnika 

𝐶𝑑 (patrz 3.1.2.2-1). 
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3.1.3. Obciążenia wyjątkowe (A) 

W procesie projektowania platformy należy uwzględnić następujące przypadki obciążeń wyjątkowych: 

• przypadkowe uderzenie przez śmigłowiec lub inne obiekty, 

• upadek ciężaru podnoszonego przez dźwig na pokład platformy, 

• wybuch lub pożar 

• itd. 

W analizie wytrzymałościowej konstrukcji platformy należy uwzględnić możliwość przypadkowego upadku 

obiektu podnoszonego przez dźwig na pomoście pontonowym lub nadbudówce/pokładach pokładówki. 

3.1.3.1. Obciążenie spowodowane kolizją statku z konstrukcją wsporczą platformy 

3.1.3.1.1. Energia uderzenia 

Miarą intensywności kolizji statku z konstrukcją platformy jest przyjęta wartość energii kinetycznej 𝐸𝑘 masy 

statku 𝑚𝑠 i związanej z nią masy wody 𝑚𝑤, zderzającej się z platformą z prędkością 𝑉𝑠: 

𝐸𝑘 =
1

2
(𝑚𝑠 + 𝑚𝑤)𝑉𝑠

2 

Wartości 𝑚𝑤 należy przyjmować na poziomie nie mniejszym niż: 

𝑚𝑤 = 0.4𝑚𝑠 – przy kolizji z bokiem statku, 

𝑚𝑤 = 0.1𝑚𝑠 – przy kolizji z dziobem lub bokiem statku. 

 

Można przyjąć, że 𝑉𝑠 = 0.5𝐻𝑠 [m/s], gdzie 𝐻𝑠 to wartość wysokości fali znacznej, [m], przyjęta jako 

dopuszczalna w warunkach cumowania statku. 

Elementy konstrukcji platformy, które mogą stykać się z bokiem statku, nadbudówką, dziobem lub pawężą, 

należy określić na podstawie wymiarów statku (zanurzenie, głębokość itp.), z uwzględnieniem możliwych 

ruchów statku na falach i wymiarów platformy (wysokość dna pontonu nad wodą, odległość od nóg do boków 

pontonu itp.). 

3.1.3.1.2. Pochłanianie energii 

Konstrukcje morskich stacji elektroenergetycznych będą absorbować energię przede wszystkim  

z następujących elementów: 

• miejscowe odkształcenie plastyczne ściany rurowej, 

• zginanie plastyczne elementów i globalne odkształcenie plastyczne fundamentu, 

• odbijacz, jeżeli jest zamontowany, 

• odkształcenie statku. 

Odporność na uderzenia przez statek zależy od interakcji wgniatania i zginania elementu.  

Globalne odkształcenie górnej części morskiej stacji elektroenergetycznej można pominąć. 

3.1.3.1.3. Ocena uszkodzeń 

Na etapie projektowania należy rozważyć dwa przypadki: 

• uderzenie (absorpcja energii i przetrwanie platformy), 

• po uderzeniu (platforma powinna spełniać kryteria po uderzeniu). 

Konstrukcje stacyjne wsporcze należy zaprojektować i skonfigurować w taki sposób, aby mogły pochłaniać 

energię podczas uderzenia oraz kontrolować skutki uszkodzeń po uderzeniu. 
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Po uderzeniu konstrukcje morskiej stacji elektroenergetycznej powinny zachować wystarczającą 

wytrzymałość szczątkową, aby oprócz normalnych obciążeń eksploatacyjnych wytrzymać również roczne 

środowiskowe obciążenia sztormowe. Szczególną uwagę należy zwrócić na określenie w ocenie 

pouderzeniowej rzeczywistej sztywności uszkodzonych elementów lub złączy. Uszkodzone elementy można 

uznać za całkowicie nieskuteczne, pod warunkiem że w analizach wytrzymałościowych przeprowadzono 

modelowanie obszarów fal. W przypadku gdy bardzo sztywne elementy (zacementowane nogi lub elementy) 

powodują pochłanianie energii głównej statku, należy sprawdzić stężenia wsporcze danego elementu, złącza 

na każdym jego końcu oraz przyległe elementy ramy pod kątem integralności konstrukcyjnej wynikającej  

z obciążeń od uderzeń. 

3.1.3.1.4. Odbijacze 

Do zabezpieczenia osprzętu konstrukcji morskich stacji elektroenergetycznych (np. rury wznośne, przewody 

zewnętrzne itp.) można stosować urządzenia odbijające. Odbijacze powinny być zaprojektowane w taki 

sposób, aby wytrzymywały uderzenia statków i nie odrywały się od konstrukcji. Odstępy pomiędzy 

odbijaczem a chronionymi elementami instalacji powinny być odpowiednie, aby zapewnić integralność 

ochrony w całym procesie absorpcji energii uderzenia statku. Podpory pod systemy odbijaczy powinny być 

zaprojektowane w taki sposób, aby uniknąć koncentracji obciążeń na głównych elementach konstrukcyjnych 

(np. nogi). 

3.1.3.2. Obciążenia od spadających obiektów 

Maksymalne wartości masy spadającego obiektu i wysokości, z jakiej spada, wynikają z dopuszczalnych 

obciążeń dźwigu i jego wysięgu. Miarą obciążenia jest wartość energii potencjalnej 𝐸𝑝: 

𝐸𝑝 = 𝑚𝑔ℎ, 

gdzie: 

𝑚 – to masa spadającego obiektu, [kg], 

ℎ – to wysokość, z jakiej spada obiekt, [m], 

𝑔 – to przyspieszenie grawitacyjne, [m/s2]. 

 

Należy przyjąć, że środek ciężkości spadającego obiektu może przesuwać się poziomo, tak że znajdzie się 

wewnątrz stożka, którego górna część znajduje się na haku dźwigowym i którego tworzące są nachylone pod 

kątem 5 stopni w kierunku pionowym. W analizie uszkodzeń konstrukcji spowodowanych upadkiem obiektu 

oraz w obliczeniach wytrzymałości uszkodzonej konstrukcji zgodnie z rozdziałem 6 należy przyjąć spadek  

w strefach, w których uszkodzenie spowoduje największy wzrost naprężeń w nieuszkodzonych częściach 

konstrukcji platformy. 

3.1.3.3. Pożar 

Wzrost temperatury konstrukcji platformy spowodowany pożarem powoduje zmniejszenie wartości modułu 

Younga i granicy plastyczności materiału oraz powstawanie tzw. naprężeń temperaturowych w konstrukcji 

wsporczej platformy. 

 

Obciążenie termiczne konstrukcji od pożaru zależy od lokalizacji źródła ognia względem konstrukcji, rozkładu 

płomieni w przestrzeni oraz wytwarzanej mocy cieplnej na jednostkę powierzchni objętej płomieniem 

([kW/m2]). Zaleca się, aby powyższe parametry określić podczas analizy ryzyka pożarowego wykonywanej 

metodami FMEA/FMECA i DRZEWA ZDARZEŃ. 
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3.1.3.4. Obciążenie spowodowane wybuchem 

Obciążenie spowodowane wybuchem jest krótkotrwałym ciśnieniem o wysokich wartościach. W wyniku 

wybuchu może również powstać przepływ powietrza o wysokiej prędkości. Wybuch może skutkować 

obszernymi odkształceniami plastycznymi lub pęknięciem połączeń elementów konstrukcji na obszarze 

wybuchu oraz uszkodzeniem mocowań elementów wyposażenia platformy. 

 

Ciśnienie wybuchu w funkcji czasu można poddać ocenie na podstawie przedmiotowej literatury.  

Zalecenia podane w ZALECANYCH PRAKTYKACH API 2FB. 

3.1.4. Obciążenia odkształceniowe (D) 

Do obciążeń odkształceniowych zaliczają się: 

• obciążenie termiczne, 

• odkształcenia elementów wbudowanych, 

• drgania, 

• osiadanie fundamentów. 

Konstrukcje będą zaprojektowane na najbardziej skrajne warunki środowiskowe, na jakie mogą być narażone. 

Temperatura powietrza: od -20 C do + 50 C. Instalacja odgromowa: Instalacja odgromowa konstrukcji powinna 

być wykonana zgodnie z wymaganiami normy IEC 61400-1. Narażenie na trzęsienie ziemi: Jeżeli w miejscu 

lokalizacji turbiny wiatrowej może wystąpić trzęsienie ziemi, jego wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji należy 

ocenić na podstawie metod i kryteriów określonych w normie IEC 61400-1. 

3.1.5. Obciążenia transportowe i montażowe (T) 

Operacje morskie związane z transportem i montażem są operacjami o ograniczonym czasie trwania.  

Operacje te zależą od rodzaju montażu morskiej stacji elektroenergetycznej i obejmują wszystkie ruchy 

przejściowe i inne czynności, w których konstrukcja lub jej eksploatacja podlega określonym ryzykom  

w środowisku morskim. Przykładowo do takich operacji zalicza się: 

• rozładunek z nabrzeża na barkę lub statek, 

• wypłynięcie statku z suchego doku, 

• budowa i wyposażenie pływaka, 

• mokre lub suche holowanie i inny transport morski, 

• montaż, 

• wodowanie fundamentu kratownicowego, 

• transport części nadwodnej w całości zmontowanej (float-over), 

• palowanie, podlewki, połączenie z trwałymi cumami, 

• modyfikacje istniejącej konstrukcji, 

• całkowite lub częściowe wyłączenie z eksploatacji i usunięcie konstrukcji. 

3.2. Materiały 

3.2.1. Wykaz norm 

3.2.1.1. Przepisy, normy i standardy 

1. ISO 19900:2019 
Przemysł naftowy i gazowniczy – Wymagania ogólne dotyczące konstrukcji 

morskich 

2. ISO 19903:2019 Przemysł naftowy i gazowniczy –  Morskie konstrukcje betonowe 

3. ISO 19902:2008 Przemysł naftowy i gazowniczy – Stałe stalowe konstrukcje morskie 

4. ISO 19901-9:2019 
Przemysł naftowy i gazowniczy – Wymagania szczegółowe dotyczące 

konstrukcji morskich – Część 9: Zarządzanie integralnością konstrukcyjną 

5. ISO 19901-3:2014 
Przemysł naftowy i gazowniczy – Wymagania szczegółowe dotyczące 

konstrukcji morskich – Część 3: Konstrukcja nadwodna 
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6. ISO 19901-5:2016 

Przemysł naftowy i gazowniczy – Wymagania szczegółowe dotyczące 

konstrukcji morskich – Część 5: Kontrola rozmieszczenia masy w procesie prac 

konstrukcyjnych i inżynierskich 

7. ISO 19901-2:2017 
Przemysł naftowy i gazowniczy – Wymagania szczegółowe dotyczące 

konstrukcji morskich – Część 2: Sejsmiczne procedury projektowania i kryteria 

8. ISO 19901-4:2016 

Przemysł naftowy i gazowniczy – Wymagania szczegółowe dotyczące 

konstrukcji morskich – Część 4: Uwarunkowania geotechniczne i konstrukcyjne 

fundamentu 

9. ISO 12473:2017 Ogólne zasady ochrony katodowej w wodzie morskiej 

10. EN 12495 : 2000 
OCHRONA KATODOWA STAŁYCH STALOWYCH KONSTRUKCJI 

MORSKICH 

11. ISO 12944-9:2018 

Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich – Część 9: Ochronne systemy malarskie i 

laboratoryjne metody badań właściwości dla konstrukcji eksploatowanych na 

pełnym morzu i podobnych konstrukcji 

12. NORSOK M-501 Przygotowanie powierzchni i powłoka ochronna 

13. 
PN-EN IEC 61400-

3-1:2019-12 

Systemy wytwarzania energii wiatrowej – Część 3-1: Wymagania projektowe 

dla stałych przybrzeżnych turbozespołów wiatrowych (IEC 61400-3-1:2019) 

14. 
PN-EN IEC 61400-

1:2019-05 

Systemy wytwarzania energii wiatrowej – Część 1: Wymagania dotyczące 

projektowania (IEC 61400-1:2019) 

15. 
Norma NORSOK 

N-004 
Projektowanie konstrukcji stalowych, rew. 2, luty 2013 

16. PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych 

17. PN-EN 10025-2 
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne 

dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

18. PN-EN 10025-3 

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne 

dostawy normalizowanych/normalizowanych walcowanych spawalnych 

drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych 

19. PN-EN 10025-4 

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne 

dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych walcowanych 

termomechanicznie 

20. 
PN-EN 10025-

6+A1 

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne 

dostawy wyrobów płaskich ze stali konstrukcyjnych o podwyższonej granicy 

sprężystości w stanie ulepszonym cieplnie 

21. PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli. 

22. PN-EN 10225 
Spawalne stale konstrukcyjne do stałych konstrukcji morskich. Warunki 

techniczne dostawy 

23. DNVGL-OS-C101 

Projektowanie morskich konstrukcji stalowych, ogólna metoda LRFD 

(projektowanie przy użyciu obciążenia i współczynnika wytrzymałości 

konstrukcji) 

24. PN-EN 10204 Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów z kontroli 

25. 
Publikacja PRS 

105/P 

JEDNOSTKI MORSKIE. STAŁE PLATFORMY I URZĄDZENIA 

MORSKIE. ZASADY BUDOWY I POMIARÓW. Część II Konstrukcja, 

materiały, urządzenia morskie 

26. 

Zasady klasyfikacji 

i budowy statków 

morskich PRS 

Część IX, Materiały i spawanie 

27. Publikacja PRS 16/I Norma jakości w zakresie budowy i naprawy okrętów 

 

3.2.1.2. Dokumenty odniesienia 

28. 

The Use of 

Coatings for 

Corrosion Control 

on Offshore Oil 

Structures 

[Stosowanie 

powłok do kontroli 

J.P. Ault, J. Prot. Coatings Linings [Okładziny i powłoki]. 11 (2006) 

https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=x30EOk94&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+10204:2006P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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korozji na morskich 

konstrukcjach 

naftowych] 

3.2.2. Kategoryzacja konstrukcji 

Dobór gatunku stali do poszczególnych elementów konstrukcji wsporczej platformy zależy od tzw. klasy 

wytrzymałości elementu (klasa specjalna, klasa podstawowa, klasa drugorzędna – tabela 3.2.2-1. Kategorie 

konstrukcyjne). Poszczególne elementy konstrukcji platform samopodnośnych przystosowanych do platform 

stacjonarnych należą do poniższych klas. 

Tabela 3.2.2-1. Kategorie konstrukcyjne [24] 

Kategoria konstrukcyjna Zasady określania kategorii konstrukcyjnej 

Specjalne 
Elementy konstrukcyjne, w których awaria może mieć 

istotne konsekwencje i które podlegają naprężeniom 

mogącym zwiększyć prawdopodobieństwo kruchego 

pękania* 

Podstawowe 
Elementy konstrukcyjne, których awaria będzie miała 

znaczące konsekwencje 

Drugorzędne 
Elementy konstrukcyjne, których awaria nie będzie 

miała znaczących konsekwencji 

*W złączach złożonych może wystąpić trój- lub dwuosiowy układ naprężeń. Oprócz wad i materiału o niskiej 

wytrzymałości na pękanie może to spowodować kruche pękanie, w którym występują naprężenia rozciągające. 

 

Połączenia rurowe określa się jako szczególną kategorię w przypadku ich dwuosiowych lub trójosiowych 

schematów naprężeń oraz ryzyka kruchego pękania. 

Połączenia kołnierzowe występujące w konstrukcjach podstawowych należą do kategorii specjalnej ze 

względu na nieregularny układ naprężeń i obciążenie w kierunku prostopadłym do powierzchni. Elementy 

przejściowe w morskich fundamentach kratownicowych (głównie zaprojektowane jako płytowe) są 

klasyfikowane jako konstrukcje specjalne, ponieważ zarówno warunki geometryczne, jak i naprężeniowe są 

dość złożone do adaptacji geometrycznej oraz w przenoszeniu obciążeń z wieży na fundament kratownicowy. 

Wieże obiektów projektuje się jako konstrukcje o kategorii podstawowej. Wieże są konstrukcjami 

nieredundantnymi, których układ naprężeń jest przede wszystkim jednoosiowy i gdzie ryzyko pęknięcia 

kruchego jest znikome. Jako konstrukcje o kategorii podstawowej projektuje się również konstrukcje 

monopalowe (w tym części elementów przejściowych o obciążeniach jednoosiowych). Balustrady, miejsca do 

cumowania łodzi, drabiny, rury w kształcie litery J i wszelkie podesty przeważnie projektuje się w kategorii 

drugorzędnej. 

W przypadku gdy konstrukcja zostanie przeanalizowana i zaprojektowana zgodnie z serią Eurokod 3, złącza 

rurowe są klasyfikowane jako EXC4 ze względu na ich dwuosiowe lub trójosiowe schematy naprężeń oraz 

możliwość kruchego pękania. Wieże obiektów i konstrukcje monopalowe na ogól są zaprojektowane w klasie 

EXC3. Balustrady, miejsca do cumowania łodzi, drabiny i wszelkie podesty przeważnie projektuje się w klasie 

EXC2. Klasy wykonania (EXC) określono zgodnie z normą PN-EN ISO 1090-2. 

W zależności od kategorii konstrukcyjnej wymagane są następujące świadectwa materiałowe (Tabela 3.2.2-2 

Dokumenty z kontroli [25]). 

Tabela 3.2.2-2 Dokumenty z kontroli [25] 

Dokumenty z kontroli 

Kategoria 

konstrukcyjna 

Dokumenty z 

kontroli (PN-EN 

10204) 

Treści dokumentu Dokument zatwierdził 
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Specjalne 3.2 

Oświadczenie o zgodności z 

zamówieniem ze wskazaniem 

wyników danej kontroli 

Upoważniony przedstawiciel 

producenta ds. kontroli niezależny 

od działu produkcji oraz 

upoważniony przedstawiciel 

nabywcy ds. kontroli lub inspektor 

wyznaczony na podstawie 

przepisów urzędowych 

Podstawowe 3.1 

Oświadczenie o zgodności z 

zamówieniem ze wskazaniem 

wyników danej kontroli 

Upoważniony przedstawiciel 

producenta ds. kontroli niezależny 

od działu produkcji 

Drugorzędne 3.1 

Oświadczenie o zgodności z 

zamówieniem ze wskazaniem 

wyników danej kontroli 

Upoważniony przedstawiciel 

producenta ds. kontroli niezależny 

od działu produkcji 

 

W przypadku napraw wymagania w zakresie materiałów stosowanych do napraw są takie same jak dla 

materiałów stosowanych przy kwalifikowaniu technologii spawania. 

Materiał naprawczy powinien być tej samej klasy co zatwierdzony materiał oryginalny. Alternatywnie JN 

(jednostka notyfikowana) może zatwierdzać materiały zgodne z uznanymi normami międzynarodowymi lub 

krajowymi, pod warunkiem że wymagania tych norm gwarantują równoważność z wymaganiami dla kategorii 

podstawowej lub zostały uzgodnione z JN. 

Materiały wykorzystywane do napraw powinny być opatrzone protokołami odbioru JN. W wyjątkowych 

przypadkach, zwykle ograniczonych do małych partii, materiały mogą być zatwierdzane na podstawie 

równoważnych procedur stosowanych do weryfikacji właściwości materiałów. Procedury takie są 

każdorazowo uzgadniane z jednostką notyfikowaną. 

3.2.2.1. Specjalne 

Klasa specjalna: 

1. elementy konstrukcji nogi bezpośrednio połączone z fundamentami lub matą dolną, 

2. elementy rurowe konstrukcji nogi wykonane jako rama przestrzenna, w rejonie ich połączenia  

z elementami rur skierowanych w innych kierunkach (z uwzględnieniem zastosowania elementów 

łączących wykonanych jako odlewy, w przypadku gdy takie rozwiązanie jest stosowane), 

3. wysoko obciążone elementy żurawi i innych fundamentów maszyn oraz konstrukcja pokładu 

pontonowego platformy w ich sąsiedztwie. 

3.2.2.2. Podstawowe 

Klasa podstawowa: 

1. części przegród, pokładu, płyt poszycia boków i dna pontonowego platformy, stanowiące część 

systemu podstawowego elementu wytrzymałościowego pontonu, 

2. blachy nóg konstrukcji monolitycznych (słupy o przekroju kołowym), 

3. rury stanowiące elementy konstrukcji nogi w postaci przestrzennej ramy (poza klasą specjalną), 

4. elementy konstrukcji pontonowej bezpośrednio przejmujące obciążenia od nóg platformy, 

5. fundamenty lub elementy konstrukcji maty dolnej na przedłużeniu konstrukcji nóg platformy, 

6. elementy konstrukcji podtrzymujące ciężkie nadbudówki lub pokłady, ciężkie elementy wyposażenia 

platformy, lądowisko śmigłowca itp. 

3.2.2.3. Drugorzędne 

Klasa drugorzędna: 

1. części pokładu pontonowego platformy, płyt poszycia boków i dna, poza klasą podstawową, 

2. przegrody i przedziały wewnętrzne pontonu, poza klasą podstawową, usztywnienia i podstawowe 

elementy wsporcze w kształcie litery T w konstrukcji pontonowej, 

3. przedziały, główne elementy wsporcze i usztywnienia w konstrukcji walcowych nóg platformy, 
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4. przegrody i przedziały, główne elementy wsporcze w kształcie litery T oraz elementy usztywniające 

w konstrukcji stóp fundamentowych lub mat dolnych, poza klasą podstawową. 

3.2.3. Materiał rodzimy 

W niniejszym rozdziale przedstawiono specyfikacje materiałów stosowanych do prefabrykacji konstrukcji 

stalowych. 

Do budowy powszechnie stosowane są stale o normalnej, podwyższonej i wysokiej wytrzymałości.  

W zależności od indywidualnej wytrzymałości materiału każda jednostka notyfikowana stosuje własne 

oznaczenie kategorii stali. W niniejszym rozdziale oznaczenie jest zgodne z tabelą 3.2.3-1. Stale o normalnej 

i podwyższonej wytrzymałości. Materiały podzielono na kategorie w zależności od wartości granicy 

sprężystości, Re oraz współczynnika materiału k (do określenia wartości dopuszczalnych naprężeń). 

Tabela 3.2.3-1 Stale o normalnej i podwyższonej wytrzymałości [26] 

Wyszczególnienie 
Oznaczenie stali 

(gatunek) 
Re [MPa] k 

Stal o normalnej 

wytrzymałości 

A 

B 

D 

E 

235 1,0 

Stal o podwyższonej 

wytrzymałości 

AH32 

DH32 

EH32 

FH32 

315 1,31 

AH36 

DH36 

EH36 

FH36 

355 1,48 

AH40 

DH40 

EH40 

FH40 

390 1,63 

Stal o wysokiej 

wytrzymałości 

A420 

B420 

D420 

E420 

420 1,75 

A460 

B460 

D460 

E460 

460 1,92 

A500 

B500 

D500 

E500 

500 2,08 

A550 

B550 

D550 

E550 

550 2,29 

A620 

B620 

D620 

E620 

620 2,58 

A690 

B690 

D690 

E690 

690 2,88 
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3.2.3.1. Stal o normalnej i podwyższonej wytrzymałości 

Wymagania określone w niniejszym rozdziale mają zastosowanie do spawalnych blach, kształtowników  

i prętów ze stali walcowanych na gorąco o normalnej i podwyższonej wytrzymałości przeznaczonych do 

stosowania w budownictwie. 

Poniższe wymagania dotyczą wyrobów stalowych o grubości: dla blach stalowych i szerokich płaskowników 

wszystkich gatunków: do 100 mm grubości, dla profili i prętów wszystkich gatunków: do 50 mm grubości.  

W przypadku większej grubości wymagania każdorazowo podlegają zatwierdzeniu przez jednostkę 

notyfikowaną. 

W oparciu o wymagania dotyczące próby udarności przewidziano cztery gatunki stali zwykłych (A, B, D, E). 

Dla stali o podwyższonej wytrzymałości przewiduje się trzy poziomy granicy sprężystości (315, 355 i 390 

MPa), każdy podzielony na cztery formy wytrzymałości (A, D, E, F) w oparciu o temperaturę próby udarności. 

Stale różniące się składem chemicznym, sposobem odtleniania, stanem przy dostawie lub właściwościami 

mechanicznymi mogą zostać zatwierdzone każdorazowo pod warunkiem akceptacji ze strony jednostki 

notyfikowanej. Stali takiej nadaje się specjalne oznaczenie: np. do symbolu klasy można dodać znak „S”. 

Stale kadłubowe odporne na zmęczenie zgodnie z zaleceniem IACS nr 139 otrzymują specjalne oznaczenie 

dodane do symbolu klasy „FR”, np. AH36-FR. 

Podczas doboru rodzaju materiału należy uwzględnić rodzaj obciążenia (statyczne i dynamiczne) oraz 

warunków pracy (tak by spełnić wymagania IACS UR W11 i W16). 

Wszystkie materiały muszą spełniać kryteria norm, według których zostały wykonane. Wymagane jest 

posiadanie odpowiednich własności mechanicznych i dobrej spawalności wyznaczonych na podstawie tabeli 

równoważnika węgla 3.2.3.1-1. Równoważnik węgla stali o podwyższonej wytrzymałości o grubości do 100 

mm dostarczanej w stanie po walcowaniu termomechanicznym. Tabela 3.2.3.1-1 Równoważnik węgla stali  

o podwyższonej wytrzymałości o grubości do 100 mm dostarczanej w stanie po walcowaniu 

termomechanicznym Wartość równoważnika węgla [CEV] (dla stali o podwyższonej wytrzymałości) należy 

obliczyć na podstawie analizy wytopowej zgodnie z poniższym wzorem. 

 CEV = C +
𝑀𝑛

6
+

𝐶𝑟 + 𝑀𝑜 + 𝑉

5
+

𝑁𝑖 + 𝐶𝑢

15
[%] (3.2.3.1-1)[27] 

Wzór ten ma zastosowanie wyłącznie do stali, które są zasadniczo typu węglowo-manganowego i mają ogólne 

wskazanie spawalności stali. 

Tabela 3.2.3.1-1 Równoważnik węgla stali o podwyższonej wytrzymałości o grubości do 100 mm dostarczanej w stanie po 

walcowaniu termomechanicznym [27] 

Gatunek stali 
Równoważnik węgla, CEV maks., [%]1) 

t≤ 50 50 < t ≤ 100 

AH32, DH32, EH32, FH32 

AH36, DH36, EH36, FH36 

AH40, DH40, EH40, FH40 

0,36 

0,38 

0,40 

0,38 

0,40 

0,42 

t – grubość wyrobu, mm 

1) Do producenta i JN należy wzajemne uzgodnienie w indywidualnych przypadkach, czy chcą określić 

bardziej rygorystyczny równoważnik węgla. 

Za zgodą JN można zastosować następujący wzór (Pcm – podatność na zimne pękanie) do oceny spawalności 

zamiast równoważnika węgla CEV: 

 𝑃𝑐𝑚 = C +
𝑆𝑖

30
+

𝑀𝑛

20
+

𝐶𝑢

20
+

𝑁𝑖

60
+

𝐶𝑟

20
+

𝑀𝑜

15
+

𝑉

10
+ 5𝐵 [%] (3.2.3.1-2)[27] 

W takim przypadku maksymalna wartość Pcm każdorazowo podlega akceptacji JN (np. w procedurze 

zatwierdzania). 
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Wszystkie produkty należy dostarczyć w stanie zgodnym z odpowiednimi wymaganiami określonymi w tabeli 

3.2.3.1-2. Stan w momencie dostawy stali o normalnej wytrzymałości oraz tabela 3.2.3.1-3. Stan w momencie 

dostawy stali o podwyższonej wytrzymałości. 

Tabela 3.2.3.1-2 Stan w momencie dostawy stali o normalnej wytrzymałości [27] 

Gatunek stali Grubość wyrobu, t [mm] Stan w momencie dostawy 

A, B 

t ≤ 50 

W stanie surowym, po 

normalizowaniu, walcowaniu 

regulowanym lub 

termomechanicznym 

50 < t ≤ 100 

po normalizowaniu, walcowaniu 

regulowanym lub 

termomechanicznym1) 

D 

t ≤ 35 

W stanie surowym, po 

normalizowaniu, walcowaniu 

regulowanym lub 

termomechanicznym 

35 ≤ t ≤ 100 

po normalizowaniu, walcowaniu 

regulowanym lub 

termomechanicznym2) 

E t ≤ 100 
po normalizowaniu lub 

walcowaniu termomechanicznym2) 

1) Blachy ze stali klasy A i B mogą być dostarczane w stanie walcowanym każdorazowo pod warunkiem 

zatwierdzenia przez jednostkę notyfikowaną. 

2) Kształtowniki ze stali klasy D mogą być dostarczone w stanie walcowanym, pod warunkiem że wyniki prób 

udarności z karbem typu „Charpy V” są zawsze zadowalające i każdorazowo podlegają zatwierdzeniu przez 

jednostkę notyfikowaną. Analogicznie kształtowniki ze stali klasy E mogą być dostarczane w stanie 

walcowanym lub walcowanym kontrolowanym (CR). Liczba próbek do prób udarności ma być zgodna  

z wymaganiami JN. 

Tabela 3.2.3.1-3 Stan w momencie dostawy stali o podwyższonej wytrzymałości [27] 

Gatunek stali 
Zastosowane elementy 

rozdrabiania ziarna 
Grubość wyrobu, t [mm] 

Stan w momencie 

dostawy 

AH32 

AH36 
Nb lub V 

t ≤ 12,5 

W stanie walcowanym, 

po normalizowaniu, 

walcowaniu 

regulowanym lub 

termomechanicznym 

12,5 < t ≤ 100 

po normalizowaniu, 

walcowaniu 

regulowanym lub 

termomechanicznym2) 

AH32 

AH36 
Al lub Al+Ti 

t ≤ 20 

W stanie walcowanym, 

po normalizowaniu, 

walcowaniu 

regulowanym lub 

termomechanicznym 

20t ≤ 35 

po normalizowaniu, 

walcowaniu 

regulowanym lub 

termomechanicznym lub 

w stanie walcowanym 

każdorazowo 

podlegającym 

zatwierdzeniu przez 

jednostkę notyfikowaną 
1) 

35 < t ≤ 100 
po normalizowaniu, 

walcowaniu 
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regulowanym lub 

termomechanicznym2) 

AH40 Dowolny 

T ≤ 12,5 

W stanie walcowanym, 

po normalizowaniu, 

walcowaniu 

regulowanym lub 

termomechanicznym 

12,5 < t ≤ 50 

po normalizowaniu, 

walcowaniu 

regulowanym lub 

termomechanicznym 

50 < t ≤ 100 

po normalizowaniu, 

walcowaniu 

termomechanicznym lub 

hartowaniu i 

odpuszczaniu 

DH32 

DH36 

 

Nb lub V 

T ≤ 12,5 

W stanie walcowanym, 

po normalizowaniu, 

walcowaniu 

regulowanym lub 

termomechanicznym 

12,5 < t ≤ 100 

po normalizowaniu, 

walcowaniu 

regulowanym lub 

termomechanicznym2) 

DH32 

DH36 
Al lub Al+Ti 

T ≤ 20 

W stanie walcowanym, 

po normalizowaniu, 

walcowaniu 

regulowanym lub 

termomechanicznym 

20 < t ≤ 25 

po normalizowaniu, 

walcowaniu 

regulowanym lub 

termomechanicznym lub 

w stanie walcowanym 

każdorazowo 

podlegającym 

zatwierdzeniu przez 

jednostkę notyfikowaną 
1) 

25 < t ≤ 100 

po normalizowaniu, 

walcowaniu 

regulowanym lub 

termomechanicznym2) 

DH40 Dowolny 

T ≤ 50 

po normalizowaniu, 

walcowaniu 

regulowanym lub 

termomechanicznym 

50 < t ≤ 100 

po normalizowaniu, 

walcowaniu 

termomechanicznym lub 

hartowaniu i 

odpuszczaniu 

EH32 

EH36 
Dowolny 

T ≤ 50 

po normalizowaniu lub 

walcowaniu 

termomechanicznym2) 

50 < t ≤ 100 

po normalizowaniu lub 

walcowaniu 

termomechanicznym 

EH40 Dowolny T ≤ 50 

po normalizowaniu, 

walcowaniu 

termomechanicznym lub 
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hartowaniu i 

odpuszczaniu 

50 < t ≤ 100 

po normalizowaniu, 

walcowaniu 

termomechanicznym lub 

hartowaniu i 

odpuszczaniu 

FH32 

FH36 

FH40 

Dowolny 

T ≤ 50 

po normalizowaniu, 

walcowaniu 

termomechanicznym lub 

hartowaniu i 

odpuszczaniu3) 

50 < t ≤ 100 

po normalizowaniu, 

walcowaniu 

termomechanicznym lub 

hartowaniu i 

odpuszczaniu 

1) Liczba próbek do prób udarności ma być zgodna z wymaganiami JN. 

2) Każdorazowo po zatwierdzeniu przez jednostkę notyfikowaną profile ze stali klasy AH32, AH36, DH32  

i DH36 mogą być dostarczane w stanie walcowanym, pod warunkiem że wyniki prób udarności z karbem typu 

„Charpy V” są konsekwentnie zadowalające. Analogicznie kształtowniki ze stali EH32 i EH36 mogą być 

dostarczane w stanie walcowanym lub walcowanym kontrolowanym (CR). Liczba próbek do prób udarności 

będzie zgodna z wymaganiami JN. 

3) Przekroje ze stali gatunku FH32 i FH36 mogą być dostarczane w stanie walcowanym kontrolowanym (CR) 

każdorazowo pod warunkiem zatwierdzenia przez jednostkę notyfikowaną. Liczba próbek do prób udarności 

będzie zgodna z wymaganiami określonymi w procedurach JN. 

3.2.3.2. Stale o dużej wytrzymałości 

Wymagania określone w niniejszym rozdziale mają zastosowanie do płyt, szerokich płaskowników, 

kształtowników, prętów i rur bez szwu ze stali konstrukcyjnych walcowanych na gorąco, drobnoziarnistych, 

spawalnych, o wysokiej wytrzymałości, przeznaczonych do morskich zastosowań konstrukcyjnych. 

Stale objęte zakresem niniejszych wymagań podzielono na następujące osiem poziomów granicy sprężystości 

Re: 420, 460, 500, 550, 620, 690, 890 i 960 MPa. W ramach każdego poziomu granicy sprężystości cztery 

formy odporności: A, D, E i F określa się na podstawie temperatury próby udarności, z wyjątkiem granicy 

sprężystości 890 i 960 MPa, do której klasa F nie ma zastosowania. 

Jednym z istotnych czynników prawidłowego doboru stali jest wartość równoważnika węgla.  

Wartość równoważnika węgla obliczana jest na podstawie analizy wytopowej. Wartości maksymalne podano 

w Tabela 3.2.3.2-1 Maksymalne wartości CEV, CET i Pcm 

a) dla wszystkich gatunków stali: 

 

 CEV = C +
𝑀𝑛

6
+

𝐶𝑟 + 𝑀𝑜 + 𝑉

5
+

𝑁𝑖 + 𝐶𝑢

15
[%] (3.2.3.2-1)[27] 

   

b) w przypadku stali gatunków A460, D460, E460, F460 i wyższych zamiast CEV można zastosować wartość 

CET wedle uznania producenta: 

 

 CEV = C +
𝑀𝑛 + 𝑀𝑜

10
+

𝐶𝑟 + 𝐶𝑢

20
+

𝑁𝑖

40
 [%] (3.2.3.2-2)[27] 
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c) w przypadku stali w stanie walcowanym termomechanicznie i po hartowaniu i odpuszczaniu o zawartości 

węgla nie większej niż 0,12% zamiast CEV można zastosować podatność na pękanie na zimno Pcm: 

 

 𝑃𝑐𝑚 = C +
𝑆𝑖

30
+

𝑀𝑛

20
+

𝐶𝑢

20
+

𝑁𝑖

60
+

𝐶𝑟

20
+

𝑀𝑜

15
+

𝑉

10
+ 5𝐵 [%] (3.2.3.2-3)[27] 

Tabela 3.2.3.2-1 Maksymalne wartości CEV, CET i Pcm [27] 

Gatunek 

stali  

Stan w 

momencie 

dostawy  

CEV, [%] 

CET 

[%] 

Pcm 

[%] 

Płyty Profile Pręty Rury 

t ≤ 50 

mm 

50 < t 

≤ 100 

mm 

100 < t 

≤ 250 

mm 

t ≤ 50 mm 

t ≤ 250 

mm lub 

d ≤ 250 

mm 

t ≤ 65 

mm 

AH420÷ 

FH420 

 

N/NR 0,46 0,48 0,52 0,47 0,53 0,47 

N.d. N.d. TM 0,43 0,45 0,47 0,44 N.d. N.d. 

QT 0,45 0,47 0,49 N.d. N.d. 0,46 

AH460÷ 

FH460 

 

N/NR 0,50 0,52 0,54 0,51 0,55 0,51 0,25 N.d. 

TM 0,45 0,47 0,48 0,46 N.d. N.d. 0,30 0,23 

QT 0,47 0,48 0,50 N.d. N.d. 0,48 0,32 0,24 

AH500÷ 

FH500 

 

TM 0,46 0,48 0,50 

N.d. N.d. 

N.d. 0,32 0,24 

QT 0,48 0,50 0,54 0,50 0,34 0,25 

AH620÷ 

FH620 

 

TM 0,50 0,52 NA 

N.d. N.d. 

N.d. 0,34 0,26 

QT 0,56 0,60 0,64 0,58 0,38 0,30 

AH690÷ 

FH690 

 

TM 0,56 N.d. N.d. 

N.d. N.d. 

N.d. 0,36 0,30 

QT 0,64 0,66 0,70 0,68 0,40 0,33 

AH890÷ 

EH890 

 

TM 0,60 N.d. 

N.d. N.d. N.d. N.d. 

0,38 0,28 

QT 0,68 0,75 0,40 N.d. 

AH960÷ 

EH960 

 

QT 0,75 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 0,40 N.d. 

 

Wyroby ze stali o wysokiej wytrzymałości będą dostarczane zgodnie z procesami zatwierdzonymi przez 

jednostkę notyfikowaną. Do procesów tych zalicza się: Stal normalizowana (N)/normalizowana walcowana 

(NR), walcowana regulowana termomechanicznie (TM)/z przyspieszonym chłodzeniem (TM+AcC)/z 

bezpośrednim hartowaniem, a następnie odpuszczaniem (TM+DQ) lub z hartowaniem i odpuszczaniem (QT). 

Uwaga: Bezpośrednie hartowanie po walcowaniu na gorąco, po którym następuje odpuszczanie, uznaje się za 

równoważne konwencjonalnemu hartowaniu i odpuszczaniu 

Stal powinna być wolna od wad powierzchniowych utrudniających użytkowanie materiału zgodnie z 

przeznaczeniem. Gotowy materiał powinien mieć jakość powierzchni zgodną z uznaną normą, taką jak EN 

10163 część 1, 2 i 3 lub równoważną normą przyjętą przez jednostkę notyfikowaną, o ile w niniejszej część 

nie określono inaczej. 

Odpowiedzialność za spełnienie wymagań dotyczących wykończenia powierzchni spoczywa na producencie 

materiału, który podczas produkcji ma podjąć niezbędne środki ostrożności, a przed dostawą przeprowadzić 

kontrolę produktów. Niemniej jednak na tym etapie walcowanie lub obróbka cieplna może powodować 

ukrycie nieciągłości powierzchniowych i wad. Jeżeli podczas późniejszych operacji usuwania zgorzeliny lub 

obróbki materiał zostanie uznany za wadliwy, JN może zażądać naprawy lub odrzucenia materiałów. 
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Metoda kontroli jakości powierzchni będzie zgodna z uznanymi normami krajowymi lub międzynarodowymi 

uzgodnionymi pomiędzy nabywcą a producentem, zaakceptowanymi przez jednostkę notyfikowaną. 

Za sprawdzenie wewnętrznej prawidłowości odpowiada producent. Akceptacja wewnętrznej prawidłowości 

przez rzeczoznawcę jednostki notyfikowanej nie zwalnia producenta z tej odpowiedzialności. 

Stale kadłubowe danego gatunku będą wytwarzane w zakładach zatwierdzonych przez JN. Odpowiedniość 

każdego gatunku stali do obróbki plastycznej i spawania należy wykazać podczas badań wstępnych w hutach. 

Producent zapewni inspektorowi wszelkie niezbędne obiekty i dostęp do wszystkich odpowiednich części 

prac, aby umożliwić mu sprawdzenie, czy zatwierdzony proces jest przestrzegany, w celu doboru materiałów 

do prób oraz udział w próbach wymaganych na podstawie przepisów oraz w celu sprawdzenia dokładności 

urządzeń do prób. 

Zalecane badania i kontrole przeprowadza się w miejscu produkcji przed wysyłką. Procedury badań i próbki 

muszą spełniać wymagania określone w procedurach JN. Próbki do badań zostaną wybrane i ostemplowane 

przez jednostkę notyfikowaną i zbadane w jej obecności, chyba że z jednostką notyfikowaną uzgodniono 

inaczej. 

Za weryfikację wymiarów odpowiada producent stali. Akceptacja przez jednostkę notyfikowaną nie zwalnia 

producenta stali z odpowiedzialności w tym zakresie. Obowiązkiem producenta jest zapewnienie, że w ramach 

specyfikacji produkcyjnych przestrzegano skutecznych kontroli procesu i produkcji. W razie wystąpienia 

niedoskonałości w zakresie kontroli powodującej ewentualną niższą jakość produktu producent określi 

przyczynę i ustanowi środki zaradcze mające na celu zapobieżenie jej ponownemu wystąpieniu. Do JN należy 

również przedłożyć kompletne sprawozdanie z badania. Częstotliwość badań kolejnych oferowanych 

produktów może zostać zwiększona w celu uzyskania zaufania co do jakości. 

W przypadku, gdy stal nie jest produkowana w zakładach, w których jest walcowana, do jednostki 

notyfikowanej w walcowni dostarcza się certyfikat zatwierdzenia procesu jej produkcji, nazwę producenta, 

który ją dostarczył, numer odlewu, z którego została wykonana, oraz skład chemiczny. 

Materiały stosowane do poszczególnych elementów w prefabrykacji konstrukcji stalowych powinny 

odpowiadać odpowiednim kategoriom bezpieczeństwa. Kategorie stali zależą od znaczenia elementów 

stosowanych na konstrukcji. Szczegółowa dokumentacja wybranej stali musi zostać przekazana do jednostki 

notyfikowanej w celu sprawdzenia, czy zastosowany materiał spełnia wymagania jednostki notyfikowanej. W 

technicznie uzasadnionych przypadkach JN może wymagać badań kontrolnych materiałów podlegających 

certyfikacji. Przed rozpoczęciem produkcji elementów należy przedłożyć JN świadectwa homologacji typu 

wyrobu. W wyjątkowych przypadkach JN może zaakceptować materiał bez zatwierdzenia na podstawie 

pozytywnych wyników badań właściwości. 

JN może przyjmować świadectwa wydane przez inne instytucje po odrębnym rozpatrzeniu. 

Tabela 3.2.3.2-2. Wytyczne dotyczące gatunków stali porównywalnych z gatunkami stali konstrukcyjnej 

kadłubowej o normalnej i wysokiej wytrzymałości zawierają wytyczne dotyczące doboru gatunków stali do 

określonych uznanych norm równoważnych gatunkom stali konstrukcyjnej kadłubowej określonym  

w niniejszej publikacji. 
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Tabela 3.2.3.2-2 Wytyczne dotyczące gatunków stali porównywalnych z klasami stali konstrukcyjnej kadłubowej o normalnej i wysokiej wytrzymałości [28] 

Uwaga: 

(1) przy doborze porównywalnych stali z tej tabeli należy zwrócić uwagę na wymagania podane w tabeli 3.2.3.2-2 oraz wymagania dotyczące wymiarów produktu w odniesieniu do zasad jednostki 

notyfikowanej. Niektóre gatunki stali, o których mowa w normach krajowych lub międzynarodowych, cechują się określonymi właściwościami w zakresie granicy sprężystości i wytrzymałości 

na rozciąganie, zależnymi od grubości. W przypadku grubości materiału o właściwościach w zakresie rozciągania określonych na poziomie niższym niż podany w zasadach jednostki notyfikowanej 

każdy przypadek należy rozpatrywać w odniesieniu do wymagań projektowych osobno. 

(2) norma EN 10025:1990 została zastąpiona serią EN 10025. 

 

Gatunki stali  Porównywalne gatunki stali (1) 

Gatunek 

Granic

a 

sprężys

tości 

ReH 

min. 

[MPa] 

Wytrzy

małość 

na 

rozciąga

nie Rm 

[MPa] 

Wydłużeni

e A min. 

[%] 

Próba ISO EN ASTM JIS 

Temp

. [°C] 

 

Średnia 

energia 

uderzenia 

dla 

t ≤ 50 mm 

[J], min. 

 

EN 10025:1990 

(2) 

ISO 4950-2:1995 

EN 10025 seria: 2004 
A 131 

GB 712-2011 
G 3106 

L T 

A 

B 

D 

E 

235 
400 – 

520 
22 

+20 

0 

-20 

-40 

– 

27 

27 

27 

– 

20 

20 

20 

Fe 360B 

Fe 360C 

Fe 360D 

– 

S235JRG2 

S235J0 

S235J2G3 

S275NL, S275ML 

A 

B 

D 

E 

SM400B 

SM400B, SM400C 

– 

– 

AH 27 

DH 27 

EH 27 

265 
400 - 

530 
22 

0 

-20 

-40 

27 20 

Fe 430C 

Fe 430D 

– 

S275J0 

S275J2, S275N, S275M 

S275NL, S275ML 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

AH 32 

DH 32 

EH3 2 

315 
440 – 

570 
22 

0 

-20 

-40 

31 22 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

AH32 

DH32 

EH32 

SM490B,SM490C 

– 

– 

AH 36 

DH 36 

EH 36 

355 
490 – 

630 
21 

0 

-20 

-40 

34 24 

Fe 510C 

Fe 510D, 

E355DD 

E355E 

S355J0 

S355J2, S355N, S355M 

S355NL,S355ML 

AH36 

DH36 

EH36 

SM520B,SM520C 

– 

– 

AH 40 

DH 40 

EH 40 

390 
510 – 

660 
20 

0 

-20 

-40 

39 26 

E390CC 

E390DD 

E390E 

S420N, S420M 

S420N, S420M 

S420NL, S420ML 

AH40 

DH40 

EH40 

SM570 

– 

– 
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W przypadku zastosowania innego rodzaju materiałów – Tabela 3.2.3.2-3. Do oceny równoważności między 

klasami stali konstrukcyjnej kadłubowej o normalnej lub podwyższonej wytrzymałości należy stosować 

minimalny zakres i wymagania. 

 

Ocena równoważności gatunków materiałów obejmuje co najmniej następujące aspekty: 

1. obróbka cieplna/stan w momencie dostawy, 

2. skład chemiczny, 

3. właściwości mechaniczne, 

4. tolerancje. 

 

Tabela 3.2.3.2-3 Minimalny zakres i wymagania dotyczące oceny równoważności klas stali konstrukcyjnych kadłubowych 

o normalnej i podwyższonej wytrzymałości  [28] 

Parametry do uwzględnienia Wymagania 

Skład chemiczny 

Skład: 

– C równe lub niższe 

– P i S równe lub niższe 

– Mn mniej więcej taki sam poziom, ale 

nieprzekraczający 1,6% 

– Elementy drobnoziarniste, w tej samej ilości 

– Wymagany sposób odtleniania 

Właściwości mechaniczne 

– Wytrzymałość na rozciąganie, równa lub wyższa 

– Granica sprężystości, równa lub wyższa 

– Wydłużenie, równe lub wyższe 

– Energia uderzenia, równa lub wyższa w tej samej lub 

niższej temperaturze, w stosownych przypadkach 

Stan przy dostawie Taki sam lub lepszy 

Tolerancje Taki sam lub lepszy 

 

Wszelkie zmiany w projekcie technicznym musi zatwierdzić JN. 

3.3. Analiza wytrzymałości i zmęczenia 

3.3.1. Wykaz norm 

3.3.1.1. Przepisy, normy i standardy 

1. 
ISO 19900:2019 Przemysł naftowy i gazowniczy – Wymagania ogólne dotyczące konstrukcji 

morskich 

2. 
ISO 19901-5:2016 Przemysł naftowy i gazowniczy – Wymagania szczegółowe dotyczące 

konstrukcji morskich – Część 5: Kontrola rozmieszczenia masy w procesie 

prac konstrukcyjnych i inżynierskich 

3. 
ISO 19901-4:2016 Przemysł naftowy i gazowniczy – Wymagania szczegółowe dotyczące 

konstrukcji morskich – Część 4: Uwarunkowania geotechniczne i 

konstrukcyjne fundamentu 

4. 
ISO 2394:2015 Ogólne zasady niezawodności konstrukcji 

5. 
EN 1990 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji 

6. 
ISO 17776:2016 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Morskie instalacje wytwórcze -- 

Zarządzanie zagrożeniem poważnymi wypadkami podczas projektowania 

nowych instalacji 

7. 
Norsok N-004 Projektowanie konstrukcji stalowych 

8. 
ISO 19902:2020 Przemysł naftowy i gazowniczy – Stałe stalowe konstrukcje morskie 

3.3.1.2. Dokumenty odniesienia 

9. 
DNVGL-RP-C203 Projektowanie morskich konstrukcji stalowych pod kątem zmęczenia 
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10. 
DNVGL-ST-0145 Morska stacja elektroenergetyczna 

3.3.2. Informacje ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące: 

1. wytrzymałości na obciążenia statyczne lub wolno zmieniające się oraz 

2. wytrzymałości zmęczeniowej, 

 

konstrukcji wsporczej przedstawiono w tej pozycji. W określonych aspektach należy stosować 

międzynarodowe normy i standardy, najbardziej przydatne to: 

1. IEC 61400-1, 

2. IEC 61400-3, 

3. ISO 19902 – Przemysł naftowy i gazowniczy – Stałe stalowe konstrukcje morskie, 

4. EN 1993: Eurokod3: Projektowanie konstrukcji stalowych, 

5. PRS nr 105/P – jednostki morskie. Stałe platformy i urządzenia morskie. Przepisy budowy i nadzoru. 

3.3.3. Analiza wytrzymałości 

3.3.3.1. Wymagania dotyczące wytrzymałości konstrukcji 

Do analizy konstrukcji wsporczej wykorzystano metodę stanu granicznego. Na stany graniczne składa się: 

1. Stan graniczny nośności (ULS) – dotyczy uplastycznienia materiału i odporności na wyboczenie  

w konstrukcjach stalowych lub zdolności przenoszenia momentów zginających i sił osiowych  

w konstrukcjach betonowych, 

2. Stan graniczny użytkowalności (SLS) – w przypadku konstrukcji stalowych dotyczy poziomu 

odkształcenia konstrukcji, a w przypadku konstrukcji betonowych – dopuszczalnej wielkości szczelin 

w betonie, 

3. Stan graniczny zmęczenia (FLS), 

4. Przypadkowy stan graniczny (ALS) – odpowiada maksymalnej nośności integralnej konstrukcji  

w przypadku (rzadkich) obciążeń wyjątkowych lub integralności powypadkowej uszkodzonych 

konstrukcji. 
W przypadku powyższych stanów granicznych obowiązują kryteria oceny wytrzymałości lub sztywności 

konstrukcji z zastosowaniem częściowych współczynników bezpieczeństwa (LRFD – Load and Resistance 

Factor Design (projektowanie przy użyciu obciążenia i współczynnika wytrzymałości)). 

3.3.3.2. Obciążenia obliczeniowe 

W celu oceny bezpieczeństwa (wytrzymałości) konstrukcji wsporczej i fundamentowej w procesie transportu 

na miejsce wbudowania, montażu, eksploatacji, przeglądu i naprawy należy określić jej reakcję na obciążenia 

określone w pkt 3.2.2. 

3.3.3.3. Cechy dynamiczne konstrukcji 

W celu oceny bezpieczeństwa konstrukcji morskiej stacji elektroenergetycznej należy porównać wartość 

częstotliwości drgań własnych układu składającego się z fundamentu i konstrukcji wsporczej oraz 

częstotliwość wzbudzeń powodowanych falami. 

Należy ocenić wpływ tłumienia hydrodynamicznego, tłumienia materiałowego konstrukcji oraz tłumienia 

częstotliwości gruntu przez podłoże i fundament. 

Należy również uwzględnić drgania wywoływane przez wiry powstające w powietrzu (wiatr) i w wodzie (fale 

morskie i prąd). 

Należy ocenić wpływ ewentualnych przemieszczeń gruntów w dnie, osłabiających fundament itp. na 

częstotliwości drgań własnych konstrukcji. 
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3.3.3.4. Wpływ oddziaływania środowiska na konstrukcje 

W procesie projektowania konstrukcji należy uwzględnić następujące czynniki wpływu: 

1. poziom naprężeń globalnych i lokalnych na obszarach połączeń elementów konstrukcji, 

2. skutki wynikające z dużych odkształceń/przemieszczeń elementów konstrukcji (jeśli dotyczy), 

3. drgania miejscowe od pracujących maszyn, urządzeń i wirów wytwarzanych w powietrzu lub wodzie 

(tzw. „odrywacz wirów”), 

4. skumulowane skutki zmęczenia konstrukcji, 

5. wpływ korozji na bezpieczeństwo wytrzymałościowe, 

6. ścieranie powierzchni elementów konstrukcyjnych od ruchomego lodu (jeżeli występują warunki 

lodowe), 

7. wpływ zamarzania wody na powierzchni konstrukcji na stan konstrukcji betonowych i powłok 

antykorozyjnych konstrukcji stalowych. 

3.3.3.5. Szczelina powietrzna 

Należy zastosować prześwit pomiędzy grzbietami fal o powtarzalności 100 lat (przy najwyższym poziomie 

spokojnej wody HSWL) a wyższymi częściami konstrukcji wsporczej, poszerzonymi w stosunku do części 

mytych wodą, o dolinie nie mniejszej niż 1,5 m. Szczegółowe wskazówki dotyczące szacowania prześwitu 

pod pokładem podano w A.6.3.3.2 ISO 19902 – Przemysł naftowy i gazowy – Stałe stalowe konstrukcje 

morskie. 

3.3.3.6. Dostęp do konstrukcji 

Konstrukcja wsporcza zostanie zaprojektowana w taki sposób, aby do dowolnego z jej elementów w procesie 

produkcyjnym możliwy był dostęp w celu przeprowadzenia kontroli. W procesie eksploatacji morskiej stacji 

elektroenergetycznej należy w odpowiednim zakresie zapewnić dostęp do celów kontroli – w celu skutecznej 

oceny stanu technicznego obszarów mających istotny wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji. Punkty 

osłabienia konstrukcji związanego z  ciągami komunikacyjnymi należy odpowiednio skompensować. 

3.3.3.7. Zakres wymagań dotyczących wytrzymałości konstrukcji wsporczych i 

fundamentów 

3.3.3.7.1. Kryteria wytrzymałościowe 

Zastosowanie ma ocena wytrzymałości konstrukcji na podstawie metody analizy stanów granicznych, na którą 

składają się stan graniczny nośności, stan graniczny użytkowalności i stan graniczny zmęczenia.  

Należy stosować wymagania punktu 7.6 normy IEC 61400-3, które podsumowano w niniejszym punkcie lub 

z dodatkowymi uwagami. 

3.3.3.7.1.1. Metoda stanów granicznych z zastosowaniem częściowych współczynników 

bezpieczeństwa 

Istotą tej metody jest porównanie wartości obliczeniowych wpływu obciążenia 𝑆𝑑 na konstrukcję  

z parametrem charakteryzującym odporność konstrukcji 𝑅𝑑 (np. wytrzymałość) w tym zakresie. Musi zostać 

spełniony następujący warunek: 

 𝑆𝑑 ≤ 𝑅𝑑 (3.3.3.7.1.1-1) 

Wpływ obciążenia (reakcja konstrukcji na obciążenie) to np. wartość naprężenia w określonym punkcie lub 

wartość odkształcenia (przemieszczenia). 

Nośność konstrukcji to np. poziom granicy plastyczności materiału, poziom naprężenia krytycznego (w 

wyboczeniach) lub krytyczny poziom odkształcenia (przemieszczenia). Kryterium (3.3.3.7.1.1-1) powinno 

być spełnione przez każdy element konstrukcji wsporczej. 

3.3.3.7.1.2. Określenie wartości oddziaływania obciążenia 

Ogólne oddziaływanie obciążenia konstrukcji jest zwykle wynikiem kilku rodzajów obciążeń działających 

jednocześnie (np. ciężar własny konstrukcji, parcie wiatru, obciążenie od fal itp.). 
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Wartość 𝑖 obliczeniową oddziaływania obciążenia z 𝑆𝑑𝑖
 można wyznaczyć na podstawie jednej  

z następujących metod: 

A. 𝑆𝑑𝑖
= 𝛾𝑓𝑖

𝑆𝑘𝑖
 (3.3.3.7.1.2-1) 

gdzie: 

𝑆𝑘𝑖
 –  wartość charakterystyczna oddziaływania obciążenia odpowiadająca wartości charakterystycznej 

obciążenia,𝐹𝑘𝑖
 

𝛾𝑓𝑖
 – wartość częściowego współczynnika bezpieczeństwa. 

Wartość charakterystyczną obciążenia 𝐹𝑘𝑖
 definiuje się jako stały kwantyl, bazujący na funkcji gęstości 

prawdopodobieństwa tego parametru (patrz 3.3.3.7.3.) i 𝑆𝑘𝑖
 oblicza się przy użyciu modelu obliczeniowego 

poddanego obciążeniu 𝐹𝑘𝑖
 (patrz punkt 3.3.3.7.3.). 

B. Wartość 𝑆𝑑𝑖
 oblicza się na podstawie modelu obliczeniowego konstrukcji podlegającej obciążeniu 

obliczeniowemu 𝐹𝑑𝑖
 

𝐹𝑑𝑖
= 𝛾𝑓𝑖

𝐹𝑘𝑖
 (3.3.3.7.1.2-2) 

gdzie: 

𝛾𝑓𝑖
 i 𝐹𝑘𝑖

 – opisano w A. 

Metoda A jest zalecana do stosowania w przypadkach, w których oddziaływania dynamiczne (globalne drgania 

konstrukcji) mają znaczący wpływ na reakcję konstrukcji. 

Metoda B jest zalecana w przypadkach, gdy istotne są oddziaływania związane z nieliniowością materiału 

(zależność odkształceń od naprężeń) lub nieliniowością geometryczną (istotny wpływ odkształceń elementów 

konstrukcji na poziom ich sił wewnętrznych). 

𝑆𝑑 to najbardziej niekorzystne (największe) oddziaływanie przy jednoczesnym występowaniu kilku wartości 

obliczeniowych niezależnych obciążeń: 𝐹𝑑1
,𝐹𝑑2

,…,𝐹𝑑𝑛
. 

W częściowych współczynnikach bezpieczeństwa (metoda LRFD: projektowanie przy użyciu obciążenia  

i współczynnika wytrzymałości konstrukcji) stosuje się następującą sumę: 

 )(
1 ii k

n

i dd FSS  =
=

 
(3.3.3.7.1.2-3) 

gdzie: 𝑆𝑑𝑖
(𝐹𝑘𝑖

) to obliczona wartość oddziaływania obciążenia 𝐹𝑘𝑖
. 

W przypadku modelu obliczeń liniowych skutki poszczególnych obciążeń są sumowane bezpośrednio,  

a zamiast wzoru (3.3.3.7.1.2-3) obowiązuje następujący zapis: 

 
ii k

n

i fd SS  =
=

1


 
(3.3.3.7.1.2-4) 

gdzie: 𝛾𝑓𝑖
, 𝑆𝑘𝑖

 podano w wyjaśnieniu do wzoru (3.3.3.7.1.2-1). 

W przypadku wyznaczania oddziaływania charakterystycznego 𝑆𝑘 dla jednoczesnego działania kilku 

obciążeń, na podstawie bezpośredniej symulacji reakcji konstrukcji na obciążenia (patrz 3.3.3.7.3.1  

i 3.3.3.7.3.3), należy zastosować kryterium w postaci (3.3.7.1.1-1): 

 𝑆𝑑 = 𝛾𝑓𝑆𝑘 (3.3.3.7.1.2-5) 

gdzie: 𝛾𝑓 to wartość częściowego współczynnika bezpieczeństwa. Wartość 𝛾𝑓 podana jest w punkcie 3.3.7.1.5. 

3.3.3.7.1.3. Określanie wartości obliczeniowej wytrzymałości 

Wytrzymałość 𝑅 (na oddziaływanie obciążenia 𝑆) jest funkcją takich parametrów jak: 

• parametry wytrzymałościowe materiału (głównie granica sprężystości stali 𝑅𝑒), 
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• geometria elementów konstrukcji (jest istotna głównie przy sprawdzaniu wytrzymałości konstrukcji 

na wyboczenie lub pękanie zmęczeniowe), 

• parametry środowiskowe (np. wpływ korozyjnego oddziaływania wody morskiej na wytrzymałość 

zmęczeniową), 

• oddziaływanie obciążenia (np. analiza stanów uszkodzeń konstrukcyjnych, przy założeniu 

nieskuteczności niektórych elementów konstrukcyjnych uszkodzonych na skutek wcześniej 

oddziałujących obciążeń). 

Wartość obliczeniową 𝑅 = 𝑅𝑑 można wyznaczyć w jeden z następujących sposobów (A i B): 

A. 𝑅𝑑 =
𝑅𝑘

𝛾𝑚
 (3.3.3.7.1.3-1) 

gdzie  𝑅𝑘 jest charakterystyczną wartością wytrzymałości przyjętą jako 5-procentowy kwantyl od rozkładu 

prawdopodobieństwa jego wartości, 

B. Wartość 𝑅𝑑 wyznacza się w zależności od wartości obliczeniowej 𝜎𝑝𝑙,𝑑 granicy plastyczności 

materiału: 

𝑅𝑑 = 𝑅𝑑(𝜎𝑝𝑙,𝑑) (3.3.3.7.1.3-2) 

Wartość 𝜎𝑝𝑙,𝑑 wyznacza się przez: 

𝜎𝑝𝑙,𝑑 =
𝜎𝑝𝑙,𝑘

𝛾𝑚
 (3.3.3.7.1.3-3) 

gdzie: 𝜎𝑝𝑙,𝑘 to charakterystyczna wartość granicy plastyczności materiału (kwantyl 5%), 

𝛾𝑚 to częściowy współczynnik bezpieczeństwa. 

Metoda B ma zastosowanie w sytuacjach, gdy zależność 𝑅𝑑(𝜎𝑝𝑙,𝑑) jest nieliniowa (np. w opisie reakcji 

elastyczno-plastycznej konstrukcji na obciążenie). Sposób wyznaczania wartości 𝛾𝑚 określono w punktach 

3.3.3.7.4. - 3.3.3.7.9., w zależności od rodzaju elementu konstrukcji lub formy wykorzystania nośności. 

3.3.3.7.1.4. Wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa 𝜸𝒇 

3.3.3.7.1.4.1. Wartości 𝜸𝒇 w stanie granicznym nośności i przypadkowym stanie 

granicznym (od obciążeń wyjątkowych) 

Wartości 𝛾𝑓 są zgodne z wymaganiami norm ISO 19902 i DNVGL-ST-0145 (podane w tabeli 3.3.7.1.4-1). 

Dotyczą one sumy obciążeń stałych, eksploatacyjnych i środowiskowych (lub oddziaływań obciążeń). 

Jeżeli obciążenie statyczne, robocze lub wynikające z odkształcenia konstrukcji skutkuje korzystnym 

obniżeniem łącznego oddziaływania wszystkich rodzajów obciążeń, to dla takiego obciążenia (elementu) 

należy przyjąć 𝛾𝑓 = 0,9 (zamiast 𝛾𝑓 o wartości wg tabeli 3.3.7.1.4-1). 

Tabela 3.3.3.7.1.4-1 Wartości 𝜸𝒇  w zależności od wariantu obowiązujących współczynników bezpieczeństwa [8] [10] 

Kombinacja obciążeń 

Współczynniki oddziaływania stanów granicznych 

Obciążenia użytkowe 
Obciążenia statyczne 

i dynamiczne 
Obciążeni

a 

środowis

kowe 

Obciążeni

a 

wyjątkow

e Statyczne 
Odkształc

enie 

Długotrw

ałe 

Krótkotr

wałe 

Stan graniczny nośności 

1 

Długotrwałe i krótkotrwałe 

oddziaływanie grawitacyjne i 

odkształcenie 

1,30 lub 

0,90 
1,00 1,50 1,50 0,70 - 

2 
Ekstremalne warunki 

środowiskowe 

1,10 lub 

0,90 
1,00 

1,10 lub 

0,90 
- 1,35 - 

3 Warunki po uszkodzeniu 
1,10 lub 

0,90 
1,00 

1,10 lub 

0,90 
- 1,00 - 
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Przypadkowy stan graniczny 

4 
Nietypowe warunki 

środowiskowe 
1,00 1,00 1,00 - - - 

5 Wyjątkowe 1,00 1,00 1,00 - - 1,00 

Dla kombinacji oddziaływania grawitacyjnego i odkształcenia można zastosować częściowy współczynnik 

bezpieczeństwa wynoszący 1,20 zamiast 1,30 dla stałego ciśnienia hydrostatycznego i dla fizycznie 

ograniczonych oddziaływań zmiennych. 

3.3.3.7.1.4.2. Wartości 𝜸𝒇 w stanie granicznym użytkowalności i w stanie granicznym 

zmęczenia 

W stanach granicznych użytkowalności można założyć wartość 𝛾𝑓 = 1,0 – zarówno w warunkach eksploatacji 

morskiej stacji elektroenergetycznej, jak i na etapach transportu, montażu i rozruchu. 

W stanie granicznym zmęczenia, 𝛾𝑓 = 1,0. 

3.3.3.7.2. Wymagania ogólne dotyczące oceny konstrukcji wg kryteriów stanu 

granicznego nośności 

Wytrzymałość konstrukcji należy poddać ocenie w warunkach obciążeń plastycznych i wyboczenia. Ocena ta 

dotyczy wszystkich elementów składowych konstrukcji wsporczej. 

Podstawą oceny konstrukcji wg kryteriów stanu granicznego nośności jest określenie poziomu naprężeń 

krańcowych w poszczególnych elementach konstrukcji wsporczej w wariantach obciążenia obliczeniowego. 

Wartości naprężeń należy obliczać metodami obliczeniowymi powszechnie stosowanymi w praktyce 

inżynierskiej w dziedzinie mechaniki konstrukcji (w tym MES) zgodnie z wymaganiami normy ISO 2394. 

Jeżeli obciążenia konstrukcji zawierają składowe wyjątkowe (obciążenia od nieregularnych fal, gwałtownego 

wiatru), to obciążenia obliczeniowe lub wynikające z nich naprężenia powinny być przekraczane z danym 

prawdopodobieństwem (patrz 3.3.3.7.3.). 

Wartości naprężeń należy obliczać dla grubości netto elementów konstrukcyjnych, tj. odejmując wartości 

naddatków antykorozyjnych od grubości obliczeniowych. 

3.3.3.7.2.1. Analiza projektowa konstrukcji. Granica plastyczności konstrukcji 

Analiza (obliczenie poziomu naprężeń) zwykle odbywa się przy zastosowaniu modelu liniowo-sprężystego 

konstrukcji. W przypadkowym stanie granicznym (patrz 3.3.3.7.5.2.) zaleca się zastosowanie analizy 

konstrukcji elastyczno-plastycznej lub sztywno-plastycznej. 

Konstrukcja ma być zaprojektowana w taki sposób, aby jej elementy i połączenia elementów były zdolne do 

znacznego odkształcenia plastycznego, umożliwiającego skuteczną redystrybucję sił/naprężeń wewnętrznych, 

wywołanych przez znaczne obciążenia i przeguby plastyczne zdolne do największego odkształcenia kątowego. 

Zdolność elementów konstrukcyjnych do tworzenia przegubów plastycznych należy ocenić poprzez 

zaklasyfikowanie ich do jednego z typów 1, 2, 3 lub 4 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1993 (Eurokod 

3). Zaleca się, aby konstrukcja wsporcza składała się z elementów o przekrojach typu 1 lub 2 zapewniających 

sprawne formowanie przegubów plastycznych. W przypadku elementów o przekrojach typu 3 lub 4 w ocenie 

wartości przenoszonych przez nie momentów granicznych należy uwzględnić niepełną skuteczność ich 

ściśniętych fragmentów przy przenoszeniu naprężeń ściskających. 

Konstrukcja wsporcza będzie wystarczająco wytrzymała na kruche pękanie. Odporność na pękanie zależy od 

gatunku użytej stali, temperatury otoczenia, poziomu lokalnych koncentracji naprężeń oraz jakości spoin. 

Odporność ta jest mniejsza w miejscach konstrukcji, w których występują lokalne wyboczenia sprężyste, co 

w niektórych projektach jest formalnie dopuszczalne. 
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3.3.3.7.2.2. Ocena odporności konstrukcji na odkształcenia plastyczne 

Kryterium nośności granicznej w warunkach odkształcenia plastycznego konstrukcji (patrz 3.3.3.7.1.1.) należy 

sprawdzić przy użyciu nominalnych wartości naprężeń obliczonych dla grubości netto elementów 

konstrukcyjnych. 

W miejscach występowania naprężeń dopuszcza się lokalne odkształcenia plastyczne małych powierzchni 

elementów konstrukcyjnych, wynikające z wyników analizy obliczeniowej w zakresie liniowo-sprężystym, 

ale sąsiednie obszary elementów konstrukcyjnych powinny mieć możliwość redystrybucji naprężeń.  

Takie obszary konstrukcji powinny spełniać kryteria zmęczeniowe (patrz 3.3.3.7.7.). 

3.3.3.7.2.3. Ocena wytrzymałości konstrukcji na wyboczenie 

W odniesieniu do poszczególnych elementów konstrukcji (np. elementów belkowych pomiędzy połączeniami 

z innymi elementami konstrukcji) spełnione musi być kryterium określone w 3.3.3.7.1.1. Należy stosować 

metody obliczania naprężeń krytycznych podane w PN-EN-1993 (Eurokod 3) z uwzględnieniem niektórych 

standardowych wartości naprężeń szczątkowych (spawalniczych) oraz odchyłek kształtu elementów od 

idealnego kształtu (liniowego, płaskiego itp.) zgodnie z ISO 19902. Dopuszczalne tolerancje wykonawcze 

konstrukcji nie powinny przekraczać wyżej wymienionych. 

Aby zakwalifikować przekrój belki elementu konstrukcji do jednego z typów 1, 2, 3 lub 4 (patrz 3.3.3.7.2.1) 

należy oszacować poziom naprężeń krytycznych przy lokalnych wyboczeniach ich ścian lub wartość stosunku 

szerokości ściany do jej grubości – zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-1993 (Eurokod 3). W przypadku 

elementów o przekroju typu 3 lub 4 analiza reakcji konstrukcji na obciążenia przy zastosowaniu modelu 

liniowo-sprężystego powinna uwzględniać zmniejszoną nośność na ściskanie ścian tych elementów. 

3.3.3.7.2.4. Drgania konstrukcji 

Konstrukcja będzie tak zaprojektowana, aby uniknąć miejscowych drgań (rezonansów) o znacznych 

amplitudach elementów konstrukcji wsporczej oraz przyłączonych do nich rurociągów i torów elektrycznych. 

3.3.3.7.3. Wartości obliczeniowe obciążeń losowych i parametry reakcji konstrukcji 

Obciążenia środowiskowe (fale, wiatr) oraz reakcja konstrukcji na nie (naprężenia w elementach konstrukcji, 

odkształcenia) mają charakter losowy. 

Niniejsza norma projektowa dla konstrukcji wsporczej w stanach granicznych nośności zakłada, że kryteria 

określone w 3.3.3.7.1. wykorzystują wartości charakterystyczne oddziaływania całkowitego obciążenia na 

konstrukcję (ze względu na jednoczesne oddziaływanie obciążeń środowiskowych) z okresem powtarzalności 

100 lat. 

Oznacza to, że przy założeniu rozkładu prawdopodobieństwa ekstremalnych wartości 𝑆 reakcji (tj. 

ekstremalnych wartości  𝑆 przebiegu w czasie) w okresie 1 roku, wartość 𝑆𝑘 należy przyjąć jako kwantyl 98%. 

Alternatywną metodą wyznaczania wartości charakterystycznej reakcji 𝑆𝑘 jest zastosowanie modelu 

obliczeniowego obciążeń charakterystycznych 𝐹𝑘 przyjętych jako kwantyl 98% ich ekstremalnych wartości 

występujących w okresie 1 roku. 

3.3.3.7.3.1. Metody obliczania wartości charakterystycznych reakcji konstrukcji na 

obciążenia losowe 

Zalecana metoda wyznaczania wartości charakterystycznej 𝑆𝑘 reakcji konstrukcji wsporczej na jednoczesne 

działanie dwóch lub więcej elementów obciążenia losowego opiera się na zastosowaniu odpowiedniego 

modelu obliczeniowego, który umożliwia symulację reakcji całej morskiej stacji elektroenergetycznej  

w funkcji czasu – patrz także punkty 3.3.3.7.3.1. i 3.3.3.7.3.4. 

Metoda ta jest zazwyczaj dokładniejsza niż wykorzystanie liniowej kombinacji charakterystycznych 

składników wartości reakcji na poszczególne obciążenia, pomnożonych przez cząstkowe współczynniki 

bezpieczeństwa, zgodnie z równaniem (3.3.3.7.1.2-4), ponieważ pozwala na dokładniejsze uwzględnienie 

dynamicznego charakteru reakcji. 
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W przypadku stosunkowo sztywnych konstrukcji wsporczych, gdzie wpływ przeciążeń dynamicznych jest 

pomijalny, dopuszcza się wykonanie obliczeń quasi-statycznych poprzez zastosowanie obciążeń od fal, 

prądów morskich i parcia wiatru (w części nadwodnej) na konstrukcję wsporczą. 

Model obliczeniowy analizy dynamicznej (punkt 3.3.3.7.3.1.) można utworzyć za pomocą MES, gdzie należy 

zastosować elementy skończone belek (konstrukcje wsporcze w postaci ram trójwymiarowych) lub elementy 

skończone płaszcza (masywne monopale wsporcze – patrz punkt 3.3.3.7.7.). 

Dynamikę takiego modelu należy symulować w funkcji czasu, w przedziałach czasowych 10 minut, 1 h lub 3 

h, przy obciążeniach dynamicznych wywoływanych falami i parciem wiatru, traktowanych jako procesy 

stacjonarne stochastyczne. Przebieg czasowy tych obciążeń można określić w sposób konwencjonalny, 

wykorzystując funkcję widmowej gęstości fal lub zakładanej turbulencji i uśrednionej prędkości wiatru oraz 

zakładanych kierunków tych obciążeń (patrz część II). 

Generalnie wymaga się przeprowadzenia takich symulacji dla wielu kombinacji obciążeń środowiskowych 

mających istotny wpływ na ekstremalne wartości reakcji (chwilowe) z okresem powtarzalności 1 roku. 

Oznacza to, że często występujące stany morskie (o stosunkowo niskich wartościach dla wysokości fali 

znacznej) oraz warunki wiatrowe o stosunkowo niskiej średniej prędkości i turbulencji wiatru nie są brane pod 

uwagę. Tworząc rozkład prawdopodobieństwa ekstremalnych wartości reakcji, z uwzględnieniem 

częstotliwości (prawdopodobieństwa) wystąpienia poszczególnych warunków środowiskowych, 

długookresową wartość charakterystyczną należy wyznaczyć jako kwantyl 98%. Wartość ta jest przyjmowana 

jako wartość charakterystyczna z okresem powtarzalności 100 lat. 

Intensywność obliczeniową procedury można znacznie zmniejszyć, a wartości charakterystyczne reakcji 

można przyjąć jako wartość oczekiwaną z chwilowych wartości ekstremalnych wynikających z symulacji dla 

warunków środowiskowych o okresie powtarzania parametrów na poziomie 100 lat (znaczna wysokość fali, 

uśredniona prędkość wiatru i turbulencje), gdzie kierunek wiatru, fali i prądu morskiego jest taki sam. 

Należy uwzględnić warianty fal o wartościach okresu 𝑇 lub 𝑇𝑝 prowadzących do najwyższych wartości reakcji 

(patrz część II). 

Na podstawie wielu przeprowadzonych w ten sposób analiz wartości charakterystyczne reakcji przyjęto jako 

wartości ekstremalne ze zbioru tych analiz. Jest to metoda szacowania wartości charakterystycznych z okresem 

powtarzania 100 lat, zapewniająca zachowawcze wyniki. 

3.3.3.7.3.2. Zależność znacznej wysokości fali morskiej 𝑯𝒔 od prędkości wiatru 𝑽 

W niektórych warunkach obliczeniowych uwzględnia się warunki fal w postaci 𝐻𝑠 =  𝐸 [𝐻𝑠/𝑉𝑡𝑜𝑝], tj. wartości 

istotnych fal w zależności od prędkości wiatru 𝑉 =  𝑉𝑡𝑜𝑝. 

Wartość określona w 𝐻𝑠 powinna mieć okres powtarzalności 100 lat, przy danej wartości 𝑉𝑡𝑜𝑝. 

W załączniku G do normy IEC 61400-3 zaleca się obliczanie 𝐻𝑠 określoną powyżej metodą IFORM (metoda 

zwiększenia niezawodności pierwszego rzędu). W obliczeniach tych należy wykorzystać funkcję rozkładu 

𝐹𝑣  (𝑉) prawdopodobieństwa długotrwałej prędkości wiatru oraz funkcję rozkładu 𝐹𝐻𝑠
(𝐻𝑠/𝑉) znacznej 

wysokości fali, określoną metodami statystycznymi (na podstawie pomiarów i obserwacji warunków 

środowiskowych), przy danej prędkości wiatru V = Vhub. 

W razie braku dokładnych danych dotyczących funkcji 𝐹𝐻𝑠
(𝐻𝑠/𝑉) w ocenie reakcji konstrukcji wsporczej na 

skrajne warunki środowiskowe, gdy występuje prędkość  𝑉 =  𝑉𝑡𝑜𝑝 z okresem powtarzania 100 lat, można 

przyjąć, że 10-minutowy okres uśrednionej prędkości wiatru występuje jednocześnie ze stanem morza 

trwającym 3 godziny, którego znacząca wartość fali 𝐻𝑠  =  𝐻𝑠,(50) ma okres powtarzania 100 lat. 

Podobne założenia można zastosować do modeli wiatru i fal o okresie powtarzalności 1 roku. Te wartości 

𝐻𝑠  =  𝐻𝑠,(50) i 𝐻𝑠  =  𝐻𝑠,(1) można wyznaczyć na podstawie dostępnych danych statystycznych przy użyciu 

wymagań normy ISO 19901-1. 
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3.3.3.7.3.3. Szczegółowe wymagania dla analizy reakcji obciążeń konstrukcji w funkcji 

czasu 

W większości wariantów obliczeniowych wymagane są bezpośrednie obliczenia reakcji konstrukcji  

na zmienne w czasie losowe i deterministyczne obciążenia środowiskowe (fale i wiatr). 

W celu uzyskania wiarygodnego oszacowania reakcji konstrukcji na losowe wzbudzenia należy uzyskać 

rozwiązanie równań ruchu konstrukcji w przedziale czasowym 1 godziny – dla każdej wartości Vhub i fali 

wodnej o wartości 𝐻𝑠 =  𝐸 [𝐻𝑠/𝑉𝑡𝑜𝑝] znacznej wysokości fali. 

Alternatywnie można w sposób wskazany powyżej przeprowadzić 6 symulacji, każdorazowo w okresie  

10 minut. 

Wyznaczenie wartości charakterystycznych reakcji na obciążenia od fal wymaga zastosowania symulacji 

przez czas dłuższy niż określony w pkt 3.3.3.7.3.3. 

Szczegółowe wymagania tego typu określono w punkcie 7.5 normy IEC 61400-3. Istnieje również wiele 

ogólnych zaleceń dotyczących kwestii, które należy uwzględnić w modelu obliczeniowym. 

W wariantach obciążenia, w których stosuje się obciążenie deterministyczne (stała prędkość wiatru i fala 

zwykła), najwyższe wartości chwilowe z symulacji w funkcji czasu należy przyjmować jako wartości 

obliczeniowe parametrów reakcji. 

3.3.3.7.3.4. Warianty modeli obliczeniowych symulujących reakcję konstrukcji w 

funkcji czasu 

W normie IEC 61400-3 (załącznik D) zaproponowano cztery modele obliczeniowe do analizy w funkcji czasu 

reakcji konstrukcji na zmienne czasowo wzbudzenie (losowo lub deterministycznie), które pokrótce opisane 

poniżej. Szczegółowy opis tych modeli znajduje się w punkcie D.7 załącznika D do normy: 

A. Podejście bezpośrednie. Jest to model, który nie zawiera istotnych uproszczeń. Uwzględnia również 

istotne cechy konstrukcji i obciążeń, takie jak: 

• odkształcalność konstrukcji, 

• turbulencje wiatru, 

• opis przestrzenny fal nieregularnych (tzw. „fale krótkie”). 

Jest to bardzo czasochłonny model, wymagający zastosowania względnie długich okresów do 

symulacji. 

B. Model z podejściem uwzględniającym nieliniowy współczynnik fali. Jest to metoda uproszczona. 

Uwzględnia ona: 

• odkształcenie konstrukcji, 

• turbulencje wiatru, 

• fale nieregularne w modelu liniowym. 

Metoda ta opiera się na oszacowaniu zwiększonych wartości parametrów reakcji uzyskanych  

w symulacji, w której stosowany jest liniowy opis fali. Zwiększone wartości wyznacza się porównując 

reakcję konstrukcji traktowanej jako nieodkształcalna na obciążenie od fal o charakterystyce 

nieliniowej i liniowej. 

C. Podejście uwzględniające fale regularne. Jest to metoda uproszczona. Uwzględnia ona: 

• odkształcenie konstrukcji, 

• turbulencje wiatru, 

• fale nieregularne w opisie liniowym. 

W metodzie tej mnożnik zwiększający prędkość wiatru ustalonego stosuje się do uzyskania wielkości 

obciążeń aerodynamicznych nie mniejszych niż wartości ekstremalne obliczone na podstawie 

symulacji uwzględniającej turbulencje wiatru, ale bez obciążeń od fal. Symulacje przeprowadza się 

przy zwiększonej w ten sposób stałej prędkości wiatru i normalnej fali o charakterystyce nieliniowej. 

D. Podejście uwzględniające ograniczone fale. Jest to metoda uproszczona. Uwzględnia ona: 

• odkształcenie konstrukcji, 

• turbulencje wiatru, 

• fale nieregularne w opisie liniowym, 
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• fale regularne w opisie nieliniowym. 

3.3.3.7.4. Kryteria nośności granicznej dla poszczególnych typów elementów 

konstrukcji wsporczej 

3.3.3.7.4.1. Konstrukcje płaszczowe 

Niniejszy podpunkt dotyczy elementów konstrukcji wsporczej morskiej stacji elektroenergetycznej typu 

płaszczowego, które mogą być rurami walcowymi lub stożkowymi. 

Takie konstrukcje płaszczowe mogą być wzmocnione układem usztywnień i dźwigarów. 

Ogólne wymagania dotyczące oceny konstrukcji według kryteriów stanu granicznego nośności podano  

w rozdziale 2. 

Poziom naprężeń w konstrukcji ocenia się, aby zapobiec lokalnym odkształceniom plastycznym konstrukcji  

i wyboczeniu. 

Poziom naprężeń określa się na podstawie modelu MES spełniającego wymagania pkt 3.3.3.7.7., stosowanego 

w analizie reakcji konstrukcji na obciążenie zgodnie z wymaganiami pkt 3.3.3.7.3. 

Ocenę należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1993-1-1 i PN-EN 1993-1-6 (Eurokod 3), 

stosując podane tam wartości współczynnika 𝛾𝑚 (wartości minimalnej 𝛾𝑚 = 1,25). 

3.3.3.7.4.2. Elementy rurowe, połączenia elementów rurowych, odcinki stożkowe rur 

Problem dotyczy konstrukcji wsporczych w postaci ram przestrzennych wykonanych z rur. Zastosowanie mają 

wymagania z pkt 3.3.3.7.4.1. 

Ocena wg kryteriów stanu granicznego nośności ma być wykonana wg PN-EN 1993-1-1, PN-EN 1993-1-6 

(Eurokod 3) i ISO 19902. 

Norma ISO 19902 zawiera zalecenia dotyczące budowy połączeń rurowych, wzory parametryczne do 

szacowania ich wytrzymałości, kryteria wytrzymałościowe oraz wartości występujących w nich częściowych 

współczynników bezpieczeństwa m. 

3.3.3.7.4.3. Elementy konstrukcyjne o przekrojach innych niż rurowe 

Wymagania punktu 3.3.3.7.4.3. dotyczą elementów konstrukcji wsporczej w postaci przestrzennych ram  

z belek innych niż rury okrągłe lub elementów wzmacniających konstrukcje wsporcze innych typów –  

w postaci np. rozpór, podpór itp. Zastosowanie mają ogólne wymagania określone w punkcie 3.3.3.7.4.1. 

Należy spełnić kryteria stanu granicznego nośności (poziom naprężeń, wytrzymałość na wyboczenie) zgodnie 

z wymaganiami norm PN-EN 1993-1-1, PN-EN 1993-1-8 lub innych równoważnych norm (np. AISC). 

Zastosowana wartość 𝛾𝑚 nie powinna być niższa niż 1.10. 

3.3.3.7.4.4. Elementy konstrukcyjne w postaci płyt usztywnionych 

W przypadku, gdy w konstrukcji wsporczej występują fragmenty w postaci ścian płaskich lub zbliżone do 

ścian płaskich, gdzie płyty są wzmocnione systemem przyspawanych do nich usztywnień i dźwigarów, 

wymagana grubość płyt zostanie określona zgodnie z wymaganiami punktu 3.3.3.7.4.4. Wytrzymałość 

usztywnień płyt powinna spełniać wymagania punktu 3.3.3.7.4.4. Zastosowana grubość płyt nie powinna być 

mniejsza niż: 

 𝑡 = √
235

𝑅𝑒
𝑡0 [mm] (3.3.3.7.4.4-1) 

gdzie: 

𝑅𝑒 – to granica sprężystości stali, [MPa], 

𝑡0 = 7,0 – dla płyt przenoszących naprężenia od globalnej reakcji konstrukcji wsporczej na obciążenia 

części nadwodnej i obciążenia środowiskowe, 
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𝑡0 = 5,0 – w pozostałych przypadkach. 

 

Grubość płyt p nie może być mniejsza niż: 

 𝑡 = 22,4𝑘1𝑘2𝑠√
𝑝

𝜎
+ 𝑡𝑘  [mm] (3.3.3.7.4.4-2) 

gdzie: 

𝑘1 = (1,1 − 0,25
𝑠

𝑙
)

2

 

𝑠 – to rozstaw usztywnień (długość krótszej strony płyty), [m], 

𝑘2 = 1 −
𝑠

2𝑅
 – to współczynnik krzywizny płaszcza, 

𝑅 – to promień krzywizny płyt, [m], w płaszczyźnie prostopadłej do osi usztywnienia, 

𝑝 – to nacisk obliczeniowy z okresem powtarzalności 100 lat, określone jako maksymalna wartość 

nacisku w różnych wariantach obciążenia, 

𝑠 – to wartość naprężenia spełniająca równanie (wartość dodatnia): 

 √(𝜎 + |𝜎1|)2 + 𝜎2
2 − (𝜎 + |𝜎1|)𝜎2 + 3𝜏2 =

𝑅𝑒

𝛾𝑚
 (3.3.3.7.4.4-3) 

𝑠1 – wartość naprężeń normalnych (membranowych) w płytach, [MPa], w kierunku prostopadłym 

do usztywnień płyt, w kierunkach globalnej reakcji obciążenia, w której występuje nacisk p określony 

powyżej, 

𝑠2 – analogiczne do 1, ale są to naprężenia w kierunku równoległym do osi usztywnień, 

𝑡 – to naprężenia ścinające (równomiernie rozłożone na grubości płyty), [MPa], towarzyszące 

naprężeniom 1 i 2, 

𝑅𝑒 – to granica sprężystości stali, [MPa], 

𝛾𝑚 = 1,10 – to częściowy współczynnik bezpieczeństwa, 

𝑡𝑘 – to wymagany naddatek korozyjny. 

Kryterium wyboczenia płyt płaszcza sprawdza się przy użyciu norm podanych w 3.3.3.7.4.3. 

Wytrzymałość usztywniaczy poszycia należy zweryfikować modelem belki wieloprzęsłowej, nierozdzielnie 

opartej na dźwigarach, ścianach, przegrodach itp. Belka jest obciążona ciągłym obciążeniem 𝑞 =  𝑝𝑠, gdzie 

𝑝 i 𝑠 określono w punkcie 3.3.3.7.4.4. 

Wartość wskaźnika wytrzymałości przekroju usztywnienia wraz ze skutecznym kołnierzem płyty powinna być 

dobrana w taki sposób, aby wartość krańcowa naprężeń normalnych w dowolnym przekroju takiej belki nie 

przekraczała poziomu: 

 𝜎 =
𝑅𝑒

𝛾𝑚
 (3.3.3.7.4.4-4) 

gdzie: 

𝑅𝑒 – to granica sprężystości stali, [MPa], 

𝛾𝑚 = 1,10 – to częściowy współczynnik bezpieczeństwa. 

 



 
 

 

Strona 161 z 511 
 
 

𝑠 to całkowite naprężenia zginające belki określone powyżej oraz globalna reakcja konstrukcji wsporczej  

na obciążenie, [MPa], obliczone dla przekroju netto (tj. po odjęciu naddatków korozyjnych). 

Szerokość efektywnego kołnierza powinna być równa rozstawowi usztywnień, ale nie większa niż 1/6 

odległości pomiędzy odcinkami podpartymi na dźwigarach/ścianach. 

Wyboczenie usztywnień powinno spełniać wymagania określone w normach wymienionych w 3.3.3.7.4.3. 

3.3.3.7.4.5. System dźwigarów konstrukcji wsporczej 

Dźwigary to mocne belki, najczęściej z teownika lub dwuteownika, podtrzymujące usztywnienia konstrukcji, 

w odniesieniu do których powinny być spełnione wymagania, o których mowa w pkt 3.3.3.7.4.4. Analiza 

wytrzymałości układu dźwigarów zostanie wykonana na podstawie MES w ramach obliczeń reakcji 

konstrukcji wsporczej na obciążenia (patrz pkt 3.3.3.7.2., 3.3.3.7.3.1. i 3.3.3.7.3.3). 

Należy ocenić wartość naprężeń zredukowanych (von Misesa) od naprężeń membranowych w każdym  

z elementów skończonych. 

Stabilność dźwigara należy oceniać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1993-1-7. 

Zastosowanie ma wartość 𝛾𝑚 = 1,10. 

3.3.3.7.4.6. Połączenia spawane elementów konstrukcji wsporczej 

Odcinki elementów konstrukcji wsporczej przenoszące naprężenia o znacznych wartościach od obciążeń 

środowiskowych i od konstrukcji nadwodnej powinny być w całości spawane. Należy stosować wymagania 

konstrukcyjne wg wymagań normy ISO 19902. 

W przypadku połączeń elementów konstrukcji ze spoinami pachwinowymi (np. połączenia usztywnień  

i dźwigarów z płytami poszycia, połączenia kołnierzy i środników dźwigarów itp.) zasadniczo należy stosować 

spoiny ciągłe dwustronne mające 0,7 grubości dodawanego elementu. 

Wytrzymałość wszystkich połączeń spawanych ze spoinami pachwinowymi może podlegać weryfikacji  

w zależności od obliczonych naprężeń normalnych i stycznych w spoinie zgodnie z wymaganiami norm  

PN-EN 1993-1-1 i PN-EN 1993-1-8, gdzie wymagany jest współczynnik bezpieczeństwa 𝛾𝑚 = 1,25. 

3.3.3.7.4.7. Połączenia śrubowe 

W przypadku zastosowania w konstrukcji wsporczej morskiej stacji połączeń śrubowych kołnierzowych lub 

sprężanych ich konstrukcja i wytrzymałość powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1993-1-1. 

3.3.3.7.5. Stan graniczny użytkowalności i przypadkowy stan graniczny 

3.3.3.7.5.1. Stan graniczny użytkowalności 

Stan graniczny użytkowalności (SLS) może dotyczyć takich skutków reakcji konstrukcji na obciążenie jak np.: 

• odkształcenia (ugięcia) mogące zakłócać funkcjonowanie instalacji urządzeń elektrowni wiatrowych 

lub prowadzić do uszkodzeń elementów niemających wpływu na ogólną wytrzymałość konstrukcji 

(np. system ochrony antykorozyjnej, korytka kablowe itp.), 

• nadmierne poziomy drgań. 

Wartości dopuszczalnych odkształceń ugięć powinny być określone w założeniach obliczeniowych 

konstrukcji. W analizie poziomu odkształcenia przyjęto 𝛾𝑚 = 1,10. 

Zaleca się, aby ugięcia usztywnień płyt nie przekraczały wartości 0.004𝑙 (𝑙 – rozpiętości tj. odległości 

pomiędzy punktami podparcia). W przypadku dźwigarów dopuszczalny poziom ugięcia to 0.004𝐿, gdzie 𝐿 to 

odległość między ich odcinkami opartymi na wszystkich rodzajach ścian. 

Można przyjąć, że w przypadku płyt, na które obciążenie wywierane jest w postaci nacisków, warunek: 

 
𝑠

𝑡
≤ 150 (3.3.3.7.5.1-1) 
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gdzie: 

𝑠 – długość krótszego boku płyty, [mm], 

𝑡 – grubość płyty, [mm] 

zapewnia wystarczającą sztywność płyt poszycia. 

Dopuszczalny poziom drgań zostanie określony w założeniach obliczeniowych. Poziom drgań należy 

zweryfikować w procesie badań morskiej stacji elektroenergetycznej. 

3.3.3.7.5.2. Przypadkowy stan graniczny 

W ocenie przypadkowego stanu granicznego, o którym mowa w pkt 3.13, należy stosować metody 

obliczeniowe i kryteria stosowane w podobnych konstrukcjach oceanicznych zlokalizowanych na dnie 

morskim, tj. te, o których mowa w normie ISO 19902, lub równoważne wymagania uznanej organizacji. 

Zakłada się, że 𝛾𝑚 = 1,00. 

3.3.3.7.6. Wymagania dotyczące obliczania na podstawie metody elementów 

skończonych 

Metoda MES obliczeń konstrukcji wsporczej może być częścią modelu obejmującego cały pododcinek morski 

(tj. z częścią nadwodną, żurawiami i lądowiskiem śmigłowca). 

Metoda MES służy do oceny bezpieczeństwa konstrukcji wsporczej w stanach granicznych wymienionych w 

3.3.2. Metoda MES powinna dokładnie odzwierciedlać sztywność i bezwładność (masę) konstrukcji oraz 

uwzględniać jej interakcje z gruntem na dnie morskim (np. zakładając w uproszczeniu podporę sprężystą na 

poziomie terenu). 

Obliczenia przy użyciu metody MES mogą stanowić analizę quasi-statyczną lub dynamiczną (patrz pkt 

3.3.3.7.3.1. i 3.3.3.7.2.4.) w liniowo-sprężystym zakresie odkształceń materiału. Może być wymagane 

uwzględnienie wpływu odkształcenia strukturalnego na poziom naprężeń w konstrukcji (nieliniowość 

geometryczna). 

3.3.3.7.6.1. Podstawowe cechy wymaganych modeli MES 

Analiza MES konstrukcji wsporczej może mieć jedną z dwóch form A i B: 

A. W przypadku konstrukcji wsporczej składającej się z rur lub innego rodzaju belek dopuszcza się stosowanie 

metody MES w postaci ram przestrzennych (stosowanie elementów skończonych belki). Wskazane może być 

uwzględnienie miejscowej odkształcalności miejsc połączeń belek (węzłów konstrukcyjnych) zgodnie  

z wymaganiami normy ISO 19902. 

B. model płaszczowo-belkowy wymagany dla konstrukcji innych niż wymienione powyżej. Profile konstrukcji 

z płyt (ściany zewnętrzne i wewnętrzne poszycie, rury o stosunkowo dużej średnicy i środniki teowników) 

modelowane są elementami skończonymi płaszcza (blachy). 

Usztywnienia poszycia z płyt powinny być modelowane elementami skończonymi w postaci belek z węzłami 

przesuwnymi (tzw. „belki mimośrodowe”). Kołnierze mogą być modelowane elementami płytowymi lub 

belkowymi. 

Obciążenia w ramach metody MES powinny odpowiadać masie własnej, obciążeniom ruchomym  

i obciążeniom środowiskowym – zgodnie z wymaganiami części II. Mają one postać uogólnionych sił 

działających na węzły. 

Warunki brzegowe stosowane w metodzie MES powinny uwzględniać wzajemne oddziaływanie konstrukcji 

z fundamentem zagłębionym w gruncie dna morskiego. Można zastosować odpowiednio dobrane sprężyny 

modelujące oddziaływanie fundamentu z gruntem wg normy ISO 19902 lub API-2-LRFD. 

Kryteria stanu granicznego nośności określone w pkt 3.3.3.7.1. powinny opierać się na naprężeniach 

nominalnych w konstrukcji. W przypadku elementów skończonych belki, na końcach i na środku odcinka 
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elementu można zastosować naprężenia zredukowane (von Misesa). W przypadku elementów skończonych 

płaszcza (płyt) są to naprężenia von Misesa wynikające z normalnych i stycznych naprężeń membranowych 

(w środku grubości płyty) w środku geometrycznym elementu. 

Elementy skończone powinny spełniać wymagania pkt 3.3.3.7.6.2. 

3.3.3.7.6.2. Wymagania dotyczące zastosowanych elementów skończonych płaszcza 

(płyt) 

Zaleca się stosowanie elementów skończonych typu QUAD, tj. czterowęzłowych czworokątnych.  

Należy maksymalnie ograniczyć stosowanie 3-węzłowych trójkątnych elementów skończonych. 

W przypadku płyt usztywnionych, boki elementów skończonych w kierunku prostopadłym do osi 

usztywnienia powinny mieć długość równą rozstawowi usztywnienia. 

Środniki kratownic należy modelować przy użyciu co najmniej 3 rzędów elementów na wysokości środnika. 

Na obwodzie części konstrukcji wykonanych z rur należy stosować co najmniej 12 boków elementów 

skończonych. 

Smukłość elementów (iloraz długości bocznych) nie powinna przekraczać stosunku 4:1. 

Kąty na wierzchołkach czworobocznych elementów nie mogą być większe niż 120  i nie mniejsze niż 60 . 

3.3.3.7.7. Stany graniczne zmęczenia 

3.3.3.7.7.1. Czynniki wpływające na proces zmęczenia konstrukcji i zastosowane 

metody obliczeniowe 

Zmęczenie elementów konstrukcji wsporczej jest przede wszystkim wynikiem zróżnicowanych w czasie 

obciążeń od wiatru i fal i zależy od cech dynamicznych konstrukcji, które mogą zwiększać chwilowe wartości 

naprężeń skrajnych w jej elementach w stosunku do wartości obliczonych przy założeniu quasi-statycznego 

charakteru obciążeń środowiskowych. 

Metoda obliczania trwałości zmęczeniowej powinna opierać się na obliczeniach stopnia uszkodzenia 

zmęczeniowego 𝐷 w miejscach koncentracji naprężeń w pobliżu spoin i w materiale rodzimym. Obliczenia 

zakresów naprężeń na obszarach zagrożonych pękaniem zmęczeniowym należy wykonać przy użyciu modeli 

obliczeniowych opisanych w pkt 3.3.4. 

3.3.3.7.7.2. Wartości współczynników bezpieczeństwa 

Jako obciążenie obliczeniowe należy stosować wartości cząstkowych współczynników bezpieczeństwa 

𝛾𝑓 =  1,0. 

Wartości 𝛾𝑚, które należy rozumieć jako mnożnik obliczeniowej trwałości zmęczeniowej konstrukcji 

(standardowo 20 lat) – do określenia wymaganej trwałości zmęczeniowej i formalnego wykazania przy 

zastosowaniu powyższych obliczeń. 

Wymagane wartości Δm podano w tabeli 3.3.3.7.7.2-1, w zależności od znaczenia bezpieczeństwa elementu 

(krytycznego i niekrytycznego) oraz dostępu do badań. 

 

Tabela 3.3.3.7.7.2-1 Wartości Δm 

Znaczenie elementu 

konstrukcji 

Dostępność pozycji do badań 

Tak Nie 

Niekrytyczny 
2,0 3,3 

Krytyczny 
3,3 10,0 
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Uwagi do tabeli: 

A. Termin „krytyczny” oznacza, że uszkodzenie takiego elementu może spowodować poważną awarię 

konstrukcji, uniemożliwiając jej dalszą eksploatację. 

B. Wartość 𝛾𝑚 = 2.0 wskazana w tabeli może być stosowana wyłącznie do elementów nad linią wody przy 

najwyższym poziomie spokojnej wody HSWL (zob. część II), które są łatwo dostępne do kontroli  

i ewentualnej wymiany/modyfikacji, oraz do części podwodnych dostępnych do kontroli przez zdalnie 

sterowany pojazd zanurzeniowy (ROV) lub nurka i wymienne/modyfikowalne w warunkach podwodnych. 

C. Elementy te powinny być dostępne do okresowych kontroli, a wszelkie pęknięcia występujące pomiędzy 

kontrolami nie osiągną krytycznych rozmiarów i można je łatwo naprawić. 

3.3.3.7.8. Połączenia cementowane 

Połączenia cementowane to połączenia elementów rurowych, w których przestrzeń pomiędzy rurą zewnętrzną 

a rurą wewnętrzną jest wypełniona specjalnym betonem. Połączenia takie można stosować do łączenia 

elementów rurowych konstrukcji wsporczej i słupów rurowych konstrukcji wsporczej z palami wpuszczonymi 

w grunt dna morskiego 

Wytrzymałość i trwałość zmęczeniową spoin cementowanych należy obliczyć metodami wymaganymi  

w normach ISO 19902, API-2LRFD lub NORSOK N-004. 

3.3.3.7.9. Wytrzymałość konstrukcji w warunkach transportu i montażu 

Wymagania dotyczące załadunku elementów morskich stacji na statek/barkę/ponton, ich transportu drogą 

wodną oraz rozładunku i montażu w miejscu przeznaczenia określa norma ISO 19902 – w zakresie dotyczącym 

tego typu konstrukcji. 

Bazująca na nich wytrzymałość obiektów i konstrukcji pływających podczas transportu elementów konstrukcji 

morskiej stacji elektroenergetycznej powinna spełniać wymagania określone w normie DNVGL-ST-N001  

w zakresie operacji transportu morskiego lub równoważnej. 

3.3.4. Analiza zmęczeniowa 

Skumulowane uszkodzenie zmęczeniowe elementów konstrukcji wsporczej spowodowane jest głównie 

zmiennymi w czasie obciążeniami od wiatru i fal i zależy od cech dynamicznych konstrukcji, które mogą 

zwiększyć chwilowe wartości skrajnych naprężeń w jej elementach. 

Metoda obliczania trwałości zmęczeniowej powinna opierać się na obliczeniach uszkodzeń zmęczeniowych 

𝐷 w miejscach koncentracji naprężeń w pobliżu spoin i w materiale rodzimym. 

Dla każdej lokalizacji wokół elementu sąsiadującego z konstrukcją należy obliczyć reakcję na naprężenia  

w odniesieniu do każdego stanu morza, z odpowiednim uwzględnieniem zarówno globalnych, jak i lokalnych 

skutków naprężeń. Reakcje na naprężenia należy połączyć w celu uzyskania rozkładu naprężeń długotrwałych, 

który następnie należy wykorzystać do obliczenia skumulowanych uszkodzeń zmęczeniowych: 

 

𝐷 =
𝑁𝐷

𝐾5
∫ 𝛥𝜎5

𝛥𝜎0

0

𝑓( 𝛥𝜎)𝑑𝛥𝜎 +
𝑁𝐷

𝐾3
∫ 𝛥𝜎3

∞

𝛥𝜎0

𝑓( 𝛥𝜎)𝑑𝛥𝜎 

gdzie: 

 

K – to parametr krzywej S-N o różnych wartościach: K = K3 po lewej stronie i K = K5 po prawej stronie 

punktu (107, Δσ0) – rys. 3.3.4-1, 

ND – liczba zakresów naprężeń w obliczeniowym okresie zmęczeniowym 
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Rysunek 3.3.4-1 Przykładowa krzywa S-N 

 

Stosunek uszkodzeń można ewentualnie obliczyć w odniesieniu do każdego stanu morza i połączyć w celu 

uzyskania skumulowanego stosunku uszkodzeń: 

𝐷 = ∑
𝑛𝑖

𝑁𝑖

𝑚𝑎𝑥

𝑖

 

Reguła Palmgrena-Minera mówi, że zniszczenie następuje, gdy D = 1, gdzie ni to liczba cykli obciążenia typu 

i, a Ni to odpowiednia trwałość zmęczeniowa. 

Naprężenia miejscowe występujące w połączeniach rurowych należy rozpatrywać pod kątem naprężeń w 

ogniskach występujących bezpośrednio przy skrzyżowaniu złącza przy zastosowaniu odpowiednich 

współczynników koncentracji naprężeń. Efekty mikroskali występujące na brzegu spoiny znajdują 

odzwierciedlenie w odpowiednim wyborze krzywej S-N. 

 

Wartości ∆𝜎 można formalnie odpowiednio redukować ze względu na poziom średnich naprężeń w cyklach 

naprężeń (ściskających). 

Schematy Wøhlera należy dobrać odpowiednio do lokalizacji elementów konstrukcji, tj. albo w „powietrzu” 

albo w korozyjnych warunkach wody morskiej. 

Ewentualnie można oszacować trwałość zmęczeniową elementów konstrukcyjnych, analizując 

rozprzestrzenianie się pęknięć zmęczeniowych zgodnie z wymaganiami PRS Pub 105/P, ISO 19902, DNVGL-

ST-0145, DNVGL-RP-C203, ABS Guide for the Fatigue Assessment of Offshore Structures [Wytyczne oceny 

zmęczeniowej konstrukcji morskich]. 
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3.4. Konstrukcja podwodna i nadwodna 

3.4.1. Rodzaje konstrukcji podwodnych 

3.4.1.1. Stała 

Stała stalowa konstrukcja morska może przybierać wiele form, np.: 

• kesonowa ze stężeniami – monolityczna, w której dolna część mono-kolumny jest poprzecznie 

podparta jednym lub kilkoma stężeniami nachylonymi między kolumną a jednym lub kilkoma palami 

fundamentowymi, 

• kesonowa wolnostojąca – mono-pal, w której konstrukcja składa się na całej wysokości  

z pojedynczego pionowego słupa, który dalej przechodzi w dno morskie jako pal fundamentowy, 

• konstrukcja stała kratownicowa z nogami w postaci pali i przenoszeniem sił osiowych z konstrukcji  

i z części nadwodnej na pale w górnej części konstrukcji, 

• mono-kolumna – konstrukcja stała, w której całość lub przynajmniej część nadwodna konstrukcji 

składa się z pojedynczej pionowej kolumny (rurowej lub szkieletowej), na której spoczywają 

konstrukcje nadwodne, 

• wieża – konstrukcja stała podparta układem fundamentów u podstawy, 

• stalowa konstrukcja grawitacyjna – konstrukcja stała, utrzymywana na miejscu mimo oddziaływania 

czynników środowiskowych wyłącznie przez ciężar konstrukcji i ewentualnie zawartego w niej 

balastu, gdzie wytrzymałość fundamentu wynika z jego ciężaru i oporu bocznego wynikającego  

z wszelkich cokołów (trzonów). 

Projekt innych form konstrukcji stalowych posadowionych na dnie stałym będzie osiągał poziom 

niezawodności zgodny z zamierzonym wg standardów branżowych. 

3.4.1.2. Fundamenty kratownicowe 

Fundamenty kratownicowe i wieże są konstrukcjami bardzo podobnymi, a zasadniczymi różnicami pomiędzy 

nimi jest rozmieszczenie pali fundamentowych i związana z tym lokalizacja przenoszenia sił osiowych  

z konstrukcji i z części nadwodnej na pale. Lokalizacja i sposób przenoszenia sił osiowych powoduje znaczne 

różnice w zachowaniu się fundamentów kratownicowych i wież. Fundament kratownicowy to spawana rurowa 

kratownica przestrzenna z co najmniej trzema pionowymi (lub prawie pionowymi) pasami rurowymi (nogami) 

oraz systemem zakratowania pomiędzy nogami. Fundament kratownicowy zapewnia podparcie pod pale 

fundamentowe, przewody, piony wznośne i inne wyposażenie. Na fundament kratownicowy składają się pale, 

które są wprowadzane przez nogi i są z nimi połączone w górnej części za pomocą spawania lub mechanicznie 

lub na całej długości nóg przez cementowanie. Dodatkowe pale, nazywane palami cokołowymi, można wsunąć 

i połączyć z tulejami (odcinkami rurowymi) u podstawy konstrukcji. Nogi i pale cokołowe wspólnie kotwiczą 

konstrukcję i przenoszą zarówno pionowe, jak i poziome oddziaływania na dno morskie. W przypadku gdy 

pale fundamentowe są połączone z nogami tylko w górnej części fundamentu kratownicowego, siły osiowe  

(w tym momenty spowodowane siłami ścinającymi) są przenoszone na pale na połączeniu, a fundament 

kratownicowy „wisi” na palach. W przypadku gdy pale fundamentowe są połączone z nogami poprzez 

cementowanie na całej długości nogi, zachowanie fundamentu kratownicowego jest podobne do zachowania 

wieży, przy czym nogi i pale działają razem jako elementy stanowiące całość. 

3.4.1.3. Wieże 

Konstrukcję wieżową podpiera układ fundamentów u podstawy konstrukcji. Wieża również jest wykonana ze 

spawanej rurowej kratownicy przestrzennej z trzema lub więcej pionowymi (lub prawie pionowymi) pasami 

rurowymi, nazywanymi nogami, z systemem zakratowania pomiędzy nogami. Wieża zapewnia podparcie pod 

część nadwodną, przewody, piony wznośne i inne wyposażenie. Na fundament wieży zazwyczaj składają się 

pale klastrowe, które są wsunięte i połączone z tulejami wokół nóg (narożnych) u podstawy konstrukcji. 

Dodatkowe pale, nazywane palami cokołowymi, można wsunąć i połączyć z tulejami u podstawy i na 

obwodzie konstrukcji. Zamiast pali wieża może być podparta na innym niepowierzchniowym układzie 

posadowienia, podpierającym ją u podstawy, np. fundamenty kubełkowe. Pale klastrowe i cokołowe lub inny 

niepowierzchniowy układ posadowienia kotwiczą konstrukcję i przenoszą zarówno pionowe, jak i poziome 
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oddziaływania na dno morskie. Globalne zachowanie wieży odpowiada zachowaniu pionowego wspornika, 

przy czym wszystkie oddziaływania są przenoszone na układ fundamentowy u podstawy wieży. 

3.4.1.4. Pływająca* 

Pływająca stalowa konstrukcja morska może przybierać wiele form, np.: 

• platforma pływająca – powierzchniowa konstrukcja stabilizowana. Platforma pływająca ma dużą 

płaszczyznę wodnicową i stosunkowo niewielkie zanurzenie, 

• półzanurzeniowa – wypornościowa powierzchniowa konstrukcja stabilizowana o stosunkowo płytkim 

zanurzeniu. Kilka dużych słupów jest ze sobą połączonych stężeniami. Słupy te zapewniają balast  

i stateczność unoszenia się na powierzchni (stabilizacja słupami), 

• przegubowy układ wielopływakowy, 

• Układ pływakowy – konstrukcja stabilizowana przez wyporność wagową o stosunkowo dużym 

zanurzeniu w porównaniu z barkami, jednostkami półzanurzeniowymi i platformami typu TLP  

(z rozciąganymi nogami - pionowo kotwiczona). Układ pływakowy może się składać z kilku kolumn 

pionowych lub pojedynczej kolumny z włazem dennym lub bez (np. układ pływakowy klasyczny, 

kratownicowy i komórkowy), 

• platforma typu TLP (z rozciąganymi nogami - pionowo kotwiczona) – zacumowana pionowo 

konstrukcja pływająca, której system stabilizacji/utrzymania położenia składa się z nóg (cięgien) 

kotwionych na dnie morskim. 

3.4.2. Połączenia spawane 

Wymagania niniejszego rozdziału mają zastosowanie do typów i wielkości spoin stosowanych w konstrukcji 

kadłuba części nadwodnej (w tym nadbudówek/pokładów), nóg platformy i stóp fundamentowych. 

3.4.2.1. Połączenia spawane 

W przypadku elementów konstrukcji spawanych wykonywanych ze stali o normalnej i podwyższonej 

wytrzymałości lub aluminium należy spełnić wymagania dotyczące materiałów spawalniczych, technologii 

spawania, kwalifikacji spawaczy, kontroli jakości spoin oraz ochrony przed czynnikami atmosferycznymi 

podczas spawania, które określono w rozdziale IV część 1.1. 

Rodzaje połączeń spawanych: 

• spoina doczołowa, 

• spoina pachwinowa, 

• połączenie na zakładkę i spoina otworowa pusta, 

W szczególnych przypadkach może być wymagane wykonanie spoiny z głębokim przetopem lub spoiny  

z pełnym przetopem dla węzłów krzyżowych płyt w drodze połączeń nóg platformy z pontonem oraz  

w miejscach silnie obciążonych fundamentów żurawi – na podstawie analizy naprężeń w tych rejonach 

konstrukcji. 

3.4.2.2. Inne połączenia 

Stężenia rurowe połączone są z nogami fundamentu kratownicowego i ze sobą na „złączach”, tworząc 

przestrzenną kratownicę fundamentu kratownicowego. Siły zewnętrzne działające na przęsła elementów są 

przenoszone na ich końcowe punkty podparcia (złącza), skąd są rozkładane na pozostałe elementy łączące lub 

na globalną konstrukcję fundamentu kratownicowego. Złącza należy zaprojektować w taki sposób,  

aby podczas projektowanej żywotności konstrukcji bezpiecznie przenosiły siły na końcach elementów, 

zapewniając jednocześnie odpowiednią wytrzymałość i ciągliwość oraz wytrzymałość na pękanie i zmęczenie 

podczas poddawania ich ekstremalnym lub powtarzanym obciążeniom wywoływanym przez środowisko 

oceaniczne. 

Złącza i połączenia rurowe: 

• zrównoważone złącza w kształcie litery K, 

• niezrównoważone złącza w kształcie litery T lub Y, 

• zrównoważone podwójne złącza w kształcie litery T lub krzyżowe X. 
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3.4.3. Ochrona przed korozją 

Ze względu na uwarunkowania środowiskowe ważnym zagadnieniem związanym z morską stacją 

elektroenergetyczną jest ochrona przed korozją. W niniejszym rozdziale opisano ryzyko korozji materiałów 

oraz zalecenia dotyczące materiałów używanych do budowy. 

Stal węglowa: 

Straty korozyjne występujące w strefie atmosferycznej i strefie rozbryzgowej na skutek szkodliwego działania 

tlenu. Zazwyczaj wyglądają one dość podobnie: 

• Tempo korozji w strefie atmosferycznej – zwykle około 0,1 mm/rok lub mniej. 

• Tempo korozji w strefie rozbryzgowej – 0,3 mm/rok w warunkach najbardziej korozyjnych,  

a nawet znacznie wyższa – do rzędu wielkości 3 mm/rok – na powierzchniach ogrzewanych 

wewnętrznie. 

• W zanurzonych i podziemnych strefach może powstawać korozja wżerowa. 

Połączenia spawane: 

Spoiny często atakuje korozja mikrobiologiczna (MIC). 

Zgodnie z informacjami podanymi w [3]: 

• Korozja jako równomierne zjawisko prawdopodobnie nie przekroczy znacznie około 0,1 mm/rok. 

• Tempo wżerów może być znacznie wyższe: 1 mm/rok, a nawet jeszcze więcej w warunkach 

sprzyjających wysokiej aktywności bakterii (np. temperatura otoczenia od 20°C do 40°C i dostęp 

do materiału organicznego). 

• W większości przypadków wytrzymałość statyczna dużych elementów konstrukcyjnych nie jest 

narażona na działanie korozji mikrobiologicznej ze względu na jej lokalną formę. Niemniej jednak 

korozja mikrobiologiczna może zainicjować pękanie zmęczeniowe elementów poddanych 

oddziaływaniu cyklicznemu. 

Stopy aluminium serii 5000 i 6000: 

Ze względu na wysoką odporność na atmosfery morskie jako materiał na elementy konstrukcyjne części 

nadwodnej powszechnie stosowane są stopy aluminium. Materiał ten jest narażony tylko na powierzchniowe 

zabrudzenia lub mikrowżery. Zaleca się unikanie połączeń galwanicznych ze stalą konstrukcyjną, stalami 

nierdzewnymi i stopami miedzi (ta sama zasada dotyczy kontaktu galwanicznego między stalą konstrukcyjną 

a stalą nierdzewną lub stopami miedzi). 

Stale o bardzo wysokiej wytrzymałości (granica sprężystości > 1 200 MPa)/aluminium/nikiel/miedź  

o wysokiej wytrzymałości: 

W warunkach morskich materiały te są wrażliwe na korozję naprężeniową. 

Wymagany system ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych zależy od lokalizacji rozpatrywanych 

elementów morskiej stacji elektroenergetycznej w następujących strefach konstrukcyjnych: 

• strefa podwodna – zewnętrzna powierzchnia konstrukcji (nóg) poniżej strefy przejściowej, 

• strefa przejściowa – zewnętrzne powierzchnie elementów konstrukcyjnych pomiędzy poziomem  

5 metrów poniżej a 5 metrów powyżej poziomu morza, 

• strefa wewnętrzna – powierzchnie konstrukcji nienarażone bezpośrednio na działanie powietrza 

atmosferycznego i wody morskiej, 

• strefa atmosferyczna – zewnętrzne powierzchnie konstrukcji (nadbudówki/pokłady itp.) powyżej 

określonego obszaru przejściowego. 

Zewnętrzne powierzchnie konstrukcji w strefie atmosferycznej i strefie rozbryzgowej powinny mieć powłokę 

antykorozyjną, określoną zgodnie ze specyfikacją producenta farby. 
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Zewnętrzne powierzchnie konstrukcji w strefie podwodnej należy pokryć powłoką ochronną z dodatkowym 

zastosowaniem systemu ochrony katodowej. System ochrony katodowej podlega zatwierdzeniu przez 

jednostkę notyfikowaną. 

Jeżeli w zbiornikach nie zastosowano systemu ochrony katodowej, grubość konstrukcji ściany należy 

zwiększyć o wartości naddatków korozyjnych. 

Powłoki ochronne powinny spełniać wymagania normy NORSOK M-501 – Przygotowanie powierzchni  

i powłoka ochronna. 

3.5. Część nadwodna 

3.5.1. Ograniczenia i wymagania dotyczące układu 

Urządzenia zostaną rozmieszczone w taki sposób, aby zagwarantować co następuje: 

• spełnienie wymagań funkcjonalno-użytkowych przez układ, 

• odpowiednie połączenia z konstrukcją, 

• dostęp do obsługi, kontroli i konserwacji, od wewnątrz i zewnątrz, 

• bezpieczna ewakuacja z obszarów roboczych w sytuacjach awaryjnych, 

• wydajna wentylacja stref zagrożenia wybuchem, 

• minimalne nadciśnienie wybuchowe (np. w razie potrzeby przez upust ciśnienia), 

• minimalna możliwość propagacji pożarów i innych awarii lub wypadków, 

• dostęp na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i reagowania w sytuacjach awaryjnych, 

• zapobieganie poważnym skutkom upadku i kołysania obiektów, 

• wymiana ciężkiego sprzętu, 

• wymiana urządzeń w okresie eksploatacji. 

3.5.1.1. Wykaz norm 

3.5.1.1.1. Przepisy, normy i standardy 

1. ISO 13702:2015 

Przemysł naftowy i gazowniczy -- Kontrola i 

ograniczanie skutków pożarów i wybuchów na 

morskich instalacjach wytwórczych -- Wymagania i 

wytyczne 

2. ISO 10855 SER Kontenery morskie wraz z zespołami do podnoszenia 

3. ISO 19901-1:2015 

Przemysł naftowy i gazowniczy — Szczególne 

wymagania dotyczące konstrukcji morskich — Część 

1: Wymagania dotyczące projektowania i działania 

4. 
IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013 

CSV 
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

5. ISO 20321:2020 
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy – 

Bezpieczeństwo maszyn – Podnośniki napędzane 

6. DNVGL-ST-0145 Morskie stacje elektroenergetyczne 

7. DNVGL-RP-C203 
Projektowanie morskich konstrukcji stalowych pod 

kątem zmęczenia 

 

3.5.1.2. Klasyfikacja obszarów zagrożonych wybuchem i podział obszarów 

W zależności od rodzaju wykonywanych czynności oraz związanego z nimi potencjalnego zagrożenia 

instalacja zostanie podzielona na różne obszary.Obszary o wysokim potencjale ryzyka należy oddzielić od 

obszarów o niskim potencjale ryzyka oraz od obszarów o istotnych funkcjach bezpieczeństwa.  

Obszary otwarte, inne niż niebezpieczne nie powinny być w dużej mierze otoczone strefami niebezpiecznymi.  

Należy unikać eskalacji wypadków między obszarami. Strefy niebezpieczne należy oddzielić od miejsc pracy 

i pomieszczeń mieszkalnych. 
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W celu utrzymania dyspozycyjności stacji należy oddzielić redundantne urządzenia elektryczne (tj. urządzenia 

elektryczne tego samego typu, które razem stanowią system redundantny). Należy odpowiednio oddzielić 

przynajmniej następujące redundantne urządzenia elektryczne: 

• transformatory główne, 

• rozdzielnice wysokiego napięcia (WN), 

• dławiki kompensacyjne, 

• transformatory potrzeb własnych, 

• rozdzielnice główne i awaryjne, 

• agregaty Diesla, 

• redundantne wyposażenie układu zasilania sieciowego potrzeb własnych. 

Oddzielenie ścianami przeciwpożarowymi, ścianami przeciwwybuchowymi, barierami przeciwpożarowymi 

itp. należy stosować, jeżeli oddzielenie przez odległość fizyczną jest niewystarczające lub niemożliwe.  

W takich przypadkach należy zapewnić minimalną klasę odporności ogniowej A-60. 

Jako źródła wymagające klasyfikacji obszaru należy przyjąć następujące ciecze: 

• gazy lub opary łatwopalne, 

• ciecze łatwopalne o temperaturze zapłonu wynoszącej mniej niż 10°C powyżej maksymalnej 

temperatury otoczenia instalacji, 

• ciecz łatwopalna, która może tworzyć łatwopalną mgłę, w tym oleje smarne, oleje hydrauliczne pod 

ciśnieniem lub ogrzewane z gorących pracujących łożysk, olej stosowany do celów izolacyjnych  

w urządzeniach elektrycznych.* 

* – Ten rodzaj oleju służy do chłodzenia transformatorów. Awaria z powodu wycieku w połączeniu z łukiem 

elektrycznym może spowodować zapłon cieczy. Poza tym olej ulega rozkładowi i powstają palne gazy,  

które zwiększają ciśnienie w kadzi i powodują jej rozerwanie, a wyrzucany olej ma temperaturę powyżej 

temperatury zapłonu. 

Klasyfikację stref należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednią normą, np. IEC 60079-10. 

Do obszarów na morskiej stacji elektroenergetycznej, które wymagają uwagi, zalicza się 

magazynowanie/transport paliwa do śmigłowców, magazynowanie/transport paliwa do generatorów 

awaryjnych (Diesla), ładowanie akumulatorów z możliwością uwolnienia wodoru, stanowiska spawania 

gazowego. 

Poziom i zasięg strefy zagrożenia wybuchem zależy od właściwości płynu, szybkości uwalniania i warunków 

wentylacji. Aby zagwarantować szybkie rozpraszanie wycieków, wymagana jest odpowiednia 

wentylacja.Należy unikać otworów, przejść lub połączeń pomiędzy obszarami o różnej klasyfikacji stref 

zagrożenia wybuchem, np. poprzez instalacje wentylacyjne i spustowe. 

Urządzenia i kable elektryczne instalowane w strefach zagrożonych wybuchem muszą być ograniczone do 

niezbędnego zakresu potrzebnego do celów eksploatacyjnych, a elementy pozostające pod napięciem muszą 

mieć odpowiedni stopień ochrony przeciwwybuchowej. 

3.5.1.3. Pola elektromagnetyczne 

Obszary, w których występują pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne (EMF) zagrażające 

zdrowiu lub bezpieczeństwu ludzi, należy oddzielić i w miarę możliwości ograniczyć do nich dostęp.  

Należy przeprowadzić oceny ryzyka, aby upewnić się, że narażenie na działanie pola elektromagnetycznego 

osób znajdujących się na pokładzie nie przekracza limitu określonego w odpowiednich krajowych normach  

i przepisach. Należy uwzględnić następujące obszary charakterystyczne: 

• Obszary, na których po uruchomieniu instalacji gaśniczych opartych na układach zalewowych gazu 

może być niska zawartość tlenu. 

• Zamknięte przestrzenie, w których tlen został zużyty przez korozję lub gazy toksyczne (H2S) 

wytworzone przez beztlenowe działanie bakteryjne na pozostałości węglowodorów (oleju). 

• Obszary zawierające gaz SF6 po wycieku w rozdzielnicy GIS. 
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3.5.1.4. Zabezpieczenia przeciwwybuchowe i odporność pożarowa 

Pasywna ochrona przeciwpożarowa zapewni odpowiednią odporność pożarową stosownych konstrukcji, 

rurociągów i elementów wyposażenia w odniesieniu do właściwości nośnych, integralności i izolacyjności 

podczas pożaru o mocy projektowej i ogólnie przyczyni się do zmniejszenia konsekwencji. Przegrody ogniowe 

powinny gwarantować, aby projektowa moc pożaru i wybuchu nie powodowała rozprzestrzeniania się  

na otaczające obszary. Pasywna ochrona przeciwpożarowa powinna zapobiegać poważnym skutkom pożaru 

lub je łagodzić, również w celu ochrony personelu (przed ciepłem i dymem) oraz umożliwienia ucieczki  

lub ewakuacji. 

W obszarach z dużymi urządzeniami zawierającymi olej (ponad 60 litrów), takimi jak transformatory olejowe, 

krytyczne elementy należy zaprojektować w taki sposób, aby wytrzymywały pożar powierzchniowy  

(150 kW/m2) przez 60 minut. (Co najmniej A60) Wymienione poniżej elementy krytyczne należy 

zaprojektować w taki sposób, aby wytrzymywały określone obliczeniowe obciążenie cieplne: 

• ściany osłonowe, 

• konstrukcje wsporcze zbiorników ciśnieniowych oleju, 

• konstrukcje mogące blokować drogi ewakuacyjne, 

• podstawowe systemy zabezpieczeń, 

• konstrukcja główna. 

Wymaganą szczelność ogniową przegród i pokładów opisano w części III, punkt 4.4.2.3.4. 

W akumulatorniach należy montować wyłącznie urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym, takie jak 

lampy, przełączniki, silniki wentylatorów i grzałki antykondensacyjne. Należy przestrzegać następujących 

minimalnych wymagań: 

• grupa wybuchowości II C, 

• Klasa temperaturowa T 1. 

Należy przestrzegać wymagań w zakresie zabezpieczeń przeciwwybuchowych oprzyrządowania układu 

regulacji w zależności od lokalizacji urządzeń. 

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe opisano w części III, punkt 4.4.3. 

3.5.1.5. Strefy ochrony odgromowej 

Opisane w części III, rozdział 2.7.4 Ochrona odgromowa. 

3.5.1.6. Lądowisko śmigłowca 

Opisane w części III, rozdział 4.5. Lądowisko śmigłowca. 

3.5.1.7. Dźwigi 

Morskie stacje elektroenergetyczne będą wyposażone w dźwigi o udźwigu i zasięgu odpowiednim  

do przewidywanych operacji dźwigowych w całym okresie eksploatacji instalacji. 

Pod uwagę wziąć należy maksymalne bezpieczne obciążenie robocze, zasięg i wysokość wysięgnika,  

aby uwzględnić operacje dźwigowe na najdalszych i najcięższych ładunkach wymagane podczas montażu  

i z pokładu statków serwisowych. Dźwig powinien być certyfikowany do prac związanych z przenoszeniem 

ludzi. 

Dźwigi i pola odkładcze powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko związane z 

przenoszeniem obciążeń lub uszkodzeniem na skutek obiektów spadających na instalacje i konstrukcje. W 

miarę możliwości należy unikać konieczności przenoszenia ładunków nad magazynami materiałów 

niebezpiecznych i urządzeń istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa. W przypadku gdy takich operacji 

dźwigowych nie da się uniknąć, należy zapewnić odpowiednią ochronę przed ewentualnym uderzeniem przez 

nie spowodowanym. Pola odkładcze powinny normalnie znajdować się na obszarach niezagrożonych 

wybuchem i być wyposażone w barierki o dużej wytrzymałości, aby zapobiec uszkodzeniu sąsiednich 
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urządzeń przez kołyszący się ładunek. W instalacjach pływających należy przewidzieć punkty niezbędne do 

zabezpieczenia załadunku na pokładzie. 

Pola odkładcze w pobliżu lądowisk dla śmigłowców powinny znajdować się znacznie poniżej lub z dala od 

poziomu lądowisk dla śmigłowców. W przypadku korzystania z dźwigu, powinien on być zlokalizowany na 

obszarze instalacji, minimalizując w ten sposób wpływ na dostęp helikopterów podczas panujących warunków 

atmosferycznych. 

Dźwig powinien mieć możliwość zdalnego sterowania. 

3.5.1.8. Odporność na uderzenie spadającego ładunku 

Opisana w części III, rozdział 3.1.3. Obciążenia wyjątkowe. 

3.5.1.9. Zbiorniki i przestrzenie zamknięte 

Opisane w części III, rozdział 4.2.6. Pojemniki i zbiorniki. 

3.5.1.10. Pomieszczenia techniczne 

3.5.1.10.1 Kontenery 

Jeśli chodzi o przenoszenie i eksploatację kontenerów morskich należy przestrzegać kilku zasad w zakresie 

korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem. 

Morski kontener serwisowy zaprojektowany jest i wyposażony do użytkowania na pokładzie stałej instalacji 

lub jednostki pływającej i wyposażony do specjalnych zadań serwisowych, np. na potrzeby warsztatu, 

magazynów, elektrowni, jednostek sterujących itp. Lokalizacja i montaż podlegają obowiązującym przepisom. 

Morskie jednostki przenośne. Przy ocenie przydatności dla każdego typu konstrukcji, a w razie potrzeby dla 

każdego zdarzenia transportowego należy wziąć pod uwagę szczególny konkretne przeznaczenie tych 

jednostek. 

Zastosowanie mają następujące przepisy i normy: 

EN 12079 – Kontenery morskie wraz z zespołami do podnoszenia: 

• Część 1: Kontener morski – Projektowanie, produkcja i znakowanie, 

• Część 2: Zespoły do podnoszenia – Projektowanie, produkcja i znakowanie, 

• Część 3: Kontrole okresowe, próby i badania. 

IMO MSC/Okólnik 860 Wytyczne dotyczące certyfikacji kontenerów morskich 

Kodeks IMO FTP – Międzynarodowy kodeks stosowania procedur badań pożarowych 

Kodeks MOM FSS – Międzynarodowy kodeks systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych 

Konwencja CSC – Międzynarodowa konwencja o bezpiecznych kontenerach z 1972 r. 

Do certyfikacji morskich kontenerów stosuje się następujące kroki: 

• ocena konstrukcji, 

• próba prototypu (jeśli dotyczy), 

• kontrole produkcji, 

• badania produkcji, 

• kontrola po zakończeniu montażu, 

• próby funkcjonalne, 

• wydawanie certyfikatów, 

• tabliczki znamionowe i oznaczenia. 

Do oceny należy przedłożyć następujące dokumenty: 
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• dane dot. wytrzymałości konstrukcji, zestawu do podnoszenia i innych stałych urządzeń, 

• specyfikacje materiałowe, 

• dokumentacja spawania i innych metod łączenia, 

• ocena układu do certyfikacji, 

• rozmieszczenie instalacji, 

• przydatność elementów, w tym kabli, materiałów itp., 

• certyfikacja przeciwwybuchowa oraz rodzaj materiałów i elementów, jeżeli są wymagane, 

• zabezpieczenie ppoż., 

• tabliczki znamionowe i oznaczenia, 

• badania. 

Informacje ogólne są wymagane, jeśli chodzi o: 

• instrukcje podłączania/montażu na instalacji/jednostce morskiej, 

• instrukcje obsługi, w stosownych przypadkach urządzeń mających znaczenie dla bezpieczeństwa. 

Wymagane są następujące dane szczegółowe: 

• ogólny plan dyspozycyjny z wymiarami, wymiarami elementów wytrzymałościowych, uchami 

pokładowymi i innymi konstrukcjami z określonymi danymi zastosowanego materiału, 

• szczegóły metod łączenia, np. spawanie, skręcanie lub inne rodzaje połączeń, 

• szczegóły zabezpieczeń antykorozyjnych i powłok malarskich, np. rodzaj nakładania, kolor, grubość 

powłoki suchej itp. 

• obliczenia projektowe, 

• wszelkie informacje dotyczące szczegółów w przypadku zastosowań specjalnych lub specjalnego 

sprzętu. 

Wymagane są następujące dokumenty branży elektrycznej: 

• rysunki dyspozycyjne kontenera pokazujące lokalizację urządzeń elektrycznych i trasy kabli, 

 

• wyjaśnienie sposobu mocowania i zabezpieczenia wyposażenia przed wstrząsami podczas transportu, 

• schematy jednokreskowe obwodów rozdziału mocy, 

• schematy połączeń logicznych rozdziału mocy i sterowania, 

• wykazy materiałów elektrycznych zawierające podstawowe dane dotyczące podzespołów.  

Wykazy materiałów będą miały oznaczenia identyfikacyjne umożliwiające identyfikowalność 

elementów zgodnie ze schematami jednokreskowymi, schematami połączeń lub rysunkami 

dyspozycyjnymi/zestawieniowymi, 

• należy dodać karty katalogowe producentów dla elementów mających znaczenie dla bezpieczeństwa 

lub dla innych elementów mających wpływ na certyfikację w przypadku gdy jest to konieczne do 

podania ich danych znamionowych i danych identyfikacyjnych oraz dokładnych danych dotyczących 

elementów niezbędnych do oceny ich przydatności, 

• wykazy kabli przedstawiające główne dane dotyczące kabli. Ewentualnie te same informacje  

i oznaczenia identyfikacyjne kabli można podać na schematach jednokreskowych i schematach 

połączeń elektrycznych, 

• dane konstrukcyjne i referencyjne z badań kabli, w tym certyfikaty, jeśli są dostępne, 

• schematy połączeń obwodów iskrobezpiecznych, 

• wykaz wszystkich podzespołów z certyfikatem przeciwwybuchowym. Wykaz powinien zawierać 

systemy oznaczania każdego elementu na rysunkach oraz wskazywać rodzaj zabezpieczeń 

przeciwwybuchowych, numer certyfikatu i wskazywać, czy certyfikat zawiera szczególne warunki, 

które należy uwzględnić, 

• w przypadku obwodów iskrobezpiecznych wykaz powinien wykazać, że wszystkie istotne dane 

dotyczące kompatybilności pomiędzy barierą a elementami obiektowymi zostały spełnione, tj. maks. 

napięcia, prąd, pojemność elektryczna, indukcyjność itp., 

• certyfikaty przeciwwybuchowe ułożone w systemie indeksowania, 

• rysunki pokazujące podłączanie układu zasilania elektrycznego, sterowania i sygnalizacji,  

w szczególności podłączanie do nastawni instalacji/statku, 
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• w przypadku stosowania sterowników programowalnych do funkcji bezpieczeństwa,  

np. monitorowania nadciśnienia, wykrywania pożaru itp., takie typy powinny być odpowiednie do 

warunków środowiskowych panujących na miejscu, np. instalacji/jednostkach morskich.  

Wymagana będzie dokumentacja. 

W zakresie ochrony przeciwpożarowej kontenerów wymagane są następujące dokumenty: 

• odpowiednie rodzaje dokumentacji wymienione w instalacji elektrycznej, 

• opis eksploatacyjny systemów przeciwpożarowych, 

• ogólny układ systemu sygnalizacji pożaru wraz z typem i lokalizacją czujek ze szczegółami sposobu 

przekazywania sygnałów, 

• opis konstrukcji ścian i materiałów stosowanych do pasywnej ochrony przeciwpożarowej, 

• certyfikaty niepalności i odporności pożarowej stosowanych materiałów, 

• certyfikaty/informacje dotyczące stosowanych w konstrukcji drzwi, okien, przegród, sufitów i klap 

przeciwpożarowych, 

• szczegóły przepustów, usytuowania klap pożarowych oraz ogólnego układu wentylacji, 

• rodzaj i ilość gaśnic przenośnych wraz z certyfikatami, 

• opis każdej stałej instalacji gaśniczej, 

• certyfikaty uznanych organów dla ważnych elementów systemu sygnalizacji i gaszenia pożaru. 

W zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji wymagane są następujące dokumenty: 

• odpowiednie rodzaje dokumentacji wymienione w instalacji elektrycznej, 

• rysunki dyspozycyjne instalacji wentylacji, 

• opis działania instalacji wentylacji nadciśnieniowej, jeżeli dotyczy, 

• obliczenie czasu przedmuchu instalacji wentylacji nadciśnieniowej, 

• obliczenia wydajności wentylacji, ogrzewania i chłodzenia. 

3.5.1.10.1.1. Wymagania projektowe 

W przypadku kontenerów o specjalnych właściwościach mogą obowiązywać dodatkowe wymagania 

projektowe. Kontenery należy zaprojektować w postaci ram konstrukcyjnych, w razie potrzeby z okładziną 

nienośną. Wszystkie połączenia między elementami ram oraz między uchami pokładowymi a elementami ram 

powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić dobrą ciągłość. Należy unikać części wystających 

na zewnątrz ramy kontenera, które mogą zaczepić się lub uszkodzić inne kontenery lub konstrukcje.  

Drzwi, uchwyty, luki itp. powinny być tak umieszczone lub zabezpieczone, aby nie zaczepiły o zestaw do 

podnoszenia. Ucha pokładowe mogą wystawać ponad górny poziom ramy kontenera.  

Temperatura obliczeniowa TD nie może być wyższa od statystycznie najniższej średniej temperatury dziennej. 

Wymaganą wytrzymałość kontenera ustala się na podstawie obliczeń i weryfikuje na podstawie prób 

prototypu. Minimalna grubość materiału będzie stosowana zgodnie z obliczeniami, ale dla konstrukcji głównej 

t ≥ 4 mm, części narożnych i szyn dolnych t ≥ 6 mm, natomiast dla konstrukcji drugorzędnych t = 2 mm.  

W przypadku odporności pożarowej obowiązuje kod FTP, tj. minimalna grubość dla standardu klasy „A 0” 

wynosi t = 4 mm. 

Ucha pokładowe 

Aby zapobiec momentom zginającym bocznym na uchach pokładowych, należy je wyosiować z zawiesiem 

do środka podnoszenia z maksymalną tolerancją produkcyjną wynoszącą ± 2,5°. Jeżeli siła podnoszenia jest 

przenoszona przez grubość płyty, tzn. w kierunku osi z, należy stosować płyty o określonych właściwościach 

grubości. 

Drzwi i włazy 

Drzwi i włazy, w tym przeguby i urządzenia blokujące, powinny być zaprojektowane na co najmniej takie 

same siły poziome jak konstrukcja główna. Jeżeli wymagana jest szczelność, drzwi należy wyposażyć  

w uszczelki. 
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Urządzenia 

Urządzenia montowane w kontenerach morskich powinny być zaprojektowane i zamontowane w taki sposób, 

aby wytrzymały obciążenia dynamiczne i inne siły środowiskowe, na które mogą być narażone. 

Powłoka i ochrona antykorozyjna 

Kontenery morskie będą dostosowane do środowiska morskiego poprzez stosowną budowę, zastosowanie 

odpowiedniego materiału lub zabezpieczenie antykorozyjne i powłokę. Wszystkie dachy kontenerów 

morskich, w tym wykonane z blachy ryflowanej, będą pokryte stałym środkiem antypoślizgowym. 

3.5.1.10.2 Wymagania ogólne 

Należy uwzględnić wszystkie wymagania dotyczące montażu urządzeń. Wymagania opisano w całości  

w niniejszym dokumencie. 

3.5.1.10.3 Wymagania specjalne 

Wymagania specjalne w zakresie urządzeń opisano w poniższych punktach: 

• Transformatory potrzeb własnych – 4.4.2.3.11, 

• Rozdzielnice pomocnicze – 4.4.2.7.2. 

Pozostałe informacje można znaleźć w punkcie z odpowiednim opisem. 

Jeżeli nie opisano żadnych wymagań, to z wyjątkiem ogólnego opisu poniżej, jako wymagania dotyczące 

projektowania traktowane będą zalecenia producenta/dostawcy urządzeń zawarte w [6] zasadach klasy PRS 

Część VIII Instalacje elektryczne i systemy sterowania. 

Urządzenia elektryczne i automatyki będą montowane w taki sposób, aby zapewnić dogodny dostęp do 

elementów sterowania oraz do wszystkich części wymagających konserwacji, kontroli i wymiany. 

Urządzenia elektryczne chłodzone powietrzem powinny być tak usytuowane, aby powietrze chłodzące nie 

było pobierane z przestrzeni, w których powietrze może być zanieczyszczone substancjami szkodliwymi dla 

izolacji. 

Urządzenia elektryczne umieszczone w miejscach narażonych na drgania i wstrząsy (cięższe niż określone w 

punkcie 5.4.2. Drgania i przyspieszenia), których nie da się wyeliminować, powinny być zaprojektowane w 

taki sposób, aby były zdolne do normalnej pracy w takich warunkach, w przeciwnym razie należy je 

zamontować na amortyzatorach. 

Urządzenia elektryczne należy mocować w taki sposób, aby sposób mocowania nie zmniejszał wytrzymałości 

ani szczelności płyt poszycia kadłuba, pokładu lub przegrody. 

Nieosłonięte części pod napięciem urządzeń elektrycznych nie mogą znajdować się bliżej niż 300 mm  

w poziomie i 1200 mm w pionie do niezabezpieczonych materiałów palnych. 

Przy montażu urządzeń elektrycznych mających obudowy wykonane z materiału innego niż zastosowany do 

konstrukcji należy w razie potrzeby zapewnić odpowiednie środki zapobiegające korozji elektrolitycznej. 

Drzwi w specjalnych przestrzeniach elektrycznych powinny być zamykane na klucz. Drzwi te będą otwierać 

się na zewnątrz. Drzwi prowadzące do korytarzy i przejść mogą się otwierać do wewnątrz pod warunkiem 

zamontowania odpowiednich odbojów. Na drzwiach należy umieścić tabliczkę ostrzegawczą. Od wewnątrz 

drzwi mają się otwierać bez użycia klucza. 

Specjalne przestrzenie elektryczne nie mogą sąsiadować ze zbiornikami wypełnionymi cieczami 

łatwopalnymi. 

Ze specjalnych przestrzeni elektrycznych do pomieszczeń i przestrzeni zagrożonych wybuchem nie wolno 

wyprowadzać żadnych wyjść, otwieranych iluminatorów burtowych ani innych wylotów. 
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W specjalnych przestrzeniach ruchu elektrycznego, w przejściach i obszarach serwisowych urządzeń 

elektrycznych typu otwartego należy montować poręcze z materiału izolacyjnego. 

3.5.1.10.4. Wymagania dotyczące dostępu 

Przed (zamkniętą) rozdzielnicą należy zapewnić przejście o szerokości nie mniejszej niż 800 mm w przypadku 

rozdzielnic o długości do 3 m i nie mniejszej niż 1000 mm w przypadku dłuższych rozdzielnic. 

Za rozdzielnicami wolnostojącymi należy zapewnić przejście o szerokości nie mniejszej niż 600 mm  

w przypadku rozdzielnic o długości do 3 m i szerokości nie mniejszej niż 800 mm w przypadku dłuższych 

rozdzielnic. Szerokość przejść pomiędzy wolnostojącymi tablicami rozdzielczymi z nieosłoniętymi częściami 

pod napięciem, zlokalizowanymi w specjalnych przestrzeniach elektrycznych, nie będzie mniejsza niż  

1000 mm. 

Przestrzeń za wolnostojącymi rozdzielnicami, z nieosłoniętymi częściami pod napięciem, o długości większej 

niż 3 m, musi mieć co najmniej dwa wyjścia umieszczone na przeciwległych końcach rozdzielnic i prowadzące 

do przestrzeni, w której rozdzielnica jest zamontowana. Jedne z drzwi mogą prowadzić do przyległej 

przestrzeni wyposażonej w co najmniej jedno wyjście. 

Wszelkie otwory drzwiowe powinny zamykać się w kierunku głównej drogi ewakuacyjnej. Jeżeli otwarte 

drzwi z tablicy rozdzielczej już ograniczają szerokość jakiejkolwiek drogi ewakuacyjnej, nie powinny 

stanowić dodatkowej przeszkody. 

Wymagania dotyczące dostępności innych urządzeń można znaleźć w punkcie poświęconym tym 

urządzeniom. 

3.5.1.11. Schody i drabiny 

Dotyczy głównie stacji dozorowanych. 

Schody będą wykonane ze stali lub materiału równoważnego. 

Schody przechodzące przez tylko jeden pokład będą zabezpieczone co najmniej na jednym poziomie 

przegrodami klasy „A” lub „B” i drzwiami z samozamykaczem, tak aby ograniczyć szybkie rozprzestrzenianie 

się ognia z jednego pokładu na drugi. Klatki schodowe i szyby wind, które przechodzą przez więcej niż jeden 

pokład, będą otoczone przegrodami klasy „A” i zabezpieczone drzwiami z samozamykaczem na wszystkich 

poziomach. Drzwi z samozamykaczem nie mogą być wyposażone w zaczepy przytrzymujące. Można jednak 

zastosować urządzenia podtrzymujące wyposażone w zdalne urządzenia zwalniające bezpieczne w razie 

awarii. Szyby wind pasażerskich będą zabezpieczone przegrodami klasy „A”. 

Wszystkie nachylone drabiny/schody z otwartymi stopniami w pomieszczeniach maszynowych, stanowiące 

część lub dojście do dróg ewakuacyjnych, które nie znajdują się w chronionej obudowie, będą od dołu 

wyposażone w stalowe zabezpieczenie przed wysoką temperaturą i ogniem. 

Wszystkie schody i nachylone drabiny ewakuacyjne, które nie znajdują się w stałej obudowie 

przeciwpożarowej, będą od dołu wyposażone w stalową osłonę zabezpieczającą przed wysoką temperaturą  

i ogniem. 

Z pomieszczeń maszynowych innych niż te należące do kategorii A należy przewidzieć dwie drogi 

ewakuacyjne, przy czym jedna droga ewakuacyjna będzie również dopuszczalna w przypadku pomieszczeń 

użytkowanych jedynie sporadycznie oraz pomieszczeń, w których maksymalna odległość do przejścia do 

drzwi wynosi 5 m lub mniej. 

Należy uwzględnić zalecenia IACS Rec 132 Zalecenia dotyczące elementu ludzkiego w projekcie 

konstrukcyjnym instalacji oświetleniowych, wentylacyjnych, zabezpieczeniach przed drganiami, 

akustycznych, dostępowych i ewakuacyjnych. 

Na drabinach pionowych o wysokości powyżej 4.5 m należy stosować kosze zabezpieczające. 

Na drabinach pionowych o wysokości powyżej 6,1 m należy stosować barierki lub liny ochronne. 
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Klatki schodowe zwykle stosuje się w pionowych drogach ewakuacyjnych, przy czym dopuszcza się 

stosowanie drabiny pionowej jako jednego ze środków ewakuacyjnych, jeżeli okaże się, że montaż klatki 

schodowej jest niewykonalny. 

3.5.1.12. Trasy i drzwi 

Wszystkie przegrody, które muszą być przegrodami klasy „B”, powinny rozciągać się od pokładu do pokładu 

oraz do boku pokładu lub innych granic, chyba że po obu stronach przegrody zamontowane są stałe sufity lub 

okładziny klasy „B”, w którym to przypadku przegroda może kończyć się na suficie ciągłym lub okładzinie. 

W przegrodach korytarzowych otwory wentylacyjne mogą być dopuszczalne tylko w i pod drzwiami kabin, 

przestrzeni publicznych oraz pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Otwory należy wykonać tylko w dolnej 

połowie drzwi. W przypadku gdy taki otwór znajduje się w drzwiach lub pod drzwiami, całkowita 

powierzchnia netto takiego otworu lub otworów nie może przekraczać 0,05 m2. W przypadku wycięcia takiego 

otworu w drzwiach należy go wyposażyć w kratkę wykonaną z materiału niepalnego. Otwory takie nie będą 

umieszczone w drzwiach w przedziale stanowiącym zamknięcie klatki schodowej. 

Środki ewakuacji zapewnią osobom znajdującym się na pokładzie możliwość opuszczenia 

pomieszczenia/przestrzeni oraz bezpiecznej i szybkiej ucieczki na pokład, z którego wsiada się do łodzi i tratw 

ratunkowych. Taki pokład musi być dostępny z innych otwartych pokładów wchodzących w skład środków 

ewakuacji. 

Wszystkie normalnie użytkowane obszary w jednostce muszą być wyposażone w co najmniej dwa wyjścia  

i drogi ewakuacyjne usytuowane jak najdalej od siebie, tak aby w razie zagrożenia było dostępne co najmniej 

jedno wyjście i powiązana droga ewakuacyjna. Środki ewakuacji należy zapewnić po obu stronach jednostki. 

W miejscach, w których przebywają pracownicy, należy przewidzieć co najmniej dwa wyjścia i drogi 

ewakuacyjne. 

Drogi ewakuacyjne muszą być na tyle szerokie, aby możliwe było bezpieczne i szybkie przechodzenie 

maksymalnej liczby osób przewidzianych do korzystania z takich środków ewakuacji, a także łatwe 

przenoszenie sprzętu gaśniczego i noszy. Typowa główna droga ewakuacyjna będzie mieć szerokość co 

najmniej 1 m, natomiast dodatkowa droga ewakuacji 0,7 m. Główne drogi ewakuacyjne i przejścia, przy 

uwzględnieniu progu, będą mieć wysokość nie mniejszą niż 2,2 m, a dodatkowe drogi ewakuacyjne nie 

mniejszą niż 2,0 m. W wyjątkowych przypadkach mogą one jednak mieć wysokość nie mniejszą niż 1,9 m. 

Powierzchnie pokładów, przejść, spoczników, schodów, szczebli drabin itp. będą antypoślizgowe i będą 

umożliwiały odprowadzanie wody, błota, oleju i innych zanieczyszczeń. 

Środki ewakuacji będą umożliwiać ucieczkę z pomieszczeń oraz dostęp do nich. Urządzenia zamykające drzwi 

muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby nie utrudniały osiągnięcia tych celów oraz aby drzwi wchodzące 

w skład środków ewakuacyjnych można było otwierać z obu stron. 

Na pokładzie głównym musi znajdować się co najmniej jedna droga ewakuacyjna zabezpieczona w miarę 

możliwości przed promieniowaniem cieplnym w celu zapewnienia przygotowanych środków ewakuacji na 

otwarty pokład i schody nadbudowy prowadzące do miejsca do wsiadania na łodzie i dla jednostki ratowniczej. 

W przestrzeniach roboczych należy zapewnić co najmniej jedną drogę ewakuacyjną zabezpieczoną przed 

promieniowaniem cieplnym z pożaru w celu zapewnienia przygotowanych środków ewakuacji na otwarte 

pokłady i miejsca do wsiadania na łodzie oraz dla jednostki ratowniczej. 

Na każdym ogólnym obszarze, który może regularnie przebywać załoga lub w którym ona przebywa, należy 

zapewnić co najmniej dwie oddzielne drogi ewakuacyjne, usytuowane jak najdalej od siebie w celu 

zapewnienia przygotowanych środków ewakuacji na otwarte pokłady i stanowiska do wsiadania na łodzie.  

W wyjątkowych przypadkach dozwolony jest tylko jeden środek ewakuacji, z należytym uwzględnieniem 

charakteru i lokalizacji pomieszczeń oraz liczby osób, które w normalnych warunkach mogą być tam 

zakwaterowane lub zatrudnione. 
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Klatki schodowe zwykle stosuje się w pionowych drogach ewakuacyjnych, przy czym dopuszcza się 

stosowanie drabiny pionowej jako jednego ze środków ewakuacyjnych, jeżeli okaże się, że montaż klatki 

schodowej jest niewykonalny. 

Każda droga ewakuacyjna musi być łatwo dostępna i niezablokowana, a wszystkie drzwi wyjściowe na niej 

muszą być łatwe w obsłudze. Nie dopuszcza się ślepych korytarzy o długości przekraczającej 7 m. 

Klatki schodowe i korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 0,7 m  

i poręcz z jednej strony. Schody i korytarze o szerokości w świetle 1,8 m i większej będą miały balustrady po 

obu stronach. „Szerokość w świetle” oznacza odległość między balustradą a przegrodą z drugiej strony lub 

między balustradami. Kąt nachylenia klatek schodowych będzie zasadniczo wynosił 45°. W uzasadnionych 

przypadkach kąt ten może być zwiększony do 50°, a w pomieszczeniach maszynowych i małych 

przestrzeniach do 60°. Drogi ewakuacyjne umożliwiające dostęp do klatki schodowej będą takiego samego 

rozmiaru jak klatka schodowa. 

Wszystkie klatki schodowe w pomieszczeniach mieszkalnych i serwisowych oraz w nastawniach powinny 

mieć konstrukcję szkieletową ze stali lub innego równoważnego materiału. 

Poza oświetleniem awaryjnym środki ewakuacji na obszarach mieszkalnych, w tym klatki schodowe i wyjścia, 

oznakowane będą za pomocą nisko położonego oświetlenia lub fotoluminescencyjnych wskaźników 

paskowych umieszczonych nie wyżej niż 0,3 m nad pokładem we wszystkich punktach drogi ewakuacyjnej, 

w tym na rogach i skrzyżowaniach. Oznakowanie powinno umożliwiać personelowi rozpoznanie dróg 

ewakuacji oraz łatwe rozpoznanie wyjść ewakuacyjnych. W przypadku zastosowania oświetlenia 

elektrycznego będzie ono zasilane z awaryjnego źródła zasilania i będzie zorganizowane w taki sposób, aby 

awaria pojedynczego światła lub nieciągłość na listwie oświetleniowej nie powodowała nieskuteczności 

oznakowania. Dodatkowo oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz znaki lokalizacji urządzeń 

przeciwpożarowych powinny być wykonane z materiału fotoluminescencyjnego lub podświetlane.  

Takie oświetlenie lub urządzenia fotoluminescencyjne muszą być poddawane weryfikacji, badaniom  

i stosowane zgodnie z Kodeksem systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych (FSS). 

Zewnętrzne drogi ewakuacji z pomieszczeń mieszkalnych do miejsc wsiadania na łodzie i dla jednostek 

ratunkowych muszą być zabezpieczone kurtyną wodną – w celu zminimalizowania gorąca z pożaru  

i zatrzymania rozprzestrzeniania się ognia na miejsca do wsiadania na łodzie. 

Wszystkie drzwi ewakuacyjne będą wyposażone w okucia antypaniczne. 

4. Urządzenia i instalacje 

4.1. Elektryczne 

4.1.1. Wyposażenie pomocnicze i instalacyjne 

4.1.1.1. Wykaz norm 

4.1.1.1.1. Przepisy, normy i standardy 

1. NORSOK E-001 Układy i instalacje elektryczne 

2. IEC 61892:2020 SER 
Ruchome i stałe jednostki morskie – Instalacje elektryczne – 

WSZYSTKIE CZĘŚCI 

3. NORSOK Z-010 INSTALACJE ELEKTRYCZNE, AKPIA I TELETECHNICZNE 

4. IEC 60092-360:2014 

Instalacje elektryczne na statkach - Część 360: Materiały izolacyjne i 

okładzinowe urządzeń okrętowych i do zastosowań morskich, kabli 

elektroenergetycznych, sterowniczych, oprzyrządowania i 

telekomunikacyjnych 

5. IEC 61558 SER 
Bezpieczeństwo transformatorów mocy, zasilaczy itp. – WSZYSTKIE 

CZĘŚCI 
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6. ISO 15138:2018 
Przemysł naftowy i gazowniczy – Morskie instalacje wytwórcze – 

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja 

7. NEK TS 606:2016 Kable do instalacji morskich bezhalogenowe lub odporne na błoto 

8. IEC 62040-1 
Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 1: Wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa 

9. IEC 61869-1:2007 Transformatory miernikowe – Część 1: Wymagania ogólne 

10. IEC 61869-2:2012 
Transformatory miernikowe – Część 2: Wymagania dodatkowe 

dotyczące przekładników prądowych 

11. IEC 61869-3:2011 
Transformatory miernikowe – Część 3: Wymagania dodatkowe 

dotyczące przekładników napięciowych indukcyjnych 

12. IEC 62586 

Pomiar jakości energii elektrycznej w układach zasilania IEC 62040-1: 

Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 1: Wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa 

13. IEC 62053 SER Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) 

14. EN 50272-2 
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji 

baterii – Część 2: Baterie stacjonarne 

15. EN 50522 
Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o 

napięciu wyższym od 1 kV. 

16l IEC 60269-1 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe – Część 1: Wymaganie ogólne 

17. IEC 62351 
Zarządzanie systemami elektroenergetycznymi i związana z nimi 

wymiana informacji – Bezpieczeństwo danych i komunikacji 

18. IEC 61557-12 

Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 

elektroenergetycznych o napięciach prądu przemiennego do 1000 V i 

stałego do 1500 V – Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, 

pomiarów lub monitorowania środków ochronnych –Część 12: 

Elektroenergetyczne urządzenia pomiarowe i monitorujące (PMD) 

19. IEC 62053-22 

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) – 

Wymagania szczegółowe – Część 22: Mierniki statyczne energii czynnej 

prądu przemiennego (klasy 0,1 S, 0,2 S i 0,5 S) 

20. IEC 61000-4-30 
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-30: Metody 

badań i pomiarów – Metody pomiaru jakości energii 

21. IEC 60870-5-101 
Urządzenia i systemy telesterowania – Część 5-101: Protokoły transmisji 

– Norma Companion dotycząca podstawowych zadań telesterowania 

22. IEC 60870-5-103 

Urządzenia i systemy telesterowania – Część 5-103: Protokoły transmisji 

– Norma Companion dotycząca interfejsu informacyjnego urządzeń 

zabezpieczających 

23. IEC 60870-5-104 

Urządzenia i systemy telesterowania – Część 5-104:  Protokoły 

transmisyjne -- Dostęp do sieci dla IEC 60870-5-101 z wykorzystaniem 

standardowych profili transportu 

24. IEC 61850 wyd. 1 i wyd. 2: 
Określa protokoły komunikacyjne do inteligentnych urządzeń 

elektronicznych w podstacjach elektrycznych 

25. IEC 61131-3 
Architektura oprogramowania i języki programowania programu 

sterującego w sterowniku PLC 

4.1.1.1.2. Dokumenty odniesienia 

26. 
DNVGL-OS-D202 Systemy automatyki, bezpieczeństwa i telekomunikacji 

 

27. 
CIGRE 483 Wytyczne dotyczące projektowania i budowy morskich stacji 

elektroenergetycznej prądu przemiennego do elektrowni wiatrowych 

4.1.1.2. Montaż urządzeń 

Montaż urządzeń elektrycznych należy odpowiednio zaprojektować, aby uniknąć problemów na placu 

budowy. Należy sporządzić rysunki transportowe – ogólne dyspozycje z podaniem ciężarów pokazujące 

obudowy urządzeń, wraz z uchami do podnoszenia itp. Na podstawie tych rysunków opracowane zostaną 

analizy udźwigów i plany podnoszenia na etapie budowy (część etapu produkcji). Na etapie projektowania 

należy również przewidzieć otwory do montażu oraz sposób montażu i demontażu/wymiany. 

Ponadto w przypadku urządzeń elektrycznych należy przewidzieć miejsce do podłączenia na terenie budowy. 
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4.1.1.3. Transformatory uziemiające i pomocnicze 

4.1.1.3.1. Informacje ogólne 

Transformatory potrzeb własnych służące do zasilania odbiorów potrzeb własnych w morskiej stacji 

transformatorowej. Prąd przemienny niskiego napięcia (LVAC) jest dostarczany przez transformatory potrzeb 

własnych. Zasila układy regulacji, nastawnię i inne urządzenia pomocnicze. 

Transformator potrzeb własnych będzie spełniał poniższe warunki: 

1. Zasilanie systemów sterowania i nadzoru będzie realizowane z oddzielnych sekcji głównej tablicy 

rozdzielczej lub tablic rozdzielczych zasilanych z innych sekcji głównej tablicy rozdzielczej. 

2. W pojedynczym systemie sterowania i nadzoru, w którym stosowane są transformatory 

odczepowe potrzeb własnych, automatyczne przełączanie do zasilania powinno być 

zlokalizowane jak najbliżej odbiornika. 

3. Każdy transformator potrzeb własnych będzie w stanie pokryć wszystkie potrzeby zasilania 

potrzeb własnych. 

4. Suma mocy ciągłej i sporadycznych szczytów mocy nie przekroczy mocy ciągłej transformatora 

o więcej niż 20%. 

5. Dopuszcza się wybór transformatora suchego wyposażonego w jednostkę chłodzącą 

umożliwiającą pracę ciągłą przy 1,4 mocy znamionowej. 

Transformator będzie zabezpieczony przed pożarem i wybuchem, ponieważ będzie zawierał olej i czynniki 

chłodzące. Należy go zabezpieczyć przed pożarami w innych miejscach na platformie. 

4.1.1.3.2. Instalacje pomocnicze 

Instalacje pomocnicze wymagane do bezpiecznej pracy platformy powinny być zasilane z transformatora 

potrzeb własnych. Oto kilka przykładów: 

1. dodatkowe źródło zasilania, w tym agregat Diesla, instalacja nn, SN, akumulatory, przetwornice  

i tablice rozdzielcze, 

2. oświetlenie i urządzenia małej mocy, 

3. uziemienie i ochrona odgromowa, 

4. ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, 

5. pompy zanurzeniowe i wymienniki ciepła, 

6. zawartość oleju, rejony misy i zbiorniki zrzutowe/spustowe, 

7. woda użytkowa, woda słodka, woda morska, 

8. separator substancji ropopochodnych, 

9. instalacja wykrywania pożaru i instalacje gaśnicze, 

10. światła pozycyjne (nawigacyjne) i zmierzchowe, 

11. oświetlenie przeszkodowe, systemy lotnicze, 

12. układy paliwowe, 

13. kanalizacja, ścieki sanitarne, ścieki bytowe, 

14. dysza wodna do czyszczenia pokładów, 

15. łódź ratunkowa/tratwy ratunkowe, 

16. dźwig, 

17. system radiowęzłowy (nagłośnieniowy). 

4.1.1.3.2.1 Bilans mocy instalacji pomocniczych 

W celu wyznaczenia mocy szczytowej rozdzielnicy potrzeb własnych bilans mocy zostanie wykonany metodą 

współczynnika zapotrzebowania. Metoda ta pozwala na uwzględnienie rzeczywistego poboru mocy poprzez 

wyznaczenie współczynnika zapotrzebowania dla poszczególnych odbiorów, co pozwoli na obliczenie 

zapotrzebowania na moc szczytową. 

Poniżej przedstawiono sposób wyznaczania mocy szczytowej potrzeb własnych metodą współczynnika 

zapotrzebowania. 
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Współczynnik obciążenia odbiornika (4.1.1.3.2.1-1): 

𝑘𝑜𝑏𝑐 =
𝑃𝑟𝑧

𝑃 𝑛
 

𝑃𝑟𝑧  – rzeczywista moc pobierana przez odbiornik, 

𝑃𝑛  – moc znamionowa odbiornika. 

Współczynnik zapotrzebowania (4.1.1.3.2.1-2): 

𝑘𝑧 = 𝑘𝑗  ∙  𝑘𝑜𝑏𝑐 

𝑘𝑗   – współczynnik jednoczesności. 

Moc szczytowa odbiornika (4.1.1.3.2.1-3): 

𝑃𝑠 = 𝑘𝑧  ∙  𝑃𝑛 

Moc szczytowa pozorna (4.1.1.3.2.1-4): 

𝑆𝑠 =
𝑃𝑠

cos 𝜑
 

Moc szczytowa stacji jest sumą mocy szczytowych poszczególnych odbiorów i podrozdzielnic. 

4.1.1.3.2.2 Kategorie odbiorników 

Ze względu na znaczenie odbiorników dla zapewniania pracy stacji i bezpieczeństwa zasilania odbiór potrzeb 

własnych 400/230 V AC podzielony jest na dwie kategorie: 

Kategoria I – odbiory wymagające ciągłego zasilania, które przy braku zasilania z transformatorów 

potrzeb własnych zasilane są z generatora. 

Do prostowników kategorii I zalicza się: 

1. układ chłodzenia transformatora, 

2. napęd przełącznika zaczepów, 

3. napędy wyłączników, 

4. napędy odłączników i uziemników, 

5. prostowniki 220 V DC, 

6. zespoły napędowe 48 V DC, 

7. przetwornice UPS (z 5 i 8 godzinną rezerwą), 

8. zasilanie instalacji gaśniczych hydroforowych transformatorów, 

9. napędy zaworów i łapaczy oleju, 

10. pompownie ścieków deszczowych, 

11. ujęcia i stacje uzdatniania wody, 

12. zasilanie napędu bramy wjazdowej, 

13. ogrzewanie/klimatyzacja (technologiczne układy chłodzenia) niezbędne do pracy, 

14. urządzenia w obiektach technologicznych stacji ważne z punktu widzenia, 

15. zarządzania ruchem i bezpieczeństwa eksploatacji, w szczególności zamontowane w: 

15.1. pomieszczeniach łączności, 

15.2. pomieszczeniach pomocniczych (w tym w akumulatorniach), 

15.3. pomieszczeniach zaplecza ODM, RCN i CN z zapleczem socjalno-bytowym, 

15.4. oświetleniu budynku, 

16. oświetlenie zewnętrzne terenu stacji, 

17. nagrzewanie napędów wyłączników, 

18. wentylacja akumulatorni, 

19. SOT. 

Kategoria II – inne odbiory, które nie muszą być zasilane z generatora. Wszystkie pozostałe odbiory 

niewymienione w kategorii I. Odbiorniki te są podłączone do części, które nie są zasilane z generatora. 
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4.1.1.3.3. Zasilanie rezerwowe 

Podczas awarii i pracy wyspowej niezbędne odbiory, w tym systemy bezpieczeństwa, systemy nawigacyjne 

itp. powinny działać w celu zapewnienia zasilania pomocniczego elektrowni wiatrowych. Dodatkowe źródło 

zasilania będzie zasilane z jednego lub kilku agregatów Diesla zlokalizowanych na platformie. Inny zalecany 

sposób zasilania platformy w energię pomocniczą: 

1. połączenie HVAC lub MVAC z innymi platformami HVDC lub HVAC, 

2. połączenie wzajemne wielozaciskowe prądu stałego, 

3. podanie napięcia poprzez złącze HVDC z systemu lądowego, 

4. zdolność do black startu turbin wiatrowych, tak aby wybrana liczba turbin wiatrowych była w stanie 

zapewnić zasilanie pomocnicze dla pozostałej części sieci SN, w tym potrzeb własnych platformy, 

5. małe agregaty Diesla zamontowane na wybranej liczbie turbin wiatrowych. 

Układ zasilania potrzeb własnych musi być w stanie zapewnić zasilanie obciążeń zasadniczych przez 7 dni. 

4.1.1.3.4. Przyłącze do szyny zbiorczej 

Transformator potrzeb własnych może być podłączony na dwa sposoby: do szyny zbiorczej lub do trzeciego 

uzwojenia transformatora. Podłączenie do szyn zbiorczych wymaga automatycznego wyłącznika 

odłączającego transformator w razie awarii urządzenia, natomiast druga metoda nie wymaga wyłącznika. 

W morskich stacjach elektroenergetycznych transformatory potrzeb własnych powinny być przystosowane do 

zasilania potrzeb własnych samej morskiej stacji elektroenergetycznej, ale mogłyby być zaprojektowane  

w taki sposób, aby umożliwić zasilenie ciągów układu w celu zasilania potrzeb własnych turbin wiatrowych 

w przypadku utraty zasilania AC z brzegu. 

Transformatory potrzeb własnych pełnią również funkcję transformatorów uziemiających. 

4.1.1.3.5. Wymagania projektowe 

Moc transformatorów potrzeb własnych jest stosunkowo mała. Z punktu widzenia wymaganego poziomu 

mocy i napięcia można stosować wszystkie technologie transformatorów dowolnego rodzaju systemów 

izolacyjnych, takie jak: transformatory olejowe, transformatory z izolacją gazową (GIT), transformatory 

suche. Pod uwagę wziąć należy jednak stan środowiska morskiej stacji elektroenergetycznej.  

Transformator suchy bez osłony przed wpływem czynników środowiskowych, np. zbiornika zamkniętego, 

może nie być odpowiedni ze względu na jego wrażliwość na oddziaływanie czynników środowiskowych  

i stosunkowo większy rozmiar w porównaniu z konstrukcjami olejowymi . Kolejnym zagadnieniem  

w przypadku transformatora typu suchego jest wytrzymałość mechaniczna izolacji transformatorów 

żywicznych. Wszelkie pęknięcia w układzie izolacji transformatorów żywicznych mogą prowadzić do awarii. 

Ponadto nie może wystąpić pęknięcie konstrukcji izolacji żywicznej wykryte przed awarią, chyba że podczas 

konserwacji okresowej na transformatorze wykonywany jest pomiar wyładowań niezupełnych.  

Należy regularnie sprawdzać część wsporczą lub przewód nawojowy. 

Zaleca się stosowanie transformatorów olejowych, ponieważ jest to najpowszechniejsza opcja.  

Transformatory olejowe są najbardziej odporne na warunki środowiskowe na morzu. 

Na etapie projektowania transformatora należy uwzględnić wszystkie rodzaje sił lub drgań.  

Projektant platformy powinien określić przewidywany poziom drgań wynikających z oddziaływań 

środowiskowych, a producent transformatora powinien wskazać maksymalny poziom sił lub drgań 

dopuszczalny dla danego projektu. 

4.1.1.3.6. Wytrzymałość zwarciowa 

Transformatory powinny być tak skonstruowane, aby wytrzymywały zwarcie na zaciskach pierwotnych lub 

wtórnych przez minimum 1 s bez uszkodzenia części wewnętrznych lub obudowy, przy znamionowym 

napięciu i częstotliwości pierwotnej. 
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4.1.1.3.7. Praca w układzie równoległym 

Zaleca się, aby transformatory odczepowe przeznaczone do pracy równoległej miały kompatybilne grupy 

sprzęgające i regulację napięcia, tak aby prąd rzeczywisty każdego transformatora nie różnił się od jego 

proporcjonalnego udziału w całkowitym prądzie obciążeniowym o więcej niż 10% prądu pełnego obciążenia. 

4.1.1.3.8. Spadek napięcia 

Maksymalny dopuszczalny spadek napięcia strony wtórnej transformatorów potrzeb własnych przy pełnym 

obciążeniu rezystancyjnym nie powinien przekraczać 2,5% napięcia strony wtórnej bez obciążenia. Obwód 

przełącznika zaczepów powinien być równy ±  w układzie 2 x 2,5%. 

4.1.1.3.9 Przyrost temperatury 

Przyrost temperatury transformatorów powyżej temperatury otoczenia nie powinien przekraczać 

następujących wartości (mierzonych metodą rezystancyjną): 

1. Uzwojenia transformatora suchego: 

a) klasa izolacji 220: 145°C, 

b) klasa izolacji H: 120°C, 

c) klasa izolacji F: 95°C, 

d) klasa izolacji B: 75°C 

e) klasa izolacji E: 70°C, 

f) klasa izolacji A: 55°C. 

2. Transformatory olejowe: 

a) wzrost temperatury oleju, gdy olej nie styka się z powietrzem: 50°C, 

b) wzrost temperatury oleju, gdy olej styka się z powietrzem: 45°C, 

c) wzrost temperatury uzwojeń: 55°C. 

4.1.1.3.10. Ocena i redundancja 

O parametrach znamionowych transformatorów potrzeb własnych decydują zasilane odbiory. Należy określić 

liczbę transformatorów przewidzianych do jednoczesnego zasilania urządzeń pomocniczych. Istnieje 

możliwość współpracy z dwoma transformatorami zasilającymi oddzielne tablice nn z połączeniem 

wzajemnym na wypadek awarii jednego z transformatorów. W każdym razie każdy z transformatorów będzie 

musiał być w stanie wytrzymać pełne obciążenie układu rozdzielni potrzeb własnych. 

4.1.1.3.11. Wymagania dotyczące pomieszczeń lub obudów 

Transformator potrzeb własnych można umieścić w tym samym pomieszczeniu co transformator główny lub 

dławik. W takim przypadku zapewnione są odpowiednie warunki magazynowania oleju transformatorowego. 

Jeżeli transformator potrzeb własnych znajduje się w oddzielnym pomieszczeniu, zaleca się zapewnienie 

urządzeń do neutralizowania ewentualnych wycieków płynów. 

Zaleca się określenie lokalizacji punktów wejścia kabli w celu sprawdzenia, czy nośna konstrukcja stalowa 

platformy nie utrudni dostępu do kabla. Należy określić miejsce dostępu do kabli siłowych GN i DN lub 

kanałów szyn zbiorczych w izolacji pełnej, kabli sterowniczych wielożyłowych. 

Zaleca się określenie minimalnej przestrzeni wokół transformatora, aby umożliwić wszystkie planowane  

i nieplanowane aspekty eksploatacji, konserwacji, napraw i prób. 

Zaleca się zapewnienie dostępu do instalacji transformatora w trakcie montażu oraz możliwość późniejszej 

wymiany uszkodzonego transformatora. Zaleca się ustawienie transformatora w taki sposób, aby można  
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go było zdemontować za pomocą dźwigu lub żurawia zintegrowanego z platformą. Dostęp możliwy jest 

poprzez demontaż dachu pomieszczenia transformatorów. 

Transformatory potrzeb własnych mogą być umieszczone w oddzielnej obudowie lub w głównym 

pomieszczeniu transformatorów. Transformatory potrzeb własnych można montować na wspornikach od 

strony głównej kadzi transformatora oraz połączeń GN wykonanych szynoprzewodem. Ewentualnie mogą one 

wymagać osobnego montażu i podłączenia kabla lub szynoprzewodu. Połączenia z uzwojeniami dolnego 

napięcia transformatorów należy wykonywać kablami lub szynoprzewodami z izolacją pełną.  

Sposób podłączania należy określić na wczesnym etapie projektowania, aby umożliwić kontynuację 

projektowania konstrukcji mechanicznej transformatora. Wprowadzanie kabli do transformatorów 

znajdujących się na zewnątrz zaleca się od dołu. Ze względu na promienie gięcia należy zachować zapas kabli. 

4.1.1.4. Pomocnicze tablice rozdzielcze 

4.1.1.4.1. Informacje ogólne 

Tablice rozdzielcze powinny być wyposażone co najmniej w odpowiednie wyłączniki nadprądowe 

zabezpieczające generatory lub inne źródła. Każda sekcja tablicy rozdzielczej powinna być wyposażona  

w odpowiednie przyrządy pomiarowe. 

Cała pomocnicza tablica rozdzielcza zostanie zaprojektowana w taki sposób, aby spełniała warunki 

eksploatacyjne i środowiskowe przewidywane w miejscu montażu. 

Parametry znamionowe i budowa wyłączników w tablicach rozdzielczych powinny być zgodne z: 

a) IEC 60947 w zakresie urządzeń niskiego napięcia, 

b) IEC 60947-2 Załącznik H dotyczący systemów informatycznych. 

4.1.1.4.2. Umiejscowienie 

Lokalizacja tablicy rozdzielczej ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej pracy. Lokalizację należy wybrać na 

podstawie następujących zasad: 

1. obszar łatwo dostępny i dobrze wentylowany, 

2. bezpieczna odległość od obszarów o wysokiej wilgotności lub wysokich stężeniach oparów oleju, 

3. bezpieczna odległość od instalacji rurowych i źródeł wody, 

4. W przypadku braku możliwości wyboru miejsca spełniającego te wymagania tablica rozdzielcza 

powinna być wyposażona w szczelną płytę denną ze szczelnymi przepustami kablowymi, a rury 

nie powinny mieć połączeń kołnierzowych lub śrubowych. 

4.1.1.4.3. Budowa 

Obwody sterowania do więcej niż jednego kluczowego urządzenia powinny być oddzielone i nie powinny 

znajdować się w tej samej tablicy rozdzielczej. Ponadto w przypadku gdy tablice rozdzielcze są wyposażone 

w łączniki szynowe lub łącza magistralowe, zdublowane obwody powinny być zasilane z różnych stron szyny 

zbiorczej. 

Wyłączniki powinny spełniać następujące wymagania: 

1. płaszcz wyłącznika odporny na drgania, wstrząsy, 

2. o wyzwalaniu swobodnym w przypadku wyłącznika o mocy powyżej 16 A, 

3. rozłączniki izolacyjne zgodne z normą IEC 60947-3, 

4. prąd zwarciowy nie mniejszy niż prąd w odpowiednim miejscu zamontowania. 

5. Na froncie wyłącznika należy pokazać stan głównych wyłączników (zał., wył., wył. awaryjne). 

 

Wszystkie obwody wejściowe i wyjściowe należy wyposażyć w blokady. Dotyczy to wszystkich poziomów 

napięć, w tym 230 V. 

Tablica rozdzielcza powinna mieć około 10% wolnej przestrzeni. Zapasowe panele i przedziały będą 

umożliwiały przyszły montaż. 
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W przypadku gdy pokład wykonany jest z materiału przewodzącego, przejścia przed lub za pomocniczymi 

tablicami rozdzielczymi będą pokryte matami lub kratami olejoodpornymi. Przednia część tablicy rozdzielczej 

powinna mieć stopień ochrony na poziomie przynajmniej IP 20. 

Podobnie jak w głównej tablicy rozdzielczej, pomocnicze tablice rozdzielcze powinny być wyposażone  

w rozdzielnice dla każdego obwodu wychodzącego. 

Każda pomocnicza tablica rozdzielcza powinna być wyposażona w woltomierz, a przekładniki prądowe do 

pomiarów powinny mieć prąd wtórny 5 A lub 1 A. 

Każdy obwód ze źródła zasilania, przetwornicy lub transformatora powinien być podłączony do tablicy 

rozdzielczej oddzielnym obwodem. 

Obudowy metalowe lub inne odsłonięte części przewodzące stanowiące część wyposażenia elektrycznego 

powinny być uziemione poprzez zamocowanie obudowy metalowej lub odsłoniętych części w stałym 

(przewodzącym) styku z konstrukcją podestu (główny potencjał uziemienia) lub oddzielnym przewodem 

uziemiającym. 

Przewody uziemiające powinny być wykonane z miedzi. Inne materiały są dopuszczalne, jeżeli występują 

przeciwwskazania do stosowania przewodów miedzianych, na przykład atmosfera korozyjna wobec miedzi. 

Połączenie z konstrukcją platformy przewodów uziemiających lub części obudowy, które powinny być 

uziemione, należy wykonać za pomocą śrub lub obejm odpornych na korozję. 

Przekrój przewodu uziemiającego zależy od przekroju kabli zasilających, sposobu mocowania oraz technologii 

uziemienia. Przekrój przewodu uziemiającego powinien być określony w projekcie. 

4.1.1.4.4. Redundancja 

Uszkodzenie pojedynczego obwodu wychodzącego lub wchodzącego do szyny nie powinno zagrażać 

instalacjom niezbędnym do pracy stacji. Awaria któregokolwiek z obwodów nie powinna przerywać pracy 

ważnych instalacji przez długi czas. Każda pojedyncza awaria nie powinna powielać działania odbiorów 

obsługujących istotne lub ważne przyłącza. 

Jeżeli rozdział po stronie wtórnej jest zorganizowany jako dwa oddzielne układy, z których każdy jest zasilany 

przez jeden transformator lub przetwornicę, podwójne odbiory pierwotne lub główne powinny być rozdzielone 

pomiędzy oba układy. 

Jeżeli pojedyncze podzespoły lub układy mają dwa lub więcej obwodów siłowych samoczynnego załączania, 

po zaniku zasilania któregokolwiek z nich w systemie SCADA powinien zostać wygenerowany alarm. 

4.1.1.4.5. Układy rozdziału 

Dla układów rozdziału obowiązują następujące maksymalne wartości napięcia: 

a) w przypadku urządzeń przenośnych, których nie trzyma się w ręku podczas obsługi, z połączeniem za 

pomocą kabla elastycznego i gniazda: 1000 V, 

b) zasilanie oświetlenia (w tym lamp sygnalizacyjnych), grzejników w pomieszczeniach mieszkalnych 

oraz przenośnych urządzeń ręcznych: 250 V. Do tego celu można wykorzystać napięcie fazowe układu 

z uziemieniem punktu zerowego. 

W układach rozdzielczych prądu przemiennego obwody podłączone do szyn zbiorczych powinny być 

wyposażone w odcinające tablice rozdzielcze, aby zapewnić bezpieczny dostęp na potrzeby konserwacji.  

Takie tablice rozdzielcze zazwyczaj są wyposażone w zabezpieczenie przeciwzwarciowe. 

Odbiory prądu przemiennego dla podstawowych lub istotnych przyłączy powinny być podłączone do tablicy 

rozdzielczej odrębnymi obwodami. 
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W układach rozdziału prądu stałego obwody można podłączać do szyn zbiorczych bez konieczności 

stosowania środków izolacyjnych. W takim przypadku należy spełnić następujące wymogi: 

1. Układ rozdziału, w którym różne obwody wejściowe i wyjściowe są wyposażone w tablice rozdzielcze 

do odłączenia (oraz bezpiecznego dostępu do napraw i konserwacji), powinien mieć rozdzielony 

system szyn zbiorczych główny lub być wyposażony w dwa niezależne/oddzielne układy rozdziału 

dla platformy. 

2. Urządzenie służące do rozdzielania głównych odcinków szyn zbiorczych powinno zapewniać 

selektywność zwarciową po stronie przed i za, możliwość odłączenia maksymalnego prądu 

zwarciowego oraz możliwość separacji izolacyjnej pomiędzy różnymi częściami szyn zbiorczych, 

zapewniając bezpieczny dostęp do zasilanej sekcji. 

3. Awaria jednego obwodu lub odcinka szyn zbiorczych nie powinna powodować niedostępności 

przyłączy niezbędnych do pracy stacji. Nieuszkodzone odcinki szyn zbiorczych powinny być nadal 

dostępne, bez przerw w dostawie energii do odbiorów podstawowych lub istotnych. 

4. Dostęp do uszkodzonego obwodu powinien być możliwy poprzez otwarcie łatwo dostępnych 

połączeń. Takie otwarcie można wykonać za pomocą narzędzi, gdy odpowiednia część 

szynoprzewodu prądu stałego jest wyłączona. 

Urządzenia nadające się do izolacji określono w punkcie 7.1.7 normy IEC 60947-1. Ze względu na wymagany 

poziom izolacji styczniki zazwyczaj nie są uznawane za odpowiednie. 

Każdy obwód ze źródła zasilania, przetwornicy lub transformatora powinien być podłączony do tablicy 

rozdzielczej oddzielnym obwodem. 

4.1.1.4.6. Okablowanie sterownicze 

Jeżeli awaria napięcia nie zostanie wykryta samoczynnie, zaleca się ustawienie alarmu zaniku napięcia na 

ostatnich bezpiecznikach w dowolnym układzie zasilania pomocniczego. 

Powinna istnieć możliwość ręcznej obsługi każdego wyłącznika. Nie będzie jednak możliwe ręczne 

zamknięcie wyłączników, jeżeli układ obwodów pomocniczych jest taki, że zabezpieczenia są wyłączone,  

a po zaniku zasilania obwodu pomocniczego wyłączniki pozostają zamknięte. W przypadku wyłączników 

niskonapięciowych nie wyklucza to mechanicznego zamknięcia bez zasilania sterowania. 

Napięcie sterownicze powinno być podawane z UPS 2,30 V AC do wyłączników powietrznych i innych 

newralgicznych odbiorów. Po odłączeniu od obwodu głównego musi istnieć możliwość sprawdzenia 

rozruszników. 

Napięcie sterownicze powinno być ograniczone do 250 V, a w przypadku układów rozdziału powyżej 500 V. 

4.1.1.4.7. Tabliczki znamionowe i oznaczenia 

Wszystkie pomocnicze tablice rozdzielcze powinny być oznakowane na zewnątrz w celu umożliwienia 

identyfikacji zgodnie z dokumentacją systemu rozdziału energii i powinny być opatrzone nazwa producenta. 

Ponadto na tablicach rozdzielczych i jednostkach zaleca się wskazanie napięcia systemowego. Na układach 

zabezpieczeń należy trwale oznaczyć napięcie, prąd i zdolność wyłączania. 

Urządzenia zabezpieczające z regulowanymi nastawami powinny umożliwiać łatwą identyfikację aktualnej 

nastawy urządzenia zabezpieczającego. Oznaczenia obwodów odpływowych i pól zasilających powinny 

zawierać oznakowanie umożliwiające ich identyfikację. Odpowiednie nastawy zabezpieczenia 

przeciążeniowego dla każdego obwodu powinno być trwale wskazane w miejscu jego usytuowania. 
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4.1.1.5. Urządzenia oświetleniowe 

4.1.1.5.1. Informacje ogólne 

Oświetlenie morskich farm wiatrowych powinno zapewniać bezpieczną pracę i drogę ewakuacyjną we 

wszystkich warunkach. Urządzenia oświetleniowe muszą być odpowiednie do rodzaju zastosowanego 

oświetlenia. Istnieją trzy rodzaje oświetlenia: główne, awaryjne i ewakuacyjne. 

Niezależnie od rodzaju oświetlenia powinny one spełniać następujące założenia: 

1. jak najprostsza obsługa, 

2. efektywność energetyczna. 

4.1.1.5.2. Rodzaje oświetlenia 

Stosowane są trzy rodzaje oświetlenia. Każdy z nich ma różne zastosowania i różne, wydzielone źródła 

zasilania. 

4.1.1.5.2.1. Oświetlenie podstawowe 

Oświetlenie podstawowe musi oświetlać wszystkie obszary normalnie dostępne i użytkowane przez załogę. 

Poziom oświetlenia pomieszczeń powinien być zgodny z tabelą 6 normy IEC 61892-2. Należy opracować  

i zatwierdzić obliczenia oświetlenia podstawowego i rozmieszczenia oświetlenia. 

Montaż opraw oświetleniowych w łazienkach i natryskach opisano w normie IEC 60364-7-701. 

Zasilanie oświetlenia podstawowego powinno odbywać się z układu zasilania podstawowego.  

Układ oświetlenia podstawowego powinien być taki, aby pożar, zalanie lub inna sytuacja awaryjna  

w pomieszczeniu lub pomieszczeniach zawierających główne źródło zasilania, w tym ewentualnie 

transformatory lub przetwornice, nie powodował niesprawności oświetlenia awaryjnego. 

W ważnych pomieszczeniach wymienionych poniżej oświetlenie będzie zasilane z co najmniej dwóch 

oddzielnych obwodów bezpiecznikowych: 

a) maszynownie i inne ważne pomieszczenia użytkowe, stacje zabezpieczeń i nastawnie, 

b) duże kuchnie, 

c) przejścia i inne drogi ewakuacyjne, 

d) schody i przejścia prowadzące do łodzi ratunkowych, 

e) mesy i pokoje dzienne dla personelu, 

f) lądowiska śmigłowców. 

 

W przypadku gdy oświetlenie podstawowe pracuje jako dwa oddzielne układy wtórne (z oddzielnych 

transformatorów) odbiorniki powinny być umieszczone w taki sposób, aby jeden układ był w stanie 

dostatecznie oświetlić wszystkie miejsca niezbędne do bezpiecznej pracy platformy. 

4.1.1.5.2.2. Oświetlenie awaryjne 

Oświetlenie awaryjne ma zasadnicze znaczenie dla bezpiecznej pracy jednostki morskiej po zaniku zasilania 

głównego. Oświetlenie awaryjne powinno być zasilane z układu zasilania awaryjnego. Układ awaryjny musi 

zachowywać sprawność w warunkach pożaru. Awaryjne źródło zasilania powinno umożliwiać zasilanie 

oświetlenia awaryjnego przez minimum 18 godzin. 

Układ oświetlenia awaryjnego powinien zapewniać, aby w razie wypadku, pożaru lub zalania  

w pomieszczeniach awaryjnego źródła energii nie miało to wpływu na pracę głównego źródła energii. 

Oświetlenie awaryjne zamontowane w pomieszczeniach związanych z pracą morskiej farmy wiatrowej  

(np. nastawnia, maszynownia) będzie zwymiarowane w sposób ułatwiający rozpoczęcie pracy załodze po 

zaniku głównego źródła zasilania lub w stanie „całkowitego wyłączenia”. Poziom oświetlenia awaryjnego nie 

może spaść poniżej 30% poziomu oświetlenia podstawowego. Oświetlenie awaryjne będzie się włączać 

automatycznie w przypadku zaniku głównego źródła zasilania elektrycznego. Oświetlenie awaryjne powinno 
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osiągnąć co najmniej 50% określonego natężenia oświetlenia w czasie 30 s i 100% w czasie 60 s.  

Powinno zachowywać sprawność w warunkach pożaru. W celu ułatwienia identyfikacji oświetlenie awaryjne 

należy oznaczyć. 

Sterowanie zewnętrznym oświetleniem awaryjnym może się jednak odbywać za pomocą przełącznika  

w nastawni. 

Obszary, w których należy zapewnić oświetlenie awaryjne i oświetlenie przejściowe: 

1. w każdym miejscu zbiórki i stanowisku do wsiadania na łodzie, miejscu dla jednostek 

ratunkowych i urządzeń do opuszczania na wodę, a także na obszarze wody, na który mają być 

opuszczane, 

2. na wszystkich przejściach , schodach i wyjściach w miejscach użytkowych i mieszkalnych, 

3. w pomieszczeniach maszyn i głównych stacjach wytwórczych wraz z miejscami ich 

regulacji/sterowania, 

4. we wszystkich stacjach sterowniczych, nastawniach maszynowych, miejscach, w których do 

przywrócenia bezpiecznego stanu instalacji może być niezbędna obsługa urządzeń 

bezpieczeństwa, 

5. na wszystkich stanowiskach sztauerskich dla straży pożarnej, 

6. przy pompie zraszaczowej i w miejscu jej uruchamiania, jeżeli występuje, 

7. przy awaryjnej pompie zęzowej i w miejscu jej uruchamiania, jeżeli występuje, 

8. reflektory i światła obwodowe na pokładach lądowiska dla śmigłowców, 

9. we wszystkich pompowniach ładunkowych. 

10. Obszar z oświetleniem nawigacyjnym 

W najnowszej wersji PFEER pojawił się nowy wymóg dotyczący oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach 

prywatnych. Wymóg ten jest często spełniany w minimalnym stopniu. To znaczy zapewniana jest tylko jedna 

oprawa oświetlenia awaryjnego na kabinę i znak bezpieczeństwa wskazujący drogę ewakuacji, a w razie 

usterki któregokolwiek z tych oświetleń norma eksploatacyjna nie zostanie dotrzymana – usterka ta będzie 

wymagała pilnego działania w celu naprawy oprawy/znaku lub wycofania kabiny z użytku. Proponuje się 

zastosowanie więcej niż jednej oprawy awaryjnej. 

4.1.1.5.2.3. Oświetlenie ewakuacyjne (oświetlenie przejściowe) 

Oświetlenie ewakuacyjne powinno być załączane natychmiast po zaniku zasilania podstawowego  

i awaryjnego, aby umożliwić bezpieczną ewakuację personelu. Zazwyczaj oświetlenie ewakuacyjne jest 

zasilane z akumulatorów. Może być zasilane z akumulatora zlokalizowanego bezpośrednio przy obudowie 

lampy lub z UPS, którego pojemność powinna wystarczyć na minimum 0,5 h oświetlenia. Poziomy oświetlenia 

pomieszczeń powinny być zgodne z tabelą 8 normy IEC 61892-2. 

Oświetlenie ewakuacyjne stanowi część instalacji oświetlenia awaryjnego, ale jest zasilane akumulatorowo. 

Akumulator jest ładowany z głównego źródła zasilania lub awaryjnego źródła zasilania. Należy okresowo 

sprawdzać wydajność akumulatora. 

4.1.1.5.2.4. Drogi ewakuacyjne 

W przypadku obszarów ogólnodostępnych wystarczy oświetlenie konieczne do ewakuacji (np. do miejsca 

tymczasowego schronienia). Takie oświetlenie ewakuacyjne powinno zapewniać odpowiednie warunki 

widoczności, aby umożliwić ludziom dotarcie do wyznaczonych dróg ewakuacyjnych z dowolnego miejsca  

w obrębie tego ogólnego obszaru i w tym celu zaleca się minimum 0,5 lx w obrębie ogólnego obszaru zgodnie 

z normą EN1838. Podświetlane znaki kierunkowe (lub seria znaków) powinny kierować personel w stronę 

wyjścia ewakuacyjnego. 

Małe zamknięte obszary magazynowe, takie jak szafy, w których nie ma realnego prawdopodobieństwa 

przebywania personelu nie mającego możliwości ucieczki, nie wymagają oświetlenia awaryjnego.  

Większe obszary magazynowe, w których istnieje możliwość uwięzienia personelu w ciemności, powinny być 

wyposażone w oświetlenie awaryjne i znaki bezpieczeństwa, które w pełni spełniają pozostałe wymagania 

norm i niniejszego dokumentu (np. może to oznaczać zapewnienie minimum dwóch opraw oświetleniowych). 
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W pewnych okolicznościach odpowiednie może być oświetlenie na poziomie posadzki, np. wzdłuż korytarzy, 

które mogą wypełnić się dymem. 

IMO zaleca oświetlenie awaryjne na poziomie 5 lx (z odpowiednim oznakowaniem) w obszarach takich jak: 

a) punkt wsiadania na łodzie ratunkowe, 

b) drogi dostępowe do lądowiska śmigłowca, 

c) rejon pomp pożarowych/zraszaczowych. 

Obszary zadań wysokiego ryzyka wymagają jeszcze większego natężenia oświetlenia, aby umożliwić 

skuteczne działania w sytuacjach awaryjnych, a w normie EN1838 zalecane jest 10% normalnego poziomu, 

minimum 15 lx. Zaleca się również czas reakcji 0,5 s. Zwykle można to osiągnąć wyłącznie za pomocą 

żarówek wolframowych lub lamp fluorescencyjnych do pracy "na jasno". 

Potencjalne przykłady obszarów zadań wysokiego ryzyka zalecane przez IMO to: 

1. punkty sztauerskie dla zespołów i urządzeń reagowania kryzysowego, 

2. pomieszczenie łączności radiowej/CCR/punkt kontrolny, 

3. alternatywne punkty zbiórki/kontrolne itp. 

Wymaga się, aby czas podtrzymania odpowiadał czasowi  wymaganemu dla wykonania zadania 

przewidzianego w danym obszarze. 

Cała załoga powinna zapoznać się z drogami ewakuacyjnymi, rozmieszczeniem środków bezpieczeństwa oraz 

zadaniami, za które jest odpowiedzialna podczas ewakuacji i innych sytuacji awaryjnych. 

4.1.1.5.3. Zasady doboru i projektowania 

4.1.1.5.3.1. Zasilanie elektryczne 

Obwód zasilania wielu opraw oświetleniowych jest dopuszczalny, gdy maksymalne obciążenie znamionowe 

wynosi 16 A w sieciach 230 V lub 30 A w sieciach 110 V. 

Do tego celu można wykorzystać napięcie fazowe sieci z uziemieniem punktu zerowego. 

Maksymalna liczba punktów oświetleniowych podłączonych do jednego obwodu końcowego nie powinna 

przekraczać: 

1. 10 lamp przy napięciach do 55 V, 

2. 14 lamp przy napięciach powyżej 55 V, 

3. 24 lamp przy napięciach powyżej 125 V. 

Przełączniki będą działać jednocześnie na wszystkie nieuziemione przewody obwodu.  

Jednobiegunowe odłączanie końcowych obwodów oświetlenia w układach izolowanych na wszystkich 

biegunach jest dopuszczalne tylko w strefie mieszkalnej 

4.1.1.5.3.2. Kable 

1. Kable elektryczne podłączone do oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych i chłodniczych powinny 

być tak dobrane, aby nie przekraczać 70% obciążalności prądowej. 

2. Kable oświetleniowe będą w miarę możliwości omijały kuchnie, pralnie, maszynownie kategorii 

A oraz ich obudowy i obszary o wysokim zagrożeniu pożarowym. W przypadku 

instalacji/zespołów, których konstrukcja lub niewielki rozmiar uniemożliwia spełnienie tych 

wymagań, należy podjąć środki mające na celu zapewnienie skutecznej ochrony tych kabli  

w miejscach, gdzie muszą one przebiegać przez wyżej wymienione pomieszczenia, np. przy użyciu 

kabli ognioodpornych lub powłok uniepalnionych, a instalacja taka musi każdorazowo zostać 

zatwierdzona. 

3. Przekroje przewodów będą bazować na wartości znamionowej zastosowanego zabezpieczenia 

nadprądowego i zwarciowego. Jednak minimalny przekrój będzie wynosić 0,75 mm2 dla 250 V  

i 2,5 w przypadku kabli elektroenergetycznych 1 kV, pod warunkiem, że prąd pełnego obciążenia 

wynosi maksymalnie 6 A i że zabezpieczenie zwarciowe obwodu jest przeznaczone na 

maksymalnie 10 A. 
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4. Oprawy oświetleniowe powinny mieć materiał izolacji żył kabla instalacyjnego odpowiedni do 

zamontowanej oprawy. Preferowanym rozwiązaniem jest, aby oprawa oświetleniowa zapewniała 

osłonę pomiędzy świetlówką a częścią zaciskową kabla zewnętrznego. W razie braku osłony 

pomiędzy świetlówką a częścią zaciskową kabla instalacyjnego kabel instalacyjny będzie 

wykonany z takiego samego materiału izolacyjnego jak jego przewody, odpornego na 

promieniowanie UV. 

5. Wszystkie kable powinny być wyposażone w odpowiednie zaciski stałe w łatwo dostępnym 

miejscu z wystarczającą ilością miejsca na demontaż i podłączenie zewnętrznych kabli 

elektroenergetycznych. Połączenia skręcane i zaciskowe są dopuszczalne tylko w skrzynkach 

przyłączeniowych umieszczonych w suchych pomieszczeniach. 

6. Wszystkie połączenia części przewodzących prąd i połączenia uziemiające należy mocować w taki 

sposób, aby nie mogły się poluzować na skutek drgań. 

4.1.1.5.3.3. Redundancja 

1. Aby spełnić wymagania dotyczące redundancji, instalację oświetleniową można 

podzielić na dwa systemy, wykorzystując redundancję w projekcie technicznym  

i układzie fizycznym. Oznacza to, że gdy jeden system nie pracuje, drugi powinien 

być wystarczający do realizacji wszystkich funkcji niezbędnych do bezpiecznej pracy 

jednostki morskiej. Z awaryjnej tablicy rozdzielczej można korzystać wyłącznie jako 

jednego z pomocniczych układów rozdziału. 

2. W miejscach, w których wymagane jest oświetlenie awaryjne lub ewakuacyjne, 

obwody powinny być podzielone na co najmniej dwa oddzielne obwody, jeden dla 

rozdzielnicy głównej i jeden dla awaryjnej tablicy rozdzielczej. 

4.1.1.5.3.4. Ochrona przeciwporażeniowa 

1. W oprawach mają być umieszczone urządzenia uruchamiające wytwarzające wyższe napięcia niż 

napięcie zasilania. 

2. Przed szafą elektryczną należy umieścić maty gumowe chroniące przed porażeniem elektrycznym. 

3. Każdy kondensator 0,5 μF lub większy powinien być wyposażony w układ obniżający napięcie do 

nie więcej niż 50 V w ciągu 1 minuty po odłączeniu od zasilania. 

4.1.1.5.3.5. Bezpieczeństwo pożarowe 

1. Wzrost temperatury części opraw stykających się z podporą/uchwytem zasadniczo nie powinien 

przekraczać 50°C. 

2. Wartość graniczna przyrostu temperatury dla części po montażu stykających się z materiałami 

łatwopalnymi takimi jak np. drewno wynosi 40°C. 

3. Oprawy oświetleniowe będą usytuowane i zamontowane w taki sposób, aby części urządzeń 

wysokotemperaturowych nie uszkodziły powiązanych kabli i przewodów, ani nie miały wpływu 

na otaczający materiał lub urządzenia, a tym samym nie spowodowały zagrożenia pożarowego. 

4. W przypadku podziału instalacji na główne strefy pożarowe dla każdej z nich należy przewidzieć 

co najmniej dwa obwody oświetleniowe, każdy z własną linią elektroenergetyczną. Przewody 

zasilające powinny być prowadzone w taki sposób, aby pożar w jednej głównej strefie pożarowej 

w miarę możliwości nie miał wpływu na oświetlenie innych stref. 

4.1.1.5.3.6. Pozostałe 

1. Na elementach wewnętrznych będzie podana marka, typ, prąd, napięcie i moc oraz inne 

dane niezbędne do zastosowania (tj. do którego standardu wyprodukowano urządzenie). 

 

2. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby wymagania dotyczące natężenia oświetlenia 

były spełnione poprzez zastosowanie dużej liczby opraw o mniejszej mocy, a nie kilku 

opraw o wyższej mocy, tak aby żadna część drogi ewakuacyjnej nie była oświetlona tylko 

jedną oprawą oświetleniową, a w razie awarii jednej oprawy, żadna część drogi 

ewakuacyjnej nie była nieoświetlona. 
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4.1.1.6. Instalacje ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 

4.1.1.6.1. Wykaz norm 

4.1.1.6.1.1. Przepisy, normy i standardy 

Obowiązujące w tym zakresie normy: 

1. ISO 7547 
Statki i technika morska -- Klimatyzacja i wentylacja pomieszczeń 

mieszkalnych -- Założenia projektowe i metody obliczeń 

2. ISO 8861 
Budowa statków -- Wentylacja siłowni statków z silnikami o zapłonie 

samoczynnym -- Wytyczne projektowe i podstawy obliczeń 

3. ISO 8862 
Klimatyzacja i wentylacja pomieszczeń nastawni maszyn na statkach – 

Warunki projektowania i podstawy obliczeń 

4. ISO 9943 
Budownictwo okrętowe -- Wentylacja i przygotowanie powietrza w 

kuchniach i pentrach z urządzeniami kuchennymi 

5. NORSOK H-001 Instalacje ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 

6. NORSOK H-003 Instalacje ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz instalacje sanitarne 

7. ISO 15138 
Przemysł naftowy i gazowniczy – Morskie instalacje wytwórcze. 

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja 

8. EN ISO 13351 Wentylatory przemysłowe – Wymiary 

4.1.1.6.2. Informacje ogólne 

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (H.V.AC.) jest bardzo ważna do zapewnienia ciągłej pracy morskich 

stacji elektroenergetycznych. Morska stacja elektroenergetyczna jest wyposażona w urządzenia elektryczne, 

takie jak transformatory, rozdzielnice GIS i tablice rozdzielcze nn i WN, które wytwarzają znaczne ilości 

ciepła. Aby zapobiec przegrzaniu i awariom elektrycznym, ciepło to należy rozproszyć. 

Każdy przestój spowodowany awarią techniczną oznacza zmniejszenie dostaw energii elektrycznej, a tym 

samym przychodów. Jeżeli na platformie ze stacją elektroenergetyczną wystąpi usterka techniczna, wówczas 

wszystkie turbiny wiatrowe w morskiej farmie wiatrowej mogą przestać pracować. 

Utrzymując w pomieszczeniach odpowiednie wewnętrzne warunki klimatyczne, temperaturę i wilgotność, 

można zapewnić żywotność i prawidłowy stan eksploatacyjny urządzeń. W branży morskiej energetyki 

wiatrowej trwałość i niezawodność mają kluczowe znaczenie. 

Szczegółowe wymagania temperaturowe dla urządzeń muszą być spełnione na podstawie wymagań 

producentów. 

Należy unikać nawilżania. Można rozważyć lokalne nawilżanie, jeśli jest to wymagane do pracy urządzenia. 

Pomieszczenie określa się jako mało zagrożone pożarem, gdy wytwarzanie gazów spalinowych z pożaru  

i rozszerzalność cieplna powietrza w pomieszczeniu jest mniejsza niż wywiew powietrza wentylacyjnego,  

a zatem pożar nie spowoduje rozprzestrzeniania się dymu przez kanały wentylacyjne. Podczas pożaru w takim 

pomieszczeniu wymóg szczelności gazowej dla kanałów przechodzących przez przegrody oddzielenia 

pożarowego będzie spełniony przez zastosowanie wentylacji bez zabudowy klap pożarowych.  

Rzeczywiste obszary niskiego ryzyka dla instalacji zostaną zidentyfikowane i wykorzystane w projekcie 

ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. 

Typowe obszary niskiego ryzyka: 

a) nastawnia lokalna, 

b) centralne pomieszczenie urządzeń, 

c) pomieszczenie transformatorów, 

d) przetwornice UPS/DC/AC, 

e) pomieszczenie AKPiA, 

f) pomieszczenie teletechniczne, 

g) puste przestrzenie kablowe, 

h) maszynownie bez węglowodorów, 
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i) warsztat/magazyn bez ryzyka powstania pożaru, 

j) pomieszczenia HVAC. 

Strefy niezagrożone wybuchem w kanałach wentylacyjnych przechodzących przez przegrody oddzielenia 

pożarowego należy wyposażyć w klapy pożarowe. W przypadku pożaru wewnętrznego w takich obszarach 

strategia polega na odcięciu obszaru poprzez zamknięcie klap pożarowych. Obszary te są zwykle chronione 

przez dedykowane instalacje przeciwpożarowe. Rzeczywiste obszary wysokiego ryzyka dla instalacji zostaną 

zidentyfikowane i wykorzystane w projekcie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. 

Typowe obszary wysokiego ryzyka to: 

a) maszynownie z silnikami wysokoprężnymi ze zbiornikami magazynowymi paliwa, 

b) pomieszczenia do obróbki/separacji oleju napędowego. 

W oparciu o powyższe strategie pracy instalacji wentylacyjnych klasa odporności pożarowej przewodów 

wentylacyjnych i przejść przez przegrody będzie poddawana ocenie i projektowana w taki sposób,  

aby spełniała następujące wymagania: 

1. Kanały przechodzące przez przegrody oddzielenia pożarowego zazwyczaj nie będą wyposażone  

w klapy pożarowe odcinające w miejscach o niskich obciążeniach ogniowych określonych powyżej. 

2. Do działania wentylacji podczas pożaru w danym obszarze wymagane jest zachowanie integralności 

kanałów wentylacyjnych, tak aby wszystkie obszary były dalej obsługiwane przez wentylację. 

Podczas pożaru kanał przechodzący przez strefę pożarową musi zachować swoją integralność, 

ponieważ w przeciwnym razie wentylacja do stref obsługiwanych przez kanał zostaje odcięta.  

Klasę odporności pożarowej przewodów należy poddawać ocenie w oparciu o powyższe wymagania 

funkcjonalne. 

3. Kanały przechodzące przez przegrody klasy A60 będą wyposażone w klapy pożarowe odcinające albo 

kanały na danym obszarze będą ognioodporne. Przegrody A60 są zwykle stosowane w strefach 

wysokiego ryzyka. W celu usunięcia klapy pożarowej w kanale przechodzącym przez przegrodę A60 

należy przeprowadzić ocenę ryzyka dla bezpieczeństwa. 

4.1.1.6.3. Układ wentylacji 

Urządzenia są następujące: 

A. Centrale wentylacyjne 

Są to duże prostokątne moduły stalowe zawierające komorę oraz urządzenia do ogrzewania i klimatyzacji wraz 

z filtrami powietrza po stronie ssawnej/tłocznej. Niektóre z nowocześniejszych wentylatorów zawierają 

również główne wentylatory odśrodkowe. 

B. Wentylatory odśrodkowe 

Są to główne wentylatory systemowe, które można umieścić w dedykowanym pomieszczeniu wentylatorów 

H.V.AC. lub w centrali wentylacyjnej. W obu kierunkach zasysanie powinno odbywać się spod pokładu,  

z dala od dominującego wiatru i wszelkich niebezpiecznych spustów lub rozprysków wywołanych wiatrem. 

C. Klapy pożarowe 

Klapy pożarowe są wykonane ze stali nierdzewnej i zaprojektowane z pneumatycznym otwarciem w razie 

wyłączenia awaryjnego. W razie wycieku gazu lub pożaru zamykają one przepływ powietrza. 

D. Przepustnice ręczne 

Są one produkowane ze stali nierdzewnej lub blachy stalowej ocynkowanej i służą do wyważania układu. 

E. Tłumiki 

Są to tłumiki, które tłumią hałas powietrza przepływającego przez kanały. 
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F. Wentylatory liniowe 

Wentylatory liniowe stosowane są w układach wydzielonych, takich jak akumulatornia i rozdzielnie. 

Wentylatory są zazwyczaj dostarczane jako dwa zespoły: jeden pracujący, a drugi rezerwowy. 

G. Kratki, dyfuzory i żaluzje 

Kratki są montowane na ssaniu kanału zewnętrznego, co zapobiega przedostawaniu się dużych kawałków 

śmieci do układu. 

Dyfuzory i żaluzje są montowane na wewnętrznych końcach ssawnych i tłocznych kanałów. 

H. Filtry 

Poszczególne instalacje H.V.AC. wyposażone są w filtry po stronie ssawnej pomiędzy kratami wlotowymi 

wentylatora a wentylatorem wraz z filtrami tłocznymi pomiędzy wentylatorem a żaluzjami lub dyfuzorami. 

I. Podpory sprężynowe podwieszenia 

Są one regulowane w celu zwiększenia/zmniejszenia naprężeń i służą do podpierania ciągów kanałów, wraz  

z konstrukcyjnymi wspornikami kanałów, przy jednoczesnym zmniejszaniu drgań. 

J. Główne podpory kanałów 

Są one wykonane z ceowników ze stali miękkiej, piaskowane i dokładnie pomalowane oraz przyspawane do 

konstrukcji. Kanały można układać bezpośrednio na podporach lub na górze gumowego pasa 

antywibracyjnego przyklejonego do podpór głównych. Pomiędzy kanałem a głównymi podporami  

w systemach klimatyzacji umieszcza się materiał izolacyjny zapobiegający kondensacji. 

W kontenerach służących jako miejsce pracy należy zastosować wentylację mechaniczną lub wentylację 

wlotową zasilaną wentylatorem. Na potrzeby pomieszczeń magazynowych może być zastosowana wentylacja 

naturalna. Wymagania dotyczące ogrzewania lub chłodzenia dotyczą specjalnych kontenerów służących jako 

przestrzeń robocza lub wyposażenie. 

Kanały wentylacyjne, w tym jednościenne i dwuścienne, będą wykonane ze stali lub innego równoważnego 

materiału, z wyjątkiem mieszków elastycznych o krótkiej długości nieprzekraczającej 600 mm, służących do 

podłączania wentylatorów do kanałów w pomieszczeniach klimatyzacyjnych. Wszelkie inne materiały użyte 

do budowy kanałów, w tym izolacja. 

Krótkie kanały o długości zasadniczo nieprzekraczającej 2 m i o powierzchni przekroju przepływu 

nieprzekraczającej 0,02 m2 nie muszą być jednak wykonane z materiałów niepalnych, pod warunkiem że: 

kanały są wykonane z niepalnego materiału żaroodpornego, który może być pokryty wewnętrznie  

i zewnętrznie membranami słabo rozprzestrzeniającymi ogień oraz każdorazowo o wartości opałowej2) 

nieprzekraczającej 45 MJ/m2 ich powierzchni dla zastosowanej grubości, 

kanały są końcowymi odcinkami instalacji wentylacji do podłączania urządzeń wentylacyjnych. 

Kanały nie znajdują się w odległości co najmniej 600 mm, mierzonej wzdłuż kanału, od przejścia przez 

przegrodę klasy A lub B lub sufit klasy ciągłej B. Uszczelki palne w połączeniach kołnierzowych kanałów 

wentylacyjnych nie są dopuszczalne w odległości 600 mm od otworu w przegrodach klasy A lub B oraz  

w kanałach, których konstrukcja jest wymagana w klasie A. 

Kanały wentylacyjne będą zabezpieczone przed korozją lub wykonane z materiału odpornego na korozję. 

W miejscach, w których może wystąpić kondensacja wilgoci, przewody wentylacyjne należy zaizolować. 

Odcinki przewodów wentylacyjnych, na których może gromadzić się woda, należy wyposażyć w korki 

spustowe. 

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń mieszkalnych, służbowych i ładunkowych oraz stanowisk sterowania  

i pomieszczeń maszynowni musi umożliwiać zdalne zatrzymanie z łatwo dostępnych miejsc poza 
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obsługiwanymi pomieszczeniami. Stanowiska te nie mogą być łatwo odcięte w przypadku pożaru  

w obsługiwanych pomieszczeniach. 

Systemy wentylacyjne do pomieszczeń maszynowych kategorii A, kuchni, pomieszczeń ro-ro, pomieszczeń 

na pojazdy, pomieszczeń kategorii specjalnej i pomieszczeń ładunkowych (konwencjonalne pomieszczenia 

ładunkowe) muszą być oddzielone od siebie i od systemów wentylacyjnych obsługujących inne 

pomieszczenia. Głowice systemów wentylacyjnych będą umieszczone na pokładzie otwartym i rozmieszczone 

w taki sposób, aby w przypadku pożaru w jednej z przestrzeni dym wydostający się przez głowice na pokładzie 

otwartym nie był zasysany przez wentylację wejściową pozostałych pomieszczeń. 

Wloty i wyloty wentylacji w ścianach zewnętrznych/na pokładach otwartych muszą być wyposażone  

w urządzenia zamykające, które nie muszą spełniać określonych wymagań. 

Wszystkie wloty i wyloty instalacji wentylacji pomieszczeń maszynowych, towarowych lub innych 

pomieszczeń wyposażonych w instalację zalewową muszą być wyposażone w hermetyczne zamknięcia, które 

można obsługiwać z zewnątrz. 

Wlotowe głowice wentylacyjne, a także wloty powietrza do systemów wentylacyjnych obsługujących 

przestrzenie jednostki/statku powinny znajdować się w odpowiedniej odległości od wylotów odpowietrzeń 

zbiorników paliwa i oleju i powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby uniemożliwić przedostawanie się 

oparów produktów naftowych kanałami wentylacyjnymi do tych przestrzeni. Głowice instalacji 

wentylacyjnych oraz wloty powietrza zlokalizowane na otwartym pokładzie będą odpowiednio zabezpieczone 

przed przedostawaniem się wody do kanałów wentylacyjnych. 

Rozmieszczenie kanałów wentylacyjnych i przepustów w pokładach, grodziach wodoszczelnych  

i przegrodach ognioodpornych 

W przypadku, gdy do celów wentylacji konieczne są przepusty kanałów wentylacyjnych przez grodzie 

wodoszczelne, liczba takich przepustów będzie w miarę możliwości ograniczona, a w miejscu przepustu 

należy zamontować zamknięcia o konstrukcji zapewniającej szczelność przegród, obsługiwane z pozycji 

powyżej pokładu grodzi. Kanał wentylacyjny w miejscu przepustu przez gródź powinien być wodoszczelny  

i mieć wytrzymałość odpowiadającą wytrzymałości grodzi. Przepust kanałów wentylacyjnych przez gródź 

zderzeniową jest niedopuszczalny. 

Włazy i pionowe przewody wentylacyjne prowadzone przez pokłady wodoszczelne w obrębie jednego 

przedziału wodoszczelnego poniżej pokładu grodziowego powinny być wodoszczelne i mieć wytrzymałość 

odpowiadającą wytrzymałości konstrukcji kadłuba jednostki/statku w przepuście. 

Przewody wentylacyjne przeznaczone do wentylacji pomieszczeń maszynowych kategorii A, kuchni, 

pomieszczeń ro-ro, pomieszczeń na pojazdy i pomieszczeń kategorii specjalnej nie mogą przechodzić przez 

pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia użytkowe lub stanowiska sterowania (zob. definicje w podrozdziale 

1.2 części V – Ochrona przeciwpożarowa) z wyjątkiem sytuacji, gdy: 

a) kanały o szerokości lub średnicy nie większej niż 300 mm są wykonane ze stali o grubości co najmniej 

3 mm, a kanały o szerokości lub średnicy większej niż 760 mm są wykonane ze stali o grubości co 

najmniej 5 mm, dla kanałów o wymiarach pośrednich grubość jest uzyskiwana poprzez interpolację 

liniową, 

b) kanały są odpowiednio podparte i usztywnione, 

c) kanały są wyposażone w automatyczne klapy pożarowe w pobliżu granic przepustów oraz 

d) kanały są izolowane do co najmniej 5 m od każdej klapy pożarowej, a izolacja spełnia wymagania dla 

przedziału co najmniej klasy A-60 albo 

e) kanały są wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi powyżej. 

Powyższe wymagania dotyczą również przewodów wentylacyjnych obsługujących pomieszczenia 

mieszkalne, pomieszczenia użytkowe lub stanowiska sterowania, przechodzących przez pomieszczenia 

maszynowe kategorii A, kuchnie, pomieszczenia dla pojazdów, pomieszczenia ro-ro i pomieszczenia kategorii 

specjalnej. 
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Kanały będą izolowane na całej powierzchni zewnętrznej przekroju. Kanały, które znajdują się na zewnątrz  

w pobliżu określonej przestrzeni i mają z nią jedną lub kilka powierzchni wspólnych, uznaje się za 

przechodzące przez określoną przestrzeń i izoluje się je na wspólnej powierzchni w odległości 450 mm od 

kanału. 

Przewody wentylacyjne przeznaczone do odprowadzania wybuchowych lub palnych oparów lub gazów nie 

mogą przechodzić przez przestrzenie zagrożone wybuchem, chyba że prowadzone są w gazoszczelnych 

tunelach. 

Pomieszczenia maszynowe kategorii A muszą być odpowiednio wentylowane, aby mieć pewność, że w czasie 

pracy z pełną mocą znajdujących się w nich maszyn lub kotłów w każdych warunkach pogodowych, w tym  

w ciężkich warunkach pogodowych, zapewnione jest odpowiednie doprowadzenie powietrza do pomieszczeń 

dla bezpieczeństwa i komfortu personelu oraz obsługi maszyn. Każde inne pomieszczenie maszynowe musi 

być odpowiednio wentylowane stosownie do jego przeznaczenia. Wloty przewodów wentylacyjnych do 

nawiewu powietrza do pomieszczeń maszynowych muszą być odpowiednio zabezpieczone i rozmieszczone 

w taki sposób, aby można było z nich korzystać w każdych warunkach atmosferycznych. 

Wentylacja przestrzeni maszynowych będzie wystarczająca w normalnych warunkach, aby zapobiec 

gromadzeniu się oparów oleju. Należy przewidzieć odprowadzanie gazów cięższych od powietrza z dolnych 

części tych przestrzeni, z miejsc pod płytami podłogowymi, w których mogą gromadzić się gazy, a także  

z miejsc montażu urządzeń układu paliwowego, osadników i zbiorników technologicznych. Środki sterowania 

przewidziane dla wentylacji mechanicznej obsługującej pomieszczenia maszynowe powinny być tak 

pogrupowane, aby mogły być obsługiwane z dwóch miejsc, z których jedno będzie się znajdować poza tymi 

pomieszczeniami, w pozycji awaryjnego wyłączenia pomp oleju opałowego i smarnego oraz uruchomienia 

instalacji gaśniczej. Środki przewidziane do zatrzymywania wentylacji mechanicznej pomieszczeń 

maszynowych muszą być całkowicie oddzielone od środków przewidzianych do zatrzymywania wentylacji 

innych pomieszczeń. 

Pomieszczenia kategorii specjalnej wentylacji będą wyposażone w wentylację mechaniczną zapewniającą  

co najmniej niżej wymienione wymiany powietrza: 

Przestrzenie kategorii specjalnej – 10 wymian powietrza na godzinę 

Zapotrzebowanie powietrza do wyznaczania bilansu cieplnego oblicza się na podstawie wzoru: 

 

𝑄ℎ =
𝑄

𝜌 𝑥 𝑐 𝑥 ∆𝑇
 

(4.1.1.6.3-1) 

 

Q – zyski ciepła z urządzeń – określa producent 

Ρ – gęstość powietrza 

ϲ – ciepło właściwe powietrza 

ΔT – różnica temperatur 

 

4.1.1.6.3.1 Parametry układu wentylacji 

1. Temperatura otoczenia 

Urządzenia elektryczne, w tym zamontowane wewnątrz obudów w tablicy rozdzielczej, powinny być 

przystosowane do pracy z obciążeniem znamionowym co najmniej w zakresie temperatur otoczenia podanych 

w tabeli 4.1.1.6.3.1-1. 
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Tabela 4.1.1.6.3.1-1 Minimalne zakresy temperatur powietrza zewnętrznego 

Lokalizacja 

Minimalny zakres temperatury powietrza 

zewnętrznego [°C] 

Od Do 

Maszynownie, kuchnie i podobne pomieszczenia, 

kotłownie, pomieszczenia mieszkalne. 
0 

+45 

 

Otwarte pokłady, przedziały urządzeń sterowych, 

ładownie suche, pokłady, przestrzenie zamknięte i 

podobne przestrzenie, które nie są wyposażone w 

ogrzewanie 

-25 

 
+45 

Komory ładunkowe i chłodnicze, ogólne 
Minimalna temperatura 

określona do montażu, 

ale nie powyżej -20 

 

 

 

+45 

Ładownie i komory chłodnicze do urządzeń, które są 

używane wyłącznie w instalacjach chłodniczych 
+35 

 

Elementy i instalacje będą zaprojektowane do pracy w temperaturze otoczenia w przestrzeniach  

z transformatorami, generatorem, rozdzielnicą, akumulatorem i elementami do ogrzewania i wentylacji  

w zakresie od 0°C do 55°C. 

Jeżeli dla urządzenia, w którym urządzenie uległo nagłemu uszkodzeniu, określono maksymalną krytyczną 

temperaturę otoczenia, temperatura ta powinna być o 10°C niższa od górnych wartości granicznych podanych 

w tabeli 1. 

2. Ciśnienie atmosferyczne 

Dopuszczalne ciśnienie atmosferyczne wynosi od 86 kPa do 106 kPa. 

3. Wilgotność 

Urządzenia elektryczne powinny być tak skonstruowane, aby mogły bezpiecznie i prawidłowo pracować  

w warunkach wilgotności względnej od 5% do 95%. 

4. Zanieczyszczenie solą 

Dopuszcza się atmosferę zanieczyszczoną solą do 1 mg soli na m3 powietrza, niezależnie od warunków 

temperatury i wilgotności. Dotyczy to urządzeń zewnętrznych wykonanych z materiałów podatnych na 

korozję. 

Instalacja wentylacji będzie wykonana w sposób zapewniający równomierną cyrkulację powietrza  

w przestrzeni oraz zapobiegający tworzeniu się kieszeni powietrznych. 

Należy przewidzieć rozwiązania umożliwiające szybkie wyłączenie wentylatorów i skuteczne zamknięcie 

kanałów wentylacyjnych w razie pożaru. Urządzenia te będą zlokalizowane poza przestrzeniami 

obsługiwanymi przez system wentylacyjny i będą dostępne w każdych warunkach atmosferycznych. 

5. Drogi dojazdowe do tych układów muszą spełniać następujące wymagania: 

1. muszą być wyraźnie oznakowane i mieć co najmniej 600 mm szerokości w świetle, 

2. muszą być wyposażone w jedną poręcz lub stalową linę bezpieczeństwa o średnicy nie mniejszej 

niż 10 mm oraz 

3. muszą mieć zapewnione odpowiednie środki dostępu (takie jak drabiny lub stopnie) do urządzeń 

zamykających do wentylatorów usytuowanych w wysokich lokalizacjach (tj. 1,8 m i wyżej). 

Ewentualnie w odniesieniu do tych zamknięć wentylacyjnych dopuszcza się zdalne zamykanie  

i wskazywanie położenia z mostka lub stanowiska gaśniczego. 

Wyloty wentylacji wywiewnej powinny znajdować się w bezpiecznym miejscu, z dala od maszyn lub innych 

urządzeń mogących stanowić źródło zapłonu. Otwory wentylacyjne wlotowe i wylotowe będą wyposażone  

w osłony z siatki ochronnej o oczkach nie większych niż 13 x 13 mm. 
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4.1.1.6.4. Wentylacja akumulatorni i szaf na akumulatory 

Instalacja wentylacji (zarówno wlotowej jak i wylotowej) akumulatorni i szaf na akumulatory będzie 

niezależna i będzie zapewniać usuwanie powietrza z górnych części wentylowanych pomieszczeń i szaf. 

Kanały wentylacyjne (zarówno wlotowe jak i wylotowe) będą gazoszczelne. 

Do dolnych części pomieszczeń i szaf zapewniony będzie nawiew świeżego powietrza. 

Wyloty na zewnątrz kanałów wentylacyjnych będą tak rozmieszczone, aby nie dopuszczać do przedostawania 

się wody, opadów i ciał stałych. Na kanałach tych nie należy montować przerywaczy płomienia.  

Wyloty kanałów wentylacyjnych wywiewnych będą usytuowane w miejscach, w których odprowadzane gazy 

nie będą stwarzać zagrożenia pożarowego. 

Instalacja wentylacji pomieszczeń baterii akumulatorów będzie wyposażona w środki do jej zamykania, jeżeli: 

1. akumulatornia nie otwiera się bezpośrednio na otwarty pokład, 

2. otwór wentylacyjny akumulatorni należy wyposażyć w urządzenie zamykające, w którym wysokość 

zrębnic wentylacyjnych usytuowanych w położeniu 1 nie przekracza 4500 mm, a w położeniu  

2 – 2300 mm, chyba że akumulatornię wyposażono w stałą instalację gaśniczą gazową. 

W przypadku gdy instalacja wentylacji akumulatorni i szafy na akumulator jest wyposażona w urządzenie 

zamykające, zastosowanie mają następujące wymagania: 

3. urządzenie zamykające wlotów i wylotów kanałów wentylacyjnych powinny być zamykane z pozycji 

na zewnątrz przestrzeni wentylowanej. Środki zamykające powinny być łatwo dostępne, wyraźnie  

i trwale oznakowane oraz wskazywać, czy odcięcie jest otwarte czy zamknięte, 

4. aby ograniczyć możliwość przypadkowego zamknięcia, należy zapewnić następujące łatwo widoczne 

ostrzeżenie: 

Urządzenie zamykające należy utrzymywać w położeniu otwartym i zamykać wyłącznie w razie pożaru lub 

innego zagrożenia – Gaz wybuchowy. 

4.1.1.6.5. Instalacja wentylacji nadciśnieniowej 

W przypadku tej instalacji wszystkie inne układy, np. urządzenia elektryczne, instalacja ppoż., oświetlenie 

awaryjne, instalacje teletechniczne itp. należy odpowiednio dostosować. W tym celu należy również 

odpowiednio rozmieścić drzwi i inne otwory, a śluza powietrzna może w praktyce obsługiwać miejsce 

wypływu powietrza. 

4.1.1.6.6. Chłodzenie i zapobieganie kondensacji 

W przypadku zastosowania dodatkowego chłodzenia spełnione muszą być co najmniej następujące 

wymagania: 

1. Alarm musi się uruchomić w przypadku zatrzymania silników chłodzenia pomocniczego  

lub wentylacji pomocniczej. Monitorowanie przepływu będzie można zrealizować za pomocą 

odpowiedniego systemu alarmowego. 

2. W urządzeniach chłodzonych należy zapewnić monitorowanie temperatury uzwojeń z zastosowaniem 

alarmów automatycznych. 

Jeżeli chłodzenie urządzeń odbywa się wyłącznie za pomocą ogólnej wentylacji pomieszczenia, czujniki 

temperatury nie są wymagane, lecz są zalecane. 

Jeżeli chłodzenie urządzeń odbywa się za pomocą wymienników ciepła powietrze/woda, wówczas należy  

je zabezpieczyć przed wyciekiem i kondensacją. Należy zapewnić alarm wycieku. Wymienniki ciepła  

w urządzeniach wysokiego napięcia muszą być typu dwuprzewodowego. 

Dla urządzeń o wysokim prawdopodobieństwie występowania kondensacji należy zapewnić instalacje 

grzewcze. Ogrzewanie musi się załączać automatycznie. 
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4.1.1.6.7. Zasady obsługi i konserwacji 

Należy określić i spełnić wymagania dotyczące wentylacji w rzeczywistych trybach pracy, tj.podczas 

normalnej pracy, w różnych sytuacjach pracy awaryjnej oraz w sytuacji black startu. Zapewniona będzie 

niezbędna dyspozycyjność układów wentylacji wraz z zasilaniem. 

Wentylacja naturalna w strefach modułów niebezpiecznych jest z punktu widzenia bezpieczeństwa uważana 

za wystarczającą, gdy średnia szybkość wentylacji na poziomie 12 wymian powietrza na godz. w strefach jest 

zapewniona przez 95% roku. Potencjalne strefy stagnacji należy poddać ocenie i w razie potrzeby na podstawie 

analizy ryzyka dla bezpieczeństwa podjąć środki ostrożności. 

Silniki elektryczne wentylatorów w „przedziałach maszynowych” będą wyposażone w co najmniej dwa zdalne 

wyłączniki, z których jeden będzie znajdować się poza tymi przedziałami i ich osłonami, ale w bezpośrednim 

sąsiedztwie wejść do tych przedziałów. 

Wentylacja nawiewno-wywiewna w przestrzeniach chronionych instalacją gaśniczą będzie zatrzymywać się 

automatycznie po uruchamianiu tej instalacji. 

Zdalne wyłączniki silników elektrycznych wentylatorów mają być zgrupowane na jednostce w taki sposób, 

aby wszystkie silniki elektryczne można było zdalnie wyłączać z nie więcej niż trzech miejsc. 

4.1.1.7. Urządzenia uziemiające 

Wszystkie elementy przewodzące, ale normalnie niebędące pod napięciem oraz części metalowe powinny być 

wyposażone w elektrycznie przewodzące połączenie z konstrukcją. 

Części przewodzące urządzeń, których można dotknąć, a które normalnie nie są pod napięciem, lecz mogą 

znaleźć się pod niebezpiecznym napięciem styku w razie zwarcia, należy podłączyć (uziemić) do głównej 

metalowej konstrukcji instalacji. Urządzenia te można uznać za bezpośrednio połączone z konstrukcją,  

pod warunkiem że po zamontowaniu powierzchnie stykające się z nią są czyste i wolne od rdzy, zgorzeliny 

lub farby i solidnie ze sobą skręcone. 

Wszystkie elementy metalowe w przedziałach ruchu elektrycznego należy objąć połączeniem 

wyrównawczym. Zalicza się tu: 

1. metalowe części konstrukcyjne, 

2. instalacje metalowe, 

3. instalacje wewnętrzne, 

4. zewnętrzne części przewodzące i przyłącza podłączone do konstrukcji. 

Przewody wyrównawcze powinny być jak najkrótsze i mieć przekrój obliczeniowy zgodny z normą IEC 

62305-3 Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia, tabela 8 i 9. 

Metalowe powłoki kablowe, pancerze i ekrany muszą być skutecznie uziemione. 

W miarę możliwości kable wchodzące powinny wchodzić do strefy ochrony odgromowej w tym samym 

miejscu i być podłączone do tej samej szyny łączącej. Jeżeli kable wchodzące wchodzą do strefy ochrony 

odgromowej w różnych miejscach, każdy kabel należy podłączyć do szyny łączącej oraz podłączyć 

odpowiednie szyny łączące strefy (zob. norma IEC 62305-3, podpunkt 5.4). 

Pełne i trwałe uziemienie platformy i jej elementów jest wymagane za pomocą rozwiązań funkcjonalno-

ochronnych. Projekt układu uziemiającego stacji elektroenergetycznych będzie zgodny z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich częściach norm serii IEC 60364 i IEC 62305. Projekt i montaż systemu 

elektroenergetycznego wysokiego napięcia opisano w normach EN 61936-1 i EN 50522. 

Chociaż wyżej wymienione normy mają ogólne zastosowanie wyłącznie do instalacji lądowych, będą one 

stanowić podstawę układu uziemiającego morskich stacji elektroenergetycznych. Układ uziemiający zostanie 

zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić wystarczające zabezpieczenie przed uszkodzeniem na skutek 

wyładowań atmosferycznych. Ponadto napięcia krokowe i dotykowe nigdy nie mogą przekraczać wartości 

granicznych podanych w normach, aby zapobiec szkodliwym porażeniom prądem, które zagrażają życiu. 
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Wymagane uziemienie funkcjonalne i ochronne zostanie określone i opracowane w szczegółowej analizie 

uziemienia z uwzględnieniem najdalej idących scenariuszy pracy i prądów zwarciowych.  

Przewody uziemiające funkcjonalne będą dobrane z uwzględnieniem naprężeń termicznych i mechanicznych 

występujących podczas zwarć, np. zgodnie z zasadami podanymi w normie EN 61936-1 i EN 50522,  

jak wskazano powyżej. 

Wybór metody uziemienia punktu zerowego zostanie określony z uwzględnieniem struktury sieci, koncepcji 

zabezpieczeń i pożądanej pewności zasilania. Należy opisać dobór odpowiednich przekrojów obliczeniowych 

przewodów ochronnych wyrównawczych. Podłączenie i oznaczenie przewodów wyrównawczych zostanie 

określone w oparciu o powyższe normy. Połączenia śrubowe do mocowania zespołów lub elementów nie są 

uważane za połączenia przewodzące prąd elektryczny.Układ połączeń wyrównawczych zostanie oceniony  

na podstawie planu połączeń wyrównawczych obejmującego wszystkie główne połączenia wyrównawcze  

i uziemiające stacji, przedstawiającego ogólny układ połączeń wyrównawczych wraz z lokalizacją szyn 

łączących w obrębie różnych stref ochrony odgromowej, przewodów łączących z ich przekrojami 

obliczeniowymi. 

Połączenie przewodu uziemiającego z konstrukcją powinno być zlokalizowane w miejscu, w którym można 

je łatwo sprawdzić. Połączenia przewodów uziemiających będą posiadały zabezpieczenia antykorozyjnie. 

Należy uwzględnić i unikać niezamierzonego przenoszenia potencjału pomiędzy układem uziemiającym 

platformy a innymi układami, takimi jak np. układ uziemiający silników wiatrowych. Kontenery zabudowane 

na platformie będą połączone z konstrukcją za pomocą przynajmniej 2 równomiernie rozmieszczonych 

dodatkowych przewodów uziemiających. 

Każdy kontener/pomieszczenie instalacyjne będzie wewnątrz wyposażone w jeden główny zacisk 

uziemiający. 

Urządzenia elektryczne, szafy, metalowe ramy i inne obudowy będą połączone za pomocą podkładek 

gwiazdowych w przewodach uziemiających podłączonych do tej szyny uziemiającej. 

Konstrukcje wsporcze mocowane izolacyjnie, takie jak np. maszyny mocowane na wibroizolatorach, 

nadbudowy aluminiowe lub lądowiska dla śmigłowców będą połączone z konstrukcją za pomocą przewodów 

giętkich lub skręconych taśm miedzianych. Połączenia będą miały wysoką przewodność elektryczną i będą 

odporne na korozję. Minimalny przekrój wynosi 50 mm2 na przewód. 

4.1.1.8. Tablice rozdzielcze 

4.1.1.8.1 Informacje ogólne 

Układy rozdziału wtórnego to te układy, które powinny zapewniać funkcjonalność w następującym zakresie: 

a) bezpieczeństwo personelu pracującego na platformie, 

b) działanie obwodów pierwotnych stacji, 

c) monitorowanie wydajności instalacji stacji elektroenergetycznej, 

d) wykrywanie i zarządzanie usterkami w całej stacji, 

e) zarządzanie pracą urządzeń w środowisku. 

4.1.1.8.2. Wymagania dotyczące zasilania 

Stacja powinna mieć zarówno zasilanie prądem przemiennym o niskim napięciu jak i prądem stałym, 

zapewniając tym samym bezpieczeństwo i ochronę platformy oraz pracowników obsługujących instalacje 

zasilane z tych sieci. Wymagania w zakresie sieci nn AC i nn DC należy wykonać z uwzględnieniem 

następujących punktów: 

4.1.1.8.2.1. Zasilanie prądem przemiennym o niskim napięciu 

Urządzenia pracujące w stacji elektroenergetycznej powinny być zasilane odpowiednim znamionowym 

prądem przemiennym o niskim napięciu (nn AC), rozprowadzanym w całej stacji w celu zapewnienia zasilania 

odbiorów. Powinno być to zasilanie trójfazowe 50/60 Hz, 400 V. 
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Zasilanie 400 V powinno być realizowane z transformatorów potrzeb własnych obniżających napięcia  

z poziomu napięcia SN kabli wewnętrznych farmy. W normalnych warunkach pracy transformator powinien 

być zdolny do zasilania wszystkich odbiorów, zarówno zasadniczych, jak i niezasadniczych. 

W nietypowych warunkach pracy układ nn AC powinien być dostarczany z rezerwowego źródła zasilania. 

Zasadnicze i niezasadnicze odbiory ze stacji powinny być zasilane przez rezerwowy agregat Diesla. 

4.1.1.8.2.2. Obciążenia układu nn AC 

Obciążenia można podzielić na dwie kategorie: te, które występują, gdy stacja jest podłączona do sieci 

(obciążenia normalne) oraz te, które powinny być podtrzymane w przypadku utraty połączenia z siecią 

(obciążenia zasadnicze). Obciążenia można również podzielić na dwa rodzaje obciążeń, obciążenie związane 

z główną elektrownią stacji oraz obciążenie wymagane dla „usług budowlanych”. Obciążenia „zasadnicze”  

i obciążenia „niezasadnicze” są sumą obciążeń „normalnych”. 

4.1.1.8.2.2.1. Obciążenia zasadnicze 

Układ rozdziału nn AC powinien być zaprojektowany tak, aby obciążenia zasadnicze i niezasadnicze były 

rozdzielone. Wiele obciążeń „usług budowlanych” powinno być zasilanych z tablic rozdzielczych 

bezpośrednio z „magistrali pierwotnej” głównego układu nn AC. Podrozdzielnice nn AC powinny być 

podzielone na odpowiednie kategorie obciążeń: „zasadnicze” i „niezasadnicze”. 

1. system przeciwpożarowy układu zasilania, 

2. ładowarka akumulatorów zasilających, 

3. rozdzielnice zasilające. 

4. W warunkach odbiegających od normalnych rozdzielnice nn AC powinny zasilać: 

1. mechanizm wyłącznika zasilania, 

2. napędy odłączników, 

3. transformatory, 

4. ogrzewanie antykondensacyjne, 

5. oświetlenie szafy, 

6. sterowanie warunkami środowiskowymi, 

7. zwiększanie ciśnienia powietrza i wentylacja, 

8. mechanizm i sterowanie ogrzewaniem antykondensacyjnym, 

9. pompy odwodnień, 

10. pomieszczenia mieszkalne doraźne, 

11. oświetlenie awaryjne i dojazdowe, 

12. ograniczone ogrzewanie do celów antykondensacyjnych. 

Żuraw stacji powinien pozostawać sprawny, aby umożliwiać wprowadzanie na platformę sprzętu 

remontowego i części zamiennych. 

Systemy elektroniczne ochrony obiektu 

Dowolne systemy, które nie mają własnego wbudowanego zasilania rezerwowego 

4.1.1.8.2.2.2. Obciążenia niezasadnicze 

a) transformatory i pozostała instalacja główna, 

b) pompy do mycia pokładu, 

c) gniazda spawalnicze, 

d) gniazda układu uzdatniania oleju, 

e) układ zasilania konserwacji i prób. 

4.1.1.8.2.3. Budowa i montaż 

Konfiguracja i budowa systemu rozdzielnicy nn AC może mieć znaczący wpływ na ogólną dyspozycyjność 

zasilaczy prądu stałego potrzeb własnych. Aby osiągnąć wymaganą wydajność, przy określaniu konfiguracji  

i projektu należy wziąć pod uwagę tryby i konsekwencje awarii. 
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1. Schemat jednokreskowy nn AC: 

1. odcinek magistrali lub połączenie wzajemne, 

2. liczba odcinków szyn zbiorczych, 

3. automatyka, 

4. pozycja w rezerwie w porównaniu z normalnymi dostawami 

2. Tablica nn AC – struktura fizyczna: 

1. dostęp do przyłącza kablowego, 

2. zastosowanie wyłączników nadprądowych lub bezpiecznikowych, 

3. oddzielne tabele dla obciążeń „zasadniczych” i „niezasadniczych”, 

4. klasa konstrukcyjna, 

5. segregacja odcinka magistrali, 

6. stopień separacji wewnętrznej 

2. Segregacja materiałów eksploatacyjnych 

3. Zapewnienie kompletnego systemu elektroenergetycznego „systemu 1” / „systemu 2”. 

4. Podwójne linie zasilające do każdego obciążenia zasadniczego. 

Zaleca się, aby zasilacze pomocnicze obsługujące funkcje „redundantne” korzystały z różnych tras kablowych, 

aby uniknąć sytuacji, gdy pojedynczy wypadek odłącza oba źródła. Projekt powinien uwzględniać możliwość 

naprawy lub wymiany kabla w przypadku jego uszkodzenia, szczególnie gdy prowadzenie kabla powoduje 

ograniczenie dostępu. 

Układ nn AC i powiązane zabezpieczenia powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby możliwe było 

usunięcie awarii w dowolnej części układu bez wyłączania z eksploatacji nieuszkodzonego wyposażenia lub 

bez negatywnego wpływu na dyspozycyjność głównych połączeń przesyłowych. Tablica nn AC i system 

zasilania rezerwowego powinny być w pełni zautomatyzowane, aby zapewnić ciągłość zasilania obciążeń 

„zasadniczych”. Zaleca się koordynację z lokalnymi ustaleniami dotyczącymi „przełączania zasilania”. 

System powinien również mieć zabezpieczenie przed równoległym podłączeniem agregatu Diesla do systemu. 

Układy zabezpieczeń generatora powinny uruchamiać się tylko w przypadku awarii, która prowadzi  

do natychmiastowej awarii urządzeń. 

4.1.1.8.2.4. Zasilanie prądem stałym o niskim napięciu 

Jeżeli dostępna jest moc nn AC, napięcie układu nn DC powinno być wytwarzane za pomocą kombinacji 

akumulatorów i ładowarek. W warunkach eksploatacyjnych, w których zasilanie nn AC nie jest dostępne, 

zaleca się uwzględnienie wymaganej pojemności magazynowania energii. Aby zminimalizować wymaganą 

pojemność akumulatora, obciążenia nn DC wymagane w systemach bezpieczeństwa powinny być oddzielone 

od obciążeń użytkowych nn DC. Zasilacze do ładowania akumulatorów powinny być zasilane z układu nn AC 

zainstalowanego w stacji elektroenergetycznej. 

4.1.1.8.2.5. Obciążenia układu nn DC 

W przypadku zastosowań morskich obciążenia nn DC, które powinny być zasilane, można podzielić na dwie 

kategorie. Pierwsze to obciążenia, które są pod napięciem, gdy układ nn AC jest zasilany z układu nn AC 

(obciążenia normalne) oraz te, które powinny być utrzymywane w przypadku utraty mocy nn AC (obciążenia 

znaczące). 

1. Utrzymywane obciążenia zasadnicze nn DC 

Układ rozdziału nn DC powinien być zaprojektowany do rozdzielania obciążeń zasadniczych  

i niezasadniczych: 

a) komunikacja, sterowanie i SCADA, 

b) bezpieczeństwo – układy pomocnicze stacji, 

c) oświetlenie awaryjne i dojazdowe, 

d) zasilanie rozdzielnicy – układy pomocnicze stacji, 

e) systemy bezpieczeństwa – mogą mieć własne wbudowane zasilanie rezerwowe. 
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2. Obciążenia użytkowe nn DC 

Obciążenia użytkowe to obciążenia, z którymi mamy do czynienia wyłącznie przy zasilaniu układów WN lub 

SN na platformie: 

a) bezpieczeństwo – instalacje wysokiego i średniego napięcia w stacji, 

b) zasilanie tablicy rozdzielczej – stacje układów wysokiego i średniego napięcia, 

c) materiały do konserwacji i prób, 

d) materiały do prób automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej. 

4.1.1.8.2.6. Budowa i montaż 

Konfiguracja i budowa rozdzielnicy nn DC może mieć znaczący wpływ na ogólną dyspozycyjność zasilaczy 

prądu stałego potrzeb własnych. Aby osiągnąć wymaganą wydajność, przy określaniu konfiguracji i projektu 

należy wziąć pod uwagę tryby i konsekwencje awarii. 

1. Schemat jednokreskowy nn DC: 

1. lokalizacja przyłącza zasilania DC, 

2. ilość odcinków szyn zbiorczych na panelu oprzyrządowania, 

3. urządzenia do połączeń poprzecznych, 

4. liczba ładowarek, 

5. liczba akumulatorów, 

6. automatyka. 

2. Tablica nn DC – struktura fizyczna: 

1. dostęp do przyłącza kablowego, 

2. zastosowanie wyłączników nadprądowych lub bezpiecznikowych, 

3. klasa konstrukcyjna, 

4. stopień separacji wewnętrznej 

5. oddzielenie wyłącznika sprzęgłowego, 

6. budowa modułowa, 

7. oddzielne tablice Systemu 1 i Systemu 2 oraz dla obciążeń „zasadniczych” i „niezasadniczych”. 

3. Segregacja materiałów eksploatacyjnych: 

1. Zapewnienie kompletnego systemu elektroenergetycznego „systemu 1” / „systemu 2”. 

2. Podwójne linie zasilające do każdego obciążenia zasadniczego. 

Zaleca się, aby zasilacze pomocnicze obsługujące funkcje „redundantne” korzystały z różnych tras kablowych, 

aby uniknąć sytuacji, gdy pojedynczy wypadek odłącza oba źródła. Projekt powinien uwzględniać możliwość 

naprawy lub wymiany kabla w przypadku jego uszkodzenia, szczególnie gdy prowadzenie kabla powoduje 

ograniczenie dostępu. 

Tablica nn DC i system zasilania rezerwowego powinny być w pełni zautomatyzowane, aby zapewnić ciągłe 

zasilanie obciążeń „niezasadniczych”, i powinny być skoordynowane z wszelkimi lokalnymi ustaleniami  

w zakresie „przełączania zasilania”. 

4.1.1.8.3. Redundancja 

W celu uzyskania wysokiej niezawodności układu zasilania prądem stałym wymagany jest redundantny układ 

dwuakumulatorowy. Układ powinien składać się z dwóch akumulatorów o tych samych parametrach 

znamionowych, odpowiednich ładowarek i innych urządzeń wymaganych do obsługi i konserwacji układu. 

Oba układy akumulatorów powinny być podłączone do obciążenia za pomocą detektora z matrycą 

fotodiodową. Utrata jednego z układów akumulatorów nie powinna wpływać na pracę stacji. Pojemność 

akumulatorów powinna być dobrana przez projektanta układu nn DC. 

4.1.1.8.4. Wymagania środowiskowe 

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład wyposażenia obwodów wtórnych platformy powinny spełniać 

wymagania technologiczne przedstawione w niniejszym rozdziale. Urządzenia zainstalowane na platformie 



 
 

 

Strona 203 z 511 
 
 

powinny spełniać wymagania międzynarodowych norm IEC (przedstawionych poniżej), które uznaje się za 

odpowiednie w kontekście zastosowań morskich. Zaleca się również, aby każde urządzenie wchodzące w skład 

obwodów wtórnych platformy miało certyfikat morski wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą. 

Organizacje, które mogą wydawać odpowiednie certyfikaty, to np. DNV GL, Bureau Veritas, Green Marine  

i IMCI. Zakres certyfikowanych urządzeń zależy od organizacji, która zatwierdzi MFW. 

4.1.1.8.4.1. Wykaz norm 

4.1.1.8.4.1.1. Normy i przepisy 

1. Seria IEC 60092 Instalacje elektryczne na statkach 

2. Seria IEC 60300-3-11 
Zarządzanie niezawodnością – Część 3-11: Przewodnik zastosowań – Obsługiwanie 

ukierunkowane na nieuszkadzalność 

3. Seria IEC 60364-7 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7: Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji 

4. Seria IEC 61000 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 

5. Seria IEC 61099 
Ciecze elektroizolacyjne – Wymagania techniczne dla świeżych syntetycznych estrów 

organicznych do zastosowań elektrycznych 

6. Seria IEC 61400-3 
Systemy wytwarzania energii wiatrowej – Część 3: Wymagania projektowe dla stałych 

przybrzeżnych turbozespołów wiatrowych 

7. Seria IEC 61892 Ruchome i stałe platformy morskie – Instalacje elektryczne 

8. ISO 8862 
Klimatyzacja i wentylacja central manewrowo-kontrolnych na statkach – Założenia 

projektowe i metody obliczeń 

9. ISO 9943 
Budownictwo okrętowe – Wentylacja i przygotowanie powietrza w kuchniach i pentrach 

z urządzeniami kuchennymi 

10. ISO 13702 
Przemysł naftowy i gazowniczy – Kontrola i łagodzenie pożarów i wybuchów na 

morskich instalacjach wydobywczych – Wymagania i wytyczne 

11. ISO 14224 
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy – Gromadzenie i wymiana danych 

dotyczących niezawodności i konserwacji sprzętu 

12. ISO 15138 
Przemysł naftowy i gazowniczy – Morskie instalacje wytwórcze. Ogrzewanie, 

wentylacja i klimatyzacja 

13. ISO 17631 
Statki i technika morska – Plany okrętowe dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 

środków ratunkowych i środków ewakuacji 

14. ISO 17776 
Przemysł naftowy i gazowniczy – Morskie instalacje eksploatacyjne – Zarządzanie 

zagrożeniem poważnymi wypadkami podczas projektowania nowych instalacji 

15. ISO 19900 Przemysł naftowy i gazowniczy – Wymagania ogólne dotyczące konstrukcji morskich 

16. Seria ISO 19901 
Przemysł naftowy i gazowniczy – Szczególne wymagania dotyczące konstrukcji 

morskich 

17. Kodeks LSA Międzynarodowy kodeks środków ratunkowych (LSA – Life-Saving Appliance) 

18. Kodeksy NFPA Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpożarowej 

19. NORSOK H-001 Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja 

20. NORSOK H-003 Instalacje ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz instalacje sanitarne 

21. NORSOK M-501 Przygotowanie powierzchni i powłoka ochronna 

22. NORSOK N-006 Ocena integralności konstrukcyjnej istniejących morskich konstrukcji nośnych 

23. SOLAS Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu 
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4.1.1.8.4.2. Drgania i przyspieszenie 

Urządzenia i elementy elektryczne będą tak skonstruowane, aby wytrzymywały i działały prawidłowo bez 

poluzowania połączeń elektrycznych co najmniej z amplitudą prędkości drgań 20 mm/s w zakresie 

częstotliwości od 5 do 50 Hz. Drgania mogą powstać w wyniku fal, pływów i wiatru oraz rezonansu  

z drganiami i przyspieszeniem urządzeń wirujących lub wibracyjnych. 

W przypadku urządzeń montowanych elastycznie szczególną uwagę należy zwrócić na ich konstrukcję, 

ponieważ mogą w ich przypadku wystąpić większe drgania. 

4.1.1.8.4.3. Temperatura otoczenia 

Urządzenia elektryczne, w tym zainstalowane wewnątrz obudów w tablicy rozdzielczej, powinny być 

przystosowane do pracy z obciążeniem znamionowym co najmniej w zakresie temperatur otoczenia podanych 

w tabeli poniżej. 

Tabela 4.1.1.8.4.3-1 Minimalne zakresy temperatur powietrza zewnętrznego 

Lokalizacja 

Minimalny zakres temperatury powietrza 

zewnętrznego [°C] 

Od Do 

Maszynownie, kuchnie i podobne pomieszczenia, 

kotłownie, pomieszczenia mieszkalne. 
0 

+45 

 

Otwarte pokłady, przedziały urządzeń sterowych, 

ładownie suche, pokłady, przestrzenie zamknięte i 

podobne przestrzenie, które nie są wyposażone w 

ogrzewanie 

-25 

 
+45 

Komory ładunkowe i chłodnicze, ogólne Minimalna temperatura 

określona do montażu, 

ale nie powyżej -20 

+45 

Ładownie i komory chłodnicze do urządzeń, które są 

używane wyłącznie w instalacjach chłodniczych 
+35 

 

Elementy i instalacje będą zaprojektowane do pracy w temperaturze otoczenia w przestrzeniach  

z transformatorami, generatorem, rozdzielnicą, akumulatorem i elementami do ogrzewania i wentylacji  

w zakresie od 0°C do 55°C. 

Jeżeli dla urządzenia, w którym urządzenie uległo nagłemu uszkodzeniu, określono maksymalną krytyczną 

temperaturę otoczenia, temperatura ta powinna być o 10°C niższa od górnych wartości granicznych podanych 

w tabeli 1. 

4.1.1.8.4.4. Ciśnienie atmosferyczne 

Dopuszczalne ciśnienie atmosferyczne wynosi od 86 kPa do 106 kPa. 

4.1.1.8.4.5. Wilgotność 

Urządzenia elektryczne powinny być tak skonstruowane, aby mogły bezpiecznie i prawidłowo pracować  

w warunkach wilgotności względnej od 5% do 95%. 

4.1.1.8.4.6. Promieniowanie słoneczne 

Projekt urządzeń elektrycznych przeznaczonych do montażu zewnętrznego powinien również uwzględniać 

warunki środowiskowe, takie jak narażenie na promieniowanie UV. Przy projektowaniu jako podstawę 

projektową należy przyjąć promieniowanie słoneczne 1000 W/m2. 

4.1.1.8.4.7. Zanieczyszczenie powietrza 

Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza nie powinno przekraczać poziomów 3C1/3S1. Poziom ten jest 

znikomy i bezpieczny dla zdrowia. 
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4.1.1.8.4.8. Zanieczyszczenie solą 

Dopuszcza się atmosferę zanieczyszczoną solą do 1 mg soli na m3 powietrza, niezależnie od warunków 

temperatury i wilgotności. Dotyczy to urządzeń zewnętrznych wykonanych z materiałów podatnych na 

korozję. 

4.1.1.8.4.9. Typy obudowy 

Obudowy urządzeń zainstalowanych na platformie powinny spełniać wymagania normy IEC 60529.  

Norma ta określa stopień ochrony obudowy urządzenia w odniesieniu do miejsca jej montażu. 

 

Tabela 4.1.1.8.4.9-1 Typy obudów w zależności od lokalizacji 

 

EN PL 

Location Lokalizacja 

Switchgear and transformers Rozdzielnica i transformatory 

Luminaries Oprawy oświetleniowe 

Rotating machines Maszyny wirujące 
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Heating appliances Urządzenia grzewcze 

Socket outlets Gniazda wtyczkowe 

Miscellaneous such as switches and 

connection boxes 

Różne, takie jak przełączniki i skrzynki 

przyłączeniowe 

Instrumentation and communication 

components 

Elementy aparatury kontrolno-pomiarowej i 

systemów komunikacji 

Engine and boiler rooms 15) Maszynownie i kotłownie 15) 

Above the floor 1) Nad posadzką 1) 

Below the floor Pod posadzką 

Dry control rooms and switchboard rooms 
Suche pomieszczenia sterowni i tablicy 

rozdzielczej 

Navigation bridge, radio room, control 

stations 

Mostek nawigacyjny, radio, stacje 

kontrolne 

Closed compartments for fuel oil and 

lubrication oil separators 

Zamknięte przedziały separatorów oleju 

opałowego i smarnego 

Fuel oil tanks 2) Zbiorniki oleju opałowego 2) 

Ballast and other water tanks, bilge wells 2) 
Zbiorniki balastowe i inne zbiorniki wodne, 

studzienki zęzowe 2) 

Ventilation ducts 13) Kanały wentylacyjne 13) 

Deckhouses, forecastle spaces, steering gear 

compartments and similar spaces 

Pokłady, przestrzenie dziobówki, 

przedziały urządzeń sterowych i podobne 

przestrzenie 

Ballast pump rooms, columns, bellow main 

deck and pontoons and imilar rooms below 

the load line 

Pomieszczenia pomp balastowych, 

kolumny, główny pokład mieszkowy i 

pontony oraz podobne pomieszczenia 

poniżej linii obciążenia 

Cargo holds, keel ducts, pipe tunnels 4) 
Ładownie, kanały stępkowe, tunele rurowe 

4) 

Open deck, keel ducts Otwarty pokład, kanały stępkowe 

Battery rooms, paint stores. welding gass 

bottle stores or areas that may be hazardous 

due to carfo or processes onboard 7) 

Pomieszczenia akumulatorów, magazyny 

farby, magazyny na butle z gazem 

spawalniczym lub obszary, które mogą być 

niebezpieczne ze względu na obecność 

ładunku lub procesów na pokładzie 7) 

Dry accommodation spaces Suche pomieszczenia mieszkalne 

Bath rooms and showers Łazienki i prysznice 

Galleys, laundries and similar rooms 10) 
Kuchnie, pralnie i podobne pomieszczenia 

10) 

IP 2X IP 2X 

N N 
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EN PL 

Location Lokalizacja 

Switchgear and transformers Rozdzielnica i transformatory 

Luminaries Oprawy oświetleniowe 

Rotating machines Maszyny wirujące 

Heating appliances Urządzenia grzewcze 

Socket outlets Gniazda wtyczkowe 

Miscellaneous such as switches and 

connection boxes 

Różne, takie jak przełączniki i skrzynki 

przyłączeniowe 

Instrumentation and communication 

components 

Elementy aparatury kontrolno-pomiarowej i 

systemów komunikacji 

(N: Normally not accepted for Installation in 

this location.) 

(N: Zazwyczaj nie dopuszcza się montażu w 

tym miejscu.) 
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1) Switchboards and transformers in engine 

and boiler rooms above the floor may be 

accepted with IP21 when the switchgear or 

transformer has a roof with eaves. If there is 

a chance of dripping water from piping, 

condensed water, etc. then a higher IP rating 

may be necessary. If there is no chance of 

dripping water, and the room is equipped 

with air conditioning system, the IP rating 

for control desks may be as required for dry 

accommodation spaces. 

1) Tablice rozdzielcze i transformatory w 

maszynowniach i kotłowniach nad posadzką 

mogą być dopuszczalne ze stopniem 

ochrony IP21, gdy rozdzielnica lub 

transformator jest wyposażony w dach z 

okapem. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo 

wycieku wody z rurociągów, skroplonej 

wody itp., konieczne może być 

zastosowanie wyższej klasy ochrony IP. 

Jeżeli nie ma miejsc, w których mogłaby 

skapywać woda, a pomieszczenie jest 

wyposażone w klimatyzację, stopień 

ochrony dla pulpitów sterowniczych może 

być zgodny z wymaganiami dla suchych 

pomieszczeń mieszkalnych. 

For cable pipes and ducts through fuel oil 

and water tanks, see [3.7]. 

Rury i kanały kablowe przechodzące przez 

zbiorniki oleju opałowego i wody opisano w 

[3.7]. 

Such equipment shall be provided with 

heating for keeping It dry when not in use, 

regardless of IP rating. Heating elements, if 

any, shall normally be automatically 

switched on when the equipment is switched 

off. Continuously connected heating 

elements may be accepted provided the 

maximum allowed temperatures are 

maintained when the equipment Is in 

operation. 

Urządzenia te będą wyposażone w 

ogrzewanie w celu utrzymania ich w stanie 

suchym, gdy nie będą używane, niezależnie 

od stopnia ochrony IP. Elementy grzejne, 

jeśli występują, będą normalnie załączane 

automatycznie po wyłączeniu urządzenia. 

Elementy grzejne przyłączone w sposób 

ciągły mogą być dopuszczalne pod 

warunkiem utrzymania maksymalnych 

dopuszczalnych temperatur podczas pracy 

urządzenia. 

For enclosures In cargo holds, placed so that 

they are liable to come into contact with the 

cargo or cargo handling gear, see Sec.3 

[4.1], For truck battery charging 

arrangements, see Sec.2 [9]. For electrical 

installations in cargo holds for dangerous 

goods, see Pt.6 Ch.S Sec.10. For closed 

vehicle spaces, closed ro-ro spaces and 

special category spaces see SOLAS Reg. II-

2/20 3.2. 

W przypadku obudów w ładowniach 

umieszczonych w taki sposób, że mogą 

wchodzić w kontakt z ładunkiem lub 

urządzeniem przeładunkowym zob. pkt 3 

[4.1], w przypadku układów ładowania 

akumulatorów wózków zob. pkt 2 [9]. 

Instalacje elektryczne w ładowniach na 

towary niebezpieczne – patrz część 6 

rozdział S pkt 10. W przypadku 

zamkniętych pomieszczeń na pojazdy, 

zamkniętych pomieszczeń ro-ro i 

pomieszczeń kategorii specjalnej zob. 

dokument SOLAS II-2/20 3.2. 

IP 44 may be accepted, when placed in a 

shelter/box giving protection against green 

sea. Equipment for control and indication of 

watertight doors and hatches shall have 

watertightness based on the water pressure 

that may occur at the location of the 

component, If Intrusion of water can affect 

the control or Indication system. For 

passenger vessels, requirements to IP rating 

for watertight doors are given In SOLAS II-

1 Regulation 13. 

IP 44 jest dopuszczalny w przypadku 

umieszczenia na pokładzie ochronnym/w 

skrzyni zabezpieczającej zawartość w razie 

zalewania pokładu. Urządzenia sterująco-

sygnalizacyjne wodoszczelnych drzwi i 

włazów powinny charakteryzować się 

wodoszczelnością odpowiednią do ciśnienia 

wody, jakie może wystąpić w lokalizacji 

elementu, jeżeli przedostanie się wody może 

mieć wpływ na układ sterująco-

sygnalizacyjny. W przypadku statków 

pasażerskich wymagania dotyczące stopnia 

ochrony IP dla drzwi wodoszczelnych 

podano w dokumencie SOLAS II-1 reguła 

13. 
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Motors on open deck shall have Ingress 

protection IP 56, and either: 

− be naturally cooled, l.e. without 

external cooling fan 

− be vertically mounted and equipped 

with an additional steel hat 

preventing Ingress of water or snow 

Into any external ventilator 

− or be equipped with a signboard 

requirtng that the motor shall only 

be used in port, and be provided 

with additional covers (e.g. 

tarpaulins) at sea. 

Silniki na otwartym pokładzie będą miały 

stopień ochrony IP 56 oraz: 

− będą chłodzone naturalnie, tj. bez 

zewnętrznego wentylatora 

chłodzącego, 

− będą zamontowane pionowo i 

wyposażone w dodatkową stalową 

osłonę zapobiegającą 

przedostawaniu się wody lub śniegu 

do jakiegokolwiek zewnętrznego 

wentylatora 

albo będą wyposażone w tablicę 

sygnalizacyjną informującą, że z silnika 

można korzystać wyłącznie w porcie, a na 

morzu będą mieć dodatkowe osłony (np. 

plandeki). 

For arrangement and connection of batteries, 

see Sec.2. For Installations in paint stores, 

welding gas bottle stores or areas that may 

be hazardous due to the cargo or processes 

onboard, the requirements In Sec. 11 shall 

be complied with. Electrical equipment and 

wiring shall not be installed in hazardous 

areas unless essential for operational 

purposes. 

Rozmieszczenie i podłączanie 

akumulatorów przedstawiono w pkt 2. W 

przypadku instalacji w magazynach farb, 

magazynach na butle z gazem spawalniczym 

lub na obszarach, które mogą być 

niebezpieczne ze względu na ładunek lub 

procesy na pokładzie, należy przestrzegać 

wymagań określonych w pkt 11. Urządzeń 

elektrycznych i okablowania nie wolno 

instalować w strefach zagrożenia 

wybuchem, chyba że jest to niezbędne do 

celów eksploatacyjnych. 

Connection boxes may be accepted Installed 

behind panels in dry accommodation spaces 

provided that they are accessible through a 

hinged panel or similar arrangement. 

Dopuszcza się montaż skrzynek 

przyłączeniowych za panelami w suchych 

pomieszczeniach mieszkalnych, pod 

warunkiem że są one dostępne za 

pośrednictwem panelu na zawiasach lub 

podobnego układu. 

Socket outlets shall be so placed that they 

are not exposed to splash, e.g. from showers. 

Circuits for socket outlets In bathrooms shall 

either be fed from a double Insulated 

transformer, or be equipped with residual 

current device (RCD) with a maximum 

release current of 30 mA. 

Gniazdka będą tak umieszczone, aby nie 

były narażone na rozbryzgi, np. z 

natrysków. Obwody gniazd w łazienkach 

będą zasilane z podwójnego izolowanego 

transformatora lub będą wyposażone w 

wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o 

maksymalnym prądzie wyzwolenia 30 mA. 

Stoves, ovens and similar equipment may be 

accepted with IP 22 when additionally 

protected against water splash by hose or 

washing of the floor. 

Piecyki, piece i podobne urządzenia mogą 

być dopuszczalne jako IP 22, jeżeli są 

dodatkowo zabezpieczone przed 

rozbryzgami wody z węża lub z mycia 

posadzki. 

Lower degree of protection may be accepted 

provided the equipment is not exposed to 

water splash. 

Type of ingress protection shall be In 

accordance with the minimum requirements 

in Sec. 11 or minimum requirements in this 

table, whichever Is the strictest. Minimum 

explosion group and temperature class shall 

be one of those specified in Sec.11 (some 

national regulations may limit the choice of 

type of protection). 

Dopuszcza się niższy stopień ochrony, pod 

warunkiem że urządzenie nie jest narażone 

na rozbryzgi wody. 

Rodzaj ochrony przed wnikaniem wody 

powinien być zgodny z minimalnymi 

wymaganiami podanymi w pkt 11 lub 

minimalnymi wymaganiami podanymi w 

niniejszej tabeli, w zależności od tego, która 

z tych wartości jest bardziej rygorystyczna. 

Minimalna grupa wybuchowości i klasa 

temperaturowa powinny być jedną z 
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określonych w pkt 11 (niektóre przepisy 

krajowe mogą ograniczać wybór rodzaju 

ochrony). 

Luminaries and Instrumentation components 

may be accepted after special consideration. 

It shall be observed that a ventilation duct 

may be a hazardous area, depending upon 

the area classification at the ends of the duct. 

Equipment In ventilation ducts to open deck 

shall have IP 55. 

Oprawy i elementy oprzyrządowania mogą 

być dopuszczalne po specjalnym 

rozpatrzeniu. Należy zwrócić uwagę, że 

kanał wentylacyjny może być strefą 

niebezpieczną, w zależności od klasyfikacji 

stref na końcach kanału. Urządzenia w 

kanałach wentylacyjnych do pokładu 

otwartego będą miały stopień ochrony IP 55. 

Electric motors, switchgear and starting 

transformers for thrusters shall be equipped 

with heating elements for standstill heating. 

Provided the space will not be used as pump 

room for ballast, fuel oil etc., the thrusters 

motor 

Silniki elektryczne, rozdzielnice i 

transformatory rozruchowe do sterów 

strumieniowych będą wyposażone w 

elementy grzejne do grzania postojowego. 

Pod warunkiem że przestrzeń nie będzie 

wykorzystywana jako pomieszczenie pomp 

balastowych, oleju opałowego itp., silnik 

sterów strumieniowych. 

 

EN PL 

Location Lokalizacja 

Switchgear and transformers Rozdzielnica i transformatory 

Luminaries Oprawy oświetleniowe 

Rotating machines Maszyny wirujące 

Heating appliances Urządzenia grzewcze 

Socket outlets Gniazda wtyczkowe 

Miscellaneous such as switches and 

connection boxes 

Różne, takie jak przełączniki i skrzynki 

przyłączeniowe 

Instrumentation and communication 

components 

Elementy aparatury kontrolno-pomiarowej i 

systemów komunikacji 

Electrical and electronic equipment and 

components locared in areas or in the 

vicinity of areas portexted by fixed water-

based local application fire fighting systems 

(FWBLAFFS) as required by SOLAS Ch. 

II-2/10 5.6 shall be to a degree of protection 

not less than IP 44. , unless the manufacturer 

of the electrical and electronic equipment or 

components submits evidence of suitability 

Sprzęt i podzespoły elektryczne i 

elektroniczne zlokalizowane na obszarach 

lub w pobliżu obszarów chronionych przez 

stałe wodne lokalne systemy gaśnicze 

(FWBLAFFS) zgodnie z wymaganiami 

SOLAS rozdz. II-2/10 5.6 musi być w 

stopniu ochrony nie mniejszym niż IP 44, 

chyba że producent urządzeń lub elementów 

elektrycznych i elektronicznych wykaże 
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using a lower degree of protection (e.g. IP 

23, IP 22, etc.) restricted to: 

− For the natural air colled static 

power equipment (e.g. starter, 

distribution panel, transformer, 

lightning etc.), at least IP44 is 

required. 

− For the natural air cooled electronic 

equipement mounted or located on 

the protected system (e.g. sensors, 

actuators, etc,) at least IP44 is 

required. 

− For the rotating machinery and 

mechanically air colled type 

equipment (e.g., rotating machinery, 

air cooled SCR panel, etc.) which 

needs the forced cooling air coming 

from outside the equipment, a lower 

degree than IP 44 may be accepted 

if measures are taken, in addition to 

ingress, to prevent the ingest of 

water. The rerminal boxes shall be 

of at least IP 44. 

Generators with a lower degree of protection 

as IP 44 may be used if they are separated to 

each other in a way that the water used for 

FWBLAFFS (e.g. water mist, water drops) 

will harm only the set concerned. 

przydatność przy zastosowaniu niższego 

stopnia ochrony (np. IP 23, IP 22 itp.), 

ograniczonego do: 

− W przypadku statycznych urządzeń 

elektroenergetycznych chłodzonych 

naturalnym powietrzem (np. 

rozrusznik, tablica rozdzielcza, 

transformator, oświetlenie itp.) 

wymagany jest stopień ochrony co 

najmniej IP44. 

− W przypadku urządzeń 

elektronicznych chłodzonych 

powietrzem naturalnym 

zamontowanych lub 

zlokalizowanych na systemie 

chronionym (np. czujniki, siłowniki 

itp.) wymagany jest stopień ochrony 

co najmniej IP44. 

− W przypadku maszyn wirujących i 

urządzeń mechanicznie chłodzonych 

powietrzem (np. maszyn 

wirujących, chłodzonego 

powietrzem panelu SCR itp.), które 

wymagają wymuszonego chłodzenia 

wymuszonym obiegiem powietrza z 

zewnątrz urządzenia, dopuszcza się 

stopień niższy niż IP 44, jeżeli 

oprócz wlotu zostaną podjęte środki 

zapobiegające przedostawaniu się 

wody. Skrzynki zaciskowe powinny 

mieć stopień ochrony przynajmniej 

na poziomie IP 44. 

Można stosować generatory o niższym 

stopniu ochrony niż IP 44, jeżeli są od siebie 

oddzielone w taki sposób, że woda 

wykorzystywana na potrzeby systemów 

FWBLAFFS (np. mgła wodna, krople 

wody) będzie szkodliwa wyłącznie dla 

danego agregatu. 

 

4.1.1.8.5. Przechowywanie 

4.1.1.8.5.1. Strategia przechowywania 

Na etapie projektowania platformy należy określić strategię przechowywania obwodów wtórnych. W strategii 

tej należy opisać, które części zamienne do układów wtórnych będą magazynowane na morzu, a które na 

lądzie. Mogą się tu zaliczać proste przedmioty do konserwacji (np. bezpieczniki i żarówki), średnio istotne 

strategiczne części zamienne (np. przekaźniki zabezpieczeniowe), ważne elementy (np. komputer systemu 

SCADA). W projekcie należy również określić czas przechowywania części zamiennych. W zależności  

od systemu czas ten wynosi średnio od 10 do 15 lat. 

4.1.1.8.5.2. Przestrzeń magazynowa 

Miejsca składowania części zamiennych do elementów obwodów wtórnych platformy powinny spełniać 

wymagania określone w punkcie dotyczącym wymagań środowiskowych. Pomieszczenia służące do 

przechowywania części zamiennych obwodów wtórnych nie powinny mieć okien zewnętrznych. 
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Pomieszczenia te powinny być również wyposażone w instalacje utrzymujące stałe, określone wymagania, 

temperaturę i wilgotność. 

4.1.1.8.5.3. Magazynowanie urządzeń na morzu i na lądzie 

Ustalenie, czy konkretny element instalacji wchodzących w skład obwodów wtórnych platformy, powinno się 

opierać na uwzględnieniu następujących czynników: 

a) częstotliwość okresowej wymiany, 

b) wymiana wyłącznie w wyniku awarii, 

c) czas potrzebny na wystąpienie potencjalnej awarii, 

d) wpływ awarii na bezpieczeństwo załogi, 

e) wymagana przestrzeń magazynowa. 

Na morzu należy przechowywać głównie urządzenia, które są niezbędne do umożliwienia operatorom 

wykonywania rutynowych zadań i konserwacji układów obwodów wtórnych. Ponadto zaleca się, aby 

wszystkie krytyczne dla bezpieczeństwa części systemów były możliwe do wykonania na morzu bez 

konieczności transportu części zamiennych z brzegu. Dokumentacja projektowa i eksploatacyjna powinna być 

przechowywana na morzu, aby umożliwić operatorom dostęp do instrukcji urządzeń. Części zamienne 

niesklasyfikowane jako części strategiczne należy magazynować na lądzie. 

Wykonawca instalacji wchodzącej w skład układu obwodów wtórnych platformy powinien dostarczyć wykaz 

wymaganych części zamiennych dla tego układu. W tabeli 4.1.1.8.5.3-1 przedstawiono przykładowy wykaz 

części zamiennych dla rozdzielnicy nn. Na etapie projektowania platformy, biorąc pod uwagę opracowaną 

strategię składowania, należy określić, które części zamienne będą magazynowane na morzu a które na lądzie. 

Tabela 4.1.1.8.5.3-1 Wykaz części zamiennych do tablicy rozdzielczej nn 

Opis Części 

Wyłącznik naprawialny 

(dla każdego typu) 

1 komplet styków, 1 cewka 

każdego zastosowanego typu, 

podlegająca zużyciu, 1 komplet 

sprężyn, 1 element oporowy 

każdego zastosowanego typu, 1 

komplet pozostałych części 

podlegających zużyciu, 1 

komplet takich części 

zamiennych, do 6 lub mniej 

wyłączników tego samego typu 

Wyłącznik nienaprawialny 

(dla każdego typu) 

5% w przypadku każdego 

rozmiaru, ale nie mniej niż 2 w 

przypadku każdego 

zastosowanego rozmiaru 

Bezpieczniki 

(dla każdego typu) 

10% wszystkich rozmiarów, 

ale nie mniej niż 12 uchwytów 

bezpiecznikowych wszystkich 

rozmiarów i nie mniej niż 3 

gniazda bezpiecznikowe 

wszystkich rozmiarów 

4.1.2. Zabezpieczenia 

4.1.2.1. Wymagania ogólne 

Duża zależność stacji od dyspozycyjności i poprawności działania zabezpieczeń wraz z odległą zdalną lub 

całkowicie niedostępną lokalizacją oznacza, że należy dokładnie rozważyć poziom zapewnianej redundancji. 

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu redundancji należy zastosować dwa niezależne systemy, a każdy 

z nich powinien być zrealizowany na platformach różnych dostawców. Dla napięć przesyłowych i obwodów 

krytycznych należy zastosować dwa oddzielne i niezależne tory wyłączenia awaryjnego, przy czym każdy ma 
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być z w pełni niezależnym regulowanym zasilaniem oraz oddzielnymi i niezależnymi obwodami 

wyłączającymi oraz oddzielnymi i niezależnymi cewkami wyłączającymi, tj. na powiązanych wyłącznikach. 

Zaleca się, aby obwody wyłączające były nadzorowane w położeniu otwartym i zamkniętym wyłącznika,  

z nadzorem obwodu wstępnego zamykania, w celu monitorowania pełnej ciągłości obwodu wyłączającego. 

Awarie zasilania ochronnego, zasilanie wyzwalające oraz ciągłość obwodu wyłączającego powinny być 

niezależnie sygnalizowane alarmem. 

Pojedyncza awaria systemu zabezpieczeń, obwodu zasilania, przekaźnika pomocniczego, obwodu 

wyłączającego nie uniemożliwi usunięcia zakłócenia. 

Systemy zabezpieczeń zainstalowane na morskich stacjach elektroenergetycznych powinny umożliwiać 

wykrywanie awarii i inicjowanie wyłączenia uszkodzonych urządzeń w trzech podsystemach: 

A. system przesyłu do stacji lądowej, 

B. wyprowadzenie mocy z generatorów, 

C. system elektroenergetyczny potrzeb własnych do obsługi platformy elektroenergetycznej. 

Poza zabezpieczeniem urządzeń system powinien również zapewniać wykrywanie zakłóceń zagrażających 

głównemu systemowi przesyłowemu, takich jak awarie na morskiej stacji elektroenergetycznej, które nie są 

wykrywane lub usuwane przez działania zabezpieczeń i rozdzielni, lokalne w stosunku do urządzeń, które 

uległy awarii. Z tego powodu należy również uwzględnić następujące obiekty: 

1. awaria wyłącznika, 

2. zdalne zabezpieczenie rezerwowe, 

3. sygnalizacja zabezpieczeń, 

4. zdalne zabezpieczenie nieblokowe – możliwość zdalnego sterowania zabezpieczeniami z brzegu. 

System zabezpieczeń powinien zapewniać szybkie czasy regeneracji oraz prawidłową dyskryminację zwarć, 

co będzie wymagało zastosowania dedykowanych redundantnych kanałów komunikacyjnych do lądowych 

stacji elektroenergetycznych. Jeżeli te kanały komunikacyjne ulegną pogorszeniu lub zostaną w całości 

utracone, system zabezpieczeń w razie potrzeby powinien nadal być w stanie szybko usuwać lokalne 

zakłócenia i nie powodować zbędnych wyłączeń awaryjnych. 

4.1.2.2. Technologia zabezpieczeń 

Przekaźniki zabezpieczeniowe powinny również zawierać urządzenia do rejestracji zdarzeń i zakłóceń. 

Powinny one również umożliwiać stosowanie zaawansowanych wewnętrznych programowalnych funkcji 

logicznych oraz komunikację przy użyciu nowoczesnych protokołów telekomunikacyjnych.  

Przekaźniki zabezpieczeniowe powinny również zawierać urządzenia do rejestracji zdarzeń i zakłóceń. 

Powinny one również umożliwiać zdalne zapytanie, odczyt nastaw oraz parametrów pomiarowych i rejestracji 

zakłóceń. Zaleca się, aby przekaźniki zabezpieczeniowe umożliwiały również zdalną zmianę nastaw 

przekaźników. 

4.1.2.3. Organizacja urządzeń zabezpieczających 

Szafy zabezpieczeń i sterownicze powinny mieć konstrukcję uchylną i stelażową, z dostępem z przodu oraz 

przeszklone i uszczelnione drzwiczki przednie, przez które można obserwować wskazania urządzeń 

zainstalowanych w szafie. Dopuszcza się umieszczenie urządzeń zabezpieczających i sterujących dla kilku 

obwodów we wspólnej szafie. Należy jednak zapewnić właściwą segregację okablowania i listw zaciskowych, 

aby zapewnić możliwość testowania i konserwacji jednego obwodu bez ryzyka wpływu na pracę innych 

obwodów znajdujących się pod obciążeniem. Zaleca się, aby konstrukcja instalacji umożliwiała sprawną 

wymianę podzespołów systemu. 

4.1.2.4. Selektywność zabezpieczeń 

W przypadku wystąpienia zwarcia elektrycznego na przyłączu WN, w układzie zbiorczym i układzie zasilania 

potrzeb własnych, selektywne systemy zabezpieczeń (zabezpieczenie główne) powinny wykryć awarię  

i zainicjować otwarcie tylko tych wyłączników, których otwarcie jest niezbędne do odłączenia uszkodzonej 

instalacji lub obwodu od sieci. Układ zabezpieczeń sąsiedniej instalacji lub obwodu może wykrywać awarię, 
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ale musi istnieć rozróżnienie pomiędzy tym zabezpieczeniem a zabezpieczeniem uszkodzonej instalacji lub 

obwodu. Nie powinno być wyłączenia awaryjnego ze zwłoką czasową, chyba że główne zabezpieczenie nie 

usunęło awarii. Jeżeli zabezpieczenie główne nie wyeliminowało awarii, powinno zadziałać zabezpieczenie 

rezerwowe. Rezerwowe układy zabezpieczeń powinny być w stanie rozróżnić główne układy zabezpieczeń, 

zabezpieczenie od awarii wyłącznika i inne rezerwowe układy zabezpieczeń zainstalowane gdzie indziej  

w instalacji elektrycznej. 

4.1.2.5. Zabezpieczenie obwodów 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i urządzeń obwody ochronne powinny być dobrze zaprojektowane 

i obliczone. Urządzenia zabezpieczające powinny być ze sobą skoordynowane z selektywnością, tak aby 

odłączony został jeden uszkodzony obwód, a zasilanie pozostałych urządzeń pozostawało włączone. 

Każdy obwód powinien mieć zabezpieczenie od zwarć i przetężeń. W każdym miejscu potencjalne odbiorniki 

powinny mieć oddzielne zabezpieczenie. 

W przypadku zaniku napięcia sterującego odpowiednie urządzenia powinny wyłączyć się awaryjnie lub 

aktywować alarm na obsadzonym załogą stanowisku sterowania. 

W połączeniach uziemiających nie należy instalować bezpiecznika, przełącznika ani wyłącznika.  

Połączenia uziemiające powinny być odłączane tylko razem z całym obwodem w tym samym czasie. 

Sterowanie wyłącznikami powinno być tak zorganizowane, aby nie było możliwości automatycznego 

ponownego załączania i odłączania. 

Wszystkie obwody do ogrzewania kabli lub taśm powinny być wyposażone w zabezpieczenie 

ziemnozwarciowe. 

4.1.2.6. Urządzenia zabezpieczające – Wymagania ogólne 

Urządzenia zabezpieczające powinny być zgodne z normą IEC 60947-1:2020. 

Wartości znamionowe bezpieczników oraz wartości zadane urządzeń regulowanych powinny być oznaczone 

na schematach połączeń i wyraźnie oznaczone na samym urządzeniu. Zdolność załączania i wyłączania 

powinna być dołączona do dokumentacji. 

W przypadku wyłączników trójfazowych wszystkie trzy fazy powinny być odłączane jednocześnie. 

4.1.2.7. Zabezpieczenia zwarciowe 

Dla każdego przewodu nieuziemionego należy przewidzieć zabezpieczenie zwarciowe. Do obwodów 

głównych należy wykonać obliczenia prądu zwarciowego. Należy wyznaczyć szczytowy prąd zwarciowy  

i początkowy symetryczny prąd zwarciowy. 

Zdolność wyłączania lub zabezpieczenie powinno być co najmniej na maksymalne przewidywane zwarcie  

w miejscu zainstalowania urządzenia zabezpieczającego. Znamionowa zdolność wyłączania powinna wynosić 

co najmniej wartość wartości skutecznej składowej prądu przemiennego zwarcia Iac (t) w momencie T = t/2 

(t = czas trwania od początku zwarcia, T = czas trwania jednego cyklu). 

Zdolność załączania wyłącznika powinna wynosić co najmniej maksymalną wartość szczytu zwarciowego 

obliczoną w miejsca zainstalowania. 

Zabezpieczenie zwarciowe powinno być niezależne od zasilania z obwodów innych niż obwody 

zabezpieczone. 

W obwodach pomocniczych lub wtórnych zasilanych promieniowo można uwzględnić wyłączniki  

o niewystarczającej zdolności wyłączania, jeżeli są one skoordynowane z bezpiecznikami znajdującymi się 

przed nimi lub wyłącznikami o odpowiedniej zdolności wyłączania. 

Jeżeli urządzenie zabezpieczające nie jest przeznaczone do wyłączania zwarciowego, należy je skoordynować 

z odpowiednim urządzeniem przed nim. 
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4.1.2.8. Zabezpieczenie nadprądowe 

Zabezpieczenie nadprądowe powinno być znamionowe lub dostosowane poniżej obciążalności prądowej 

podłączonych kabli lub prądu znamionowego odbiornika. 

W przypadku zabezpieczeń nadprądowych charakterystyka czasowo-prądowa powinna być kompatybilna  

z obwodem zabezpieczonym i zapewniać selektywność. 

Temperatura otoczenia nie powinna mieć wpływu na zabezpieczenie nadprądowe. 

4.1.2.9. Zabezpieczenie podnapięciowe 

Zabezpieczenie podnapięciowe powinno być tak dobrane i wyregulowane, aby powodowało otwarcie 

wyłącznika w przypadku spadku napięcia do 70%–35% napięcia znamionowego. W przypadku zastosowania 

do wyłączników generatora przekaźnika podnapięciowego jego działanie powinno być opóźnione do 500 ms. 

4.1.2.10. Bezpieczniki 

Co do zasady jako zabezpieczenie przeciążeniowe nie należy stosować bezpieczników o wysokich prądach 

przekraczających 320 A. Bezpieczniki można jednak traktować jako zabezpieczenie zwarciowe obwodów 

wysokoprądowych. 

W przypadku niższych prądów jako zabezpieczenie przeciążeniowe stosuje się bezpieczniki.  

Zabezpieczenie nadprądowe powinno reagować przy 110–125% prądu znamionowego ze zwłoką 20–120 s. 

Rodzaj bezpiecznika należy zawsze dobierać odpowiednio do rodzaju zabezpieczanego urządzenia. 

4.1.2.11. Zabezpieczenie silnika 

Silniki o mocy powyżej 1 kW powinny mieć indywidualne zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem. 

Należy zwrócić uwagę na charakterystykę czasowo-prądową zabezpieczenia przeciążeniowego ze względu na 

warunki rozruchu silnika. Można rozważyć wstrzymanie w czasie rozruchu, aby uniknąć przypadkowego 

uruchomienia sprzętu. Zabezpieczenie zwarciowe powinno działać przez cały czas. 

W każdej izolowanej fazie (biegunie) należy zapewnić zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe  

z następującymi wyjątkami: 

a) do silników prądu stałego można zastosować przekaźnik nadprądowy na jednym biegunie, ale nie 

zastąpi on wyzwalacza nadprądowego na rozdzielnicy, 

b) do trójfazowych silników prądu przemiennego z izolowanym punktem zerowym wystarczające jest 

zabezpieczenie przeciążeniowe w dowolnych dwóch z trzech faz, 

c) wyzwalacz nadprądowy do istotnych lub ważnych silników można w razie potrzeby pominąć,  

gdy silniki są wyposażone w alarm przeciążeniowy, 

d) wyzwalacz nadprądowy w przekładni sterującej można pominąć, jeżeli obwód jest wyposażony  

w rozdzielacz z zabezpieczeniem nadprądowym, 

e) zabezpieczenie nadprądowe można pominąć w przypadku silników wyposażonych w czujniki 

temperatury i odłączeniem z powodu przegrzania pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia 

kabla zasilającego. 

Co do zasady po wyłączeniu awaryjnym przekaźniki nadprądowe należy zresetować ręcznie. 

4.1.2.12. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 

Urządzenia energoelektroniczne powinny być zabezpieczone przed przekroczeniem ich limitów prądowych i 

napięciowych. 

Po zadziałaniu zabezpieczenia powinny zapewniać: 

1. ograniczenie mocy wejściowej lub selektywne odłączenie wadliwych części systemu, 

2. kontrole podczas zatrzymywania napędów, 

3. energia magazynowana w podzespołach i w obwodzie powinna być zabezpieczona i bez szkodliwego 

wpływu na wyłączanie. 
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Obwody powyżej 100 A powinny być zabezpieczone przez każde ramię mostu specjalnym bezpiecznikiem 

półprzewodnikowym. Wyjątek stanowią obwody gaszenia w układach samoregulujących i przetwornicach 

zasilanych prądem niezależnym od obciążenia. We wszystkich pozostałych urządzeniach można stosować 

bezpieczniki po stronie wejść/wyjść. 

Należy monitorować specjalne bezpieczniki półprzewodnikowe. Aby zapobiec uszkodzeniom, po wyłączeniu 

awaryjnym należy je wyłączyć natychmiast. Zadziałanie zabezpieczenia powinno wywołać alarm. 

Brak bezpieczników jest dopuszczalny, o ile zwarcie nie prowadzi do zniszczenia elementów półprzewodnika. 

4.1.2.13. Zabezpieczenie transformatora 

Transformatory mocy powinny być zabezpieczone przed przeciążeniem i zwarciem oraz przed powstałym w 

jego wyniku wybuchem. Zaleca się zabezpieczenie strony pierwotnej przed zwarciem i przetężeniem. W 

przypadku gdy strona pierwotna ma zabezpieczenie tylko przed zwarciem, strona wtórna powinna mieć 

zabezpieczenie przed przetężeniem. Zabezpieczenie po stronie wtórnej powinno być tak dobrane, aby 

zapewniona była selektywność obwodów zasilanych po stronie wtórnej transformatora i pola zasilającego. 

Zabezpieczenie przed wybuchem powinno być pasywnym systemem mechanicznym, bez użycia czujników, 

detektorów, siłowników lub przełączników wysyłających sygnały elektryczne do uruchomienia sekcji 

dekompresji, system powinien zadziałać w ciągu milisekund przed wzrostem ciśnienia statycznego.Przy 

doborze zabezpieczenia transformatora mocy można uwzględnić udar prądowy. 

4.1.2.14. Praca z uszkodzoną komunikacją 

System zabezpieczeń zapewnia szybkie czasy wyłączenia, czasy czas regeneracji oraz prawidłową 

selektywność działania zabezpieczeń, co wiąże się z wykorzystaniem dedykowanych redundantnych kanałów 

komunikacyjnych do lądowych stacji elektroenergetycznych. Jeżeli sprawność komunikacji tych kanałów 

komunikacyjnych ulegnie pogorszeniu lub zostaną one całkowicie utracone, system zabezpieczeń powinien 

kontynuować szybkie usuwanie lokalnych zakłóceń w przypadku ich wystąpienia i nie powodować 

niepotrzebnego wyłączenia awaryjnego. Przekaźniki zabezpieczeniowe powinny pełnić funkcje 

zabezpieczenia impedancyjnego po utracie kanałów komunikacyjnych, umożliwiający usunięcie zwarcia. 

Selektywność zabezpieczeń musi być zachowana w każdych warunkach. 

Zaleca się, aby urządzenia SDH zapewniały przepustowość źródła głównego STM-1 (155 Mbit/s), STM-4 

(622 Mbit/s), STM-16 (2,5 Gbit/s) lub STM-64 (10 Gbit/s). W przypadku utraty komunikacji za 

pośrednictwem głównego łącza światłowodowego lub niewystarczającej jakości sygnału łącza głównego 

zaleca się zastosowanie komunikacji SDH za pośrednictwem dzierżawionych łączy satelitarnych (opisanych 

w rozdziale dotyczącym dystrybucji danych). 

4.1.3. Okablowanie 

4.1.3.1. Wymagania ogólne 

Kable i przewody dopuszczone do stosowania w środowisku morskim powinny być co najmniej odporne na 

rozprzestrzenianie się płomienia i poddane próbom zgodnie z normą IEC 60332-1 lub równoważnymi 

procedurami badawczymi, spełniającymi wymagania niniejszego rozdziału lub odpowiednich norm krajowych 

i międzynarodowych uzgodnionych z jednostką notyfikowaną w tym przypadku Class Society (zalecane jako 

członek IACS), w tym IEC: 60092-3, 60092-350, 60092-352, 60092-353, 60092-354, 60092-360, 60092-370 

i 60092-376. Kable wyprodukowane i przetestowane zgodnie z normami innymi niż wymienione powyżej 

mogą być dopuszczalne, pod warunkiem że są zgodne z przyjętą i stosowną normą międzynarodową lub 

krajową oraz mają równoważny lub wyższy poziom bezpieczeństwa niż te wymienione powyżej.  

Dopuszcza się jednak stosowanie kabli takich jak przewody giętkie, światłowodowe itp. do zastosowań 

specjalnych pod warunkiem ich wykonania i zbadania zgodnie z odpowiednimi normami. 

Kable telekomunikacyjne, telefoniczne i koncentryczne będą spełniać wymagania norm IEC: 60092- 350, 

60092-370 i 60331-23. Kable światłowodowe będą spełniać wymagania normy IEC 60331-25. 
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W przypadku gdy wymagane jest stosowanie kabli ognioodpornych, kable te będą spełniać wymagania normy 

IEC 60331-1 w zakresie kabli o średnicy całkowitej większej niż 20 mm, w przeciwnym razie normy  

IEC 60331-21 lub IEC 60331-2 w zakresie kabli o średnicy całkowitej nieprzekraczającej 20 mm.  

Kable ognioodporne powinny być łatwo odróżnialne. 

4.1.3.2. Przewody 

Przewody kablowe przeznaczone do zasilania podstawowych przyłączy będą wielożyłowe. W poniższej tabeli 

podano liczbę drutów na żyłę. 

 

Tabela 4.1.2.2-1 Liczba drutów na żyłę 

 

EN PL 

Item L.p. 

Nominal cross-sectional area of conductor 

[mm2] 
Przekrój znamionowy żyły [mm2] 

Minimum number of wires per conductor Minimalna liczba drutów na żyłę 

Circural non-compacted conductors Żyły okrągłe niezagęszczone 

Compacted circural and shaped conductors 
Żyły okrągłe niezagęszczone i żyły 

profilowe 

 

Uwaga: Stosunek średnic nominalnych dowolnych dwóch drutów żył zagęszczonych mechanicznie nie 

powinien przekraczać wartości 1:1,3, a przewodów niezagęszczonych profilowych – 1:1,8. 

Oddzielne druty w przewodach wielożyłowych powinny być połączone w sposób niezawodny, tak aby nie 

wpływały ujemnie na właściwości mechaniczne lub elektryczne drutu i nie zmieniały jego przekroju ani 

przekroju całego przewodu. Odległości między splotami w oddzielnych drutach na długości przewodu nie 

powinny być mniejsze niż 500 mm. 

Oddzielne druty izolowanych gumą przewodów miedzianych należy ocynkować lub pokryć odpowiednim 

stopem. Ocynkowanie lub inna powłoka antykorozyjna okablowania zewnętrznego lub wszystkich drutów 

przewodu izolowanego gumą może zostać pominięta, jeżeli producent podejmie środki mające na celu 

zagwarantowanie, że izolacja gumowa nie będzie miała negatywnego wpływu na metal przewodu.  

Nie wymaga się łączenia przewodów z innymi rodzajami izolacji. 

4.1.3.3. Materiały izolacyjne 

Rodzaje izolacji, które mogą być stosowane do izolowania przewodów przewodzących prąd w kablach, 

zestawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 4.1.3.3-1 Materiały izolacyjne 

 

EN PL 

Designation of insulation Oznaczenie izolacji 

Standard types of insulating 

materials 

Standardowe typy materiałów 

izolacyjnych 

Permissible working temperature1) 

[°C] 

Dopuszczalna temperatura 

robocza1) [°C] 

Polyvinyl chloride compound - 

general purpose 

Związek polichlorku winylu – 

ogólnego przeznaczenia 

Polyvinyl chloride compound - heat 

resistance quality 

Związek polichlorku winylu – 

jakość gwarantująca odporność 

cieplną 

Ethylene-propylene compound Związek etylenowo-propylenowy 

Cross-linked polyethylene 

compound 
Związek polietylenu usieciowanego 

Silicone rubber compound Związek kauczuku silikonowego 

Halogen free ethylene propylene 

rubber 

Bezhalogenowy kauczuk 

etylenowo-propylenowy 

Halogen free cross-linked 

polyethylene 

Bezhalogenowy polietylen 

usieciowany 

Halogen free silicon rubber Bezhalogenowa guma silikonowa 

Halogen free cross-linked polyolefin 

material 

Bezhalogenowy usieciowany 

materiał poliolefinowy 

 

1) Temperatura przewodu przyjęta do obliczeń obciążalności prądowej w ciągłym użytkowaniu kabli. 

 

4.1.3.4. Powłoka kablowa 

Powłoki kabli i przewodów mogą być wykonane z materiałów podanych w tabeli poniżej. 

Tabela 4.1.2.4-1 Materiały na powłoki kabli i przewodów 
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EN PL 

Designation Oznaczenie 

Type of tight non-metallic cable sheath 
Typ szczelnej niemetalowej powłoki 

kablowej 

Maximum working temperature of cable in 

sheath [°C] 

Maksymalna temperatura robocza kabla w 

powłoce [°C] 

Polyvinyl chloride compound - general 

purpose 

Związek polichlorku winylu – ogólnego 

przeznaczenia 

Polyvinyl chloride compound - heat 

resistance quality 

Związek polichlorku winylu – jakość 

gwarantująca odporność cieplną 

Polychloroprene ruubber compound Związek kauczuku polichloroprenowego 

Chlorosulfonized polyethylene compound Związek polietylenu chlorosulfonowanego 

Halogen free thermoplastics material Bezhalogenkowy materiał termoplastikowy 

Halogen free thermosettings material 
Bezhalogenkowy materiał 

termoutwardzalny 

 

Powłoki powinny mieć jednorodną grubość, w dopuszczalnych granicach, na całej długości fabrycznej kabla 

i powinny być owinięte wokół żył kabla koncentrycznie. Powłoki będą stanowić nieprzepuszczalną pokrywę 

przylegającą do zabezpieczonych żył. 

4.1.3.5. Osłony izolacyjne 

Metalowy oplot ekranujący będzie wykonany z cynowanego drutu miedzianego. W przypadku stosowania 

zwykłego drutu miedzianego należy go zabezpieczyć odpowiednimi powłokami. Oploty nieekranujące mogą 

być wykonane z drutów stalowych ocynkowanych. Oplot musi być jednorodny, a jego gęstość musi być taka, 

aby jego masa była równa co najmniej 90% ciężaru rury o jednakowej średnicy, wykonanej z tego samego 

materiału i o grubości ścianki równej średnicy drutu oplotu. 

Pancerz metalowy będzie wykonany z wyżarzonego stalowego drutu lub taśmy, ocynkowanej i nawiniętej 

spiralnie, z odpowiednim poskokiem, nad powłoką kabla lub poduszką pośrednią nad powłoką w taki sposób, 

aby powstała ciągła warstwa cylindryczna zapewniająca odpowiednią ochronę i elastyczność gotowego kabla. 

Na specjalne żądanie pancerz może być wykonany z metali niemagnetycznych przy użyciu opisanych powyżej 

technik. 

Pancerz kabla lub oplot wykonany z taśmy stalowej lub drutu należy pomalować w celu zapobieżenia korozji. 

Poduszka pancerza będzie wykonana z materiałów odpornych na wilgoć. 

4.1.3.6. Okablowanie – Przyłącze wewnętrzne 

Do okablowania wewnętrznego tablicy rozdzielczej i urządzeń elektrycznych należy stosować izolowane 

przewody jednożyłowe. 

Do wszystkich połączeń wewnętrznych urządzeń elektrycznych należy stosować przewody skręcone. 

Przewody stosowane do wewnętrznych tablic rozdzielczych okablowania, pulpitów sterowniczych  

i monitorujących oraz innych urządzeń rozdzielczych i łączeniowych powinny mieć przekrój nie mniejszy niż 

1 mm2. Do sterowania, zabezpieczeń, pomiarów parametrów, sygnalizacji i komunikacji wewnętrznej 

dopuszcza się zastosowanie przewodów o przekroju obliczeniowym nie mniejszym niż 0,5 mm2. 

Części przewodzące prąd powinny być zamocowane w taki sposób, aby nie przenosiły żadnych dodatkowych 

naprężeń mechanicznych. Części te nie powinny być mocowane za pomocą śrub wpasowanych bezpośrednio 

w materiały izolacyjne. 

Skręcone żyły, kable i przewody powinny mieć końcówki dopasowane do typu zastosowanego zacisku lub 

powinny być wyposażone w uchwyty. 
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Przewody izolowane należy układać i zabezpieczać w taki sposób, aby zastosowana metoda ich mocowania  

i układania nie prowadziła do obniżenia rezystancji izolacji oraz aby nie były one narażone na uszkodzenia 

spowodowane zwarciowymi obciążeniami elektrodynamicznymi lub dynamicznymi wywołanymi drganiami 

lub wstrząsami. 

Podłączenie przewodów izolowanych do zacisków i szyn powinno być wykonane w taki sposób, aby  

w znamionowych warunkach pracy izolacja przewodów nie była narażona na przegrzanie. 

4.1.3.7. Okablowanie 

Należy stosować kable i przewody o żyłach wielodrutowych o przekroju obliczeniowym nie mniejszym niż: 

1. 2,5 mm2 – w przypadku obwodów elektroenergetycznych, sterowniczych i sygnalizacyjnych 

zasilających urządzenia zasadnicze oraz obwodów elektroenergetycznych zasilających inne 

urządzenia, 

2. 1,5 mm2 – w przypadku obwodów sterowania i sygnalizacji zasilających urządzenia niezasadnicze, 

3. 1,0 mm2 – w przypadku obwodów monitorujących i sygnalizacyjnych oraz obwodów obsługujących 

komunikację wewnętrzną, z co najmniej 4 przewodami w kablu. 

Maksymalna dopuszczalna temperatura materiału izolacyjnego żył lub przewodów kablowych powinna być  

o co najmniej 10°C wyższa od maksymalnej temperatury otoczenia, jaka może wystąpić w przestrzeni,  

w której zamontowano kabel. 

W miejscach narażonych na działanie produktów ropopochodnych i innych czynników żrących należy 

stosować kable o powłoce wytrzymującej działanie danego czynnika. W miejscach tych można montować 

kable innego typu pod warunkiem ułożenia ich w rurach metalowych. 

W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne kable będą miały odpowiedni pancerz, a inne rodzaje 

kabli w tych miejscach będą zabezpieczone specjalnymi, niezawodnymi pokrywami lub będą montowane  

w rurach metalowych. 

Kable elektroenergetyczne i sterownicze do instalacji wymagających działania w warunkach pożaru będą 

ognioodporne, jeżeli będą przechodzić przez obudowy przedziałów maszynowych kategorii A, kuchni, 

suszarni, kotłowni i innych obszarów wysokiego ryzyka pożarowego innych niż te, które obsługują. 

Systemy, które są samoczynnie monitorujące, bezpieczne w razie awarii lub powielone z trasami kablowymi 

tak szeroko odseparowanymi, jak to możliwe, mogą być zwolnione z tego wymogu. 

Po zewnętrznej stronie wyżej wymienionych przedziałów kable będą prowadzone w odległości nie mniejszej 

niż 50 mm od podwójnego dna oraz od zbiorników paliwa ciekłego i oleju smarnego. Odległość kabli od 

poszycia płaszcza oraz od ognioodpornej i wodoszczelnej grodzi i pokładów nie będzie mniejsza niż 20 mm. 

W przypadku statków, platform morskich i stacji transformatorowej, w których ze względu na ich wymiary 

nie można spełnić powyższego wymogu, należy podjąć środki zapewniające skuteczną ochronę kabli 

przechodzących przez przestrzenie zagrożone pożarem. 

Do instalacji wymaganych do działania w warunkach pożaru zalicza się: system sygnalizacji pożarowej  

i ogólnej, instalacje gaśnicze i alarmy czynnika gaśniczego, system wykrywania zagrożenia pożarem, 

sterowanie i zasilanie, 

systemy do wskazywania drzwi przeciwpożarowych z napędem silnikowym oraz stanu w przypadku 

wszystkich drzwi przeciwpożarowych, układów sterowania i zasilania do drzwi wodoszczelnych z napędem 

silnikowym oraz wskazywania stanu wszystkich drzwi wodoszczelnych, oświetlenia awaryjnego, oświetlenia 

nisko położonego, systemu radiowęzłowego, zdalnych systemów awaryjnego wyłączania/wyłączania 

urządzeń, które mogą sprzyjać rozprzestrzenianiu się pożaru lub wybuchu, awaryjnej pompy pożarowej. 

W każdym przypadku system oznacza obwody zasilania podstawowego i awaryjnego, sterowania, 

sygnalizacji, a także obwody komunikacji pomiędzy urządzeniami wchodzącymi w skład systemu.  

Kable sygnalizacyjne i sterownicze będą ognioodporne co najmniej z pulpitu sterowniczego/monitorującego 
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do lokalnej tablicy rozdzielczej znajdującej się najbliżej obsługiwanego obszaru lub strefy. Kable zasilające 

będą ognioodporne co najmniej od punktu ich rozdziału, w przestrzeni zawierającej awaryjne źródło energii 

elektrycznej, do lokalnej tablicy rozdzielczej znajdującej się najbliżej obsługiwanego obszaru lub strefy. 

Kable elektryczne do awaryjnej pompy pożarowej nie będą przechodzić przez przestrzenie maszynowe 

zawierające główne pompy pożarowe oraz ich źródła zasilania i napędów głównych. W miejscach, w których 

przechodzą przez inne obszary wysokiego ryzyka pożarowego określone w wymaganiach SOLAS III-2/3.30  

i SOLAS II-2/9.2.2.3.2.2 poz. 10, będą ognioodporne. 

4.1.3.7.1. Montaż kabli 

Trasy kablowe powinny być w miarę możliwości proste i dostępne oraz przechodzić przez miejsca, w których 

kable nie są wystawione na działanie oleju, paliwa, wody i nadmiernego nagrzewania, na które mogą być 

narażone. Trasy kablowe nie będą montowane bliżej niż 100 mm od źródeł ciepła. 

Nie należy montować kabli w odległości mniejszej niż 50 mm od podwójnego dna oraz od zbiorników paliwa 

ciekłego i oleju smarnego. Odległość kabli od poszycia płaszcza oraz od ognioodpornej i wodoszczelnej grodzi 

i pokładów nie będzie mniejsza niż 20 mm. 

Kable montowane w wiązkach powinny być zgodne z wymaganiami normy IEC 332-3 *) w zakresie 

odporności wiązek kablowych na rozprzestrzenianie się płomienia lub powinny być zapewnione następujące 

środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się płomienia: 

1. na wiązkach kablowych na wejściu do głównej tablicy rozdzielczej, awaryjnej tablicy rozdzielczej, 

tablicy rozdzielczej zasilającej niezbędne urządzenia pomocnicze, tablicach i pulpitach 

monitorujących i sterowniczych do sterowania maszynami oraz na każdym końcu całkowicie 

obudowanych tras kablowych należy zamontować przegrody ogniowe co najmniej klasy B-0, 

2. w zamkniętych i półzamkniętych przedziałach i przestrzeniach wiązki kablowe montowane  

w półzamkniętych i otwartych ciągach kablowych będą wyposażone w: 

– powłokę przeciwpożarową na całej długości ciągów pionowych i na długości 1 m co 14 m w przypadku 

ciągów poziomych albo 

– przegrody ogniowe klasy B-0 co najmniej co drugi pokład lub co 6 m w przypadku ciągów pionowych i co 

14 m w przypadku ciągów poziomych, 

3. wiązki kablowe montowane w uchwytach będą na granicach uchwytów zabezpieczone 

przeciwpożarowymi przegrodami ogniowymi klasy B-0. 

Kable z zewnętrznym poszyciem metalicznym można montować na konstrukcjach ze stopów lekkich lub 

mocowane w pozycji z uchwytami tych stopów tylko w przypadkach, gdy zapewniono niezawodne 

zabezpieczenie antykorozyjne. 

Pod posadzką przedziałów maszynowych nie zaleca się montowania kabli. Jeżeli taki sposób montażu jest 

wymagany, kable należy montować w rurach metalowych lub w zamkniętych kanałach. 

Kable o izolacji wytrzymującej różne maksymalne dopuszczalne temperatury we wspólnych trasach 

kablowych należy montować w taki sposób, aby kable nie były ogrzewane powyżej dopuszczalnej 

temperatury. 

Kable z różnymi powłokami ochronnymi, z których te mniej odporne mogą ulec uszkodzeniu, nie będą 

montowane w jednej wspólnej rurze, jednym wspólnym kanale lub w innych ciągach niepodpartego wspólnego 

ułożenia. 

Kable prądowe głównych maszyn napędowych będą montowane oddzielnie od kabli przeznaczonych  

do innych celów. 
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Przewody w kablach wielożyłowych nie będą wykorzystywane do zasilania i sterowania obwodami 

podstawowych instalacji niepowiązanych ze sobą. 

Nie należy stosować kabli wielożyłowych zarówno do obwodów napięć bezpiecznych, jak i obwodów napięć 

roboczych większych niż napięcie bezpieczne. 

W przypadku zasilania urządzeń przez dwa oddzielne pola zasilające, pola te należy montować w różnych 

ciągach jak najdalej od siebie, zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym. 

W przypadku montażu kabli w kanałach i innych konstrukcjach z materiału palnego sposób ich montażu 

powinien być zabezpieczony przed zapaleniem za pomocą odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej, takiej 

jak pokrywanie powierzchni, powlekanie lub impregnacja. 

Jeżeli kable są wykonane z materiałów palnych, nie mogą być osadzane w izolacji termicznej lub akustycznej. 

Od takiej izolacji kable będą oddzielone poszyciem z materiału niepalnego lub znajdować się od niej  

w odległości nie mniejszej niż 20 mm. W przypadku gdy kable są montowane w izolacji termicznej lub 

akustycznej wykonanej z materiałów niepalnych, należy je obliczyć z odpowiednim obniżeniem obciążenia. 

Minimalny promień gięcia wewnętrznego kabli nie będzie mniejszy niż określony w tabeli poniżej. 

Tabela 4.1.3.7.1-1 Promień gięcia kabla 

 

EN PL 

Item L.p. 

Kind of cable Rodzaj kabla 

Kind of insulation Rodzaj izolacji 

Rubber or polyvinyl chloride Guma lub polichlorek winylu 

Varnished cambric Lakierowana ceratka izolacyjna 

Mineral insulation Izolacja mineralna 

Ethylene-propylene rubber compound or 

cross-linked polyethylene compound 

Mieszanka kauczuku etylenowo-

propylenowego lub mieszanka z 

polietylenu usieciowanego 

Kind of protective covering Rodzaj pokrycia ochronnego 

Armoured with metal tape or wire Opancerzone taśmą metalową lub drutem 

Protected with braid of metal wires 
Zabezpieczone oplotem z drutów 

metalowych 

Lead alloy and armour Stop ołowiu i pancerz 

Other sheathing Pozostałe poszycie 

Any Dowolny 

Metal Metal 
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4.1.3.7.2. Montaż kabli w rurach i przewodach 

Rury i przewody, w których prowadzone są kable, powinny być metaliczne i zabezpieczone przed korozją na 

powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej. Wewnętrzna powierzchnia rur i przewodów powinna być równa  

i gładka. Zakończenia rur należy obrabiać lub zabezpieczać w taki sposób, aby kable podczas wciągania nie 

uległy uszkodzeniu. 

Kabli z osłonami ołowianymi bez dodatkowej powłoki ochronnej nie wolno wciągać do rur. Dopuszcza się 

stosowanie korytek kablowych i osłon ochronnych z tworzyw sztucznych pod warunkiem spełnienia 

następujących wymagań: 

1. Korytka kablowe i osłony ochronne z tworzyw sztucznych należy uzupełnić metalowymi 

mocowaniami i taśmami. 

2. W przypadku stosowania na pokładzie otwartym korytka kablowe i osłony ochronne należy 

dodatkowo zabezpieczyć przed światłem UV. 

Promień gięcia rur i przewodów nie będzie mniejszy niż dopuszczalny promień dla kabla o największej 

średnicy zamontowanego w tej rurze. Minimalne promienie gięcia wewnętrznego kabli określono w tabeli  

w części Montaż kabli. 

Suma powierzchni przekroju poprzecznego wszystkich kabli mierzona na ich średnicach zewnętrznych nie 

może przekraczać 40% wewnętrznej powierzchni przekroju poprzecznego rury lub przewodu, w którym kable 

są układane. 

Rury i przewody powinny być ciągłe mechanicznie i elektrycznie oraz powinny być bezpiecznie uziemione, 

jeżeli sposób ich montażu nie stanowi sam w sobie niezawodnego uziemienia. 

Rury i przewody należy montować w taki sposób, aby nie gromadziła się w nich woda. W razie potrzeby  

w rurach należy w najwyższych i najniższych punktach przewidzieć otwory wentylacyjne, aby zapewnić 

cyrkulację powietrza i zapobiec kondensacji pary. Otwory w rurach są dopuszczalne tylko w miejscach,  

w których nie zwiększą one zagrożenia wybuchem lub pożarem. Rury z otwartymi końcami w strefie 

niebezpiecznej uznaje się za strefę niebezpieczną. Zamknięte przestrzenie zawierające takie rury uznaje się za 

wydłużony obszar zagrożony wybuchem, chyba że jest wyposażony w wentylację nadciśnieniową, z wlotami 

powietrza zlokalizowanymi w obszarach innych niż niebezpieczne. 

Rury i przewody kablowe montowane wzdłuż kadłuba konstrukcji, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku 

odkształcenia kadłuba budowli, będą wyposażone w odpowiednie urządzenia kompensacyjne. 

Kable prowadzone w rurach i przewodach pionowych powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby nie 

uległy uszkodzeniu z powodu naprężenia spowodowanego własną masą. 

4.1.3.7.3. Mocowanie kabli 

Kable będą na miejscu odpowiednio zamocowane za pomocą zacisków, uchwytów, zawieszeń itp. 

wykonanych z metalu lub innego materiału niepalnego lub słabo rozprzestrzeniającego ogień.  

Powierzchnia elementu mocującego powinna być wystarczająco szeroka i nie powinna mieć ostrych krawędzi. 

Elementy złączne będą tak dobrane, aby kable były bezpiecznie zamocowane w odpowiednim położeniu,  

a ich powłoki ochronne nieuszkodzone. 

 

Semiconducting or mettalic Półprzewodnik lub metal 

External diameter of cable d [mm] Średnica zewnętrzna kabla d [mm] 

Any Dowolny 

Up to 9.5 Do 9,5 

9.5 to 25.4 Od 9,5 do 25,4 

Over 25.4 Ponad 25,4 

25 and over 25 i więcej 

Minimum bending radius Minimalny promień gięcia 
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Odległości pomiędzy punktami mocowania kabli w przypadku montażu poziomego nie powinny przekraczać 

wartości podanych w tabeli poniżej. W przypadku pionowych ciągów kabli odległości te można zwiększyć  

o 25%. 

Tabela 4.1.3.7.3-1 Odległości mocowania 

 

EN PL 

External diameter of cable [mm] Średnica zewnętrzna kabla [mm] 

Distance between fastening points for cables 

[mm] 

Odległość pomiędzy punktami mocowania 

kabli [mm] 

Over Powyżej 

Up to Maks. 

Without armour Bez pancerza 

With armour Z pancerzem 

With mineral insulation Z izolacją mineralną 

 

Kable powinny być zamocowane w taki sposób, aby naprężenia mechaniczne w kablach nie były przenoszone 

na ich połączenia wlotowe. 

Ciągi kablowe i kable prowadzone równolegle do poszycia płaszcza będą mocowane do elementów 

konstrukcji kadłuba, ale nie do poszycia płaszcza. 

 Na wodoszczelnych przegrodach i masztach kable będą mocowane za pomocą odpowiednich konstrukcji 

takich jak perforowane płyty korytkowe lub panele. 

Kable biegnące równolegle do przegród pocących się należy układać na mostach lub na perforowanych 

panelach w taki sposób, aby zarezerwować wolną przestrzeń pomiędzy kablami a przegrodami. 

Ciągi kablowe należy montować z minimalną ilością skrzyżowań. W miejscach krzyżowania się kabli należy 

stosować mostki. Pomiędzy mostkiem a przechodzącym przez niego ciągiem kablowym należy pozostawić 

szczelinę powietrzną nie mniejszą niż 15 mm. 

4.1.3.7.4. Wymagania specjalne dotyczące montażu kabli jednożyłowych 

Kable jednożyłowe nie są zalecane do instalacji prądu przemiennego. Jeżeli montaż takich kabli jest 

nieunikniony, kable o parametrach powyżej 20 A powinny spełniać następujące wymagania: 

• kable nie powinny mieć pokrycia z materiału magnetycznego, 

• kable należące do jednego wspólnego obwodu powinny być montowane w jednym ciągu lub w jednym 

rurociągu, a montaż takich kabli w różnych rurach jest dopuszczalny wyłącznie w przypadku 

stosowania rur z materiałów niemagnetycznych, 

• elementy złączne kabli inne niż wykonane z materiałów niemagnetycznych powinny obejmować 

wszystkie kable jednożyłowe w jednym obwodzie, 

• odległość między kablami nie może przekraczać jednej średnicy kabla. 

Gdy kable jednożyłowe przechodzą przez grodzie lub pokłady, między kablami należącymi do jednego 

wspólnego obwodu nie może występować materiał magnetyczny. Odległość między takimi kablami  

a materiałem magnetycznym nie będzie mniejsza niż 75 mm. 
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Jeżeli kable jednożyłowe o parametrach powyżej 250 A są montowane równolegle do konstrukcji stalowych, 

odległość między kablami a tymi konstrukcjami nie powinna być mniejsza niż 50 mm. 

Przy montowaniu kabli jednożyłowych o przekrojach powyżej 185 mm2 kable powinny krzyżować się  

w odstępach nie mniejszych niż 15 m. Nie jest wymagane krzyżowanie kabli w przypadku kabli o długości do 

30 m. 

Kable wielożyłowe z równolegle połączonymi żyłami będą montowane w taki sam sposób jak kable 

jednożyłowe. W przypadku tych kabli obowiązują wszystkie wymagania dotyczące kabli jednożyłowych. 

4.1.3.7.5. Kable przechodzące przez pokłady, grodzie i elementy konstrukcji 

Przepusty przez wodoszczelne, gazoszczelne i ognioodporne grodzie i pokłady należy wykonać jako szczelne. 

Uszczelnienie, w którym kable przechodzą przez wspomniane grodzie i pokłady nie powinno ograniczać ich 

szczelności lub oporu, a na kable nie będzie przenoszona siła wynikająca z odkształceń sprężystych 

konstrukcji. 

Przy montowaniu kabli przez niewodoszczelne grodzie lub elementy konstrukcji o grubości nieprzekraczającej 

6 mm należy przewidzieć otwarte przepusty kablowe zapobiegające uszkodzeniu kabli. Jeżeli grodzie lub 

konstrukcje mają grubość większą niż 6 mm, wymagany jest również otwarty przepust kablowy. 

Kable przechodzące przez pokłady będą zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi do odpowiedniej 

wysokości nad pokładem, a w miejscach, gdzie uszkodzenie mechaniczne jest mało prawdopodobne,  

do wysokości co najmniej 200 mm. 

 Przepusty kablowe należy wypełnić zalewą kablową. W przypadku pojedynczych kabli dopuszcza się 

stosowanie dławików zamiast wypełnienia preparatem. 

Uszczelnienie przejść kabli przez grodzie ognioodporne powinno być wykonane w taki sposób, aby wytrzymać 

standardową próbę odporności ogniowej wymaganą dla danego typu grodzie. 

4.1.3.7.6. Wpinanie i podłączanie kabli 

Końce kabli należy uszczelnić w sposób uniemożliwiający przedostawanie się wilgoci do wnętrza kabla. 

Osłona ochronna kabla wprowadzonego do urządzenia od spodu powinna wchodzić do wnętrza urządzenia na 

nie więcej niż 10 mm od otworu wlotowego. 

Podłączanie kabli w miejscach wpięcia będzie wykonane w skrzynkach przyłączeniowych za pomocą 

zacisków. 

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych połączeń podczas montażu kabli połączenia 

te należy wykonać w odpowiednich skrzynkach przyłączeniowych wyposażonych w zaciski. Połączenie jako 

całość podczas montażu kabli należy zabezpieczyć przed wpływem warunków środowiskowych. 

4.1.4. Systemy 

4.1.4.1. SCADA 

4.1.4.1.1. Informacje ogólne 

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition, System Informatyczny Nadzoru Procesu 

Technologicznego) to niezbędny system do sterowania i monitorowania procesu w czasie rzeczywistym. 

Należy określić SCADA: 

1. wymagania ogólne dla systemu zabezpieczeń, sterowania i nadzoru (PCM) stosowanego dla stacji 

NN/WN z ewentualnymi polami zasilającymi SN, 

2. narzędzia inżynierskie niezbędne do konfiguracji, ustawiania, montażu, prób i konserwacji, 

3. interfejsy elektryczne i teletechniczne, 

4. możliwości rozbudowy systemu, 
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5. funkcje i wydajność, 

6. ilość We/Wy, 

7. urządzenia, na których będzie zainstalowana SCADA powinny posiadać odpowiednie certyfikaty. 

4.1.4.1.2. Struktura 

System SCADA powinien bazować na dedykowanej bazie danych w czasie rzeczywistym (nie dopuszcza się 

stosowania bazy danych SQL DB) pracującej zgodnie ze standardem CIM modelu wspólnych informacji (nie 

dopuszcza się stosowania własnego prywatnego formatu bazy danych oraz translatora/interfejsu 

zapewniającego format CIM). 

System SCADA powinien zapewniać monitorowanie wejść binarnych, zbieranie pomiarów z podłączonych 

terminali RTU oraz pozwalać na sterowanie infrastrukturą poprzez podłączone terminale RTU. SCADA musi 

zapewnić „ręczną zmianę elementów schematów w razie awarii terminalu RTU lub utraty połączeń oraz 

umożliwić umieszczanie na schemacie dodatkowych symboli (np.: uwagi, prace w toku, uziemienie, awarie 

itp.). 

System SCADA powinien być elastyczny do tego stopnia, aby umożliwiać łączenia się z określonymi 

systemami sieciowymi oraz zapewniać łączność z terminalami RTU i innymi urządzeniami monitorującymi z 

protokołami komunikacji energetycznej takimi jak IEC870-5-101, 103, 104, IEC61850, DNP3.0 Modbus TCP 

i OPC (DA/XML). A poza tym do komunikacji z różnymi systemami klasy SCADA z ww. protokołem ICCP 

TASE 2. Łącza do central zdalnego sterowania powinny być stosowane zgodnie z protokołem IEC60870-5-

104 (IEC104), IEC60870-6 (ICCP), a protokół zastrzeżony używany do łączenia się z połączeniami TCP/IP 

centrali sieciowej wykorzystywanymi do zdalnego dostępu z serwera WWW powinien być odpowiednio 

zabezpieczony. 

4.1.4.1.3. Funkcje 

System SCADA powinien posiadać funkcję listy zdarzeń (zarejestrowane wszystkie sygnały: wejścia, 

pomiary, sterowanie, sygnały wewnętrzne ze znacznikiem czasu) oraz specjalistycznej listy alarmów  

(z alarmowaniem wizualnym i dźwiękowym, podzielone na minimum 5 kategorii alarmów) z możliwością 

oznaczania i potwierdzania przedstawionymi alarmami (jeden po drugim, widoczny, wszystkie). System musi 

zapewniać progi alarmowe dla wartości mierzonych. 

System SCADA powinien generować określone raporty zgodnie z potrzebami klienta. System SCADA musi 

umożliwiać otwieranie dowolnej liczby okien za pomocą schematu, pulpitów nawigacyjnych, list alarmów, 

listy zdarzeń, wykresów itp. System SCADA powinien bazować na wektorowym formacie graficznym, 

pozwalającym na dowolne powiększanie schematu i obsługiwać funkcje porządkowania. 

System SCADA powinien być wyposażony w system monitorowania urządzeń Watchdog, który steruje pracą 

urządzeń systemowych w czasie rzeczywistym. W przypadku wykrycia awarii systemu, inicjowana jest 

procedura naprawy. 

System SCADA powinien zapewniać połączenie z następującymi systemami: 

A. rozdzielnica WN, 

B. rozdzielnica SN, 

C. transformatory (w tym sterowanie i sygnalizacja zmian zaczepów, zabezpieczenie przed 

odciążeniem), 

D. układ prądu stałego i akumulatory, 

E. układ nn AC, 

F. agregat Diesla, 

G. zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego, 

H. temperatura kabli eksportowych (w przypadku zastosowania do tego celu wbudowanych 

światłowodów), 

I. system przeciwpożarowy, 

J. system automatyki – przekaźniki pomocnicze i złącza probiercze, 
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K. funkcje eksploatacji platformy takie jak klimatyzacja, położenie i stan żurawia oraz 

monitorowanie poziomu zbiornika, studzienki i zapory, alarmy bezpieczeństwa  

i telewizji przemysłowej, 

L. systemy nawigacyjne, 

M. system ochrony technicznej, 

N. instalacja telekomunikacyjna, 

O. analizator jakości energii elektrycznej\rejestrator zakłóceń. 

W ramach połączenia z w/w sygnałami system SCADA powinien umożliwiać: 

1. sterowanie siłownikami instalacji, 

2. przetwarzanie danych, 

1. dane stanowe – normalne, nienormalne i sekwencja zdarzeń, 

2. dane analogowe – przetwarzanie wartości granicznych, progowych, maksymalnych, 

minimalnych i średnich, 

3. dane eksploatacyjne, takie jak godziny pracy lub liczba operacji, 

4. dane procesowe, 

5. dane dotyczące hałasu, takie jak migawka, wyzwalacze i analiza zakłóceń, 

3. przetwarzanie zdarzeń i alarmów 

1. administracja – przypisywanie alarmów do grup alarmów według systemu, 

odpowiedzialności, stanu lokalnego lub zdalnego, 

2. prezentacja – sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, 

3. obsługa i sterowanie – jedno- lub wielokrotne potwierdzenie lub wyciszenie, 

4. przekazywanie alarmów do zdalnych lokalizacji lub określonych operatorów. 

System SCADA powinien również zapewniać funkcje blokad w celu uniknięcia awarii instalacji. 

Najważniejsze bloki, które należy zapewnić to: 

A. uniemożliwiające jednoczesną pracę urządzeń, których jednoczesna praca jest 

niedozwolona, 

B. zmiana zaczepu transformatora powyżej maksimum i poniżej minimum, 

C. uziemienie sieci bez uprzedniego jej odcięcia, 

D. sterowanie zdalne, gdy urządzenie znajduje się w trybie sterowania miejscowego, 

E. odłączniki nie mogą pracować pod obciążeniem. 

System SCADA powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwiał obsługę lokalną i zdalną. 

Obsługa zdalna powinna być możliwa w stacji naziemnej przyległej do serwera na lądzie lub zdalnie w 

centrum operacyjnym klienta lub z innych lokalizacji korzystających z dostępu szerokopasmowego. Każda z 

metod dostępu powinna być chroniona poprzez ograniczenie uprawnień kontrolnych. 

4.1.4.1.4. Sygnały 

Są one przesyłane z farmy wiatrowej do systemów dyspozytorskich i nastawni operatorskiej systemu 

dedykowanymi kanałami komunikacyjnymi w jednym z wcześniej wymienionych protokołów (rozdział 

4.1.3.1.2) za uprzednią zgodą PSE: 

Najczęściej przekazywane informacje to: 

Z MFW na ląd 

1. położenie wyłączników i odłączników w torze prądowym wyprowadzenia mocy z farmy wiatrowej,  

a w zakresie rozdzielnicy SN wymaganie dotyczy wyłączników i odłączników strony średniego 

napięcia transformatorów i sprzęgieł farmy wiatrowej, 

2. położenie wszystkich uziemników linii lub bloku liniowego/transformatorowego łączącego 

rozdzielnię PSE S.A. z FW, 

3. położenie wszystkich wyłączników i odłączników dławików i kondensatorów przyłączonych do 

transformatora sprzęgającego, 

4. tryb pracy regulacji napięcia i mocy biernej: autonomiczny/ARST, 

5. kryteria sterowania: napięcie, moc bierna lub cos phi w miejscu przyłączenia lub regulacja statyczna 

Q (U) (OS), 
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6. brak powiązania układu regulacji napięcia z ARST, SSiN lub systemem farmy wiatrowej, 

7. niesprawny układ regulacji napięcia, 

8. sygnały blokad regulacji transformatora sprzęgającego: przepięcie i napięcie obniżone strony dolnej  

i górnej, przeciążenie, uprawnienia położenia zaczepów do zadawania wartości: PSE/FW, 

9. cos phi, moc czynna, moc bierna, napięcie – dwudrogowo, 

10. P, Q, UL1-2, IL1, zaczep transformatora linii/bloku transformatorowego lub linii łączącej rozdzielnicę 

PSE z FW, 

11. Q, UL1-2 ze wszystkich induktorów i kondensatorów podłączonych do transformatora sprzęgającego, 

12. P, Q, UL1-2, IL1 wewnętrznych linii FW, 

13. P, Q, UL1-2, IL1 strony SN oraz transformatorów wewnętrznych FW, 

14. P, Q całej FW, 

15. P, Q turbin pracujących na danym odcinku szyn SN, 

16. liczba pracujących obecnie turbin wiatrowych (Lp) – liczba silników wiatrowych przyłączonych do 

pracy. Warunkiem koniecznym jest wytwarzanie mocy czynnej (P > 0 MW), 

17. liczba turbin, które są w danym momencie załączone, ale nie wytwarzają energii ze względu na 

niewłaściwe warunki wiatrowe. Warunkiem koniecznym jest zamknięta ścieżka wyprowadzenia mocy 

i generacji mocy czynnej P = 0 MW. Są to statki oczekujące na poprawę warunków wiatrowych,  

która pozwoliłaby im na rozpoczęcie pracy, 

18. kierunek i prędkość wiatru, 

19. ciśnienie i temperatura powietrza. 

Z lądu do MFW 

20. ustawienie maksymalnego dopuszczalnego obciążenia mocą czynną (zmiana mocy czynnej), 

21. zmiany mocy biernej (w pełnym zakresie dopuszczalnych obciążeń mocą bierną FW), 

22. zmiany współczynnika mocy, 

23. oddanie farmy wiatrowej do eksploatacji, 

24. wycofanie FW z eksploatacji, 

25. ograniczenie mocy czynnej w funkcji częstotliwości, 

26. regulacja napięcia i mocy biernej, 

27. regulacja współczynnika mocy. 

4.1.4.1.5. Bezpieczeństwo 

System SCADA powinien zapewnić cyberbezpieczeństwo dla połączenia terminalu RTU, wewnętrznych 

połączeń systemowych pomiędzy serwerami systemów, połączeń serwer-terminal i system-system zgodnie  

z NORMĄ IEC62351. Obie strony połączeń muszą być uwierzytelnione zgodnie z normą IEC62351-5,  

należy zapewnić poufność i integralność przesyłanych danych zgodnie z normą IEC62351-3. 

System SCADA powinien być zabezpieczony przez system kontroli dostępu specjalnymi kartami Chip oraz 

nazwą i hasłem. System SCADA powinien zapewniać funkcję kontroli dostępu (np. dyspozytor, kontroler, 

kierownik i inne poziomy), wszystkie operacje powinny być rejestrowane w systemie identyfikującym osoby. 

System SCADA powinien zapewniać redundancję sprzętową i programową w oparciu o architekturę 

AKTYWNY-AKTYWNY. Terminale SCADA muszą pracować w architekturze typu cienki klient (thin 

client), a danych systemowych nie wolno przechowywać w wewnętrznej pamięci terminala. Dostęp do 

systemu SCADA musi być realizowany za pośrednictwem specjalistycznych terminali systemowych 

(wszystkie funkcje) i WWW (monitorowanie bez sterowania). 

Edytor systemu SCADA powinien umożliwiać przechowywanie wersji danych. Zmiana modelu danych nie 

wymagałaby ponownego uruchomienia aplikacji (odłączenie terminala systemowego, bazy danych, funkcji, 

restart procesów systemowych, przerwania pracy dyspozytorów, zamknięcie systemu Windows). 

4.1.4.1.5.1. Konstrukcja systemu 

System SCADA powinien składać się z trzech części: pierwsza część to standardowy komputer (klient) 

podłączony do terminalu RTU, PLC, PAC i inteligentnych przyrządów. Druga część powinna obejmować 

główną sieć komputerową LAN, magistralę warstwy urządzeń i magistralę obiektową stacji podrzędnej oraz 

sieci komunikacyjne podłączone do komputera nadrzędnego i podrzędnego, a komunikacja powinna 



 
 

 

Strona 229 z 511 
 
 

obejmować łączność przewodową i bezprzewodową oraz mikrofalową, satelitarną itp. Trzecia część to system 

monitorowania i zarządzania procesem, w tym serwer SCADA, stacja inżynierska, stacje operatorskie. 

Komputer nadrzędny (serwer SCADA) powinien być połączony z komputerem podrzędnym poprzez sieć, 

dane mogą być wyświetlane operatorowi. Jednocześnie informacje o przetwarzaniu danych powinny być 

przekazywane do urządzeń operatora. Komputer nadrzędny otrzymuje instrukcje od operatora i przesyła 

sygnał sterujący do komputera podrzędnego w celu osiągnięcia celu zdalnego sterowania. 

4.1.4.1.6. Redundancja systemu SCADA 

System SCADA powinien umożliwiać redundancję serwerów We/Wy. Funkcję tę można realizować za 

pomocą dwóch serwerów We/Wy zwanych serwerem głównym i redundantnym. Podczas pracy instalacji 

system SCADA utrzymuje oba serwery w identyczny sposób. W przypadku awarii serwera głównego serwer 

redundantny przejmuje całkowitą kontrolę bez przerywania pracy systemu. Po przywróceniu serwera 

głównego do pracy system SCADA automatycznie zwraca sterowanie do serwera głównego. System SCADA 

zapewnia również brak utraty danych. 

SCADA powinien również zapewnić redundancję ścieżki danych. Gdy obie ścieżki danych działają 

prawidłowo, system SCADA łączy się z urządzeniem We/Wy za pomocą głównej ścieżki danych.  

W przypadku awarii komunikacji z urządzeniem We/Wy system SCADA przełącza się na redundantną ścieżkę 

danych. Po przywróceniu do eksploatacji system SCADA łączy się ponownie przez główną ścieżkę danych. 

4.1.4.1.7. Zasilanie 

Zasilanie powinno być wykonane w taki sposób, aby brak jednego elementu nie powodował wyłączenia 

układu. W przypadku różnych opcji, np. dwóch zasilaczy lub innego modułu przełączającego dla urządzeń 

prądu stałego, należy dokonać wyboru. Inny sposób powinien polegać na podłączeniu do układu UPS lub 

układu nn AC wspomaganego przez generator. 

4.1.4.1.8. Sygnały SCADA 

System SCADA stacji będzie sterował instalacją w odpowiedzi na zmiany danych spowodowane interakcją 

człowieka. Operator systemu SCADA jest odpowiedzialny za sterowanie instalacją główną, taką jak 

rozdzielnica elektryczna, zmianę parametrów nastaw generatora, instalację kompensacji elektrycznej na lądzie 

oraz wszystkie inne systemy podłączone do systemu SCADA. 

Dane powinny wskazywać stan wszystkich instalacji, w tym transformatorów i rozdzielnic elektrycznych. 

Wraz z analogowymi wartościami temperatury uzwojeń transformatora, rozmieszczeniem zaczepów 

transformatora oraz parametrami napięcia, prądu, mocy i częstotliwości na stanowiskach monitorowania, które 

powinny znajdować się w każdym polu rozdzielnicy. Dodatkowo rozdzielnicą powinny sterować inteligentne 

urządzenie elektryczne (IED). Terminal RTU powinien gromadzić zbiór We/Wy ze wszystkich pozostałych 

podsystemów, w tym pomocniczych We/Wy, do których zaliczają się styki IED w całym okresie eksploatacji, 

stan wyłącznika nadprądowego MCB/zasilacza. Urządzenia pomocnicze powinny być zlokalizowane lokalnie 

w tablicy rozdzielczej z informacjami dla operatora. 

Wskazania krytyczne można sklasyfikować jako alarmy lub zdarzenia. Alarm lub zdarzenie określa sposób 

obsługi sygnału przez system SCADA. 

Bez względu na to, czy jest to jawne (zamknięcie styku na urządzeniu) czy niejawne (oprogramowanie 

określające, że wartość jest poza dopuszczalnym zakresem), klasyfikacja „alarm” powinna być stosowana 

tylko dla warunków z możliwością działania. 

Przykład: 

a) Silnik wyłączony awaryjnie, 

b) awaria falownika, 

c) wyłącznik wyłączony awaryjnie, 

d) poziom akumulatora niski, 

e) wykryto wyciek, 

f) ciśnienie różnicowe w filtrze wysokie. 
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Zdarzenie to dowolny inny element danych, który może być znany, ale nie ma z nim skojarzonej akcji.  

Dane te można zgłaszać na potrzeby konserwacji. 

Przykład: 

g) Temperatura powietrza w otoczeniu wysoka, 

h) silnik uruchomiony, 

i) falownik zatrzymany, 

j) wyłącznik otwarty, 

k) częstotliwość sieci wysoka, 

l) rozładowanie akumulatora UPS. 

 

W zależności od scenariusza czasami może to być zarówno zdarzenie, jak i alarm. 

Na przykład niektóre falowniki można umieścić w budkach. Często na każdej budce generowany jest alert  

i alarm zdarzenia „drzwi otwarte”. Gdyby w danym dniu pracownicy utrzymania ruchu weszli do kilkunastu 

budek, za każdym razem, gdy wchodziliby i wychodzili, wygenerowałoby to zdarzenie. W ciągu dnia działanie 

„drzwi otwarte” jest zdarzeniem. Jednak po normalnych godzinach pracy przełącza się on na alarm, ponieważ 

nikt nie powinien przebywać na terenie w godzinach innych niż godziny pracy. Oznacza to, że warunek może 

zostać nałożony na punkt w celu wyeliminowania uciążliwych alarmów. 

Alarm powinien alarmować operatora za pośrednictwem lokalnego brzęczyka, interfejsu HMI lub alarmu 

bezprzewodowego (system może wykonać połączenie telefoniczne lub wysłać SMS). Zdarzenia normalne,  

w tym zmiany stanów farmy wiatrowej, powinny być rejestrowane w dzienniku zdarzeń. Każdy operator,  

który się zalogował i wyłączył z systemu, a także szczegółowe informacje o wykonywanych czynnościach, 

np. potwierdzenie alarmu, powinny być rejestrowane i przechowywane w dzienniku zdarzeń. 

Zegar GPS w każdym systemie współpracuje ze wszystkimi urządzeniami SCADA za pośrednictwem 

protokołu Network Time Protocol (NTP). Umożliwia to synchronizację wszystkich zdarzeń ze znacznikiem 

czasu źródła z lokalnymi znacznikami czasu SCADA z połączenia do systemu zewnętrznego. Czas letni jest 

wyłączony, a we w pełni zsynchronizowanym systemie przez cały czas używana jest skrętka nieekranowana 

(UTP). 

Właścicielem i operatorem systemów SCADA mogą być różne podmioty. Systemy te powinny jednak 

zapewniać możliwość przekazywania pewnych informacji pomiędzy systemem SCADA MFW a systemem 

lądowego OSP. Komunikacja może odbywać się za pośrednictwem konwertera protokołów lub w najgorszym 

przypadku za pośrednictwem połączeń kablowych pomiędzy tymi dwoma systemami. 

Łącza komunikacyjne relacji ląd-platforma powinny zapewniać redundancję łącza danych.  

Połączenia komunikacyjne powinny być prowadzone osobnymi kablami eksportowymi w taki sposób,  

aby utrata jednej trasy nie zakłócała pracy systemu SCADA. 

Sygnały przesyłane z systemu SCADA do systemu OSP. Do systemów dyspozytorskich poprzez dedykowany 

kanał komunikacyjny należy przesyłać: 

1. stan położenia wyłączników i odłączników w torze prądowym wyprowadzenia mocy z MFW, w polu 

rozdzielnicy SN, położenie wyłączników i odłączników po stronie średniego napięcia 

transformatorów i sprzęgieł MFW, 

2. stan położenia wszystkich uziemników liniowych lub bloku liniowego/transformatorowego łączącego 

rozdzielnicę KSE z MFW, 

3. stan położenia wszystkich wyłączników i odłączników dławików i kondensatorów przyłączonych do 

transformatora sprzęgającego, 

4. tryb pracy regulacji napięcia i mocy biernej, 

5. kryteria sterowania: napięcie, moc bierna lub cos phi w miejscu przyłączenia lub regulacja statyczna 

Q (U) (OS), 

6. brak komunikacji pomiędzy systemem regulacji napięcia a systemem sterowania lub systemem MFW, 

7. niesprawny układ regulacji napięcia, 
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8. sygnały blokad regulacji transformatora sprzęgającego: przepięcie i napięcie obniżone strony dolnej  

i górnej, przeciążeniowe, zaczepowe, 

9. cos phi, moc czynna, moc bierna, napięcie – dwudrogowo, 

10. P, Q, UL1-2, IL1, zaczep transformatora blokowego linia/transformator lub linii łączącej rozdzielnicę 

OSP z MFW, 

11. Q, UL1-2 ze wszystkich dławików i kondensatorów podłączonych do transformatora sprzęgającego, 

12. P, Q, UL1-2, IL1 wewnętrznych linii MFW WN, 

13. P, Q, UL1-2, IL1 strony SN oraz transformatorów wewnętrznych MFW, 

14. P, Q całej MFW, 

15. P, Q turbin pracujących na danym odcinku szyn SN, 

16. liczba aktualnie pracujących turbin wiatrowych, 

17. liczba turbin, które są w danym momencie załączone, ale nie wytwarzają energii ze względu na 

niewłaściwe warunki wiatrowe, 

18. kierunek i prędkość wiatru, 

19. ciśnienie i temperatura powietrza. 

System SCADA powinien komunikować się z systemem ochrony technicznej. SCADA powinien nadzorować 

system i przeprowadzać odpowiednią wizualizację. W systemie ochrony technicznej system SCADA powinien 

komunikować się z: 

a) czujnikami ruchu, 

b) czujnikami magnetycznymi, 

c) kamerami IP, 

d) czujkami ogniowymi. 

 

Dostęp do tych informacji powinien być zabezpieczony hasłem i ukryty. 

4.1.5.2 Wymagania dotyczące układów pomiarowych energii elektrycznej i układów 

pomiarowych jakości energii elektrycznej. 

Niniejszy rozdział opisuje wymagania techniczne dotyczące układów pomiarowych energii elektrycznej, 

układów pomiarowych jakości energii elektrycznej oraz układów pomiarowych i rozliczeniowych. 

4.1.5.2.1 Wymagania techniczne dotyczące układów pomiarowych 

Urządzenia służące do pomiaru energii elektrycznej i pomiaru jakości energii elektrycznej powinny spełniać 

następujące wymagania: 

1. Urządzenia pomiarowe energii elektrycznej powinny zapewnić pomiar energii czynnej i biernej  

w dwóch kierunkach oraz energii strat obciążeniowych i strat w stanie jałowym. 

2. Urządzenia pomiarowe energii elektrycznej stosowane w układach pomiarowych powinny zapewniać 

klasę dokładności nie gorszą niż 0,2 S dla energii czynnej, 0,5 S dla energii biernej i 1 dla strat energii. 

3. Przekładniki w układach pomiarowych powinny mieć klasę dokładności nie gorszą niż 0,2 S dla 

przekładników prądowych i 0,2 dla przekładników napięciowych. 

4. Obciążenie po stronie wtórnej przekładników prądowych i napięciowych w układach pomiarowo-

rozliczeniowych i pomiarowo-bilansowo-sterowniczych powinno zawierać się w przedziale od 25% 

do 100% mocy znamionowej uzwojeń / rdzeni tych przekładników. 

5. Współczynnik bezpieczeństwa urządzenia przekładników prądowych w układach pomiarowo-

rozliczeniowych powinien wynosić FS ≤ 5. 

6. Liczniki energii elektrycznej w podstawowym i rezerwowym układzie pomiarowo-rozliczeniowym 

powinny być zasilane z oddzielnych rdzeni / uzwojeń przekładników zainstalowanych w tym samym 

polu. 

7. Analizatory jakości energii elektrycznej mierzące parametry jakościowe energii elektrycznej  

z zapewnieniem klasy A. 

8. Urządzenia pomiarowe powinny umożliwiać przechowywanie danych pomiarowych przez okres nie 

krótszy niż 45 dni. 
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9. Układy pomiarowe energii elektrycznej i jakości energii elektrycznej służące do zdalnej transmisji 

danych pomiarowych do systemów zdalnego odczytu, zapewniające redundantne drogi 

komunikacyjne poprzez dwa niezależne kanały transmisji danych. 

10. Dla układów pomiarowych należy zastosować szafy pośredniczące z osprzętem, zamontowane na 

konstrukcji wsporczej transformatorów (w pobliżu skrzynek zaciskowych transformatorów), 

wydzielone tylko dla pomiarów energii. W szafach tych należy zainstalować urządzenia 

zabezpieczające obwody napięciowe, listwy sterownicze i pomiarowe oraz ewentualnie rezystory 

obciążające obwody prądowe i napięciowe. Dla układów rozliczeniowych muszą być zastosowane 

osobne szafy w przypadku morskiej farmy wiatrowej i partnera rozliczeniowego. 

11. Sygnały alarmowe ze wszystkich układów pomiarowych energii i jakości energii powinny być 

wprowadzane do SSiN metodami cyfrowymi i stycznymi oraz do modułów nadrzędnych. 

 

4.1.5.2.2. Wymagania techniczne dotyczące układów pomiarowo-rozliczeniowych 

Wymagania techniczne dla układów pomiarowo-rozliczeniowych dotyczą morskich farm wiatrowych 

przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym 220 kV i wyższym oraz do sieci o napięciu znamionowym 

110 kV, jeżeli posiadają umowę przesyłową z OSP. 

1. Układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny realizować następujące funkcje: 

a) Pozyskiwanie danych pomiarowych z systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych. 

b) Udostępnianie i pozyskiwanie danych pomiarowych poprzez system WIRE. 

 

2. System zdalnego odczytu danych pomiarowych powinien realizować funkcję zdalnego odczytu 

danych z układów pomiarowych energii elektrycznej realizujących funkcję automatycznego 

rejestrowania wielkości mierzonych, wyposażonych w porty komunikacyjne do zdalnej transmisji 

danych. 

3. System zdalnego odczytu danych pomiarowych jakości energii elektrycznej powinien realizować 

funkcję zdalnego odczytu danych z układów pomiarowych jakości energii elektrycznej realizujących 

funkcję automatycznego rejestrowania wielkości mierzonych, wyposażonych w porty komunikacyjne 

do zdalnej transmisji danych. 

4. Funkcja zdalnego odczytu danych pomiarowych powinna zapewniać pozyskiwanie danych 

pomiarowych z układów pomiarowych energii elektrycznej i układów pomiarowych jakości energii 

elektrycznej poprzez kanały telekomunikacyjne. 

5. Dane pomiarowe powinny być pozyskiwane wraz z oznaczeniami jakości nadawanymi przez liczniki 

energii elektrycznej oraz przez analizatory jakości energii elektrycznej na potrzeby weryfikacji danych 

pomiarowych. 

6. Funkcja udostępniania i pozyskiwania danych pomiarowych powinna zapewniać wymianę danych 

pomiarowych, na podstawie których określa się ilości dostaw energii, będących podstawą rozliczeń 

prowadzonych przez OSP. 

4.1.5.2.3. Wymagane miejsca montażu układów pomiarowych 

1. W miejscach przyłączenia morskiej farmy wiatrowej do sieci przesyłowej oraz w polach linii 

zasilających potrzeby własne elektrowni zlokalizowanej na morzu lub elektrowni zlokalizowanej na 

lądzie należy zainstalować podstawowe i rezerwowe układy pomiarowo-rozliczeniowe. 

2. Elektrownia zlokalizowana na morzu oraz elektrownia zlokalizowana na lądzie powinny być 

wyposażone w układy bilansowo-sterownicze umożliwiające bilansowanie energii czynnej i biernej 

dla poszczególnych rozdzielni i przyłączonych do nich elementów sieciowych, takich jak linie, 

transformatory lub układy kompensacji mocy biernej. 

3. Układy pomiarowe jakości energii elektrycznej należy zainstalować w miejscach przyłączenia 

morskiej farmy wiatrowej do sieci przesyłowej oraz po górnej i dolnej stronie przekładników 

najwyższych napięć. 

4. Przekładniki prądowe i napięciowe do pomiaru energii elektrycznej należy zainstalować bezpośrednio 

w każdym polu tak, aby energia elektryczna nie mogła być przesyłana z pominięciem układów 

pomiarowych. 
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4.1.5.2.4. Wymagania szczegółowe dotyczące liczników energii elektrycznej 

Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą liczników energii elektrycznej pracujących 

w układach pomiarowo-rozliczeniowych, których wskazania stanowią podstawę do rozliczeń ilościowych  

i wartościowych (finansowych), oraz liczników pracujących w układach bilansowo-sterowniczych,  

których wskazania stanowią podstawę do monitorowania prawidłowości wskazań układów  

pomiarowo-rozliczeniowych oraz bilansowania obiektów energetycznych lub obszarów sieci.  

Sieć przesyłowa, urządzenia, instalacje i sieci podmiotów przyłączonych do sieci przesyłowej oraz instalacje 

zasilania potrzeb własnych obiektów powinny być wyposażone w układy pomiarowe realizujące co najmniej 

funkcje pomiaru energii czynnej i biernej w dwóch kierunkach oraz straty energii I2h i U2h. 

4.1.5.2.4.1 Liczniki energii elektrycznej powinny spełniać następujące wymagania: 

1. Pomiar energii czynnej (w klasie nie niższej niż 0,2 S) i biernej (czterokwadrantowa w klasie 

nie niższej niż 0,5 S) oraz strat energii I2h i U2h (w klasie nie niższej niż 1). 

2. Zaprojektowane dla In = 1 A, Un = 0,1 kV (0,4 kV) i In = 5 A, Un = 0,1 kV (0,4 kV) 

3. Wyposażone w porty komunikacyjne RS485 i RS232 do transmisji danych pomiarowych  

i danych dotyczących statusu (3 niezależne porty komunikacyjne wewnątrz obudowy, w tym  

2 porty RS485 do transmisji danych pomiarowych i danych dotyczących statusu w protokole 

DLMS) 

4. Posiadające niezależne wyjścia impulsowe danych pomiarowych dla mierzonych rodzajów 

energii: 

a) testowa dioda LED (zielona lub czerwona i podczerwona): dla energii czynnej i biernej, 

dla strat energii I2h, U2h, długość impulsu 20... 100 ms, częstotliwość dla Pn / Qn 5... 10 

Hz 

b) styki zwierne oddzielone galwanicznie, niezależnie: dla energii czynnej +/-, dla energii 

biernej +/-, dla strat energii I2h i U2h, długość impulsu 20... 100 ms, częstotliwość dla Pn 

/ Qn 5... 10 Hz, napięcie łączeniowe 24 V DC, min. prąd łączeniowy ≥ 50 mA DC 

c) Styki oddzielone galwanicznie w kierunku przepływu energii: napięcie łączeniowe 24 V 

DC, min. prąd łączeniowy ≥ 50 ma DC 

5. Możliwość parametryzacji wartości danych pierwotnych (przekładnie, dane z liczników, masa 

impulsów) oraz list odczytów poprzez interfejs serwisowy z wykorzystaniem oprogramowania 

dostarczonego przez Wykonawcę. Oprogramowanie parametryzacyjne i serwisowe powinno 

być w języku polskim i pracować na standardowych komputerach – powinno być kompatybilne 

z najnowszą wersją systemu WINDOWS. 

6. Interfejs optyczny do odczytu i parametryzacji wg normy PN-EN 62056-21. 

7. Diagnostyka punktu pomiarowego. 

a) przepływ prądu w przypadku zaniku napięcia, 

b) zanik napięcia w którejkolwiek fazie. 

8. Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

9. Dodatkowe zewnętrzne źródło zasilania do wyświetlania i transmisji danych. 

10. Podtrzymanie pracy w przypadku awarii zasilania z dodatkową baterią. 

11. Jednoczesne rejestrowanie danych pomiarowych w przynajmniej dwóch niezależnych okresach 

integracji, z możliwością konfiguracji przez użytkownika, co najmniej w zakresie od 1 do 60 

minut. 

12. Przechowywanie danych pomiarowych przez okres nie krótszy niż 60 dni, z co najmniej 16 

wartościami pomiarowymi zapamiętanymi przez okres integracji wynoszący 5 minut. 

13. Wewnętrzny zegar kalendarzowy – dokładność <5 ppm. 

14. Rezystancja izolacji nie mniejsza niż 50 MΩ wg PN-E-04700 

15. Uszczelniona osłona uniemożliwiająca dostęp osób postronnych do parametryzacji i pomiarów 

obwodów prądowych i napięciowych w przypadku liczników panelowych. 

16. Obudowa przystosowana jest do montażu w szafach pomiarowych 19”. 

17. Zalecana osłona obudowy zapewniająca wymianę zamontowanych liczników bez ingerencji  

w okablowanie szafy. 

18. Certyfikat potwierdzający rodzaj oferowanych liczników energii i weryfikację GUM. 

19. Kontrola metrologiczna w zakresie liczników klasy 0,2 – kalibracja potwierdzająca zgodność  

z deklarowaną klasą dokładności pomiarów energii czynnej wg normy PN-EN 62053-22 oraz 

kalibracja potwierdzająca spełnienie deklarowanej klasy dokładności pomiarów energii biernej 
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wg normy PN-EN 62053-24, potwierdzona certyfikatami kalibracji oraz pieczęcią 

akredytowanego w Polsce laboratorium przeprowadzającego kalibrację. 

20. Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim. 

21. Liczniki powinny być nowe i nieużywane, z najnowszą dostępną wersją oprogramowania 

sprzętowego. 

22. Oprogramowanie serwisowe do diagnostyki i parametryzacji w języku polskim, kompatybilne 

z najnowszą wersją systemu WINDOWS. 

4.1.5.2.5 Wymagania szczegółowe dotyczące jakości energii elektrycznej 

Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 

A. urządzeń pomiarowych (analizatorów) jakości energii elektrycznej (PUE) pracujących w układach 

pomiarowych, których wskazania stanowią podstawę do oceny parametrów jakości energii 

elektrycznej, 

B. oprogramowania do systemu monitorowania jakości energii elektrycznej (SMJEE). 

4.1.5.2.5.1. Wymagania i parametry obowiązkowe dotyczące urządzeń 

pomiarowych: 

4.1.5.2.5.1.1. Niepewność pomiaru 

Urządzenia powinny spełniać następujące wymagania dotyczące niepewności pomiaru: 

1. Klasa A w przypadku pomiaru wszystkich parametrów jakości energii elektrycznej według normy  

PN-EN 61000-4-30 w warunkach określonych w normie PN-EN 62586-1 dla przyrządów grupy  

PQI-A-FI2-H. 

2. Klasa I w przypadku pomiaru harmonicznych według normy PN-EN 61000-4-7. 

3. Klasa dokładności 0,2 dla pomiarów mocy czynnej w warunkach i zakresach określonych w normie 

PN-EN 62053-22, analogicznie do liczników energii czynnej klasy 0,2 S. 

4.1.5.2.5.1.2. Wejścia pomiarowe 

Urządzenia powinny spełniać następujące wymagania dla wejść pomiarowych: 

1. Pomiar napięć i prądów trójfazowych, 

2. Co najmniej 4 oddzielne wejścia napięciowe / kanały pomiarowe o impedancji wejściowej co najmniej 

1 MΩ, 

3. Wejścia pomiaru napięcia gwarantujące pracę z wymaganą dokładnością w układach pośrednich  

o wtórnym napięciu fazowym 100/√ 3 V AC, 

4. Co najmniej 4 oddzielne wejścia prądowe / kanały pomiarowe o impedancji wejściowej mniejszej lub 

równej 15 MΩ, 

5. Wejścia pomiarowe prądu wykonane opcjonalnie dla zakresów pomiarowych 1 A i 5 A, gwarantujące 

pracę z wymaganą dokładnością i czułością nie gorszą niż 0,06% prądu znamionowego w układach 

pośrednich o znamionowym prądzie wtórnym odpowiednio 1 A lub 5 A, 

6. Przeciążalność min. 120% dla wejść napięciowych i prądowych oraz zapewnienie poprawnego 

rejestrowania przebiegu fali prądowej do wartości równej co najmniej 5-krotności wartości prądu 

znamionowego, 

7. Częstotliwość próbkowania dla kanałów pomiaru napięcia i prądu – co najmniej 256 próbek na okres, 

8. Filtr antyaliasingowy analogowy dolnoprzepustowy wg normy PN-EN 61000-4-7 kl. I, 

9. Rejestrowanie stanów przejściowych o czasie trwania od 1 μs, bez filtra antyaliasingowego, 

10. Konfigurowalne współczynniki przekładni przekładników napięciowych i prądowych (pomiar 

wielkości przeliczony na stronę pierwotną), 

11. Napięcie izolacji analizatora powinno być nie mniejsze niż 50 MΩ zgodnie z PN-E-04700. 

4.1.5.2.5.1.3. Wielkość mierzona 

Urządzenia powinny mierzyć parametry jakości energii w sposób ciągły dla wartości średnich 10-minutowych, 

z możliwością zmiany przez użytkownika okresu uśredniania dla grup parametrów opisanych w poniższej 

tabeli w zakresie co najmniej od 1 do 120 minut. W pozostałej części tekstu pod pojęciem „średnia” rozumie 
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się wartość łączną zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 61000-4-30. Urządzenia muszą mierzyć co 

najmniej następujące parametry: 

1. napięcie, 

2. asymetrię napięć, 

3. prąd, 

4. asymetrię prądu, 

5. częstotliwość, 

6. wskaźnik krótkotrwałego migotania – Pst, 

7. wskaźnik długotrwałego migotania – Plt, 

8. szybkie zmiany napięcia (RVC), 

9. całkowite odkształcenia harmoniczne napięcia, 

10. harmoniczne napięcia, 

11. kąty fazowe harmonicznych napięcia, 

12. interharmoniczne napięcia, 

13. współczynnik TDD napięcia TDD, 

14. aktualne THD, 

15. harmoniczne prądu, 

16. kąty fazowe harmonicznych prądu, 

17. interharmoniczne prądu, 

18. współczynnik prądu TDD, 

19. moc czynna harmonicznych, 

20. mocy czynnej, 

21. mocy biernej, 

22. moc pozorna, 

23. współczynnik mocy, 

24. współczynnik cosφ (dla harmonicznej podstawowej), 

25. „Współczynnik K” dla transformatorów. 

4.1.5.2.5.1.4. Rejestrowanie zdarzeń 

Urządzenia powinny realizować następujące funkcje w zakresie rejestrowania zdarzeń: 

1. Rejestrowanie informacji o zdarzeniach: 

2. Zapady i wzrosty napięcia, 

3. Stany przejściowe, 

4. Sygnały cyfrowe (wejścia cyfrowe). 

5. Należy rejestrować zdarzenia związane z wartościami efektywnymi (zapady, wzrosty, przerwy),  

z możliwością detekcji na podstawie napięcia odniesienia w przesuwnym oknie czasowym oraz  

z możliwością ustawienia histerezy pomiaru zgodnie z normą PN-EN 61000-4-30, 

6. Koncepcja oznakowania (flagowania) powinna być wykonana zgodnie z normą PN-EN 61000-4-30, 

która zapewnia, że użytkownik uwzględni lub wyeliminuje z raportowania oznaczone dane 

pomiarowe, 

7. Rejestrowanie przebiegów oscyloskopowych i wartości skutecznych RMS (1/2) 20 ms powinna być 

wykonana dla wszystkich kanałów napięciowych i prądowych, 

8. Rejestrowanie przebiegu fali wyzwalającej powinna być zaprojektowana dla wszystkich kanałów 

napięciowych i prądowych po przekroczeniu progów nastawionych przez użytkownika: 

9. wartość chwilowa napięcia (dowolna faza), 

10. wartość skuteczna napięcia (dowolna faza – poszczególne wartości dla jednego okresu, wyznaczane 

w ruchomym oknie co pół okresu), 

11. wartość chwilowa prądu (dowolna faza), 

12. wartość skuteczna prądu (dowolna faza – poszczególne wartości przez okres określony w oknie co pół 

okresu). 

13. Należy wykonać konfigurowaną przez użytkownika kompletną rejestrację, podzieloną na czas przed  

i po wyzwoleniu, która ma być uwzględniona w rejestrowaniu przebiegów oscyloskopowych  

i wartości RMS (1/2) RMS, wyzwalanych w przypadku zakłócenia RMS, 

14. Czas rejestrowania dla wartości RMS (1/2) powinien wynosić co najmniej 10 sekund, 
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15. Czas rejestrowania przebiegów oscyloskopowych powinien wynosić co najmniej 1 sekundę  

(50 okresów), 

16. Rejestrowanie przebiegów oscyloskopowych (dla napięć i prądów) z konfigurowaną przez 

użytkownika częstotliwością próbkowania powinna wynosić do 256 próbek na okres, 

17. Zakłócenia i ich źródła powinny być rozpoznawane automatycznie, 

18. Przepięcia o czasie trwania do 1 µs powinny być wykrywane i rejestrowane. 

19. Czas rejestrowania stanów przejściowych powinien wynosić co najmniej 5 okresów z podziałem na  

1 okres przed i 4 okresy po wyłączeniu awaryjnym, 

20. Do celów testowych powinno być możliwe inicjowanie rejestrowania, 

21. Pobieranie próbek i rejestrowanie danych w ramach rejestracji zdarzeń w zakresie przebiegów 

oscyloskopowych oraz wartości skutecznych RMS1/2 powinny być wykonywane synchronicznie 

(jednocześnie) we wszystkich kanałach pomiarowych (fazach). 

4.1.5.2.5.1.5. Przechowywanie danych 

Urządzenia powinny spełniać następujące wymagania dotyczące pamięci i przechowywania danych: 

1. Zapewnienie przechowywania: 

o dane pomiarowe (średnio co 10 minut, wartości maksymalne i minimalne dla każdego średniego 

okresu) zgodnie z normą PN-EN 50160 przez okres co najmniej 15 tygodni, 

o co najmniej 300 rejestracji wartości skutecznej (1/2) RMS dla zakłóceń o czasie rejestrowania co 

najmniej 2,5 sekundy, 

o co najmniej 50 rejestracji przepięć. 

2. Tryb zapisu danych kołowych oparty na zasadzie FIFO – najstarsze dane nadpisywane przez 

najnowsze w przypadku zapełnienia pamięci. 

3. Pamięć w przypadku wykonania bez części ruchomych/wirujących. 

4. Zapisywanie danych w pamięci urządzenia po zdalnym lub lokalnym odczycie. 

5. Zachowanie wszystkich danych pomiarowych i konfiguracji w przypadku długotrwałej awarii 

zasilania trwającej co najmniej 20 dni. 

6. Łączna ilość danych na miesiąc, które są przesyłane z jednego urządzenia i przechowywane w bazie 

danych na serwerze SM CPU JEE, nie powinna przekraczać 100MB przy założeniu następujących 

rejestracji: 

a) dane pomiarowe (średnia co 10 minut, wartości maksymalne i minimalne dla każdego średniego 

okresu) zgodnie z normą PN-EN 50160, 

b) co najmniej 50 zdarzeń zapadu lub wzrostu napięcia liczonych łącznie (dla każdego zdarzenia 

wymagane jest zapisanie przebiegu fali RMS (1/2) RMS i przebiegu fali oscyloskopu zgodnie  

z wymaganiami pkt 4.1.5.2.6.4). Rejestrowanie zdarzeń. 

c) rejestrowanie co najmniej 50 przepięć  zgodnie z wymaganiami pkt 4.1.5.2.6.4. Rejestrowanie zdarzeń 

4.1.5.2.5.1.6. Porty komunikacyjne 

Wszystkie porty komunikacyjne urządzenia powinny być aktywne i gotowe do podłączenia 

urządzeń/obwodów zewnętrznych. Urządzenia powinny być wyposażone co najmniej w następujące porty 

komunikacyjne: 

1. Port Ethernet z końcówką RJ45, 

2. Port RS485 lub RS232 (dla połączeń bezpośrednich i poprzez modem zewnętrzny, GSM lub GPRS), 

3. Port USB 2.0 lub wyższy, 

4. Port do synchronizacji czasu GPS. 

4.1.5.2.5.1.7. Wejścia i wyjścia pomocnicze 

Urządzenia powinny być wyposażone co najmniej w następujące wejścia i wyjścia cyfrowe: 

1. wejścia cyfrowe z funkcją rejestrowania aktywacji i możliwością edycji – napięcie obsługiwane:  

24 V DC, 

2. 2 wyjścia cyfrowe (lub wyjścia stykowe) sygnalizujące wystąpienie zapadu i wzrostu napięcia i/lub 

przepięcia, 

3. przekaźnik wyjścia alarmowego informujący o uszkodzeniu lub braku zasilania analizatora. 
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4.1.5.2.5.1.8. Synchronizacja czasu 

Urządzenia powinny realizować następujące funkcje w zakresie synchronizacji czasu: 

1. Urządzenie powinno umożliwiać synchronizację zegara wewnętrznego urządzenia do czasu UTC 

sygnałem GPS, serwerem NTP i oprogramowaniem modułu centralnego, 

2. Lokalna synchronizacja czasu z GPS, zdalna synchronizacja z serwerem NTP i oprogramowaniem 

modułu centralnego oraz funkcja zmiany czasu „lato/zima” i „zima/lato” powinna zapewniać 

rejestrowanie danych i ich prezentację w oprogramowaniu zgodnie z czasem lokalnym, 

3. Wyposażony w antenę/odbiornik do lokalnej synchronizacji czasu z GPS, długość kabla antenowego 

powinna wynosić co najmniej 30 m, 

4. Dopuszczalna niepewność zegara czasu rzeczywistego (RTC) może wynosić ± 1 ms lub mniej na 

podstawie sygnału czasu GPS, 

5. Należy zapewnić synchronizację czasu dla co najmniej sześciu urządzeń pomiarowych tego samego 

typu z wykorzystaniem jednej anteny GPS, 

6. Odbiornik GPS powinien zapewnić właściwe wskazanie czasu w przypadku dostępności tylko jednej 

satelity (gdy znane jest położenie). 

4.1.5.2.5.1.9. Zasilanie, obudowa i warunki środowiskowe 

Urządzenia powinny spełniać następujące wymagania: 

1. Urządzenie 24 V DC powinno być zasilane poprzez wbudowane zasilanie wewnętrzne, 

2. Obudowy urządzeń powinny być przystosowane do stałego montażu w szafach 19” z listwami 

przyłączeniowymi umieszczonymi z tyłu urządzenia, 

3. Każda obudowa urządzenia powinna zawierać komplet modułów niezbędnych do spełnienia 

wszystkich wymagań niniejszej specyfikacji w sposób całkowicie niezależny od innych urządzeń 

pomiarowych, 

4. Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i dopuszczalna emisja zakłóceń powinna być zgodna  

z wymaganiami norm, 

5. Prawidłowa praca w temperaturze od -5 do + 55˚C, 

6. Prawidłowa praca w wilgotności od 10% do 95%. 

4.1.5.2.5.1.10. Bezpieczeństwo informatyczne 

Urządzenie powinno spełniać następujące wymagania: 

1. Dostęp do konfiguracji zdalnej i lokalnej (tryb administratora) powinien być zapewniony poprzez 

uwierzytelnianie logowaniem i hasłem. 

2. Autoryzacja powinna umożliwiać konfigurację trzech trybów dostępu: Obserwator, Administrator  

i Operator, zgodnie z dokumentem standardu budowy systemu sterowania i nadzoru (SSiN)  

w elektrowniach. 

3. Urządzenie powinno wymagać hasła składającego się z co najmniej 8 znaków (alfanumerycznych  

i specjalnych). 

4. Dla poszczególnych kont urządzenie powinno umożliwiać wprowadzenie hasła o długości co najmniej 

20 znaków, określającego jego minimalną długość i wymagającego przechowywania hasła  

w nieodwracalnym formacie (zabezpieczonego jednokierunkową funkcją haszującą z użyciem soli). 

5. Wymaga się, aby zdalna konfiguracja była realizowana przy użyciu bezpiecznego, szyfrowanego 

kanału, np. SSHv2, TLSv1.2 lub nowszego. 

6. Powinna istnieć możliwość automatycznego wylogowania użytkownika po określonym czasie, 

zarówno dla konfiguracji lokalnej, jak i zdalnej. 

7. Porty urządzeń służące do podłączania przenośnych nośników danych powinny być wyłączone (jeśli 

dotyczy). Podłączenie nośnika danych jest możliwe dopiero po włączeniu portu – czynność ta powinna 

być zarezerwowana tylko dla użytkownika o najwyższym poziomie uprawnień, 

8. Wszystkie nieużywane porty konfiguracyjne powinny być wyłączone, 

9. Powinna istnieć możliwość rejestrowania w rejestrze wszystkich ważnych z punktu widzenia 

bezpieczeństwa zdarzeń, zarówno udanych, jak i nieudanych, dotyczących wystąpienia awarii  

i naruszenia integralności urządzenia. Rejestr nie powinien zawierać poufnych poświadczeń, które 

mogłyby pomóc atakującemu, w tym identyfikatorów sesji, haseł, skrótów lub tokenów API, 

10. Powinna istnieć możliwość zapisywania w rejestrze zdarzeń użycia urządzenia, takich jak: 
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a) załączanie/wyłączanie/ponowne uruchamianie, 

b) utrata/przywrócenie synchronizacji zegara, 

c) zmiana konfiguracji, 

d) aktualizacja oprogramowania. 

11. Do usunięcia lub wyczyszczenia rejestru powinien być uprawniony tylko użytkownik o najwyższym 

poziomie uprawnień, 

12. Powinna istnieć możliwość zapisu co najmniej 20 000 zdarzeń w rejestrze bez jego przepełnienia.  

W przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby zdarzeń w rejestrze należy zastosować zasadę FIFO  

do zapisu nowych zdarzeń w rejestrze, 

13. Wsparcie udostępniania zdarzeń/informacji na potrzeby systemów: 

a) monitorowanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informatycznym – ArcSight 

6.9 lub wyższy, 

b) monitorowanie stanu infrastruktury IT – IBM Tivoli Monitoring 5 lub wyższy. 

14. Zezwolenie na zmianę wszystkich haseł początkowych (domyślnych), 

15. Możliwość integracji z wdrożonym przez Zamawiającego rozwiązaniem klasy PIM w zakresie 

zarządzania hasłami dla wbudowanych kont uprzywilejowanych i kont dostępu awaryjnego, 

16. Wszelkie klucze kryptograficzne stosowane w systemie powinny być własnością Zamawiającego.  

Nie obejmuje to kluczy publicznych ani prywatnych producentów urządzeń lub oprogramowania, 

służących do uwierzytelniania tych urządzeń lub do ochrony autentyczności, integralności lub 

poufności kodu oprogramowania, 

17. Stosowane w urządzeniu algorytmy kryptograficzne i długości klucza powinny mieć wytrzymałość 

kryptograficzną odpowiadającą zastosowaniu równoważnego symetrycznego algorytmu 

przemysłowego o długości klucza nie mniejszej niż 100 bitów. 

4.1.5.2.5.1.11. Współpraca z oprogramowaniem 

Urządzenia powinny spełniać następujące wymagania w zakresie współpracy z oprogramowaniem modułu 

centralnego systemu monitorowania jakości energii elektrycznej: 

1. Zdalny automatyczny odczyt oraz na żądanie użytkownika przez dany okres pomiarowy,  

nie powodujący zakłóceń i przerw w rejestrowaniu danych. 

2. Funkcja „Call back” (wywołania zwrotne) umożliwiająca automatyczny odczyt danych z urządzeń 

natychmiast po zarejestrowaniu zdarzenia. 

3. Raporty PN-EN 50160, których zadaniem jest zmiana ustawień wartości granicznych i innych 

parametrów przez użytkownika, zapewnienie zgodności z innymi przepisami obowiązującymi  

w Polsce dla sieci przesyłowej, takimi jak Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, opcjonalnie dla napięcia 

fazowego i liniowego. 

4.1.5.2.5.1.12. Konfiguracja urządzeń 

Urządzenia powinny być dostarczone z oprogramowaniem serwisowym (konfiguracyjnym), zapewniającym: 

1. Parametryzację lokalną i zdalną/konfigurację urządzeń, 

2. Lokalny i zdalny odczyt danych pomiarowych z urządzeń, 

3. Narzędzia testowe, w tym wewnętrzne sprawdzanie błędów urządzenia, weryfikacja wysyłania 

konfiguracji do urządzenia oraz następujące opcje w trybie on-line: 

a) sprawdzanie poprawności podłączenia urządzenia do obwodów pomiarowych (wykres wskazowy), 

b) pomiar wartości chwilowych podstawowych mierzonych parametrów, 

c) funkcję oscyloskopu 

4. Funkcję kopiowania konfiguracji urządzenia z jednego urządzenia do drugiego lub stosowania 

szablonów konfiguracji, 

5. Możliwość porównania konfiguracji różnych urządzeń ze wskazaniem ich różnic (dopuszcza się 

zaimplementowanie w oprogramowaniu modułu centralnego), 

6. Funkcję aktualizacji oprogramowania sprzętowego (oprogramowania wewnętrznego) urządzenia 

bezpośrednio i zdalnie. 
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4.1.5.2.5.1.13. Kalibracja 

Urządzenie (analizator jakości energii elektrycznej) oferowanego typu powinno posiadać certyfikaty 

zgodności potwierdzające spełnienie wymagań klasy A (badania typu) dla wszystkich parametrów jakości 

energii elektrycznej zgodnie z normą PN-EN 61000-4-30, wystawione przez akredytowane laboratorium lub 

przez krajowe instytucje metrologiczne. W zakresie badań typu analizatorów jakości energii należy spełnić 

następujące wymagania: 

a) certyfikaty zgodności powinny potwierdzać, że badania przeprowadzono w pełnej zgodności z normą 

PN-EN 62586-2, dla parametrów obowiązkowych określonych w normie PN-EN 62586-1, 

b) akredytowane laboratorium badawcze powinno posiadać szczegółową akredytację w zakresie normy 

PN-EN 62586-2, wystawioną przez jednostkę będącą pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia 

krajowych jednostek akredytujących (European co-operation for Accreditation – EA) i sygnatariuszem 

europejskiej umowy wielostronnej o współpracy przy akredytacji w sprawie certyfikacji (EA MLA), 

zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025, 

c) Krajowa Instytucja Metrologiczna przeprowadzające badania powinna być pełnoprawnym członkiem 

Europejskiej Regionalnej Organizacji Metrologiczne (European Association of National Metrology 

Institutions – EURAMET). 

Wszystkie dostarczone analizatory jakości energii elektrycznej powinny być kalibrowane, co należy 

potwierdzić stosownym certyfikatem wystawionym przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum 

Akredytacji. Szczegółowe wymagania dla wykonania wzorca z uwzględnieniem zakresów wykonywanych 

pomiarów zamieszczono w punkcie 4.1.5.2.7. Przewodnik po wymaganiach dla kalibracji analizatorów jakości 

energii. W ramach ww. kalibracji należy również potwierdzić spełnienie wymagań klasy 0,2 dla pomiarów 

mocy czynnej 

4.1.5.2.5.2. Wymagania i parametry obowiązkowe dotyczące oprogramowania  

4.1.5.2.5.2.1. Wymagania podstawowe  

1. Pozyskiwanie (odczyt) danych z urządzeń pomiarowych JEE w trybie automatycznym i na żądanie 

przez ustawiony przez użytkownika okres pomiarowy bez zakłócania i przerywania rejestracji danych.  

2. Odczyt danych pomiarowych z jednego urządzenia pomiarowego do więcej niż jednej bazy danych 

(np. do dwóch oddzielnych jednostek centralnych systemu).  

3. Zarządzanie zbiorem zarejestrowanych danych.  

4. Raportowanie i analiza danych.  

5. Eksport i import danych pomiarowych.  

6. Synchronizacja czasu urządzeń pomiarowych oraz funkcja zmiany czasu „lato/zima” i „zima/lato” 

zapewniająca przedstawienie danych pomiarowych zgodnie z czasem lokalnym.  

7. Rejestr zdarzeń, błędów w systemie i zakłóceń w pracy urządzeń pomiarowych.  

8. Generowanie alarmów w przypadku wystąpienia zdarzeń lub przekroczenia zadanych parametrów 

JEE. 

9. Polska i angielska wersja językowa oprogramowania. 

4.1.5.2.5.2.2. Raporty 

Oprogramowanie powinno zapewniać co najmniej następujące funkcje w zakresie raportowania: 

1. PN-EN 50160 raporty z możliwością zmiany progów (wartości granicznych) i innych parametrów 

przez użytkownika w celu dostosowania raportu do obowiązujących w Polsce przepisów, takich jak 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego w zakresie wszystkich poziomów napięć, 

2. Raporty dotyczące danych pomiarowych z analizą statystyczną, zapewniające określenie 

procentowego zestawu wartości pozostających w zakresie tolerancji ustawionym przez użytkownika, 

3. Raporty dotyczące zapadów i wzrostów napięcia, przerw w zasilaniu i szybkich zmian napięcia  

z uwzględnieniem charakterystyki odporności CBEMA, ITIC i definiowanej przez użytkownika, 

4. Zbiorczy raport dla wielu urządzeń pomiarowych jednocześnie (co najmniej 300 pozycji), zawierający 

skrócone informacje o przekroczeniu parametrów JEE (tabelaryczne zestawienie ich wartości) 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki (z możliwością zmiany wartości granicznych), 

zarejestrowanych zdarzeniach (z podziałem na kierunki), źródłach i przerwach w zasilaniu.  
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Oferowane rozwiązanie systemu monitorowania jakości energii elektrycznej powinno mieć 

skuteczność gwarantującą utworzenie zbiorczego raportu, obejmujące co najmniej 300 szt. 

analizatorów jakości energii elektrycznej (punktów pomiarowych) jednocześnie przez okres  

1 tygodnia w czasie nie dłuższym niż 30 minut, 

5. Definiowanie przez użytkownika szablonów raportów, 

6. Koncepcja oznakowania (flagowania) zgodnie z normą PN-EN 61000-4-30 oraz funkcja ręcznego 

znakowania danych, zapewniająca uwzględnienie lub wyeliminowanie przez użytkownika 

oznaczonych danych pomiarowych z raportowania, w tym danych na czas przerw w zasilaniu, 

7. Raport dotyczący kompletności danych pomiarowych dla wszystkich mierzonych parametrów, 

8. Raport dotyczący odchyleń czasowych pomiędzy modułem centralnym systemu a urządzeniami 

pomiarowymi, 

9. Automatyczne cykliczne tworzenie raportów z zapisem w bazy danych, 

10. Raporty w języku polskim i angielskim, 

11. Oprogramowanie systemu monitorowania jakości energii elektrycznej powinno zapewniać 

zapisywanie raportów w plikach wyjściowych, kompatybilnych co najmniej z formatem PDF, MS 

Word i MS Excel. 

4.1.5.2.5.2.3. Analiza danych i alarmy 

Oprogramowanie powinno realizować co najmniej następujące funkcje w zakresie analizy danych i alarmów 

z zachowaniem możliwości wyeliminowania zaznaczonych danych (flagowanie) 

1. Statystyczną analizę danych pomiarowych z dowolnego okresu pomiarowego dla jednego i wielu 

urządzeń jednocześnie (co najmniej 300 pozycji) z możliwością wyznaczenia wartości granicznych  

i procentowego zestawu wartości pozostających w zakresie tolerancji, z agregacją danych 

tygodniowych z przesunięciem o 1 dzień (dzienne wartości tygodnia przesuwnego), 

2. Analizę zdarzeń dla dowolnego okresu pomiarowego dla jednego i wielu urządzeń jednocześnie  

(co najmniej 300 szt.) z uwzględnieniem charakterystyki CBEMA, ITIC i charakterystyki odporności 

definiowanej przez użytkownika, z możliwością podziału na kierunek źródła z agregacją danych 

tygodniowych z przesunięciem o 1 dzień (dzienne wartości tygodnia przesuwnego), 

3. Analizę graficzną zawierająca wykresy mierzonych parametrów w stanach ustalonych, przebiegi 

wartości RMS, przebiegi fal dla wartości bezwzględnych i procentowych z możliwością wyświetlania 

wartości granicznych, 

4. Analizę zdarzeń należy przeprowadzić zgodnie z charakterystyką CBEMA, ITIC i charakterystyką 

odporności definiowaną przez użytkownika (analogiczną do CBMA i ITIC), 

5. Możliwość porównywania danych z wielu urządzeń pomiarowych i różnych wielkości na tym samym 

wykresie, 

6. Interfejs graficzny umożliwiający zastosowanie oznaczeń monitorowanych obiektów na planie sieci 

przesyłowej oraz opracowanie z tego poziomu szczegółowych schematów stacji z punktami 

pomiarowymi, zapewniających możliwość uruchamiania funkcji wizualizacji, raportowania i odczytu 

danych graficznych, itp., 

7. Analizę on-line zawierającą wartości chwilowe, co najmniej dla parametrów podstawowych 

mierzonych w formie tabelarycznej, wykresów wskazowych (napięcia i prądy), oscylogramów  

i trendów z czasem odświeżania nie dłuższym niż 5 s, 

8. Funkcję ręcznej korekty kierunków źródła rejestrowanych zdarzeń, takich jak spadek i wzrost napięcia 

na poziomie oprogramowania serwera, dla pojedynczych urządzeń i wielu urządzeń jednocześnie, 

9. Możliwość potwierdzania i wpisywania uwag dla zdarzeń zarejestrowanych w systemie SMJEE 

(jednego i wielu jednocześnie), 

10. Automatyczne generowanie alarmów w przypadku wystąpienia zdarzeń lub przekroczenia zadanych 

parametrów JEE, 

11. Automatyczne wysyłanie alarmów pocztą elektroniczną do określonych użytkowników w przypadku 

wystąpienia zdarzeń lub przekroczenia zadanych parametrów. 

4.1.5.2.5.2.4. Baza danych 

Oprogramowanie powinno spełniać co najmniej następujące wymagania dotyczące bazy danych: 

1. Dane pomiarowe powinny być przechowywane w bazie danych SQL Microsoft SQL Server 2012 lub 

nowszej, Oracle 11g lub nowszej, IBM DB2 9 lub nowszej, 
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2. Pozyskiwanie danych pomiarowych do jednej bazy danych z co najmniej 300 urządzeń pomiarowych 

(z możliwością docelowej rozbudowy do co najmniej 500 urządzeń), 

3. Jednoczesny dostęp do analizy tych samych danych dla co najmniej 20 użytkowników z możliwością 

dalszej rozbudowy - struktura oprogramowania klient-serwer, 

4. Strukturę bazy danych zapewniającą ocenę długoterminowych trendów w danych pomiarowych,  

z czasem odpowiedzi nie dłuższym niż 30 sekund przez okres trzech lat, 

5. Na serwerze powinny być przechowywane aktualne ustawienia i pliki konfiguracyjne dla każdego 

urządzenia pomiarowego jakości energii i modułu centralnego, 

6. Łączna objętość bazy danych, przy założeniu pozyskania danych z 300 urządzeń pomiarowych przez 

okres 5 lat, nie powinna przekraczać 2,2 TB, 

7. Możliwość dostępu on-line do aktualnej bazy danych obejmującej okres pomiarowy co najmniej 

ostatnich pięciu lat przy założeniu, że w systemie znajduje się 300 urządzeń pomiarowych. 

4.1.5.2.5.2.5. Eksport i import danych 

Oprogramowanie powinno spełniać co najmniej następujące wymagania w zakresie eksportu i importu danych 

pomiarowych: 

1. Automatyczny i na żądanie użytkownika eksport i import grup wartości pomiarowych z/do plików w 

formacie PQDIF wg IEEE 1159,3 do/z baz danych SQL z zachowaniem pełnej funkcjonalności 

programowej dla importowanych danych, 

2. Eksport plików w formacie COMTRADE wg IEEE C37.111-2013, 

3. Eksport konfigurowalnych grup wartości pomiarowych ze statusami dotyczącymi znakowania 

(flagowania) danych do plików w formacie tekstowym (csv lub txt), 

4. Skonfigurowany i udokumentowany widok (widoki) bazy danych, umożliwiający dostęp do danych 

przechowywanych w bazie danych SQL, realizowany przy użyciu zapytań SQL DQL (Data Query 

Language). 

4.1.5.2.5.2.6. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa informatycznego i bezpieczeństwa 

systemu 

Oprogramowanie powinno spełniać co najmniej następujące wymagania dotyczące systemu: 

1. Interfejs użytkownika oprogramowania powinien być zrealizowany w postaci aplikacji WWW lub 

Windows Portable Executable. 

2. Oprogramowanie powinno być kompatybilne z 64-bitowym systemem operacyjnym Windows Server 

2012 R2 i nowszymi wersjami. 

3. Dostęp do konfiguracji zdalnej i lokalnej (tryb administratora) powinien być zapewniony poprzez 

uwierzytelnianie logowaniem i hasłem. 

4. Autoryzacja powinna umożliwiać konfigurację trzech trybów dostępu: 

1. obserwatora, 

2. administratora, 

3. operatora. 

5. Oprogramowanie powinno wymagać hasła składającego się z co najmniej 8 znaków 

(alfanumerycznych i specjalnych). 

6. Dla poszczególnych kont oprogramowanie powinno umożliwiać wprowadzenie hasła o długości co 

najmniej 20 znaków, określającego jego minimalną długość i wymagającego przechowywania hasła 

w nieodwracalnym formacie (zabezpieczonego jednokierunkową funkcją haszującą z użyciem soli), 

7. Wymaga się, aby zdalna konfiguracja była realizowana przy użyciu bezpiecznego, szyfrowanego 

kanału, np. SSHv2, TLSv1.2 lub nowszego, 

8. Powinna istnieć możliwość automatycznego wylogowania użytkownika po określonym czasie, 

zarówno dla konfiguracji lokalnej, jak i zdalnej, 

9. Porty serwera służące do podłączania przenośnych nośników danych muszą być wyłączone (jeśli 

dotyczy). Podłączenie nośnika danych jest możliwe dopiero po włączeniu portu - czynność ta powinna 

być zarezerwowana tylko dla użytkownika o najwyższym poziomie uprawnień, 

10. Wszystkie nieużywane porty konfiguracyjne muszą być wyłączone, 

11. Powinna istnieć możliwość zapisywania w rejestrze wszystkich ważnych z punktu widzenia 

bezpieczeństwa zdarzeń, zarówno pozytywnych jak i negatywnych, dotyczących wystąpienia awarii  
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i naruszenia integralności oprogramowania. Rejestr nie może zawierać poufnych poświadczeń, które 

mogłyby pomóc atakującemu, w tym identyfikatorów sesji, haseł, ciągów skrótów lub tokenów API, 

12. Możliwość rejestrowania zdarzeń związanych z korzystaniem z oprogramowania w rejestrze, takich 

jak: 

a) załączanie/wyłączanie/ponowne uruchamianie, 

b) utrata/przywrócenie synchronizacji zegara, 

c) zmiana konfiguracji, 

d) aktualizacja oprogramowania, 

e) logowanie użytkowników. 

13. Do usunięcia lub wyczyszczenia rejestru uprawniony jest tylko użytkownik o najwyższym poziomie 

uprawnień, 

14. Możliwość zapisu co najmniej 100 000 zdarzeń w rejestrze bez jego przepełnienia. W przypadku 

osiągnięcia maksymalnej liczby zdarzeń w rejestrze, do zapisu nowych zdarzeń należy zastosować 

zasadę FIFO, 

15. Wsparcie udostępniania zdarzeń/informacji na potrzeby systemów: 

a) monitorowanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informatycznym - ArcSight 6.9 lub wyższy, 

b) monitorowanie stanu infrastruktury IT - IBM Tivoli Monitoring 5 lub wyższy. 

16. Możliwość tworzenia indywidualnego konta dla każdego użytkownika, 

17. Możliwość zmiany wszystkich haseł początkowych (domyślnych), 

18. Możliwość integracji z usługami katalogowymi - Microsoft Active Directory 2012 R2 lub wyższy. 

19. Możliwość integracji z systemem ochrony antywirusowej - McAfee lub Symantec, 

20. Możliwość integracji z wdrożonym przez Zamawiającego rozwiązaniem klasy PIM w zakresie 

zarządzania hasłami dla wbudowanych kont uprzywilejowanych i kont dostępu awaryjnego, 

21. Możliwość rekonfiguracji/rozbudowy do wersji odpornej na katastrofy, tj. zlokalizowanej w co 

najmniej dwóch centrach przetwarzania danych: 

a) przenoszenie do odpornej na katastrofy platformy sprzętowej i systemowej - DR z klastra BM SAN 

Volume Controller Enhanced Stretched Cluster z oprogramowaniem VMware vSphere, 

b) rozszerzenie o dodatkowe urządzenia w przypadku wersji sprzętowej. 

22. Wszelkie klucze kryptograficzne stosowane w systemie będą własnością Zamawiającego. Nie 

obejmuje to kluczy publicznych ani prywatnych producentów urządzeń lub oprogramowania, 

służących do uwierzytelniania tych urządzeń lub do ochrony autentyczności, integralności lub 

poufności kodu oprogramowania, 

23. Stosowane w urządzeniu algorytmy kryptograficzne i długości klucza muszą mieć wytrzymałość 

kryptograficzną odpowiadającą zastosowaniu równoważnego symetrycznego algorytmu 

przemysłowego o długości klucza nie mniejszej niż 100 bitów. 

24. W przypadku protokołu SSH system powinien obsługiwać następujące lub silniejsze parametry 

zabezpieczeń, 

a) Wersja: 2, 

b) Zestaw algorytmów kryptograficznych: aes128-ctr, hmac-sha1, 

c) Grupa algorytmów wymiany kluczy: diffie-hellman-group14-sha1. 

25. W przypadku TLS system powinien obsługiwać następujące lub silniejsze parametry zabezpieczeń: 

a) Wersja: 1,2; 

b) Zestaw algorytmów kryptograficznych: TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256, 

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256; 

c) Grupa algorytmów wymiany kluczy: secp256r1 

W odniesieniu do interfejsu użytkownika zaimplementowanego jako aplikacja internetowa: 

26. Wszystkie elementy używane przez administratorów i użytkowników oprogramowania muszą 

współpracować z programem Microsoft Internet Explorer w wersji 11 (lub nowszej), Mozilla Firefox 

ESR w wersji 60 (lub nowszej), w systemie operacyjnym Microsoft Windows 10 Enterprise PL (wersja 

64-bitowa), 

27. Możliwość włączenia uwierzytelniania z logowaniem jednokrotnym (Web SSO) przez zewnętrzny 

system uwierzytelniania - Microsoft Active Directory Federation Services (AD FS) przy użyciu 

protokołu SAML lub OpenID Connect, dla zewnętrznych trybów uwierzytelniania przy użyciu 

formularza LDAP, zintegrowanego uwierzytelniania Windows i X. 509 PKI, 

28. Komunikacja pomiędzy przeglądarką internetową a serwerem aplikacji jest zabezpieczona protokołem 

TLS 1.2 lub nowszym. W zakresie interfejsu użytkownika aplikacji PE: 
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29. Kompatybilność z 64-bitowymi systemami operacyjnymi Windows 10 i 64-bitowymi systemami 

operacyjnymi Windows Server 2016 z aktualnie stosowanymi poprawkami zabezpieczeń systemu 

operacyjnego, 

30. Bezpłatne poprawki zabezpieczeń przewidzianych dla używanych bibliotek oprogramowania firm 

zewnętrznych, 

31. Możliwość uwierzytelniania z logowaniem jednokrotnym (SSO) przez zewnętrzny system 

uwierzytelniania Microsoft Active Directory przy użyciu protokołu Kerberos, 

32. W przypadku Kerberos system powinien obsługiwać następujące lub silniejsze parametry 

zabezpieczeń: 

a) Wersja: 5; 

b) Zestaw algorytmów kryptograficznych: AES128-CTS-HMAC-SHA1-96. 

33. Komunikacja pomiędzy aplikacją a serwerem centralnym jest zabezpieczona protokołem TLS 1.2 lub 

nowszym, 

34. Brak konieczności korzystania z podwyższonych uprawnień użytkownika do uruchamiania aplikacji 

w systemie operacyjnym, 

35. Zgodny z programem Symantec Endpoint Protection 14 i programem McAfee Endpoint Security 10 

lub w nowszej wersji. 

4.1.5.2.5.2.7. Współpraca z urządzeniami pomiarowymi: 

Oprogramowanie powinno spełniać następujące wymagania dotyczące współpracy z urządzeniami 

pomiarowymi 

1. Pełną funkcjonalność wszystkich urządzeń danego producenta bez konieczności uzyskiwania 

dodatkowych licencji. 

2. Możliwość gromadzenia danych w jednej bazie danych z urządzeń pomiarowych klasy A wykonanych 

w wersji stacjonarnej i przenośnej. 

4.1.5.2.5.2.8. Pozostałe wymagania i parametry 

Pozostałe wymagania funkcjonalne: 

1. Spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 61000-4-30 i PN-EN 61000-4-7 należy 

potwierdzić na podstawie badań w warunkach określonych w normach PN-EN 62586-1  

i PN-EN 62586-2 dla urządzeń klasy A w pełnym zakresie, 

2. Możliwość wywołania rejestrowania przebiegów oscyloskopu i wartości skutecznych RMS (1/2) 20 

ms dla wybranych urządzeń pomiarowych w terminie i czasie określonym przez użytkownika, 

3. Możliwość odznaczania automatycznie lub ręcznie oznaczonych (oflagowanych) danych 

pomiarowych dla zakresu czasu określonego przez użytkownika, 

4. Funkcjonalność w zakresie określania kierunku źródła wahań napięcia, 

5. Możliwość otwierania/importowania danych z pliku COMTRADE, 

6. Import danych pomiarowych z plików w formacie tekstowym (csv lub txt) do baz danych SQL  

z zachowaniem pełnej funkcjonalności oprogramowania dla importowanych danych. 

4.1.5.2.6. Wymagania dotyczące szaf pomiarowych: 

4.1.5.2.6.1. Podstawowe wymagania techniczne dotyczące szaf pomiarowych 

Szafy pomiarowe stosowane w pomieszczeniach zamkniętych powinny mieć stopień ochrony IP 44,  

i jednocześnie zapewniać odpowiednie grawitacyjne chłodzenie zainstalowanych urządzeń.  

Należy uwzględnić wolną przestrzeń w szafach na wypadek ewentualnej rozbudowy. Maksymalne efektywne 

napełnienie szafy powinno wynosić ok. 75%. Wszystkie urządzenia w szafach służące do odczytów lub 

regulacji powinny być umieszczone na wysokości 70-180 cm nad poziomem podłogi. Listwy zaciskowe i inne 

elementy służące do podłączenia kabli zewnętrznych powinny być montowane w dolnej części szafy, lecz nie 

niżej niż 30 cm nad poziomem podłogi lub w części bocznej - pionowo. Szafy pomiarowe powinny mieć 

odpowiednią ilość wolnego miejsca na dogodne podłączenie kabli i przewodów. 

4.1.5.2.6.2. Budowa i wyposażenie szaf pomiarowych 

1. Szafy pomiarowe powinny być wykonane w następujący sposób: 
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a) wymiary szafy: wys. x szer. x gł. = (2000-2200) x 800 x 800 mm - dopuszcza się zmiany ze względu 

na lokalne uwarunkowania poszczególnych stacji, 

b) z ramą uchylną o nośności co najmniej 100 kg do montażu urządzeń i kaset 19”, 

c) przednie drzwi przeszklone, zamykane na klucz, 

d) tylne drzwi pełne (dotyczy szaf wolnostojących) zamykane na klucz, 

e) drzwi i rama uchylna przystosowane do plombowania, 

f) płytka montażowa, 

g) cokół montażowy, 

h) elementy wyposażenia wentylacji grawitacyjnej, 

i) kolor szaf RAL7035 lub zgodny z kolorami stosowanymi na poszczególnych stacjach 

2. Rodzaj budowy szaf należy dostosować indywidualnie dla każdej stacji. 

3. Szafy pomiarowe powinny być wyposażone w następujące urządzenia pomocnicze: 

a) dwa zasilacze stabilizowane 220 V DC/24 V DC (preferowane rozwiązanie) lub zasilanie 

stabilizowane 220 V DC/24 V DC i zasilanie stabilizowane 48 V DC/24 V DC, 

b) rejestrator zdarzeń, 

c) karty regulacji napięcia pomiarowego, 

d) konwertery RS485/RS232/IP z wyjściami 100Base-FX lub 10/100/1000Base-T, dla dwóch 

redundantnych torów komunikacyjnych, indywidualnie konfigurowanych na etapie projektu 

technicznego, przystosowanych do zabudowy na listwie TH35, 

e) synchronizator czasu (wymagany w obiektach bez centralnego układu synchronizacji czasu), 

f) dopuszcza się dodatkowe przedłużenie kabla antenowego tak, aby wszystkie złącza znajdowały się 

wewnątrz morskiej stacji transformatorowej; maksymalna długość kabla po przedłużeniu nie powinna 

w praktyce przekraczać wartości określonych przez producenta, 

g) zastosowane w szafach pomiarowych (o ile będą wymagane) konwertery mediów i przełączniki 

sieciowe powinny spełniać wymagania dla konwerterów mediów i przełączników systemowych; 

dokładna ilość, rodzaj ich portów i napięcie zasilania powinny być indywidualnie uzgadniane na etapie 

projektu technicznego, 

h) pozostałe urządzenia wymagane ze względu na szczególne uwarunkowania morskich stacji 

transformatorowych powinny być określone indywidualnie na etapie projektu technicznego. 

4.1.5.2.6.3. Pozostałe wymagania 

1. Szafy pomiarowe powinny być zasilane z dwóch niezależnych, odrębnych obwodów: 220 V DC 

(preferowane rozwiązanie) lub 220 V DC i 48 V AC napięcia pomocniczego, 

2. Wszystkie sygnały alarmowe z szaf pomiarowych muszą być wprowadzone do stacji SSiN cyfrowo 

w protokole PN-EN 60870-5-103; sygnały zaniku napięcia probierczego 100 V AC lub 400 V AC 

dodatkowo poprzez wejścia dwustanowe oraz do RSA zgodnie z obowiązującymi normami. 

4.1.5.2.7. Wymagania dotyczące kalibracji analizatorów jakości energii 

1. Laboratorium kalibracyjne w przypadku analizatora powinno być akredytowane przez Polskie 

Centrum Akredytacji w zakresie kalibracji parametrów i zakresów pomiarowych opisanych poniżej, 

2. Analizatory powinny być skalibrowane dla następujących parametrów pomiarowych: 

a) napięcie, 

b) prąd, 

c) częstotliwość, 

d) mocy czynnej, 

e) mocy biernej, 

f) moc pozorna, 

g) współczynnik odkształcenia od harmonicznych wyższych napięć THD, 

h) harmoniczne napięcia, 

i) harmoniczne prądu. 

3. Dla każdego analizatora należy dostarczyć świadectwo kalibracji dla wszystkich parametrów  

i zakresów. Świadectwo kalibracji powinno zawierać zapis potwierdzający spełnienie następujących 

wymagań metrologicznych w punktach pomiarowych objętych kalibracją: 

a) dotrzymanie błędów granicznych określonych w normie PN-EN 61000-4-30, 

b) zapewnienie klasy dokładności 0,2 dla pomiarów mocy czynnej w warunkach i zakresach określonych 

w normie PN-EN 62053-22, analogicznie do liczników energii elektrycznej klasy 0,2 S. 

4. Symbole jednostki akredytującej powinny być umieszczone na świadectwach kalibracji analizatora, 
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5. Analizator powinien być oznaczony trwałą, nieusuwalną etykietą z nazwą jednostki świadczącej 

usługę i datą kalibracji, 

6. Kalibracja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami metrologicznymi, 

7. Wymagane zakresy pomiarów w przypadku kalibracji analizatorów. 

Tabela 4.1.5.2. 7 - 1 Pomiar napięcia dla pojedynczych faz - Udin = 57,7 V AC 

Lp. Faza/kanał pomiarowy Napięcie 

1 L1 ; L2 ; L3 0,1 Udin 

2 L1 ; L2 ; L3 0,45 Udin 

3 L1 ; L2 ; L3 0,8 Udin 

4 L1 ; L2 ; L3 Udin 

5 L1 ; L2 ; L3 1,2 Udin 

 

Tabela 4.1.5.2. 7 – 2 Pomiar prądu dla pojedynczych faz – Idin = 1A lub 5A 

Lp. Faza/kanał pomiarowy Napięcie 

1 L1 ; L2 ; L3 0,1 Idin 

2 L1 ; L2 ; L3 0,45 Idin 

3 L1 ; L2 ; L3 0,8 Idin 

4 L1 ; L2 ; L3 Idin 

5 L1 ; L2 ; L3 1,2 Idin 

 

Tabela 4.1.5.2. 7 – 3 Pomiar częstotliwości 

Lp. 
Częstotliwość [Hz] 

1 
42,5 Hz 

2 
50Hz 

3 
57,7Hz 

Tabela 4.1.5.2. 7 – 4 Pomiar mocy czynnej P (w 3 fazach i pojedynczych fazach) dla Idin 1A lub 5A, f = 50 Hz i U = 57,7 

V AC 

Lp. Faza 
Współczynnik mocy - 

cosφ 
Prąd 

1 L1L2L3 1 0,1 Idin 

2 L1L2L3 1 0,5 Idin 

3 L1 1 Idin 

4 L2 1 Idin 

5 L3 1 Idin 

6 L1L2L3 1 Idin 

7 L1L2L3 1 1,2 Idin 

8 L1L2L3 0,5 ind 0,1 Idin 

9 L1L2L3 0,5 ind 0,5 Idin 

10 L1L2L3 0,5 ind Idin 
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Tabela 4.1.5.2. 7 – 5 Pomiar mocy czynnej Q (w 3 fazach i pojedynczych fazach) dla Idin = 1A lub 5A, f = 50 Hz i U = 57,7 

V AC  

Lp. Faza Współczynnik mocy - cosφ Prąd 

1 L1L2L3 1 0,1 Idin 

2 L1L2L3 1 0,5 Idin 

3 L1 1 Idin 

4 L2 1 Idin 

5 L3 1 Idin 

6 L1L2L3 1 Idin 

7 L1L2L3 1 1,2 Idin 

8 L1L2L3 0,5 ind 0,1 Idin 

9 L1L2L3 0,5 ind 0,5 Idin 

10 L1L2L3 0,5 ind Idin 

 

Tabela 4.1.5.2. 7 – 6 Pomiar mocy pozornej S (w 3 fazach i pojedynczych fazach) dla Idin = 1A lub 5A 

f = 50 Hz i U = 57,7 V AC  

Lp. Faza Współczynnik mocy - cosφ Prąd 

1 L1L2L3 1 0,1 Idin 

2 L1L2L3 1 0,5 Idin 

3 L1L2L3 1 Idin 

4 L1L2L3 1 1,2 Idin 

5 L1L2L3 0,5 ind 0,1 Idin 

6 L1L2L3 0,5 ind 0,5 Idin 

7 L1L2L3 0,5 ind Idin 

 

Tabela 4.1.5.2. 7 – 7 Pomiar THDU napięcia dla pojedynczych faz U = 57,7 V AC  

Lp. faza/kanał pomiarowy THDU [%] 

1 

L1 

3 L2 

L3 
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Tabela 4.1.5.2. 7 – 8 Pomiar harmonicznych napięcia HU U = 57,7 V AC dla pojedynczych faz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.1.5.2. 7 – 9 Pomiar harmonicznych prądu HI, prądu dla Idin = 1A lub 5A dla pojedynczych faz 

Lp. faza/kanał pomiarowy 
Kolejność 

HI 

Wartość zadana HI 

[%] 

1 L1 ; L2 ; L3 5 2,5 

2 L1 ; L2 ; L3 7 2,5 

3 L1 ; L2 ; L3 11 2 

4 L1 ; L2 ; L3 13 2 

 

4.1.6.3. System zarządzania energią 

4.1.6.3.1. Informacje ogólne 

System zarządzania energią (PMS) powinien kontrolować źródła wytwarzające energię ze stacji (na potrzeby 

własne). Ponadto powinien zapewniać bezpieczeństwo źródeł (generatorów, baterii itp.), umożliwiać ich 

synchronizację oraz monitorować ich aktualny stan. 

Sterowniki systemu powinny być zasilane z układu UPS. 

System zarządzania energią w stanie awaryjnym powinien zorganizować układ zasilania w sposób 

umożliwiający świadczenie wszystkich niezbędnych usług w zakresie utrzymania ruchu podczas normalnej 

pracy. Jednak zasilanie podstawowe powinno umożliwiać redundancję. W przypadku wystąpienia 

nieprzewidzianego zdarzenia zasilanie awaryjne powinno zapewniać następujące usługi: 

A. Usługi bezpieczeństwa, 

B. Odzyskiwanie. 

4.1.6.3.2. Projekt 

Zadaniem systemu zarządzania energią elektryczną powinno być umożliwienie użytkownikowi 

kompleksowego wglądu i sterowania urządzeniami elektrycznymi platformy. System powinien przedstawiać 

widok elementów stacji „z góry na dół”, dając operatorowi ogólny przegląd stanu stacji, a także możliwość 

głębszego uszczegółowienia w przypadku wystąpienia anomalii elektrycznej oraz w poszukiwaniu 

szczegółowych informacji dotyczących konkretnego urządzenia. System powinien realizować pięć głównych 

funkcji: 

A. Wyświetlanie informacji technologicznych w zidentyfikowanych miejscach dla zapewnienia nadzoru 

i sterowania rozdzielnicami i rozrusznikami silnikowymi, 

B. Sterowanie dystrybucją - możliwość otwierania i zamykania wyłączników rozdzielczych  

i rozruszników silników średniego napięcia, 

C. Możliwość zdalnego umieszczenia wyłączników rozdzielnicy średniego napięcia w szafie, 

D. Odciążanie priorytetowych silników średniego napięcia, 

Lp. faza/kanał pomiarowy 
Kolejność HU 

[%] 
Wartość zadana HU [%] 

1 L1 ; L2 ; L3 3 2 

2 L1 ; L2 ; L3 5 2 

3 L1 ; L2 ; L3 7 2 

4 L1 ; L2 ; L3 11 1,5 

5 L1 ; L2 ; L3 13 1,5 

6 L1 ; L2 ; L3 23 0,7 
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E. Silniki SN uruchamiają blokadę, aby zapobiec przeciążeniu generatora. 

Pomimo zastosowania systemu zarządzania energią, zaleca się sterowanie ręczne w oparciu o przekaźniki. 

Minimalnym wymogiem jest, aby awaria systemu nie spowodowała awarii zasilania. 

Proponuje się rozwiązanie, w którym każde źródło zasilania podłączone do głównych rozdzielnic potrzeb 

własnych powinno mieć dedykowany sterownik PMS lub dedykowane zdalne wejścia/wyjścia wchodzące  

w skład systemu głównego. 

Minimalnym wymogiem jest umieszczenie urządzeń sterujących systemu zarządzania energią w topologii 

pierścieniowej tak, aby awaria jednego z nich nie powodowała zatrzymania systemu. Ponadto system 

zarządzania energią powinien pracować z redundantnym sprzętem, który pod względem logicznym zachowuje 

się jak pojedyncza jednostka. 

Każdy sterownik systemu zarządzania energią powinien współpracować z urządzeniami 

elektroenergetycznymi w stacji, koncentrując dane, realizując logikę blokowania i odciążania, nadzorując 

organ regulacyjny oraz obsługując przetwarzanie alarmów. Decyzje sterowników systemu zarządzania energią 

powinny być podejmowane na podstawie pomiarów z wykorzystaniem przekładników prądowych  

i napięciowych spełniających wymagania normy IEC 61869. 

System zarządzania energią powinien być zaprojektowany do realizowania funkcji: 

1. Telekomunikacji, 

2. Monitorowania, 

3. Automatyki, 

4. Lokalnego lub zdalnego sterowania, 

5. Sterowania blokadami i sekwencjami łączeniowymi rozdzielnicy, 

6. Podłączania diod LED, 

7. Edycji i wyświetlania informacji procesowych na stacji za pomocą monitorów HMI, 

8. Przesyłania, archiwizacji i rejestrowania danych ruchowych i zakłóceniowych (zapisów zwarć) do 

serwerów HMI. 

4.1.6.3.3. Funkcje 

System został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić bezpieczny i stabilny rozdział mocy pomiędzy 

źródłami, przywracając zasilanie po awarii zasilania. Dlatego musi być wyposażone w funkcje synchronizacji 

źródła. Panele operatorskie HMI powinny generować raporty zdarzeń, takie jak: 

1. Wyłącznik otwarty/zamknięty, 

2. Uruchomienie/zatrzymanie generatorów, 

3. Awarie głównych urządzeń, 

4. Godziny pracy. 

System zarządzania energią powinien być zaprojektowany tak, aby optymalnie zarządzać energią w celu jej 

optymalnego wykorzystania. 

Każde zatrzymanie generatora powinno być zabezpieczone przez system zarządzania energią z odpowiednim 

czasem na schłodzenie. 

4.1.6.3.4. Bezpieczeństwo 

System sterowania nie powinien mieć dostępu do Internetu. Wszelkie zmiany w konfiguracji systemu powinny 

być dokonywane przez uprawnionych użytkowników, co oznacza, że dostęp do funkcji powinien być 

chroniony hasłem. 

System zarządzania energią powinien obejmować aspekty cyberbezpieczeństwa i wspierać je.  

Przede wszystkim system powinien zapewniać narzędzia i opcje konfiguracji niezbędne do spełnienia 

rygorystycznych wymagań właściciela w zakresie bezpieczeństwa informatycznego. Poniżej przedstawiono 

aspekty cyberbezpieczeństwa, które powinny być wdrożone w ramach systemu zarządzania energią. 
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1. Zdefiniowany elektroniczny obwód bezpieczeństwa powinien być utrzymany poprzez oddzielenie 

sieci systemu zarządzania energią od jakiejkolwiek innej sieci zewnętrznej, 

2. Należy ograniczyć dostęp użytkownika do HMI na podstawie poświadczeń użytkownika oraz 

zdefiniować co najmniej trzy poziomy dostępu - tylko podgląd, sterowanie, zmiany konfiguracji, 

3. Po upływie tego czasu interfejs HMI powinien powrócić do trybu „kiosk”. W tym trybie uproszczony 

ekran jednokreskowy powinien być wyświetlany w trybie „tylko podgląd”. Zapobiega to 

nieuprawnionemu dostępowi jeżeli operator oddala się od interfejsu użytkownika na dłuższy czas, 

4. Działanie systemu powinno być rejestrowane na liście zdarzeń z zarejestrowanymi działaniami. 

Cała sieć komunikacyjna systemu zarządzania energią powinna być podzielona na wiele sieci VLAN 

przeznaczonych do różnych celów, w tym do celów utrzymania ruchu i procesów. Powinna również istnieć 

dodatkowa sieć VLAN, która nie jest dostępna ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie nieużywane porty 

powinny być zamknięte i przypisane do takiej bezpiecznej sieci VLAN. 

4.1.6.3.5. Redundancja 

Redundancja oznacza istnienie identycznych funkcjonalnie zasobów. W zależności od protokołu redundancja 

jest obsługiwana w trybie gorącej rezerwy. Jeżeli urządzenie znajduje się w trybie gorącej rezerwy, interfejs 

sterowania procesem powinien oferować pełny widok procesu zachodzącego w urządzeniu i być w stanie 

natychmiast przejmować sterowanie urządzeniem. W przypadku wszystkich innych protokołów należy 

wykonać ogólne zapytanie, aby upewnić się, że obraz procesu jest dostępny w interfejsie. 

4.1.6.3.6. Projekt sieci komunikacyjnej 

Protokoły stosowane w systemie zarządzania energią: 

1. Klient IEC 61850, 

2. Modbus Master, 

3. Urządzenie podrzędne Modbus, 

4. Klient SNMP (monitorowanie sieci), 

5. Serwer SNTP (synchronizacja czasu). 

HMI systemu zarządzania energią powinien być tak zaprojektowany, aby realizować monitorowanie  

i sterowanie całym systemem w bezpieczny sposób, z uwzględnieniem dostępności funkcji i lokalizacji 

każdego wyświetlacza HMI. System posiada dwa poziomy, zgodnie z opisem poniżej (poziom 2 i poziom 3): 

A. Poziom 2 - stanowiska sterowania sterują jedynie urządzeniami znajdującymi się w ich lokalizacji, ale 

mogą monitorować stan całego systemu dystrybucji energii, 

B. Poziom 3 - stanowiska sterowania wykonują pełne sterowanie funkcjonalne i monitoring całego 

systemu. 

Projekt systemu zarządzania energią powinien uwzględniać redundancję na poziomie obiektowym  

i stacyjnym. Na poziomie obiektowym należy stosować topologię sieci RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) 

IED. RSTP to topologia pierścieniowa. W tej topologii urządzenia IED łączą się ze sobą i z redundantnymi 

przełącznikami w sieci Ethernet. Aby uniknąć nieskończonych obiegów informacji wokół fizycznie 

zamkniętego pierścienia, protokół RSTP powinien wykorzystywać wirtualną szczelinę pierścieniową.  

W przypadku awarii sieci światłowodowej w porcie urządzenia lub kablu, przerwanie wirtualne zostanie 

przeniesione do miejsca, w którym aktualnie znajduje się fizyczna szczelina. Komunikacja pomiędzy 

wszystkimi urządzeniami powinna zostać przywrócona po krótkim czasie przełączania. Na poziomie stacji 

redundantne przełączniki w sieci Ethernet w każdym obszarze powinny łączyć się z przełącznikami 

nadrzędnymi w topologii pierścienia. 

4.1.6.3.7. Zrzut obciążenia 

Jedną z głównych funkcji systemu zarządzania energią jest ograniczanie obciążenia. W przypadku utraty 

generacji energii należy zmniejszyć zadane obciążenie, aby uniknąć przeciążenia pozostałej generacji. System 

zarządzania energią umożliwia szybką reakcję i wydawanie kolejnych poleceń, aby zrzucić obciążenie o 

odpowiedniej wielkości. Sterownik SSiN powinien otrzymywać wszystkie dane z przekaźników 

obciążeniowych, sterowników i przekaźników turbozespołu i oblicza cykliczne przetwarzanie najbardziej 
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niekorzystnych scenariuszy strat generacji. Następnie sterownik powinien określić niezbędną wielkość 

obciążenia, która ma zostać zrzucona. Informacje te są przesyłane do przekaźników zgodnie z wcześniej 

zdefiniowaną tabelą priorytetów zasilania dla obciążeń. Przekaźniki powinny być gotowe do obniżenia mocy 

w przypadku awarii. Funkcja ta powinna być aktywna tylko wtedy, gdy pracuje więcej niż jeden generator. 

Zakłócenie może być spowodowane wyłączeniem awaryjnym lub odstawieniem generatora lub jakimkolwiek 

innym stanem, który uznaje się za szkodliwy dla generatora. Urządzenie zabezpieczająco-sterujące powiązane 

z generatorem jest odpowiedzialne za wysłanie komunikatu GOOSE informującego o uruchomieniu lub 

odstawieniu generatora. Jest to komunikat typu multicast (rozsyłania grupowego), który powinien dotrzeć do 

wszystkich urządzeń zabezpieczająco-sterujących dla których jest przeznaczony. Gdy przekaźnik 

obciążeniowy otrzyma komunikat GOOSE z przekaźnika generatora, informujący o zbliżającym się 

wyłączeniu awaryjnym, powinien on zainicjować wewnętrzne przetwarzanie komunikatów w celu ustalenia, 

czy spowoduje wyłączenie awaryjne odpowiedniego obciążenia przy użyciu najszybszego poziomu 

przetwarzania wewnętrznego sterownika PLC. Ustalenie to powinno być dokonane na podstawie odebranego 

komunikatu o błędzie oraz informacji o przygotowywanym do jego odstawienia obciążeniu. Jeżeli obciążenie 

jest gotowe, przekaźnik powinien zamknąć styk wyjściowy, aby wyłączyć powiązany wyłącznik lub stycznik 

sterowania silnikiem. 

4.1.6.3.8. Alarmy i sygnały z systemu zarządzania energią 

Dla systemu zarządzania energią powinny być dostępne alarmy w zakresie: 

1. Zabezpieczeń częstotliwościowych, 

2. Zabezpieczeń napięciowych, 

3. Przeciążenia, 

4. Zabezpieczeń prądowych, 

5. Awarii rozdziału obciążenia, 

6. Awarii odciążania, 

7. Błędu kolejności faz, 

8. Zatrzymanie awaryjne, 

9. Braku sterownika, 

10. Awarii wyłącznika położenia, 

11. Przerwanej redundancji, 

12. Awarii synchronizacji, 

13. Wyłączenia awaryjnego, 

14. Wykrycia awarii zasilania, 

15. Nieprawidłowej pracy układu, 

16. Przerwanego okablowania, 

17. Zabezpieczenia mocy biernej. 

4.1.6.4. UPS 

4.1.6.4.1. Informacje ogólne 

UPS (układ bezprzerwowego zasilania) to połączenie przetwornicy, falownika, przełączników i środków 

magazynowania energii, np. akumulatorów. UPS to układ zapewniający ciągłość zasilania w przypadku awarii 

zasilania głównego. 

UPS powinien zapewniać zasilanie na czas pracy podłączonych systemów, wystarczający dla funkcjonowania 

platformy. 

W przypadku układów sterowania i nadzoru wymagających zarówno zasilania bezprzerwowego jak  

i niezależnego, co najmniej jedno z tych źródeł powinno być zasilane zmagazynowaną energią. Działanie UPS 

nie powinno zależeć od jakichkolwiek systemów zewnętrznych. 

UPS w trybie off-line: Podczas normalnej pracy obciążenie wyjściowe jest zasilane z zasilania wejściowego 

(poprzez obejście) i przekazywane do falownika wyłącznie w przypadku awarii zasilania głównego lub 

przekroczenia nastawionych wartości granicznych. Przejście to zawsze będzie skutkowało krótkotrwałym 

odstawieniem zasilania. 
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UPS w trybie on-line: Podczas normalnej pracy obciążenie wyjściowe jest zasilane przez falownik, więc  

w przypadku awarii głównego źródła zasilania będzie ono nadal pracować w sposób ciągły w przypadku awarii 

głównego źródła zasilania lub przekroczenia nastawionych wartości granicznych. 

Rodzaj zastosowanego UPS, w trybie offline lub online, powinien być dostosowany do wymagań zasilania 

przyłączonych do niego urządzeń. 

4.1.6.4.2. Projekt 

Wielkość i ilość energii akumulatora powinny być tak dobrane, aby zapewnić minimalny czas pracy 

przyłączonych instalacji (czasy powinny być określone w wymaganiach dla instalacji). 

Układy UPS powinny być tak zaprojektowane, aby lista systemów podłączonych do UPS była określona na 

etapie projektowania platformy. Każdy obwód powinien być oddzielnie zabezpieczony. 

Lokalizacja UPS powinna umożliwiać łatwy dostęp serwisowy. Pomieszczenie UPS musi być wyposażone w 

instalacje gaśnicze odpowiednie do gaszenia pożaru materiału używanego w akumulatorach. Instalacja UPS 

nie powinna być podłączona do głównego źródła zasilania i nie powinna być zlokalizowana razem  

z urządzeniami potrzebnymi do awaryjnego wytwarzania lub dystrybucji energii elektrycznej. 

UPSy powinny być wykonane zgodnie z normą IEC 62040. Praca UPS nie powinna zależeć od usług 

zewnętrznych. 

4.1.6.4.3. Bezpieczeństwo 

Po dostarczeniu UPS należy przedstawić odpowiednie świadectwa materiałowe dla organu notyfikującego. 

Serwis akumulatorów powinien być prowadzony regularnie co najmniej co 5 lat. Układ UPS musi być 

wyposażony w pomiar temperatury akumulatora. 

W pomieszczeniach z akumulatorami należy zainstalować czujki dymu. W zależności od typu akumulatora, 

akumulatornia może również wymagać detekcji H2. 

4.1.6.4.4. Systemy zasilane z układu UPS 

Wszystkie odbiorniki systemu automatyki powinny być zasilane z układu UPS lub prostowników 

akumulatorowych prądu stałego. Przykładami tych obciążeń są: 

a) systemu SCADA, 

b) przekaźniki zabezpieczeniowe, 

c) automatyczne regulatory napięcia, 

d) obwody logiczne blokad przewodowych, 

e) systemy monitoringu transformatorów, 

f) systemy regulacji mocy biernej. 

4.1.6.4.5. System akumulatorów 

Układ UPS oparty na wszystkich typach akumulatorów NiCd i ołowiowo-kwasowych powinien spełniać 

poniższe wymagania: 

1. Układy UPS zainstalowane w podstacjach bezobsługowych powinny mieć możliwość zdalnego 

resetowania i wyłączania, 

2. Układy UPS przeznaczone do pracy równoległej powinny być wyposażone w synchronizację wyjść, 

3. Montaż akumulatorów szczelnych w rozdzielnicach i nastawniach powinien być uzgodniony  

z wyprzedzeniem, 

4. Akumulatory UPS powinny być zwymiarowane na obciążenia mocą przez czas wymagany dla 

temperatury otoczenia 0°C, chyba że przewiduje się instalację systemu ogrzewania, 

5. Należy zawsze stosować się do zaleceń producenta akumulatorów dotyczących montażu i wentylacji, 

6. Kabel łączący ładowarkę z akumulatorami powinien być wyposażony w zabezpieczenie zwarciowe 

zainstalowane w pobliżu akumulatora, a kabel łączący ładowarkę z akumulatorem powinien być 

podwójnie izolowany, lub należy zastosować kabel o odpowiednio wyższym napięciu, 
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7. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące montażu akumulatorów określono w normie EN 50272-2. 

4.1.6.4.5.1. Miejsce instalacji akumulatora 

1. Akumulatory powinny być umieszczone w taki sposób, aby temperatura ich otoczenia zawsze mieściła 

się w granicach dopuszczalnych przez producenta, 

2. Celki akumulatorów muszą być tak ustawione, aby były dostępne do konserwacji i wymiany, 

3. Celki w skrzynkach akumulatorowych powinny być umieszczone na jednej wysokości, 

4. Nad celkami powinna być dostępna wystarczająca przestrzeń na konserwację i chłodzenie, 

5. Akumulatory nie powinny być umieszczane w pomieszczeniach sypialnych, 

6. Akumulatory nie powinny być umieszczane na otwartym pokładzie w skrzynce akumulatorowej 

narażonej na działanie czynników atmosferycznych, 

7. Przestrzeń, w której znajdują się akumulatory musi być wyznaczona jako strefa zagrożenia wybuchem, 

8. Pomieszczenia, w których znajdują się akumulatory, powinny być stosownie wentylowane. 

Dopuszczalne rodzaje wentylacji, miejsca instalacji akumulatorów o różnej pojemności i rodzaje 

akumulatorów przedstawiono w tabeli 4.1.6.4.5.1-1. 

Tabela 4.1.6.4.5.1-1 Dopuszczalne rodzaje wentylacji i miejsca instalacji akumulatorów 

Pojemność całkowita 

akumulatorów 

Możliwa lokalizacja Wentylacja 

Akumulatory wentylowane (elektrolit ciekły) 

>20 kVAh 
dedykowana akumulatornia wentylacja mechaniczna 

wyciągowa z odprowadzeniem na 

teren otwarty z alarmem w 

przypadku awarii 

> 5 kVAh i ≤ 20 kVAh 
skrzynka akumulatorowa z wentylacją z 

odprowadzeniem na teren otwarty lub 

wentylacją mechaniczną wyciągową 

wentylacja grawitacyjna lub 

mechaniczna wyciągowa z 

odprowadzeniem na teren otwarty 

w przypadku awarii wentylacji, 

wentylacja zgodnie z opisem w 

rozdziale „wentylacja 

akumulatorów” 

≤ 5 kVAh 
skrzynka akumulatorowa z otworami 

wentylacyjnymi umieszczonymi w górnej 

części 

wentylacja zgodnie z opisem w 

rozdziale „wentylacja 

akumulatorów” 

Akumulatory regulowane zaworami/typu suchego 

>100 kVAh 
dedykowana akumulatornia wentylacja mechaniczna 

wyciągowa z odprowadzeniem na 

teren otwarty w przypadku awarii 

wentylacji 

>5 kVAh i ≤ 100 kVAh 
skrzynka akumulatora lub otwarte stanowisko 

akumulatora 

zapewnienie ochrony mechanicznej oraz 

bezpieczeństwa ludzi przed dotknięciem 

elementów 

 

pod napięciem (IP 10). 

wentylacja zgodnie z opisem w 

rozdziale „wentylacja 

akumulatorów” 

≤ 5 kVAh 
skrzynka akumulatora lub oddzielna część 

zespołu elektrycznego 

 

wentylacja zgodnie z opisem w 

rozdziale „wentylacja 

akumulatorów” 

≤ 5 kVAh i > 0,2 kVAh 
wewnątrz zespołu elektrycznego/obudowy wentylacja mechaniczna 

≤ 0.2 kVAh 
wewnątrz zespołu elektrycznego/obudowy wentylacja grawitacyjna 
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4.1.6.4.5.2. Wentylacja akumulatorów 

Należy zapewnić wentylację wszystkich przedziałów akumulatorów, szafek i skrzynek, aby zapobiec 

gromadzeniu się palnego gazu. Wlot powietrza powinien znajdować się na dole pomieszczenia.  

Wylot powietrza należy umieścić w górnej części tak, aby nie powstawały martwe przestrzenie gazowe. 

Przewody wentylacyjne wywiewne z pomieszczeń, w których zabudowane są akumulatory powinny być 

niezamykane, dostosowane do wszystkich warunków atmosferycznych. 

Objętość wentylacji (m3/h) dla pomieszczeń akumulatorni i szaf z wentylacją mechaniczną wyciągową na 

teren otwarty powinna spełniać określone warunki: 

1. dla akumulatorów wentylowanych 10 x suma pojemności akumulatora wyrażona w kVAh, 

2. dla akumulatorów suchych 2 x suma pojemności akumulatora wyrażona w kVAh. 

Pomieszczenia, do których są przewietrzane szafy lub skrzynki akumulatorowe powinny posiadać kanał 

wentylacyjny wyciągowy na poziomie sufitu. Powierzchnia pomieszczenia (m2) powinna wynosić co najmniej 

0,3 pojemności akumulatora wyrażonej w kVAh. Wydajność wentylacji pomieszczenia powinna obejmować 

co najmniej 6 wymian powietrza na godzinę. 

W przypadku wentylacji grawitacyjnej z odprowadzeniem przez otwory wentylacyjne do pomieszczenia lub 

przez kanał wywiewny na teren otwarty należy stosować średnice otworów i kanału poniżej (cm2).  

Z wyjątkiem skrzynek, wlot powinien mieć taki sam rozmiar jak wylot: 

4. dla akumulatorów suchych 20 x pojemność akumulatora wyrażona w kVAh, 

5. dla akumulatorów wentylowanych 50 x pojemność akumulatora wyrażona w kVAh, 

6. dla akumulatorów suchych umieszczonych w panelach elektrycznych 500 x pojemność akumulatora 

wyrażona w kVAh. 

Dopuszcza się zastosowanie wentylacji grawitacyjnej, jeżeli kanały umożliwiają swobodny przepływ 

mieszanin powietrza lub gazów. W przypadku braku możliwości zapewnienia wystarczającej ilości powietrza 

do wentylacji grawitacyjnej, należy zastosować wentylację mechaniczną (tj. wymuszoną/sztuczną). 

Szczególną uwagę należy zwrócić na gromadzenie się palnych gazów i źródeł zapłonu w układzie stacji 

ładowania wózków widłowych zasilanych akumulatorami. 

4.1.6.4.5.3. Ładowanie akumulatora 

Każdy system zasilany akumulatorami powinien mieć oddzielne urządzenie do ładowania. Takim urządzeniem 

może być: 

a) urządzenie ładujące zasilane z podstawowego lub wtórnego rozdziału energii elektrycznej jednostki 

morskiej, 

b) dynamo wielokrotnego ładowania napędzane przez jeden z silników, który normalnie zasila 

akumulator; rozwiązanie to nie jest dozwolone w przypadku silników pomocniczych generatora 

awaryjnego i awaryjnej pompy pożarowej, 

c) każdy akumulator powinien mieć własne dedykowane urządzenie ładujące. 

Urządzenie ładujące powinno mieć moc wystarczającą co najmniej do naładowania do 80% swojej pojemności 

w ciągu 10 godzin przy pracy układu z normalnym obciążeniem. 

Ładowarka powinna umożliwiać pełne naładowanie akumulatora (doładowywanie) z uwzględnieniem 

charakterystyki akumulatora, zmian temperatury i obciążenia. Jeżeli podczas ładowania akumulator wymaga 

specjalnej regulacji napięcia, powinno się to odbywać automatycznie. Jeżeli dostępne jest szybkie ręczne 

ładowanie, ładowarka powinna automatycznie powrócić do normalnego ładowania. 

4.1.6.4.6. Alarmy i sygnały z układu UPS 

Dla układu UPS powinny być dostępne alarmy w zakresie: 

1. Awarii układu UPS i wyłączenia awaryjnego jednostki, 

2. Awarii ładowania akumulatora, 
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3. Rozładowanego akumulatora, 

4. Pracy automatycznej na obejście jednostek w trybie online, 

5. Działania zabezpieczeń akumulatora, 

6. Braku wentylacji akumulatora, 

7. Zwarcia doziemnego. 

4.1.6.5. ESD (zatrzymanie awaryjne) 

Funkcjonalność ta będzie realizowana w systemie zarządzania energią (PMS). Możliwe jest również jej 

wykonanie ze stacji brzegowej dla stacji z obsługą dorywczą. 

4.1.6.6. System wykrywania i sygnalizacji pożaru i wycieku gazu 

4.1.6.6.1. Wymagania ogólne 

Każda wymagana stała instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru będzie składała się z czujek pożarowych, 

ręcznych ostrzegaczy pożarowych i panelu sterowania. Instalacja musi być przystosowana do 

natychmiastowego zadziałania w każdym momencie. 

Jeżeli do ochrony przestrzeni innych niż klatki schodowe, korytarze i drogi ewakuacyjne wymagana jest stała 

instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru, w każdej takiej przestrzeni należy zainstalować co najmniej jedną 

czujkę. 

Stała instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru powinna być tak zaprojektowana, a czujki tak 

rozmieszczone, aby wykrywały pojawienie się ognia w jakiejkolwiek części chronionych przestrzeni  

i w każdych normalnych warunkach pracy maszyn oraz zmian wentylacji wymaganych zgodnie z zakresem 

temperatur otoczenia. 

Z wyjątkiem przestrzeni o ograniczonej wysokości i tam gdzie stosowanie czujek termicznych jest szczególnie 

uzasadnione, nie dopuszcza się stosowania instalacji wykrywania i alarmowania wykorzystujących wyłącznie 

czujki termiczne. 

Czujki dymu zainstalowane będą na wszystkich klatkach schodowych, korytarzach i drogach ewakuacyjnych 

w przestrzeniach mieszkalnych. Zaleca się zainstalowanie w kanałach wentylacyjnych specjalnych czujek 

dymu, w przypadku których dym może występować jako czynnik sygnalizujący zarzewie pożaru. 

Ręczne ostrzegacze pożarowe instaluje się w pomieszczeniach mieszkalnych, obsługowych i sterowniach,  

ale nie wymaga się ich instalowania w poszczególnych pomieszczeniach znajdujących się w tych obszarach. 

Przy każdym wyjściu z powyższych pomieszczeń zlokalizowany będzie jeden ręczny ostrzegacz pożarowy. 

Ręczne ostrzegacze pożarowe znajdują się w korytarzach każdego pokładu przy każdym wyjściu (wewnątrz 

lub na zewnątrz) na otwarty pokład i są łatwo dostępne z korytarza, tak aby żadna część korytarza nie 

znajdowała się dalej niż 20 m od ręcznego ostrzegacza pożarowego. 

stała instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru będzie tak zaprojektowana, aby: 1. sterowała i monitorowała 

sygnały wejściowe ze wszystkich podłączonych czujek pożarowych i dymowych oraz sterowanych ręcznie 

ostrzegaczy pożarowych; 2. przekazywała sygnały wyjściowe do systemu MCS i PCS w celu powiadamiania 

obsługi o stanach pożarowych i awaryjnych systemu; 3. monitorowała zasilanie i obwody niezbędne do pracy 

instalacji w przypadku zaniku zasilania i awarii; ponadto: 4. instalacja będzie wysyłała sygnały do systemu 

ESD jednostki. 

Czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe będą podłączone do wydzielonych sekcji instalacji wykrywania  

i sygnalizacji pożaru. Dopuszcza się inne funkcje przeciwpożarowe w postaci sygnałów alarmowych z 

zaworów tryskaczowych, jeżeli przewidziano je w oddzielnych sekcjach. 

Stała instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru będzie tak zaprojektowana, aby wytrzymywała wahania 

napięcia zasilania i stany przejściowe, zmiany temperatury otoczenia, drgania, wilgotność, wstrząsy, uderzenia 

i korozję normalnie występujące na platformach. Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne w systemie 

MCS lub PCS lub w ich pobliżu należy poddać badaniom kompatybilności elektromagnetycznej, zgodnie  

z rezolucją A.813(19). 
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Stała instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru z indywidualną identyfikacją czujek pożarowych powinna 

być rozmieszczone w taki sposób, aby: 

1. zapewnić środki gwarantujące, że wszelkie usterki (np. przerwa w zasilaniu, zwarcie, uziemienie itp.) 

występujące w danej sekcji nie spowodują nieskuteczności pozostałych czujników w tej sekcji; 

2. zastosować wszystkie rozwiązania umożliwiające przywrócenie początkowej konfiguracji instalacji  

w przypadku awarii (np. elektryczne, elektroniczne, informacyjne, itp.); 

3. pierwszy zainicjowany alarm pożarowy nie uniemożliwił żadnej innej czujce uruchomienia kolejnych 

alarmów pożarowych; 

4. żadna pętla nie przechodziła dwukrotnie przez daną przestrzeń. Jeżeli nie jest to możliwe  

(np. w przypadku dużych przestrzeni ogólnodostępnych), część pętli, która z konieczności przechodzi 

przez daną przestrzeń po raz drugi, instaluje się w maksymalnej możliwej odległości od pozostałych 

części pętli. 

Stała instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru będzie w stanie zidentyfikować przynajmniej każdą sekcję. 

4.1.6.6.2. Źródła zasilania 

Dla urządzeń elektrycznych wykorzystywanych do obsługi stałej instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru 

będą zapewnione nie mniej niż dwa źródła zasilania, z których jedno będzie źródłem awaryjnym. Zasilanie 

będzie realizowane przez oddzielne pola zarezerwowane wyłącznie do tego celu. Pola te będą doprowadzone 

do automatycznego przełącznika znajdującego się na panelu sterowania instalacji wykrywania pożaru lub w 

jej pobliżu. Przełącznik będzie tak zaprojektowany, aby jego awaria nie powodowała odcięcia obu źródeł 

zasilania. Główne pole zasilające (i odpowiednie pole awaryjne) będzie biegło od głównej rozdzielnicy  

(i odpowiedniej rozdzielnicy awaryjnej) do przełącznika, omijając drugą rozdzielnicę. 

Działanie automatycznego przełącznika lub awaria jednego ze źródeł zasilania nie spowoduje utraty zdolności 

wykrywania pożaru. W przypadku, gdy chwilowa utrata zasilania spowodowałaby degradację instalacji, 

należy zapewnić akumulator o odpowiedniej pojemności, aby zagwarantować ciągłą pracę podczas 

przełączania. 

Należy zapewnić zasilanie wystarczające do umożliwienia dalszej pracy instalacji przy włączonych 

wszystkich czujnikach, ale nie więcej niż 100, jeżeli ich całkowita liczba przekracza tę wartość. 

Wyżej wymienione awaryjne źródło zasilania będzie zasilane bateriami akumulatorów lub z rozdzielnicy 

awaryjnej. Źródło zasilania będzie wystarczające do utrzymania działania instalacji wykrywania i sygnalizacji 

pożaru przez standardowo wymagany czas, a na koniec tego okresu będzie mogło zasilić wszystkie podłączone 

optyczne i dźwiękowe sygnały alarmu pożarowego przez okres co najmniej 30 min. 

W przypadku zasilania instalacji wykrywania pożaru z baterii akumulatorów, bateria akumulatorów musi 

znajdować się na panelu sterowania instalacji wykrywania pożaru lub w jego pobliżu lub w innym miejscu 

nadającym się do użytku w sytuacji awaryjnej. Parametry znamionowe ładowarki akumulatorów muszą być 

wystarczające do utrzymania normalnego zasilania wyjściowego do instalacji wykrywania pożaru podczas 

ładowania akumulatorów ze stanu pełnego rozładowania. 

4.1.6.6.3. Czujki 

Czujki będą aktywowane przez ciepło, dym lub inne produkty spalania, płomień lub dowolną kombinację tych 

czynników. Dopuszcza się stosowanie czujek aktywowanych przez inne czynniki wskazujące na zarzewie 

pożaru, pod warunkiem że nie są one mniej wrażliwe niż czujki. 

Czujki dymu, których instalacja wymagana jest na wszystkich klatkach schodowych, korytarzach i drogach 

ewakuacyjnych w przestrzeniach mieszkalnych muszą zadziałać zanim gęstość dymu przekroczy 12,5% 

zaciemnienia na metr, ale dopiero, gdy gęstość dymu przekroczy 2% zaciemnienia na metr, zgodnie z normami 

EN 54:2001 i IEC 60092-504. Dopuszcza się stosowanie alternatywnych norm krajowych. Czujki dymu 

instalowane w innych przestrzeniach powinny działać w granicach czułości zalecanych przez producenta,  

z uwzględnieniem unikania nieczułości lub nadmiernej czułości czujki. 
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Czujki ciepła będą uruchamiane zanim temperatura przekroczy 78ºC, ale nie przed przekroczeniem 

temperatury 54ºC, gdy temperatura wzrośnie do tych wartości granicznych z szybkością mniejszą niż 1ºC na 

minutę, zgodnie z normami EN 54:2001 i IEC 60092-504. Dopuszcza się stosowanie alternatywnych norm 

krajowych. Przy wyższych prędkościach wzrostu temperatury czujka ciepła powinna pracować w granicach 

temperatury zalecanych przez producenta, z uwzględnieniem unikania nieczułości lub nadmiernej czułości 

czujki. 

Czujki płomienia należy poddać próbom zgodnie z normami EN 54-10:2001 i IEC 60092-504. Dopuszcza się 

stosowanie alternatywnych norm krajowych. 

Wszystkie czujki powinny zapewniać możliwość sprawdzenia ich pod kątem prawidłowego działania,  

a następnie przywrócić do normalnego nadzoru bez konieczności wymiany jakiegokolwiek elementu. 

Czujki zamontowane w strefach niebezpiecznych, w których istnieje ryzyko wybuchu, należy poddać próbom 

i uzyskać homologację typu do takich zastosowań. 

Czujki zainstalowane w pomieszczeniach chłodniczych, takich jak chłodnicze komory rezerwowe, są badane 

zgodnie z odpowiednimi procedurami przewidzianymi dla takich pomieszczeń. 

4.1.6.6.4. Panel sterowania 

Panel sterowania instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru zostanie poddany próbom zgodnie z normami 

EN 54-2:1997, EN 54-4:1997 i IEC 60092-504:2001. Dopuszcza się stosowanie alternatywnych norm 

krajowych. 

4.1.6.6.5. Okablowanie 

Kable stosowane w obwodach elektrycznych będą ognioodporne zgodnie z normą IEC 60332-1. 

4.1.6.6.6. Wymagania instalacji 

Czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe należy pogrupować w sekcje. 

Sekcja czujek pożarowych, która obejmuje sterownię, przestrzeń obsługową lub przestrzeń mieszkalną, nie 

obejmuje maszynowni kategorii A. W przypadku stałych instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru z zdalnie 

i indywidualnie rozpoznawalnymi czujkami pożarowymi, sekcja obejmująca czujki pożarowe  

w pomieszczeniach mieszkalnych, pomieszczeniach obsługowych i w sterowniach nie obejmuje czujek 

pożarowych w maszynowniach kategorii A. 

W przypadku, gdy stała instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru nie obejmuje środków zdalnego 

rozpoznawania każdej czujki indywidualnie, nie dopuszcza się żadnej sekcji obejmującej więcej niż jeden 

pokład w pomieszczeniach mieszkalnych, pomieszczeniach obsługowych i sterowniach, z wyjątkiem sekcji 

obejmującej obudowaną klatkę schodową. Jeżeli instalacja wykrywania jest wyposażona w zdalnie  

i indywidualnie rozpoznawane czujki pożarowe, sekcje mogą obejmować kilka pokładów i obsługiwać 

dowolną liczbę zamkniętych przestrzeni. 

Czujki powinny być rozmieszczone tak, aby zapewnić ich optymalną wydajność. Należy unikać 

umiejscowienia ich w pobliżu belek i kanałów wentylacyjnych lub innych miejsc, w których przepływ 

powietrza może mieć negatywny wpływ na wydajność, oraz miejsc, w których istnieje prawdopodobieństwo 

uderzenia lub fizycznego uszkodzenia. Czujki będą zlokalizowane na powietrzu w odległości co najmniej  

0,5 m od grodzic, z wyjątkiem korytarzy, szafek i schodów. 

Maksymalny rozstaw czujek powinien być zgodny z poniższą tabelą: 
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Tabela 4.1.4.6.6-1 Rozstaw czujek 

 

EN PL 

Item L.p. 

Detector type Typ czujki 

Heat detector Czujka termiczna 

Smoke detection Wykrywanie dymu 

Maximum floor area per detector [m2] Maksymalna powierzchnia na czujkę [m2] 

Maximum distance apart between detector 

centres, [m] 

Maksymalna odległość między osiami 

czujki, [m] 

Maximum distance from bulkheads, [m] Maksymalna odległość od grodzic, [m] 

Dopuszczalne są inne odstępy oparte na danych z prób obrazujących charakterystykę czujek. 

Czujki na klatkach schodowych będą zlokalizowane przynajmniej na najwyższym poziomie schodów i na co 

drugim poziomie pod nimi. 

W przypadku instalowania czujek pożaru w zamrażalniach, suszarniach, saunach, częściach kuchni służących 

do podgrzewania żywności, pralniach i innych przestrzeniach, w których powstaje para wodna lub opary, 

dopuszczalne jest stosowanie czujek ciepła. 

W przypadku, gdy w pomieszczeniach mieszkalnych i obsługowych wymagana jest stała instalacja 

wykrywania i sygnalizacji pożaru, w pomieszczeniach o niskim lub zerowym zagrożeniu pożarowym nie 

trzeba instalować czujek. Do przestrzeni takich zalicza się przestrzenie puste, w których nie są przechowywane 

substancje palne, prywatne łazienki, toalety publiczne, pomieszczenia magazynowe środków gaśniczych 

(stacje gaśnicze), szafki na urządzenia czyszczące (w których nie są przechowywane ciecze palne), 

przestrzenie na pokładzie otwartym. 

Kable wchodzące w skład instalacji powinny być ułożone w taki sposób, aby omijać kuchnie, maszynownie 

kategorii A i inne zamknięte przestrzenie o wysokim zagrożeniu pożarowym, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

konieczne jest zapewnienie wykrywania pożaru lub alarmów pożarowych w takich przestrzeniach lub 

podłączenie ich do odpowiedniego źródła zasilania. 

Kabel na odcinku, gdzie możliwe jest indywidualne rozpoznawanie powinien być tak ułożony, aby nie mógł 

zostać uszkodzony w więcej niż jednym punkcie przez pożar. 

4.1.6.6.7. Wymagania dotyczące sterowania instalacją 

Zadziałanie dowolnej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego wywołuje optyczny i dźwiękowy sygnał 

alarmowy wykrycia pożaru na panelu sterowania i w jednostkach wskaźnikowych. Sygnały alarmowe będą 

zgodne z Kodeksem dotyczącym alarmowania i wskaźników przyjętym w drodze rezolucji A.1021(26).  

Jeżeli sygnały nie zostaną potwierdzone w ciągu 2 minut, w pomieszczeniach mieszkalnych i obsługowych, 

w sterowniach i maszynowniach kategorii A uruchomiony zostanie automatycznie alarm dźwiękowy.  

Ten dźwiękowy system alarmowy nie musi stanowić integralnej części instalacji wykrywania. 

Panel sterowania powinien znajdować się w systemie PCS lub w systemie MCS (jeżeli jest on stale 

obsługiwany). 

Zasilanie i obwody elektryczne niezbędne do pracy systemu będą monitorowane pod kątem zaniku zasilania  

i zwarć, w tym odpowiednio: 

1. awarii w zakresie otwarcia lub przerwy w zasilaniu spowodowanej przerwanym przewodem; 

2. pojedynczych zwarć doziemnych spowodowanych stykiem przewodu z metalowym elementem; 
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3. zwarcia pojedynczego przewodu z przewodem spowodowanego stykiem dwóch lub większej 

liczby przewodów. 

Wystąpienie usterki uruchomi optyczny i dźwiękowy sygnał usterki na panelu sterowania, który będzie się 

różnił od sygnału pożarowego. 

Na panelu sterowania należy zapewnić środki do ręcznego potwierdzania wszystkich sygnałów alarmowych  

i awarii. Dźwiękowe sygnalizatory alarmowe na panelu sterowania i wskaźnikach mogą być wyciszone 

ręcznie. Panel sterowania powinien wyraźnie rozróżniać stany normalne, alarmowe, potwierdzone alarmy, 

usterki i wyciszone alarmy. 

Instalacja będzie zorganizowana w taki sposób, aby po usunięciu alarmów i usterek automatycznie przywrócić 

normalne warunki pracy. 

Jeżeli instalacja musi generować lokalne alarmy dźwiękowe w kabinach, w których znajdują się czujki,  

nie dopuszcza się żadnych środków do wyciszania lokalnych alarmów dźwiękowych z panelu sterowania. 

Generalnie, poziomy ciśnienia akustycznego alarmu dźwiękowego w miejscach sypialnych w kabinie  

i w odległości 1 m od sygnalizatora dźwiękowego powinny wynosić co najmniej 75 dB (A) i co najmniej  

10 dB (A) powyżej poziomów hałasu otoczenia istniejących podczas normalnej pracy urządzenia w warunkach 

umiarkowanej pogody. Poziom ciśnienia akustycznego powinien znajdować się w paśmie 1/3 oktawy 

względem częstotliwości podstawowej. Dźwiękowe sygnały alarmowe nie mogą przekraczać 120 dB (A). 

4.1.6.6.8. Próby instalacyjne 

Działanie stałych instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru sprawdza się w różnych warunkach wentylacji 

po zainstalowaniu na pokładzie. 

Na pokładzie należy zapewnić odpowiednie instrukcje, odpowiednie przyrządy do testowania czujek 

pożarowych, w zależności od grupy pożaru, jak również części zamienne do prób i konserwacji. 

4.1.6.6.9. Czujniki gazu 

Urządzenia do wykrywania gazu powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby pobierać i analizować gaz 

z każdej linii poboru próbek każdej chronionej przestrzeni, kolejno w odstępach nieprzekraczających 30 min. 

Należy zapewnić środki umożliwiające pomiary przyrządami przenośnymi w przypadku, gdy stała instalacja 

jest niesprawna lub do kalibracji instalacji. W przypadku, gdy instalacja jest niesprawna, należy wdrożyć 

procedury w celu dalszego monitorowania atmosfery za pomocą przenośnych przyrządów i rejestrowania 

wyników pomiarów. 

Alarmy dźwiękowe i optyczne będą inicjowane w systemie MCS i PCS oraz w jednostce analizującej gaz, gdy 

stężenie oparów w danej przestrzeni osiągnie wartość zadaną, która nie będzie wyższa niż równowartość 30% 

dolnej granicy palności (LFL). 

Urządzenia do wykrywania gazu muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić łatwe badanie  

i kalibrowane. 

4.1.6.7. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja 

Wymagania ogólne dla tych instalacji na morskich kontenerach obejmują: 

• odpowiednią wentylację i dogodną temperaturę roboczą 

• wentylacja może być stosowana w celu utrzymania atmosfery w stanie wolnym od wybuchowych gazów  

i oparów 

• nadciśnienie wewnętrzne w stosunku do otoczenia zewnętrznego w przypadku źródła zagrożenia na zewnątrz 

• obliczenia zostaną wykonane w oparciu o najgorszy scenariusz uwolnienia substancji palnych 

• morskie kontenery serwisowe będą zaprojektowane tak, aby spełniały stosowne wymagania 
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4.1.6.7.1. Układ wentylacji 

Należy zastosować wentylację mechaniczną lub wentylację wlotową zasilaną wentylatorem. Na potrzeby 

magazynowe może być zastosowana wentylacja grawitacyjna. Wymagania w zakresie ogrzewania i/lub 

chłodzenia dotyczą specjalnych pojemników jako przestrzeni roboczej lub wyposażenia. 

4.1.6.7.2. Instalacja wentylacji nadciśnieniowej 

W przypadku tej instalacji wszystkie inne układy, np. urządzenia elektryczne, instalacja ppoż., oświetlenie 

awaryjne, instalacje teletechniczne itp. należy odpowiednio dostosować. W tym celu należy również 

odpowiednio rozmieścić drzwi i inne otwory, a śluza powietrzna może w praktyce obsługiwać miejsce 

wypływu powietrza. 

4.1.7. Dokumentacja 

Po zakończeniu procesu projektowania urządzeń i instalacji elektrycznych wymienionych w niniejszym 

punkcie należy sporządzić (między innymi) rysunki i obliczenia. 

4.1.7.1. Informacje ogólne 

1. Ogólny układ i szczegóły instalacji elektrycznej 

2. Instalacje wysokiego napięcia 

3. Programy prób i rozruchu (nazywane próbami na placu budowy) 

4.1.7.2. Urządzenia zasilające 

 Poniższe rysunki i dokumentacja  urządzeń i instalacji awaryjnego i pomocniczego zasilania platform zostaną 

opracowane pod koniec etapu projektowania: 

1. Bilans mocy elektrycznej 

2. Generatory, układy bezprzerwowego zasilania (UPS), transformatory 

3. Układy energoelektroniczne 

4. Obliczanie prądów zwarciowych 

5. Obliczenia rozkładu obciążenia 

6. Dowód selektywności 

7. Schematy ogólne instalacji rozdzielczych 

8. Plan ogólny instalacji uziemiającej/wyrównawczej 

9. Plan sytuacyjny i schematy połączeń następujących urządzeń i elementów: 

10. Tablica rozdzielcza główna 

11. Rozdzielnica elektryczna 

12. Podrozdzielnice 

13. Prowadzenie kabli 

14. Wykaz kabli 

15. Układ stref zagrożenia wybuchem oraz wykaz znajdujących się w nich urządzeń elektrycznych 

4.1.7.3. Układy sterowania związane z bezpieczeństwem  

1. Ogólny system alarmowy 

2. System alarmowy kierownika ds. technicznych, jeśli jest wymagany 

3. System wykrywania zagrożenia pożarem 

4. System detekcji gazów, jeśli jest wymagany 

5. Układy awaryjnego wyłączenia 

6. Układy energoelektroniczne 

7. Systemy oznaczeń platformy 

8. Instalacje teletechniczne/urządzenia alarmowe 

9. Układy automatycznego/ręcznego sterowania urządzeń gaśniczych przeciwpożarowych 

10. Systemy alarmowe maszyn 

11. Różne systemy bezpieczeństwa (komputerowe lub przewodowe) 

12. Listy wyliczeń (Schematy przyczynowo-skutkowe) 

13. Schemat lokalizacji czujników systemów zabezpieczeń 
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14. Schemat lokalizacji sygnalizatorów optycznych i akustycznych 

4.1.7.4 Oświetlenie 

1. Układ oświetlenia głównego 

2. Oświetlenie awaryjne 

3. Dodatkowe oświetlenie awaryjne (jeśli dotyczy) 

4. System nisko położonego oznakowania kierunku ewakuacji 

5. Oznakowanie platformy (wymagania IALA) 

6. Oznakowanie lądowiska śmigłowca/świateł ostrzegawczych (jeżeli dotyczy) 

4.2. Instalacje mechaniczne i rurociągi 

4.2.1. Materiały 

Materiały opisano w punkcie 3.2 Materiały na elementy konstrukcyjne i część nadwodną. 

4.2.1.1. Wykaz norm 

4.2.1.1.1. Przepisy, normy i standardy 

1. 
ISO/TS 27469:2010 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy – Metoda badania klap 

pożarowych 

2. 
IEC 60092-301:1980 Instalacje elektryczne na statkach – Część 301: Urządzenia – Generatory i 

silniki 

3. 
NORSOK L-001 Rurociągi i zawory 

4. 
NORSOK L-005 Kompaktowe połączenia kołnierzowe 

5. 
NORSOK L-002 Układ, projekt i statyka rurociągów 

6. 
ASME B 16.9 Fabryczne kształtki ze stali kutej do spawania doczołowego 

7. 
ASME B 31.3 Rurociągi technologiczne 

4.2.1.1.2. Dokumenty odniesienia 

8. 
DNVGL-RP-0360 Morskie kable elektroenergetyczne w płytkich wodach 

4.2.2. Rury i przewody rurowe 

Każdy układ rur i przewodów rurowych do instalacji i jednostek morskich będzie musiał zostać  

zaprojektowany zgodnie z warunkami eksploatacji i obsługi, jak również warunkami środowiskowymi 

wymaganymi i określonymi w danym przypadku. 

4.2.2.1. Klasyfikacja 

Na potrzeby weryfikacji wymiarowej, doboru materiałów, technologii spawania, obróbki cieplnej, doboru 

złączy i wymagań dotyczących prób rury zostały podzielone na klasy rur zgodnie z obowiązującymi normami. 

4.2.2.2. Prowadzenie i podpieranie 

Wszystkie rurociągi będą prowadzone w taki sposób, aby zapewnić prosty, uporządkowany i ekonomiczny 

układ, umożliwiający łatwe podparcie i odpowiednią elastyczność. 

Rurociągi należy układać na poziomych stojakach na określonych poziomach. Należy zachować ostrożność, 

aby uniknąć kieszeni. 

Wewnątrz pomieszczeń AKPiA, nastawni/rozdzielni elektrycznych lub telekomunikacyjnych nie będą 

znajdować się żadne rurociągi, z wyjątkiem rurociągów czynnika gaśniczego i chłodzącego, obsługujących te 

pomieszczenia. Przewody rurowe do przepływu cieczy będą spawane i nie będą miały zaworów wewnątrz 

tych pomieszczeń. Wyjątki podlegają zatwierdzeniu przez Spółkę. Przyłącza rurowe do urządzeń 
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zlokalizowanych w tych pomieszczeniach (np. chłodnice transformatorów itp.) będą wyposażone w osłony 

zabezpieczające przed uszkodzeniem powstałym z powodu wycieków. 

W miarę możliwości we wszystkich rurociągach i przewodach rurowych należy unikać zakończeń 

bezodpływowych. 

Należy unikać prowadzenia rurociągów w miejscach, które nie są dostępne do przeglądów i konserwacji bez 

zastosowania dużych rusztowań (np. pod pokładem podziemnym, słupami zewnętrznymi itp.). Jeżeli jednak 

jest to nieuniknione, należy zwrócić szczególną uwagę na dobór materiałów w celu zminimalizowania 

konieczności konserwacji. 

Rurociągi podłączone do hałaśliwych urządzeń (np. generatory główne, kesony odprowadzające wodę morską 

lub rurociągi powodujące hałas związany z np. kryzami ograniczającymi lub zaworami regulacyjnymi) nie 

będą prowadzone przez obszary, w których przebywają ludzie, takie jak warsztaty, biura itp. 

W przypadkach, w których zakres prac w ramach projektu obejmuje analizę/przebieg przyszłych rurociągów, 

dotyczy to również projektu podpór rurociągów/estakad, albo jako samodzielnych podpór, albo jako 

rozszerzenia „podstawowego zakresu prac” w zakresie podpór/estakad. Wszystkie znane przyszłe trasy 

zostaną uwzględnione w modelu 3D, ale nie będą prefabrykowane ani montowane. Podpory rurociągów dla 

tych samych tras zostaną zaprojektowane i uwzględnione w modelu 3D, ale nie będą prefabrykowane ani 

montowane. Należy zamontować wyłącznie pręty kotwiące/płyty zbrojeniowe. Wyniki prac w ramach 

„przyszłego zakresu prac” będą obejmować dokumentację tras rurociągów, obliczeń naprężeń i projektu 

podpór, tzn. przedstawione zostaną rysunki projektowe zarówno dla rurociągów, jak i podpór rurociągów 

wszystkich znanych przyszłych tras. 

Minimalna odległość między krańcami rurociągów/zaworów lub izolacji w warunkach eksploatacyjnych 

powinna wynosić 25 mm. W celu uzyskania dostępu do montażu np. izolacji może być wymagana większa 

odległość. 

W przypadku, gdy Spółka zezwoliła na stosowanie przewodów rurowych jako zamiennika rur, należy 

zapoznać się ze specyfikacją materiałową rur i zaworów do projektu i zastosowanie mają następujące zasady: 

1. przewodów rurowych nie wolno stosować wewnątrz ścian lub innych zamkniętych przedziałów bez 

dostępu, 

2. ze względu na potencjalne ryzyko w przypadku wycieku, armatury i kołnierzy do przewodów 

rurowych nie wolno stosować w pomieszczeniach zamkniętych do instalacji azotu, 

3. w przypadku zastosowania przewodów rurowych do odwadniania oprzyrządowania w instalacjach 

węglowodorowych, zawór odcinający rur powinien być łatwo dostępny z poziomu posadzki lub 

podestu, 

4. stosowanie przewodów rurowych należy ograniczyć do minimum. 

Z przewodów rurowych można korzystać do przenoszenia powietrza, oleju hydraulicznego i innych płynów 

niepalnych/innych niż niebezpieczne, jeśli zgodę na to wyraziła Spółka. 

Wszystkie rurociągi zostaną rozmieszczone w taki sposób, aby zapewnić określoną wysokość w świetle  

i odstępy izolacyjne , zapewniające bezpieczeństwo techniczne, łatwą obsługę, przeglądy, konserwację  

i demontaż. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na odstępy wymagane do demontażu kadłubów i wałów pomp, sprężarek  

i turbin, napędów pomp i wentylatorów, wkładów wymienników, tłoków sprężarki i silnika. Rurociągi należy 

projektować i montować z dala od włazów, otworów dostępowych, punktów rewizyjnych, śluz, żurawi, 

suwnic, belek podsuwnicowych, odstępów do demontażu oprzyrządowania, obszarów zrzutu z wieży, dojść  

i dróg ewakuacyjnych. 

Rury, kształtki, elementy sterujące zaworami, panele dostępowe lub inne urządzenia nie mogą nachodzić na 

obszary ewakuacyjne. 
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Podpory rur powinny zostać zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniony był odpowiedni dostęp do 

malowania podpór, prowadnic, ograniczników rurociągów oraz rury w punkcie podparcia. Podpory śrubowe 

(prowadniki), prowadnice i ograniczniki rurociągów należy ocenić pod kątem spełnienia tego wymogu.  

W przypadku gdy rozwiązania śrubowe nie są praktyczne, należy ocenić zasadność zastosowania materiałów 

ze stali nierdzewnej. 

Dostęp do wykonywania badań nieniszczących wewnętrznie i zewnętrznie oraz malowania rur zostanie 

zapewniony poprzez odpowiednie rozstawienie podpór rur. 

Podpory rur powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby podpora nie działała jak ognisko korozji. 

Przejścia rurociągów przez pokład lub ścianę powinny być wyposażone w przepusty zapewniające  minimalny 

odstęp 100 mm między rurą i przepustem. 

Rurociągi zimne i gorące powinny być pogrupowane oddzielnie, przy czym rurociągi gorące, nieizolowane 

należy umieszczać na wyższym poziomie niż rurociągi zimne. Przewody nieizolowane, na których może 

tworzyć się lód, nie będą prowadzone nad ciągami pieszymi. 

Jeżeli wymagane są pętle kompensacyjne, przewody powinny być zgrupowane i umieszczone na zewnątrz 

estakady. 

Małe rury należy pogrupować w celu uproszczenia konstrukcji wsporczej. 

Należy unikać umiejscawiania małych rur pomiędzy dużymi rurami, zwłaszcza gdy duże rurociągi są gorące. 

Najcięższe rurociągi powinny znajdować się najdalej od środka estakady. 

Przy projektowaniu podpór rurociągów należy w projekcie uwzględnić ewentualne obciążenia wynikające  

z budowy, montażu, instalacji, prób i rozbiórki rurociągów. Wykorzystanie wyłącznie obciążeń 

obliczeniowych wynikających z zestawienia naprężeń rurociągów może okazać się niewystarczające. 

Sztywność podpór rur powinna być zgodna z założeniami zawartymi w zestawieniu naprężeń rur.  

Zamiast dopuszczalnego naprężenia jako obliczeniowej wartości granicznej konieczne może być zastosowanie 

wymogu dotyczącego ugięcia. 

Podparcie włączeń rurociągów małośrednicowych powinno gwarantować, że przemieszczenie głównego 

rurociągu lub urządzenia nie spowoduje przeciążenia lub uszkodzenia zmęczeniowego połączenia.  

Wszystkie rurociągi małośrednicowe, takie jak rurociągi obejściowe i krótkie rurociągi spustowe, powinny 

być zazwyczaj podparte na podparciu rurociągu głównego. 

W przypadku gdy rozszerzalność cieplna i ciśnieniowa powoduje ruch jakichkolwiek punktów odgałęzień na 

kolektorach, odgałęzienie należy poddać ocenie naprężeń aż do pierwszego punktu podparcia, ograniczając 

ruch w kierunku ruchu kolektora. 

Nie należy wymuszać dopasowania rurociągów do lokalizacji podpór w sposób wprowadzający dodatkowe 

naprężenia. 

Rur zazwyczaj nie wolno podpierać innymi rurami, tzn. wymagane jest osobne podparcie. 

W przypadku zastosowania podpór śrubowych, które opierają się na tarciu w celu utrzymania na miejscu lub 

pełnią funkcję projektową, konstrukcja powinna gwarantować, że napięcia wstępne śrub nie zmniejszą się  

w trakcie przewidywanej żywotności podpory. 

Ograniczniki rurociągów  należy normalnie projektować z  mocowaniami przyspawanymi do rury. 

W przypadku gdy wymagana jest większa elastyczność w obrębie instalacji rurowej, ale nie można jej uzyskać 

poprzez normalne zmiany trasy rurociągu, standardowe szczeliny dylatacyjne podpór rurowych można 

zwiększać w krokach o 5 mm. Na potrzeby elastyczności nie uwzględnia się szczelin dylatacyjnych poniżej 5 

mm, a w analizie należy uwzględnić wszelkie tolerancje montażowe. Wszystkie szczeliny dylatacyjne większe 

niż wymagane przez uzgodnione normy projektowe należy wyraźnie zaznaczyć na rysunkach podpór 

rurociągów. 
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Podpory do układów rurociągów składających się z węży elastycznych zamiast rurociągów sztywnych 

powinny być udokumentowane na tym samym poziomie co konwencjonalny układ rurociągów sztywnych. 

Podpory rurociągów będą zgodne z odpowiednimi szczegółowymi rysunkami podpór rurociągów 

opracowanymi na potrzeby projektu. 

4.2.2.3. Typ połączeń 

Dopuszcza się zastosowanie następujących połączeń rurowych: 

1. spoiny doczołowe z pełnym przetopem z/bez zabezpieczenia w celu poprawy jakości grani, 

2. spoiny gniazdowe o odpowiedniej grubości spoiny pachwinowej, a w stosownych przypadkach 

zgodnie z uznanymi normami, 

3. dopuszcza się stosowanie kołnierzy stalowych zgodnie z dopuszczalnymi ciśnieniami i temperaturami 

określonymi w odpowiednich normach, 

4. złącza mechaniczne (np. złączki rurowe, złączki rurowe nakrętne, kształtki zaciskowe) 

zatwierdzonego typu. 

Zastosowanie spawanych połączeń rurowych powinno być zgodne z obowiązującymi normami. 

W projekcie rurociągów do urządzeń wirujących należy zapewnić wystarczającą elastyczność bez użycia 

złączy elastycznych i kompensatorów mieszkowych. Przy urządzeniach wirujących nie należy stosować 

naprężania wstępnego rurociągów. 

Wymiary kołnierzy i śrub będą zgodne z uznanymi normami. 

Uszczelki będą odpowiednie do przewidzianego czynnika w warunkach obliczeniowych ciśnienia  

i temperatury, a ich wymiary i konstrukcja będą zgodne z uznanymi normami. 

Dopuszcza się stosowanie kołnierzy stalowych zgodnie z dopuszczalnymi ciśnieniami i temperaturami 

określonymi w odpowiednich normach. 

Dopuszcza się stosowanie kołnierzy z metali nieżelaznych zgodnie z odpowiednimi normami i w granicach 

określonych w atestach. 

Połączenia spawane gniazdowe mogą być dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi normami. 

Połączenia kielichowe z gwintem walcowym są dopuszczalne w przypadku rur o średnicy zewnętrznej  

≤ 60,3 mm oraz instalacji podrzędnych (np. instalacje ogrzewania wody gorącej i instalacje sanitarne).  

Nie dopuszcza się ich stosowania w instalacjach z czynnikami łatwopalnymi. 

Stosowanie połączeń nasuwanych jest niedozwolone w następujących elementach: 

1. rurociągi zęzowe wewnątrz zbiorników balastowych i paliwowych, 

2. przewody wody morskiej i balastowe, w tym przewody powietrza i przelewowe wewnątrz ładowni  

i zbiorników paliwa, 

3. przewody paliwowe i olejowe, w tym przewody powietrza i przelewowe wewnątrz pomieszczeń 

maszynowych, 

4. niewypełnione wodą ciśnieniowe instalacje zraszaczowe wodne (instalacje rurowe suche). 

Układy rurociągów należy odpowiednio oznaczyć zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Rurociągi w pobliżu rozdzielnic elektrycznych należy zamontować lub zabezpieczyć w taki sposób,  

aby ewentualny wyciek nie mógł uszkodzić instalacji elektrycznej. 

4.2.2.4. Rury w kształcie litery J i I 

Rolą rur w kształcie litery J jest podparcie i zabezpieczanie kabli pomiędzy dnem morza a górną częścią 

fundamentów morskiej farmy wiatrowej, gdzie są one podłączone do stacji. Rury w kształcie litery J są 

stosowane ze względu na niezbędne zabezpieczenie kabli. Rury w kształcie litery J stanowią niezbędną część 

każdej konstrukcji morskiej elektrowni wiatrowej. Składa się ona z rur stalowych, które muszą być zgięte  



 
 

 

Strona 264 z 511 
 
 

w wymaganym kształcie J lub S w celu uzupełnienia pełnej długości rury w kształcie litery J (materiały - patrz 

CZĘŚĆ III, punkt 3.2. Materiały). 

Zamknięty układ rur w kształcie litery J jest podzielony na trzy różne części na poziomie morza i na platformie 

(Rysunek 4.2.2.4-1 Schemat typowego zamkniętego układu rur w kształcie litery J). Rura w kształcie litery J 

jest ustawiona pionowo do poziomu morza i platformy. Zwykle w  części wodnej rura w kształcie litery J nie 

jest odpowiednio uszczelniona w dolnej części,  , co powoduje wypełnienie pierścienia rury w kształcie litery 

J wodą morską. Na ogół, w części powietrznej rurę w kształcie litery J należy  na jej górnym odcinku 

skutecznie uszczelnić,  tak aby pierścień pionowy był  wypełniony powietrzem. Na górze nad platformą kabel 

biegnie do stacji, a rury w kształcie litery J nie są przykryte. 

 

Rysunek 4.2.2.4-1 Schemat typowego zamkniętego układu rur w kształcie litery J [8] 

EN PL 

Platform Platforma 

Air Powietrze 

J tube 
Rura w kształcie litery J (elastyczna osłona 

kabla, ang. J-tube) 

Water Level Poziom wody 

Submarine Cable Kabel podmorski 

Sea Water Woda morska 

Platform Section Sekcja platformy 

Air Section Sekcja powietrzna 

Water section Sekcja wodna 

 

Zgodnie z normą DNVGL-RP-0360 na odcinku trasy kabla od dna morskiego do uchwytu przelotowego 

można stosować różne rozwiązania. Zalicza się do nich między innymi, co następuje (Rysunek 4.2.2.4-2 Trasy 

kablowe na jednostkach morskich): 

a. Zewnętrzna rura w kształcie litery J – Zewnętrzna trasa kablowa wewnątrz rur w kształcie 

litery J, które są dopasowane do konstrukcji podwodnej. Kabel wchodzi przez gardziel i jest 

prowadzony do punktu uchwytu przelotowego. 
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b. Ruchoma zewnętrzna rura w kształcie litery J – Zewnętrzna trasa kablowa, podobna do stałych 

rur w kształcie litery J, ale regulowana pod względem wysokości lub kąta w celu uzyskania 

optymalnego położenia względem dna morskiego, np. w celu uwzględnienia powstawania 

otworu w wyniku wymywania 

c. Stała zewnętrzna rura w kształcie litery I – Zewnętrzna trasa kablowa ze swobodną krzywą 

łańcuchową pomiędzy dnem morskim a gardzielą rury w kształcie litery I 

d. Stała wewnętrzna rura w kształcie litery J – Trasa kablowa wewnątrz konstrukcji w rurach  

w kształcie litery J 

e. Układ bez rur w kształcie litery J – Trasa kablowa wewnątrz konstrukcji, podwieszona  

z układu uchwytu przelotowego. Układ bez rur w kształcie litery J przymocowany  

do konstrukcji podwodnej/fundamentu. 

Rysunek 4.2.2.4-2 Trasy kablowe na jednostkach morskich: a) zewnętrzna rura w kształcie litery J, b) ruchoma rura w 

kształcie litery J, c) rura w kształcie litery I, d) wewnętrzna rura w kształcie litery J, e) bez rur w kształcie litery J [8] 

Najbardziej odpowiednia trasa kabli elektroenergetycznych musi zostać określona z uwzględnieniem 

czynników mających zastosowanie w danym projekcie. 

Do czynników mających wpływ na określenie najbardziej odpowiedniej trasy kablowej może się zaliczać: 

a) wystawienie na parcie wiatru oraz obciążenia prądami i falami, 

b) ochrona przed uderzeniami statków, 

c) miejsce wprowadzenia kabla do konstrukcji wsporczej, lokalna koncentracja naprężeń, 

d) wymiana powietrza lub wody w konstrukcji i związany z tym współczynnik korozji. 

Kabel może być prowadzony wewnątrz rur stałych (w kształcie litery J lub I) (rysunek 4.2.2.4-3a) lub przez 

złącze elastyczne (bez rur) (rysunek 4.2.2.4-3b). Złącze powinno być odpowiednio zaprojektowane, aby kabel 

przechodził z miejsca na/w dnie morskim do konstrukcji podwodnej jednostki morskiej. Złącze powinno: 

1. umożliwiać wystarczające rozpraszanie ciepła, 

2. stabilizować i zabezpieczać kabel w sąsiedztwie konstrukcji podwodnej jednostki morskiej 

uwzględniając wymywanie, spadające przedmioty, ścieranie i drgania wywołane wirami, 

3. być łatwe w montażu. 

 

 

Rysunek 4.2.2.4-3 Przykłady konstrukcji: a) stała rura w kształcie litery J, b) elastyczne złącze bez rur w kształcie litery J 

[8] 
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EN PL 

Components subject to specific design 
Elementy objęte specjalnym 

projektowaniem 

J-tube 
Rura w kształcie litery J (elastyczna osłona 

kabla, ang. J-tube) 

Bellmouth Gardziel 

Bend restriction (dynamic) Ogranicznik zginania (dynamicznego) 

Structural interface Złącze konstrukcji 

Bend restriction (static) Ograniczenie zginania (statycznego) 

Suspended cable section Odcinek kabla podwieszonego 

Bend stiffening Usztywnienie zgięcia 

 

Rury w kształcie litery J i rury w kształcie litery I (rysunek 4.2.2.4-4 Konstrukcja: a) rura w kształcie litery J, 

b) rura w kształcie litery I) zapewniają mechaniczne zabezpieczenie i prowadzenie kabli i muszą spełniać 

następujące wymagania: 

4. Rury powinny być odpowiednio zwymiarowane, mieć odpowiedni kształt i gładką powierzchnię 

wewnętrzną umożliwiającą przejście przeciągarki, końcówki kabla i samego kabla bez przekraczania 

granic szczelności kabla. 

5. W przypadku gdy rura w kształcie litery J jest montowana na zewnątrz konstrukcji, powinna być 

odporna na uderzenia określone w założeniach projektowych. 

6. Rury powinny być wykonane ze stali lub ewentualnie z materiału zbadanego pod kątem danego 

zastosowania. 

7. Spawane części rury powinny mieć gładką powierzchnię wewnętrzną. Można to uzyskać metodą 

spawania, szlifowania, przy użyciu rury bezszwowej lub wykładziny z polietylenu wewnątrz rury. 

8. Ochrona antykorozyjna powinna być odpowiednia dla przewidywanej żywotności. 

Rysunek 4.2.2.4-4 Konstrukcja: a) rury w kształcie litery J, b) rury w kształcie litery I [8] 

EN PL 

Inner diameter dj_tube Średnica wewnętrzna drury w kształcie litery J 

Inner diameter di_tube Średnica wewnętrzna drury w kształcie litery I 

Bending radius r Promień gięcia r 

Straight length Odcinek prosty 

Bellmouth Gardziel 

Height above seabed h Wysokość nad dnem morskim h 

Seabed (or scour protection layer) 
Dno morskie (lub warstwa zabezpieczająca 

przed wymywaniem) 

Angle to seabed Kąt do dna morskiego 

Distance to seabed h Odległość do dna morskiego h 
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Co do zasady (zgodnie z normą DNVGL-RP-0360) średnica wewnętrzna rury w kształcie litery J (di) nie 

powinna być mniejsza niż 2,5 × średnica zewnętrzna kabla (do), tak by ułatwić w ten sposób chłodzenie kabla 

i zapobiegać nadmiernym siłom wymaganym podczas przeciągania. Promień gięcia rury w kształcie litery J r, 

mierzony w osi rury w kształcie litery J, nie powinien być mniejszy niż 20 × średnica zewnętrzna kabla (do) 

lub większy, jeśli tak określił producent kabla, tak by ułatwić w ten sposób montaż kabla. Wymiary przewodu 

rurowego i promień gięcia należy sprawdzić pod kątem możliwości przejścia przez układ przeciągania. 

Kąt około 45° pomiędzy dolnym końcem rury w kształcie litery J a dnem morskim umożliwia powstawanie 

szerokiego zakresu przypadków wymywania  i elastyczność montażu kabli. Wysokość h gardzieli rury w 

kształcie litery J powyżej nienaruszonego dna morskiego (lub warstwy zabezpieczającej przed wymywaniem) 

zależy od wybranego kąta, minimalnego promienia gięcia oraz konstrukcji instalacji (tabela 4.2.2.4-1).  

Aby ułatwić montaż kabli, rury w kształcie litery I wymagają znacznie większych odległości. 

 

Tabela 4.2.2.4-1 Typowe wartości kąta i odległości rur w kształcie litery J dla kabli wewnętrznych [8] 

Kąt do dna 

morskiego 

Wysokość nad dnem 

morskim 
Uwagi 

45° 2,5 m ± 0,5 m 

Odpowiedni kąt w celu zabezpieczenia kabli w szerokim zakresie 

przypadków powstawania wymywania. Zapewnia elastyczność w 

zakresie technik montażowych 

30° 2,0 m ± 0,3 m Kompromis pomiędzy scenariuszem zakładającym 15° i 45° 

15° 1,2 m ± 0,2 m 

Odpowiedni kąt do przeciągania kabla bez wymywania lub 

osiadania. Większe siły statyczne działające na rurę J w przypadku 

wymywania 

 

Minimalna długość odcinka prostego za gardzielą rury w kształcie litery J powinna wynosić co najmniej 1 m, 

aby ułatwić wkładanie centralizatora i przeciąganie kabla.Odległość pomiędzy prostymi odcinkami rury  

w kształcie litery J lub I powinna wynosić np. ≥ 0,5 × średnica wewnętrzna rury (di) I (w celu ułatwienia 

konwekcji), ale nie więcej niż 5 × średnica zewnętrzna kabla (do) (zapewniająca łatwe przejście kabla), patrz 

rysunek 4-14. Otwory wentylacyjne w rurze mogą poprawiać chłodzenie kabla, ale zmniejszają jego 

wytrzymałość, a jeżeli zostaną wprowadzone po montażu, zwiększają ryzyko korozji. 

Złącza rury w kształcie litery J pomiędzy kablem (i jego systemem zabezpieczeń) a konstrukcją jednostki 

morskiej (rysunek 4.2.2.4-5) powinny spełniać następujące wymagania: 

a) Otwory wejściowe powinny być odpowiednio zwymiarowane i mieć odpowiedni kształt/gładką 

powierzchnię/promień umożliwiający przejście i zamocowanie kabla za pomocą układu zabezpieczeń 

kabla. 

b) Kąt otworu wejściowego względem dna morskiego i wysokość nad dnem powinny być dobrane do 

naturalnej krzywej łańcuchowej kabla i umożliwiać sprawny montaż kabla. 

c) Uchwyt przelotowy powinien w miarę możliwości znajdować się po przekątnej do otworu 

wejściowego. 

d) W miarę możliwości należy unikać prowadnic kablowych wewnątrz konstrukcji. 
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EN PL 

internal wewnątrz 

external na zewnątrz 

Smooth edges Gładkie krawędzie 

Angle to seabed Kąt do dna morskiego 

Wall of structure Ściana konstrukcji 

Distance to seabed Odległość od dna morskiego 

 

Rysunek 4.2.2.4-5 Złącze kabla bez rury w kształcie litery J do konstrukcji [8] 

Normalnie odpowiedni kąt wejścia kabla względem dna morskiego powinien wynosić 45°. W przypadku kabli 

wewnętrznych w jednostkach morskich odpowiednia wysokość montażu nad dnem morskim (lub warstwa 

ochronna przed wymywaniem) wynosi około 2,5 m ±0,5 m. 

4.2.3. Silniki 

Niniejszy punkt dotyczy silników spalinowych jako napędów awaryjnych i do sprężarek powietrza. 

4.2.3.1. Wykaz norm 

Do silników Diesla do zastosowań morskich zastosowanie mają zasady IACS i Class Society jako jednostki 

notyfikowanej. 

4.2.3.2. Wymagania 

W odniesieniu do wszystkich silników stosowanych w jednostkach/instalacjach określanie parametrów 

eksploatacyjnych musi bazować na warunkach otoczenia: 

1. temperatura otoczenia lub powietrza po stronie ssawnej w granicach od 0 do 45℃, 

2. wilgotność względna: 60%. 

Moc znamionowa musi spełniać wymagania jednostki notyfikowanej dla silników Diesla do zastosowań 

morskich. 

Silniki należy rozmieścić w maszynowni w taki sposób, aby wszystkie otwory montażowe i otwory rewizyjne 

wykonane przez producenta silnika na potrzeby przeglądów i konserwacji były dostępne. W miarę możliwości 
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w jednostce możliwa będzie zmiana podzespołów. Podczas montażu silników należy uwzględnić wymagania 

dotyczące przestrzeni i konstrukcji. 

Podzespoły i układy elektroniczne muszą mieć homologację typu wydaną przez jednostki notyfikowane. 

Urządzenia zabezpieczające muszą spełniać wymagania jednostki notyfikowanej dla silników Diesla  

do zastosowań morskich. 

Agregaty prądotwórcze zamontowane do obsługi obwodów rezerwowych muszą spełniać odpowiednie 

wymagania nawet wtedy, gdy silnik jest zimny. Sekwencja rozruchu i obciążania zostanie zakończona w ciągu 

około 30 sekund. 

Awaryjne agregaty prądotwórcze muszą spełniać powyższe warunki dla regulatorów również bez ograniczeń, 

przy czym sekwencja rozruchu i obciążania musi zostać zakończona w ciągu około 45 sekund. 

Urządzenia rozruchowe muszą spełniać wymagania jednostki notyfikowanej dla silników Diesla do 

zastosowań morskich. 

Urządzenia rozruchowe silnika muszą umożliwiać jego rozruch ze stanu wyłączenia wyłącznie za pomocą 

środków dostępnych na pokładzie. 

Należy zapewnić środki umożliwiające uruchomienie pomocniczych i awaryjnych silników Diesla po 

całkowitym zaniku zasilania (black-out) i w stanie „wyłączonym”. Należy to uwzględnić zwłaszcza w 

przypadku silników sterowanych elektronicznie (np. z szyną common rail). 

Układy powietrza rozruchowego należy wyposażyć w co najmniej dwie sprężarki powietrza rozruchowego. 

Sprężarki powietrza powinny być napędzane niezależnie od silników. 

Całkowita pojemność zbiorników buforowych sprężonego powietrza będzie wystarczająca, aby zapewnić, bez 

ich uzupełniania, nie mniej niż trzy rozruchy. 

Jeżeli układy powietrza rozruchowego do zasilania sterowanych pneumatycznie zespołów regulacyjnych lub 

tyfonów mają być zasilane z głównych zbiorników buforowych sprężonego powietrza rozruchowego, należy 

zwrócić uwagę na zużycie powietrza przez te urządzenia podczas obliczania pojemności głównych zbiorników 

buforowych sprężonego powietrza rozruchowego. 

Jeżeli układy powietrza rozruchowego różnych silników zasilane są z jednego zbiornika buforowego 

sprężonego powietrza, należy się upewnić, że ciśnienie powietrza w zbiorniku buforowym sprężonego 

powietrza nie może spaść poniżej najwyższego minimalnego ciśnienia powietrza rozruchowego z pozostałych 

układów. 

W przypadku rozruchu silników elektrycznych należy zamontować dwa niezależne od siebie akumulatory 

rozruchowe. Akumulatory należy rozmieścić w taki sposób, aby nie mogły być ze sobą połączone równolegle. 

Każdy akumulator musi umożliwiać rozruch silnika ze stanu zimnego. 

Całkowita pojemność akumulatorów rozruchowych będzie wystarczająca do wykonania w ciągu 30 minut, 

bez ładowania akumulatorów, tej samej liczby czynności rozruchowych w ramach rozruchu za pomocą 

sprężonego powietrza. 

Jeżeli co najmniej dwa silniki pomocnicze są uruchamiane elektrycznie, należy zapewnić co najmniej dwa 

niezależne od siebie akumulatory. Pojemność akumulatorów musi być wystarczająca do co najmniej trzech 

operacji rozruchowych na silnik. Jeżeli tylko jeden z silników pomocniczych jest uruchamiany elektrycznie, 

wystarczy jeden akumulator. Akumulatory rozruchowe mogą być wykorzystywane wyłącznie do rozruchu  

(a w stosownych przypadkach również do podgrzewania wstępnego) oraz do monitorowania urządzeń 

należących do silnika. Należy podjąć kroki w celu zapewnienia, że akumulatory są naładowane i że poziom 

naładowania jest monitorowany. 

Awaryjne agregaty prądotwórcze będą zaprojektowane w taki sposób, aby można je było łatwo uruchomić 

nawet w temperaturze 0°C. Jeżeli agregat może być uruchamiany tylko w wyższych temperaturach lub gdy 
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istnieje możliwość wystąpienia niższych temperatur otoczenia, należy zamontować urządzenia grzewcze  

w celu zapewnienia gotowości do niezawodnego rozruchu. 

Gotowość eksploatacyjną agregatu należy zagwarantować w każdych warunkach atmosferycznych.  

Klapy pożarowe wymagane w otworach wlotowych i wylotowych powietrza będą zamykane wyłącznie  

w przypadku pożaru i muszą być stale otwarte. W tym celu należy zamontować znaki ostrzegawcze.  

W przypadku automatycznego uruchamiania klapy pożarowej zależnego od działania  agregatu, znaki 

ostrzegawcze nie są wymagane. Zamknięte otwory wlotowe i wylotowe powietrza będą wyposażone  

w automatyczne urządzenia otwierające. 

Każdy awaryjny agregat prądotwórczy, który musi być zdolny do automatycznego rozruchu, musi być 

wyposażony w układ automatycznego rozruchu zatwierdzony przez jednostkę notyfikowaną, którego moc 

wystarcza na co najmniej trzy kolejne uruchomienia. Dodatkowo należy zapewnić drugie źródło energii zdolne 

do trzech kolejnych uruchomień w ciągu 30 minut. Wymaganie to nie ma zastosowania, jeżeli agregat można 

uruchomić ręcznie. 

W celu zagwarantowania dyspozycyjności urządzeń rozruchowych należy podjąć kroki mające na celu 

zapewnienie, że: 

3. elektryczne i hydrauliczne układy rozruchowe są zasilane z rozdzielnicy awaryjnej, 

4. układy rozruchowe sprężonego powietrza są zasilane przez zawór zwrotny z głównych  

i pomocniczych zbiorników buforowych sprężonego powietrza lub przez awaryjną sprężarkę 

powietrza zasilaną z rozdzielnicy awaryjnej oraz 

5. urządzenia do rozruchu, ładowania i magazynowania energii znajdują się w pomieszczeniu 

generatorów awaryjnych. 

Jeżeli nie określono automatycznego rozruchu, można zastosować niezawodne układy rozruchu ręcznego, np. 

za pomocą korb ręcznych, rozruszników sprężynowych, rozruszników hydraulicznych sterowanych ręcznie 

lub rozruszników z wkładami zapłonowymi. Rozruszniki awaryjnych agregatów prądotwórczych mogą być 

wykorzystywane tylko do rozruchu awaryjnych agregatów prądotwórczych. 

Silniki Diesla napędzające awaryjne pompy pożarowe muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby mogły 

być nadal niezawodnie uruchamiane ręcznie w temperaturze 0°C. Jeżeli silnik może być uruchamiany tylko  

w wyższych temperaturach lub jeżeli istnieje możliwość wystąpienia niższych temperatur, należy zamontować 

urządzenia grzewcze w celu zapewnienia niezawodnego rozruchu. 

Jeżeli ręczne uruchomienie przy użyciu korby ręcznej nie jest możliwe, awaryjny układ gaśniczy należy 

wyposażyć w urządzenie uruchamiające zatwierdzone przez jednostkę notyfikowaną, umożliwiające  

co najmniej 6 załączeń w ciągu 30 minut, przy czym dwa z nich należy wykonać w ciągu pierwszych 10 minut. 

Alarmy i wskazania dla bezobsługowej stacji elektroenergetycznej będą co najmniej takie, jak w poniższej 

tabeli: 

• I – Wskaźnik 

• A – Alarm 

• H – Alarm wysokiej wartości granicznej 

• L – Alarm niskiej wartości granicznej 

• S – Wyłączenie 

 

Tabela 4.2.3.2-1 Alarmy i wskazania dla stacji bezobsługowej 

Wskaźnik/alarm parametru 
Pomocniczy Awaryjny 

Nadmierna prędkość obrotowa silnika (dla mocy wyjściowej > 

220 kW) 

A, S A,S 

Ciśnienie oleju smarnego na wlocie do silnika 
I, L, S I,L 

Temperatura oleju smarnego na wlocie do silnika 
I, H I,H 
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Ciśnienie oleju opałowego na wlocie do silnika 
I - 

Wyciek oleju opałowego z rurociągów wysokociśnieniowych 
A A 

Ciśnienie lub natężenie przepływu wody chłodzącej bloku 

cylindrowego na wlocie do silnika 

I, L I,L 

Temperatura wody chłodzącej bloku cylindrowego na wylocie 

z silnika 

I, H I,H 

Stężenie mgły olejowej w skrzyni korbowej lub ewentualnie w 

systemie monitorowania 

I, H I,H 

 

4.2.4. Zawory 

Wszystkie zawory z siłownikiem i wszystkie zawory sterowane ręcznie wymagające pracy w warunkach 

normalnych lub awaryjnych muszą być dostępne z pokładu lub stałego podestu. Zawory odcinające sterowane 

ręcznie powinny być zasadniczo dostępne z pokładu lub stałego podestu. 

Stały dostęp do rzadko używanych zaworów (rzadziej niż raz w roku) może zostać pominięty za zgodą spółki. 

Wykonawca w takich przypadkach musi wykazać, że zawory są ustawione w taki sposób, aby umożliwić 

bezpieczny i właściwy dostęp z obiektów tymczasowych. 

 Obiekty tymczasowe zostaną uwzględnione jako odrębne tomy w modelu projektowym 3D wspomaganym 

komputerowo w celu zapewnienia odpowiedniej rezerwy miejsca. 

Główne zawory odcinające sieci pierścieniowej wody ppoż. muszą być zawsze dostępne z pokładu lub 

podestu. 

Urządzenia nadmiarowe upustowe (np. zawory nadmiarowe, membrany bezpieczeństwa) powinny być 

dostępne i zamontowane w sposób umożliwiający łatwy demontaż z pokładu lub stałego podestu.  

Zawory nadmiarowe i zawory z siłownikiem, w tym zawory regulacyjne oraz zawory z przyłączami 

spawanymi i górnymi wlotami na potrzeby konserwacji na miejscu powinny być montowane z trzpieniem  

w położeniu pionowym. Spawany zawór kulowy z wlotem górnym należy montować na przewodach 

poziomych, aby uniknąć użycia specjalnych narzędzi do prac konserwacyjnych. 

Zawory na przewodach pionowych przeznaczonych do konserwacji na miejscu powinny być dostarczone  

z dostosowanym do potrzeb wyposażeniem do bezpiecznej obsługi części wewnętrznych, jeśli jest to zalecane 

przez dostawcę zaworu. W przypadku uruchomienia zaworu montowanego pionowo należy umożliwić 

demontaż i ponowny montaż siłownika bez odłączania zaworu od przewodu. 

Zawory zwrotne mogą być montowane w przewodach pionowych, pod warunkiem że przepływ jest 

skierowany ku górze, z wyjątkiem niektórych rodzajów zaworów zwrotnych wzniosowych.  

Należy przewidzieć odwodnienie części za zaworem. 

Zawory regulacyjne powinny być zlokalizowane możliwie najbliżej odpowiednich urządzeń, do których mają 

zastosowanie oraz, w miarę możliwości, wzdłuż słupków, kolumn, oddzielonych grodzią przedziałów lub 

cokołów wieżowych. Odpowiednie obszary, w których mogą znajdować się zawory regulacyjne obejmują 

przejścia, obszary robocze i inne korytarze, w których nie występują przeszkody, takie jak trzpienie zaworów 

znajdujące się w przejściach. 

Zawory regulacyjne sterowane przez sterownik miejscowy powinny znajdować się w zasięgu sterownika,  

aby umożliwić obserwację pracy zaworu podczas regulacji sterownika. 

Segmenty rurowe lub reduktory pomiędzy blokiem kołnierzowym a zaworami regulacyjnymi powinny być 

wystarczająco długie, aby umożliwić demontaż śrub. 

Tam, gdzie występują wysokie spadki ciśnienia na zaworach regulacyjnych, można spodziewać się 

harmonicznych i ekstremalnych poziomów dźwięku. Rurociągi podlegające tym warunkom należy dokładnie 
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ocenić i zaprojektować w celu zapewnienia, że ich rozmiar i konfiguracja za zaworem zapobiega przenoszeniu 

nadmiernych drgań i hałasu. 

Zawory należy wyraźnie i trwale oznaczyć. 

4.2.5. Zapobieganie zanieczyszczeniom 

 Zapobieganie zanieczyszczeniom jest obowiązkowe w przypadku platform morskich.  

Poniżej przedstawiono wymagania i rozwiązania techniczne dla maksymalnego ograniczenia zanieczyszczenia 

środowiska. 

 Zgodnie z konwencją MARPOL, statki i konstrukcje morskie muszą być wyposażone w urządzenia 

zapobiegające zanieczyszczeniom, takie jak filtry oleju, miernik zaolejenia, czujniki interfejsu olej/woda oraz 

oczyszczalnię ścieków. Rodzaj urządzenia powinien być zatwierdzony przez organ administracji publicznej. 

Standardowe systemy sterowania i nadzoru mogą obejmować wszystkie substancje niebezpieczne stosowane 

na platformie. 

 Na platformie będą zainstalowane odpowiednie systemy bezpieczeństwa (gaz), czujniki poziomu  

i zbiorniki separatorów (olej). Magazynowanie substancji niebezpiecznych będzie ograniczone do obszarów 

odpowiednio wyznaczonych na platformie. Obszary te będą zlokalizowane w bezpiecznej odległości od miejsc 

przebywania ludzi, dróg ewakuacyjnych i źródeł zapłonu. Elementy takie jak układy oleju transformatorowego 

i akumulatorów zazwyczaj nie są przechowywane na platformie, z wyjątkiem okresów konserwacji. 

Odpowiednio oceniony wykaz materiałów niebezpiecznych obejmuje: 

a) SF6, 

b) olej napędowy, 

c) gaz gaśniczy, 

d) materiały eksploatacyjne, 

e) paliwo lotnicze. 

4.2.5.1. Wykaz norm 

4.2.5.1.1. Normy i przepisy 

1. 
ROZPORZĄDZENIE 

(UE) Nr 517/2014 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z 

dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych 

2. 
ISO 21963:2020 Statki i technologie morskie — Ochrona środowiska morskiego — Zbiorniki 

i systemy rurociągów ułatwiające separację oleju i wody na poziomie 5 ppm 

3. 
MARPOL + Aneksy Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez 

statki 

4. 
ISO 16304:2018 Statki i technologie morskie — Ochrona środowiska morskiego — 

Rozmieszczenie i zarządzanie portowymi urządzeniami do odbioru odpadów 

5. 
IEC 60480 Specyfikacje dotyczące ponownego użycia heksafluorku siarki (SF6) i jego 

mieszanin w urządzeniach elektrycznych 

6. 
IEC 60376 Specyfikacja technicznego heksafluorku siarki (SF6) i gazów 

uzupełniających stosowanych w jego mieszaninach do stosowania w 

urządzeniach elektrycznych 

7. 
IEC 62271-4:2013 Aparatura rozdzielcza i sterownicza wysokiego napięcia – Część 4: 

Procedury postępowania z heksafluorkiem siarki (SF6) i jego mieszaninami. 

8. 
ISO 5815-1 Jakość wody - Oznaczanie biologicznego zapotrzebowania tlenu po n dniach 

(BZTn) - Część 1: Metoda rozcieńczania i szczepienia z dodatkiem 

allilotiomocznika 
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9. 
ISO 15705 Jakość wody - Oznaczanie indeksu chemicznego zapotrzebowania tlenu 

(SP-ChZT) - Metoda zminiaturyzowana z zastosowaniem szczelnych 

probówek 

4.2.5.2. Zanieczyszczenie olejem 

 Dostępne są różne generacje technologii i urządzeń zapobiegające zanieczyszczeniu olejami. 

Począwszy od zamkniętego układu odwodnień, separatorów wody zaolejonej, mierników zaolejenia poprzez 

portowe urządzenia odbiorcze i procedury, kończąc na urządzeniach monitorujących zrzut oleju. Dostępna jest 

również ewidencja oleju, która ułatwia członkom załogi rejestrowanie i śledzenie zrzutów ścieków 

zaolejonych. 

 Morskie stacje elektroenergetyczne powinny spełniać wymagania dotyczące zapobiegania 

zanieczyszczeniu olejami pochodzącymi z przestrzeni maszynowych, mające zastosowanie do statków  

o pojemności 400 ton brutto i większej, innych niż zbiornikowce, zgodnie z rozporządzeniem nr 39, załącznik 

I do konwencji MARPOL 

 System odprowadzania odwodnień z przestrzeni maszynowych morskich stacji elektroenergetycznych 

będzie zgodny z wymaganiami konwencji MARPOL 73/78 oraz lokalnymi i krajowymi przepisami 

państwowej administracji nadbrzeżnej. W odniesieniu do obszaru Morza Bałtyckiego zastosowanie mają 

wymogi załącznika IV do konwencji helsińskiej. 

 Każda stacja elektroenergetyczna wyposażona będzie, w miarę możliwości, w instalacje do 

zagospodarowania zaolejonej wody zęzowej i pozostałości oleju (szlamu). 

 Każda morska stacja elektroenergetyczna będzie prowadziła ewidencję oleju w formie opracowanej 

przez Międzynarodową Organizację Morską. W ewidencji oleju prowadzony jest rejestr czynności takich jak 

bunkrowanie oleju opałowego i smarnego oraz oczyszczanie, spalanie lub odprowadzanie pozostałości oleju 

(szlamu) i wody zaolejonej. 

4.2.5.2.1. Pozostałości oleju i zbiorniki zaolejonej wody zęzowej 

 Stacje elektroenergetyczne będą wyposażone w zbiorniki pozostałości oleju i zaolejonej wody zęzowej 

o odpowiedniej pojemności z uwzględnieniem rodzaju maszyny, możliwości i częstotliwości opróżniania tych 

zbiorników. Pojemność zbiornika zostanie określona zgodnie z wytycznymi postępowania z odpadami 

olejowymi w przestrzeniach maszynowych zawartymi w dokumencie MEPC.l/Okólnik 642.  

Konstrukcja i wyposażenie zbiorników musi umożliwiać oczyszczanie i odprowadzanie pozostałości  

do pływających urządzeń odbiorczych. Zbiorniki te przeznaczone są do przechowywania pozostałości oleju  

i zaolejonej wody zęzowej powstającej w wyniku: 

1. wycieku oleju z transformatorów głównych, wycieku z układu oleju chłodzącego, 

2. wycieku oleju z awaryjnego agregatu prądotwórczego, zbiornika dobowego lub zbiornika 

magazynowego, 

3. rozlanego paliwa i środków gaśniczych z lądowiska, 

4. otwartego układu odwodnień. 

 Każda stacja elektroenergetyczna wyposażona będzie w pompę przewałową i rurociąg do transportu 

pozostałości oleju (szlamu) i zaolejonej wody zęzowej pomiędzy zbiornikami szlamu lub odprowadzania 

pozostałości oleju i zaolejonej wody zęzowej poprzez standardowe złącze wylotowe do pływającej instalacji 

odbiorczej. 

4.2.5.2.2. Separator oleju 

 Stacja wyposażona będzie w separator oleju, który będzie posiadał konstrukcję zatwierdzoną przez 

administrację, zgodnie z wymaganiami IMO oraz zapewni, że zawartość oleju w każdej mieszance olejowej 

odprowadzanej do morza po przejściu przez te urządzenia bez rozcieńczania nie przekroczy 15 ppm. Separator 

oleju będzie wyposażony w alarm ostrzegawczy, aktywowany gdy zawartość oleju w mieszance olejowej 

przekroczy 15 ppm. Układ powinien być przystosowany do automatycznego zatrzymywania zrzutu mieszanki 
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olejowej poza układem w przypadku przekroczenia wartości 15 ppm. (jeżeli dozwolony jest zrzut poza 

układem, patrz wymagania dotyczące postępowania w przypadku pozostałości oleju). Zrzut ścieków poza 

układem należy zatrzymać poprzez zamknięcie zaworów. 

 W celu spełnienia wymogu dotyczącego nierozcieńczania ścieków z układów separatora wody 

zaolejonej, instalacja służąca do czyszczenia i napełniania separatora wody zaolejonej oraz alarmu regulacji 

punktu zerowego 15 ppm zostanie zaprojektowana z uwzględnieniem zaleceń producenta urządzeń oraz 

zmienionych wytycznych dotyczących zapobiegania zanieczyszczeniom w zakresie wody zęzowej, 

określonych w rozdziale 4.2.10.2 uchwały IMO MEPC.107(49). 

4.2.5.2.3. Postępowanie z pozostałościami oleju i zaolejoną wodą zęzową z przestrzeni 

maszynowych 

1. Procedury poza specjalnymi obszarami określonymi w załączniku I do konwencji MARPOL 

 Ze względu na fakt, że stacje elektroenergetyczne nie są uważane za spełniające wymagania 

postanowień ust. 15.2.1 załącznika I do konwencji MARPOL, które wymagają, aby statek był „w trasie” aby 

móc odprowadzić olej lub mieszanki olejowe z przestrzeni maszynowych do morza poza obszarami 

specjalnymi, stacje elektroenergetyczne mogą być zwolnione przez administrację państwa nadbrzeżnego z 

przestrzegania postanowień ust. 15.2, pod warunkiem że zaolejona woda i mieszanki będą 

zagospodarowywane w następujący sposób: 

a) będą odprowadzane bezpośrednio do nabrzeżnych urządzeń odbiorczych poprzez standardowe złącze 

wylotowe; lub 

b) będą zrzucane do morza przy użyciu urządzeń filtrujących 15 ppm po przyznaniu zwolnienia  

z obowiązku wyładunku „na trasie” przez administrację; 

 

2. Procedury w obszarach specjalnych określonych w załączniku I do konwencji MARPOL 

 Ze względu na fakt, że stacje elektroenergetyczne nie są uważane za spełniające wymagania 

postanowień ust. 15.3.1 załącznika I do konwencji MARPOL, które wymagają, aby statek był „w trasie” aby 

móc odprowadzić olej lub mieszanki olejowe z przestrzeni maszynowych do morza na specjalnych obszarach, 

stacje elektroenergetyczne mogą zostać zwolnione przez administrację państwa nadbrzeżnego, jeżeli uzna, że 

w wyniku takiego wyłączenia nie nastąpi szkoda dla środowiska, z przestrzegania postanowień ust. 15.3, pod 

warunkiem że zaolejona woda i mieszanki będą traktowane w taki sam sposób, jak opisano powyżej w pkt 1). 

4.2.5.3. Ścieki 

Wymagania podano w załączniku IV do konwencji MARPOL. 

Stacje elektroenergetyczne będą wyposażone w: 

• oczyszczalnię ścieków, lub 

• zbiornik bezodpływowy ścieków. 

4.2.5.3.1. Oczyszczalnia ścieków 

 Jeżeli stacja wyposażona jest w oczyszczalnię ścieków, musi ona posiadać homologację typu wydaną 

przez organ działający w imieniu administracji (certyfikat zgodności z dyrektywą MED). Zatwierdzone 

oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania określone w uchwałach IMO (MEPC.227(64)) dotyczących 

między innymi norm zanieczyszczeń odprowadzanych poza układem. Oczyszczalnia ścieków, badana pod 

kątem uzyskania świadectwa homologacji typu, musi spełniać następujące wymagania: 

1. Norma dotycząca bakterii termotolerancyjnych z grupy coli 

Bakterie termotolerancyjne z grupy coli - grupa bakterii coli wytwarzających gaz z laktozy w ciągu  

48 godzinach w temperaturze 44,5°C. Organizmy te są czasami nazywane „bakteriami fekalnymi”; jednakże 
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termin „bakterie termotolerancyjne” jest obecnie akceptowany jako bardziej właściwy, ponieważ nie wszystkie 

te organizmy pochodzą z fekaliów. 

 Średnia geometryczna liczby bakterii termotolerancyjnych z grupy coli w próbkach ścieków 

pobranych w okresie badania nie powinna przekraczać 100 bakterii/100 ml określonych przez technikę filtracji 

membranowej, fermentację wielonaczyniową lub równoważną procedurę analityczną. 

2. Norma dotycząca zawiesin ogólnych (TSS) 

 Średnia geometryczna całkowitej zawartości zawiesiny w próbkach ścieków pobranych w okresie 

badania nie powinna przekraczać 35 Qi/Qe mg/l. 

Strumień wlotowy (Qi) – ciecz zawierająca ścieki, ścieki bytowe lub inne strumienie cieczy, przetwarzany 

przez oczyszczalnię. 

Strumień wylotowy (Qe) - ścieki oczyszczone przez oczyszczalnię ścieków. 

3. Biologiczne zapotrzebowanie tlenu bez nitryfikacji i chemiczne zapotrzebowanie tlenu 

 Administracje powinny zapewnić, aby oczyszczalnia ścieków została zaprojektowana w taki sposób, 

aby ograniczyć zarówno rozpuszczalne, jak i nierozpuszczalne substancje organiczne w celu spełnienia 

wymogu stwierdzającego, że aby średnia geometryczna pięciodniowego biologicznego zapotrzebowania tlenu 

bez nitryfikacji (BZT5 bez nitryfikacji) próbek ścieków pobranych w okresie badania nie przekraczała 25 

Qi/Qe mg/l, a chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) nie przekraczało 125 Qi/Qe mg/l. Metoda badawcza 

powinna być zgodna z normą ISO 5815 1 lub BZT5 bez nitryfikacji i ISO 15705 dla ChZT lub innymi 

uznanymi międzynarodowymi równoważnymi normami badawczymi. 

4. Odczyn pH 

Odczyn pH próbek ścieków pobranych w okresie badania powinien wynosić od 6 do 8,5. 

5. Wartości zerowe lub niewykryte 

 W przypadku bakterii termotolerancyjnych z grupy coli, wartości zerowe należy zastąpić wartością 

1/100 ml, aby umożliwić obliczenie średniej geometrycznej. W przypadku zawiesin ogólnych biologiczne 

zapotrzebowanie tlenu bez nitryfikacji i chemiczne zapotrzebowanie tlenu poniżej granicy wykrywalności 

należy zastąpić połową granicy wykrywalności, aby umożliwić obliczenie średniej geometrycznej. 

 Aby spełnić powyższe normy dotyczące ścieków, zatwierdzona oczyszczalnia ścieków nie powinna 

opierać procesu oczyszczania wyłącznie na rozcieńczeniu. W przypadku, gdy rozcieńczenie uznaje się za 

niezbędne dla procesu oczyszczania, powyższe normy dotyczące ścieków obwarowane limitami stężenia 

(mg/l) należy dostosować proporcjonalnie przy użyciu współczynnika kompensacji rozcieńczenia Qi/Qe  

w celu uwzględnienia rozcieńczenia Qd. 

 W przypadku, gdy oczyszczalnia ścieków została przebadana na lądzie, wstępne badanie powinno 

obejmować jej montaż i uruchomienie. 

4.2.5.3.2. Zbiornik bezodpływowy ścieków 

 Zamiast oczyszczalni ścieków, morskie stacje elektroenergetyczne mogą być wyposażone  

w zintegrowany lub niezależny zbiornik bezodpływowy, do którego doprowadzone są przewody kanalizacji 

ściekowej lub inne przewody kanalizacyjne. Zbiorniki mogą być wyposażone w urządzenia do rozdrabniania 

i dezynfekcji ścieków. Zbiorniki bezodpływowe będą wyposażone w instalację do odprowadzania ich 

zawartości, pompę do opróżniania zbiornika oraz standardowe złącze wylotowe. Standardowe złącze 

wylotowe powinno znajdować się na pokładzie w miejscu łatwo dostępnym, a jego koniec powinien być 

wyposażony w kołnierz. Takie złącze musi być również wyposażone w zaślepkę kołnierzową z informacją: 

Ścieki. Króciec kołnierzowy powinien być wykonany ze stali lub materiału równoważnego i mieć płaską 

powierzchnię czołową. Ciśnienie obliczeniowe kołnierza wraz z uszczelnieniem powinno wynosić 0,6 MPa. 

Kołnierz powinien być przystosowany do rur o średnicy zewnętrznej 100 mm. Płaszcz zbiorników 
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bezodpływowych należy również wyposażyć w przyłącze do napełniania, przyłącze do płukania, alarm 

poziomu i przewód odpowietrzający wyprowadzony na otwarty pokład. Nie należy dopuści do powstawania 

zaburzeń zapachowości. 

Pojemność zbiornika będzie określona z uwzględnieniem możliwości i częstotliwości opróżniania tych 

zbiorników. 

4.2.5.4. Odpady 

 Wymagania podano w załączniku V do konwencji MARPOL określającym odległości od lądu, gdzie 

materiały mogą być zutylizowane i dzielącym odpady morskie na różne rodzaje. Wskazuje on również 

całkowity zakaz wrzucania plastiku do morza. 

 Każda platforma morska musi być wyposażona w środki do składowania odpadów powstałych na 

pokładzie do czasu ich przekazania do lądowych urządzeń odbiorczych lub rozładowania poza układem 

zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku V do konwencji MARPOL. 

 Zaleca się składowanie odpadów na podestach w metalowych pojemnikach wyposażonych w szczelne 

zamknięcia. Liczbę i wielkość kontenerów ustala się z uwzględnieniem rodzaju platformy: z obecnością 

obsługi, bez obecności obsługi, liczby osób na pokładzie itp. 

 Wszystkie pojemniki na pokładach narażonych na działanie czynników atmosferycznych muszą mieć 

trwałą konstrukcję i szczelne pokrywy. 

 Jeżeli dla odseparowanych rodzajów odpadów przewidziane są różne zbiorniki, muszą one być 

wyraźnie oznakowane i odróżnialne. W przypadku, gdy segregowane odpady są przechowywane w workach 

kontenerowych, należy również wyraźnie oznaczyć miejsca składowania takich worków zawierających 

określone rodzaje odpadów. 

 Na platformach należy umieścić tablice ostrzegawcze stwierdzające zakaz wprowadzania odpadów do 

morza oraz określające ograniczenia dotyczące odprowadzania odpadów z platformy. Informacje te umieszcza 

się na tabliczce o wymiarach co najmniej 12,5 cm na 20 cm, wykonanej z trwałego materiału. Tekst na 

tabliczkach drukowany jest w języku roboczym załogi. Zaleca się, aby tabliczki były umieszczone na 

wysokości wzroku i znajdowały się w widocznych miejscach pracy i przebywania załogi oraz w miejscach, 

gdzie pojemniki są umieszczone w celu gromadzenia odpadów, w szczególności w pomieszczeniach 

kuchennych, pomieszczeniach socjalnych, pokładu głównego i innych miejscach, w zależności od przypadku. 

 Tabliczka określająca warunki wprowadzania odpadów do morza powinna zawierać informacje 

określone w tabeli 4.2.5.4-1. 

Tabela 4.2.5.4-1 Zestawienie ograniczeń w odprowadzaniu odpadów do morza na podstawie przepisów 4, 5 i 6 załącznika 

V do konwencji MARPOL oraz rozdziału 5 części II-A Kodeksu Polarnego [3] 

Rodzaj odpadu1 
Platformy morskie oddalone o ponad 12 mm 

od najbliższego terenu. Przepis 5 

 

Odpady spożywcze rozdrobnione lub 

zmielone2 

Zrzut dozwolony 
 

Odpady spożywcze nierozdrobnione lub 

niezmielone 

Zrzut zabroniony 
 

Środki czyszczące i dodatki3, zawarte w 

wodzie zmywnej po czyszczeniu 

pokładu i powierzchni zewnętrznych 

 

Zrzut zabroniony  

Tusze zwierzęce (rozdzielone lub 

poddane innej obróbce w celu 

zapewnienia, że tusze natychmiast 

zatoną) 

 

Zrzut zabroniony 
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Pozostałe odpady, w tym tworzywa 

sztuczne, liny syntetyczne, narzędzia 

połowowe, worki na śmieci z tworzyw 

sztucznych, popioły paleniskowe, żużle, 

olej do gotowania, wyściółki, materiały 

wykładzinowe i opakowaniowe, papier, 

szmaty, szkło, metale, butelki, 

chusteczki i podobne odpady 

 

 

 

Zrzut zabroniony 
 

1) W przypadku gdy odpady są zmieszane lub zanieczyszczone innymi szkodliwymi substancjami, których zrzut jest zabroniony 

lub obarczone innymi wymogami dotyczącymi zrzutu, stosuje się bardziej rygorystyczne wymogi. 

2) Rozdrobnione lub zmielone odpady spożywcze muszą przechodzić przez sito o oczkach nie większych niż 25 × 25 mm. 

3) Substancje te nie mogą być szkodliwe dla środowiska morskiego. 

 Na wszystkich platformach istnieje obowiązek posiadania i wdrażania planu zarządzania odpadami, 

wydrukowanego w języku roboczym załogi i opracowanego zgodnie z wytycznymi określonymi w uchwale 

IMO MEPC.220(63). 

 Każda platforma morska musi prowadzić ewidencję odpadów opracowaną zgodnie z uchwałą IMO 

MEPC.201(62), zmienioną uchwałą MEPC.277(70). Wpisy do ewidencji odpadów są dokonywane zgodnie  

z wymogami określonymi w przepisie 10 i w dodatku II do załącznika V do Konwencji. 

 Ewidencja odpadów wraz z pokwitowaniami uzyskanymi z urządzeń odbiorczych przechowywana 

jest na statku lub platformie stałej lub pływającej oraz w miejscu łatwo dostępnym do wglądu.  

Niniejszy dokument zachowuje się przez okres co najmniej dwóch lat od daty ostatniego wpisu.  

Ewidencja odpadów może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. Wytyczne dotyczące 

stosowania ewidencji elektronicznych w ramach konwencji MARPOL, przyjęte uchwałą MEPC.312(74). 

Administracja może odstąpić od wymagań dotyczących prowadzenia ewidencji odpadów dla platform 

morskich. 

4.2.5.5. Zanieczyszczenie powietrza 

 Załącznik VI do wymagań konwencji MARPOL dla urządzeń odbiorczych odpadów z instalacji 

oczyszczania spalin, spalarni, jakości oleju opałowego, platform morskich i wiertniczych oraz dla 

ustanowienia obszarów kontroli emisji SOx. 

4.2.5.5.1. Wymagania w zakresie zapobiegania emisji substancji zubożających warstwę 

ozonową 

 Zabrania się celowej emisji substancji zubożających warstwę ozonową przez stacje 

elektroenergetyczne. Celowe emisje obejmują emisje powstałe podczas konserwacji, serwisowania, naprawy 

lub utylizacji instalacji lub urządzeń chłodniczych i przeciwpożarowych, z wyjątkiem przypadków, gdy 

zamierzone emisje nie obejmują minimalnych emisji związanych z rekultywacją lub recyklingiem substancji 

zubożających warstwę ozonową. Wymagania te dotyczą instalacji chłodniczych i przeciwpożarowych 

zawierających 3 kg substancji zubożających warstwę ozonową lub więcej. 

Stosowanie czynników chłodniczych zawierających chlorofluorowęglowodory (CFC)  

i wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC) w urządzeniach i instalacjach jest zabronione. 

Stosowanie halonów w instalacjach gaśniczych jest zabronione. 

 Rurociągi instalacji chłodniczych będą tak zaprojektowane, aby odizolować poszczególne segmenty 

rurociągów i wymusić przepływ czynnika chłodniczego do dedykowanego zbiornika, aby umożliwić 

przeprowadzenie konserwacji i naprawy bez konieczności odprowadzania czynnika chłodniczego do 

atmosfery. Dopuszcza się nieznaczne wycieki nieuniknione podczas tych czynności. 

 Aby odzyskać czynnik chłodniczy, rurociągi muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby sprężarka 

wymusiła przepływ całego czynnika chłodniczego znajdującego się w układzie chłodniczym do 

dedykowanego zbiornika. 
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 Dla każdej substancji zubożającej warstwę ozonową zaleca się zastosowanie skutecznych systemów 

ciągłego monitorowania wszelkich wycieków w przedziałach, w których takie wycieki mogą wystąpić. Należy 

przewidzieć alarm ostrzegający o przekroczeniu dopuszczalnego stężenia substancji regulowanej w stacji 

stałej obsługi. 

 Zamawiający opracuje i wdroży na stacji procedury dotyczące zasad kontroli ubytku, wycieków, 

ponownego napełnienia i utylizacji substancji regulowanych. 

 Każda stacja elektroenergetyczna, w której zainstalowane są urządzenia lub instalacje zawierające 

substancje zubożające warstwę ozonową, będzie prowadzić ewidencję substancji zubożających warstwę 

ozonową. Ewidencja ta może stanowić część istniejącego dziennika lub elektronicznej ewidencji 

zatwierdzonej przez administrację państwa bandery. 

 

4.2.5.5.2. Tlenki azotu (NOX) 

 Wszystkie wysokoprężne silniki okrętowe o mocy powyżej 130 kW, z wyjątkiem silników 

wyłączonych na mocy przepisu 3 lub przepisu 13, załącznik VI do konwencji MARPOL, muszą być zgodne  

z ograniczeniem określonym w przepisie 13. 

 Niniejsze wymagania mają zastosowanie do każdego wysokoprężnego silnika okrętowego o mocy 

powyżej 130 kW zainstalowanego na stacji. 

 Emisje silnika nie mogą przekraczać odpowiedniej wartości obliczonej dla znamionowej prędkości 

obrotowej silnika oraz muszą spełniać wymagania dla poziomu emisji NOX III określonego poniżej: 

• 3,4 g/kWh, gdy n wynosi mniej niż 130 obr./min.; 

• 9,0 × n(–0,2) g/kWh, gdy n wynosi 130 lub więcej, ale mniej niż 2000 obr./min., oraz 

• 2,0 g/kWh, gdy n wynosi 2000 obr./min. lub więcej 

n = znamionowa prędkość obrotowa silnika (obroty wału korbowego na minutę). 

 

 Każdy silnik wysokoprężny zainstalowany na stacji musi posiadać międzynarodowy certyfikat  

o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza (certyfikat EIAPP). 

 Każdy silnik wysokoprężny musi posiadać dokumentację techniczną zgodnie z wymaganiami 

określonymi w podrozdziale 2.4 Kodeksu Technicznego NOX z 2008 r. Dokumentacja techniczna 

sporządzona przez producenta silnika jest zatwierdzana przez administrację, która wydała certyfikat EIAPP 

lub inną organizację należycie upoważnioną przez administrację. 

 Każdy silnik wysokoprężny musi być wyposażony w ewidencję parametrów silnika w formie 

papierowej lub elektronicznej, dotyczącą zmian wszystkich parametrów, w tym podzespołów silnika  

i ustawień, które mogą mieć wpływ na emisje NOX. 

Procedury kontroli emisji NOX będą dostępne na stacji elektroenergetycznej. 

4.2.5.5.3. Tlenki siarki (SOx) i cząstki stałe (PM) 

 Zawartość siarki w oleju opałowym w obszarach kontroli emisji nie może przekraczać  

0,10% m/m - % m/m stanowi udział procentowy ułamku masowego. 

4.2.5.5.4. Gaz SF6 (sześciofluorek siarki) 

 Postępowanie z gazem SF6 powinno być zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych [1]. 

 Podczas pracy z SF6 należy przyjąć procedury mające na celu utrzymanie gazu w obiegu zamkniętym, 

unikając jakiegokolwiek celowego uwolnienia do środowiska. 
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 Najlepszym sposobem uniknięcia zagrożeń związanych z gazem SF6 jest ciągłe monitorowanie 

urządzeń izolowanych gazem pod kątem zarówno ilości (wykrywanie nieszczelności), jak i jakości (w zakresie 

obecnych warunków gazu). 

 Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych/serwisowych przy urządzeniach 

elektroenergetycznych należy przeprowadzić i udokumentować szczegółową kontrolę stanu urządzeń.  

Należy przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa. 

1. Zalecenia dotyczące obsługi SF6 podczas montażu i rozruchu zgodnie z normami IEC 60376 i IEC 

60480 

 Wymagania dotyczące przedziałów rozdzielnic układów ciśnieniowych zawierających obecnie gaz 

inny niż SF6 (zazwyczaj powietrze lub N2) przy ciśnieniu otoczenia lub niewielkim nadciśnieniu (zazwyczaj 

0,1-0,15 MPa), chyba że producent oryginalnego wyposażenia określił inaczej. 

Tabela 4.2.5.5.4-1 Opróżnianie, napełnianie i sprawdzanie jakości SF6 po napełnieniu [5] 

Krok 
Procedura 

 

1 

 

Przygotować urządzenie 

do obsługi SF6 

Sprawdzić, czy urządzenie do obsługi SF6 działa prawidłowo, a przyłącza gazowe 

są czyste i suche, aby uniknąć zanieczyszczenia. Sprawdzić ważność kalibracji 

przyrządów podlegających kalibracji. 

2 
Montaż adsorbera Szybko umieścić materiały adsorpcyjne w przedziale. Natychmiast przystąpić do 

opróżniania. 

3 
Opróżnianie Podłączyć pompę próżniową i pozostawić ją działającą do osiągnięcia ciśnienia 2 

kPa. 

4 
Faza stabilizacji 

podciśnienia 

Pozostawić pompę próżniową działającą przez co najmniej 30 minut, a następnie 

odłączyć pompę próżniową, zamykając zawór. Odczytać wartość ciśnienia na 

manometrze. 

 

5 

Faza utrzymywania 

podciśnienia (krok 

opcjonalny) 

Ciśnienie w przedziale powinno być niższe niż 2 kPa przez czas, który może być 

wymagany przez producenta oryginalnego wyposażenia w Instrukcji obsługi 

[UWAGA 1]. 

 

6 

 

Dokumentacja 

Zapisać co najmniej producenta i numer seryjny w celu identyfikacji przedziału 

gazu, ciśnienia opróżniania (tj. zawartość powietrza resztkowego), temperatury 

otoczenia i daty do późniejszego wykorzystania. 

 

 

7 

 

Napełnianie gazem SF6 

Podłączyć pojemnik SF6 i przedział napełniać do momentu osiągnięcia 

znamionowego ciśnienia napełnienia SF6. Używać zaworu bezpieczeństwa, 

regulatora, aby umożliwić prawidłowe sterowanie procesem napełniania, oraz 

skalibrowanego wskaźnika, aby uniknąć przepełnienia [UWAGI 2 i 3]. 

 

8 

 

Dokumentacja 

Zapisać co najmniej producenta i numer seryjny w celu identyfikacji przedziału 

gazu, końcowego ciśnienia napełnienia, temperatury otoczenia i daty do 

późniejszego wykorzystania. 

 

9 
Kontrola czujnika 

ciśnienia/gęstości 

Sprawdzić działanie czujnika ciśnienia/gęstości. Czynność tę można wykonać 

podczas napełniania i nie uznaje się jej za kalibrację. 

 

10 

 

Kontrola szczelności 

Sprawdzić szczelność przynajmniej wszystkich stałych połączeń wykonanych na 

miejscu zgodnie z wymaganiami producenta oryginalnego wyposażenia zawartymi 

w instrukcji obsługi. 

 

11 

 

Kontrola jakości SF6 

Przed pomiarem wilgotności i zawartości procentowej SF6 odczekać czas określony 

przez producenta oryginalnego wyposażenia w instrukcji obsługi [UWAGA 4]. 

 

12 

 

Dokumentacja 

Zapisać co najmniej producenta i numer seryjny w celu identyfikacji przedziału 

gazu, funkcjonalności czujnika ciśnienia/gęstości, wilgotności, zawartości SF6, 

temperatury otoczenia i daty do późniejszego wykorzystania. 

 

UWAGA 1: Jeśli w instrukcji obsługi producent oryginalnego wyposażenia nie określił inaczej, może zaistnieć 

konieczność wydłużenia czasu utrzymywania podciśnienia w celu lepszego usunięcia wilgoci, na przykład w 

przypadku gdy na zewnątrz panuje temperatura minusowa. 

UWAGA 2: SF6 wprowadzany do przedziału gazowego może być czystym technicznie gazem SF6 lub może być 

stosowany jako SF6 nadający się do ponownego wykorzystania na obiekcie. 
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UWAGA 3: Kontrola SF6 nie jest wymagana, jeżeli gaz pochodzi od dostawcy dostarczającego go w 

zaplombowanych pojemnikach lub jeżeli jest przechowywany w zaplombowanych pojemnikach z odpowiednią 

etykietą lub certyfikatem, aby zagwarantować, że gaz nadaje się do ponownego wykorzystania. We wszystkich 

pozostałych przypadkach jakość SF6 można sprawdzić przed rozpoczęciem napełniania. 

UWAGA 4: Jeżeli przedział gazowy ma niewielką objętość, po sprawdzeniu jakości SF6 konieczne może być 

ponowne napełnienie. 

 Wymagania w zakresie przenoszenia/obsługi dotyczące przedziałów układów ciśnieniowych wstępnie 

napełnionych fabrycznie, chyba że producent oryginalnego wyposażenia określił inaczej.  

Przedziały zawierające SF6 przy ciśnieniu powyżej ciśnienia atmosferycznego (zazwyczaj 0,12-0,15 MPa). 

Wstępne napełnianie jest stosowane w celu zapewnienia szybszego i łatwiejszego rozruchu na miejscu. 

Tabela 4.2.5.5.4-2 Uzupełnianie wstępnie napełnionych przedziałów SF6 do znamionowego ciśnienia/gęstości napełnienia 

[5] 

Krok 
Procedura 

 

1 

 

Przygotować urządzenia 

do przenoszenia/obsługi 

SF6. 

Aby uniknąć zanieczyszczenia, sprawdzić, czy przyłącza gazowe są czyste i suche, 

przewody elastyczne są opróżnione i czy na złączach nie pojawiły się wycieki. 

Sprawdzić ważność kalibracji przyrządów podlegających kalibracji. 

 

2 

 

Uzupełnianie SF6 

Podłączyć pojemnik SF6 i napełniać przedział do momentu osiągnięcia 

znamionowego ciśnienia napełniania SF6. Używać zaworu bezpieczeństwa, 

regulatora, aby umożliwić prawidłowe sterowanie procesem napełniania, oraz 

skalibrowanego wskaźnika, aby uniknąć przepełnienia [UWAGI 1 i 2]. 

3 
Dokumentacja Zapisać co najmniej producenta i numer seryjny w celu identyfikacji przedziału gazu, 

końcowego ciśnienia napełnienia, temperatury otoczenia i daty do późniejszego 

wykorzystania. 

4 
Kontrola czujnika 

ciśnienia/gęstości 

Sprawdzić działanie czujnika ciśnienia/gęstości. Czynność tę można wykonać 

podczas napełniania i nie uznaje się jej za kalibrację. 

5 
Kontrola szczelności Sprawdzić szczelność przynajmniej wszystkich stałych połączeń wykonanych na 

miejscu zgodnie z wymaganiami producenta oryginalnego wyposażenia zawartymi w 

instrukcji obsługi. 

H 
 

Kontrola jakości SF6 

Przed pomiarem wilgotności i zawartości procentowej SF6 należy odczekać czas 

określony przez producenta oryginalnego wyposażenia w instrukcji obsługi 

[UWAGA 3]. 

 

7 

 

Dokumentacja 

Zapisać co najmniej producenta i numer seryjny w celu identyfikacji przedziału gazu, 

funkcjonalności czujnika ciśnienia/gęstości, wilgotności, zawartości SF6, temperatury 

otoczenia i daty do późniejszego wykorzystania. 

UWAGA 1: SF6 wprowadzany do przedziału gazowego może być czystym technicznie gazem SF6 lub może być 

stosowany jako SF6 nadający się do ponownego wykorzystania na obiekcie. 

UWAGA 2: Kontrola SF6 nie jest wymagana, jeżeli gaz pochodzi od dostawcy dostarczającego go w 

zaplombowanych pojemnikach lub jeżeli jest przechowywany w zaplombowanych pojemnikach z odpowiednią 

etykietą lub certyfikatem, aby zagwarantować, że gaz nadaje się do ponownego wykorzystania. We wszystkich 

pozostałych przypadkach jakość SF6 można sprawdzić przed rozpoczęciem napełniania. 

UWAGA 3: Jeżeli przedział gazowy ma niewielką objętość, po sprawdzeniu jakości SF6 konieczne może być 

ponowne napełnienie. 

 Uszczelnione układy ciśnieniowe są zazwyczaj napełnione przez producenta SF6 i w okresie 

eksploatacji nie jest wymagana dalsza obsługa. W przeważającej większości przypadków stosowane 

rozdzielnice średniego napięcia i przekładnie sterownicze to uszczelnione układy ciśnieniowe. W przypadku 

konieczności ponownego napełnienia urządzeń na terenie budowy należy poinformować o tym producenta 

urządzeń. 

2. Przenoszenie/obsługa SF6 podczas normalnej eksploatacji 

 Wymagania w zakresie przenoszenia/obsługi dotyczące przedziałów (zwykle sygnalizowane 

pierwszym alarmem/wskazaniem monitora ciśnienia/gęstości) zamkniętych układów ciśnieniowych w celu 

zapewnienia ciągłości pracy, chyba że producent urządzenia określił inaczej. W przypadku nietypowych 

wycieków należy niezwłocznie podjąć odpowiednie działania naprawcze mające na celu zlokalizowanie  

i wyeliminowanie wycieku. 
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Tabela 4.2.5.5.4-3 Ponowne napełnianie SF6 do znamionowego ciśnienia/gęstości napełniania [5] 

Krok 
Procedura 

1 
Zidentyfikować 

charakter wycieku 

Przed ponownym napełnieniem przedziału gazowego należy sprawdzić, czy wyciek jest 

nieprawidłowy. 

 

2 

Przygotować SF6 

Urządzenia do 

przenoszenia/obsługi 

Aby uniknąć zanieczyszczenia, sprawdzić, czy przyłącza gazowe są czyste i suche, 

przewody elastyczne są opróżnione i czy na złączach nie pojawiły się wycieki. 

Sprawdzić ważność kalibracji przyrządów podlegających kalibracji. 

 

3 

 

Ponowne napełnianie 

SF6 

Podłączyć pojemnik SF6 i napełniać przedział do momentu osiągnięcia znamionowego 

ciśnienia napełniania SF6. Używać zaworu bezpieczeństwa, regulatora, aby umożliwić 

prawidłowe sterowanie procesem napełniania, oraz skalibrowanego wskaźnika, aby 

uniknąć przepełnienia [UWAGI 1 i 2]. 

4 
Dokumentacja Zapisać co najmniej producenta i numer seryjny w celu identyfikacji przedziału gazu, 

końcowego ciśnienia napełnienia, temperatury otoczenia i daty do późniejszego 

wykorzystania. 

UWAGA 1: SF6 wprowadzany do przedziału gazowego może być czystym technicznie gazem SF6 lub może być 

stosowany jako SF6 nadający się do ponownego wykorzystania na obiekcie. 

UWAGA 2: Ponieważ w porównaniu z ilością SF6 w powiązanym przedziale ilość SF6 użytego do ponownego 

napełniania jest bardzo mała, nie ma konieczności przeprowadzania kontroli jakości SF6 po operacji ponownego 

napełniania. 

 Jakość SF6 zazwyczaj sprawdza się na miejscu za pomocą urządzeń przenośnych. W przypadku 

niezadowalających wyników na miejscu, próbki SF6 można pobrać i przesłać do wykwalifikowanego 

laboratorium chemicznego. Zgodnie z normą IEC 60480 kontrola jakości gazu powinna uwzględniać 

zawartość wilgoci, zawartość procentową SF6 oraz całkowite reaktywne gazowe produkty uboczne 

powodujące kwasowość resztkową. Jeżeli nie jest znana historia przedziału wypełnionego gazem w pierwszej 

kolejności należy sprawdzić całkowite reaktywne gazowe produkty uboczne, aby zapobiec uszkodzeniu 

innych przenośnych urządzeń. 

Tabela 4.2.5.5.4-4 Sprawdzanie jakości SF6 na miejscu za pomocą urządzeń przenośnych [5] 

Krok 
Procedura 

 

 

1 

 

Przygotowanie 

urządzeń 

przenośnych 

Sprawdzić, czy urządzenia przenośne pracują prawidłowo, czy warunki otoczenia 

mieszczą się w zakresie roboczym, np. temperatura, czy przyłącza gazowe są czyste i 

suche, przewody elastyczne są opróżniane i czy na złączach nie pojawiły się wycieki, aby 

uniknąć niedokładnych pomiarów. Sprawdzić ważność kalibracji przyrządów 

podlegających kalibracji. Aby zminimalizować uwalnianie SF6, używać krótkich 

połączeń. 

 

2 

Podłączyć 

urządzenie 

przenośne. 

Podłączyć urządzenie przenośne. Wykonać szczelne połączenia i ustanowić przepływ 

gazu [UWAGA 1]. 

3 
Odczytać pomiar na 

urządzeniu 

przenośnym. 

Sprawdzić wynik w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta urządzeń 

przenośnych. 

 

4 

Odłączyć urządzenia 

przenośne. 

 

Zatrzymać przepływ gazu i odłączyć urządzenie przenośne [UWAGA 2]. 

5 
Dokumentacja Zapisać co najmniej producenta i numer seryjny w celu identyfikacji przedziału gazu, 

odczytu i daty do późniejszego wykorzystania. 

UWAGA 1: Należy uzupełnić SF6 zużyty do kontroli jakości. 

UWAGA 2: Jeżeli przedział gazowy ma niewielką objętość, po sprawdzeniu jakości SF6 konieczne może być 

ponowne napełnienie. 

 

Tabela 4.2.5.5.4-5 Sprawdzanie jakości SF6 w laboratoriach – Pobieranie próbek i wysyłka [5] 

Krok 
Procedura 

 

1 

Przygotować 

urządzenia do poboru 

próbek SF6 

 

Opróżnić butlę na próbki. Sprawdzić, czy przyłącza gazowe są czyste i suche, przewody 

elastyczne są opróżnione i czy na złączach nie występują wycieki, aby uniknąć 

zanieczyszczenia próbki, natomiast krótkich przyłączy używać, aby zminimalizować 

uwalnianie SF6. 
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2 

 

Dokumentacja 

Butlę do poboru próbek oznaczyć co najmniej następującymi informacjami i zapisać: 

producenta i numer seryjny, aby określić przedział gazowy, datę, ciśnienie i temperaturę 

otoczenia. 

3 
Podłączyć butlę do 

poboru próbek. 

Podłączyć butlę do poboru próbek. Wykonać szczelne połączenia i ustanowić przepływ 

gazu. 

4 
Odłączyć butlę do 

poboru próbek. 

Zatrzymać przepływ gazu i odłączyć butlę do poboru próbek [UWAGA 1]. 

5 
Transport Transport do laboratorium odbywa się zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi 

przepisami. 

UWAGA 1: Jeżeli przedział gazowy ma niewielką objętość, po sprawdzeniu jakości SF6 konieczne może być 

ponowne napełnienie. 

 

3. Odzysk i regeneracja SF6 podczas konserwacji 

 Procedury odzysku i regeneracji SF6 z dowolnego przedziału wypełnionego gazem podczas 

konserwacji. Zgodnie z normą IEC 60480 odzyskany SF6 można przechowywać i ponownie wykorzystywać. 

Ciśnienie cząstkowe SF6 w przedziale gazowym przed otwarciem powinno być niższe niż 2 kPa. 

Tabela 4.2.5.5.4-6 Odzyskiwanie i regeneracja z dowolnego przedziału kontrolowanych lub zamkniętych układów 

ciśnieniowych zawierających gaz SF6 zanieczyszczony po łuku wyładowania elektrycznego lub niezanieczyszczony [5] 

Krok 
Procedura 

 

 

1 

 

 

Przygotować urządzenia 

do przenoszenia/obsługi 

SF6. 

Sprawdzić, czy urządzenia do przenoszenia/obsługi SF6 pracują prawidłowo, filtry 

podstawowe i filtry wstępne są nadal aktywne i podłączone, przyłącza gazowe są 

czyste i suche, przewody elastyczne są opróżniane i czy na złączach nie pojawiły się 

wycieki, aby uniknąć zanieczyszczenia. Sprawdzić, czy pojemność i stan pojemników 

magazynowych są zgodne z przedziałami gazowymi, które mają zostać poddane 

regeneracji. Sprawdzić ważność kalibracji przyrządów podlegających kalibracji. 

 

2 

Podłączyć zewnętrzne 

filtry wstępne 

(opcjonalny krok). 

Pomiędzy przedziałem wypełnionym gazem a wlotem urządzenia do 

przenoszenia/obsługi SF6 podłączyć jeden lub kilka zewnętrznych filtrów wstępnych. 

 

3 

 

Odzysk SF6 

Podłączyć przedział wypełniony gazem. Użyć stopnia sprężarki głównej, gdy ciśnienie 

resztkowe SF6 w przedziale zbliży się do ciśnienia w pojemniku magazynowym. Aby 

uniknąć przepełnienia zbiornika magazynowego, użyć zaworu bezpieczeństwa i 

skalibrowanego manometru [UWAGA 1]. 

 

4 

 

Zminimalizować 

resztkową zawartość 

SF6. 

Podłączyć stopień sprężarki pomocniczej, gdy ciśnienie resztkowe SF6 w przedziale 

zbliży się do 100 kPa i pozostawić go działającego do momentu osiągnięcia ciśnienia 

poniżej 2 kPa. 

 

5 

 

Dokumentacja 

Zapisać co najmniej producenta i numer seryjny, aby zidentyfikować przedział 

gazowy, ciśnienie resztkowe SF6, ilość resztkową SF6 oraz datę do późniejszego 

wykorzystania. 

6 
Wystawić na działanie 

strumienia (suchego) 

powietrza. 

Odłączyć sprężarkę i pozwolić, aby powietrze powoli przedostawało się do przedziału 

gazowego [UWAGA 2]. 

7 
Otworzyć przedział 

gazowy. 

Ostrożnie otworzyć przedział gazowy. 

 

8 

Usunąć stałe produkty 

uboczne i adsorbery, 

jeśli występują. 

Należy natychmiast użyć odkurzacza lub wytrzeć czystą, niestrzępiącą się szmatką, 

aby zebrać stałe produkty uboczne, jeśli występują. Materiały adsorpcyjne umieścić w 

plastikowej torbie. Plastikową torbę uszczelnić taśmą i oznaczyć. 

9 
W razie potrzeby 

zneutralizować. 

Jeżeli zebrano stałe produkty uboczne, do mycia i neutralizacji wszystkich części użyć 

10% masy roztworu sody lub równoważnego, a następnie przemyć czystą wodą. 

UWAGA 1: W przypadku magazynowania w stanie ciekłym ciężar pojemnika magazynowego jest kontrolowany 

w celu uniknięcia przepełnienia. Ze względów bezpieczeństwa współczynnik wypełnienia jest mniejszy niż 0,8 

kg/l. 

UWAGA 2: Do przedziału można wprowadzić suche powietrze lub N2 w celu zmniejszenia zanieczyszczenia 

wilgocią. 
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Tabela 4.2.5.5.4-7 Przykład odzysku i regeneracji z dowolnego przedziału kontrolowanych lub zamkniętych układów 

ciśnieniowych zawierających silnie zanieczyszczony po łuku wyładowania elektrycznego SF6 [5] 

Krok 
Procedura 

 

 

1 

 

 

Przygotować urządzenia 

do przenoszenia/obsługi 

SF6. 

Sprawdzić, czy urządzenia do przenoszenia/obsługi SF6 pracują prawidłowo, filtry 

podstawowe i filtry wstępne są nadal aktywne i podłączone, przyłącza gazowe są 

czyste i suche, przewody elastyczne są opróżniane i czy na złączach nie pojawiły 

się wycieki, aby uniknąć zanieczyszczenia. 

 Sprawdzić, czy pojemność i stan pojemników magazynowych są zgodne z 

przedziałami gazowymi, które mają zostać poddane regeneracji. Sprawdzić 

ważność kalibracji przyrządów podlegających kalibracji. 

2 
Podłączyć zewnętrzne 

filtry wstępne. 

Pomiędzy przedziałem wypełnionym gazem a wlotem urządzenia do przenoszenia 

SF6 podłączyć szeregowo jeden lub kilka zewnętrznych filtrów wstępnych. 

 

3 

 

Odzysk SF6 

Podłączyć przedział wypełniony gazem. Użyć stopnia sprężarki głównej, gdy 

ciśnienie resztkowe SF6 w przedziale zbliży się do ciśnienia w pojemniku 

magazynowym. Użyć zaworu bezpieczeństwa i skalibrowanego manometru. Użyć 

zewnętrznego zbiornika magazynowego i unikać jego przepełnienia [UWAGA 1]. 

 

4 

Zminimalizować 

resztkową zawartość SF6. 

Podłączyć stopień sprężarki pomocniczej, gdy ciśnienie resztkowe SF6 w 

przedziale zbliży się do 100 kPa i pozostawić go działającego do momentu 

osiągnięcia ciśnienia poniżej 2 kPa. 

 

5 

 

Dokumentacja 

Zapisać co najmniej producenta i numer seryjny, aby zidentyfikować przedział 

gazowy, ciśnienie resztkowe SF6, ilość resztkową SF6 oraz datę do późniejszego 

wykorzystania. 

 

6 
Wystawić na działanie 

strumienia (suchego) 

powietrza. 

Odłączyć sprężarkę i pozwolić, aby powietrze powoli przedostawało się do 

przedziału gazowego [UWAGA 2]. 

7 
Osiadanie stałych 

produktów ubocznych 

Odczekać co najmniej 1 godzinę, aby pozostałe stałe produkty uboczne mogły się 

osadzić w przedziale gazowym. 

8 
Otworzyć przedział 

gazowy. 

Ostrożnie otworzyć przedział gazowy [UWAGA 3]. 

 

9 

Usunąć stałe produkty 

uboczne, materiały 

adsorpcyjne i wyjmowane 

części. 

Natychmiast użyć odkurzacza do zebrania stałych produktów ubocznych. Materiały 

adsorpcyjne i wyjmowane części umieścić w workach foliowych. Plastikowe torby 

uszczelnić taśmą i oznaczyć. 

10 
Neutralizacja Do mycia i neutralizacji wszystkich części użyć 10% masy roztworu sody lub 

równoważnego, a następnie przemyć czystą wodą. 

11 
Dokumentacja Zapisać wszystkie istotne informacje dotyczące awarii/zwarć wewnętrznych. 

Dołączyć kilka zdjęć. 

UWAGA 1: W przypadku magazynowania w stanie ciekłym ciężar pojemnika magazynowego jest kontrolowany 

w celu uniknięcia przepełnienia. Ze względów bezpieczeństwa współczynnik wypełnienia jest mniejszy niż 0,8 

kg/l. 

UWAGA 2: Do przedziału można wprowadzić suche powietrze lub N2 w celu zmniejszenia zanieczyszczenia 

wilgocią. 

UWAGA 3 Jeżeli przedział gazowy został otwarty do atmosfery (np. z powodu działania membrany 

bezpieczeństwa lub przepalenia obudowy), procedurę można stosować począwszy od kroku 8. 

 

4. Demontaż urządzeń elektroenergetycznych z SF6 po zakończeniu eksploatacji 

 Demontaż należy zakończyć zgodnie z lokalnymi przepisami i przy pomocy producenta urządzeń na 

odpowiedzialność właściciela. Na etapie projektowania należy uwzględnić koniec żywotności urządzeń 

elektroenergetycznych. 

5. Przechowywanie i transport SF6 

 Składowanie i transport SF6 w pojemnikach lub w urządzeniach elektroenergetycznych należy zawsze 

przeprowadzać zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami. Pusty pojemnik na SF6 może nadal 

zawierać resztkową ilość gazu. Należy go przechowywać i transportować w taki sam sposób, jak napełniony 

pojemnik. 
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 SF6 można przechowywać w postaci gazu o ciśnieniu poniżej 2 MPa lub cieczy o ciśnieniu do 5 MPa. 

Magazynowanie w stanie gazowym ma tę zaletę, że skraca czas odzysku i napełniania, ale wymaga dużych 

objętości magazynowych, dlatego jest zasadniczo ograniczone do urządzeń o małej pojemności lub 

stosowanych w stacjonarnych obiektach używających gazu. Magazynowanie gazu w stanie ciekłym zmniejsza 

objętość magazynową i umożliwia ekonomiczny transport dużych ilości SF6. 

 Pojemniki należy transportować ostrożnie i przechowywać w chłodnych, suchych, dobrze 

wentylowanych miejscach, z dala od materiałów łatwopalnych lub wybuchowych. Powinny być one 

zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, przechowywane w pobliżu mokrego 

podłoża i zabezpieczone przed przewróceniem. Należy zastosować specjalne zabezpieczenia zaworów,  

aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia samego zaworu. 

 Pojemniki powinny być przeznaczone do wielokrotnego napełniania (pojemniki nienadające się do 

wielokrotnego napełniania są zabronione) i wyraźnie oznakowane w celu identyfikacji ich zawartości. 

Pojemniki zawierające technicznie czysty gaz SF6, nadające się do ponownego użycia na obiekcie muszą być 

fizycznie oddzielone od pojemników zawierających zużyty SF6 nadający się do ponownego użycia  

u producenta gazu, jak i od tych zawierających gaz nienadający się do ponownego użycia. 

Tabela 4.2.5.5.4-8 Metody przechowywania SF6 [5] 

Metoda 
Wymagania Cechy 

Gazowa 
Typowe ciśnienie poniżej 2 MPa. 

SF6 pozostaje w stanie gazowym. 

Wymaga stosunkowo niewielkiej różnicy ciśnień podczas 

odzysku (zazwyczaj 100:1), ale niezbędne jest więcej miejsca 

do przechowywania. Gazu nie da się skraplać w pojemnikach 

do transportu. 

W związku z tym metoda ta jest ograniczona do niewielkich 

ilości (zazwyczaj 200 kg) i użytkowania stacjonarnego. 

Ciekła – z 

jednoczesnym 

chłodzeniem 

Typowe ciśnienie wynosi 3 MPa. 

Wykorzystuje dodatkowy układ 

chłodzenia do chłodzenia SF6 po 

sprężaniu, co pozwala na 

przechowywanie SF6 w stanie 

ciekłym. 

 

Wymaga stosunkowo niewielkiej różnicy ciśnień podczas 

odzysku (powrotu do normalnego stanu) (zazwyczaj 700:1), 

ale wymaga urządzenia chłodzącego. Wydajność urządzenia 

chłodzącego może mieć wpływ na prędkość przetwarzania. 

Dodatkowe wymagania konserwacyjne. Wymaga niewiele 

miejsca do magazynowania i zasadniczo nie nadaje się do 

transportu. 

Ciekła – tylko 

ciśnienie 

Typowe ciśnienie wynosi 5 MPa. 

SF6 sprężony do ciśnienia 5 MPa 

skrapla się tylko pod ciśnieniem. 

Wymaga różnicy podczas odzysku (powrotu do normalnego 

stanu) wynoszącej zazwyczaj na poziomie 1000:1, ale 

eliminuje konieczność zastosowania dodatkowych urządzeń. 

 Można go stosować w dowolnym zbiorniku magazynowym o 

ciśnieniu znamionowym 5 MPa lub wyższym. 

4.2.6. Pojemniki i zbiorniki 

4.2.6.1. Wykaz norm 

W przypadku zbiorników ciśnieniowych Europejska Dyrektywa Ciśnieniowa (PED) nie ma zastosowania na 

morzu, nawet w wyłącznej strefie ekonomicznej. 

4.2.6.2 Zbiorniki magazynowe 

4.2.6.2.1. Zbiorniki paliwa 

Zasadę redundancji stosuje się również do projektowania zbiorników paliwa, w szczególności oleju 

napędowego zasilającego awaryjny agregat Diesla. Dzięki temu, nawet jeżeli jeden ze zbiorników nie będzie 

zasilał, zasilanie paliwem nie zostanie całkowicie utracone. 

Zbiorniki paliwa będą oddzielone od zbiorników na inne czynniki przedziałami izolacyjnymi, aby zapobiec 

mieszaniu cieczy. Należy zastosować specjalne rozwiązanie, aby uniknąć przylegania do zbiornika oleju 

smarnego. 
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Jeśli chodzi o magazynowanie paliwa w oddzielnych pojemnikach: 

1. projekt podlega zatwierdzeniu przez jednostkę certyfikowaną, 

2. lokalizacja pojemnika, który ma być bezpiecznie zintegrowany z konstrukcją platformy, 

w tym z konstrukcją podwodną, mocowania i uziemienia, 

3. stałe rurociągi do napełniania i ssawne oraz rurociągi powietrza i przelewowe oraz rury 

pomiarowe, przewody elastyczne należy każdorazowo oddzielnie dopuszczać do użytku, 

4. zamontować manometry zbiornika, 

5. odwodnienia z urządzeniami samozamykającymi, 

6. uwzględnić obciążenie ogniowe, 

7. wymagana jest próba ciśnieniowa lub homologacja typu. 

 

Zbiorniki paliwa powinny znajdować się z dala od źródeł promieniowania cieplnego albo promieniowanie 

cieplne od urządzeń, które mają temperaturę powierzchni powyżej 220℃, musi być obniżone izolacją 

ognioodporną. 

Zbiorniki generatora awaryjnego będą zabezpieczone przed niską temperaturą, aby zapewnić gotowość do 

uruchomienia generatora w każdych warunkach. 

Zapewniona będzie możliwość separacji wody i osadzania się cząstek. Na zbiorniku będą zabudowane 

odwodnienia z samozamykającymi się zaworami odcinającymi. 

Manometry zbiornika dopuszczone do montażu na zbiorniku paliwa: 

8. rury pomiarowe, 

9. wskaźniki poziomu oleju (z atestem), 

10. wskaźniki poziomu oleju z płaskimi wziernikami i samozamykającymi zaworami 

odcinającymi na połączeniach ze zbiornikiem oraz zabezpieczeniem przed 

uszkodzeniami zewnętrznymi. 

 

W przypadku montażu rur pomiarowych zabrania się wykonywania ich zakończeń w przestrzeniach 

mieszkalnych lub w przestrzeniach zagrożonych możliwością zapłonu. Zaleca się, aby zakończenia 

wykonywać również poza przedziałem maszynowym, a jeżeli nie jest to możliwe, oprócz rur pomiarowych 

dodatkowo należy zapewnić wskaźniki poziomu oleju, a zakończenia rur pomiarowych należy zabezpieczyć 

za pomocą przerywacza płomienia, samozamykającego urządzenia odcinającego i samozamykającego zaworu 

testowego. 

Urządzenia nie będące częścią zbiornika można montować w zbiorniku wyłącznie za pomocą podpór 

pośrednich. Tylko część układu paliwowego zbiornika można zamontować na zbiorniku wolnostojącym. 

Przyłącza zaworów i przewodów rurowych zostaną przymocowane do ścian zbiornika kołnierzami 

podwójnymi. Nie dopuszcza się wiercenia w ścianach zbiornika, nawet w przypadku śrub dwustronnych. 

Zamiast kołnierzy podwójnych można zastosować króćce rurowe. 

Należy przeprowadzić próbę szczelności zbiornika paliwa. Minimalne wymagania to zastosowanie powietrza 

jako czynnika o ciśnieniu manometrycznym 0,2 bar. Dopuszcza się również próbę eksploatacyjną przy użyciu 

wody o ciśnieniu grawitacyjnym, ale po osuszeniu zbiornika próbnego. 

4.2.6.2.2. Oleje hydrauliczne 

Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących zbiorników grawitacyjnych. 

W przypadku zbiorników zamkniętych z obiegiem oleju: 

Zbiorniki spustów oleju należy obliczać z marginesem bezpieczeństwa na poziomie co najmniej 15%  

w zakresie magazynowania oleju z całego układu cyrkulacji łącznie ze zbiornikami grawitacyjnymi. 

Podczas normalnej pracy zakończenie przewodów spustowych oleju smarnego powinno być zanurzone. 
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Zakończenie przewodu ssawnego należy umieścić jak najdalej od przewodu spustowego, aby uniknąć 

zasysania powietrza lub osadu. 

4.2.6.2.3. Pozostałości oleju 

Szczegółowe informacje znajdują się w pkt 4.2.6.2. 

Należy rozważyć instalację ogrzewania zbiornika w celu zapewnienia możliwości pompowania pozostałości 

oleju. 

W przypadku zbiornika osadu instalacja grzewcza będzie zapewniała podgrzewanie do 60℃. 

Armatura będzie dostosowana do zbiornika paliwa. 

4.2.6.2.4. Tace ociekowe 

Wszystkie urządzenia, w tym zbiorniki z możliwością wycieku, będą miały zabudowaną tacę ociekową. 

Urządzenia elektryczne olejowe (np. transformator) muszą być wyposażone w tacę ociekową o minimalnej 

podanej pojemności oleju, deszczu i wody przeciwpożarowej. Zaleca się wyposażenie jej w kratę pożarową  

i przerywacz płomienia w przewodzie spustowym. 

4.2.6.2.5. Magazyn butli z gazem 

Butle z gazem należy przechowywać na otwartym pokładzie lub wewnątrz dobrze wentylowanych 

pomieszczeń, które otwierają się tylko na otwarty pokład. 

4.2.7. Instalacje 

4.2.7.1. Instalacje przeciwpożarowe 

Wymagania dotyczące instalacji przeciwpożarowej opisano w rozdziale 4.4.2 

4.2.7.2. Instalacje wodne 

Punkt ten nie dotyczy instalacji przeciwpożarowych i mycia pokładu (jeżeli zostały zaprojektowane). 

4.2.7.2.1 Instalacje wody słodkiej (pitnej) 

Zastosowanie mają przepisy krajowe prawa budowlanego, rozporządzenie polskiego Ministra Zdrowia  

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania normy PN-EN 806-4. 

Ściany zbiorników wody słodkiej będą oddzielone od zbiorników zawierających ciecz inną niż woda zasilająca 

lub destylat. Przez zbiornik wody słodkiej mogą przechodzić wyłącznie rurociągi przenoszące wodę słodką. 

Zbiornik powinien mieć izolację i należy rozważyć ogrzewanie, aby zapobiec zamarzaniu. Przyłącza do 

napełniania zbiornika należy zamontować nad pokładem na wysokości obliczonej dla prawidłowego 

napełniania zbiornika i oddzielić je od rur oddechowych/przelewowych. Króćce oddechowe/przelewowe 

należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się owadów i zanieczyszczeń za pomocą sita drobnooczkowego, 

zamontowanego w sposób umożliwiający przedostawanie się wody przelewowej bez uszkadzania siatki. 

Rury pomiarowe należy zakończyć na odpowiednio wysokim poziomie nad zbiornikiem. 

Rurociągi wody słodkiej nie będą łączone z przewodami innych mediów, nie będą wchodzić i przechodzić 

przez zbiorniki z innymi mediami. Na drodze ze zbiornika wody słodkiej do zbiorników zasilanych wodą 

słodką, takich jak rozprężacze lub układ chłodzenia wodą słodką, należy zainstalować zawór uniemożliwiający 

przepływ powrotny. 

Należy przeprowadzić próbę szczelności zbiornika paliwa. Minimalne wymagania to zastosowanie powietrza 

jako czynnika o ciśnieniu manometrycznym 0,2 bar. Dopuszcza się również próbę eksploatacyjną przy użyciu 

wody o ciśnieniu grawitacyjnym, ale woda użyta do próby musi być zakwalifikowana jako słodka woda pitna. 
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Wodę do instalacji pitnej doprowadzać będą dedykowane pompy słodkiej wody pitnej z atestem higienicznym. 

Przewody ciśnieniowe będą wyposażone w odkręcane zawory zwrotne. 

Destylat do produkcji wody pitnej musi być zgodny z wymogami polskich organów ds. zdrowia. 

4.2.7.2.2 Instalacje sanitarne 

Oczyszczanie ścieków opisano w punkcie 4.2.5.3 Ścieki. 

Zaprojektować przewód tłoczny ścieków do bunkrowni. Należy zamontować standardowe przyłącze tłoczne 

z przykręcanym zaworem zwrotnym. 

Zaprojektować otwory odpływowe w odpowiedniej liczbie i o odpowiednich rozmiarach, aby zapewnić 

skuteczne odwodnienie każdego pokładu. Strefy niebezpieczne i bezpieczne będą miały oddzielne 

odwodnienia. 

Przewody odprowadzające ścieki sanitarne zlokalizowane w obszarach operacyjnych będą miały odpowiednie 

zabezpieczenia. Poszczególne przewody odprowadzające ścieki sanitarne będą podłączone do wspólnego 

kolektora zrzutowego. 

Dopuszczalne materiały przewodów odprowadzających: 

• Rury stalowe 

• Rury o mniejszej grubości z dedykowanym zabezpieczeniem antykorozyjnym 

• Specjalne typy rur po weryfikacji projektu 

Wszystkie przepusty grodzi typu A muszą być sprawdzone i zatwierdzone przez jednostkę notyfikowaną. 

Końcówki rur odpowietrzających powinny być umieszczone na otwartym pokładzie w miejscach 

zapobiegających nieprzyjemnym zapachom. 

Zabrania się używania pompy zęzowej do opróżniania zbiornika ścieków. 

Ilość toalet zostanie zaprojektowana zgodnie z liczbą ludzi na pokładzie i wymogami prawa pracy. 

4.2.7.2.3 Instalacje wody morskiej 

Należy zaprojektować przewody ssawne wody morskiej w liczbie co najmniej dwóch, a ich położenie powinno 

być jak najniższe, aby zagwarantować, że przewody ssawne zawsze będą zanurzone w wodzie.  

Konstrukcja wsporcza rur może wykorzystywać konstrukcję platformy, a w razie potrzeby można 

zaprojektować specjalną wieżę ssawną. 

Przewody ssawne muszą być wyposażone w filtry siatkowe w taki sposób, aby umożliwiać ich czyszczenie 

podczas pracy. 

Zaleca się stosowanie pompy przymocowanej do przewodów ssawnych, aby umożliwić łatwy demontaż  

w celu regulacji i konserwacji. Pompy muszą być zamontowane wystarczająco głęboko, aby zminimalizować 

zawartość tlenu w wodorostach morskich, błocie lub utylizowanych płynach. 

Jeżeli przewidziano wspólną pompę wody chłodzącej do obsługi więcej niż jednego silnika 

awaryjnego/pomocniczego, należy zaprojektować niezależną rezerwową pompę wody chłodzącej o takiej 

samej wydajności. Jeżeli silniki mają dedykowaną pompę wody chłodzącej – nie dotyczy. 

4.2.7.2.4 Instalacje chłodzenia wody słodkiej 

Układ chłodzenia wodą słodką musi być zaprojektowany w taki sposób, aby wszystkie dobrane urządzenia 

chłodzone we wszystkich obciążeniach były wystarczające. 

Należy sprawdzić wymagania dotyczące wybranych urządzeń pod kątem wody chłodzącej.  

Dopuszczalne wartości to: 

• Pojedynczy obieg chłodzący dla całej instalacji 
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• Oddzielne obiegi chłodzące dla układów głównych i pomocniczych 

• Kilka niezależnych obiegów chłodzących dla głównych elementów wymagających 

chłodzenia i urządzeń pomocniczych 

• Oddzielne obiegi chłodzące dla różnych zakresów temperatur 

Należy zaprojektować redundancję obwodów chłodzenia. 

Układy regulacji temperatury układów głównych i pomocniczych będą od siebie niezależne. 

W przypadku stacji bezobsługowej lub wysoko zautomatyzowanej woda chłodząca musi być monitorowana 

pod kątem wycieków paliwa lub oleju do wody słodkiej. 

Naprawy będą możliwe bez wyłączania instalacji. Zawory odcinające należy zaprojektować zgodnie z tym 

wymaganiem. 

Chłodnice układów, silników i urządzeń wody chłodzącej mają być zaprojektowane w taki sposób,  

aby zapewnić utrzymanie określonych temperatur wody chłodzącej w każdych warunkach ruchowych. 

Temperatury wody chłodzącej należy dostosować do wymagań silników i urządzeń. 

Wymienniki do urządzeń pomocniczych w głównym obiegu wody chłodzącej będą wyposażone w obejścia, 

tak, aby w przypadku awarii wymiennika możliwe było za pomocą tych środków utrzymanie pracy układu. 

Na wlocie i wylocie wszystkich wymienników będą zabudowane zawory odcinające. Na każdym wymienniku 

ciepła należy zamontować odpowietrznik i spust. 

Rozprężacze będą wyposażone w przyłącza do napełniania, urządzenia napowietrzające/odgazowujące, 

wskaźniki poziomu wody oraz układ odwodnień. Zbiornik należy umieścić na odpowiedniej wysokości. 

Dla każdego układu chłodzenia wodą słodką należy przewidzieć pompy główne i rezerwowe wody chłodzącej 

o takiej samej wydajności. 

Rezerwowa pompa wody chłodzącej układu wody chłodzącej może być wykorzystana jako rezerwowa do 

innego układu pod warunkiem ułożenia niezbędnych przyłączy rurowych. Zawory odcinające na tych 

połączeniach należy zabezpieczyć przed niezamierzonym uruchomieniem. 

W razie potrzeby można zaprojektować urządzenia zapewniające awaryjne chłodzenie z innego układu. 

Obiegi wody chłodzącej będą wyposażone w regulację temperatury i sygnalizację alarmową. Urządzenia 

regulacyjne/sterujące, których awaria może wpłynąć na niezawodność funkcjonalną maszyny,  

będą wyposażone w środki do obsługi ręcznej. 

Należy uwzględnić i zaprojektować podgrzewanie wody chłodzącej. 

Silniki spalinowe wewnętrzne napędzające generatory awaryjne lub pompy pożarowe będą wyposażone  

w niezależne układy chłodzenia. Takie układy chłodzenia będą w razie potrzeby zabezpieczone przed 

zamarzaniem. 

4.2.7.3. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja 

4.2.7.3.1. Wykaz norm 

4.2.7.3.1.1. Przepisy, normy i standardy 

1. 
ISO 7547 Statki i technika morska -- Klimatyzacja i wentylacja pomieszczeń 

mieszkalnych -- Założenia projektowe i metody obliczeń 

2. 
ISO 8861 Budowa statków -- Wentylacja siłowni statków z silnikami o zapłonie 

samoczynnym -- Wytyczne projektowe i podstawy obliczeń 

3. 
ISO 8862 Klimatyzacja i wentylacja pomieszczeń nastawni maszyn na statkach – 

Warunki projektowania i podstawy obliczeń 

4. 
ISO 9943 Budownictwo okrętowe -- Wentylacja i przygotowanie powietrza w 

kuchniach i pentrach z urządzeniami kuchennymi 
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4.2.7.3.2. Wymagania ogólne 

Wloty do układu wentylacji będą zlokalizowane z dala od wylotów odsalania awaryjnego, aby zapobiec 

zasysaniu uwolnionego gazu. Wloty powietrza do przedziałów maszynowych z silnikami spalinowymi będą 

znajdować się w odległości co najmniej 3 m od granic stref zagrożenia wybuchem. 

Kanały wentylacyjne, w tym jednościenne i dwuścienne, będą wykonane ze stali lub innego równoważnego 

materiału, z wyjątkiem krótkich mieszków elastycznych o długości nieprzekraczającej 600 mm, służących do 

podłączania wentylatorów do kanałów w pomieszczeniach klimatyzacyjnych. Wszystkie inne materiały użyte 

w konstrukcji kanałów, w tym izolacja, również będą niepalne. Jednak krótkie kanały o długości nie większej 

niż 2 m i o powierzchni przekroju wewnętrznego nie przekraczającej 0,02 m2 nie muszą być wykonane ze 

stali lub równoważnego materiału, z zastrzeżeniem następujących warunków: 

• kanały wykonane są z materiału niepalnego, który może być pokryty wewnętrznie  

i zewnętrznie powłokami słabo rozprzestrzeniającymi ogień oraz każdorazowo o cieple 

spalania (wartości opałowej) nieprzekraczającym 45 MJ/m2 powierzchni dla zastosowanej 

grubości; 

• kanały są używane wyłącznie na końcu urządzenia wentylacyjnego; 

• kanały, mierząc wzdłuż ich długości, nie znajdują się bliżej niż 600 mm od otworu  

w przegrodzie klasy A lub B, łącznie z sufitem ciągłym klasy B. 

Kanały przechodzące przez przegrody klasy A muszą spełniać następujące wymagania: 

• Jeżeli niewielkiej grubości kanał, o powierzchni przekroju wewnętrznego nie przekraczającej 

0,02 m2, przechodzi przez przegrody lub pokłady klasy A, to przez tę przegrodę lub pokład 

przechodzi tuleja (przepust rurowy) z blachy stalowej o grubości 3 mm lub większej i długości 

nie większej niż 200 mm, podzielona po 100 mm z każdej strony przegrody, lub –  

w przypadku pokładu – tuleja (przepust rurowy) jest w całości umieszczona po dolnej części 

przebijanego pokładu, przez który przechodzi kanał, 

• Jeżeli kanał o powierzchni przekroju wewnętrznego powyżej 0,02 m2, ale równym lub 

mniejszym niż 0,075 m2 przechodzi przez przegrodę klasy A, to otwór powinien być 

wzmocniony tuleją (przepustem rurowym) z blachy stalowej. Grubość tulei (przepustu 

rurowego) wynosi co najmniej 3 mm, a długość co najmniej 900 mm. Zaleca się, aby przy 

przejściu przez przegrodę długość minimalna z obu stron przegrody była podzielona na dwa 

odcinki po 450 mm. Kanały te lub tuleje (przepusty rurowe) posiadają izolację pożarową. 

Odporność ogniowa izolacji powinna być nie gorsza od odporności ogniowej przegrody lub 

pokładu, przez który przechodzi kanał. 

• Kanały o powierzchni przekroju poprzecznego powyżej 0,075 m2, przechodzące przez 

przegrody klasy A, będą wyposażone w automatyczne klapy pożarowe. Każda klapa 

pożarowa będzie zabudowana w pobliżu przegrody, przez którą przechodzi kanał, a kanał 

pomiędzy klapą a przegrodą będzie wykonany ze stali, zgodnie z poniższymi wymaganiami. 

Klapa pożarowa będzie działała automatycznie i będzie także możliwość zamykania ręcznego 

klapy z obydwu stron ściany lub pokładu. Klapa będzie posiadała wskaźnik otwarcia lub 

zamknięcia. Jednakże obecność klap pożarowych nie jest wymagana, jeżeli kanały przechodzą 

przez pomieszczenia obudowane przegrodą klasy A, nie obsługując tych pomieszczeń, o ile 

odporność ogniowa tych kanałów jest taka sama jak odporność ogniowa przegród, przez które 

przechodzą. Aby uniknąć konieczności montowania klapy pożarowej, jeżeli powierzchnia 

przekroju wewnętrznego kanału przekracza 0,075 m2, kanał nie może być podzielony na 

krótsze odcinki przechodzące przez przegrodę klasy A i ponownie podłączony do pierwotnego 

kanału za przegrodą. 

Układy wentylacji przedziałów maszynowych kategorii A, pomieszczeń kuchennych i stref niebezpiecznych 

będą zasadniczo odizolowane od siebie i systemów wentylacji pozostałych pomieszczeń. Kanały obsługujące 

strefy niebezpieczne nie będą przechodzić przez pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia służbowe lub 

posterunki dowodzenia. Kanały przeznaczone do wentylacji przedziałów maszynowych kategorii A i kuchni 

nie mogą przechodzić przez pomieszczenia mieszkalne, posterunki dowodzenia lub pomieszczenia służbowe, 

chyba że: 
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• kanały są wykonane ze stali o grubości co najmniej 3 mm dla kanałów o powierzchni 

przekroju wewnętrznego mniejszej niż 0,075 m2, co najmniej 4 mm dla kanałów  

o powierzchni przekroju wewnętrznego pomiędzy 0,075 m2 a 0,045 m2 oraz co najmniej  

5 mm dla kanałów o powierzchni przekroju wewnętrznego większej niż 0,045 m2. 

• kanały są odpowiednio podparte i usztywnione, 

• kanały są wyposażone w automatyczne klapy pożarowe umiejscowione przy przegrodzie, 

przez którą przechodzą; 

• kanały z przedziałów maszynowych lub pomieszczeń kuchennych są izolowane zgodnie  

z normą A-60 na odcinku co najmniej 5 m od każdej klapy pożarowej lub 

• kanały są wykonane ze stali zgodnie z ppkt. 1 i 2 powyżej; 

• przewody w pomieszczeniach mieszkalnych, służbowych lub na posterunkach dowodzenia są 

izolowane zgodnie z normą A-60. 

Kanały przeznaczone do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych, służbowych lub posterunków dowodzenia nie 

mogą przechodzić przez przedziały maszynowe kategorii A i pomieszczenia kuchenne lub niebezpieczne, 

chyba że spełnione są następujące kryteria: 

• kanały, które przechodzą przez przedział maszynowy kategorii A lub pomieszczenie 

kuchenne, są wykonane ze stali zgodnie z poniższymi wymaganiami. 

• kanały są wyposażone w automatyczne klapy pożarowe umiejscowione przy przegrodzie, 

przez którą przechodzą; 

• odporność ogniowa przegród przedziałów maszynowych lub pomieszczeń kuchennych jest 

zachowana w miejscu, w którym kanały przechodzą przez te przegrody, lub 

• kanały, które przechodzą przez przedział maszynowy kategorii A lub pomieszczenie 

kuchenne, są wykonane ze stali zgodnie z poniższymi wymaganiami. 

• kanały są izolowane zgodnie z normą A-60 w obrębie przedziału maszynowego lub kuchni. 

Kanały wentylacyjne o wewnętrznej powierzchni przekroju poprzecznego przekraczającej 0,02 m2 

przechodzące przez przegrody klasy B znajdują się w tulejach (przepustach rurowych) z blachy stalowej  

o długości 900 mm z zalecanym podziałem po 450 mm z każdej strony przegrody, o ile na tej długości kanały 

nie są wykonane ze stali. 

Klapy pożarowe będą łatwo dostępne. Jeżeli są umieszczone poza sufitem lub wykładziną, sufity lub 

wykładziny będą miały otwory rewizyjne opatrzone tabliczkami z numerem identyfikacyjnym klapy 

pożarowej. Numer ten należy również umieścić na każdym urządzeniu do zdalnego sterowania. 

Kanały wentylacyjne będą wyposażone w otwory rewizyjne i do czyszczenia wewnętrznego kanału.  

Otwory będą umieszczone blisko klap pożarowych. 

Uszczelki wykonane z materiałów palnych na połączeniach kołnierzowych nie mogą znajdować się  

w odległości mniejszej niż 600 m od otworów w przegrodach klasy „A” lub „B” oraz w kanałach, w których 

wymagana jest konstrukcja klasy „A”. 

kanały będą izolowane na całej powierzchni zewnętrznej. Kanały znajdujące się poza przedziałem,  

ale stykające się z nim przez co najmniej jedną powierzchnię, należy traktować jako przechodzące przez 

przedział i zaizolować na powierzchni styku i poza nią na długości 450 mm. Szkice rozmieszczenia izolacji 

podano w interpretacjach do Konwencji SOLAS, Rozdział II-2 (MSC.1/Okólnik 1276) 

Wszystkie klapy pożarowe będą miały możliwość obsługi ręcznej. Klapy będą mogły być otwierane przez 

bezpośrednie zasilanie lub ewentualnie będą zamykane elektrycznie, hydraulicznie lub pneumatycznie. 

Wszystkie klapy będą dostępne i będą miały możliwość obsługi ręcznej z obu stron przegrody.  

Automatyczne klapy pożarowe, w tym te, którymi można sterować zdalnie, powinny być wyposażone w 

urządzenie zabezpieczające zamykające klapę w przypadku pożaru, nawet przy zaniku zasilania lub spadku 

ciśnienia hydraulicznego lub pneumatycznego. Klapy pożarowe ze sterowaniem zdalnym będzie można 

otwierać ręcznie lokalnie i, opcjonalnie, zdalnie. 
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Główne wloty i wyloty wszystkich układów wentylacyjnych powinny być zamykane z zewnątrz pomieszczeń 

wentylowanych. Urządzenia zamykające muszą być łatwo dostępne, trwale i stale oznakowane, oraz musi być 

wskazywane ich położenie otwarte-zamknięte. 

Wloty wentylacyjne pomieszczeń mieszkalnych i posterunków dowodzenia powinny być rozmieszczone  

w taki sposób, aby zapobiec przedostawaniu się z otoczenia palnych, toksycznych lub trujących gazów lub 

dymu. 

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń służbowych, posterunków dowodzenia, 

przedziałów maszynowych i obszarów niebezpiecznych musi być możliwa do zatrzymania z łatwo dostępnego 

miejsca poza obsługiwanym pomieszczeniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na dostępność tego 

stanowiska w przypadku pożaru w obsługiwanych pomieszczeniach. Środki przewidziane do zatrzymania 

wentylacji mechanicznej obsługującej przedziały maszynowe lub strefy niebezpieczne muszą być całkowicie 

oddzielone od środków przewidzianych do zatrzymania wentylacji innych pomieszczeń. 

W przypadku braku przegrody ogniowej pomiędzy pomieszczeniem wentylatorowym a przedziałem 

maszynowym z silnikami spalinowymi obsługiwanymi przez pomieszczenie wentylatorowe, zamknięcia 

kanałów wentylacyjnych lub obsługujących przedział maszynowy powinny znajdować się poza obydwoma 

pomieszczeniami. 

Jeżeli pomiędzy pomieszczeniem wentylatorowym a takim przedziałem maszynowym lub innym 

pomieszczeniem obsługiwanym przez pomieszczenie wentylatorowe, łącznie z przejściami, jest przegroda 

ogniowa klasy A-0, w pomieszczeniu wentylatorowym mogą znajdować się urządzenia zamykające kanały 

wentylacyjne lub kanały obsługujące przedział maszynowy. 

W obszarze o niższej klasie zagrożenia zaleca się utrzymanie minimalnej różnicy ciśnień 50 Pa powyżej 

wartości ciśnienia w przyłączonym obszarze o wyższej klasie zagrożenia. 

Solidna konstrukcja ze stali ocynkowanej, wysokiej klasy aluminium lub stali nierdzewnej, okiennice listwowe 

odporne na warunki atmosferyczne (WL) stanową podstawowe zabezpieczenie przed warunkami 

atmosferycznymi, służące do usuwania korozyjnych wód opadowych i mgły. 

Jednostopniowy separator usuwa mgłę wody morskiej, deszcz, nadmiar wody, sól i zanieczyszczenia 

aerozolowe z czerpni powietrza. Zazwyczaj stosuje się go do ochrony urządzeń H.V.AC., układów wentylacji 

i czerpni powietrza silnika wysokoprężnego. Pracuje przy niskich stratach ciśnienia i usuwa ponad 90% 

pięciomikronowych cząstek wody. Zbudowany jest z wysokiej jakości aluminium (do zastosowań morskich) 

lub wysokogatunkowej stali nierdzewnej i może być wyposażony w różne instalacje odwodnień. 

Dwustopniowy układ filtrów składa się z kierownic inercyjnych i filtra koalescencyjnego, który zapewnia 

usuwanie ponad 90% trzymikronowych cząstek wody. 

Trzystopniowe separatory czerpni powietrza łączą wszystkie zalety dwustopniowego i trzystopniowego układu 

i dodatkowego separatora z kierownicami, co umożliwia osiąganie wyższych prędkości rzędu 6 m/s. Pozwala 

to na utrzymanie wysokiego poziomu usuwania soli i wilgoci wymaganego dla czerpni powietrza w 

środowisku morskim i przybrzeżnym. Został on przetestowany przy 4 m/s i pomyślnie przeszedł certyfikację 

pod kątem zgodności z klasyfikacją IPX6. Rozwiązanie to jest zalecane w przypadku czerpni powietrza dla 

instalacji H.V.AC. w morskiej stacji elektroenergetycznej. 

4.2.7.3.3. Wymagania specjalne dotyczące przedziałów/pomieszczeń 

1. Maszyny elektryczne 

Jeżeli zewnętrzna wentylacja wymuszona maszyn elektrycznych jest wyposażona w kanały powietrza 

prowadzące do górnego pokładu, silniki tych wentylatorów powinny być wyposażone w odłącznik awaryjny 

na zewnątrz maszynowni.Awaria zewnętrznej wentylacji wymuszonej spowoduje załączenie alarmu. 

2. Pomieszczenia CO2 i gazu obojętnego 

Pomieszczenia, w których znajdują się butle należy wyposażyć w odpowiednią wentylację. 
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3. Akumulatornia 

Wszystkie instalacje akumulatorów, z wyjątkiem akumulatorów gazoszczelnych, w pomieszczeniach, szafach 

i kontenerach powinny być wykonane i wentylowane w sposób zapobiegający gromadzeniu się palnych 

mieszanin gazowych. Gazoszczelne akumulatory NiCd -, NiMH - lub Li - nie wymagają wentylacji. 

4. Pomieszczenie generatora awaryjnego 

Układ wentylacji obsługujący pomieszczenie generatora awaryjnego musi zapewnić doprowadzenie 

odpowiedniej ilości powietrza do spalania i powietrza chłodzącego do zamontowanych urządzeń. 

Otwory wentylacyjne nie muszą być wyposażone w zamknięcia pożarowe, chyba że zamontowano stałą 

gazową instalację przeciwpożarową dla przedziału generatora awaryjnego. Jeżeli generator awaryjny 

uruchamia się automatycznie, należy upewnić się, że zamknięcia przeciwpożarowe są otwarte. W przypadku, 

gdy zamknięcia przeciwpożarowe nie otwierają się automatycznie, należy umieścić tabliczkę ostrzegawczą 

informującą o tym, że muszą być stale otwarte. 

5. Pompownia przeciwpożarowa 

Układ wentylacji przedziału, w którym zamontowana jest awaryjna pompa pożarowa lub gdzie pompa 

pożarowa zamontowana jest poza maszynownią, powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby dym nie 

mógł dostać się do pomieszczenia w przypadku wystąpienia pożaru w maszynowni. 

4.2.7.4. Układy oleju i oleju napędowego 

Wymagania dotyczące przewodów zasobnika zostały zawarte w pkt. 4.2.8.7 

4.2.7.5. Instalacja odwodnień 

Należy zapewnić odpowiednią ilość odpowiedniego rozmiaru wpustów w pokładzie otwartym i wyprowadzić 

bezpośrednio na zewnątrz do morza, aby zagwarantować skuteczne odprowadzanie opadów w szczytowej 

fazie. 

Obszary objęte wyciekiem oleju - patrz punkt 

Czyste odwodnienia mogą być kierowane bezpośrednio do morza. 

W każdej strefie pożarowej należy zamontować uszczelnienia ogniowe w rurach lub zbiornikach spustowych, 

aby zapobiec cofnięciu się płomienia w przypadku pożaru. 

Minimalna wydajność przewodów odprowadzających płyny będzie wynosić 420 m3/h. 

Instalacje spustowe w strefach niebezpiecznych z wyciekiem niebezpiecznych cieczy powinny być całkowicie 

oddzielone od odwodnień w strefach innych niż niebezpieczne. 

4.2.7.6. Powietrze remontowe 

Przewody ciśnieniowe podłączone do sprężarek powietrza należy wyposażyć w zawory zwrotne na wylocie 

ze sprężarki. 

Na końcu ostatniego stopnia wszystkich sprężarek należy zamontować odwadniacz i schładzacz sprężonego 

powietrza. 

W przewodach powietrza rozruchowego silników wysokoprężnych, które są stale utrzymywane pod 

ciśnieniem, można używać wyłącznie zespołów przewodów elastycznych poddanych badaniu typu 

wykonanych z metalu. 

Przewód powietrza rozruchowego do każdego silnika będzie wyposażony w zawór zwrotny i spust. 

Za każdym zaworem redukcyjnym ciśnienia należy zamontować zawór bezpieczeństwa. 

Przepisy dotyczące doprowadzenia sprężonego powietrza do zaworów z napędem pneumatycznym i zaworów 

szybkozamykających muszą być zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną. 
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Układy powietrza AKPiA dla niezbędnych odbiorników będą wyposażone w wymagane środki do uzdatniania 

powietrza. 

Zawory redukcyjne w układzie powietrza AKPiA silników będą redundantne. 

4.2.7.7. Bunkrownia 

Przewody zasobnika dla instalacji paliwa, szlamu zaolejonego, wody, szlamu sanitarnego i innych 

projektowanych cieczy muszą być doprowadzone do bunkrowni. 

Przewody zasobnika na paliwa muszą być stałe, koniec przewodu musi być wyposażony w zaślepkę 

kołnierzową i zawór szybkozamykający. Bunkrownia będzie odizolowana od innych przestrzeni. 

Układ bunkrowni zapewnia bezpieczne bunkrowanie ze zbiornika zasilającego co najmniej z jednej strony 

podestu. Wokół bunkra należy zastosować tacę ociekową stanowiącą zabezpieczenie przed wyciekiem do 

środowiska. W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy wdrożyć instrukcje eksploatacji i przeprowadzić 

odpowiednie szkolenia. 

Należy zapewnić komunikację pomiędzy wszystkimi elementami eksploatacyjnymi – bunkrownią, 

zbiornikami, statkiem zasilającym. 

Informacje na temat operacji rozładowywania znajdują się w punkcie 

4.2.7.8. Gazy odlotowe 

Przewody gazów odlotowych z silników będą montowane osobno ze względu na konstrukcyjną ochronę 

przeciwpożarową, w osobnym leju. To samo dotyczy przewodów gazów odlotowych z kotła. Inne konstrukcje 

muszą być dobrze udokumentowane i zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną. 

Podczas układania i wykonywania konstrukcji wsporczych przewodów należy uwzględnić rozszerzalność 

cieplną. 

Przewody gazów odlotowych z silników muszą być wyposażone w tłumiki hałasu lub inne odpowiednie 

środki. Tłumiki będą wyposażone w otwór rewizyjny. Przewody gazów odlotowych i tłumiki hałasu będą 

wyposażone w odpowiedniego rozmiaru odwodnienia. Przewody gazów odlotowych, tłumiki hałasu i 

przewody gazów odlotowych z kotła będą skutecznie izolowane, aby zapobiec zapłonowi materiałów palnych 

na gorących powierzchniach. Materiały izolacyjne muszą być niepalne. Przewody gazów odlotowych 

wewnątrz maszynowni muszą być wyposażone w powłokę metalową lub inną zatwierdzoną twardą powłokę. 

Leje komór spalania, w których może wystąpić emisja iskier będą wyposażone w odpowiednie łapacze iskier. 

Gazy odlotowe z silników będą odprowadzane do atmosfery na odpowiedniej wysokości. Przewody 

wydmuchowe będą wyposażone w iskrochrony. Iskrochrony powinny być wyposażone w przestrzeń 

wystarczającą do osadzenia się cząstek sadzy oraz w łatwo dostępne otwory do czyszczenia z łatwo 

otwieranymi gazoszczelnymi pokrywami i odwodnieniami. 

4.2.9. Dokumentacja 

Po zakończeniu procesu projektowania urządzeń i układów mechanicznych i przewodów wymienionych  

w niniejszym punkcie należy sporządzić (między innymi) rysunki i obliczenia. 

4.2.9.1. Urządzenia i układy rurociągów 

• Schematy P&ID 

• Wykaz rurociągów 

• Raport z obliczeń przepływu i ciśnienia oraz analizy naprężeń 

• Arkusze danych projektowych dla urządzeń (z informacjami o dostawcy) 

• Rysunki połączeniowe oprzyrządowania (jeśli dotyczy) 

• Rysunki dostawcy zaworów i oprzyrządowania 

• Rysunki izometryczne rurociągów 

• Broszura podpór 
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• Norma dotycząca kołnierzy stosowana w broszurze projektowej 

• Wykaz materiałowych przedmiarów robót dla rurociągów 

• Wykaz materiałowych przedmiarów robót dla podpór 

• WPQR - Protokół kwalifikowania technologii spawania 

• WPS - Instrukcja technologii spawania 

• ITP - Plan kontroli i badań 

• Zakres NDE 

4.2.9.2. Urządzenia i układy mechaniczne 

• - Wykaz urządzeń 

• - Arkusz danych pomp i rysunki dostawcy 

• - Arkusz danych złączy i rysunki ze szczegółami 

• - Arkusz danych technicznych silników i rysunki dostawcy, rysunki połączeń 

• - Arkusz danych silników i rysunki dostawcy, charakterystyka i wymagania dotyczących czynników 

zasilających 

• - Rysunki fundamentów i podpór 

• - Procedury eksploatacyjne i konserwacyjne/Koncepcja 

• - Plan konserwacji 

• - Arkusz danych jednostek i rysunków dostawcy lub projektowych 

• - ITP - Plan kontroli i badań 

4.3. Urządzenia 

4.3.1. Wykaz norm 

4.3.1.1. Przepisy, normy i standardy 

1. 
NORSOK Z-010 Instalacje elektryczne, AKPiA i teletechniczne 

2. 
IEC 62351 Zarządzanie systemami elektroenergetycznymi i związana z nimi wymiana 

informacji – Bezpieczeństwo danych i komunikacji 

3. 
IEC 62443 Przemysłowe sieci komunikacyjne 

4. 
IEC 60811-100 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe - metody badań 

materiałów niemetalowych - Część 100 - Postanowienia ogólne 

5. 
Seria IEC60400-25 Komunikacja w zakresie monitorowania i sterowania elektrownią wiatrową 

6. 
IEC 60870-5-101 Urządzenia i systemy telesterowania – Część 5-101: Protokoły transmisji – 

Norma Companion dotycząca podstawowych zadań telesterowania 

7. 
IEC 60870-5-103 Urządzenia i systemy telesterowania – Część 5-103: Protokoły transmisji – 

Norma Companion dotycząca interfejsu informacyjnego urządzeń 

zabezpieczających 

8. 
IEC 60870-5-104 Urządzenia i systemy telesterowania – Część 5-104: Protokoły transmisyjne 

-- Dostęp do sieci zgodnie z normą IEC 60870-5-101 z wykorzystaniem 

standardowych profili transportu 

9. 
Protokół sieci 

rozproszonej 3: 

DNP3IEC61850 wyd. 

1 i wyd. 2: 

Określa protokoły komunikacyjne do inteligentnych urządzeń 

elektronicznych w podstacjach elektrycznych 

10. 
IEC 61850 wyd. 1 i 

wyd. 2: 

Określa protokoły komunikacyjne do inteligentnych urządzeń 

elektronicznych w podstacjach elektrycznych 

11. 
IEC 62443 Przemysłowe sieci komunikacyjne 

12. 
SOLAS Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu 

13. 
IEC 60076 Transformatory mocy 

14. 
IEC 60296 Ciecze stosowane w elektrotechnice – Mineralne oleje elektroizolacyjne do 

aparatury elektrycznej 

15. 
IEC 60794 Kable światłowodowe 
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16. 
IEC 62485 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii 

 

4.3.2. Urządzenia telekomunikacyjne 

4.3.2.1. Informacje ogólne 

Urządzenia telekomunikacyjne powinny zapewniać redundantną i stabilną pracę. Urządzenia te nie powinny 

zakłócać pracy innych urządzeń na morskich farmach wiatrowych. 

Sposoby komunikacji i organizacji powinny być dostosowane do lokalizacji i przeznaczenia morskiej stacji 

elektroenergetycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym. Przed doborem jakiegokolwiek urządzenia 

należy przeanalizować i uwzględnić infrastrukturę telekomunikacyjną oraz jego najbliższe otoczenie. 

Do wykonania instalacji należy zastosować następujące urządzenia: 

• Urządzenia LAN, 

• Urządzenia światłowodowe, 

• Urządzenia światłowodowe do przesyłania sygnałów z zabezpieczeń automatyki, 

• Terminale satelitarne, 

• Prywatną centralę automatyczną połączoną z siecią telefoniczną PABX (lub IP PABX) z systemem 

DECT i rejestratorem rozmów, 

• Lokalną sieć kablową. 

W szczególności urządzenia telekomunikacyjne powinny spełniać poniższe wymagania wstępne: 

• Przesyłanie automatycznych sygnałów zabezpieczeń, 

• Przesyłanie wielkości mierzonych, 

• Dwukierunkowe przesyłanie danych pomiędzy obiektami stacyjnymi a obiektami sterowania, 

• Wymiana danych pomiędzy użytkownikami systemu przesyłowego, 

• Przesyłanie danych pomiędzy obiektami stacyjnymi a centrami nadzoru, 

• Łączność głosowa, 

• Wymiana danych w sieci komputerowej. 

Urządzenia telekomunikacyjne w stacji elektroenergetycznej powinny zapewniać dwie wydzielone drogi 

komunikacji dla urządzeń stacji wymagających połączenia ze stacjami sterowania i nadzoru. 

Zdecydowanie zaleca się, aby sygnały z urządzeń stacyjnych do urządzeń telekomunikacyjnych były 

przesyłane kablami światłowodowymi i miedzianymi za pomocą przełącznic światłowodowych ODF. 

Na etapie budowy farmy wiatrowej, gdy kabel eksportowy (i światłowód) nie jest jeszcze dostępny 

telekomunikacja będzie przez pewien czas ograniczona. Zaleca się, aby komunikacja z lądem i jednostkami 

pływającymi odbywała się za pomocą tymczasowych układów telekomunikacyjnych. 

4.3.2.2. Zasilanie 

Wszystkie urządzenia telekomunikacyjne powinny być zasilane napięciem 48 V lub w razie potrzeby 230 V 

AC, 50 Hz. 

Podczas normalnej pracy system jest zasilany z nn AC lub nn DC; podczas awarii zasilanie urządzeń 

telekomunikacyjnych jest utrzymywane z zasilacza UPS lub akumulatora DC. 

Poziom niezawodności układów zasilania urządzeń telekomunikacyjnych powinien być wyższy niż 99,995%. 

Układ zasilania awaryjnego powinien być bezprzerwowy i zapewniać ciągłość pracy urządzeń przez okres co 

najmniej 8 godzin. 
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4.3.2.3. Projekt komunikacji 

Wymaganą szerokość pasma komunikacyjnego można zapewnić za pomocą światłowodowej komunikacji 

IP/SDH i satelitarnej IP/SDH. 

W zależności od ogólnej struktury systemu elektroenergetycznego można zastosować w pełni redundantny 

system światłowodowy lub połączyć system światłowodowy z radiowym systemem mikrofalowym  

i systemem satelitarnym. W przypadku morskiej stacji elektroenergetycznej z dwoma instalacjami kabli 

eksportowych, z każdą z nich podłączoną kablem światłowodowym, można zastosować kompletne 

rozwiązanie światłowodowe. W przypadku pojedynczego kabla elektroenergetycznego i jednego kabla 

światłowodowego w kablu elektroenergetycznym lub zainstalowanego oddzielnie, mogą one być 

wykorzystywane razem z z radiowym systemem mikrofalowym i systemem satelitarnym w celu zapewnienia 

drugiego kanału komunikacji. Radio mikrofalowe ma ograniczony zasięg, szybkość transmisji danych zależy 

od odległości przesyłu, a komunikacja satelitarna ma duże opóźnienia. 

W przypadku pojedynczego kabla elektroenergetycznego należy określić prawdopodobieństwo całkowitej 

utraty światłowodowego kabla komunikacyjnego bez utraty połączenia elektroenergetycznego.  

Jeżeli wystąpienie takiej sytuacji jest mało prawdopodobne, szerokość pasma systemu satelitarnego powinna 

być stosunkowo mała, ograniczona do przesyłu danych i głosu, a dane eksploatacyjne w czasie rzeczywistym 

ze stacji elektroenergetycznych nie powinny być wymagane. W przypadku stwierdzenia możliwości 

wystąpienia utraty światłowodu w kablu elektroenergetycznym, należy przewidzieć dwa oddzielne kable 

światłowodowe. 

Stacja powinna być wyposażona w łączność radiową do komunikacji z jednostkami zaopatrzenia, 

śmigłowcami i służbami ratowniczymi. 

Dwa połączenia komunikacyjne powinny być redundantne i prowadzone dwoma osobnymi kablami 

eksportowymi w taki sposób, aby utrata jednej trasy nie zakłócała pracy platformy. 

4.3.2.4. Komunikacja 

System łączności stacji elektroenergetycznej powinien obsługiwać następujące trasy i zapewniać następujące 

funkcje: 

• Trasy 

• Między platformą a lądem – komunikacja głosowa i przesył danych, 

• Między platformą a lądem – podłączenie do systemów zabezpieczeń na lądzie, 

• Między platformą a turbinami wiatrowymi – komunikacja głosowa i przesył danych wewnątrz stacji 

elektroenergetycznych, 

• Wewnątrz platformy – lokalizacja na platformie do obsługi, 

• System nagłośnieniowy, 

• Między platformą a jednostkami zaopatrzenia, 

• Między platformą a ekipami i służbami ratowniczymi - bezpieczny system. 

• Komunikacja głosowa 

 

Normalna komunikacja pomiędzy personelem utrzymania ruchu i konserwacji a lądem w celu 

przeprowadzenia rozmów technicznych, procedur administracyjnych i instrukcji przełączania w sytuacjach,  

w których platforma jest obsługiwana. 

Komunikacja podczas montażu w celu skoordynowania czynności rozruchowych (próby stacji 

elektroenergetycznej) 

Komunikacja z jednostkami zaopatrzenia w zakresie podejścia do platformy, dostępu i rozładunku materiałów 

i personelu. 

Komunikacja z ekipami i służbami ratowniczymi, które posiadają niezależne kanały w przypadku uszkodzenia 

systemów. 
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4.3.2.5. Systemy teleinformatyczne 

Komunikacja elektroniczna 

Ten rodzaj komunikacji służy do zapewnienia ogólnego gromadzenia danych i zapewnienia dostępu do 

dokumentacji projektowej, informacji specjalistycznych i usług wsparcia. Umożliwia m.in. zdalny dostęp do 

dokumentów, poczty elektronicznej, przeglądanie Internetu/intranetu. 

Pomiary i dane pomiarowe 

W zależności od układu i struktury systemu sterowania, w celu zapewnienia wymaganej segregacji danych 

może być potrzebnych wiele dyskretnych obwodów komunikacyjnych. Zastosowanie określonych systemów 

pozwala na osiągnięcie wysokiego poziomu segregacji danych z wykorzystaniem zastrzeżonych urządzeń 

interfejsów, wirtualnych sieci prywatnych oraz oddzielnych światłowodów. Wymagana szerokość pasma  

w dużej mierze zależy od ilości danych generowanych przez system SCADA. 

Nadzór wideo w celu monitorowania instalacji i zapewnienia bezpieczeństwa personelu 

Urządzenia wizyjnego i opartego na promieniowaniu podczerwonym nadzoru wideo stanowiące rozszerzenie 

standardowych systemów monitorowania. Nadzór nad zespołami roboczymi w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa i przekazywania danych do archiwizacji. 

Narzędzia inżynierskie 

Narzędzia te służą do zapewnienia dostępu do danych projektowych do zdalnej analizy, rejestracji awarii  

i zdalnej obsługi systemów stacyjnych, np. ustawień zabezpieczeń. 

Szybka komunikacja 

Do przesyłania sygnałów zabezpieczeń zaleca się stosowanie komunikacji wysokiej prędkości.  

Przekaźniki zabezpieczeniowe stosowane na linii stacja elektroenergetyczna-ląd mogą wymagać kilku 

urządzeń komunikacyjnych, które zazwyczaj obejmują: 

• Dane dotyczące prądu różnicowego - porównanie wartości prądu zmierzonych ze zdalnej lokalizacji 

z wartościami prądu zmierzonymi lokalnie, 

• Wyłączenie bezwarunkowe - służy do przekazywania bezpośredniego polecenia uruchomienia  

do przełącznika zdalnego, 

• Blokada - służy do wyłączenia pracy urządzenia lub instalacji za pomocą poleceń zdalnych. 

Sygnały impulsowe i blokujące mogą wykorzystywać bezpośrednie łącze światłowodowe lub 

multipleksowane z innymi danymi, o ile utrzymywana jest szybka transmisja. 

4.3.2.6. Interfejsy 

System komunikacji powinien umożliwiać komunikację z urządzeniami wykorzystującymi następujące 

standardy i protokoły komunikacyjne: 

• IEC 60870-5-10x, 

• ITU - T G821 V.35, G703, X21, 

• DNP 3.0. 

4.3.2.7. Technologia 

1. Komunikacja SDH za pośrednictwem łączy światłowodowych 

Przyłącze główne 

Kabel światłowodowy wielowłóknowy zamontowany wraz z każdym głównym połączeniem kablowym MITS 

(główny zintegrowany system transmisji), zazwyczaj wbudowany w kabel elektroenergetyczny i zakończony 

w skrzynce zaciskowej światłowodowej na platformie. Oddzielenie kabla światłowodowego od głównego 

odbywa się w ramach rozgałęzienia instalacji trójfazowej do kabli trzyżyłowych. Charakterystyka kabla 
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światłowodowego powinna być skoordynowana z wyposażeniem światłowodowego urządzenia końcowego  

w celu zapewnienia wymaganej skuteczności transmisji danych. 

Urządzenia końcowe 

Zaleca się stosowanie światłowodowego urządzenia końcowego, które zapewnia złącze dla wejść 

elektrycznych lub światłowodowych z urządzeń na platformie. Urządzenia powinny być odpowiednio 

przystosowane do pracy w trudnym środowisku elektromagnetycznym i zabezpieczone przed niekorzystnymi 

warunkami klimatycznymi. Złącze urządzenia powinno być dostosowane do wymaganych odległości 

transmisji, aby uniknąć stosowania pośrednich wzmacniaczy sygnału. 

Multipleksowanie 

Architektura instalacji teletechnicznej oraz połączenie bezpośrednich łączy światłowodowych i łączy 

multipleksowych powinny być zaprojektowane tak, aby zapewnić wymaganą wydajność i dyspozycyjność 

systemów za pomocą łączy komunikacyjnych. 

Dystrybucja danych 

System dystrybucji wykorzystuje kable światłowodowe lub połączenia miedziane do poszczególnych 

podsystemów. Zaleca się również wykonanie bezpośredniego połączenia kablami światłowodowymi, 

minimalizując tym samym ryzyko obniżenia osiągów na skutek zakłóceń elektromagnetycznych.  

Należy zastosować połączenia redundantne zapewniające najwyższą niezawodność łącza. 

2. Komunikacja SDH za pośrednictwem dzierżawionych łączy satelitarnych 

System satelitarny wykorzystuje zewnętrzne systemy komunikacji dzierżawione od dostawcy systemu 

satelitarnego. Wykorzystanie łączy satelitarnych do komunikacji głosowej i ograniczonego monitorowania 

wymagającego niskiej szerokości pasma jest dobrym rozwiązaniem do funkcji rezerwowych. Usługa jest 

dzierżawiona od wyspecjalizowanego dostawcy i może być doprecyzowana w celu zapewnienia pożądanych 

parametrów. Szerokość pasma komunikacyjnego dostępna nawet w przypadku dedykowanej usługi  

punkt-punkt jest mniej wydajna niż szerokość pasma możliwa w przypadku technologii SDH zastosowanej  

na włóknach światłowodowych. 

Multipleksowanie 

Możliwe jest multipleksowanie z systemem komunikacji satelitarnej, ale nie zaleca się stosowania tego łącza 

do funkcji sygnalizacji bezpieczeństwa. 

Dystrybucja danych 

System dystrybucji wykorzystuje kable światłowodowe lub połączenia miedziane do poszczególnych 

podsystemów. Zaleca się również wykonanie bezpośredniego połączenia kablami światłowodowymi, 

minimalizując tym samym ryzyko obniżenia osiągów na skutek zakłóceń elektromagnetycznych.  

Należy zastosować połączenia redundantne zapewniające najwyższą niezawodność łącza. 

Dyspozycyjność łącza danych 

Dyspozycyjność zależy od wybranego trybu pracy, który może być typu punkt-punkt lub współdzielony.  

Opcja „punkt-punkt” zapewnia przydzieloną przepustowość jednemu użytkownikowi, natomiast tryb 

„współdzielony” wykorzystuje techniki multipleksowania do współdzielenia przepustowości, co może 

skutkować ograniczoną dyspozycyjnością z powodu interakcji z osobami trzecimi. 

3. Komunikacja SDH za pomocą łączy mikrofalowych typu punkt-punkt 

System radiowy/mikrofalowy wykorzystuje bezpośrednią komunikację typu punkt-punkt i zapewnia wysoką 

przepustowość porównywalną z systemami światłowodowymi. System radiowy nadaje się do stosowania tam, 

gdzie występują połączenia w linii prostej pomiędzy platformą a lądową instalacją radiową, pomiędzy stacją 

elektroenergetyczną lub pomiędzy dwiema morskimi stacjami elektroenergetycznymi – każda z lądowymi 

połączeniami światłowodowymi – które mogą być wykorzystywane jako rozwiązanie rezerwowe. 
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Wiele łączy 

Do bezpiecznej komunikacji w trybie redundantnym (safe hot-standby) wymagane są w pełni zduplikowane 

łącza radiowe. W przypadku instalacji z wieloma stacjami elektroenergetycznymi system ten może być 

dogodny do komunikacji między platformami. System łączności został zaprojektowany do stacji 

elektroenergetycznych i nie wymaga bieżących wydatków na przepustowość linii lub urządzeń.  

Urządzenie jest przeznaczone do pracy w wymagających środowiskach elektrycznych. 

Dystrybucja danych 

System dystrybucji wykorzystuje kable światłowodowe lub połączenia miedziane do poszczególnych 

podsystemów. Zaleca się również wykonanie bezpośredniego połączenia kablami światłowodowymi, 

minimalizując tym samym ryzyko obniżenia osiągów na skutek zakłóceń elektromagnetycznych.  

Należy zastosować połączenia redundantne zapewniające najwyższą niezawodność łącza. 

Dyspozycyjność łącza danych 

Należy zbadać wpływ lokalnych kanałów żeglugowych i ich wpływ na osiągi poszczególnych połączeń typu 

punkt-punkt. Istnieje możliwość, że łącza bezpośrednie zostaną utracone na okres kilku minut, gdy duże statki 

będą przecinać trasę łącza. 

4. System radiowy do łączności głosowej 

System radiowy wykorzystuje pasmo VHF niezależne od systemu platformy, innego niż system do ładowania 

urządzeń przenośnych. System powinien zostać zamontowany i sprawdzony przed ustawieniem platformy, tak 

aby można było skontaktować się ze służbami ratunkowymi i skoordynować statki przed wypłynięciem. 

System radiowy powinien być przystosowany do łączności: 

• między personelem znajdującym się na platformie stacji elektroenergetycznej, 

• między personelem znajdującym się na platformie stacji elektroenergetycznej a innymi osobami 

wykonującymi czynności związane z platformą stacji, 

• ze statkami obsługującymi platformę pod względem przenoszenia sprzętu i personelu, 

• z helikopterami obsługującymi platformę do przewozu sprzętu i personelu. 

 

5. Rezerwowe telefony satelitarne lub systemy telefonii komórkowej do łączności głosowej 

System rezerwowy służy do zapewnienia łączności na etapie montażu i rozruchu platformy. Z systemu 

satelitarnego lub telefonii komórkowej można korzystać w okresie przed ustanowieniem pełnej łączności 

szerokopasmowej. 

4.3.3. Znak identyfikacyjny i światła 

4.3.3.1. Wykaz norm 

4.3.3.1.1. Dokumenty odniesienia 

1. 
IALA O-139 Oznakowanie sztucznych konstrukcji morskich 

4.3.3.2. Zalecane i rozważane oznakowanie 

Zaleca się, aby na każdej konstrukcji w miarę możliwości zamontowane były widoczne z każdego kierunku 

tablice identyfikacyjne z czarnymi literami lub numerami o wysokości 1 m na żółtym tle. Tablice te muszą 

być łatwo widoczne zarówno w świetle dziennym, jak i w nocy w świetle sztucznym lub przy użyciu materiału 

odblaskowego. 

Kable elektroenergetyczne pomiędzy morskimi urządzeniami energetycznymi a morską stacją 

elektroenergetyczną oraz pomiędzy morską stacją elektroenergetyczną a brzegiem powinny być odpowiednio 

zakopane, aby uniknąć narażenia związanego z wymywaniem/przemieszczaniem się piasku lub połowów przy 

użyciu włoków. Jeżeli wymagana głębokość zakopania nie zostanie osiągnięta, zaleca się dodatkowe 

wymagania dotyczące oznakowania. 



 
 

 

Strona 300 z 511 
 
 

Ogólne zasady znakowania konstrukcji morskich są następujące: Zaleca się, aby światła: znajdowały się nie 

mniej niż 6 metrów i nie więcej niż 30 metrów nad najwyższym pływem astronomicznym (H.A.T.), 

Miały minimalny zasięg nominalny 10 mil morskich, z uwzględnieniem oświetlenia tła, 

Były zsynchronizowane z rodzajem błyskania światła zgodnie z mo (u) w ≤ 15 s, 

Miały pionowe odchylenie rzutowanej wiązki w taki sposób, aby światło było widoczne w zakresie od 

bezpośredniego sąsiedztwa konstrukcji do maksymalnego zasięgu optycznego światła. 

Jeżeli zostały wdrożone sygnały mgłowe, zaleca się, aby: 

Znajdowały się nie mniej niż 6 metrów i nie więcej niż 30 metrów nad najwyższym pływem astronomicznym, 

Miały minimalny zasięg 2 mil morskich, 

Miały rodzaj błyskania mo (u) 30 s przy minimalnym czasie trwania krótkiego błysku na poziomie  

0,75 sekundy, 

Były uruchamiane, gdy widoczność meteorologiczna wynosi 2 mile morskie lub mniej – zazwyczaj stosowany 

jest czujnik widoczności. 

Jeżeli istnieje wymóg identyfikacji danej konstrukcji, można zamontować radiolatarnię radarową.  

Rodzaj i długość oznaczenia kodowego określa organ krajowy. 

Organ krajowy może uznać, że grupa konstrukcji zlokalizowanych blisko siebie może być oznaczona jako 

jedna platforma lub obiekt. 

Organ krajowy może uznać, że należy rozmieścić boje lub sygnalizatory świetlne w celu oznaczenia obwodu 

grupy konstrukcji, oznaczenia kanałów przechodzących przez grupę konstrukcji lub oznaczenia każdej stałej 

konstrukcji podczas jej montażu lub demontażu. Specyfikację takich znaków ustala organ krajowy zgodnie z 

systemem żeglugi morskiej IALA (MBS). 

W przypadku gdy przeszkody podwodne, takie jak studnie zanurzeniowe lub rurociągi, są uznawane za 

zagrożenie dla statków pływających na powierzchni, zaleca się ich odpowiednie oznakowanie zgodne z MBS. 

Biuro hydrograficzne należy poinformować o oznaczeniach, lokalizacji i rozmiarach wszelkich konstrukcji 

morskich, aby umożliwić sporządzenie odpowiednich wykresów. 

Zawiadomienia dla marynarzy muszą być wydawane w celu rozpowszechnienia informacji o powstawaniu 

konstrukcji morskiej/pola podmorskiego. Zawiadomienie dla marynarzy musi zawierać oznakowanie, 

lokalizację i zakres takich konstrukcji/pól. 

Organ krajowy powinien upewnić się, że wybrane oświetlenie ma odpowiedni zasięg nominalny  

i wystarczającą autonomię z możliwością pracy w okresie zimowym – zwłaszcza na wyższych szerokościach 

geograficznych. 

Organy żeglugi powietrznej mogą wymagać dodatkowego oznakowania konstrukcji. 

Zgodnie z NORMĄ IALA O-139 zalecane i rozważane światło do morskiej stacji elektroenergetycznej podano 

w tabeli poniżej. 

Tabela 4.3.3.2-1 Zalecane i rozważane światło do morskiej stacji elektroenergetycznej [1] 

R – zalecane (ang. 

Recommended) 

C – rozważane 

(ang. To be 

Considered) 

Światł

a 

(białe) 

Światł

a 

(żółte) 

Światła 

pomocnicz

e 

(czerwone

) 

Światła 

pośredni

e (żółte) 

Sygnał 

mgłow

y 

Radiolatarni

a radarowa 

AIS AtoN 

(Pomoce 

nawigacyjne 

w systemach 

automatyczn

ej 

identyfikacji

) 

Pływając

e AtoN 
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Transformator/stac

ja MFW 
R  C  C C C  

4.3.3.3.Wymagania montażowe 

Montaż świateł pozycyjnych, znaków rozpoznawczych i środków sygnalizacji powinien być zgodny  

z wymaganiami administracji. 

Należy zapewnić zapasowy zestaw świateł, który zostanie zamontowany na stałe wraz z zestawem 

podstawowym. 

Należy zapewnić odpowiednią liczbę części zamiennych do lamp, w którym powinno zawrzeć się co najmniej 

dwie żarówki do każdego ustawionego światła podstawowego. 

Systemy zasilania do znaków identyfikacyjnych i środków sygnałowych muszą być zgodne z wymaganiami 

instalacji odgromowej opisanymi w niniejszym dokumencie. 

Światła i środki dźwiękowe będą wyposażone w rezerwowe źródło zasilania o pojemności wystarczającej dla 

ich niezależnej 96-godzinnej pracy w przypadku awarii głównego i awaryjnego źródła zasilania, a rezerwowe 

źródło zasilania elektrycznego będzie utrzymywane w stanie ciągłego naładowania, z automatycznym 

przełączeniem na źródło rezerwowe w przypadku awarii głównego i awaryjnego źródła zasilania. 

Awaria światła, jego zasilania, zasilania rezerwowego lub rezerwowego układu ładowania źródła zasilania 

będzie sygnalizowana w systemie MCS przez wizualne i dźwiękowe sygnały alarmowe, a w przypadku awarii 

oświetlenia podstawowego zapewniona będzie możliwość przełączenia światła na rezerwowe. 

Zapewnione zostaną rezerwowe środki sygnalizacji dźwiękowej, które będą niezależne od głównych środków 

sygnalizacji i automatycznie przejmą funkcje środków sygnalizacji częściowo lub całkowicie niesprawnej. 

Urządzenie sterujące środków sygnalizacji będzie zlokalizowane w systemie MCS, gdzie będzie stale 

nadzorowane. 

W przypadku zastosowania automatycznego trybu załączania/wyłączania sygnałów (np. czujnik zmierzchowy, 

czujnik widzialności) należy zapewnić tryb obsługi ręcznej systemu, a ustawianie i wskazywanie trybu pracy 

systemu będzie możliwe w systemie MCS. 

4.4. Bezpieczeństwo i ochrona 

4.4.1. Urządzenia ratunkowe 

 Do celów niniejszego punktu, o ile wyraźnie nie określono inaczej, pojęcia odnoszące się do urządzeń 

i systemów ratunkowych mają znaczenie określone w rozporządzeniu 3 rozdziale III konwencji SOLAS 74. 

4.4.1.1. Wykaz norm 

4.4.1.1.1. Przepisy, normy i standardy 

1. 
ISO 22673:2008 Statki i technologie morskie – Urządzenia do spuszczania na wodę łodzi 

ratunkowych o swobodnym spadku 

2. 
SOLAS Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu 

3. 
ISO 22846-1:2003 Środki ochrony indywidualnej przed upadkiem – Systemy dostępu 

linowego – Część 1: Podstawowe zasady systemu pracy 

4. 
ISO 12402-3:2020 Indywidualne urządzenia wypornościowe – Część 3: Kamizelki 

ratunkowe, poziom parametrów użytkowych 150 – Wymagania 

bezpieczeństwa 

5. 
ISO 12402-2:2020 Indywidualne urządzenia wypornościowe – Część 2: Kamizelki 

ratunkowe, poziom parametrów użytkowych 275 – Wymagania 

bezpieczeństwa 

6. 
Międzynarodowy 

kodeks środków 

ratunkowych (LSA) 

Zbiór zasad dotyczących urządzeń ratunkowych 
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4.4.1.2. Wymagania dotyczące wyposażenia 

4.4.1.2.1 Stacja z obsługą dorywczą (bezobsługowe) 

W przypadku stacji z obsługą dorywczą, z wyjątkiem urządzeń wymienionych poniżej, należy zwrócić 

szczególną uwagę na ratowanie ludzi z morza. Należy rozważyć dwie opcje: 

• pomoc statku z załogą na pokładzie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji, wyposażonego w urządzenia 

MOB albo 

• zapewnienie łodzi ratowniczej (do obsługi łodzi ratowniczej wymagany jest specjalnie przeszkolony 

personel). 

Wymagania dotyczące łodzi ratowniczej opisano w pkt 4.4.1.2.2.3 "Łódź ratownicza" i w pkt 4.4.1.3.2 

"Rozmieszczenie urządzeń na łodzi ratowniczej". 

4.4.1.2.1.1. Tratwy ratunkowe 

Należy zapewnić tratwy ratunkowe, spełniające wymogi Kodeksu LSA. Liczba tratw ratunkowych zależy od 

całkowitej liczby osób, które mogą być obecne podczas konserwacji i serwisowania i może się różnić przy 

przejściu z fazy rozruchu do normalnej eksploatacji – w obu przypadkach plany muszą być zaakceptowane 

przez Towarzystwo klasyfikacyjne i odpowiednie władze. Całkowite miejsce dostępne po obu stronach 

platformy musi być wystarczające, aby pomieścić całkowitą liczbę osób na pokładzie. 

Tratwy ratunkowe są zatwierdzane według rzeczywistej wysokości roboczej. Preferowane są tratwy 

ratunkowe, które można spuszczać wciągnikiem a nie zrzucać przez burtę. Alternatywnym rozwiązaniem 

może być układ zsuwni. 

Dostęp do miejsca spuszczania na wodę tratw ratunkowych powinien być łatwy, a droga tam prowadząca nie 

może być utrudniona przez żadną część konstrukcji ani tymczasową modyfikację obszaru eksploatacyjnego. 

W przypadku morskiej stacji elektroenergetycznej zlokalizowanej na Morzu Bałtyckim zaleca się 

zastosowanie systemu morskich tratw ratunkowych z wyposażeniem w postaci zestawu SOLAS B. 

Po montażu, na widocznej części zestawu należy umieścić instrukcje i ilustracje. Powinny one ilustrować 

właściwy i bezpieczny sposób spuszczania na wodę tratw ratunkowych. Powinny być łatwo widoczne w 

warunkach oświetlenia awaryjnego. Symbole stosowane na ilustracji i w instrukcji wewnątrz muszą być 

zgodne z SOLAS, kodeksem MODU i przepisami krajowymi. 

Do każdej z tratw na platformie należy stosować tylko jeden mechanizm do spuszczania na wodę. 

4.4.1.2.1.2. Kamizelki (pasy) ratunkowe 

Każda osoba znajdująca się na platformie powinna mieć zapewnioną kamizelkę ratunkową.  

Kamizelki ratunkowe muszą spełniać wymagania Kodeksu LSA. 

Ponadto w odpowiednich miejscach należy umieścić wystarczającą liczbę kamizelek ratunkowych dla tych 

osób, które mogą pracować w miejscach, gdzie ich kamizelki ratunkowe nie są łatwo dostępne. 

Wszystkie kamizelki ratunkowe muszą być wyposażone w lampkę spełniającą wymogi Kodeksu LSA. 

Kamizelki ratunkowe rozmieszcza się w taki sposób, aby były łatwo dostępne, a ich położenie ma być 

wyraźnie wskazane. 

Kamizelki ratunkowe stosowane w całkowicie zamkniętych łodziach ratunkowych, z wyjątkiem łodzi 

ratunkowych o swobodnym spadku, nie mogą utrudniać wejścia do łodzi ratunkowej lub miejsca siedzącego, 

w tym działania pasów bezpieczeństwa w łodzi ratunkowej. 

Kamizelki ratunkowe wybrane do łodzi ratunkowych o swobodnym spadku oraz sposób ich noszenia lub 

przenoszenia nie może zakłócać wchodzenia do łodzi ratunkowej, zagrażać bezpieczeństwu użytkownika lub 

działania łodzi ratunkowej. 
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4.4.1.2.1.3. Kombinezony ratunkowe i kombinezony ochronne 

Dla każdej osoby znajdującej się na pokładzie platformy należy zapewnić kombinezon ratunkowy  

o odpowiednim rozmiarze. Kombinezony ratunkowe będą spełniać wymagania normy kodeksu LSA 

podrozdział 2.3. 

Ponadto w odpowiednich miejscach należy umieścić wystarczającą liczbę kombinezonów ratunkowych dla 

tych osób, które mogą pracować w miejscach, gdzie ich kombinezony ratunkowe nie są łatwo dostępne,  

a odpowiednie kombinezony ratunkowe powinny być dostępne do użytku w oddalonych miejscach jednostek 

ratunkowych zgodnie z wymogami odpowiednich organów. 

 Zamiast kombinezonów ratunkowych dla każdej osoby wyznaczonej do załogi łodzi ratunkowej lub 

przydzielonej do zespołu obsługującego system ewakuacji morskiej należy zapewnić kombinezon ochronny. 

Kombinezony ochronne będą spełniać wymagania Kodeksu LSA. 

4.4.1.2.1.4. Koła ratunkowe 

Na każdej morskiej stacji elektroenergetycznej należy zapewnić co najmniej osiem kół ratunkowych typu 

zgodnego z Kodeksem LSA. Liczba i rozmieszczenie kół ratunkowych musi zapewniać dostęp do koła 

ratunkowego z odsłoniętych miejsc. 

Nie mniej niż połowa całkowitej liczby kół ratunkowych musi być wyposażona w automatycznie zapalającą 

się lampkę zgodną z Kodeksem LSA. Nie mniej niż dwa z tych kół ratunkowych muszą być również 

wyposażone w samoczynnie uruchamiające się pławki dymne zgodne z Kodeksem LSA i będą zapewniać 

możliwość szybkiego zrzucenia ich z miejsca łatwo dostępnego dla personelu obsługi. Koła ratunkowe ze 

światłami oraz te ze światłami i pławkami dymnymi powinny być równomiernie rozmieszczone wzdłuż 

dostępnych części obwodu platformy, znajdować się poza strefami zagrożenia i nie powinny być to koła 

ratunkowe wyposażone w linki ratunkowe opisane poniżej. 

Co najmniej dwa koła ratunkowe w miejscach w dużej mierze odizolowanych wyposaża się w pływającą linkę 

ratunkową zgodną z pkt 2.1.4 Kodeksu LSA. Ze względu na wysokość pokładów nad poziomem wody zaleca 

się, aby wszystkie koła ratunkowe miały linkę ratunkową. Długość linki ratunkowej powinna wynosić  

co najmniej dwukrotność odległości od miejsca składowania do wodnicy lub 30 m, w zależności od tego,  

która z tych wartości jest większa. Linkę ratunkową należy zwinąć w taki sposób, aby można ją było łatwo 

rozwinąć. 

Każdy bok koła ratunkowego ma być oznaczony wielkimi literami alfabetu łacińskiego z nazwą operatora 

platformy, na której jest ono przewożone. 

4.4.1.2.1.5. Flary alarmowe 

W miejscu stałego przebywania ludzi lub w jego pobliżu należy przewozić i składować przynajmniej 12 rakiet 

spadochronowych. Na stacjach z obsługą dorywczą flary będą składowane w miejscu dopuszczonym przez 

władze. Rakiety spadochronowe powinny spełniać wymagania Kodeksu LSA. 

4.4.1.2.1.6. Wyrzutnie linki ratunkowej 

Na każdej platformie należy zapewnić wyrzutnie linki ratunkowej. Wyrzutnia linki ratunkowej musi spełniać 

wymagania Kodeksu LSA. 

4.4.1.2.2 Stacja z obsługą ruchową 

4.4.1.2.2.1. Łodzie ratunkowe 

Na każdej morskiej stacji elektroenergetycznej z obsługą ruchową należy zapewnić co najmniej jedną lódź 

ratunkową. Łodzie ratunkowe muszą spełniać wymagania Kodeksu LSA. Łodzie ratunkowe muszą zapewniać 

wystarczającą zdolność do przyjęcia całkowitej maksymalnej liczby (100%) planowanych osób na pokładzie. 

Ze względu na rozmiar stacji, całkowitą liczbę osób na pokładzie oraz ogólny układ platformy potrzebna może 

być więcej niż jedna łódź ratunkowa. 
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4.4.1.2.2.2. Tratwy ratunkowe 

Zgodnie z pkt 4.4.1.2.1.1. Tratwy ratunkowe. 

4.4.1.2.2.3. Łodzie ratownicze 

Każda morska stacja elektroenergetyczna wyposażona musi być w szybką łódź ratowniczą. Łodzie ratownicze 

będą spełniać wymagania Kodeksu LSA. Łodzie ratunkowe mogą być dopuszczalne jako łodzie ratownicze, 

pod warunkiem że łodzie ratunkowe i ich urządzenia do spuszczania na wodę i podnoszenia łodzi również są 

zgodne z wymaganiami dotyczącymi łodzi ratowniczej. 

Możliwe będzie szybkie podniesienie w pełni załadowanej łodzi ratowniczej (wraz z ludźmi i sprzętem). 

Do obsługi łodzi ratowniczej wymagany jest specjalnie przeszkolony personel. Należy przeprowadzać 

okresowe ćwiczenia w zakresie opuszczania szybkiej łodzi ratowniczej na poziom morza. 

Urządzenia do wsiadania i podnoszenia łodzi ratowniczych powinny zapewniać bezpieczne i skuteczne 

przeniesienie osoby poszkodowanej na noszach. Dla ciężkich linii talii, które mogą stwarzać zagrożenie dla 

obsługi łodzi w złych warunkach pogodowych, należy przewidzieć specjalne stropy. 

4.4.1.2.2.4. Kamizelki (pasy) ratunkowe 

Zgodnie z pkt 4.4.1.2.1.2. Kamizelki ratunkowe. 

4.4.1.2.2.5. Kombinezony ratunkowe i kombinezony ochronne 

Zgodnie z pkt 4.4.1.2.1.3. Kombinezony ratunkowe i kombinezony ochronne 

4.4.1.2.2.6. Koła ratunkowe 

Zgodnie z pkt 4.4.1.2.1.4. Koła ratunkowe. 

4.4.1.2.2.7. Radiowe środki ratunkowe 

1. Radiotelefony VHF do łączności dwukierunkowej 

Wszystkie łodzie ratunkowe muszą być wyposażone w radiotelefony VHF do łączności dwukierunkowej. 

Ponadto na platformie powinny być dostępne co najmniej dwa takie urządzenia, tak aby można je było szybko 

umieścić w każdej tratwie ratunkowej. Wszystkie radiotelefony VHF do łączności dwukierunkowej muszą być 

zgodne z wymaganiami norm eksploatacyjnych nie niższych niż wymagania norm przyjętych przez IMO. 

2. Urządzenia lokalizacyjne poszukiwawczo-ratownicze (SARLD) 

Wszystkie łodzie ratunkowe muszą mieć co najmniej jedno urządzenie poszukiwawczo-ratownicze.  

Ponadto na platformie muszą być dostępne co najmniej dwa lokalizatory poszukiwawczo-ratownicze, tak aby 

można je było szybko umieścić w każdej tratwie ratunkowej. Wszystkie urządzenia lokalizacyjne 

poszukiwawczo-ratownicze muszą być zgodne z wymaganiami norm eksploatacyjnych nie niższych niż 

wymagania norm przyjętych przez IMO. 

4.4.1.2.2.8. Flary alarmowe 

Zgodnie z pkt 4.4.1.2.1.5. Flary alarmowe. 

4.4.1.2.2.9. Wyrzutnie linki ratunkowej 

Zgodnie z pkt 4.4.1.2.1.6. Wyrzutnia linki ratunkowej. 

4.4.1.3. Rozmieszczenie urządzeń 

Lokalizacja wszystkich urządzeń ratunkowych musi być zgodna z planem bezpieczeństwa i zobrazowana  

w nim. 
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4.4.1.3.1. Jednostki ratunkowe 

Należy uwzględnić rozmieszczenie jednostek ratunkowych (położenie i orientację) w odniesieniu do 

konstrukcji platformy i orientacji środowiskowej. Należy w sposób skuteczny i bezpieczny zapewnić odstęp 

od platformy, z należytym uwzględnieniem możliwości jednostki ratunkowej. 

W pobliżu jednostek ratunkowych i ich urządzeń sterowniczych do wodowania należy zapewnić ilustracje  

i instrukcje, które powinny: 

• ilustrować cel urządzeń sterowniczych i procedury obsługi urządzenia i zawierać odpowiednie 

instrukcje lub ostrzeżenia, 

• być łatwo widoczne w warunkach oświetlenia awaryjnego i 

• zawierać symbole zgodne z zaleceniami IMO. 

Każda jednostka ratunkowa powinna być składowana: 

• w taki sposób, aby jednostki ratunkowe i ich rozmieszczenie nie zakłócały pracy pozostałych 

jednostek ratunkowych lub łodzi ratowniczej na jakimkolwiek innym stanowisku do spuszczania na 

wodę, 

• jak najbliżej powierzchni wody z zachowaniem bezpieczeństwa, 

• w stanie ciągłej gotowości, tak aby dwaj członkowie załogi mogli przeprowadzać przygotowania do 

wejścia na pokład łodzi i spuszczania na wodę w czasie krótszym niż 5 minut, 

• w bezpiecznym i osłoniętym miejscu i zabezpieczonym przed uszkodzeniem przez pożar, wybuch lub 

pracę dźwigu. 

Jednostki ratunkowe muszą być w pełni wyposażone zgodnie z wymogami Kodeksu LSA. 

Łodzie ratunkowe muszą być przymocowane do urządzeń do spuszczania na wodę. 

Wszystkie łodzie ratunkowe muszą być zdolne do spuszczenia na wodę z całą załogą i sprzętem w ciągu 10 

minut od momentu wydania sygnału do opuszczenia jednostki. 

Hamulce ręczne powinny być ustawione w taki sposób, aby hamulec był zawsze załączony, chyba że operator 

lub mechanizm uruchamiany przez operatora utrzymuje układ sterowania hamulcem w położeniu „wył.”. 

Dostęp do miejsca spuszczania na wodę tratw ratunkowych powinien być łatwy, a droga tam prowadząca nie 

może być utrudniona przez żadną część konstrukcji ani tymczasową modyfikację obszaru eksploatacyjnego. 

W danym momencie powinna istnieć możliwość ręcznego spuszczania jednej tratwy lub pojemnika z urządzeń 

mocujących. 

Tratwy ratunkowe wodowane za pomocą żurawików powinny być przechowywane w zasięgu haków 

wyciągowych tych żurawików, chyba że do przemieszczenia tratw przewidziane są urządzenia, które będą 

niezdatne do użytku przy przegłębieniu lub na skutek uszkodzenia napędu statku lub awarii zasilania. 

Stanowiska wodowania powinny być rozmieszczone, tak aby zapewnić bezpieczne wodowanie jednostek 

ratunkowych, szczególnie uwzględniając oddalenia ich od śruby i nawisów konstrukcji platformy. 

W miarę możliwości stanowiska do spuszczania na wodę muszą być rozmieszczone w taki sposób, aby 

jednostki ratunkowe można było spuszczać wzdłuż prostej części platformy, z wyjątkiem jednostek 

ratunkowych specjalnie zaprojektowanych do spuszczania ze swobodnym spadkiem i jednostek ratunkowych 

montowanych na konstrukcjach zapewniających odstęp od niższych konstrukcji. 

Miejsca zbiórki i stanowiska ewakuacyjne (wsiadania do łodzi) muszą być łatwo dostępne z pomieszczeń 

mieszkalnych i stanowisk pracy oraz odpowiednio oświetlone światłem awaryjnym. 

Korytarze, klatki schodowe i wyjścia awaryjne zapewniające dostęp do miejsc zbiórek i stanowisk 

ewakuacyjnych powinny być odpowiednio oświetlone. Oświetlenie to powinno być przystosowane do 

zasilania z awaryjnego źródła energii elektrycznej. Korytarze, klatki schodowe i wyjścia awaryjne 
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zapewniające dostęp do miejsc zbiórek i stanowisk ewakuacyjnych będą oznakowane znakami bezpieczeństwa 

zalecanymi przez IMO w pkt A.752(18) i A.760(18). 

4.4.1.3.2. Łodzie ratownicze 

Łodzie ratownicze powinny być składowane: 

• w stanie ciągłej gotowości do spuszczania na wodę w czasie nie dłuższym niż 5 min, 

• w przypadku typu nadmuchiwanego, przez cały czas w stanie całkowicie napompowanym, 

• w pozycji nadającej się do spuszczania na wodę i podnoszenia, 

• tak, aby łodzie ratownicze i ich rozmieszczenie nie zakłócały pracy żadnej jednostki ratunkowej na 

jakimkolwiek innym stanowisku do spuszczania na wodę, 

• zgodnie z wyżej opisanymi jednostkami ratunkowymi, jeżeli są one również łodziami ratunkowymi. 

Ustalenia dotyczące urządzeń do wsiadania i podnoszenia łodzi ratowniczych muszą być takie, aby wsiadanie 

do łodzi ratowniczych i ich podnoszenie było możliwe w jak najkrótszym czasie. 

Urządzenia do spuszczania na wodę łodzi ratowniczych muszą spełniać wymagania dotyczące urządzeń do 

spuszczania na wodę i podnoszenia jednostek ratowniczych. 

4.4.1.4. Pierwsza pomoc 
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EN PL 

1. From your risk assessment, what degree 

of hazard is associated with your work 

activities? 

1. Jaki stopień zagrożenia wiąże się z 

wykonywaną pracą? 

2. How many employees do you have? 
2. Ilu pracowników Państwo 

zatrudniają? 

3. What first-aid personnel do you need? 

3. Jakiego personelu udzielającego 

pierwszej pomocy Państwo 

potrzebują ? 

4. What injuries and illnesses have 

previously occurred in your workplace? 

4. Jakie urazy i choroby wystąpiły 

wcześniej w Państwa miejscu 

pracy? 

5. Have you taken account of the factors 

below that may affect you first-aid 

provision? 

5. Czy wzięli Państwo pod uwagę 

poniższe czynniki, które mogą mieć 

wpływ na udzielenie pierwszej 

pomocy? 

Low-hazard 

Eg offices, shops, libraries 

Niskie zagrożenie 

Np. biura, sklepy, biblioteki 

Higher-hazard 

Eg light engineering and assembly work 

food processing, warehousing, extensive 

work with dangerous machinery or sharp 

instruments, construction, chemical 

manufacture 

Wyższe zagrożenie 

Np. lekkie prace obsługowe i montażowe 

związane z przetwarzaniem żywności, 

magazynowaniem, kompleksową pracą z 

niebezpiecznymi maszynami lub ostrymi 

przyrządami, budową, produkcją chemiczną 

Fewer than 25 Mniej niż 25 

More than 50 Ponad 50 

Fewer than 5 Mniej niż 5 

At least 1 appointed person Co najmniej 1 osoba wyznaczona 

At least 1 EFAW trained first-aider 

Co najmniej 1 osoba przeszkolona w 

podstawowym zakresie z udzielania 

pierwszej pomocy w miejscu pracy 

At least 1 FAW trained first-aider for every 

100 employed (or part thereof) 

Co najmniej 1 osoba przeszkolona w 

rozszerzonym zakresie z udzielania 

pierwszej pomocy w miejscu pracy na 

każde 100 zatrudnionych osób (lub niecałe 

100) 

At least 1 EAFAW or FAW trained first-

aider, depending on the type of injuries that 

may occur 

Co najmniej 1 osoba przeszkolona w 

podstawowym zakresie z udzielania 

pierwszej pomocy w miejscu pracy, w 

zależności od rodzaju potencjalnych urazów 

At least 1 FAW trained first-aider for every 

50 employed (or part thereof) 

Co najmniej 1 osoba przeszkolona w 

rozszerzonym zakresie z udzielania 

pierwszej pomocy w miejscu pracy na 

każde 50 zatrudnionych osób (lub niecałe 

100) 

Ensure any injuries or illness that may occur 

ca be dealt with by the first-aider you 

provide 

Zadbanie o to, by osoba przeszkolona z 

udzielania pierwszej pomocy potrafiła 

poradzić sobie z wszelkimi potencjalnymi 

urazami lub chorobami 

Where first-aiders are shown to be 

unnecessary, there is still a possibility of an 

accident or sudden illness, so you may wish 

to consider providing qualified first-aiders 

Jeżeli okaże się, że osoby udzielające 

pierwszej pomocy są zbędne, nadal istnieje 

możliwość wystąpienia wypadku lub nagłej 

choroby, dlatego być może chcieliby 

Państwo rozważyć zapewnienie 

wykwalifikowanych osób udzielających 

pierwszej pomocy. 
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Inexperienced workers or employees with 

disabilities or particular health problems 

Niedoświadczeni pracownicy lub osoby 

niepełnosprawne lub szczególne problemy 

zdrowotne 

Employees who travel a lot, work remotely 

or work alone 

Pracownicy, którzy dużo podróżują, pracują 

zdalnie lub samodzielnie 

Employees who work shifts or out-of-hours 
Pracownicy wykonujący pracę zmianową 

lub poza godzinami pracy 

Premises spread out across buildings/floors 
Teren rozciągający się na kilka 

budynków/pięter 

Workplace remote from the emergency 

services 

Miejsce pracy oddalone od służb 

ratowniczych 

Employees working at sited occupied by 

other employers 

Pracownicy zatrudnieni na miejscu przez 

innych pracodawców 

Planned & unplanned absences of first-aider/ 

appointed person 

Planowane i nieplanowane nieobecności 

osoby udzielającej pierwszej 

pomocy/wyznaczonej 

Members of the public who visit the 

workplace 

Goście z zewnątrz odwiedzający miejsce 

pracy 

 

Rysunek 4.4.1.4-1 Proponowana liczba pracowników do udzielania pierwszej pomocy, którzy będą zawsze dostępni w 

pracy na podstawie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy z 1981 r., wersja L74 

4.4.1.4.1 Apteczka pierwszej pomocy 

Brak obowiązkowego wykazu pozycji do umieszczenia w apteczce pierwszej pomocy: 

• ulotka zawierająca ogólne wskazówki dotyczące pierwszej pomocy, 

• 20 osobno zwiniętych sterylnych plastrów (różne rozmiary), dostosowanych do rodzaju pracy (w razie 

potrzeby można zapewnić plastry hipoalergeniczne), 

• dwa sterylne gaziki do oczu, 

• dwa pojedynczo zwinięte bandaże trójkątne, najlepiej sterylne, 

• sześć zapinek zabezpieczających, 

• dwa duże, sterylne, pojedynczo owinięte opatrunki bez właściwości leczniczych, 

• sześć średnich sterylnych, pojedynczo zwiniętych opatrunków bez właściwości leczniczych, 

• co najmniej trzy pary rękawic jednorazowych 

4.4.2. Urządzenia i instalacje przeciwpożarowe 

4.4.2.1. Cele 

Cele bezpieczeństwa pożarowego to: 

• zapobieganie powstawaniu pożaru i wybuchu, 

• ograniczanie ryzyka dla personelu spowodowanego pożarem, 

• zarówno dla stacji z obsługą ruchową, jak i dorywczą – ograniczanie ryzyka uszkodzenia platformy, 

jej urządzeń i zanieczyszczenia środowiska przez zastosowanie czynnej i biernej ochrony 

przeciwpożarowej, 

• zapewnienie funkcji automatycznego monitorowania w celu wykrywania pożaru lub gazu, 

• zapewnienie pracownikom odpowiednich i łatwo dostępnych środków ewakuacji. 

 Należy zapewnić metodykę (oceny zagrożenia pożarowego i wybuchowego – FERA) określającą 

strategię ochrony przeciwpożarowej (filozofię bezpieczeństwa i zasady projektowania). Analiza pod 

względem przeciwpożarowym i przeciwwybuchowym będzie się opierać na informacjach takich jak: 

• rozmieszczenie instalacji i urządzeń, 

• geometria, warunki wentylacji i bezwładność cieplna analizowanych obudów, 

• charakter i ryzyko pożarów i ich rozprzestrzeniania oraz wybuchów, 

• przechowywane/tłoczone płyny i ich właściwości, w tym substancje mogące zająć się ogniem, 

• filozofia obsady, rozmieszczenie osób i rozkład czynników ludzkich. 
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Na tę metodologię składają się również cele, na które wpływ ma: 

• pasywna instalacja przeciwpożarowa – zapobieganie rozprzestrzenianiu się pożaru, ochrona personelu 

(tymczasowy obszar bezpieczny), integralność konstrukcyjna, 

• aktywna instalacja przeciwpożarowa – system wykrywania i sygnalizacji pożaru i wycieku gazu,  

tj. gaszenie i sterowanie, ograniczenie szkód itp. 

 Kryteria działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy osób oraz bezpieczeństwem 

konstrukcji zostaną ocenione w odniesieniu do wszystkich obszarów, których dotyczą. 

Główne zagrożenia pożarowe na stacjach z obsługą dorywczą: 

• pożar transformatora głównego/potrzeb własnych np. na skutek przeciążenia, zwarcia/awarii, 

degradacji oleju lub braku chłodzenia, 

• pożar/wybuch rozdzielnicy WN na skutek zwarcia/awarii, niewłaściwej konserwacji  

lub nieprawidłowych procedur, 

• pożar urządzeń nn na skutek zwarć lub przeciążeń, 

• pożar generatora awaryjnego na skutek zwarcia/awarii, wycieku lub nieprawidłowego działania, 

• pożar w obszarach zaplecza socjalnego spowodowany paleniem tytoniu, nienadzorowanymi 

urządzeniami elektrycznymi itp. 

4.4.2.2. Wykaz norm 

4.4.2.2.1. Przepisy, normy i standardy 

1. 
Kodeks FTP IMO  Międzynarodowy kodeks stosowania procedur prób ogniowych  

2. 
Kodeks MODU IMO Kodeks konstrukcji i wyposażenia ruchomych platform wiertniczych 

3. 
SOLAS Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu 

4. 
Kodeks FSS IMO Międzynarodowy kodeks systemów bezpieczeństwa pożarowego (Kodeks 

FSS) 

5. 
MED  Dyrektywa Rady 96/98/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie 

wyposażenia morskiego 

7. 
NFPA 2001 Norma dotycząca instalacji gaśniczych z czystym środkiem gaśniczym 

8. 
NFPA 11 Norma dotycząca piany o niskim, średnim i wysokim stopniu spienienia 

9. 
NFPA 13 Norma dotycząca montażu instalacji zraszaczowych 

10. 
NFPA 16 Norma dotycząca montażu instalacji zraszaczowych pianowo-wodnych i 

tryskaczowych pianowo-wodnych 

11. 
IMO MSC/Okólnik 

884 

Wersja zmieniona wytycznych dotyczących homologacji równoważnych 

stałych gazowych systemów gaśniczych, o których mowa w SOLAS 74, 

do przedziałów maszynowych i pomieszczeń z pompami ładunkowymi 

12. 
ISO 13702 Przemysł naftowy i gazowniczy – Kontrola i ograniczanie skutków 

pożarów i wybuchów na morskich instalacjach wytwórczych – 

Wymagania i wytyczne 

13. 
ISO 15371:2009  Statki i technologie morskie – Instalacje gaśnicze przeznaczone do 

kuchennych przewodów wentylacyjnych 

14. 
PN-EN ISO 1716  Badania reakcji na ogień wyrobów – Określanie ciepła spalania brutto 

(wartości kalorycznej) 

15. 
PN-EN 2 Podział pożarów 

4.4.2.2.2. Dokumenty odniesienia 

16. 
Broszura techniczna 

CIGRE 537 

Wytyczne dotyczące praktyk bezpieczeństwa pożarowego 

transformatorów 

17. DNVGL-ST-0145 Morskie stacje elektroenergetyczne 

4.4.2.3. Wymagana ochrona przeciwpożarowa 

4.4.2.3.1. Pożarowe stanowiska dowodzenia 
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W strefie bezpiecznej należy przewidzieć co najmniej jedno stanowisko dowodzenia ze stałą wachtą lub 

zdalnym sterowaniem. 

W zależności od projektu instalacji lub jednostki morskiej może być wymagane drugie stanowisko.  

Układ posterunków dowodzenia należy określić osobno w każdym przypadku. 

Na stanowisku dowodzenia z głównymi konsolami sygnalizacji pożaru przewiduje się: 

• środki komunikacji między posterunkami/stanowiskami istotne pod względem bezpieczeństwa 

instalacji/jednostki, 

• urządzenia do uruchamiania pomp pożarowych, 

• ręczne środki do uruchamiania alarmów ogólnych i pożarowych, 

• środki wskazujące, czy drzwi przeciwpożarowe są zamknięte, 

• centralne konsole sygnalizacji pożaru, wykazy i plany sytuacyjne/tabele czujek pożarowych oraz 

plany sterowania. 

4.4.2.3.2. Pasywna ochrona przeciwpożarowa 

Wymagania niniejszego rozdziału dotyczą stacji elektroenergetycznych z konstrukcyjnymi grodziami, 

pokładami i pokładówkami ze stali. 

Celem pasywnej ochrony przeciwpożarowej jest zapobieganie lub ograniczanie poważnych skutków pożaru, 

np.: 

• zapobiegania eskalacji pożaru z jednego obszaru na obszary przyległe, 

• zapewnianie, by tymczasowy obszar bezpieczny pozostał nienaruszony przez wymagany czas, 

• ochrona personelu przed pożarem (ciepłem i dymem) oraz umożliwianie ucieczki lub ewakuacji, 

• ochrona instalacji i urządzeń o zasadniczym znaczeniu dla bezpieczeństwa, 

• utrzymywanie integralności konstrukcyjnej przez wymagany okres czasu. 

pasywna ochrona przeciwpożarowa na małych, otwartych stacjach elektroenergetycznych nie jest 

powszechnie stosowana, ale powinna być uwzględniona przy opracowywaniu strategii ochrony 

przeciwpożarowej. Dobór pasywnej ochrony przeciwpożarowej będzie uwzględniał rodzaje pożaru,  

czas trwania ochrony oraz wartości graniczne temperatury chronionych instalacji lub obszarów. 

4.4.2.3.3. Elementy ognioodporne w urządzeniach elektrycznych 

Materiał izolacyjny w miarę możliwości powinien być wykonany z materiału ognioodpornego dopuszczonego 

do stosowania na morzu. 

W urządzeniach wysokiego napięcia, takich jak transformatory główne, należy w miarę możliwości stosować 

ognioodporną i biodegradowalną ciecz dielektryczną. 

Urządzenia wypełnione płynami dielektrycznymi o mniejszej palności są znacznie mniej podatne na zapłon  

w przypadku przegrzania lub awarii elektrycznej. 

4.4.2.3.4. Odporność ogniowa grodzi i pokładów 

Odporność ogniowa ścian oddzielających przyległe przestrzenie powinna być zgodna z tabelą 4.4.2.3.4-1  

i tabelą 4.4.2.3.4-2. 

Zastosowanie tabel opiera się na następujących zasadach: 

• jeżeli w poniższych tabelach podano tylko jedną wartość określającą normę odporności ogniowej dla 

danej przegrody oddzielającej sąsiednie przestrzenie, wartość tę stosuje się we wszystkich 

przypadkach, 

• myślnik oznacza, że nie mają zastosowania żadne szczególne wymagania dotyczące normy 

materiałowej lub odporności ogniowej danej przegrody, 

• w celu określenia odpowiednich norm odporności ogniowej, które mają być stosowane do przegród 

między sąsiadującymi pomieszczeniami, pomieszczenia te są dzielone na kategorie według ich ryzyka 

pożarowego. Nazwa każdej kategorii ma charakter typowy, a nie ograniczający. 
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Pomieszczenia dzieli się na 11 następujących kategorii: 

1. Posterunki dowodzenia – są to pomieszczenia, w których mieszczą się urządzenia radiowe albo 

główne urządzenia nawigacyjne platformy lub awaryjne źródła energii lub pomieszczenia, w których 

zgrupowane są urządzenia do wykrywania pożaru i jego gaszenia lub w których znajduje się instalacja 

gaśnicza obsługująca różne lokalizacje oraz centralny posterunek dowodzenia (MCS) i technologiczny 

posterunek dowodzenia (PCS). Przestrzeń, w której zlokalizowane jest awaryjne źródło zasilania,  

nie jest uważana za posterunek dowodzenia. 

2. Korytarze – korytarze i przedsionki. 

3. Pomieszczenia mieszkalne – pomieszczenia ogólnego użytku, kabiny, biura, szpitale, kina, sale do 

gier, sale wypoczynkowe oraz podobne pomieszczenia. Pomieszczenia ogólnego użytku są to części 

pomieszczeń mieszkalnych używane jako hole, jadalnie, pomieszczenia rekreacyjne i inne podobne 

zamknięte pomieszczenia, na stałe oddzielone od reszty statku. 

4. Klatki schodowe – wewnętrzne schody, windy i schody ruchome wraz z ich obudową (inne niż  

w całości mieszczące się w obrębie przedziałów maszynowych), W związku z tym klatka schodowa, 

która jest obudowana jedynie na jednym poziomie, jest uważana za część pomieszczenia, od którego 

nie jest ona oddzielona drzwiami pożarowymi. 

5. Pomieszczenia służbowe (o niskim zagrożeniu pożarowym) – schowki, magazyny i warsztaty,  

w których nie składuje się materiałów łatwopalnych, suszarnie i pralnie. 

6. Przedziały maszynowe kategorii A – wszystkie przedziały, w których znajdują się silniki spalinowe: 

• napędu głównego lub 

• silniki spalinowe służące do innych celów niż napęd główny, jeżeli ich łączna moc jest nie 

mniejsza niż 375 kW, 

• lub które zawierają jakikolwiek kocioł opalany olejem i szyby do takich przedziałów. 

7. Pozostałe przedziały maszynowe – są to wszystkie przedziały maszynowe poza kategorią  

A (< 375 kW), pomieszczenia na urządzenia nn i WN oraz pomieszczenia gospodarcze. 

8. Strefy zagrożenia wybuchem/pożarem – są to wszystkie obszary, w których z uwagi na potencjalną 

obecność atmosfery palnej wynikającą z procesów technologicznych, na przykład z akumulatorów lub 

magazynowanych i przewożonych substancji, stosowanie urządzeń mechanicznych lub elektrycznych 

w nieodpowiedni sposób może prowadzić do zapłonu i zagrożenia pożarem lub wybuchem. 

9. Pomieszczenia służbowe (o dużym zagrożeniu pożarowym) – schowki, magazyny i pomieszczenia 

robocze, w których przechowywane są materiały palne, pomieszczenia kuchenne, pentry zawierające 

urządzenia do gotowania, magazyny farb oraz warsztaty niestanowiące części przedziałów 

maszynowych, pomieszczeń do gromadzenia i utylizacji odpadów. 

10. Pokłady otwarte – przestrzenie na pokładach otwartych, z wyłączeniem stref zagrożenia 

wybuchem/pożarem. 

11. Pomieszczenia sanitarne i temu podobne pomieszczenia – pomieszczenia sanitarne ogólnego użytku, 

prysznice, łazienki, toalety itp. oraz oddzielne pentry w pomieszczeniach mieszkalnych, 

niezawierające urządzeń do gotowania. Węzły sanitarne obsługujące pomieszczenie i mające dostęp 

tylko z tego pomieszczenia będą traktowane jako część przestrzeni, w której się znajdują. 

 

Tabela 4.4.2.3.4-1 Odporność ogniowa przegród pionowych oddzielających przyległe przestrzenie [17] 

Pomieszczenia (definicja 

MODU) 

 Typowe 

pomieszczenia 

(stacja 

elektroenergetycz

na) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Posterunki dowodzenia (1) 
 pomieszczenia 

sterowania i 

teletechniczne, 

UPS, awaryjny 

agregat Diesla, 

SCADA i 

nastawnie 

A-

0d) 

A-0 A-60 A-0 A-15 A-60 A-15 A-60 A-60 * A-0 

Korytarze (2) 
   C B-0 B-0 

A-

0b) 

B-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * B-0 
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Pomieszczenia mieszkalne 

(3) 

 pomieszczenie 

ogólnego użytku, 

szatnia 

  C B-0 

A-

0b) 

B-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * C 

Klatki schodowe (4) 
     B-0 

A-

0b) 

B-0 

A-0b) 

A-60 A-0 A-0 A-0 * B-0 

A-

0b) 

Pomieszczenia służbowe 

(o niskim zagrożeniu 

pożarowym) (5) 

 warsztat, 

magazyn 

    C A-60 A-0 A-0 A-0 * B-0 

Przedziały maszynowe 

kategorii A (6) 

 pomieszczenie na 

agregat Diesla 

(>375 kW), 

pomieszczenie 

transformatora 

WN 

     * a) A-0 a) A-60 A-60 * A-0 

Inne przedziały maszynowe 

(7) 

 

 pomieszczenie na 

agregat Diesla 

(<375 kW), 

pomieszczenia 

nn, WN, 

pomieszczenia 

gospodarcze 

      A-

0a)c) 

A-0 A-0 * A-0 

Pomieszczenia zagrożenia 

wybuchem/pożarem (8) 

 układ paliwa do 

śmigłowca, 

zbiorniki oleju 

napędowego
f)

 

       – A-0 – A-0 

Pomieszczenia służbowe 

(o wysokim zagrożeniu 

pożarowym) (9) 

          A-0
c)

 * A-0 

Pokłady otwarte (10) 
 kładki/podesty          – * 

Pomieszczenia sanitarne i 

temu podobne 

pomieszczenia (11) 

 

            C 

 

Tabela 4.4.2.3.4-2 Odporność ogniowa przegród poziomych oddzielających przyległe przestrzenie [17] 

Pomieszczenie powyżej → 

Pomieszczenie poniżej ↓ 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10

) 

(11) 

Posterunki dowodzenia (1) 
pomieszcze

nia 

sterowania 

i 

teletechnic

zne, UPS, 

awaryjny 

agregat 

Diesla, 

SCADA i 

nastawnie 

A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * A-0 

Korytarze (2) 
 A-0 * * A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * * 

Pomieszczenia mieszkalne 

(3) 

 

pomieszcze

nie 

ogólnego 

użytku, 

szatnia 

A-60 A-0 * A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * * 

Klatki schodowe (4) 
 A-0 A-0 A-0 * A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * A-0 
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Pomieszczenia służbowe 

(o niskim zagrożeniu 

pożarowym) (5) 

warsztat, 

magazyn 

A-15 A-0 A-0 A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * A-0 

Przedziały maszynowe 

kategorii A (6) 

pomieszcze

nie na 

agregat 

Diesla 

(>375 kW), 

pomieszcze

nie 

transformat

ora WN 

A-60 A-60 A-60 A-60 A-60 * a) A-60 A-60 A-60 * A-0 

Inne przedziały maszynowe 

(7) 

 

pomieszcze

nie na 

agregat 

Diesla 

(<375 kW), 

pomieszcze

nia nn, 

WN, 

pomieszcze

nia 

gospodarcz

e 

A-15 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0a) * a) A-0 A-0 * A-0 

Pomieszczenia zagrożenia 

wybuchem/pożarem (8) 

układ 

paliwa do 

śmigłowca, 

zbiorniki 

oleju 

napędoweg

of) 

A-60e) A-0e) A-0e) A-0e) A-0 A-60 A-0 – A-0 – A-0 

Pomieszczenia służbowe 

(o wysokim zagrożeniu 

pożarowym) (9) 

 A-60 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0c) * A-0 

Pokłady otwarte (10) 
kładki/pod

esty 

* * * * * * * – * – * 

Pomieszczenia sanitarne i 

temu podobne pomieszczenia 

(11) 

 

 A-0 A-0 * A-0 * A-0 A-0 A-0 A-0 * * 

Uwagi do tabel 4.4.2.3.4-1 i 4.4.2.3.4-2: 

a) W przypadku gdy pomieszczenie zawiera awaryjne źródło zasilania lub elementy awaryjnego źródła zasilania 

przylegające do przestrzeni zawierającej główne źródło zasilania lub elementy generatora Diesla, przegroda 

graniczna lub pokład między tymi pomieszczeniami powinna mieć klasę A-60. 

b) W celu wyjaśnienia, która uwaga ma zastosowanie, zob. wymagania dotyczące ochrony pomieszczeń 

mieszkalnych, pomieszczeń służbowych i posterunków dowodzenia. 

c) Jeżeli pomieszczenia są tej samej kategorii, to przegroda lub pokład o odporności podanej w tabelach są 

wymagane tylko wówczas, gdy przyległe pomieszczenia mają różne przeznaczenie, np. w kategorii (9), przegroda 

między przylegającymi pomieszczeniami kuchennymi nie jest wymagana, lecz między pomieszczeniem 

kuchennym i magazynem farb wymagana jest przegroda klasy A-0. 

d) Przegrody oddzielające od siebie nastawnię, sterówkę i kabinę radiotelegraficzną mogą mieć klasę B-0. 

e) Ocena projektowa zagrożenia pożarowego zostanie przeprowadzona zgodnie z punktem 2.3.1.1. W żadnym 

przypadku wartość znamionowa przegrody lub pokładu nie może być niższa niż wartość wskazana w tabelach. 

f) Definicję pomieszczenia na zbiorniki oleju napędowego podano w normie EN/IEC 60079-10 i uzależnione jest 

od typu oleju napędowego, wentylacji itp. 

* Przegroda powinna być wykonana ze stali lub materiału równoważnego, ale nie musi być wykonana w 

standardzie klasy A. Niemniej jednak w przypadku przejścia przez pokład kabli elektrycznych, rur i kanałów 

wentylacyjnych przepusty te powinny być szczelne, aby zapobiec przedostawaniu się płomienia i dymu. 
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Ciągłe sufity lub okładziny klasy „B”, w połączeniu z odpowiednimi pokładami lub przegrodami mogą być 

dopuszczone jako przyczyniające się, w całości lub w części, do spełnienia wymaganej izolacyjności  

i odporności ogniowej przegrody. 

Przy zatwierdzaniu szczegółów konstrukcyjnego zabezpieczenia przeciwpożarowego należy przeanalizować 

ryzyko przenikania ciepła w miejscach przecięcia i w punktach krańcowych wymaganej przegrody termicznej. 

Izolacja pokładu lub ścian jest przedłużona poza punkt przepustu, przecięcia w przegrodzie, lub punkt 

końcowy na odległość co najmniej 450 mm w przypadku konstrukcji ze stali lub aluminium. Jeżeli przedział 

podzielony jest pokładem lub ścianą klasy „A” z izolacją o różnych wartościach, izolacja o wyższej wartości 

jest przedłużona na pokładzie lub ścianie z izolacją o mniejszej wartości, co najmniej na długości 450mm. 

Odporność ogniowa drzwi powinna w miarę możliwości odpowiadać odporności przegrody, w której są 

zamontowane. Drzwi zewnętrzne w nadbudówkach i pokładówkach powinny być wykonane w klasie co 

najmniej A-0 i w miarę możliwości samozamykające się. 

Drzwi, które muszą być samozamykające, nie mogą mieć haczyków przytrzymujących drzwi. Można jednak 

zastosować urządzenia przytrzymujące drzwi wyposażone w zdalne haki zwalniające lub inne urządzenia 

blokujące zdolne do automatycznego zwalniania w przypadku awarii sterowania zdalnego zwalniania lub 

zaniku napięcia. 

4.4.2.3.5. Ochrona pomieszczeń mieszkalnych, służbowych i posterunków dowodzenia 

Zgodnie z Kodeksem MODU (9.3.3) wszystkie ściany tworzące przegrody klasy „B” powinny rozciągać się 

od pokładu do pokładu i do boku pokładówki oraz od strony pokładu lub innych granic, chyba że po obu 

stronach ściany zamontowane są stałe sufity lub okładziny klasy „B”, w którym to przypadku ściana może 

kończyć się na suficie ciągłym lub okładzinie. W ścianach korytarzy otwory wentylacyjne mogą być 

dozwolone tylko w i pod drzwiami kabin, pomieszczeń ogólnego użytku, pomieszczeń biurowych  

i pomieszczeń sanitarnych. Otwory należy wykonać tylko w dolnej połowie drzwi. W przypadku, gdy otwór 

znajduje się w drzwiach lub pod drzwiami, całkowita powierzchnia netto takiego otworu lub otworów nie 

może przekraczać 0,05 m2. W przypadku gdy taki otwór jest wycięty w drzwiach, należy go wyposażyć  

w kratę wykonaną z materiału niepalnego. Otwory takie nie będą umieszczone w drzwiach w przegrodzie 

tworzącej obudowę klatki schodowej. 

Zgodnie z przepisami MODU (9.3.5 i 9.2.10) schody powinny być wykonane ze stali lub materiału 

równoważnego. Jeżeli stosowane są stopnie schodowe z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem 

szklanym (FRP), powinny one mieć odpowiednie certyfikaty w zależności od narażenia danego obszaru na 

ryzyko. Klatki schodowe przechodzące przez tylko jeden pokład powinny być zabezpieczone co najmniej 

przegrodami klasy „B” i drzwiami samozamykającymi, tak aby ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia  

z jednego pokładu na drugi. Szyby wind powinny być zabezpieczone przegrodami klasy „A”. Klatki schodowe 

i szyby wind, które przechodzą przez więcej niż jeden pokład, powinny być otoczone przegrodami klasy „A” 

i zabezpieczone samozamykającymi się drzwiami na wszystkich poziomach. Drzwi samozamykające nie mogą 

być wyposażone w haczyki przytrzymujące. Można jednak zastosować urządzenia przytrzymujące 

wyposażone w zdalne urządzenia zwalniające bezpieczne w razie awarii. 

Zgodnie z kodeksem MODU (9.3.6) przestrzenie powietrzne za sufitami, panelami lub okładzinami są 

odpowiednio podzielone za pomocą ściśle dopasowanych przegród przeciwciągowych oddalonych od siebie 

o nie więcej niż 14 metrów. W kierunku pionowym takie zamknięte przestrzenie powietrzne, włączając w to 

przestrzenie za okładziną klatek schodowych, szybów itp., są zamknięte na każdym pokładzie. 

Zgodnie z Kodeksem MODU (9.3.8) materiał izolacyjny, otulina rur i kanałów wentylacyjnych, sufity, 

okładziny i ściany powinny być wykonane z materiału niepalnego. Szkielet, wraz z fundamentami i złączami 

ścian, wykładzin, sufitów i przegród przeciwciągowych, powinien być wykonany z materiału niepalnego. 

Zgodnie z Kodeksem MODU (9.3.9) powierzchnie wystawione w korytarzach i w obudowach klatek 

schodowych oraz ukryte lub niedostępne przestrzenie w pomieszczeniach mieszkalnych, służbowych i na 

posterunkach dowodzenia powinny charakteryzować się niskim rozprzestrzenianiem ognia.  
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Wystawione powierzchnie sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych i służbowych oraz w posterunkach 

dowodzenia powinny charakteryzować się niskim rozprzestrzenianiem ognia. 

Zgodnie z Kodeksem MODU (9.3.10) ściany, okładziny i sufity mogą mieć izolację z materiałów palnych, 

pod warunkiem że ich grubość nie przekracza 2,5 mm w każdym pomieszczeniu innym niż korytarze, obudowy 

klatek schodowych i posterunki dowodzenia, gdzie grubość nie powinna przekraczać 1,5 mm. Materiały palne 

stosowane na tych powierzchniach powinny mieć ciepło spalania nie większe niż 45 MJ/m2 powierzchni dla 

zastosowanej grubości. 

Zgodnie z Kodeksem MODU (9.3.11) gruntowe powłoki pokładów, jeżeli są stosowane w rejonie pomieszczeń 

mieszkalnych i służbowych oraz posterunków dowodzenia, są wykonane z zatwierdzonego materiału, który 

nie ulega łatwemu zapłonowi oraz nie powoduje wzrostu zadymienia, co należy określić badaniem zgodnie  

z kodeksem prób ogniowych (FTP). 

Farby, lakiery i inne materiały wykończeniowe użyte na odkrytych powierzchniach wewnątrz pomieszczeń 

nie mogą wydzielać nadmiernych ilości dymu i substancji toksycznych, przy czym właściwości te określa się 

zgodnie z kodeksem stosowania procedur prób ogniowych IMO (FTP). 

4.4.2.3.6. Materiały wyposażenia jednostki 

4.4.2.3.6.1. Zastosowanie materiałów niepalnych 

Poza przedziałami chłodniczymi (magazynami) materiały izolacyjne ścian, stropów i sufitów oraz rur  

i przewodów wentylacyjnych przechodzących przez te przedziały powinny być wykonane z materiału 

niepalnego. 

Izolacja złączy rurowych zimnych instalacji (rurociągi chłodnicze i rurociągi wody chłodzącej instalacji 

klimatyzacyjnych) oraz materiały tworzące bariery dla oparów i kleje stosowane w związku z izolacją nie 

muszą być niepalne, ale będą ilościowo ograniczone do niezbędnego minimum, zaś ich wystawione 

powierzchnie posiadają własności wolnego rozprzestrzeniania się płomienia. 

W pomieszczeniach, do których możliwe jest przenikanie produktów olejowych, powierzchnia izolacji jest 

nieprzepuszczalna dla olejów i par oleju. Izolacja ogniochronna w takich przestrzeniach może być pokryta 

blachą (nieperforowaną) lub tworzywem sztucznym z włóknem szklanym dokładnie uszczelnionym na 

złączach. 

Materiałów zawierających azbest nie wolno stosować do izolacji lub elementów konstrukcyjnych, patrz 

okólnik MSC.1/Okólnik 1374. 

Materiały stosowane do izolacji lub izolowanych elementów konstrukcyjnych, takich jak panele sufitowe, 

panele podłogowe, płyty ścienne, drzwi przeciwpożarowe itp., powinny być dostarczone przez producenta 

wraz z oświadczeniem, że nie zawierają one azbestu, z uwzględnieniem postanowień załącznika 6 do 2015 r. 

Wytyczne w zakresie opracowywania wykazu materiałów niebezpiecznych (rezolucja IMO MEPC.269(68)). 

4.4.2.3.6.2. Zastosowanie materiałów palnych 

Niepalne grodzie, sufity i okładziny montowane w pomieszczeniach mieszkalnych i służbowych oraz na 

posterunkach dowodzenia mogą być wyłożone palnymi materiałami, okładzinami, profilami, elementami 

dekoracyjnymi i okleinami, pod warunkiem że takie przestrzenie są ograniczone niepalnymi przegrodami, 

sufitami i okładzinami. 

Zgodnie z PN-EN ISO 1716: 2001 materiały palne stosowane na powierzchniach i okładzinach mają mieć 

ciepło spalania Q nie większe niż 45 MJ/m2 powierzchni dla zastosowanej grubości. Wymaganie to nie 

dotyczy powierzchni mebli mocowanych do wykładzin lub grodzi. 

Materiały użyte jako okładziny przegród, sufitów i wykładzin powinny mieć świadectwo badań wystawione 

przez zatwierdzone laboratorium w celu potwierdzenia ich ciepła spalania. 

W przypadku stosowania materiałów palnych jako okładziny przegród (grodzi), sufitów i wykładzin ich 

pojemność objętościowa jest ograniczona w następujący sposób: 
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• całkowita objętość palnych okładzin, profili, elementów dekoracyjnych i oklein w żadnym z 

pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych nie powinna przekraczać grubości odpowiadającej 2,5 mm 

okleiny, na łącznej powierzchni wykładzin ścian i sufitów w przestrzeni innej niż korytarze, obudowy 

klatek schodowych i posterunki dowodzenia, gdzie grubość nie może przekraczać 1,5 mm, 

• w przypadku zamontowanej automatycznej instalacji tryskaczowej wyżej wymieniona objętość może 

zawierać pewne materiały palne, użyte do wykonania przegród klasy „C”. 

Materiały stosowane do odsłoniętych powierzchni okładzin w pomieszczeniach zamkniętych muszą mieć 

właściwości materiałów o wolnym rozprzestrzenianiu płomienia, potwierdzone badaniami przeprowadzonymi 

zgodnie z częścią 5 załącznika 1 do kodeksu FTP: 

• powierzchnie wystawione (odsłonięte) w korytarzach i obudowach klatek schodowych, 

• odsłonięte powierzchnie sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych i służbowych (z wyłączeniem 

saun) oraz na posterunkach dowodzenia, 

• powierzchnie i tereny w ukrytych lub niedostępnych przestrzeniach w pomieszczeniach mieszkalnych, 

służbowych i na posterunkach dowodzenia. 

Materiały stosowane do wykonania okładzin w kabinach, przestrzeniach służbowych, przestrzeniach ogólnego 

użytku i na posterunkach dowodzenia nie muszą mieć właściwości materiałów o wolnym rozprzestrzenianiu 

płomienia. 

Farby, lakiery i inne materiały wykończeniowe użyte na odkrytych powierzchniach wewnątrz pomieszczeń 

mieszkalnych, służbowych, posterunków dowodzenia i w obudowach klatek schodowych nie mogą wydzielać 

nadmiernych ilości dymu i substancji toksycznych, przy czym właściwości te określa się zgodnie z kodeksem 

stosowania procedur prób ogniowych IMO (FTP). 

Gruntowe powłoki pokładów, jeżeli są stosowane w rejonie pomieszczeń mieszkalnych i służbowych oraz 

posterunków dowodzenia, są wykonane z zatwierdzonego materiału, który w podwyższonej temperaturze nie 

ulega łatwemu zapłonowi oraz nie powoduje wzrostu zadymienia, wydzielania się substancji toksycznych lub 

zagrożenia wybuchem w podwyższonych temperaturach, co należy określić badaniem zgodnie z kodeksem 

prób ogniowych (FTP). 

4.4.2.3.6.3. Pojemnik na odpady 

Pojemniki na odpady są wykonane z materiałów niepalnych z zamknięciami i nie posiadają żadnych otworów 

bocznych ani dennych. 

Pojemniki na odpady wykonane z materiałów palnych są dozwolone w kuchniach, pentrach, barach, 

przestrzeniach zawierających urządzenia do zbierania i przetwarzania odpadów oraz spalarniach odpadów, 

pod warunkiem że pojemniki te są przeznaczone wyłącznie do magazynowania odpadów mokrych, szklanych 

butelek i puszek i są odpowiednio oznakowane. 

4.4.2.3.7. Przedziały maszynowe 

Przedziały maszynowe muszą być ograniczone przegrodami stalowymi klasy A i pokładami o odporności 

ogniowej wymaganej dla przegród ogniowych przyległych przestrzeni. Przepusty na kable elektryczne, rury 

lub przewody wentylacyjne będą tej samej klasy pożarowej co przegroda ogniowa. 

Panele podłogowe stosowane zwykle na kładkach w przedziałach maszynowych powinny być wykonane ze 

stali. 

Materiały stosowane jako okładzina posadzek, grodzi, sufitów lub pokładów w przedziałach maszynowych i 

posterunkach dowodzenia będą niepalne. W pomieszczeniach, w których możliwe jest przenikanie do 

konstrukcji izolacyjnej produktów naftowych, powierzchnie tych materiałów izolacyjnych będą pokryte 

odpowiednią powłoką ochronną. 

Drzwi zamontowane w przegrodach otaczających przedziały maszynowe powinny być gazoszczelne i 

samozamykające się. 
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4.4.2.3.8. Magazyny farb i magazyny łatwopalnych cieczy 

Magazyny farb i magazyny łatwopalnych cieczy będą zlokalizowane z dala od pomieszczeń mieszkalnych i 

będą dostępne z pokładu otwartego. 

Magazyny farb i magazyny łatwopalnych cieczy zalicza się do kategorii (9) – pomieszczenia służbowe (o 

wysokim zagrożeniu pożarowym). Przegrody i pokłady otaczające takie magazyny będą wykonane ze stali i 

będą klasy A o odporności ogniowej wymaganej dla przegród ogniowych w zależności od kategorii 

pomieszczeń przyległych. 

Wyjścia z magazynów będą miały bezpośredni dostęp do pokładu otwartego lub za pośrednictwem korytarza 

lub klatki schodowej specjalnie do tego celu przeznaczonej. 

4.4.2.3.9. Spawalnie 

Spawalnie usytuowane poza przedziałami maszynowymi należy zaliczyć do kategorii (9) – przestrzenie 

służbowe (o wysokim zagrożeniu pożarowym). Przegrody i pokłady otaczające takie spawalnie będą 

wykonane ze stali i będą klasy A o odporności ogniowej wymaganej dla przegród ogniowych w zależności od 

kategorii pomieszczeń przyległych. 

Wyjścia ze spawalni będą miały bezpośredni dostęp do pokładu otwartego. 

4.4.2.3.10. Kuchnie 

 Przegrody i pokłady otaczające kuchnie powinny być klasy A o odporności ogniowej wymaganej dla 

pomieszczeń służbowych o wysokim zagrożeniu pożarowym zgodnie z tabelą 4.4.2.3.4-1 i tabelą 4.4.2.3.4-2, 

w zależności od kategorii pomieszczeń przyległych. Drzwi dostępowe będą samozamykające się. 

Posadzki, wykładziny ścian i podsufitki podwieszone będą wykonane z materiałów niepalnych. 

4.4.2.3.11. Układy wentylacyjne 

4.4.2.3.11.1. Kanały wentylacyjne 

Kanały wentylacyjne, w tym jednościenne i dwuścienne, będą wykonane ze stali lub innego równoważnego 

materiału, z wyjątkiem krótkich mieszków elastycznych o długości nieprzekraczającej 600 mm, służących do 

podłączania wentylatorów do kanałów w pomieszczeniach klimatyzacyjnych. Wszystkie inne materiały użyte 

w konstrukcji kanałów, w tym izolacja, również będą niepalne. Jednak krótkie kanały o długości nie większej 

niż 2 m i o powierzchni przekroju wewnętrznego nie przekraczającej 0,02 m2 nie muszą być wykonane ze stali 

lub równoważnego materiału, z zastrzeżeniem następujących warunków: 

• kanały wykonane są z materiału niepalnego, który może być pokryty wewnętrznie i zewnętrznie 

powłokami słabo rozprzestrzeniającymi ogień oraz każdorazowo o cieple spalania (wartości opałowej) 

nieprzekraczającym 45 MJ/m2 powierzchni dla zastosowanej grubości, 

• kanały są używane wyłącznie na końcu urządzenia wentylacyjnego oraz 

• kanały, mierząc wzdłuż ich długości, nie znajdują się bliżej niż 600 mm od otworu w przegrodzie 

klasy A lub B, łącznie z sufitem ciągłym klasy B. 

Kanały przechodzące przez przegrody klasy A muszą spełniać następujące wymagania: 

• jeżeli niewielkiej grubości kanał, o powierzchni przekroju wewnętrznego nie przekraczającej 0,02 m2, 

przechodzi przez przegrody lub pokłady klasy A, to przez tę przegrodę lub pokład przechodzi tuleja 

(przepust rurowy) z blachy stalowej o grubości 3 mm lub większej i długości nie większej niż 200 

mm, podzielona po 100 mm z każdej strony przegrody, lub – w przypadku pokładu – tuleja (przepust 

rurowy) jest w całości umieszczona po dolnej części przebijanego pokładu, przez który przechodzi 

kanał, 

• jeżeli kanał o powierzchni przekroju wewnętrznego powyżej 0,02 m2, ale równym lub mniejszym niż 

0,075 m2 przechodzi przez przegrodę klasy A, to otwór powinien być wzmocniony tuleją (przepustem 

rurowym) z blachy stalowej, Grubość tulei (przepustu rurowego) wynosi co najmniej 3 mm, a długość 

co najmniej 900 mm. Zaleca się, aby przy przejściu przez przegrodę długość minimalna z obu stron 

przegrody była podzielona na dwa odcinki po 450 mm. Kanały te lub tuleje posiadają izolację 
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pożarową. Odporność ogniowa izolacji powinna być nie gorsza od odporności ogniowej przegrody 

lub pokładu, przez który przechodzi kanał i 

• kanały o powierzchni przekroju poprzecznego powyżej 0,075 m2, przechodzące przez przegrody klasy 

A, będą wyposażone w automatyczne klapy pożarowe. Każda klapa pożarowa będzie zabudowana w 

pobliżu przegrody, przez którą przechodzi kanał, a kanał pomiędzy klapą a przegrodą będzie 

wykonany ze stali. Klapa pożarowa działa automatycznie i istnieje także możliwość zamykania 

ręcznego klapy z obydwu stron ściany lub pokładu. Klapa posiada wskaźnik otwarcia lub zamknięcia. 

Jednakże obecność klap pożarowych nie jest wymagana, jeżeli kanały przechodzą przez 

pomieszczenia obudowane przegrodą klasy A, nie obsługując tych pomieszczeń, o ile odporność 

ogniowa tych kanałów jest taka sama jak odporność ogniowa przegród, przez które przechodzą.  

Aby uniknąć konieczności instalowania klapy pożarowej, jeżeli powierzchnia przekroju 

wewnętrznego kanału przekracza 0,075 m2, kanał nie może być podzielony na krótsze odcinki 

przechodzące przez przegrodę klasy A i ponownie podłączony do pierwotnego kanału za przegrodą. 

Układy wentylacji przedziałów maszynowych kategorii A, pomieszczeń kuchennych i stref niebezpiecznych 

będą zasadniczo odizolowane od siebie i systemów wentylacji pozostałych pomieszczeń. Kanały obsługujące 

strefy niebezpieczne nie będą przechodzić przez pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia służbowe lub 

posterunki dowodzenia. Kanały przeznaczone do wentylacji przedziałów maszynowych kategorii A i kuchni 

nie mogą przechodzić przez pomieszczenia mieszkalne, posterunki dowodzenia lub pomieszczenia służbowe, 

chyba że: 

• kanały są wykonane ze stali o grubości co najmniej 3 mm dla kanałów o powierzchni przekroju 

wewnętrznego mniejszej niż 0,075 m2, co najmniej 4 mm dla kanałów o powierzchni przekroju 

wewnętrznego pomiędzy 0,075 m2 a 0,045 m2 oraz co najmniej 5 mm dla kanałów o powierzchni 

przekroju wewnętrznego większej niż 0,045 m2, 

• kanały są odpowiednio podparte i usztywnione, 

• kanały są wyposażone w automatyczne klapy pożarowe umiejscowione przy przegrodzie, przez którą 

przechodzą; oraz 

• kanały z przedziałów maszynowych lub pomieszczeń kuchennych są izolowane zgodnie z normą  

A-60 w odległości co najmniej 5 m od każdej klapy pożarowej lub 

• kanały są wykonane ze stali o grubości co najmniej 3 mm dla kanałów o powierzchni przekroju 

wewnętrznego mniejszej niż 0,075 m2, co najmniej 4 mm dla kanałów o powierzchni przekroju 

wewnętrznego pomiędzy 0,075 m2 a 0,045 m2 oraz co najmniej 5 mm dla kanałów o powierzchni 

przekroju wewnętrznego większej niż 0,045 m2. Kanały są odpowiednio podparte i usztywnione oraz 

• przewody w pomieszczeniach mieszkalnych, służbowych lub na posterunkach dowodzenia są 

izolowane zgodnie z normą A-60. 

Kanały przeznaczone do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych, służbowych lub posterunków dowodzenia nie 

mogą przechodzić przez przedziały maszynowe kategorii A i pomieszczenia kuchenne lub niebezpieczne, 

chyba że spełnione są następujące kryteria: 

• kanały, które przechodzą przez przedział maszynowy kategorii A lub pomieszczenie kuchenne, są 

wykonane ze stali o grubości co najmniej 3 mm dla kanałów o powierzchni przekroju wewnętrznego 

mniejszej niż 0,075 m2, co najmniej 4 mm dla kanałów o powierzchni przekroju wewnętrznego 

pomiędzy 0,075 m2 a 0,045 m2 oraz co najmniej 5 mm dla kanałów o powierzchni przekroju 

wewnętrznego większej niż 0,045 m2, 

• kanały są odpowiednio podparte i usztywnione, 

• kanały są wyposażone w automatyczne klapy pożarowe umiejscowione przy przegrodzie, przez którą 

przechodzą; i 

• odporność ogniowa przegród przedziałów maszynowych lub pomieszczeń kuchennych jest 

zachowana w miejscu, w którym kanały przechodzą przez te przegrody, lub 

• kanały, które przechodzą przez przedział maszynowy kategorii A lub pomieszczenie kuchenne, są 

wykonane ze stali o grubości co najmniej 3 mm dla kanałów o powierzchni przekroju wewnętrznego 

mniejszej niż 0,075 m2, co najmniej 4 mm dla kanałów o powierzchni przekroju wewnętrznego 

pomiędzy 0,075 m2 a 0,045 m2 oraz co najmniej 5 mm dla kanałów o powierzchni przekroju 

wewnętrznego większej niż 0,045 m2, Kanały są odpowiednio podparte i usztywnione oraz 

• kanały są izolowane zgodnie z normą A-60 w obrębie przedziału maszynowego lub kuchni. 



 
 

 

Strona 319 z 511 
 
 

Kanały wentylacyjne o wewnętrznej powierzchni przekroju poprzecznego przekraczającej 0,02 m2 

przechodzące przez przegrody klasy B znajdują się w tulejach (przepustach rurowych) z blachy stalowej  

o długości 900 mm z zalecanym podziałem po 450 mm z każdej strony przegrody, o ile na tej długości kanały 

nie są wykonane ze stali. 

W przypadku gdy kanały wentylacyjne przechodzą przez pomieszczenia mieszkalne lub pomieszczenia 

mieszczące materiały palne, kanały wyciągowe znad pieców kuchennych są zbudowane z następujących 

elementów: 

• kanały są wykonane ze stali o grubości co najmniej 3 mm dla kanałów o powierzchni przekroju 

wewnętrznego mniejszej niż 0,075 m2, co najmniej 4 mm dla kanałów o powierzchni przekroju 

wewnętrznego pomiędzy 0,075 m2 a 0,045 m2 oraz co najmniej 5 mm dla kanałów o powierzchni 

przekroju wewnętrznego większej niż 0,045 m2. 

• kanały są odpowiednio podparte i usztywnione. 

Każdy kanał wylotowy z pomieszczenia kuchennego będzie wyposażony w: 

• łapacz tłuszczu, łatwy do zdemontowania w celu oczyszczenia; 

• klapę pożarową umieszczoną w dolnym końcu kanału, na połączeniu kanału z okapem wyciągowym 

oparów z pomieszczenia kuchennego, sterowaną automatycznie i zdalnie oraz dodatkowo zdalnie 

sterowaną klapę pożarową zlokalizowaną w górnej części kanału, w pobliżu jej wylotu, 

• instalację obsługiwaną wewnątrz pomieszczenia kuchennego i umożliwiającą wyłączenie 

wentylatorów wyciągowych i nawiewnych; i 

• stałe środki gaszenia pożaru wewnątrz kanału zgodnie z normą ISO 15371: 2009. 

Kanały wentylacyjne będą wyposażone w otwory rewizyjne i do czyszczenia wewnętrznego kanału.  

Otwory będą umieszczone blisko klap pożarowych. 

Uszczelki wykonane z materiałów palnych na połączeniach kołnierzowych nie mogą znajdować się  

w odległości mniejszej niż 600 mm od otworów w przegrodach klasy „A” lub „B” oraz w kanałach, w których 

wymagana jest konstrukcja klasy „A”. 

Klapy pożarowe będą łatwo dostępne. Jeżeli są umieszczone poza sufitem lub wykładziną, sufity lub 

wykładziny będą miały otwory rewizyjne opatrzone tabliczkami z numerem identyfikacyjnym klapy 

pożarowej. Numer ten należy również umieścić na każdym urządzeniu do zdalnego sterowania. 

Wszystkie klapy pożarowe będą miały możliwość obsługi ręcznej. Klapy będą mogły być otwierane przez 

bezpośrednie zasilanie lub ewentualnie będą zamykane elektrycznie, hydraulicznie lub pneumatycznie. 

Wszystkie klapy będą dostępne i będą miały możliwość obsługi ręcznej z obu stron przegrody.  

Automatyczne klapy pożarowe, w tym te, którymi można sterować zdalnie, powinny być wyposażone  

w urządzenie zabezpieczające zamykające klapę w przypadku pożaru, nawet przy zaniku zasilania lub spadku 

ciśnienia hydraulicznego lub pneumatycznego. Klapy pożarowe ze sterowaniem zdalnym będzie można 

otwierać ręcznie lokalnie i, opcjonalnie, zdalnie. 

4.4.2.3.11.2. Wloty i wyloty wentylacyjne 

Główne wloty i wyloty wszystkich układów wentylacyjnych powinny być zamykane z zewnątrz pomieszczeń 

wentylowanych. Urządzenia zamykające muszą być łatwo dostępne, trwale i stale oznakowane, oraz musi być 

wskazywane ich położenie otwarte-zamknięte. 

Wloty wentylacyjne pomieszczeń mieszkalnych i posterunków dowodzenia powinny być rozmieszczone  

w taki sposób, aby zapobiec przedostawaniu się z otoczenia palnych, toksycznych lub trujących gazów lub 

dymu. 

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń służbowych, posterunków dowodzenia, 

przedziałów maszynowych i obszarów niebezpiecznych musi być możliwa do zatrzymania z łatwo dostępnego 

miejsca poza obsługiwanym pomieszczeniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na dostępność tego 

stanowiska w przypadku pożaru w obsługiwanych pomieszczeniach. Środki przewidziane do zatrzymania 
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wentylacji mechanicznej obsługującej przedziały maszynowe lub strefy niebezpieczne muszą być całkowicie 

oddzielone od środków przewidzianych do zatrzymania wentylacji innych pomieszczeń. 

4.4.2.3.11.3. Pomieszczenia na wentylatory obsługujące przedziały maszynowe 

kategorii A z silnikami spalinowymi 

W przypadku braku przegrody ogniowej pomiędzy pomieszczeniem wentylatorowym a przedziałem 

maszynowym z silnikami spalinowymi obsługiwanymi przez pomieszczenie wentylatorowe, zamknięcia 

kanałów wentylacyjnych lub obsługujących przedział maszynowy powinny znajdować się poza obydwoma 

pomieszczeniami. 

Jeżeli pomiędzy pomieszczeniem wentylatorowym a takim przedziałem maszynowym lub innym 

pomieszczeniem obsługiwanym przez pomieszczenie wentylatorowe, łącznie z przejściami, jest przegroda 

ogniowa klasy A-0, w pomieszczeniu wentylatorowym mogą znajdować się urządzenia zamykające kanały 

wentylacyjne lub kanały obsługujące przedział maszynowy. 

4.4.2.3.12. Aktywna ochrona przeciwpożarowa 

Celem aktywnych systemów ochrony przeciwpożarowej jest: 

• gaszenie pożarów, 

• zapewnienie skutecznej ochrony przeciwpożarowej, 

• ograniczenie uszkodzeń konstrukcji i urządzeń. 

Instalacje przeciwpożarowe należy montować w miejscach, w których występuje duże zagrożenie pożarowe. 

Wybrane instalacje będą odpowiednie do planowanego reżimu pracy/obciążenia i środowiska.  

Przy doborze instalacji należy uwzględnić wpływ jej wyładowania (zrzutu) na urządzenia. 

Rurociągi, kształtki rurowe i powiązane elementy, z wyjątkiem uszczelek stałych instalacji gaśniczych 

wewnątrz chronionych pomieszczeń, powinny być zaprojektowane tak, aby wytrzymywały temperaturę 

925°C. 

Ręczne lokalne zwolnienie (uruchomienie) instalacji i urządzeń gaśniczych będzie możliwe z miejsca poza 

obszarem chronionym. Lokalizacja powinna być taka, aby personel obsługujący zwolnienie (uruchomienie) 

nie był narażony na nadmierne obciążenia cieplne. 

Systemy i urządzenia aktywnej ochrony przeciwpożarowej powinny być zaprojektowane do testowania bez 

przerywania normalnej pracy. 

Wszystkie urządzenia gaśnicze będą zabezpieczone przed zamarzaniem w niezbędnym zakresie. 

Każda morska stacja elektroenergetyczna wyposażona będzie w przenośne i przewoźne gaśnice. 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa na pokładzie statku znajdują się w pkt 4.5.10.  

Obiekty ratowniczo-gaśnicze na lądowisku dla śmigłowca. 

Tabela 4.4.2.3.12-1 zawiera wytyczne dotyczące wyboru aktywnej ochrony przeciwpożarowej dla niektórych 

typowych obszarów. Rzeczywisty wybór aktywnej ochrony przeciwpożarowej powinien opierać się na rodzaju 

platformy, z obsługą ruchową lub dorywczą, rzeczywistym wyposażeniu w rozpatrywanym pomieszczeniu, 

potencjalnych obciążeniach ogniowych itp. Ponadto system telewizji przemysłowej może zapewniać 

możliwość szybkiego potwierdzania wywołanego alarmu na platformie z obsługą dorywczą. 

Tabela 4.4.2.3.12-1 Wytyczne dotyczące wyboru aktywnej ochrony przeciwpożarowej [17] 

Obszar 
Odpowiednia aktywna ochrona przeciwpożarowa 

wszystkie 
gaśnice przenośne, różne rodzaje1) 

pomieszczenia dławików kompensacyjnych, 

transformator główny i transformatory potrzeb 

własnych/pomocnicze 

instalacje wodne (zraszaczowe, mgłowe lub zalewowe). 

W przypadku transformatorów suchych można 

zastosować układ gazowy. 
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Ilość wody dostarczanej do obszarów wymagających ochrony aktywnej musi być wystarczająca, aby zapewnić 

ochronę przed narażeniem urządzeń znajdujących się na tym obszarze. Dodanie środka błonotwórczego 

(koncentratu pianotwórczego) może poprawić skuteczność wodnego gaszenia pożaru w odniesieniu do ilości 

stosowanego środka gaśniczego oraz czasu gaszenia. 

Stałe wodne instalacje gaśnicze mogą składać się z automatycznych działek gaśniczych, działek wodnych lub 

ich kombinacji. Działka wodne są uważane za odpowiednie do ochrony urządzeń w obszarach otwartych. 

Instalacja ma zagwarantować, że wszystkie zabezpieczane powierzchnie zostaną zwilżone w każdych 

warunkach atmosferycznych. 

4.4.2.4. Rozmieszczenie instalacji i urządzeń gaśniczych 

4.4.2.4.1. Urządzenia w przedziałach maszynowych i pomieszczeniach z procesami 

spalania 

4.4.2.4.1.1. Urządzenia gaśnicze 

Pomieszczenia zawierające maszyny spalinowe o łącznej mocy nie mniejszej niż 750 kW, kotły opalane olejem 

lub gazem, podgrzewacze lub spalarnie o mocy cieplnej nie mniejszej niż 75 kW lub pomieszczenia 

zawierające zespoły paliwowe lub osadniki, wyposażone będą w jeden z następujących stałych systemów 

gaśniczych: 

• ciśnieniowy system zraszania wodą – można stosować systemy mgły wodnej mające homologację 

typu zgodną z MSC/Okólnik 1165, 

• instalacja CO2 lub instalacja wykorzystująca gaz gaśniczy inny niż CO2, 

• instalacja gaśnicza piany lekkiej. 

Ponadto pomieszczenia muszą być wyposażone w jedną gaśnicę przewoźną pianową o pojemności nie 

mniejszej niż 45 litrów lub równoważną oraz jedną zatwierdzoną gaśnicę przewoźną pianową lub równoważną 

na każde 750 kW mocy silnika lub jego części. Całkowita liczba gaśnic przenośnych nie może być mniejsza 

niż 2 i nie musi przekraczać 6. 

Ponadto pomieszczenia zawierające kotły opalane olejem lub gazem lub ich odpowiedniki muszą być 

wyposażone w co najmniej dwie zatwierdzone gaśnice pianowe przenośne lub ich odpowiedniki w każdym 

pomieszczeniu zawierającym instalację technologiczną opalaną olejem lub jej część oraz co najmniej jedną 

gaśnicę o takiej samej charakterystyce, o pojemności 9 litrów dla każdego palnika, przy czym łączna 

pojemność dodatkowych gaśnic dla każdego pomieszczenia nie musi przekraczać 45 litrów. 

pomieszczenia agregatów Diesla 
instalacje wodne (zraszaczowe, mgłowe lub zalewowe), 

gazowe lub pianowe 

pomieszczenia gospodarcze z wentylacją mechaniczną, 

nastawnie, rozdzielnie, akumulatornie, pomieszczenia 

urządzeń lokalnych, pomieszczenia HVAC, 

pomieszczenia UPS, maszynownie żurawi z napędem 

elektrycznym, rozdzielnie niskiego i wysokiego napięcia, 

pomieszczenia telekomunikacji lub systemów 

nagłośnieniowych 

układ gazu lub mgły wodnej 

pomieszczenia mieszkalne, szatnia, pomieszczenie 

ogólnego użytku 

układ zraszaczy lub gaśnica przenośna2) 

obszar zbiorników oleju napędowego, pomieszczenia 

zawierające butle gazowe wypełnione gazem palnym, 

pomieszczenia pomp wody ppoż. 

instalacje wodne (zraszaczowe, mgłowe lub zalewowe), 

instalacja gaśnicza piany lekkiej 

pomieszczenia zawierające butle gazowe (wypełnione 

gazem niepalnym, zwykle gazem obojętnym dla 

instalacji gaśniczej) 

gaśnice przenośne 

lądowisko dla śmigłowca 
Patrz 4.5.10 Obiekty ratowniczo-gaśnicze na lądowisku 

dla śmigłowca 

1) Wszystkie obszary powinny być wyposażone w gaśnice przenośne odpowiedniego typu i wielkości. 

2) Na instalacji z obsługą ruchową powinna być wymagana instalacja zraszaczowa. 
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4.4.2.4.1.2. Zatrzymywanie wentylatorów i pomp wentylacyjnych 

Należy zapewnić środki do zatrzymywania wentylatorów obsługujących maszyny i pomieszczenia robocze 

oraz do zamykania wszystkich drzwi, kanałów wentylacyjnych, pomieszczeń pierścieniowych wokół lejków  

i innych otworów do takich pomieszczeń. W razie pożaru środki te muszą być obsługiwane z zewnątrz takich 

pomieszczeń. 

Maszyny napędzające wentylatory powietrza i spalin, elektryczne wentylatory ciśnieniowe, pompy 

transferowe paliwa, pompy układów paliwa i inne podobne pompy paliwa powinny być wyposażone w zdalne 

urządzenia sterujące usytuowane poza danym pomieszczeniem, tak aby można je było zatrzymać w przypadku 

pożaru powstałego w pomieszczeniu, w którym się znajdują. 

4.4.2.4.1.3. Zawory odcinające paliwo 

Każdy przewód ssawny paliwa ze zbiornika magazynowego, osadczego lub rozchodowego będzie 

wyposażony w niezależny, uruchamiany ręcznie zawór odcinający w pobliżu zbiornika, który można zamknąć 

z zewnątrz danego pomieszczenia w razie pożaru w pomieszczeniu, w którym znajdują się takie zbiorniki. 

4.4.2.4.2. Układy w pomieszczeniach zawierających duże urządzenia elektryczne 

olejowe 

4.4.2.4.2.1. Urządzenia gaśnicze 

Pomieszczenia zawierające transformatory olejowe, dławiki lub inne urządzenia będą wyposażone w jedną  

z następujących stałych instalacji gaśniczych: 

• ciśnieniowy system zraszania wodą – można stosować systemy mgły wodnej mające homologację 

typu zgodną z MSC/Okólnik 1165, 

• układ gazu obojętnego, 

• instalacja gaśnicza piany lekkiej. 

Ponadto pomieszczenia zawierające transformatory lub dławiki olejowe muszą być wyposażone w jedną 

przewoźną gaśnicę typu CO2 o pojemności nie mniejszej niż 45 kg lub równoważną oraz jedną zatwierdzoną 

przenośną gaśnicę CO2 lub równoważną. Całkowita liczba gaśnic przenośnych nie może być mniejsza niż 2  

i nie musi przekraczać 6. 

4.4.2.4.2.2. Zatrzymywanie wentylatorów, pomp i zasilania energią 

Należy zapewnić środki do zatrzymywania wentylatorów wentylacyjnych obsługujących takie pomieszczenia 

oraz do zamykania wszystkich drzwi, kanałów wentylacyjnych, pomieszczeń pierścieniowych wokół lejków  

i innych otworów w tych pomieszczeniach. W razie pożaru środki te muszą być obsługiwane z zewnątrz takich 

pomieszczeń. Przed rozpoczęciem akcji gaśniczej instalacje wysokiego napięcia zostaną wyłączone spod 

napięcia. 

4.4.2.4.3. Urządzenia w określonych szafach i urządzeniach kuchennych 

W przypadku magazynów farb lub podobnych pomieszczeń na ciecze łatwopalne i kanałów wyciągowych  

z pieca kuchennego lub urządzeń do smażenia na rozgrzanym tłuszczu należy zapewnić specjalne systemy 

gaśnicze zgodne z międzynarodowymi zasadami i analizą HAZID. 

4.4.2.5. Wymagania dotyczące instalacji i urządzeń gaśniczych 

4.4.2.5.1. Główna instalacja wodna przeciwpożarowa 

Instalacja składać się będzie z pomp pożarowych, przewodów wodociągowych, zaworów hydrantowych  

i węży pożarniczych z dyszami rozmieszczonymi w sposób umożliwiający skuteczne gaszenie pożaru  

w każdym miejscu. 

Instalacja musi być wyposażona w co najmniej jedno międzynarodowe połączenie z lądem zgodne  

z wymaganiami Kodeksu FSS, umożliwiające wykorzystanie takiego połączenia po dowolnej stronie 

platformy. 
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4.4.2.5.1.1. Pompy pożarowe 

Należy przewidzieć co najmniej dwie niezależnie napędzane pompy pożarowe, przystosowane do 

bezpośredniego czerpania z morza i uwolnienia (zrzutu) do stałej magistrali pożarowej. 

Należy zapewnić co najmniej dwie morskie rury ssawne (z zaworami morskimi, armaturą, i filtrami)  

i rozmieścić je w taki sposób, aby awaria jakichkolwiek środków nie spowodowała wyłączenia wszystkich 

morskich rur ssawnych. 

Jedna z pomp pożarowych będzie traktowana jako pompa awaryjna, zasilana z awaryjnego źródła zasilania 

lub przez niezależny silnik. 

W głównych instalacjach przeciwpożarowych wysokich stacji elektroenergetycznych dopuszcza się zbiorniki 

pośrednie. Zbiorniki takie będą miały taką pojemność i będą tak napełniane, aby przy najniższym 

dopuszczalnym poziomie wody zapewnić dopływ wody do pomieszczeń instalacji p-poż. ze znajdujących się 

najwyżej hydrantów przy ciśnieniu nie mniejszym niż 0,35 MPa przez co najmniej 15 min. Pojemność tych 

zbiorników nie będzie mniejsza niż 40 m3. 

W głównych instalacjach przeciwpożarowych ze zbiornikami pośrednimi należy uwzględnić: 

• system alarmowy ostrzegający o niskim poziomie wody, 

• dwie pompy uzupełniania wody, z których jedna uruchamia się automatycznie, gdy poziom wody 

osiągnie zadany poziom niski. 

Instalacja i zbiorniki pośrednie będą skutecznie zabezpieczone przed zamarzaniem. 

Pompy pożarowe mogą być wykorzystywane do innych celów, pod warunkiem że jedna z nich jest 

dedykowana do celów przeciwpożarowych i jest zawsze do tych celów dostępna. 

Pompy, ich źródło zasilania, rury ssawne oraz rurociągi i zawory będą rozmieszczone w taki sposób, aby pożar 

w dowolnym przedziale nie wyłączał wszystkich pomp pożarowych. 

Wydajność wymaganych pomp będzie dostosowana do potrzeb instalacji przeciwpożarowych zasilanych  

z magistrali pożarowej. 

Każda pompa będzie w stanie dostarczyć jednocześnie co najmniej jeden strumień z każdego z dwóch 

dowolnych hydrantów przeciwpożarowych, węży i króćców 19 mm przy zachowaniu minimalnego ciśnienia 

0,35 MPa na dowolnym hydrancie. Ponadto w przypadku zastosowania systemu pianowego do ochrony 

lądowiska dla śmigłowca pompa musi być w stanie utrzymać ciśnienie w instalacji pianowej na poziomie  

0,7 MPa. Jeżeli zużycie wody na inne cele przeciwpożarowe lub gaśnicze przekracza przepustowość pianowej 

instalacji gaśniczej lądowiska dla śmigłowca, to jest to czynnik decydujący przy obliczaniu wymaganej 

wydajności pomp pożarowych. 

W przypadku gdy jedna z wymaganych pomp znajduje się w pomieszczeniu, które normalnie nie jest 

obsadzona załogą, lub jest względnie oddalona od miejsc pracy, należy przewidzieć możliwość zdalnego 

uruchomienia tej pompy i zdalnej obsługi powiązanych rur ssawnych i tłocznych. 

Jako pompy pożarowe dopuszcza się pompy sanitarne, balastowe, zęzowe lub ogólnego przeznaczenia,  

pod warunkiem że nie są one normalnie stosowane do pompowania oleju i innych cieczy palnych. 

Każda pompa pożarowa będzie wyposażona w zawory odcinające po stronie ssawnej i tłocznej oraz  

w manometr. W przypadku pomp odśrodkowych należy również zamontować zawory zwrotne, aby zapobiec 

przepływowi zwrotnemu wody. 

Jeżeli pompy są zdolne do wytworzenia ciśnienia przekraczającego ciśnienie nominalne magistrali pożarowej, 

należy wszystkie pompy podłączone do magistrali pożarowej wyposażyć zawory nadmiarowe.  

Zawory te powinny być tak usytuowane i wyregulowane, aby w żadnej części magistrali przeciwpożarowej 

nie występowało nadmierne ciśnienie. 
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W przypadku gdy jedna z wymaganych pomp znajduje się w pomieszczeniu, które normalnie nie jest 

obsadzona załogą, lub jest względnie oddalona od miejsc pracy, należy przewidzieć możliwość zdalnego 

uruchomienia tej pompy i zdalnej obsługi powiązanych rur ssawnych i tłocznych. 

W przypadku spadku ciśnienia w magistrali wody pożarowej pompy pożarowe będą uruchamiane 

automatycznie. 

4.4.2.5.1.2. Magistrale pożarowe i hydranty 

Średnica magistral pożarowych i przewodów wodociągowych powinna być wystarczająca do efektywnego 

rozdziału maksymalnego wymaganego natężenia przepływu po stronie tłocznej (zrzutu) pracujących 

jednocześnie wymaganych pomp pożarowych. 

Przy jednoczesnej pracy wymaganych pomp pożarowych ciśnienie utrzymywane w magistralach 

przeciwpożarowych powinno być odpowiednie do bezpiecznej i wydajnej pracy wszystkich urządzeń z nich 

zasilanych. 

Magistrala pożarowa powinna być w miarę możliwości poprowadzona z obszarów niebezpiecznych 

(zagrożonych wybuchem/pożarem) i zorganizowana w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać osłonę 

termiczną lub ochronę fizyczną zapewnianą przez konstrukcję platformy. 

Magistrala pożarowa będzie wyposażona w zawory odcinające, rozmieszczone w taki sposób, aby umożliwić 

optymalne wykorzystanie w przypadku fizycznego uszkodzenia jakiejkolwiek części magistrali.  

Zawory odcinające powinny być umieszczone w łatwo dostępnych miejscach i wyraźnie oznakowane.  

Jeżeli takie zawory są sterowane zdalnie, powinny mieć również możliwość obsługi ręcznej. 

Magistrala pożarowa nie będzie miała przyłączy innych niż niezbędne do celów przeciwpożarowych. 

W celu ochrony magistrali pożarowej przed zamarzaniem należy podjąć wszelkie praktyczne środki 

ostrożności sprzyjające natychmiastowej dostępności wody. 

W magistralach i hydrantach przeciwpożarowych nie należy używać materiałów, które łatwo mogą ulec 

uszkodzeniu na skutek działania ciepła, chyba że będą one odpowiednio chronione. Przewody i hydranty 

powinny być tak umieszczone, aby węże pożarnicze mogły być z nimi łatwo sprzężone. 

Hydranty będą wykonane z materiału odpornego na korozję w środowisku morskim. Hydranty będą 

wyposażone w złącze do dostępu zewnętrznego, spełniające wymagania norm krajowych. Należy zamontować 

zawór odcinający do obsługi każdego węża pożarniczego, tak aby demontaż każdego węża pożarniczego był 

możliwy podczas pracy pomp pożarowych. 

Liczba i położenie hydrantów powinny być takie, aby co najmniej dwa strumienie wody, niepochodzące z tego 

samego hydrantu, z których jeden powinien pochodzić z jednego odcinka węża pożarniczego, mogły dotrzeć 

do dowolnej części urządzenia dostępnej normalnie dla osób znajdujących się na pokładzie. Każdy hydrant 

będzie wyposażony w wąż gaśniczy. 

Magistrale pożarowe będą wyposażone w kurki spustowe zamontowane w najniższych położeniach. 

4.4.2.5.1.3. Węże i dysze pożarnicze 

Węże pożarnicze powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm krajowych i mieć długość 

wystarczającą do podania strumienia wody do każdego z pomieszczeń, w których może być wymagane ich 

użycie. Każdy wąż pożarniczy będzie wyposażony w prądownicę typu uniwersalnego i potrzebne łączniki. 

Węże pożarnicze wraz z niezbędną armaturą i narzędziami będą wraz z osprzętem i narzędziami utrzymywane 

stale w stanie gotowości do użycia oraz przechowywane w widocznym miejscu w pobliżu hydrantów  

lub podłączeń. 

Węże pożarnicze powinny mieć długość co najmniej 10 m, ale nie większą niż: 

• 15 m w przedziałach maszynowych, 

• 20 m w innych pomieszczeniach i na otwartych pokładach oraz 
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• 25 m na pokładach otwartych o maksymalnej szerokości przekraczającej 30 m. 

Dysze będą typu uniwersalnego (tj. wytwarzające strumień zwarty i rozpylony) i będą spełniać następujące 

wymagania: 

• standardowe rozmiary dysz prądownic będą wynosić 12 mm, 16 mm i 19 mm lub o wielkości możliwie 

bliskiej tych wymiarów. W uzasadnionych przypadkach można zastosować króćce o większej 

średnicy, 

• w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych nie należy używać dysz o średnicach większych niż 

12 mm oraz 

• w przedziałach maszynowych i na pokładach otwartych średnica dyszy będzie taka, żeby pozwalała 

otrzymać największą możliwą wydajność dwóch strumieni wody przy ciśnieniu z pompy o 

najmniejszej wydajności, przy czym ta średnica nie może być większa od 19 mm. 

W pomieszczeniach mieszkalnych węże pożarnicze (na bębnie) z dyszami będą zawsze przechowywane w 

szafach hydrantowych i podłączone do hydrantów. 

4.4.2.5.1.4. Działka wodne 

Działko wodne zostaną zamontowane w stosownych przypadkach, w zależności od projektowanych stref 

niebezpiecznych. Szczegóły działek wodnych podlegają odpowiedniemu obciążeniu pożarowemu stref 

niebezpiecznych (zagrożenia wybuchem/pożarem). 

4.4.2.5.2. Stałe tryskaczowe instalacje gaśnicze do gaszenia pożaru i chłodzenia 

4.4.2.5.2.1. Instalacje zraszaczowe 

Wytyczne dotyczące zaworów zalewowych można znaleźć w normie ISO 6182-5. 

Obszary wymagające zabezpieczenia wodą, np. transformatory lub dławiki, powinny być objęte instalacjami 

zalewowymi. Instalacja zalewowa będzie uwalniać (doprowadzać) wodę przez wszystkie dysze jednocześnie 

i będzie uruchamiana automatycznie lub ręcznie poprzez otwarcie zaworu zalewowego. 

Instalacja zalewowa będzie zapewniać odpowiednie pokrycie w odpowiednich scenariuszach pożarowych i 

wybuchowych, zarówno w odniesieniu do wielkości, jak i pokrycia obszaru, powierzchni poziomych i 

pionowych. 

Do dysz zalewowych doprowadzana będzie woda o ciśnieniu obliczeniowym nie później niż 30 s po 

otrzymaniu potwierdzonego sygnału pożarowego. 

Dysze muszą być zatwierdzonego typu. Instalacja może być podzielona na sekcje, których zawory rozdzielcze 

powinny być obsługiwane z łatwo dostępnych miejsc poza chronionymi pomieszczeniami, które nie mogą być 

odcięte przez pożar w pomieszczeniu chronionym. 

Instalacja będzie utrzymywana pod wymaganym ciśnieniem aż do zaworu zalewowego, a pompa 

doprowadzająca wodę do układu zostanie uruchomiona automatycznie przez spadek ciśnienia w instalacji. 

Pompa będzie w stanie jednocześnie zasilać przy wymaganym ciśnieniu wszystkie sekcje instalacji w 

dowolnym chronionym przedziale. Pompę, jej regulatory i zawory zalewowe należy montować poza 

pomieszczeniem lub pomieszczeniami chronionymi. Pożar w pomieszczeniu lub pomieszczeniach 

chronionych przez instalację zraszaczową nie może powodować wyłączenia instalacji. 

Pompa może być napędzana przez niezależny silnik spalinowy, ale jeżeli jest zależna od zasilania z generatora 

awaryjnego, generator musi być tak ustawiony, aby w razie awarii głównego zasilania uruchamiał się 

automatycznie, tak aby zasilanie pompy było dostępne natychmiast. Jeżeli pompa jest napędzana przez 

niezależny silnik spalinowy, musi być tak usytuowana, aby pożar w pomieszczeniu chronionym nie miał 

wpływu na dopływ powietrza do silnika. 
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Należy podjąć środki ostrożności, aby zapobiec zatkaniu dysz przez zanieczyszczenia w wodzie lub korozję 

rurociągów, dysz, zaworów i pompy. W instalacji zalewowej nie należy stosować stali węglowej i stali 

ocynkowanej. 

Należy przewidzieć odpowiednią możliwość testowania instalacji bez uszczerbku dla jej sprawności 

eksploatacyjnej lub zakłócania procedury eksploatacyjnej instalacji. 

W przypadku korzystania z systemu w nastawni uruchamiany jest alarm dźwiękowy i wizualny, wskazujący 

odpowiednią sekcję. 

4.4.2.5.2.2. Automatyczne instalacje tryskaczowe 

Automatyczne instalacje tryskaczowe powinny być zgodne z normą FSS rozdział 8. Można stosować normy 

NFPA 13 i NFPA 16. 

Automatyczne instalacje tryskaczowe zazwyczaj stosuje się w miejscach, w których przewiduje się, że pożary 

będą związane z paliwami celulozowymi i gdzie spodziewany jest powolny wzrost pożaru. Typowe 

zastosowanie znajduje w pomieszczeniach mieszkalnych. 

W przypadku wykrycia ciepła automatyczna instalacja tryskaczowa będzie doprowadzać wodę gaśniczą przez 

dysze i napełniać się wodą pod ciśnieniem do poziomu każdej dyszy. Woda będzie wypuszczana wyłącznie 

przez dysze narażone na działanie ognia. 

Każda sekcja tryskacza ma być wyposażona w urządzenie wykrywające, które po uruchomieniu tryskacza 

uruchamia w sterowani alarm wizualny i dźwiękowy, wskazując daną sekcję. W każdej sekcji należy zapewnić 

manometr. 

Wszystkie urządzenia elektryczne będą wyposażone w układy auto-monitorowania, a każda sekcja będzie 

mogła być poddana indywidualnym próbom przepływu wody. 

Morskie stacje elektroenergetyczne wyposażone w automatyczną instalację tryskaczową będą dodatkowo 

wyposażone w system wykrywania i sygnalizacji pożaru z automatycznymi czujnikami dymu/ciepła oraz 

ręczne ostrzegacze pożarowe z wyświetlaczami w sterowani. 

W przypadku instalacji tryskaczowych w pomieszczeniach mieszkalnych i świetlic urządzenia alarmowe 

muszą spełniać następujące wymagania: 

• należy zamontować urządzenia automatyczne, generujące alarm dźwiękowy i wizualny natychmiast 

po uruchomieniu tryskacza, 

• aktywacja sygnalizowana będzie w nastawni. W zakresie funkcji auto-monitorowania system 

alarmowy będzie zaprojektowany podobnie jak system wykrywania zagrożenia pożarem. 

Układ jest w normalnych warunkach zasilany przez ciśnieniowy układ wody słodkiej, który po uruchomieniu 

może pracować automatycznie przez 30 minut przy ciśnieniu wody wystarczającym do jego sprawnej pracy. 

Inne urządzenia należy każdorazowo zatwierdzać osobno. 

W przypadku spadku ciśnienia w układzie wykorzystywana wyłącznie do tego celu ciśnieniowa pompa wody 

uruchomi się automatycznie przed opróżnieniem ciśnieniowego zbiornika wody. 

Ciśnieniowy zbiornik wody i pompa tryskaczowa będą umieszczone w bezpiecznym miejscu poza 

chronionymi pomieszczeniami. 

Należy przewidzieć przełączenie na instalację wody ppoż. 

Rurociągi będą odporne na wysoką temperaturę. Będą również albo odporne na korozję, albo odpowiednio 

przed nią zabezpieczone. 

Dysze zraszające należy pogrupować w sekcje. Należy je rozmieścić w taki sposób, aby na zabezpieczanym 

obszarze natryskiwać nie mniej niż 5 l/m2/min. Wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych dysze będą się 

uruchamiać w zakresie temperatur od 68°C do 79°C. 
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Dysze będą wykonane z materiałów odpornych na korozję. Dysze ze stali ocynkowanej są niedozwolone. 

4.4.2.5.3. Instalacje gaśnicze pianowe 

Stałe instalacje pianowe powinny być zgodne z normą FSS rozdział 6. Wytyczne dotyczące tych instalacji 

można znaleźć w przepisach II-2/5 SOLAS, ISO 13702 i NFPA 11. 

Działanie instalacji pianowej nie może utrudniać jednoczesnego korzystania z wodnej instalacji gaśniczej. 

Instalacja gaśnicza pianowa składać się będzie ze zbiornika magazynowego koncentratu pianotwórczego, 

pompy wody zasilającej, pompy koncentratu pianotwórczego i dozownika, przewodów rozprowadzających 

mieszaniny wody z koncentratem pianotwórczym, działek pianowych lub ręcznych zestaw pianowych. 

Instalacja musi umożliwiać prostą i szybką obsługę.  Pracownikom należy zapewnić środki do 

bezpiecznego sprawdzania ilości koncentratu pianotwórczego w zbiornikach i pobierania jego próbek w celu 

okresowego sprawdzania jego jakości. Koncentrat pianotwórczy podlega zatwierdzeniu przez odpowiednie 

władze. Nie wolno mieszać różnych koncentratów pianotwórczych. Koncentratów pianotwórczych tego 

samego typu pochodzących od różnych producentów nie wolno mieszać, chyba że zostały zatwierdzone pod 

kątem zgodności. 

4.4.2.5.3.1. Instalacje na pianę lekką 

Instalacje na pianę lekką powinny być zgodne z normą FSS rozdział 6. Część 3. NFPA 11 można stosować do 

projektowania, montażu, eksploatacji, prób i konserwacji instalacji na pianę lekką. 

4.4.2.5.3.2. Instalacja na pianę ciężką 

Instalacje na pianę ciężką powinny być zgodne z normą FSS rozdział 6. Część 4. NFPA 11 można stosować 

do projektowania, montażu, eksploatacji, prób i konserwacji instalacji na pianę ciężką. 

4.4.2.5.4. Stałe gazowe instalacje gaśnicze 

Stałe gazowe instalacje gaśnicze powinny być zgodne z normą FSS rozdział 5. Wytyczne dotyczące tych 

instalacji można znaleźć w przepisach II-2/10 SOLAS, ISO 13702, IMO MSC/Okólnik 884 i NFPA 2001. 

Zaleca się stosowanie instalacji gaśniczych wykorzystujących gazy inne niż CO2 (tj. Inergen lub Novec). 

4.4.2.5.4.1. Instalacje gaśnicze CO2 

Instalacja ta ma służyć wyłącznie do ręcznego uruchamiania. 

Jeżeli oprócz opcji ręcznego uruchomienia przewidziano również uruchomienie automatyczne, jednostka 

notyfikowana musi wdrożyć i zatwierdzić odpowiednie środki, aby mieć pewność, że podczas uwalniania gazu 

w chronionym pomieszczeniu nie będą przebywać żadne osoby. 

Butle CO2, powiązane elementy ciśnieniowe i rurociągi zostaną zatwierdzone pod względem materiałów, 

konstrukcji i wykonania. Szczególną uwagę należy zwrócić na ryzyko oblodzenia linii szybkiego zalewania. 

Rury do przenoszenia gazu powinny być wyposażone w zawory regulacyjne oznakowane w taki sposób, aby 

wyraźnie wskazywać przedziały, do których prowadzą takie rury. 

W miarę możliwości w układach CO2 należy stosować spawane połączenia rurowe. W przypadku połączeń 

rozłącznych, których nie można uniknąć, oraz zaworów i armatury, należy stosować połączenia kołnierzowe. 

W przypadku rur o średnicy nominalnej mniejszej niż 50 mm można stosować spawane złącza zaciskowe. 

Połączenia gwintowane można stosować wyłącznie wewnątrz chronionych pomieszczeń. 

Wszystkie przewody rurowe muszą być odpowiednio zabezpieczone przed korozją. 

W odcinkach rurociągów, w których układy zaworów wprowadzają odcinki rurociągów zamkniętych (np. 

rozdzielacze z zaworami rozdzielającymi) odcinki te będą wyposażone w zawór upustowy ciśnienia, a wylot 

zaworu będzie wyprowadzony na otwarty pokład. 
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Zawory i armatura na przewodach od butli do zaworów regulacyjnych muszą być zaprojektowane na ciśnienie 

nominalne 100 bar, a przewody od zaworów regulacyjnych do dysz na ciśnienie nominalne 40 bar. 

Dysze tłoczne i rurociągi będą rozmieszczone w taki sposób, aby zapewnić skuteczny rozdział gazu. 

Ilość przenoszonego gazu powinna być wystarczająca, aby zapewnić minimalną ilość dostępnego gazu równą 

35% całej objętości największego chronionego pomieszczenia. Jeżeli dwa lub więcej przyległych pomieszczeń 

chronionych CO2 nie jest całkowicie oddzielnych, uznaje się je za tworzące jedno pomieszczenie. Obliczenia 

należy wykonać w oparciu o objętość gazu wynoszącą 0,56 m3 na kg CO2. Układ należy zaprojektować w taki 

sposób, aby do pomieszczenia można było doprowadzić 85% wymaganego gazu w czasie poniżej 2 minut. 

Pomieszczenia lub obszary składowania butli gazowych powinny być w pomieszczeniu bezpiecznie 

usytuowanym, łatwo dostępnym i skutecznie wentylowanym zgodnie z obowiązującą normą stosowaną przy 

projektowaniu instalacji. Pożądane jest, aby wejście do takiego pomieszczenia było z otwartego pokładu i w 

każdym przypadku było niezależne od pomieszczenia chronionego. Drzwi dostępowe powinny być 

gazoszczelne i otwierać się na zewnątrz. Przegrody i pokłady stanowiące granice tych pomieszczeń będą 

gazoszczelne i odpowiednio izolowane, aby w pomieszczeniu CO2 nie występowała temperatura 

przekraczająca 45°C. Wszelkie granice sąsiadujące z pomieszczeniem chronionym będą przegrodami klasy A-

60. 

Urządzenia nadmiarowe upustowe związane z butlami, zbiornikami lub rozdzielaczami CO2 należy 

rozmieścić w taki sposób, aby podczas pracy nie było zagrożenia dla personelu wynikającego z uwolnienia 

CO2. 

Należy przewidzieć możliwość wymiany butli i sprawdzania zawartości poprzez ważenie lub w inny 

zatwierdzony sposób. 

Należy zapewnić środki do automatycznego uruchamiania dźwiękowego i wizualnego ostrzeżenia o 

uwolnieniu gazu CO2 do pomieszczenia, do którego personel zwykle ma dostęp. Alarm powinien być 

uruchamiany przed uwolnieniem gazu i trwać przez czas odpowiedni do ewakuacji pomieszczenia, które ma 

być zalewane, ale nie krócej niż 20 s. 

Układy sterowania wszelkich takich stałych gazowych instalacji gaśniczych muszą być łatwo dostępne i proste 

w obsłudze oraz powinny być umieszczone w szafce sterowniczej w bezpiecznym miejscu poza chronionym 

pomieszczeniem. Zapewnione zostaną dwa elementy sterujące, jeden do otwierania zaworu rozdzielczego i 

drugi do otwierania butli gazowych CO2. 

Należy przewidzieć środki do automatycznego zatrzymywania wszystkich wentylatorów i zamykania otworów 

obsługujących chronione pomieszczenia przed uwolnieniem czynnika. 

Ogólny plan rozmieszczenia musi być przedstawiony w nastawni, na stanowiskach obsługowych i w 

pomieszczeniach CO2, ukazując rozmieszczenie instalacji CO2. 

Znaki ostrzegawcze będą umieszczone przy wejściach do pomieszczenia CO2 oraz do pomieszczeń 

chronionych tą instalacją. 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próby ciśnieniowe i próby szczelności zgodnie z obowiązującą 

normą stosowaną do projektowania instalacji oraz próby swobodnego przejścia. 

Przed wejściem do obszaru, w którym uwolniono CO2, przeszkolona osoba musi przeprowadzić „pomiar” 

obszaru, upewniając się, że poziom tlenu jest wystarczający do wejścia. Dodatkowo wszędzie tam gdzie 

stosowano CO2 należy zamontować zautomatyzowane urządzenia pomiarowe podające dane o poziomie tlenu 

do posterunku dowodzenia, a także poza obszarem. 

4.4.2.5.4.2. Instalacje gaśnicze wykorzystujące gazy inne niż CO2 

Nie wolno stosować gazu gaśniczego, który jest rakotwórczy, mutagenny lub teratogenny w stężeniach 

przewidywanych podczas jego użytkowania lub który nie jest uważany za dopuszczalny dla środowiska. 
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Nie należy stosować gazu gaśniczego w stężeniach przekraczających poziom nadwrażliwości serca (poziom 

dawkowania, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian, ang. NOAEL), bez użycia urządzeń 

zwalniających i alarmów. 

W żadnym przypadku gazu gaśniczego nie wolno stosować w stężeniach przekraczających jego najniższy 

poziom, przy którym obserwuje się szkodliwe zmiany (LOAEL) ani jego przybliżone stężenie śmiertelne 

(ALC). 

Nie dopuszcza się montażu nowych instalacji wykorzystujących fluorowcowane węglowodory (halony). 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próby ciśnieniowe i próby szczelności zgodnie z obowiązującą 

normą stosowaną do projektowania instalacji oraz swobodnego przejścia. 

W przypadku instalacji wykorzystujących środki bez halowęglowodorów instalację należy zaprojektować na 

wylot 95% stężenia obliczeniowego w czasie nie dłuższym niż 10 s. 

W przypadku instalacji wykorzystujących gazy obojętne czas wylotu nie powinien przekraczać 120 s dla 85% 

stężenia obliczeniowego. 

Doprowadzenie gazu gaśniczego będzie obliczane na podstawie objętości netto pomieszczenia chronionego, 

przy minimalnej przewidywanej temperaturze otoczenia, przy zastosowaniu obliczeniowego stężenia 

określonego w certyfikacie homologacji typu instalacji. 

Objętość netto to ta część objętości brutto pomieszczenia, która jest dostępna dla wolnego gazu gaśniczego,  

w tym objętości zęzy i obudowy. Od objętości brutto odejmuje się obiekty zajmujące przestrzeń w chronionym 

pomieszczeniu. 

Do objętości netto należy dodać ilość wolnego powietrza zawartego w zbiornikach buforowych sprężonego 

powietrza znajdujących się w chronionym pomieszczeniu, chyba że zrzut z zaworów bezpieczeństwa jest 

kierowany na otwarte powietrze. 

W przypadku instalacji ze scentralizowanym magazynem gazu do ochrony więcej niż jednego pomieszczenia 

ilość dostępnego gazu gaśniczego nie musi być większa niż największa ilość wymagana dla każdego 

chronionego w ten sposób pomieszczenia. 

Pojemniki na gaz gaśniczy lub pędny potrzebne do zrzutu muszą być zgodne w zakresie ich materiału, budowy, 

wytwarzania i badania z odpowiednimi przepisami dotyczącymi zbiorników ciśnieniowych. Wskaźnik 

napełnienia nie może przekraczać współczynnika określonego w dokumentacji homologacji typu instalacji. 

Pracownikom platformy należy zapewnić środki do bezpiecznego sprawdzania ilości czynnika w pojemnikach. 

4.4.2.5.4.2.1. Przechowywanie 

1. Przechowywanie instalacji scentralizowanych 

Pojemniki na gaz w instalacjach scentralizowanych należy przechowywać w pomieszczeniu magazynowym 

spełniającym wymagania dla pomieszczeń magazynowych CO2, przy czym dopuszczalne są temperatury 

magazynowania do 55°C, chyba że w świadectwie homologacji typu określono inaczej. 

2. Przechowywanie instalacji modułowych 

Wszystkie instalacje objęte niniejszymi wymaganiami mogą być wykonane jako instalacje modułowe  

(z pojemnikami na gaz i pojemnikami na ewentualny gaz pędny, dopuszczonymi do składowania  

w pomieszczeniu chronionym). 

Wewnątrz pomieszczenia chronionego pojemniki na gaz rozłożone są po całym pomieszczeniu, a butle lub 

grupy butli znajdują się w co najmniej sześciu oddzielnych pojemnikach. Należy zapewnić podwójne 

przewody zasilające zrzutu w celu równoczesnego zwalniania wszystkich butli. Przewody zrzutu należy 

rozmieścić w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia któregokolwiek z przewodów zasilania zrzutu można 

było nadal odprowadzać pięć szóstych gazu gaśniczego. Zawory butli uznaje się za część przewodów 

zrzutowych, a pojedyncza awaria obejmuje również awarię zaworu butli. 
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W przypadku układów, które wymagają mniej niż sześciu pojemników (przy użyciu najmniejszych dostępnych 

butli) całkowita ilość gazu gaśniczego w butlach powinna być taka, aby w przypadku pojedynczej awarii 

jednego z przewodów odprowadzających (włącznie z zaworem butli) nadal można było odprowadzić pięć 

szóstych gazu gaśniczego. Można to osiągnąć na przykład stosując więcej gazu gaśniczego niż jest to 

wymagane, tak aby w przypadku gdy z jednej butli nie jest odprowadzany gaz z powodu pojedynczej usterki, 

z pozostałych odprowadzane było co najmniej pięć szóstych wymaganej ilości gazu gaśniczego.  

Można to osiągnąć przy użyciu co najmniej dwóch butli. Jednak przy jednoczesnym odprowadzaniu całkowitej 

ilości gazu gaśniczego nie może zostać przekroczona wartość NOAEL obliczona przy najwyższej 

przewidywanej temperaturze w maszynowni. 

Nie dopuszcza się instalacji, które nie są zgodne z powyższym wymogiem (np. w przypadku gdy przewiduje 

się tylko jedną butlę znajdującą się wewnątrz chronionego pomieszczenia). Instalacje takie powinny być 

zaprojektowane z butlą (butlami) znajdującą się poza chronionym pomieszczeniem, w wydzielonym 

pomieszczeniu spełniającym wymagania dla pomieszczeń magazynowych CO2. 

Należy zapewnić podwójne źródła zasilania znajdujące się poza chronionym pomieszczeniem służące do 

uruchamiania instalacji, które będą natychmiast dostępne, z tym że w przypadku przedziałów maszynowych 

jedno ze źródeł energii może znajdować się wewnątrz chronionego pomieszczenia. 

Obwody elektroenergetyczne łączące pojemniki będą monitorowane pod kątem zwarć i zaniku zasilania. 

Należy zapewnić alarmy wizualne i dźwiękowe w celu ich wskazania. 

Pneumatyczne lub hydrauliczne obwody zasilające łączące pojemniki powinny być podwójne. Źródła ciśnienia 

pneumatycznego lub hydraulicznego będą monitorowane pod kątem utraty ciśnienia. Należy zapewnić alarmy 

wizualne i dźwiękowe w celu ich wskazania. 

W pomieszczeniu chronionym obwody elektryczne niezbędne do uruchomienia instalacji będą odporne na 

wysoką temperaturę, np. kable z izolacją mineralną lub równoważne. Układy rurociągów niezbędne do 

zwolnienia układów przeznaczonych obsługi hydraulicznej lub pneumatycznej powinny być wykonane ze 

stali. 

Do każdego pojemnika należy zamontować nie więcej niż dwa zawory spustowe. 

Zbiorniki będą monitorowane pod kątem spadku ciśnienia na skutek wycieku lub zrzutu. W chronionym 

pomieszczeniu oraz na posterunku dowodzenia należy przewidzieć alarmy wizualne i akustyczne w celu ich 

wskazania. 

Każdy pojemnik będzie wyposażony w urządzenie do upustu nadciśnienia, które pod wpływem pożaru 

powoduje automatyczne odprowadzanie zawartości pojemnika do pomieszczenia chronionego. 

4.4.2.5.4.2.2. Rurociągi i dysze 

Połączenia rurowe należy w miarę możliwości przyspawać. W przypadku złączy rurowych rozłącznych należy 

stosować połączenia kołnierzowe. W przypadku rur o nominalnej średnicy wewnętrznej mniejszej niż 50 mm 

można stosować gwintowane gniazda spawane. Połączenia gwintowane można stosować wyłącznie wewnątrz 

chronionych pomieszczeń. 

Do podłączenia pojemników do rozdzielacza w układach scentralizowanych lub do sztywnego przewodu 

tłocznego w układach modułowych można stosować węże elastyczne. Węże nie mogą być dłuższe niż jest to 

niezbędne do tego celu i muszą mieć homologację typu do stosowania w planowanej instalacji.  

Węże do instalacji modułowych muszą być ognioodporne. 

Zabudowane będą wyłącznie dysze dopuszczone do stosowania z instalacją. Rozmieszczenie dysz powinno 

odpowiadać parametrom określonym w świadectwie homologacji typu instalacji, z należytym uwzględnieniem 

przeszkód. W pobliżu przejść i klatek schodowych dysze powinny być rozmieszczone w taki sposób,  

aby nie stwarzały zagrożenia dla personelu ze strony odprowadzanego gazu. 
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W odcinkach rurociągów, w których układy zaworów wprowadzają odcinki rurociągów zamkniętych 

(rozdzielacze z zaworami rozdzielającymi) odcinki te będą wyposażone w zawór upustowy ciśnienia,  

a wylot zaworu będzie wyprowadzony na otwarty pokład. 

4.4.2.5.4.2.3. Urządzenia zwalniające i alarmy 

Układ należy zaprojektować wyłącznie do zwalniania ręcznego. 

Jeżeli oprócz opcji ręcznego uruchomienia przewidziano również uruchomienie automatyczne, jednostka 

notyfikowana musi wdrożyć i zatwierdzić odpowiednie środki, aby mieć pewność, że podczas uwalniania gazu 

w chronionym pomieszczeniu nie będą przebywać żadne osoby. Elementy sterujące zwalnianiem ręcznym 

należy rozmieścić w zamykanych szafach (stacjach zwalniających), przy czym kluczyk należy trzymać  

w widocznym miejscu obok stacji zwalniającej w zamkniętej obudowie ze szklaną szybką.  

W każdym pomieszczeniu, które może być zalewane oddzielnie, należy przewidzieć oddzielne stacje 

zwalniające. Stacje zwalniające powinny być rozmieszczone w pobliżu wejścia do pomieszczenia chronionego 

i powinny być łatwo dostępne również w przypadku pożaru w tym pomieszczeniu. Stacje zwalniające powinny 

być oznaczone nazwą pomieszczenia, którą obsługują. 

Instalacje scentralizowane będą wyposażone w dodatkowe środki do zwalniania instalacji z pomieszczenia 

magazynowego. 

Wentylacja mechaniczna chronionego pomieszczenia będzie zatrzymywana automatycznie przed 

doprowadzeniem gazu gaśniczego. 

W chronionym pomieszczeniu należy zapewnić alarmy dźwiękowe i wizualne oraz dodatkowe alarmy 

wizualne przy każdym wejściu do pomieszczenia. 

Alarm uruchamiany będzie automatycznie poprzez otwarcie drzwi stacji zwalniającej. W przypadku instalacji 

o stężeniu obliczeniowym przekraczającym NOAEL należy zapewnić środki uniemożliwiające 

doprowadzanie gazu gaśniczego przed uruchomieniem alarmu na okres niezbędny do ewakuacji 

pomieszczenia, ale nie krótszy niż 20 s. 

Alarmy dźwiękowe to klakson lub syrena i będą się one wyraźnie odróżniać od innych sygnałów 

dźwiękowych. 

Elektryczne układy alarmowe będą zasilane z głównego i awaryjnego źródła zasilania. 

W przypadku stosowania alarmów z zasilaniem pneumatycznym należy za pomocą odpowiednich rozwiązań 

zapewnić stałe zasilanie sprężonym powietrzem. 

4.4.2.5.4.2.4. Szczelność pomieszczenia chronionego 

Poza wyposażeniem w zamknięcia wszystkich otworów wentylacyjnych i innych otworów w granicach 

pomieszczenia chronionego należy zwrócić szczególną uwagę na następujące aspekty: 

• należy zapewnić minimalny czas utrzymywania czynnika wynoszący 15 min., 

• zwolnienie instalacji może w chronionym pomieszczeniu spowodować znaczne nadciśnienie, 

• drogi ewakuacyjne, które mogą być narażone na wyciek z chronionego pomieszczenia, nie staną się 

niebezpieczne podczas lub po odprowadzeniu gazu gaśniczego. Posterunki dowodzenia i inne miejsca 

wymagające obsługi w czasie pożaru powinny mieć zapewnione środki utrzymywania stężenia 

produktów poniżej wartości uznanych za niebezpieczne przez wymagany czas narażenia. 

4.4.2.5.4.2.5. Znaki ostrzegawcze i instrukcje obsługi 

Znaki ostrzegawcze powinny być umieszczone odpowiednio przy każdym dojściu do pomieszczenia 

chronionego i w jej obrębie: 

• „OSTRZEŻENIE! Pomieszczenie to jest zabezpieczone stałą instalacją gaśniczą gazową 

wykorzystującą .......... Po uruchomieniu alarmu nie wchodzić!” 

• „OSTRZEŻENIE! Po załączeniu alarmu gazowej instalacji gaśniczej natychmiast się ewakuować.” 
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Na stacjach zwalniających należy umieścić krótką instrukcję obsługi. 

Należy dostarczyć kompleksową instrukcję z opisem instalacji i instrukcją konserwacji. Instrukcja powinna 

zawierać informację, że wszelkie zmiany w chronionym pomieszczeniu, które zmieniają objętość netto 

pomieszczenia, spowodują unieważnienie homologacji danej instalacji. W takim przypadku zmienione rysunki 

i obliczenia musi zatwierdzić jednostka notyfikowana. 

4.4.2.5.5. Gaśnice przenośne i przewoźne 

Pomieszczenia mieszkalne, służbowe i robocze oraz posterunki dowodzenia będą wyposażone w przenośne 

gaśnice o zatwierdzonych typach i konstrukcjach, w oparciu o wytyczne określone w IMO Res. A.951(23). 

Środek gaśniczy w gaśnicach powinien być odpowiedni do potencjalnych zagrożeń pożarowych  

w chronionych pomieszczeniach. Do ponownego napełniania należy używać wyłącznie środków 

dopuszczonych w odniesieniu do danej gaśnicy. 

Pojemność jest ograniczona następującymi wymaganiami: 

• pojemność wymaganych przenośnych gaśnic płynowych nie powinna być większa niż 13,5 litra i nie 

mniejsza niż 9 litrów, 

• masa ładunku w gaśnicach przenośnych suchych proszkowych i gazowych powinna wynosić  

co najmniej 5 kg, 

• całkowita masa pojedynczej gaśnicy przenośnej gotowej do użycia nie może przekraczać 23 kg, 

• gaśnice przewoźne powinny być zaprojektowane na standardowy ładunek proszkowy 50 kg lub  

na zawartość 45 lub 135 litrów roztworu piany. 

W odniesieniu do liczby i zaleceń dotyczących lokalizacji gaśnic przenośnych i przewoźnych należy 

przestrzegać następujących zasad: 

• co najmniej jedna gaśnica przenośna musi być umieszczona w każdym przedziale zamkniętym 

przegrodami przeciwpożarowymi, 

• jedna z przenośnych gaśnic przewidzianych w każdym pomieszczeniu musi znajdować się przy 

wejściu do takiego pomieszczenia, 

• w przypadku małych pomieszczeń liczba gaśnic przenośnych może zostać zmniejszona, 

• przenośnych gaśnic CO2 nie wolno umieszczać w pomieszczeniach mieszkalnych. 

W pobliżu instalacji elektrycznych należy przewidzieć co najmniej dwie przenośne gaśnice CO2. 

W strefie mieszkalnej odległość między gaśnicami nie powinna być większa niż 20 m, a na każdym poziomie 

należy przewidzieć co najmniej jedną gaśnicę. 

4.4.2.5.6. Wyposażenie strażackie 

Z wyposażenia strażackiego korzystać może wyłącznie odpowiednio przeszkolony personel i składa się na nie: 

1. sprzęt osobisty, do którego zalicza się: 

• lekka odzież ochronna z materiału chroniącego skórę przed gorącem, promieniowaniem od ognia 

oraz poparzeniem płomieniem lub parą. Zewnętrzna powierzchnia odzieży ochronnej powinna być 

wodoodporna, 

• rękawice strażackie, 

• buty strażackie, 

• hełm strażacki, 

• zatwierdzone elektryczne lampy bezpieczeństwa o minimalnym czasie działania 3 h. Elektryczne 

lampy bezpieczeństwa stosowane w strefach zagrożonych wybuchem powinny być w wykonaniu 

przeciwwybuchowym zgodnie z publikacją IEC 60079, 

• pas strażacki z zatrzaskiem i topór strażacki w pokrowcu. Stylisko topora będzie wyposażone  

w izolację wysokonapięciową. 

2. aparat do oddychania będący niezależnym aparatem oddechowym na sprężone powietrze, o zawartości 

powietrza w butlach co najmniej 1 200 litrów lub innym niezależnym aparatem oddechowym, który 

jest w stanie działać przez co najmniej 30 minut. Wszystkie butle z powietrzem muszą być 

wyposażone w złącza tego samego typu w celu zapewnienia ich zamienności. 
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Dla każdego wymaganego aparatu oddechowego należy przewidzieć dwa rezerwowe wsady.  

Na stacjach elektroenergetycznych wyposażonych w odpowiednio rozmieszczone urządzenia/sprężarki  

do pełnego ładowania butli z powietrzem (wyposażone w filtry zapobiegające zanieczyszczeniu) może być 

tylko jeden zapasowy wkład do każdego aparatu oddechowego. 

Dla każdego aparatu oddechowego należy zapewnić ognioodporną linkę ratunkową o długości co najmniej  

30 m. Linkę ratunkową należy poddać próbie wytrzymałości przy obciążeniu statycznym 3,5 kN przez 5 min. 

Linka ratunkowa musi być przymocowana za pomocą karabińczyka do szelek aparatu lub do oddzielnego pasa, 

w celu niedopuszczenia do odłączenia aparatu podczas użycia linki ratunkowej. 

Wyposażenie strażackie należy przechowywać w stanie gotowym do użycia w łatwo dostępnym miejscu,  

które jest trwale i wyraźnie oznakowane. Wyposażenie strażackie należy przechowywać w dwóch miejscach, 

które są od siebie oddalone. 

Na każdej morskiej stacji elektroenergetycznej z obsługą ruchową będą dostępne co najmniej 2 zestawy 

sprzętu pożarowo-strażackiego. 

Na platformach niewyposażonych w odpowiednio rozmieszczone środki/sprężarki do pełnego napełniania 

butli z powietrzem oprócz zapasowych butli należy przewidzieć wystarczającą ilość zapasowych butli 

przeznaczonych do ćwiczeń pożarowych. 

Do komunikacji wewnętrznej na każdy zestaw wyposażenia strażackiego należy przewidzieć jeden 

radiotelefon VHF, a także dla inspektora ds. przeciwpożarowych, inspektora technicznego i do centrum 

kontroli bezpieczeństwa. 

4.4.3. Zabezpieczenie przed wybuchem 

Do celów ochrony przeciwwybuchowej zalicza się: 

• ograniczenie ryzyka wybuchu, 

• ograniczenie obciążeń wybuchem, 

• ograniczenie prawdopodobieństwa rozprzestrzeniania. 

W miarę możliwości należy zmniejszyć dotkliwość wybuchu poprzez zmniejszenie zagęszczenia  

i zwiększenie dostępności odpowietrzania [5]. 

4.4.3.1. Wykaz norm 

4.4.3.1.1. Przepisy, normy i standardy 

1. IEC 60079-10-1 Atmosfery wybuchowe – Część 1: Klasyfikacja przestrzeni – 

Gazowe atmosfery wybuchowe 

2. IEC 60079-14 Atmosfery wybuchowe – Część 14: Projektowanie, dobór i 

montaż instalacji elektrycznych 

3. NFPA 850 Zalecane praktyki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla 

instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i stacji 

przekształtnikowych wysokiego napięcia prądu stałego  

4.4.3.1.2. Dokumenty odniesienia 

4. CIGRE 537 Wytyczne dotyczące praktyk bezpieczeństwa pożarowego 

transformatorów 

5. DNVGL-ST-0145 Morskie stacje elektroenergetyczne 

4.4.3.2. Ochrona przeciwwybuchowa 

Zgodnie z DNVGL-ST-0145 zabezpieczenie przed wybuchem głównych transformatorów i sąsiadujących 

urządzeń można wykonać za pomocą obudów specjalnie zaprojektowanych do wytrzymywania wybuchu  

i zapewnienia niezbędnego ugięcia podczas wybuchu. Konstrukcja przeciwwybuchowa (ściana, dach) 

powinna być wykonana z materiałów zachowujących integralność techniczną i o niskich wymaganiach 

konserwacyjnych konstrukcji, z uwzględnieniem trudnych warunków środowiskowych.  
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Konstrukcja zabezpieczająca powinna być zaprojektowana zgodnie z rzeczywistymi zagrożeniami i ustalonym 

scenariuszem pożarowym na danym obszarze. 

Wydmuchy przeciwwybuchowe należy montować w ścianach lub w dachu konstrukcji przeciwwybuchowej, 

aby zapobiec wytworzeniu nadciśnienia. Niezbędną powierzchnię wydmuchów należy obliczyć na podstawie 

wybuchu obliczeniowego. 

Miejsca ucieczki dla ludzi, przylegające do obszaru chronionego przed wybuchem, należy odpowiednio 

zabezpieczyć, aby ludziom zapewnić możliwość ucieczki nawet z obszaru poważnie uszkodzonego 

wybuchem. Obszar/droga ewakuacyjna zostanie zaprojektowana w dobrze przemyślany sposób, tak aby 

zapewnić najlepszy ogląd w sytuacji awaryjnej. 

Wszelkie konstrukcje przeciwwybuchowe muszą być w stanie wytrzymać obciążenia od wybuchu oraz 

wszelkie obliczeniowe obciążenia wiatrem i śniegiem. 

Zabezpieczenie przed wybuchem głównych transformatorów i sąsiadujących urządzeń można również 

wykonać za pomocą pasywnego mechanicznego układu szybkiego obniżania ciśnienia, uruchamianego bez 

czujników lub siłownika elektrycznego. Zapobiega się w ten sposób przedostawaniu się oleju na zewnątrz 

kadzi transformatora po wybuchu. Producent instalacji powinien być w stanie przedstawić protokół badań 

wykazujący przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym co najmniej 25 prób na żywo zdarzeń z udziałem łuku 

elektrycznego wewnątrz transformatora lub zbiornika dławika zamkniętego i wypełnionego olejem, z których 

co najmniej 5 prób wykonano przy łuku większym niż 1 megadżul. 

Klasyfikację i rozmieszczenie stref niebezpiecznych można przeprowadzić zgodnie z normą IEC 60079-10-1. 

Projekt, dobór, montaż i wstępną kontrolę instalacji elektrycznych w atmosferach wybuchowych lub z nimi 

związanych można przeprowadzać zgodnie z normą IEC 60079-14.  

4.4.4. System alarmowy 

4.4.4.1. Informacje ogólne 

System alarmowy ma na celu ostrzeganie o stanach, w których występują odchylenia od zadanych 

wartości granicznych wybranych parametrów lub zmiany w normalnych warunkach pracy. 

 

Nadzór nad dokumentacją i realizacją systemu alarmowego stacji elektroenergetycznej powinien być 

prowadzony przez uprawnionego rzeczoznawcę zewnętrznego. 

4.4.4.2. Alarm urządzeń i instalacji 

Alarmy urządzeń i instalacji, np. wzmacniaczy sygnału w przypadku alarmu w maszynowni,  

np. w odniesieniu do silników napędowych generatorów, wraz z ich zabezpieczeniami, muszą być 

zamontowane w normalnych obszarach roboczych przedziału maszynowego i rozmieszczone w taki 

sposób, aby zapewnić zwrócenie uwagi odpowiedzialnego oficera wachtowego/członka 

załogi/serwisanta. Cały monitorowany obszar powinien być obsługiwany przez kilka cichych 

brzęczyków, a nie przez jedno urządzenie. Korzystnym rozwiązaniem może być zastosowanie 

sygnalizatorów akustycznych w połączeniu z migającymi lampkami. 

 

Częstotliwość sygnału dźwiękowego powinna wynosić od 200 Hz do 2500 Hz. 

Kolor lampek sygnalizacyjnych – czerwony, 

Znaczenie – niebezpieczeństwo. 

Typ sygnału: 

• w urządzeniach, w przypadku alarmu w stanach niebezpiecznych wymagających 

natychmiastowej interwencji, stosuje się miganie, 

• światło ciągłe oznacza alarm ogólny w stanach niebezpiecznych oraz w stanach 

niebezpiecznych ujawnionych, ale nierozwiązanych. 
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4.4.4.3. Sygnalizatory 

Sygnalizatory powinny być umieszczone w następujących miejscach: 

• w przedziałach maszynowych, 

• w pomieszczeniach ogólnego użytku, jeżeli ich powierzchnia przekracza 150 m2, 

• w korytarzach do pomieszczeń mieszkalnych, służbowych i ogólnego użytku, 

• na pokładach otwartych. 

4.4.4.4. System alarmu ogólnego 

System alarmu ogólnego powinien generować sygnał alarmowy składający się z siedmiu dźwięków 

krótkich i jednego długiego w postaci gwizdu lub syreny oraz dodatkowo z innych sygnalizatorów. 

Przyciski alarmu ogólnego powinny być oznaczone odpowiednią tabliczką z symbolem stosowanym 

na „planie ochrony przeciwpożarowej”. Tabliczki będą wykonane albo z materiału 

fotoluminescencyjnego spełniającego wymagania Res. A.752 (18) lub ISO 15370 bądź z innego 

materiału i odpowiednio oświetlone przez instalację elektryczną zasilaną z awaryjnego źródła energii. 

„Plan konserwacji” powinien zawierać informacje dotyczące konserwacji, badań i kontroli systemu 

alarmu ogólnego przez załogę/serwisanta stacji elektroenergetycznej. 

Dźwięki alarmów we wszystkich pomieszczeniach służbowych, mieszkalnych, ogólnego użytku i otwartych 

pokładów stacji elektroenergetycznej powinny być na minimalnym poziomie dźwięku wynoszącym: 

• 80 dB (A) i co najmniej 20 dB (A) powyżej poziomu hałasu w pomieszczeniu zamkniętym, 

• 80 dB (A) i co najmniej 15 dB (A) powyżej poziomu hałasu na powierzchni otwartej. 

 

Poziom dźwięku w żadnym wypadku nie powinien przekraczać 120 dB (A). W pomieszczeniach 

niewyposażonych w głośnik należy zamontować brzęczyk lub inny sygnalizator akustyczny. 

 

Sygnalizacja alarmu ogólnego powinna być zasilana z sieci elektrycznej stacji oraz z rozdzielnicy 

awaryjnej. Sygnalizacja alarmu ogólnego może być zasilana z sieci elektrycznej stacji oraz z własnego 

akumulatora pod warunkiem zapewnienia automatycznego przełączania obwodu zasilania na 

akumulator. W takim przypadku awaryjne lub tymczasowe źródło energii elektrycznej nie jest 

wymagane. 

 

Sygnalizacja alarmu ogólnego powinna być zasilana w sposób ciągły, niezależnie od tego, czy bateria 

akumulatorów jest załączona do ładowania czy też się rozładowuje. 

 

W przypadku zastosowania własnych akumulatorów do zasilania sygnalizacji alarmu ogólnego 

akumulatory te mogą również zasilać inne wewnętrzne urządzenia komunikacyjne, pod warunkiem  

że pojemność akumulatora będzie wystarczająca do jednoczesnego zasilania wszystkich podłączonych 

do niej odbiorników przez co najmniej 3 godziny i jeżeli urządzenia te zostaną wykonane w taki 

sposób, aby awaria któregokolwiek obwodu nie miała wpływu na pracę innych obwodów i jeżeli dla 

tych urządzeń nie przewidziano dłuższego okresu zasilania. 

 

W obwodach zasilania sygnalizacji alarmu ogólnego przewiduje się jedynie zabezpieczenie 

zwarciowe. Zabezpieczenia powinny być zamontowane na obu przewodach obwodu zasilającego  

i w obwodach każdego sygnalizatora, chyba że system jest wyposażony w samoczynne 

monitorowanie. Jedno wspólne zabezpieczenie dla kilku sygnalizatorów można zastosować,  

jeżeli w pomieszczeniu, w którym zamontowane są sygnalizatory, zapewniona jest dobra słyszalność 

pozostałych sygnalizatorów z ich niezależnym zabezpieczeniem. 

 

Urządzenia dźwiękowe do sygnalizacji alarmu ogólnego powinny być tak umieszczone, aby sygnał 

był wyraźnie słyszalny w porównaniu do tła akustycznego w chronionym pomieszczeniu/obszarze na 

stacji elektroenergetycznej. Urządzenia dźwiękowe zlokalizowane w pomieszczeniach o dużym 

natężeniu hałasu powinny być wyposażone w migające lampy sygnalizacyjne. Dźwięk sygnalizacji 

alarmu ogólnego powinien wyraźnie różnić się od dźwięków innych instalacji sygnalizacyjnych. 
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Sygnalizacja alarmu ogólnego będzie uruchamiana z centralnego stanowiska przeciwpożarowego lub 

nastawni ładowni, jeżeli taka istnieje, ewentualnie z dyżurki. Alarm po włączeniu powinien działać  

w sposób ciągły, aż do jego ręcznego wyłączenia lub uruchomienia przekazu z systemu 

nagłośnieniowego (PA/GA), jeżeli taki system jest w stacji. 

 

W obwodach sygnalizacji alarmu ogólnego nie należy umieszczać przełączników.  

Jeżeli jednak zaistnieje konieczność zainstalowania w rozdzielnicy alarmu ogólnego przełączników, 

powinny być one zablokowane w pozycji zamkniętej lub w inny sposób zabezpieczone przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Można zastosować styczniki przełączne pośrednie, ale nie więcej 

niż jeden stycznik w każdym odgałęzieniu sekcji. 

 

Sygnalizatory, przełączniki i tablice rozdzielcze ogólnego systemu alarmowego powinny mieć 

wyraźnie widoczne, wyróżniające je oznaczenia. 

 

Sygnalizatory akustyczne alarmu ogólnego powinny być podzielone na co najmniej dwa obwody 

połączone jednym przełącznikiem. Urządzenia dźwiękowe powinny być rozmieszczone w taki sposób, 

aby w pomieszczeniach o dużej powierzchni były zainstalowane urządzenia dźwiękowe zasilane  

z różnych obwodów. 

 

W momencie uruchamiania sygnalizacji alarmu ogólnego należy wyłączyć wszystkie stacje nadawcze 

nienależące do instalacji. 

4.4.4.5. System wykrywania zagrożenia pożarem 

System wykrywania zagrożenia pożarem może być wykorzystywany do wykrywania pożaru, uruchamiania 

alarmu pożarowego, uruchamiania alarmu ogólnego i sterowania następującymi elementami: 

• system radiowęzłowy (nagłośnieniowy), 

• zatrzymywanie wentylatorów, 

• zamykanie drzwi przeciwpożarowych, 

• zamykanie klap pożarowych, 

• układ zraszaczy, 

• dodatkowe oświetlenie, 

• instalacja oddymiania. 

 

Stały system wykrywania i sygnalizacji pożaru, tj. czujki pożarowe zamontowane na przykład  

w kabinach mieszkalnych, po ich zadziałaniu powinny być również w stanie wyemitować  

lub powodować emisję akustycznego sygnału alarmowego w pomieszczeniu, w którym się znajdują. 

System wykrywania i sygnalizacji pożaru powinien mieć funkcje samoczynnego monitorowania  

i zapewniać sygnalizację świetlną i dźwiękową w stanach awaryjnych, np. przejście na zasilanie 

rezerwowe lub awaria zasilania. Sygnalizacja stanów awaryjnych instalacji powinna być inna niż 

sygnalizacja alarmu pożarowego. 

 

Wykrycie podwyższonej temperatury, dymu lub innych produktów spalania powinno powodować 

wizualne i dźwiękowe alarmy na pulpitach sterowniczych. Centralki wykrywania zagrożenia pożarem 

powinny być zlokalizowane na centralnym stanowisku dowodzenia lub w innym dostępnym miejscu, 

gdzie alarm pożarowy spowoduje odpowiednie działania załogi. Następnie, jeżeli operator 

systemu/członek załogi nie postąpi inaczej, automatycznie załączy się system aktywnej ochrony 

przeciwpożarowej. Rodzaj instalacji przeciwpożarowej zależy jednak od wyboru Inwestora. Centrala 

sygnalizacji pożaru powinna być zaprojektowana zgodnie z zasadą automatycznej sygnalizacji awarii 

(np. przerwanie obwodu czujki powinno włączyć alarm). 

 

Tabliczki informacyjne powinny być umieszczone przy centralkach wykrywania zagrożenia pożarem 

lub w ich pobliżu, z podaniem numeracji sekcji i nazw pomieszczeń lub obszarów objętych 

sygnalizacją. 

 

Kable i przewody instalacji wykrywania zagrożenia pożarem nie powinny przechodzić przez 

pomieszczenia kuchenne, przedziały maszynowe kategorii A i inne pomieszczenia o wysokim 
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zagrożeniu pożarowym, z wyjątkiem kabli elektroenergetycznych i czujek pożarowych 

zamontowanych w tych pomieszczeniach. 

4.4.4.6. Alarmy przeciwpożarowe 

Urządzenia do smażenia na rozgrzanym tłuszczu muszą mieć termostat podstawowy i rezerwowy z 

alarmem informującym operatora w przypadku awarii jednego z termostatów, sygnalizację alarmową 

w pomieszczeniu kuchennym, w którym urządzenie jest zamontowane informującą, że instalacja 

gaśnicza została aktywowana. 

 

Instalacja tryskaczowa powinna składać się z pompy wody morskiej, zbiornika hydroforowego  

z oprzyrządowaniem, central z sygnalizacją alarmową, rurociągów doprowadzających wodę  

do chronionych pomieszczeń, podzielonych na odcinki z zaworami odcinającymi (do danego odcinka) 

i tryskaczami. Instalacja powinna być uruchamiana automatycznie, gdy temperatura w chronionym 

pomieszczeniu wzrośnie do pracy tryskaczy. Należy przewidzieć co najmniej 2 źródła zasilania pompy 

wody morskiej oraz sygnałów alarmowych. Jeżeli pompa jest zasilana energią elektryczną, powinna 

być podłączona do głównej rozdzielni energii elektrycznej zasilanej z co najmniej dwóch generatorów. 

Jednym ze źródeł zasilania sygnalizacji alarmowej powinno być awaryjne źródło energii elektrycznej. 

Każdy odcinek tryskacza powinien być wyposażony w czujnik przepływu wody, automatycznie 

uruchamiający alarm świetlny i dźwiękowy, wskazujący na jednej lub kilku centralach, że jeden  

z tryskaczy działa. Instalacja sygnalizacji alarmowej powinna być tak zaprojektowana, aby 

sygnalizować awarię samej instalacji. 

 

Stała instalacja gaśnicza tryskaczowa powinna składać się z pompy wody zasilającej, przewodów 

rozdziału z dyszami zraszającymi, urządzeń sterujących i sygnalizacji alarmowej.  

Rurociągi rozprowadzające wodę powinny być podzielone na odcinki chroniące oddzielnie 

poszczególne rejony. Każdy odcinek rurociągu powinien być oddzielony zaworem z napędem 

elektromechanicznym/pneumatycznym, zdalnie sterowanym z pulpitu sterowniczego i z punktu 

obsługi każdego odcinka. W razie awarii zasilania zawory z napędem 

elektromechanicznym/pneumatycznym będzie można otwierać ręcznie. Uruchomienie instalacji 

powinno aktywować sygnalizację świetlną i dźwiękową oraz wskazywać pracujący odcinek 

rurociągów. Sygnalizatory alarmowe powinny być umieszczone w każdym chronionym 

pomieszczeniu. Dla dźwiękowych sygnałów alarmowych można stosować pojedyncze tony.  

Pompa wody zasilającej, sterowanie instalacją i sygnalizacja alarmowa powinny być zasilane  

z głównego i awaryjnego źródła energii elektrycznej oraz powinna być możliwość automatycznego 

przełączania źródła energii. 

 

Stałe instalacje gaśnicze na pianę lekką, np. w przedziale maszynowym, w chronionym pomieszczeniu 

powinny być wyposażone w sygnalizację dźwiękową i świetlną, ostrzegającą o uruchomieniu 

instalacji. Sygnalizacja powinna działać przez czas potrzebny do ewakuacji ludzi z chronionego 

pomieszczenia, ale nie krócej niż 20 sekund (przed wprowadzeniem piany do pomieszczenia). 

Instalacja CO2: Zbiornik magazynowy dwutlenku węgla powinien być wyposażony w sygnalizator wysokiego 

ciśnienia – nie wyższego od zadanego ciśnienia zaworu bezpieczeństwa – oraz sygnalizator niskiego ciśnienia 

– nie niższego niż 1,8 MPa. Na posterunku dowodzenia należy zapewnić wizualne i dźwiękowe sygnały 

alarmowe, gdy: 

• ciśnienie w zbiorniku osiąga dolną lub górną wartość ciśnienia poza zakresem 1,8-2,2 MPa, 

• dojdzie do awarii którejś z instalacji chłodniczych, 

• poziom dwutlenku węgla w zbiorniku osiągnie najniższą dopuszczalną wartość. 

 

Zdalnie sterowane drzwi przesuwne lub drzwi z napędem mechanicznym są wyposażone w alarm 

akustyczny rozbrzmiewający przez co najmniej 5 sekund, ale nie dłużej niż 10 sekund po zwolnieniu 

drzwi z pomieszczenia ochrony/centralnego posterunki dowodzenia i przed rozpoczęciem ruchu 

zamykającego drzwi oraz rozlegający się w sposób ciągły, zanim drzwi nie zostaną całkowicie 

zamknięte. 
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4.4.4.7. Systemy zarządzania alarmami 

Priorytetowe grupy ustanawia się zgodnie z następującymi kryteriami: 

• alarm awaryjny: – pojawił się alarm wskazujący bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzkiego lub dla 

morskiej stacji elektroenergetycznej i jej maszyn oraz że należy podjąć natychmiastowe działania 

zgodnie z „Kodeksem dotyczącym alarmowania i wskaźników” z 2009 r. 

• alarm: – stan wymagający natychmiastowej uwagi i podjęcia działań w celu zachowania bezpiecznej 

eksploatacji morskiej stacji elektroenergetycznej, 

• ostrzeżenie: – stan niewymagający natychmiastowej uwagi lub działania; ostrzeżenia są wyświetlane 

ze względów ostrożności w celu poinformowania o zmienionych warunkach, które nie są 

bezpośrednio niebezpieczne, ale mogą stać się takie, jeśli nie zostaną podjęte żadne działania, 

• przestroga: – świadomość stanu wymagającego uwagi w celu uwzględnienia sytuacji lub podanych 

informacji. 

Alerty są podzielone na następujące trzy kategorie: 

• kategoria A – wymagane jest wyświetlenie przez system dodatkowych informacji związanych  

z danym alertem, tj. szczegółowego opisu przypadku (poważne zagrożenie np. kolizja, wylądowanie 

na mieliźnie), 

• kategoria B – nie wymaga się wyświetlania dodatkowych informacji związanych z danym alertem, 

• kategoria C – ostrzeżenia, których nie można potwierdzić w nastawni, lecz wymagają informacji o ich 

statusie (np. anulowanie), takie jak ostrzeżenia dotyczące instalacji maszyn. 

System będzie również wyświetlał alerty według statusu: 

• potwierdzony, 

• niepotwierdzony. 

Wprowadzony alert (niepotwierdzony) powinien: 

• wygenerować sygnał dźwiękowy wraz ze wskazaniem wizualnym, 

• wygenerować informację o przyczynie alertu, a ponadto zaleca się komunikację głosową w języku 

angielskim w celu opisania danego alertu. 

Niepotwierdzone ostrzeżenie będzie stopniowo: 

• powtarzane jako ostrzeżenie przez 5 minut, 

• zamieniane w alarm przez kolejne 5 minut. 

System zarządzania alertami musi być wyposażony w interfejs użytkownika (HMI). Alerty kategorii A  

są wskazane w pozycji bezpośrednio odpowiadającej danemu systemowi. Alerty kategorii B i C są powielane 

w interfejsie użytkownika. W interfejsie użytkownika musi istnieć możliwość potwierdzania alarmu  

i ostrzeżenia wyłącznie oddzielnie. Interfejs HMI będzie zapewniał jednoczesne powiadamianie o co najmniej 

20 ostatnich alertach. Na ekranie musi być zapewniona możliwość powrotu do wyświetlania istotnych 

ostrzeżeń poprzez pojedynczy ruch operatora. Na ekranie należy umieścić wyraźne wskazanie każdego nowo 

wyświetlanego alertu w przypadku weryfikacji alertów w historii lub w przypadku wyboru ekranu  

do ustawiania/analizy innych funkcji. Należy zapewnić środki umożliwiające rejestrowanie wszystkich 

alertów w historii i przechowywanie ich przez co najmniej 24 godziny. Będzie możliwy łatwy dostęp  

do alertów w celu ich natychmiastowej weryfikacji przez załogę przez 24 godziny na dobę. System wraz  

z HMI będzie zdublowany i zasilany z osobnych pól z dwóch źródeł energii elektrycznej, z których jedno 

będzie awaryjnym źródłem zasilania stacji elektroenergetycznej. W przypadku awarii głównego źródła energii 

elektrycznej system zachowa wszystkie informacje i automatycznie uruchomi się po przywróceniu zasilania 

ze źródła awaryjnego. 

4.4.4.8. Sygnalizacja systemu alarmowego 

System sygnalizacji alarmowej powinien w zakresie uzgodnionym ze stroną trzecią spełniać wymagania 

Kodeksu dotyczącego alarmowania i wskaźników z 2009 r. 
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W zależności od stopnia automatyzacji maszyn system alarmowy będzie generował następujące rodzaje 

alarmów: 

• alarm sygnalizujący przekroczenie wartości granicznych parametrów, 

• alarm sygnalizujący działanie systemu bezpieczeństwa, 

• alarm sygnalizujący awarię zasilania danej automatyki lub załączenie zasilania rezerwowego, 

• alarm sygnalizujący zmianę innych wartości lub warunków. 

Stany alarmowe maszyn będą wskazywane na odpowiednich posterunkach dowodzenia. Układ wyświetlacza 

alarmowego powinien pomóc w określeniu danego stanu awaryjnego i jego umiejscowienia w przedziale 

maszynowym. System alarmowy będzie działał niezależnie od systemów sterowania i zabezpieczeń, tak aby 

awaria lub usterka tych systemów nie uniemożliwiała pracy systemu alarmowego. System alarmowy będzie 

miał takie funkcje samoczynnego monitorowania, aby w przypadku uszkodzenia obwodu lub innych typowych 

awarii wysyłany był sygnał alarmowy. System alarmowy będzie generował jednocześnie zarówno sygnały 

wizualne jak i dźwiękowe. Sygnał wizualny będzie emitowany przez lampkę migającą i będzie wskazywał 

przyczyny alarmu. Kasowanie sygnału wizualnego będzie możliwe dopiero po usunięciu przyczyn jego 

wystąpienia. Potwierdzanie sygnału wizualnego będzie wyraźnie sygnalizowane zmianą jego formy  

(tj. zmianą ze światła migającego na światło ciągłe lub zmianą częstotliwości migotania). 

Sygnał dźwiękowy może być wspólny dla wszystkich typów alarmów. W przypadku możliwości wyłączenia 

sygnału dźwiękowego należy zachować gotowość uruchamiania nowych alarmów na podstawie innych 

parametrów do czasu usunięcia przyczyny poprzedniego sygnału. 

Wyłączenie sygnałów dźwiękowych nie powinno wyłączać sygnałów wizualnych. 

Sygnały dźwiękowe dla maszyn należy wyraźnie odróżnić od otaczających dźwięków i innych sygnałów 

dźwiękowych, np. pożaru, uwolnienia CO2 itp. Lokalne wyłączenie sygnału dźwiękowego, jeżeli jest 

przewidziane, nie może wyłączać sygnału dźwiękowego w przedziale maszynowym. Dla łatwej identyfikacji 

przejściowych stanów alarmowych, które są automatycznie eliminowane, system alarmowy będzie miał 

funkcje pamięci, tak aby przejściowe stany alarmowe mogły być zachowywane do czasu ich potwierdzenia. 

Należy wyraźnie wskazać odłączenie lub pominięcie jakiejkolwiek części systemu alarmowego.  

System alarmowy będzie można testować podczas normalnej pracy maszyn. W miarę możliwości należy 

zapewnić środki w dogodnych i dostępnych miejscach, aby umożliwić testowanie czujników bez wpływu  

na pracę maszyn. 

Krótkotrwałe przerwanie zasilania systemu alarmowego nie spowoduje utraty informacji o warunkach 

alarmowych występujących przed przerwaniem. 

4.4.4.9. System sygnalizacji włamania (IAS) 

4.4.4.9.1. Wykaz norm 

4.4.4.9.1.1. Przepisy, normy i standardy 

1. 
EN 50131 series Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu  

2. 
DD 243 Europejskie normy dotyczące sygnalizacji włamania 

3. 
PD 6662 Brytyjskie normy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 

4. 
BS 8473 Brytyjska norma zapobiegania fałszywym alarmom 

 

4.4.4.9.2. Informacje ogólne 

Europejskie normy dotyczące systemów alarmowych sygnalizacji włamania zawarte są w normie EN 50131. 

W normie EN 50131 opisano wymagania dotyczące budowy systemu i podzespołów systemu sygnalizacji 

włamania i napadu. Bardzo ważne jest określenie ryzyka sygnalizacji włamania na platformie w skali  

4-stopniowej: 
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• Stopień 1 dotyczy instalacji o niskim ryzyku kradzieży. Stacja elektroenergetyczna prawdopodobnie 

nie przyciągnie włamywaczy. Złodziej stara się nie planować z góry. Włamywacz chce raczej siłowo 

otworzyć drzwi na stacji. 

• Stopień 2 oznacza nieco wyższe ryzyko kradzieży. Dla doświadczonego włamywacza stacja 

elektroenergetyczna prawdopodobnie będzie stanowiła interesujące miejsce do włamania.  

W tym przypadku włamywacz ma pewną wiedzę na temat działania systemów alarmowych oraz 

narzędzia umożliwiające pokonanie systemu alarmowego. Włamywacz sprawdzi stację 

elektroenergetyczną pod kątem dostępu przez drzwi, okna i inne otwory. 

• Stopień 3 oznacza wysokie ryzyko kradzieży w stacji. Włamywacz może być przygotowany lepiej niż 

w stopniu 2 lub pracować z pomocnikiem. 

• Stopień 4 oznacza bardzo wysokie ryzyko kradzieży. Włamywacz będzie miał plan włamania oraz 

wiedzę i wyposażenie umożliwiające obejście systemu sygnalizacji włamania, aby zapobiec jego 

wykryciu. Włamywacz mógłby uzyskać dostęp do ważnych pomieszczeń stacji przedostając się do 

niej przez podłogi, ściany i stropy. Jest mało prawdopodobne, aby włamywacz działał samodzielnie. 

Ważne: Przy wyborze kategorii ryzyka można kierować się wskazówkami zakładów ubezpieczeń. 

Wybrane popularne elementy systemów sygnalizacji włamania: 

• ultradźwiękowe czujniki ruchu, 

• czujniki akustyczne, 

• pojemnościowe czujniki wolumetryczne, 

• maty naciskowe, 

• czujniki drgań, 

• czujniki przerwania wiązki, 

• pojemnościowe czujniki zbliżeniowe, 

• detektory mikrofalowe, 

• pasywne czujniki podczerwieni, 

• połączone pasywne czujniki podczerwieni i mikrofalowe, 

• połączone pasywne czujniki podczerwieni i ultradźwiękowe, 

• styki rozwierne (magnetyczne), 

• detektory pęknięcia szkła (dźwiękowe, pasywne lub aktywne), 

• kamery, 

• ogrodzenie elektroniczne laserowe, 

• panele kontroli dostępu. 

Europejskie normy dotyczące systemu sygnalizacji włamania EN 50131 ze schematem DD 243 i planem PD 

6662, a także normy BS 8473 zawierają zalecenia dotyczące projektowania, montażu i konfiguracji systemów 

sygnalizacji włamania, w tym zalecenia dotyczące minimalizacji prawdopodobieństwa fałszywych alarmów. 

Niniejsze normy zawierają wytyczne dotyczące zarządzania systemami sygnalizacji włamania i napadu  

(I & HAS) oraz zarządzania stanami awaryjnymi w przypadku ich wystąpienia w celu ograniczenia 

marnowania zasobów w odpowiedzi na fałszywe alarmy. 

Zapobieganie fałszywym alarmom (zgodnie z normą BS 8473): 

• System sygnalizacji włamania i napadu (IAS) mogą obsługiwać wyłącznie osoby, które zostały 

odpowiednio przeszkolone. W przypadku niepewności co do prawidłowych procedur 

eksploatacyjnych należy skontaktować się z firmą obsługującą alarm. 

• Przed opuszczeniem pomieszczeń należy sprawdzić, czy wszystkie drzwi i okna są fizycznie 

zabezpieczone. Jedynym skutecznym sposobem prawidłowej realizacji tego zadania jest obchód 

nadzorowanego obszaru. 

• Upewnić się, że urządzenia czujnikowe/wykrywające nie są zablokowane. W szczególności należy 

uważać, aby wiązki podczerwieni i czujniki ruchu nie zostały zasłonięte przez składowane materiały 

lub inne przedmioty. 

• W przypadku zastosowania czujników ruchu do obszaru nadzorowanego przez te czujniki nie należy 

wprowadzać źródeł ciepła, ruchu lub dźwięku bez poinformowania firmy obsługującej alarm. 
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• Należy zawsze przestrzegać procedury wejścia/wyjścia uzgodnionej z firmą obsługującą alarm. 

Należy uniemożliwić fizyczne wejście przez drzwi inne niż wyznaczone. Wyłączenie systemu IAS 

jest zawsze pierwszym zadaniem przy wejściu. 

• Przed wejściem należy się upewnić, że środki niezbędne do wejścia do pomieszczeń i rozbrajania 

systemu IAS są znane i dostępne w bezpieczny dla operatora sposób. 

• Informować firmę obsługującą alarm o wszelkich zmianach na terenie, które mogłyby mieć wpływ na 

system IAS. Nie zezwalać osobom innym niż pracownicy firmy obsługującej alarm na dokonywanie 

zmian w systemie IAS. Podczas montażu przeprowadzić próbę systemu. 

• Z systemem IAS obchodzić się ostrożnie. Okablowanie i urządzenia wykrywające mogą ulec 

przypadkowemu uszkodzeniu lub przemieszczeniu. W takim przypadku należy niezwłocznie 

poinformować firmę obsługującą alarm. 

• Po wystąpieniu fałszywego alarmu należy dokładnie sprawdzić instalację i w miarę możliwości 

odnotować przyczynę zadziałania. Niezwłocznie poinformować firmę obsługującą alarm  

o prawdopodobnej przyczynie uruchomienia. 

• Upewnić się, że firma obsługująca alarm przeprowadza regularne kontrole konserwacyjne oraz  

że mamy odpowiednie dane kontaktowe firmy obsługującej alarm i centrum ARC. Należy pamiętać, 

że nadmierne fałszywe alarmy mogą skutkować brakiem możliwości reakcji policji. 

• Większość IAS wymaga zasilania energią elektryczną z sieci. Jeżeli zasilanie elektryczne układu jest 

odłączone przez wymagany czas, należy skontaktować się z firmą obsługującą alarm. 

4.4.5. Cyberbezpieczeństwo 

4.4.5.1. Wykaz norm 

4.4.5.1.1. Przepisy, normy i standardy 

1. 
IEC 27001 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania 

bezpieczeństwem informacji – Wymagania 

2. 
IEC 27002 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Praktyczne zasady 

zabezpieczania informacji 

3. 
IEC61162-460 Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej – Interfejsy 

cyfrowe – Część 460: Wielu mówiących i wielu słuchających –- Wzajemne 

połączenie ethernetowe – Bezpieczeństwo i Ochrona 

4. 
IEC62443-1-1 Przemysłowe sieci komunikacyjne – Bezpieczeństwo sieci i systemów Część 1-

1: Terminologia, pojęcia i modele 

5. 
IEC62443-2-1 Przemysłowe sieci komunikacyjne – Bezpieczeństwo sieci i systemów Część 2-

1: Ustanawianie programu bezpieczeństwa systemu automatyki przemysłowej i 

sterowania 

6. 
IEC62443-3-1 Przemysłowe sieci komunikacyjne – Bezpieczeństwo sieci i systemów – Część 

3-1: Technologie bezpieczeństwa dla automatyki przemysłowej i systemów 

sterowania 

7. 
IEC62443-3-2 Bezpieczeństwo systemów automatyki przemysłowej i sterowania – Ocena 

ryzyka w zakresie bezpieczeństwa, podział systemów i poziomy bezpieczeństwa 

8. 
IEC62443-3-3 Przemysłowe sieci komunikacyjne – Bezpieczeństwo sieci i systemów Część 3-

3: Wymagania bezpieczeństwa systemu i poziomy bezpieczeństwa 

4.4.5.1.2. Dokumenty odniesienia 

9. 
DRAGOS INC. Analiza zagrożenia dla pracy sieci elektrycznej 

10. 
E – ISAC - SANS Analiza cyberataku na ukraińską sieć energetyczną 

11. 
Deloitte Podsłuch danych z kabli światłowodowych 

12. 
DNVGL-CG-0325 Zabezpieczenia cybernetyczne 
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13. 
DNVGL-RP-0496 Zarządzanie odpornością cybernetyczną statków i ruchomych jednostek 

morskich podczas eksploatacji 

14. 
Wytyczne dotyczące 

bezpieczeństwa 

cybernetycznego PRS 

dla armatorów 

Elementy cyberbezpieczeństwa w ramach zarządzania bezpieczeństwem 

statków. Wytyczne dotyczące wdrażania procedur ukierunkowanych na 

bezpieczeństwo cybernetyczne. 

15. 
BIMCO, CLIA, ICS Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego na statkach 

16. 
GSK IT – Grundschutz – Catalogues 

 

4.4.5.2. Informacje ogólne 

Cyberbezpieczeństwo to stosunkowo nowa dziedzina w branży farm wiatrowych. Najważniejsze są dobre 

praktyki i regularne szkolenia załogi w tych obszarach. Szkody spowodowane naruszeniem 

cyberbezpieczeństwa nie mogą powodować szkód w lądowych systemach energetycznych, do których 

przesyłana jest energia. 

4.4.5.3. Określenie wartości informacji oraz identyfikacja i hierarchizacja aktywów 

Należy przeprowadzić audyt informacji i urządzeń, które będą znajdować się w sieci platform. Audyt taki 

powinien być przeprowadzony przez odpowiednio upoważniony podmiot. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące elementy: 

• oprogramowanie, 

• wyposażenie sprzętowe, 

• dane, 

• interfejs, 

• użytkownicy końcowi, 

• personel pomocniczy, 

• cel, 

• krytyczność, 

• wymagania funkcjonalne, 

• polityka i architektura bezpieczeństwa IT, 

• topologia sieci, 

• zabezpieczenie przechowywania informacji, 

• przepływ informacji, 

• techniczne kontrole bezpieczeństwa, 

• kontrole bezpieczeństwa fizycznego, 

• ochrona środowiska, 

• punkty dostępu do urządzeń automatyki, 

• sposób podłączenia stacji do globalnej sieci internetowej, 

• zagrożenia mogące skutkować przerwaniem eksploatacji farmy wiatrowej, 

• ochrona przed działaniami członków załogi. 

 

Kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu ma ustalenie ważności przepływu danych.  

W tym celu należy spełnić następujące kryteria: 

• Należy przechowywać informacje otrzymane z czujników. 

• Informacje powinny być oznaczone jako zaufane i niezaufane. 

• Za pośrednictwem sieci mogą być wymieniane wyłącznie informacje o statusie danych zaufanych. 

• Powinna istnieć możliwość ciągłego przeglądania zaufanych i niezaufanych danych w celu edycji ich 

statusu. 

• System powinien podlegać stałej optymalizacji. 
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4.4.5.4. Identyfikacja zagrożeń 

Prawidłowa definicja potencjalnych zagrożeń ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa 

środowiska. Ze względu na dynamiczny rozwój informatyki należy okresowo sprawdzać ewentualne 

zagrożenia. 

Zagrożenia, które należy uwzględnić: 

• oprogramowanie szpiegujące, 

• podszywanie się (spoofing), 

• wyłudzanie informacji (phishing), 

• oprogramowanie wymuszające okup, 

• atak osób mających dostęp do informacji poufnych, 

• błędy, 

• botnety, 

• wyłudzanie informacji, 

• nieuprawniony dostęp, 

• burza rozgłoszeniowa, 

• usterki techniczne i siła wyższa, 

• ujawnianie danych ze smartfonów w środowisku produkcyjnym, 

• ujawnianie danych z elementów ekstranetu i chmury. 

Identyfikacja zagrożeń ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego zabezpieczenia systemu.  

Identyfikacja odbywa się w następujących krokach: 

• Identyfikacja najważniejszych zdarzeń, wiedza o potencjalnych zagrożeniach pozwala określić 

potencjalną utratę kontroli nad badanym obiektem. Istotne zdarzenie określa się jako skuteczny atak, 

zagrażający bezpieczeństwu obiektu. 

• Identyfikacja różnych scenariuszy ataku, które mogą bezpośrednio prowadzić do najistotniejszego 

zdarzenia. W określaniu tych zagrożeń mogą pomóc rejestry bezpieczeństwa, raporty z testów obejścia 

zabezpieczeń, inwentaryzacja programów antywirusowych. 

• Ocena konsekwencji wystąpienia zdarzeń, oszacowanie skutków zagwarantuje zabezpieczenia i ich 

skuteczność. 

4.4.5.5. Ochrona obwodowa 

Elementy architektury bezpieczeństwa muszą być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych  

w taki sam sposób, w jaki te systemy bezpieczeństwa chronią krytyczne dane stacji. 

Zaleca się stosowanie urządzeń, dla których również są prowadzone badania cyberbezpieczeństwa przez 

instytucje notyfikujące. 

Ochrona sieci obwodowej powinna zabezpieczać sieć i hosty lokalne za pomocą zapory sieciowej, IDS. 

Najbardziej podstawowym sposobem ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych jest zapewnienie 

dostępu z weryfikacją. Aby uzyskać dostęp, należy zalogować się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. 

Ważne jest, aby hasło było bezpieczne i zawierało specjalne znaki i cyfry. Nie zaleca się przechowywania 

hasła na karteczkach samoprzylepnych w pobliżu chronionego urządzenia. 

Zaleca się pilnowanie aktualizacji systemu operacyjnego i oprogramowania. 

Bardzo częstym zagrożeniem w sieci jest złośliwe oprogramowanie, takie jak trojany, wirusy  

i oprogramowanie śledzące. Można chronić się przed nimi za pomocą programu antywirusowego. Ważne jest, 

aby program był systematycznie aktualizowany, ponieważ tylko wtedy jego baza danych jest aktualna. 

Ostatnim ważnym środkiem ochrony jest prawidłowe postępowanie z otrzymywanymi wiadomościami e-mail. 

Załoga powinna być przeszkolona w zakresie reagowania na wiadomości otrzymane od nieznanych 

nadawców. Ważne jest, aby znać metody ataku za pośrednictwem poczty elektronicznej, takie jak wyłudzanie 

informacji (phishing), oprogramowanie szpiegujące (spyware) i złośliwe oprogramowanie (malware). 
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EN PL 

CLOUD CHMURA 

Firewall Zapora sieciowa (Firewall) 

IT zone Strefa informatyczna (IT) 

Fixed Clients Klienty stacjonarne 

Mobile clients, HTML5 Klienty mobilne, HTML5 

Supply Chain  SAP  OSIsoft-Pi  Werum Łańcuch dostaw  SAP OSIsoft-Pi Werum 

MES/SQL/Reporting MES/SQL/raportowanie 

ERP ERP 

Zenon IT/OT Zenon IT/OT 

Gateway Bramka 

OT zone Strefa eksploatacyjna (OT) 

PLC, HMI, Sensors, Actuators, Meters  

Production lines / equipment / processes  

Building Management  Energy Monitoring 

sterowniki programowalne (PLC), interfejsy 

użytkownika (HMI), czujniki, siłowniki, 

liczniki  linii 

produkcyjnych/urządzeń/procesów  

Zarządzanie budynkiem  Monitorowanie 

energii 

Rysunek 4.4.5.5-1 Podstawowy schemat sieci IT/OT 

 

4.4.5.6. Reagowanie na incydenty i przywracanie systemu 

Na stacji elektroenergetycznej i u osób upoważnionych powinien znajdować się plan reagowania na incydenty, 

zawierający instrukcje dotyczące natychmiastowego zabezpieczania danych i systemów. W przypadku ataku 

prowadzącego do utraty kontroli nad układami sterującymi instrukcja powinna wskazywać sposób ręcznego 

uruchamiania urządzeń i przywracania funkcjonalności układów lub odcinania ich od globalnej sieci 

internetowej. 

Zalecane praktyki: 

• kursy z zakresu cyberbezpieczeństwa dla załogi, 

• niezapowiedziane ćwiczenia dla załogi, 

• przygotowanie kopii zapasowych plików projektowych, na przykład logiki projektu, konfiguracji, 

• przygotowanie planów reagowania na incydenty dla załogi i szkolenie dla niej 

Podstawą zabezpieczenia systemu przed atakami jest zrozumienie specyfikacji obiektu i związanych z nim 

zagrożeń. W kilku krokach można ocenić ryzyko ataku i określić sposób obrony przed nim oraz jego skutkami. 
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• Krok pierwszy: 

Pierwszym krokiem jest zrozumienie specyfikacji obiektu i zapoznanie się z potencjalnymi zagrożeniami,  

w tym stratami finansowymi i przestojem. Należy przeanalizować urządzenia wymagające ochrony.  

Utworzyć listę ważności informacji. 

• Krok drugi: 

Kolejnym krokiem jest analiza bieżącego bezpieczeństwa poprzez obserwację aktualnych konfiguracji, 

rejestrów, ruchu w sieci. Należy sprawdzić, czy system SCADA i HMI pracują w  wydzielonej infrastrukturze. 

Przeprowadzić kilka kontrolowanych prób ataku systemu w celu sprawdzenia poprawności jego działania. 

• Krok trzeci: 

Na podstawie danych uzyskanych w poprzednich krokach wydać zalecenia w celu wzmocnienia ochrony 

systemu. 

• Krok czwarty: 

Zaplanować wprowadzenie nowych zabezpieczeń w sposób dostosowany do specyfikacji i ograniczeń obiektu. 

4.4.5.7. Bezpieczeństwo fizyczne 

Kluczem do prawidłowej pracy instalacji na platformie morskiej jest fizyczne zablokowanie dostępu osób 

nieupoważnionych do kluczowych urządzeń. Serwerownie, punkty dostępu do systemów automatyki, takie jak 

przełączniki czy gniazda pamięci, powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Ponadto warto wyłączać napędy dysków. Popularną metodą włamania jest uruchamianie serwera z dysku, tym 

samym omijając wbudowane zabezpieczenia systemu. 

Inna metoda zabezpieczeń wymaga, aby pracownicy nie pozostawiali komputerów bez nadzoru.  

Uniemożliwi to bezpośredni dostęp do nich. 

 

EN PL 

Intrusion Alarm Alarm antywłamaniowy 

Displays real time locations of intrusion 

alarms on maps and/or interfaces to other 

systems 

Wyświetla lokalizacje alarmów 

antywłamaniowych w czasie rzeczywistym 

na mapach lub interfejsach do innych 

systemów 

Rack Mounted Controllers Sterowniki montowane w szafie 

Emits and receives laser light, applies 

complex algorithms to detect and identify 

intrusion type & location 

Emitują i odbierają światło laserowe, 

stosują złożone algorytmy do wykrywania i 

identyfikacji lokalizacji i typu włamania 
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Fiber Optic Cable Kabel światłowodowy 

Cable defects disturbances, intrusion 

attempts, tampering and data tapping 

Zakłócenia w kablach, próby włamania, 

manipulacje i podsłuch danych 

NO ENTRY Staff Only 
ZAKAZ WSTĘPU 

Tylko dla personelu 

Rysunek 4.5.5.7-1 Fizyczne bezpieczeństwo sieci 

 

4.4.5.8. Dostęp z lądu 

Jeżeli sposób komunikacji z lądowymi stacjami serwisowymi i nadrzędnymi systemami łączności jest stałym 

łączem w postaci podmorskiego kabla światłowodowego, należy zapewnić, że fizyczny dostęp do takiego 

połączenia jest zablokowany. 

Każde połączenie powinno być prowadzone przez VPN (wirtualna sieć prywatna) lub równoważne 

rozwiązanie. 

Sieć, w której pracują urządzenia automatyki i serwery zbierające dane o pracy stacji musi, być oddzielona  

od sieci na stacji, która jest wykorzystywana do standardowego korzystania z Internetu. 

Zalecane zabezpieczenia: 

• Monitorowanie integralności fizycznej kabli można zrealizować poprzez zastosowanie przewodów 

elektrycznych w powłoce zewnętrznej na kablach. 

• Monitorowanie przepływu danych poprzez ułożenie światłowodu wielomodowego, który może 

monitorować wszelkie zmiany sygnałów. 

• Protokoły szyfrowania najbliższe fizycznej transmisji nie zabezpieczają danych, ale przechwycony 

ruch będzie bezużyteczny dla hakerów bez kodu szyfrowania, jednak można go ustanowić za pomocą 

dedykowanego sprzętu pomiędzy punktami końcowymi. 

• Szyfrowanie inicjowane niepowtarzalnie dla każdego ustanowionego połączenia. 

Na ataki szczególnie narażone są światłowody. Często stosowanym atakiem jest przyłączanie się do 

światłowodu. Atak ten polega na zginaniu kabla, tak by światło odbijające się od jego wewnętrznych ścian 

przechodziło przez ścianę kabla na zewnątrz, umożliwiając tym samym przechwycenie danych. Ochrona przed 

tego typu atakiem opiera się na odpowiednim montażu kabla, aby zapobiec zginaniu. 

Najpopularniejszą metodą ataku przez światłowód jest atak DDoS. Obejmuje on wiele zainfekowanych 

komputerów wywołujących określoną usługę. Powoduje to wyczerpanie dostępnych zasobów i zablokowanie 

pracy całej usługi w sieci. Podstawowym sposobem ochrony przed tego rodzaju atakiem jest trasowanie całego 

przepływu danych przez warstwę filtrującą, która weryfikuje każde zapytanie w ramach usługi. 

4.4.5.9. Monitorowanie i testowanie 

Całe środowisko informatyczne związane ze stacją elektroenergetyczną powinno być stale monitorowane 

przez wykorzystywane do tego celu oprogramowanie lub regularnie testowane przez wykwalifikowane osoby. 

Zaleca się korzystanie z usług firm zewnętrznych, które są w stanie wykazać luki w zabezpieczeniach  

i przeprowadzić audyt. 

W sieci należy monitorować następujące dane: 

• rejestry bezpieczeństwa, 

• system zarządzania incydentami i zdarzeniami (SIEM), 

• wykrywanie nieautoryzowanego dostępu (IDS), 

• analiza behawioralna (BA), 

• wykrywanie i reagowanie w punktach końcowych (EDR), 

• platformy ochrony punktu końcowego (EPP). 
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Niezbędne jest monitorowanie systemu. Umożliwia wykrywanie nieautoryzowanego ruchu danych. 

Logowanie należy dodać do zapory sieciowej i wszystkich urządzeń podłączonych do sieci.  

Umożliwi to osobie odpowiedzialnej za monitorowanie wykrywanie i rozpoznawanie ataku. 

IDS lub IPS ostrzega administratorów sieci w czasie rzeczywistym o ataku na sieć. Systemy te monitorują 

ruch danych, punkty wejścia na potrzeby rozpoznawania zagrożeń lub odrzucania ruchu niezgodnego  

z zasadami bezpieczeństwa. 

Serwery publiczne są widoczne dla hakerów, dlatego zaleca się zastosowanie czujnika segmentowego 

internetowego. Za zaporą należy umieścić kolejny czujnik do monitorowania przepływu danych pomiędzy 

Internetem a siecią wewnętrzną. Czujniki IDS/IPS można również wstawiać za pośrednictwem segmentu 

zdalnego dostępu, np. VPN. 

4.4.5.10. Grupa norm 

 

EN PL 

General Informacje ogólne 

Terminology, concepts and models Terminologia, pojęcia i modele 

Master glossary of terms and abbreviations Główny słownik pojęć i skrótów 

System security conformance metrics Wskaźniki zgodności zabezpieczeń systemu 

IACS security lifecycle and use-cases 
Cykl życia bezpieczeństwa IACS i 

przypadki użycia 

Policies & Procedures Polityka i procedury 

Establishing an IACS security program 
Ustanowienie programu bezpieczeństwa 

IACS 

IACS security program ratings 
Dane znamionowe programu 

bezpieczeństwa IACS 

Patch management in the IACS environment 
Zarządzanie poprawkami w środowisku 

IACS 

Security program requirements for IACS 

service providers 

Wymagania programu bezpieczeństwa dla 

dostawców usług IACS 

Implementation guidance for IACS asset 

owners 

Wytyczne dotyczące wdrażania dla 

właścicieli zasobów IACS 

System System 

Security technologies for IACS Technologie bezpieczeństwa dla IACS 

Security risk assessment for system design 
Ocena ryzyka w zakresie bezpieczeństwa 

architektury systemu 

System security requirements and security 

levels 

Wymagania bezpieczeństwa systemu i 

poziomy bezpieczeństwa 

Component Element 
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Product security development lifecycle 

requirements 

Wymagania dotyczące cyklu życia 

zabezpieczeń produktu 

Technical security requirements for IACS 

components 

Wymagania techniczne dotyczące 

bezpieczeństwa elementów systemu IACS 

Rysunek 4.4.5.10-1 Grupa norm IEC 62443 

 

4.4.5.11. Ocena ryzyka 

Zgodnie z normą IAC 62443 wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa powinny zostać określone przez 

właściciela zasobów i muszą być zgodne z ogólną metodyką oceny ryzyka organizacji. 

Kluczowym krokiem w procesie oceny ryzyka jest podział danego systemu na strefy i łącza. Głównym celem 

jest określenie zasobów o takich samych wspólnych cechach bezpieczeństwa w celu stworzenia wspólnych 

wymogów bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka dla cyberbezpieczeństwa. 

Podział instalacji na strefy i łącza powinien ograniczyć ogólne zagrożenie poprzez ograniczenie zakresu 

udanego cyberataku. 

Zaleca się częściowe dzielenie zasobów w następujący sposób: 

• zasoby biznesowe i kontrolne, 

• odrębne zasoby związane z bezpieczeństwem, 

• odrębne urządzenia podłączone tymczasowo, 

• odrębne urządzenia bezprzewodowe, 

• odrębne urządzenia połączone sieciami zewnętrznymi. 

4.4.5.12. Fundamentalne wymagania 

Fundamentalne  wymagania są pomocne w organizacji wymagań z zakresu systemu IACS i zastosowanych 

elementów. Aby osiągnąć pożądany poziom bezpieczeństwa IACS, MFW powinna spełniać siedem 

fundamentalnych wymagań: 

• kontrola identyfikacji i uwierzytelnienia (IAC), 

• kontrola użytkowania (UC), 

• integralność systemu (SI), 

• poufność danych (DC), 

• ograniczony przepływ danych (RDF), 

• szybka reakcja na zdarzenie (TRE), 

• dostępność zasobów (RA). 

4.4.5.13. Poziomy bezpieczeństwa 

Istnieją cztery poziomy bezpieczeństwa: 

• 1 – ochrona przed naruszeniami występującymi przypadkowo lub w sposób niezamierzony, 

• 2 – ochrona przed umyślnymi naruszeniami za pomocą prostych środków o niskich zasobach  

lub podstawowych umiejętnościach i niskim poziomie motywacji, 

• 3 – ochrona przed umyślnymi naruszeniami za pomocą zaawansowanych środków o umiarkowanych 

zasobach lub umiejętnościach IACS i umiarkowanej motywacji, 

• 4 – ochrona przed umyślnymi naruszeniami za pomocą zaawansowanych środków o zwiększonych 

zasobach i dużej motywacji. 

4.4.5.14. Poziom dojrzałości 

Poziom dojrzałości opiera się na integracji modelu dojrzałości organizacyjnej (CMMI). 

 

 



 
 

 

Strona 349 z 511 
 
 

Stopień dojrzałości można podzielić na pięć etapów: 

• początkowa – produkt opracowany tak szybko jak to możliwe i często bez dokumentacji, dodatkowo 

zachodzi ryzyko, że produkt nie będzie  jednolity i powtarzalny, 

• zarządzana – pisemna polityka stosowana przy opracowywaniu produktu, personel przeszkolony do 

postępowania zgodnie z procedurami, proces określono, ale nie zawsze jest możliwy do zrealizowania 

w praktyce, 

• zdefiniowana – wszystkie procesy są powtarzalne w całej organizacji i wykonywane  

z udokumentowaniem, 

• ilościowo zarządzana i optymalizowana – wskaźniki procesu wykorzystywane do kontroli 

skuteczności i wydajności oraz stale poprawiane. 

4.4.5.15. Crashoverride 

Crashoverride to złośliwe oprogramowanie instalowane w systemie Windows, które wpływa na proces 

roboczy przemysłowego układu sterowania, wykorzystywanego w stacjach elektroenergetycznych.  

Aby zapobiec cyberatakom spowodowanym złośliwym oprogramowaniem podobnym do Crashoverride, 

należy uwzględnić następujące dodatkowe zabezpieczenia: 

• Znajomość i zrozumienie stosowania protokołów IEC 104 i IEC 61850. W szczególności 

weryfikowanie, który system generuje nowe przepływy sieciowe z wykorzystaniem tych protokołów, 

• w trakcie korzystania z OPC świadomość wzmożonego ruchu, 

• przygotowanie kopii zapasowych plików projektowych, na przykład logiki projektu, konfiguracji, 

• przygotowanie planów reagowania na incydenty dla załogi i szkolenie dla niej, 

• uwzględnienie zasad YARA i innych wskaźników naruszenia bezpieczeństwa. 

4.4.5.16. BlackEnergy 

BlackEnergy to oprogramowanie z trojanem służące do szpiegowania procesów przemysłowych i graficznego  

odzwierciedlania systemu. Wirus ten atakuje głównie panele HMI. Jego zadaniem jest uzyskanie informacji  

o lokalizacjach internetowych, pozycjach, urządzeniach kierujących i sterujących. Aby zapobiec atakom, 

zaleca się stosowanie wielowarstwowego podejścia łączącego: 

• administracyjne środki oparte na OS i sieci, 

• bezpieczeństwo serwera pocztowego, 

• bezpieczeństwo punktów końcowych, 

• systemy zarządzania poprawkami, 

• szkolenia z zakresu świadomości cyberbezpieczeństwa, edukacja załogi. 

4.4.5.17. KillDisk 

KillDisk jest złośliwym oprogramowaniem używanym przez hakerów do zacierania śladów ich działań 

poprzez usuwanie wszystkich plików z dysku. Ponadto wirus ten ze względu na swoje destrukcyjne cechy jest 

wykorzystywany do paraliżowania systemów w przemyśle i dużych korporacjach. Zaleca się zastosowanie 

ochrony trójstopniowej: 

• Zalecenia dotyczące architektury: 

• segmentacja sieci 

• włączenie funkcji logowania na urządzeniach 

• urządzenia w sieci obsługują mechanizmy pasywne i obronę aktywną, 

• kopie zapasowe oprogramowania, 

• ograniczenia połączeń zdalnych, 

• stosowanie systemu monitorowania zdarzeń 

• Ochrona pasywna: 

• alarmy nietypowych zdarzeń sieciowych, 

• aktualne programy antywirusowe, 

• gromadzenie informacji o przepływie danych, 

• zasady resetowania haseł do kont VPN i administracyjnych 
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• Obrona aktywna: 

• szkolenie załogi w celu dostrzegania nieprawidłowego przepływu danych lub komunikacji IP, 

• przygotowywanie planów reagowania dla załogi, 

• aktywny cykl obrony cybernetycznej, 

• narzędzia do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych należy stosować co 6-12 miesięcy. 

4.4.5.18. Lista kontrolna rezolucji IMO 

Podczas projektowania cyberbezpieczeństwa i analizowania zagrożeń zaleca się: 

• zaangażowanie całej organizacji, 

• politykę bezpieczeństwa i ochrony środowiska uwzględniającą bezpieczeństwo cybernetyczne, 

• wprowadzenie skutecznych zabezpieczeń opartych na zidentyfikowanych zagrożeniach, 

• opracowanie procedur normalnej eksploatacji i zdarzeń awaryjnych, 

• podział  obowiązków między członków załogi, 

• przygotowanie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla załogi, 

• regularną konserwację systemu i urządzeń, 

• ciągłe udoskonalanie systemu w oparciu o mocne i słabe strony systemu. 

4.4.5.19. Analiza i proces projektowania systemu bezpieczeństwa 

Ocena zagrożeń ma kluczowe znaczenie dla stworzenia systemu bezpieczeństwa pracy. Ważne jest określenie 

potencjalnych konsekwencji i prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia. Należy uwzględnić wszystkie 

ryzyka, w tym: 

• zagrożenia powodowane przez ludzi, 

• zagrożenia ogólne, 

• zagrożenia dotyczące identyfikacji i uwierzytelniania, 

• zagrożenia dla prywatności, 

• zagrożenia dla integralności/dokładności, 

• zagrożenia dotyczące kontroli dostępu, 

• zagrożenia prawne, 

• zagrożenia dotyczące niezawodności zasilania. 

Umożliwia to całościowy obraz systemu i jego słabości. Prawdopodobieństwo można ocenić w skali 

sześciostopniowej: 

• 0 – bardzo niskie prawdopodobieństwo wystąpienia, 

• 1 – prawdopodobieństwo wystąpienia rzadziej niż raz w roku, 

• 2 – prawdopodobieństwo wystąpienia raz w roku, 

• 3 – prawdopodobieństwo wystąpienia raz w miesiącu, 

• 4 – prawdopodobieństwo wystąpienia raz w tygodniu, 

• 5 – prawdopodobieństwo wystąpienia raz dziennie. 

Oddziaływanie można określić w skali sześciostopniowej: 

• 1 – oddziaływanie pomijalne , 

• 2 – oddziaływanie nieznaczne, możliwe jest dalsze korzystanie z systemu, 

• 3 – korzystanie z systemu jest niemożliwe, skutki finansowe i dla reputacji firmy są minimalne, 

• 4 – istotne zakłócenia w pracy systemu, finansowe i dla reputacji firmy, 

• 5 – bardzo duże konsekwencje, wymagane jest odtworzenie systemu i zmiana danych, 

• 6 – informacje stracone lub zniszczone, zagrożenie dla życia ludzkiego lub środowiska. 

4.4.5.20 Wytyczne dotyczące cyberbezpieczeństwa urządzeń i instalacji 

4.4.5.20.1. Urządzenia 
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• Urządzenie LAN 

Wyszukiwanie odpowiedzi na pytania związane z LAN powinno się odbywać na podstawie 

odpowiedzi oprogramowania i weryfikacji zgodności. Projektowanie dziennika do zapisywania 

wszystkich niezbędnych kryteriów. Podstawowym środkiem ostrożności jest wyłączanie 

nieużywanych portów. Uprawnienia do zapisu na liście danych również wchodzą w skład pakietu. 

Każde urządzenie w sieci powinno być zabezpieczone przed atakami fizycznymi i przeprowadzanymi 

przez oprogramowanie. 

 

• Urządzenia optyczne SDH 

Każda sieć służąca do transmisji danych powinna spełniać jej wymagania. Urządzenia w sieci SDH 

powinny być zabezpieczone przed atakami fizycznymi i przeprowadzanymi przez oprogramowanie. 

Zaleca się zastosowanie monitorowania przepływu danych sieciowych. Komunikacja pomiędzy 

urządzeniami odbywa się za pomocą kabli światłowodowych, dlatego należy stosować odpowiednie 

zabezpieczenia tych kabli. 

 

• Światłowód 

Zastosowanie kabli światłowodowych wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczeń. 

Podstawową metodą ochrony przesyłanych danych jest monitorowanie ruchu. Ważne jest stosowanie 

ochrony przed atakiem DDoS i przechwytywaniem danych. 

 

• Terminale satelitarne 

Właściwa konfiguracja opcji terminalu jest niezbędna dla prawidłowej pracy. Podczas konfiguracji 

należy zmienić hasła dostępu dla administratora i użytkowników. Zaleca się wymianę tych haseł  

co sześć miesięcy. Wersje oprogramowania terminala muszą zostać zaktualizowane do nowej wersji. 

Niezbędne jest zabezpieczenie terminalu przed atakiem fizycznym. 

 

• Centrala telefoniczna PABX i IP PABX 

Sieci telefoniczne są równie podatne na ataki jak inne sieci. Podstawową metodą ochrony jest 

regularna zmiana haseł dostępu i monitorowanie sieci, osoba odpowiedzialna powinna być 

przeszkolona w zakresie wykrywania prób ataku. Warto wprowadzić plan działania, na wypadek 

gdyby do systemu włamał się haker. Załoga powinna być przeszkolona w zakresie bezpiecznego 

użytkowania systemu. 

 

• Lokalna sieć kablowa 

Podstawą ochrony sieci jest znajomość jej architektury. Powinien być możliwy audyt sieci. Przesyłane 

dane powinny być monitorowane i oznaczane jako zaufane i niezaufane. Oprogramowanie sprzętowe 

i oprogramowanie należy zawsze aktualizować do najnowszej wersji. Sieć powinna być zabezpieczona 

przed atakami fizycznymi. Warto zastosować filtrowanie według adresów MAC. W celu 

zabezpieczenia małych sieci warto zastosować segregację sieci opartą na sieciach VLAN. 

 

4.4.5.20.2. Systemy 

 

• System technologii informatycznej (IT) 

Cyberbezpieczeństwo tego systemu jest priorytetem. Jest to system łączący pozostałe systemy. 

Potencjalny atak grozi utratą cennych danych, zniszczeniem systemu i utratą reputacji firmy. 

Bezpieczeństwo powinno obejmować oprogramowanie i sprzęt. W celu zaprojektowania skutecznej 

ochrony należy zrozumieć potencjalne zagrożenia. Należy pamiętać o ochronie przed atakami 

fizycznymi. 

 

• System technologii informatycznej (OT) 

System OT umożliwia potencjalnemu atakującemu przejęcie kontroli nad obiektem lub uszkodzeniem 

urządzeń, a nawet uszkodzenie całej farmy wiatrowej. Należy zabezpieczyć przejście pomiędzy 

systemami IT i OT. Załoga powinna być przeszkolona w zakresie postępowania w razie cyberataku, 

co pozwoli na szybkie reagowanie i zmniejszenie strat. Należy monitorować przepływ danych,  

co pozwoli wykryć potencjalne zagrożenie. Pliki systemu urządzeń należy co jakiś czas archiwizować. 

W systemie elektroenergetycznym istnieje wiele systemów teleinformatycznych. Każdy z nich ze 

względu na swoją rolę i tryb działania wymaga różnych zabezpieczeń. Wymagana jest pełna 
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kompatybilność tych systemów ze sobą i ich urządzeniami. Celem jest stworzenie jednolitej, 

niezawodnej i bezpiecznej sieci. 

 

• System technologii informatycznej (SOU) 

System ten jest wykorzystywany do obsługi biurowej. Powinien być zabezpieczony tak jak system 

informatyczny. Wymagane jest bezpieczeństwo oprogramowania i danych. Należy pamiętać  

o ochronie przed atakami fizycznymi. Administrator sieci powinien aktualizować wszystkie 

zabezpieczenia programowe i antywirusowe. 

 

• System technologii informatycznej (SOT) 

Jest to system odpowiedzialny za ochronę techniczną systemu elektrowni. Obejmuje takie funkcje 

bezpieczeństwa jak: 

• sygnalizacja włamania i napadu, 

• sygnalizacja alarmu pożarowego, 

• system telewizji przemysłowej, 

• kontrola dostępu. 

Należy pamiętać o stosowaniu urządzeń umożliwiających bezpieczną pracę tego systemu.  

Zalecane są zabezpieczenia mechaniczne i za pomocą oprogramowania. Dostęp do tego systemu 

powinien być autoryzowany. 

 

• System technologii informatycznej (SST) 

System jest odpowiedzialny za monitorowanie urządzeń i parametrów sieci elektroenergetycznej. 

Kluczowe znaczenie ma monitorowanie przepływu danych, dzięki czemu możliwe jest szybkie 

wykrycie ataku i ograniczenie jego skutków. Należy również pamiętać o ochronie fizycznej urządzeń. 

Autoryzowany dostęp, wyłączone nieużywane kanały lub wejścia. 

 

• System technologii informatycznej (SCADA) 

System ten przeznaczony jest do obsługi podstawowych funkcji systemu energetycznego.  

Do jego obowiązków należą zadania takie jak sterowanie, sygnalizacja i odczyt pomiarów, stanów  

i automatyki stacji. Większość z tych zadań jest realizowana w ramach sieci OT i powinna być 

odpowiednio zabezpieczona dla tej sieci. Kluczem do stworzenia odpowiednich zabezpieczeń dla tego 

systemu jest zrozumienie zagrożeń i potencjalnych słabych punktów. Urządzenia i wyposażenie 

powinny umożliwiać budowanie w pełni zabezpieczonego systemu. 

 

• System technologii informatycznej (TELCO) 

System łączności głosowej również jest narażony na ataki. Zabezpieczenie go wiąże się z fizycznym 

zabezpieczeniem połączeń i urządzeń. Ważne jest, aby przeszkolić operatorów i monitorować pracę 

systemu w celu jak najszybszego wykrycia potencjalnego ataku. Warto pamiętać o zmianie haseł 

fabrycznych i późniejszej ich zmianie co jakiś czas. 

4.4.6. System telewizji przemysłowej (CCTV) 

4.4.6.1. Wykaz norm 

4.4.6.1.1. Przepisy, normy i standardy 

1 PN-EN 62676-4 2015  
System nadzoru przy użyciu kamer stosowany w ochronie. Wytyczne 

dotyczące stosowania  

2 PN-EN 50132-1  
Systemy nadzoru z zastosowaniem telewizji przemysłowej w 

ochronie. Wymagania systemowe. 

3 PN-EN 50173-1 
Technologia informatyczna. System okablowania strukturalnego. 

Wymagania ogólne. 

4 PN-EN 50173-2 
Technologia informatyczna. System okablowania strukturalnego. 

Pomieszczenia biurowe. 
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5 PN-EN 50173-3 
Technologia informatyczna. System okablowania strukturalnego. 

Budynki przemysłowe. 

6 PN-EN 50173-4 
Technologia informatyczna. System okablowania strukturalnego. 

Budynki mieszkalne. 

7 PN-EN 50173-5 
Technologia informatyczna. System okablowania strukturalnego. 

Centra danych. 

8 
System alarmowy CLC/TS 

50390 

System alarmowy – Mieszany i zintegrowany system alarmowy – 

Wymagania ogólne. 

 

4.4.6.2. Opis ogólny 

Standardy telewizji przemysłowej są powszechnie znane jako nadzór przy użyciu kamer. Obwód zamknięty 

oznacza, że transmisja zazwyczaj odbywa się do ograniczonej/zamkniętej liczby monitorów,  

w przeciwieństwie do zwykłej telewizji, która jest nadawana ogółowi społeczeństwa.  

Sieci telewizji przemysłowej są powszechnie wykorzystywane do wykrywania i powstrzymywania działań 

przestępczych oraz rejestrowania naruszenia ruchu, ale są również wykorzystywane w nadzorze mienia. 

Problemy zwykle pojawiające się w systemie telewizji przemysłowej związane są z RODO oraz nagrywaniem 

personelu. Należy to wyjaśnić z wyprzedzeniem i uwzględnić przy pozycjonowaniu kamer telewizji 

przemysłowej. 

Należy rozważyć system telewizji przemysłowej podłączony do stacji meteorologicznej na morskiej stacji 

elektroenergetycznej, z dostępem dla osób trzecich. W tym konkretnym przypadku – operatorzy HEMS, którzy 

mogą z wyprzedzeniem ocenić warunki na placu budowy przed dotarciem na miejsce w razie wypadku. 

4.4.6.2.1. Rodzaje systemów telewizji przemysłowej 

System analogowy – zastosowany kabel koncentryczny, zastosowane złącza BNC (Bayonet Neill Concelman). 

Ciągłe przesyłanie sygnału wideo. Względnie niska rozdzielczość obrazu. 

Sygnał cyfrowy - sygnał digitalizowany na poziomie kamery. 

Adres IP sieci  – możliwość wykorzystania go w przypadku kamer analogowych lub cyfrowych, system ten 

wykorzystuje serwer wideo do przesyłania strumieniowo nagrania przez Internet. 
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EN PL 

Image storage Przechowywanie obrazu 

Connection Przyłącze 

Image Support Obsługa obrazu 

VISION ENVIRONMENT ŚRODOWISKO WIZYJNE 

Operation and data management Obsługa i zarządzanie danymi 

Coupling with other systems Praca z innymi systemami 

SYSTEM MANAGEMENT ZARZĄDZANIE SYSTEMEM 

System integrity Integralność systemu 

Data integrity Integralność danych 

SYSTEM SECURITY BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU 

Rysunek 4.4.6.2.1-1 System telewizji przemysłowej w postaci bloków funkcyjnych do zastosowań związanych z 

bezpieczeństwem 

4.4.6.2.2. Środowisko wizyjne 

Zadaniem systemu telewizji przemysłowej jest przechowywanie obrazów i scen oraz wyświetlanie ich 

operatorowi w dowolnym momencie po nagraniu. Wszystkie elementy sprzętowe składające się na system 

telewizji przemysłowej nazywane są środowiskiem wizyjnym. 

Środowisko wizyjne należy określić zgodnie z trzema funkcjami: 

• generowanie obrazów telewizyjnych (zapis obrazu), 

• transmisja obrazów telewizyjnych i sygnałów kontroli połączeń, 

• prezentacja, przechowywanie i analiza obrazów. 

4.4.6.2.3. Przechwytywanie obrazu 

Celem przechwytywania obrazu jest wygenerowanie obrazu i filmów do późniejszego przetworzenia przez 

system telewizji przemysłowej. Źródło główne gromadzi obrazy i filmy, a źródło dostarcza te dane do funkcji 

obsługi obrazu za pomocą przyłączy. Dane obrazu są wyświetlane w formacie analogowym lub cyfrowym. 

4.4.6.2.4. Przyłącze 

Przyłącza w środowisku wizyjnym dzielą się ze względu na dwie funkcje: 

• przyłącze – media służące do przesyłania sygnałów komunikacyjnych, 

• komunikacja – wszystkie sygnały danych wideo i sterowania wymieniane pomiędzy komponentami 

systemu. 

W przypadku współpracy z innymi sieciami lub aplikacjami system telewizji przemysłowej można podzielić 

na elementy, które będą się komunikować za pośrednictwem połączeń dedykowanych dla innych rodzajów 

systemów. 

4.4.6.2.5. Obsługa obrazu 

Obsługa obrazu podzielona jest ze względu na podstawowe funkcje: 

• analiza – przechowywanie, 

• prezentacja obrazu, 

• sekwencja obrazów. 

Obsługa obrazu może być realizowana za pomocą jednego urządzenia lub kilku urządzeń składających się na 

jeden system telewizji przemysłowej (rejestratory, monitory, analizatory obrazu, zdalne stacje robocze).  

Nie wyklucza się stosowania tylko jednego urządzenia z możliwością wykonywania kilku zadań obsługi 

obrazu. 

4.4.6.2.6. Analiza 

Pozyskane dane wideo można analizować w celu uzyskania informacji z aktualnych lub zapisanych danych 

wideo. Funkcja analizy może również pochodzić z danych audio lub metadanych. 
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Analiza służy do następujących celów: 

• zapewnianie integralności systemu, 

• interpretacja zapisanych obrazów i filmów, 

• wykrywanie zdarzeń. 

4.4.6.2.7. Przechowywanie zapisów  

Wideo, dźwięk lub metadane powinny być przechowywane na nośniku do późniejszego pobrania. 

Stosowane nośniki: 

• magnetyczne, 

• optyczne, 

• elektroniczne. 

Przechowywane dane można zapisywać w formacie analogowym lub cyfrowym. 

4.4.6.2.8. Ochrona informacji 

Prezentacja informacji to wyświetlanie obrazów telewizyjnych jako pojedynczych obrazów lub jako sekwencji 

obrazów składającej się z kolejnych obrazów w formie widocznej dla operatora systemu. Jednocześnie może 

być wyświetlany co najmniej jeden obraz telewizyjny, a dodatkowo mogą być wyświetlane inne dane, takie 

jak strumień dźwięku lub metadane. 

4.4.6.2.9. Zarządzanie systemem 

Zarządzanie systemem telewizji przemysłowej odbywa się poprzez interfejs użytkownika służący do 

zarządzania danymi i działaniami w systemie telewizji przemysłowej. 

System zarządzania dzieli się na dwie funkcje systemowe: 

• obsługa i zarządzanie danymi, 

• przechwytywanie, przesyłanie, przechowywanie i prezentacja obrazów wizualnych oraz innych 

danych lub metadanych, 

• interfejsy łączące system telewizji przemysłowej z innymi systemami. 

Powyższe funkcje systemowe nie dotyczą odrębnych urządzeń, gdyż jedno urządzenie może być 

przystosowane do realizacji wielu zadań. 

4.4.6.2.10. Zarządzanie danymi 

System telewizji przemysłowej zarządza danymi i informacjami, a oprócz danych wideo obsługuje inne 

pozyskane dane z innych urządzeń lub systemów, takie jak dane audio czy metadane. Zarządzanie danymi  

i informacjami składa się z następujących funkcji systemu: 

• pozyskiwanie danych, 

• transmisja danych pomiędzy komponentami systemu, 

• przechowywanie obrazu, 

• prezentacja danych. 

Powyższe funkcje są realizowane przez urządzenia składające się na system telewizji przemysłowej lub 

oprogramowanie tych urządzeń. 

Rodzaje metadanych: 

• pliki rejestrów generowane i przechowywane przez system, 

• dane związane z rzeczywistymi danymi wideo, 

• dane systemowe o stanie systemu (pamięć itp.). 
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4.4.6.2.11. Zarządzanie operacyjne 

Zarządzanie działaniami obejmuje wszystkie działania użytkownika systemu, jak również działania 

spowodowane zdarzeniami. 

Zdarzenie to zdarzenie w świecie rzeczywistym, takie jak pożar, włamanie i inne sytuacje zagrażające życiu 

ludzkiemu lub mieniu. 

Zdarzenie powinno aktywować procedury alarmowe w systemie telewizji przemysłowej.  

Sygnał uruchamiający procedurę alarmową może być wynikiem obsługi obrazu (VCA lub VMD), sygnału  

z czujki dymu lub ruchu oraz sygnałów z instalacji zewnętrznej, takiej jak EAS i powiązane instalacje. 

Reakcja na alarm powinna generować wewnętrzne działania instalacji takie jak zmiana widoku kamery, 

prezentacja obrazów operatorowi. Zaleca się, aby reakcja ta wywoływała również powiadomienie zewnętrznej 

instalacji alarmowej centrum odbiorczego. 

W wyniku uruchomienia procedury alarmowej system telewizji przemysłowej powinien spełniać określone 

wymagania użytkownika/operatora w oparciu o wcześniej przyjęte założenia. Obejmuje to konfigurację 

systemu, sterowanie systemem i inne działania inicjowane przez operatora. 

4.4.6.2.12. Interfejsy do innego systemu obsługującego system telewizji przemysłowej 

W celu połączenia i poprawnej pracy systemu telewizji przemysłowej z innymi systemami należy szczegółowo 

określić formaty poleceń i danych dla obu systemów. Interfejsy systemów współpracujących muszą 

umożliwiać dwustronny i dogodny dostęp do funkcjonalności i danych. 

Dopuszcza się łączenie systemu telewizji przemysłowej z innymi systemami takimi jak: 

• systemy bezpieczeństwa (system antywłamaniowy strefy chronionej, system antypaniczny, kontrola 

dostępu, alarm pożarowy), 

• system zarządzania bezpieczeństwem (centrum odbioru lub monitorowania alarmów ARC, RVRC), 

• inne systemy niezwiązane z bezpieczeństwem systemu. 

4.4.6.2.13. Bezpieczeństwo systemu telewizji przemysłowej 

Głównym celem zabezpieczenia systemu telewizji przemysłowej jest ostrzeganie użytkownika/operatora  

o wszelkich awariach oraz ochrona przed celowym i niezamierzonym zakłóceniem systemu. 

Bezpieczeństwo systemu zależy od integralności systemu i integralności danych: 

• wymagane elementy integralności systemu, 

• wykrywanie uszkodzeń elementów oprogramowania i połączeń, 

• ochrona przed sabotażem, 

• zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do systemu, 

• wymagane elementy integralności danych, 

• identyfikacja danych, 

• uwierzytelnianie danych – ochrona danych. 

4.4.6.2.14. Określanie klasy bezpieczeństwa 

Przy projektowaniu systemu telewizji przemysłowej i jego elementów należy uwzględnić klasę 

bezpieczeństwa zapewniającą wymagany poziom bezpieczeństwa. Poziomy bezpieczeństwa powinny 

uwzględniać poziom ryzyka, na który ma wpływ prawdopodobieństwo wystąpienia incydentu, oraz 

potencjalne szkody spowodowane tym zdarzeniem. 

Zakres zadań nadzoru nad elementami, podsystemami i funkcjami systemu telewizji przemysłowej.  

Zakresy te powinny być jasno określone w założeniach i wymaganiach użytkownika/operatora. 

Cztery stopnie ryzyka: 

• Niskie ryzyko (klasa 1), 
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• Ryzyko od niskiego do średniego (klasa 2), 

• Ryzyko od średniego do wysokiego (klasa 3), 

• Wysokie ryzyko (klasa 4). 

Niskie ryzyko – System telewizji przemysłowej nie ma poziomu ochrony i ograniczeń dostępu. 

Ryzyko od niskiego do średniego – System telewizji przemysłowej ma niski poziom ochrony i niski poziom 

ograniczenia dostępu. 

Ryzyko od średniego do wysokiego – System telewizji przemysłowej ma wysoki poziom ochrony i wysoki 

poziom ograniczenia dostępu. 

Wysokie ryzyko – System telewizji przemysłowej ma bardzo wysoki poziom ochrony i bardzo wysoki poziom 

ograniczenia dostępu. 

Prawdopodobieństwo zdarzenia i rozmiar konsekwencji w podziale na klasy. 

• Klasa 1 – niskie prawdopodobieństwo, niewielkie konsekwencje, 

• Klasa 1-2 – niskie prawdopodobieństwo, poważne konsekwencje, 

• Klasa 2-3 – wysokie prawdopodobieństwo, niewielkie konsekwencje, 

• Klasa 4 – wysokie prawdopodobieństwo, poważne konsekwencje. 

4.4.6.3. Wymagania funkcjonalne 

4.4.6.3.1. Przechwycone obrazy 

Obrazy z danego regionu powinny mieć wystarczającą dokładność i stopień szczegółowości, aby umożliwić 

użytkownikowi/operatorowi uzyskanie odpowiednich informacji. Większość systemów modyfikuje obraz 

przed zapisaniem poprzez konwertowanie między formatem analogowym a cyfrowym, rozwiązywanie 

problemów z rozdzielczością lub szyfrowaniem. Wymagana jest możliwość przeniesienia nośnika pamięci w 

taki sposób, aby możliwe było odczytanie danych za pomocą urządzenia zastępczego. 

System CCTV powinien umożliwiać: 

Tabela 4.4.6.3.1-1 Poziomy bezpieczeństwa CCTV 

SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ (CCTV)  

POZIOM 

BEZPIECZEŃSTWA  

  1 2 3 
4 

kopie bezpieczeństwa danych     X 
X 

obsługa pamięci bezpieczeństwa danych w przypadku awarii       
X 

sygnał wyzwalający odpowiedź barymetryczną z maksymalnym czasem 

oczekiwania wynoszącym   1s 500 ms 
250 ms 

odtworzenie obrazu z pamięci z maksymalnym czasem po zdarzeniu lub po 

faktycznym zarejestrowaniu     2 s 
1s 

 

Przeglądanie obrazów na żywo lub kopiowanie i eksportowanie obrazów nie powinno mieć wpływu na 

przechowywanie obrazów. Prędkość zapisu skonfigurowana w systemie CCTV powinna być zagwarantowana 

w każdym trybie normalnej pracy. System powinien umożliwiać skonfigurowanie maksymalnego okresu 

przechowywania. 

System powinien również mieć możliwość automatycznego usuwania obrazów po upływie okresu 

przechowywania. Obrazy zapisane jako zabezpieczone przed usunięciem są przechowywane przez system 

przez dłuższy czas określony podczas konfiguracji systemu. Nie zaleca się przekraczania maksymalnego czasu 

przechowywania dopuszczalnego przez obowiązujące przepisy krajowe. 

System powinien być wyposażony w sygnalizację dla operatora o małej pojemności nośników. 
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4.4.6.3.2. Archiwizacja kopii zapasowych 

System telewizji dozorowej powinien umożliwiać pozyskiwanie i zachowywanie danych obrazu w celach 

dowodowych lub innych. Powinna istnieć możliwość przywrócenia pobranych danych obrazu bez uszczerbku 

dla możliwości płynnego działania systemu. Jeżeli dane cyfrowe są przesyłane na nośnik pamięci 

pomocniczej, powinny to być identyczne kopie oryginału. Wszystkie te dane wraz ze wszystkimi 

dodatkowymi metadanymi (ATM, VCA, POS, lokalizacja) powinny być możliwe do odzyskania bez utraty 

informacji za pomocą systemu archiwizacji lub w oryginalnej pamięci systemowej. 

Archiwizacja w systemie powinna umożliwiać: 

Tabela 4.4.6.3.2-1 Poziomy bezpieczeństwa archiwizacji 

ARCHIWIZACJA 

POZIOM 

BEZPIECZEŃSTWA  

  1 2 3 
4 

uwierzytelnianie każdego pojedynczego obrazu i sekwencji obrazów       
X 

kopia zapasowa danych obrazu alarmu, automatyczne zaplanowane 

uwierzytelnianie każdego obrazu i sekwencji obrazów       

X 

kopia zapasowa danych obrazu alarmu na żądanie     X 
X 

weryfikacja pomyślnej kopii zapasowej obrazu     X 
X 

 

4.4.6.3.3. Przyłącze 

Wszystkie połączenia w systemie telewizji przemysłowej powinny być tak zaprojektowane, aby 

zminimalizować możliwość opóźnienia, zmiany, zmiany i utraty sygnałów lub komunikatów. Wymagane jest 

monitorowanie połączeń pomiędzy elementami systemu; powinny być one monitorowane zgodnie z opisem. 

Tabela 4.4.6.3.3-1 Poziomy bezpieczeństwa funkcjonalności systemu 

SYSTEM POWINIEN REALIZOWAĆ  

POZIOM 

BEZPIECZEŃSTWA  

  1 2 
3 4 

weryfikacja połączenia w regularnych odstępach czasu o maksymalnej długości     
30s 10s 

próba ponownego ustanowienia połączenia następującą liczbę razy przed 

powiadomieniem użytkownika     
5 2 

powiadomienie operatora o uszkodzeniu przyłącza najpóźniej po     
180 s 30 s 

4.4.6.3.4. Wspólne połączenia 

Strumienie obrazów dzielące wspólne połączenia powinny być zaprojektowane i skonfigurowane tak, aby nie 

oddziaływały negatywnie na siebie, jak również na inne komunikaty w normalnym trybie pracy. 

Dla poziomów bezpieczeństwa 3 i 4, jeżeli system jest zaprojektowany i skonfigurowany w taki sposób, aby 

jeden operator lub wielu operatorów żądało obrazów za pośrednictwem wspólnego połączenia, a jednoczesne 

żądanie strumieni wideo wysyłanych ze wszystkich możliwych stacji roboczych może w dowolnym momencie 

spowodować przekroczenie dostępnej przepustowości wspólnego połączenia, system powinien zapewniać 

możliwość skonfigurowania maksymalnej przepustowości lub liczby strumieni obrazów do stacji roboczych 

operatorów. 

4.4.6.3.5. Obraz 

W systemie telewizji przemysłowej przy wyświetlaniu obrazów, niezależnie od tego, czy składają się z całego 

obrazu źródłowego czy jego części, proporcja obrazu wyświetlanego powinna być taka sama jak obrazu 
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źródłowego oryginalnego. Wszelkie napisy informacyjne, takie jak znaczniki czasu, nazwy kamer utworzone 

przez system, nie powinny mieć wpływu na sam obraz. 

Wszystkie informacje nadpisywane przez system, takie jak maski obiektów, linie trajektorii i informacje 

klasyfikacyjne, powinny być przetwarzane jako metadane i nie powinny mieć wpływu na sam obraz. Jedynie 

wpływ strefy prywatności na interesujący obszar obrazu jest dopuszczalny w celu ukrycia widoku obszarów 

wrażliwych dla celów ochrony prywatności. 

4.4.6.3.6. Zarządzanie systemem telewizji przemysłowej 

System powinien być tak skonfigurowany, aby wyraźnie rozróżniał dane, których może żądać 

użytkownik/operator, a także dane wynikające ze zdarzeń. Dane alarmowe powinny być uszeregowane w taki 

sposób, aby miały pierwszeństwo przed danymi wskazywanymi w sposób ciągły. 

Interfejs użytkownika powinien być prosty i szybki dla użytkownika/operatora. Stan systemu powinien być 

automatycznie wykrywany, przetwarzany i wyświetlany. Wszystkie sytuacje awaryjne powinny być 

zidentyfikowane i dostępne niezwłocznie wraz ze spójną dokumentacją zdarzenia. 

Obrazy wyświetlane użytkownikowi/operatorowi powinny być odpowiednio i jednoznacznie oznakowane 

jako obrazy na żywo lub odtwarzane. Obrazy wideo wyzwalane przez zdarzenie powinny być oznakowane  

w celu odróżnienia ich od obrazów żądanych przez użytkownika/operatora. 

Warunkiem wstępnym dla systemu jest to, aby zawsze miał możliwość przekazania 

użytkownikowi/operatorowi informacji o stanie najważniejszych funkcji istotnych dla funkcjonowania 

systemu. 

Wymagania dla sygnalizacji priorytetowej: 

• system powinien sygnalizować, gdy występuje więcej niż jeden aktywny alarm, 

• oprócz wyświetlanych informacji dla użytkownika/operatora na żądanie mogą być wyświetlane 

dodatkowe dane, jednak należy zachować widoczność informacji z przypisanymi priorytetami, 

• normalna praca systemu CCTV nie powinna zatrzymywać sygnalizacji alarmowej. 

System powinien być w stanie rozróżnić stany systemu, które mogłyby wyzwolić sygnał wyzwalający,  

jak również rozróżnić stany alarmowe, usterki i nieupoważnione ingerencje. 

System powinien być wyposażony w wizualne i dźwiękowe środki informowania użytkownika/operatora  

o zdarzeniach, alarmach i uszkodzeniach. 

Dla poziomów bezpieczeństwa 3 i 4 system powinien wyświetlać informacje związane z alarmem.  

Informacje te powinny zawierać co najmniej: 

• pochodzenie lub źródło alarmu, 

• rodzaj alarmu, 

• datę i czas alarmu, 

• poziom priorytetu. 

 

4.4.6.3.7. Rejestry systemu 

System powinien prowadzić dokładną i kompletną dokumentację w czasie określonym przez 

użytkownika/operatora. Wszystkie dane w rejestrze powinny być uporządkowane i wyświetlane w kolejności 

chronologicznej. System powinien być tak skonfigurowany, aby uniemożliwić nieuprawnioną edycję i zmianę 

danych w rejestrze. 
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Tabela 4.4.6.3.7-1 Minimalne wymagane dane do rejestru  

SZCZEGÓŁY REJESTRU 

POZIOM 

BEZPIECZEŃSTWA  

  1 2 3 
4 

alarm    X X 
X 

sabotaż     X 
X 

utrata sygnału wideo     X 
X 

odtwarzanie sygnału wideo     X 
X 

utrata zasilania   X X 
X 

awaria ważnych funkcji     X 
X 

naprawa po utracie istotnej funkcji     X 
X 

komunikaty o awariach/błędach wyświetlane użytkownikowi/operatorowi po 

utracie ważnej funkcji       
X 

reset, uruchomienie i zatrzymanie systemu   X X 
X 

czynności diagnostyczne       
X 

eksportowanie, kopiowanie/drukowanie z identyfikatorem źródła obrazu     X 
X 

logowanie i wylogowywanie użytkowników/operatora     X 
X 

zmiany kodów autoryzacji     X 
X 

sterowanie kamerami ruchomymi       
X 

wyszukiwanie i odtwarzanie obrazu     X 
X 

ręczne wprowadzanie zmian parametrów systemu     X 
X 

potwierdzanie alarmów     X 
X 

przywracanie systemu po alarmie     X 
X 

ustawianie i zmiana daty i czasu     X 
X 

 

4.4.6.3.8. Inny system sprzężony z systemem telewizji przemysłowej 

Poziomy dostępu do innego systemu powinny odpowiadać poziomom wymaganym przez standardy tego 

systemu i nie powinny umożliwiać nieuprawnionego dostępu do systemu CCTV i odwrotnie. 

W przypadku sprzężenia systemu CCTV z innymi systemami należy stosować europejską specyfikację 

techniczną CLC/TS 50398. 

Wspólna funkcja systemów powinna spełniać wszystkie wymagania dotyczące standardów ich stosowania. 

Należy stosować najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące integralności. 

4.4.6.3.9. Bezpieczeństwo systemu telewizji przemysłowej – zgłoszenie uszkodzeń 

Systemy telewizji przemysłowej klasy bezpieczeństwa 2, 3 i 4 powinny mieć możliwość tworzenia kopii 

zapasowych i odzyskiwania wszystkich danych systemowych. 

W systemach z interfejsem użytkownika, które normalnie są obsługiwane zdalnie lub lokalnie przez 

użytkownika/operatora, alarmy z określonych elementów powinny wskazywać ostrzeżenie.  

Wszelkie uszkodzenia powinny być sygnalizowane przy każdym logowaniu nowego użytkownika lub przy 

ponownym uruchomieniu systemu. 
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Informacje przekazywane przez system powinny zawierać co najmniej: 

• godzinę i datę, 

• źródło i rodzaj uszkodzeń. 

Dla systemów z priorytetyzacją alarmów powinien być również sygnalizowany poziom priorytetu. 

Powiadomienia o wykrytych uszkodzeniach nie powinny ukrywać ważnych informacji, takich jak obszar 

zainteresowania. 

System bezpieczeństwa klasy 3 i 4 powinien wykrywać powtarzające się awarie z elementu i generować 

pojedynczy komunikat, a komunikat ten powinien być powtarzany przy każdym logowaniu nowego 

użytkownika/operatora i ponownym uruchomieniu systemu. 

4.4.6.3.10. Monitorowanie stanu zasilania 

W celu uzyskania wysokiego stopnia ochrony system telewizji dozorowej powinien być zasilany z dwóch 

oddzielnych źródeł zasilania: 

• zasilanie podstawowe (zasilanie z głównej instalacji rozdziału energii), 

• zasilanie awaryjne (zasilanie z UPS wyposażonego w baterię akumulatorów). 

Dla systemu zabezpieczeń klasy 3 i 4, awaria zasilania lub zanik zasilania ze źródeł głównych i awaryjnych 

powinny być monitorowane przez system. Jeżeli system jest nadzorowany zdalnie, sygnał usterki powinien 

zostać wysłany do lokalizacji zdalnej. Uszkodzenie zasilania lub zanik zasilania również zawsze powinny być 

sygnalizowane lokalnie. Wymaga się, aby po usunięciu awarii system telewizji dozorowej powracał do 

normalnej pracy. Jeżeli po przywróceniu zasilania system nie jest w stanie powrócić do ustawień sprzed awarii, 

zdarzenie to powinno zostać zarejestrowane i sygnalizowane użytkownikowi/operatorowi. 

4.4.6.3.11. Monitorowanie stanu układu i podzespołów 

System CCTV z poziomem bezpieczeństwa 3 i 4 powinien reagować na uszkodzenia urządzeń systemu 

sygnalizując awarię najważniejszych funkcji w ciągu 100 sekund od wystąpienia awarii. 

4.4.6.3.12. Wykrywanie nieupoważnionych ingerencji 

System telewizji przemysłowej powinien być zabezpieczony przed sabotażem zgodnie z wytycznymi  

w zakresie wykrywania z poniższej tabeli. 

Tabela 4.4.6.3.12-1 Poziomy bezpieczeństwa wykrywania nieupoważnionych ingerencji 

WYKRYWANIE NIEUPOWAŻNIONYCH INGERENCJI  

POZIOM 

BEZPIECZEŃSTWA  

  1 2 3 
4 

nieupoważniona ingerencja w urządzenia wyszczególnione w wymaganiach 

określonych przez użytkownika 
    X X 

utrata sygnału wideo   X X X 

warunek – jeżeli urządzenie do przechwytywania obrazu nie obejmuje całego 

określonego pola widzenia 
    X X 

celowe przykrycie lub zaślepienie urządzenia obrazującego     X X 

wymiana jakichkolwiek danych wideo w miejscu źródła obrazu, połączenia lub 

obsługi 
      X 

znacząca redukcja kontrastu obrazu       X 

nagły zanik zasilania     X X 
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4.4.6.3.13. Ochrona dostępu 

Każdy system telewizji przemysłowej powinien mieć określone poziomy dostępu w systemie autoryzacji. 

Obejmuje to dowolny dostęp poprzez zdalną stację roboczą lub zewnętrzny system zintegrowany z systemem 

telewizji przemysłowej. 

Poziomy dostępu: 

• Poziom 1 – dostęp dla każdej osoby, 

• Poziom 2 – dostęp dla każdego użytkownika, 

• Poziom 3 – dostęp dla administratorów systemu, 

• Poziom 4 – dostęp dla obsługi serwisowej lub producenta. 

Dostęp do poziomu 4 powinien być ograniczony kluczem, hasłem lub podobnymi ograniczeniami.  

Dostęp na tym poziomie jest zabroniony bez uprzedniej zgody z poziomu 3. 

Tabela 4.4.6.3.13-1 Poziomy bezpieczeństwa poziomów dostępu 

FUNKCJE POZIOMU DOSTĘPU 

POZIOM 

BEZPIECZEŃSTWA 

  1 2 3 
4 

konfiguracja systemu n.d. n.d. d d 

zmiana kodów uprawnień osobistych n.d. d d d 

przypisywanie i usuwanie użytkowników i kodów autoryzacji poziomu 2 n.d. n.d. d d 

reset do ustawień fabrycznych n.d. n.d. d d 

zmiany w systemie n.d. n.d. d d 

uruchamianie lub zatrzymywanie systemu CCTV lub jego elementów n.d. n.d. d d 

Legenda do symboli: n.d. – niedozwolone, d – dozwolone 

4.4.6.3.14. Klasy środowiskowe 

Elementy systemu CCTV powinny nadawać się do wykorzystania w następujących klasach środowiskowych: 

• Klasa środowiska 1 – środowisko wewnętrzne, 

• Klasa środowiska 2 – środowisko wewnętrzne, 

• Klasa środowiska 3 – środowisko zewnętrzne – pod dachem, 

• Klasa środowiska 4 – środowisko zewnętrzne – niezadaszone. 

Elementy systemu CCTV powinny być tak dobrane, aby działały prawidłowo przy narażeniu na oddziaływanie 

poszczególnych klas środowiska, dla których zostały zaprojektowane. 

4.4.6.3.15. Test systemu 

Próby funkcjonalne zastosowanych elementów systemu telewizji przemysłowej powinny być co najmniej 

próbą lub pomiarem najważniejszych funkcji komponentu stosowanego w systemie. Zgodnie z wytycznymi 

funkcjonalnymi określonymi w projekcie w zakresie roli, jaką element ma odgrywać w systemie.  

Kryterium pomyślnego wyniku nie powinna być zmiana właściwości użytkowych elementów oraz żadna 

znacząca zmiana pomiarów w trakcie badania. 

Zaleca się opracowanie planu badań, który powinien opierać się na dwóch głównych punktach: 

• wsparcie akceptacji funkcjonalności, 

• wsparcie okresowej walidacji systemu i funkcji. 
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4.4.7. Kontrola dostępu 

4.4.7.1. Wykaz norm 

4.4.7.1.1. Przepisy, normy i standardy 

1. 
EN 60839-11-1:2013 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń – Część 11-1: 

Elektroniczne systemy kontroli dostępu – Wymagania dotyczące systemów 

i komponentów 

 

4.4.7.2. Informacje ogólne 

Istnieje norma Europejska EN 60839-11-1:2013 Część 11-1 dotycząca systemów kontroli dostępu. 

System kontroli dostępu musi być zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwiać upoważnionym osobom 

wchodzenie lub wychodzenie z obszaru kontrolowanego oraz aby uniemożliwiać osobom nieupoważnionym 

wchodzenie lub wychodzenie z obszaru kontrolowanego. Układ sterowania można rozszerzyć o rejestrację  

i raportowanie odpowiednich działań. 

Ten układ różnych zabezpieczeń należy przewidzieć przede wszystkim w celu zapewnienia bezproblemowej 

ciągłości pracy stacji. Przy projektowaniu systemu kontroli dostępu należy zwrócić szczególną uwagę  

na zminimalizowanie uciążliwości związanych z użytkowaniem systemu przez uprawnionych użytkowników. 

Zaleca się, aby wdrożenie systemu kontroli dostępu odbywało się zgodnie z poniższą procedurą: 

• ocena ryzyka i określanie klasy bezpieczeństwa, 

• dobór systemu i jego elementów, 

• analiza wykorzystania, 

• montaż systemu, 

• testy systemu i przekazanie użytkownikowi, 

• obsługa i konserwacja systemu. 

4.4.7.3. Określanie poziomu ryzyka 

Ważne jest określenie poziomu oceny ryzyka i klasy bezpieczeństwa na platformie za pomocą poniższej  

4-stopniowej skali (zgodnie z normą Europejską EN 60839-11-1:2013): 

Tabela 4.4.7.3-1 4-stopniowa skala oceny ryzyka [1] 

Klasa 1 2 3 4 

Poziom ryzyka Niski Od niskiego do 

średniego 

Od średniego do 

wysokiego 

Wysoki 

Zastosowanie 
Aspekty 

organizacyjne, 

ochrona obiektów o 

niskiej wartości 

Aspekty 

organizacyjne, 

ochrona obiektów o 

wartości od niskiej 

do średniej 

Mniejsza liczba 

aspektów 

organizacyjnych, 

ochrona obiektów 

handlowych o 

wartości od 

średniej do 

wysokiej 

Głównie ochrona 

infrastruktury 

handlowej lub 

krytycznej o bardzo 

dużej wartości 

Umiejętności/znajomość 

potencjalnych 

intruzów/ataków 

Niskie 

umiejętności, niska 

wiedza na temat 

SKD, brak 

znajomości 

technologii 

tokenów i 

technologii 

informatycznych. 

Niewielkie środki 

finansowe na ataki. 

Średnie 

umiejętności i 

znajomość SKD, 

niska znajomość 

technologii 

tokenów i 

technologii 

informatycznych. 

Niewielkie lub 

średnie środki 

finansowe na ataki. 

Wysokie 

umiejętności i 

znajomość SKD, 

średnia znajomość 

technologii 

tokenów i 

technologii 

informatycznych. 

Średnie środki 

finansowe na ataki. 

Bardzo wysokie 

umiejętności i 

znajomość SKD, 

wysoka znajomość 

technologii 

tokenów i 

technologii 

informatycznych. 

Duże środki 

finansowe na ataki. 
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Typowe przykłady 
Hotel Biura handlowe, 

małe firmy 

Obiekty 

przemysłowe, 

administracyjne, 

finansowe 

Obszary 

szczególnie 

wrażliwe (obiekty 

wojskowe, 

rządowe, B+R, 

krytyczne obszary 

produkcyjne) 

 

4.4.7.4. Funkcjonalność systemu kontroli dostępu 

Funkcjonalność działania systemu kontroli dostępu musi być odpowiednio zaplanowana z uwzględnieniem 

następujących kwestii: 

• wyznaczanie i klasyfikacja stopnia ochrony (stopień ochrony od 1 do 4), 

• interfejs kontrolowanego przejścia (odblokowywanie przejścia personelu i kontrola dostępu do 

drzwi), 

• sygnalizacja (powiadamianie, ostrzeganie, rejestrowanie i monitorowanie ruchu personelu), 

• rozpoznawanie użytkowników (wszystkie dowody personelu), 

• działanie urządzeń inicjujących stan wymuszenia, 

• obejście nastawionych trybów pracy kontrolowanego przejścia, 

• komunikacja pomiędzy systemem kontroli dostępu a konsolą operatorską, 

• samozabezpieczenie systemu kontroli dostępu (np. ochrona sabotażowa, prawidłowa budowa 

urządzeń systemowych, bezpieczny czas podtrzymania danych w przypadku awarii zasilania), 

• rodzaje zasilania głównego panelu sterowania i elementów systemu (zasilanie podstawowe, 

rezerwowe, zintegrowane lub oddzielne). 

 

4.4.7.5. Wymagania środowiskowe 

Każdy element systemu musi funkcjonować prawidłowo we własnym środowisku pracy. Należy stosować 

urządzenia o odpowiednim zabezpieczeniu i odporności w zależności od miejsca pracy (np. odporność na 

wysokie i niskie temperatury, wilgotność lub pole elektromagnetyczne). 

4.4.7.6. Dokumentacja systemu kontroli dostępu 

Producent systemu kontroli dostępu powinien opracować kompletną dokumentację projektową, montażową  

i eksploatacyjną. Dokumentacja musi zawierać wykaz elementów, schematy połączeń i rysunki.  

Dokumentacja musi również zawierać opis funkcjonalny, instrukcje obsługi, informacje serwisowe  

i konserwacyjne. 

4.4.7.7. Oznakowanie elementów systemu kontroli dostępu 

Urządzenia systemu kontroli dostępu powinny być wyraźnie i trwale oznakowane przez producenta 

następującymi informacjami: 

• numer normy, 

• typ elementu, 

• nazwa producenta, 

• stopień ochrony (1-4), 

• klasa środowiskowa (I-IV), 

• data produkcji i numer seryjny. 

4.4.7.8. Przykłady stosowanych podzespołów i urządzeń systemu kontroli dostępu: 

• czytnik kart zbliżeniowych, 

• czytnik linii papilarnych, 

• czytnik naczyń krwionośnych palca, 

• interkom wideo, 

• dotykowy czytnik chipów/tokenów, 
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• karta zbliżeniowa RFID/czytnik ID, 

• czytniki kart magnetycznych, 

• blokada połączenia za pomocą kodu. 

4.4.8. System integracyjny 

System automatyki stacyjnej jest systemem sterowania i nadzoru, który zwykle składa się z trzech 

poziomów hierarchii, w tym poziomu pola, poziomu stacji i poziomu sieci (zdalnego). 

 

W tabeli 4.4.8.-1 na podstawie pracy autorów publikacji Ocena niezawodności automatyki stacyjnej 

oraz integracji funkcjonalnej przedstawiono topologie SAS wraz z poziomem dyspozycyjności. 

Tabela 4.4.8.-1 Topologie  

Topologia 
Zalety Wady Brak 

dyspozycyjności 

(Q sys) 

Niezawodność 

(%) 

MTTF (y) 

Kaskadowa, 

prosta 

Prostota i niskie 

koszty 

Opóźnienie w 

kaskadowej sieci 

szkieletowej. 

Utrata sieci w 

dalszej części 

układu z powodu 

awarii 

inteligentnych 

urządzeń 

elektrycznych lub 

komunikacji 

0,059 94,1 1,7678 

Redundantna, 

kaskadowa 

Większa 

niezawodność w 

porównaniu z 

kaskadowaniem 

prostym 

Opóźnienie w 

kaskadowej sieci 

szkieletowej. 

Dodatkowe koszty 

dla sieci 

komunikacyjnej 

0,0046 99,54 2,6049 

Pierścieniowa 
Niezawodność w 

razie braku 

połączenia 

Opóźnienie 

pierścienia 

0,0033 99,67 3,0518 

Gwiazdowa 
Najmniejsza 

skala opóźnień 

W przypadku 

przełączenia sieci 

szkieletowej stacji  

0,0129 98,71 2,697 

Hybrydowa 
Wysoka 

niezawodność 

Złożoność 

projektowania 

0,0034 99,66 2,9194 

Na podstawie tych danych zalecana topologia zintegrowanego systemu to topologia pierścieniowa lub 

hybrydowa. 

 

Zaleca się, aby wszystkie podłączone dodatkowe układy lub urządzenia miały poziom bezpieczeństwa (SIL)  

i połączenie wykonane w taki sposób, aby poziom bezpieczeństwa SIL wszystkich układów był taki sam. 

 

Poniżej przedstawiono poziom integracji i automatyzacji, w tym ścieżki danych funkcjonalnych od stacji 

elektroenergetycznej do operatora: 
 

Tabela 4.4.8-2 Poziom integracji 

Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej 

Dane eksploatacyjne do systemu 

SCADA 

Dane nieoperacyjne do magazynu 

danych 

Dostęp zdalny do IED 

Aplikacje automatyki stacyjnej 

Integracja inteligentnych urządzeń elektronicznych 

Implementacja inteligentnych urządzeń elektronicznych 

Urządzenia systemu elektroenergetycznego (transformatory, wyłączniki) 
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4.5. Lądowisko dla śmigłowca 

4.5.1. Przepisy ogólne 

4.5.1.1. Zakres i cel 

W wytycznych określone są wymagania techniczne dla lądowisk dla śmigłowców na Morzu Bałtyckim, 

znajdujących się na morskich stacjach elektroenergetycznych do elektrowni wiatrowych. 

Celem wymagań technicznych jest promowanie bezpieczeństwa eksploatacyjnego śmigłowców poprzez 

zapewnienie zgodności konstrukcji śmigłowca i wyposażenia technicznego z wymaganiami niniejszych 

wytycznych. 

Ze względu na lokalizację morskich stacji elektroenergetycznych na Morzu Bałtyckim w bliskiej odległości 

od lądowisk dla śmigłowców w niniejszych wytycznych nie uwzględniono obiektów do tankowania 

śmigłowców. CAP437 nie zaleca również długoterminowego składowania paliwa lotniczego w instalacji 

normalnie z obsługą dorywczą, ponieważ jakość nieużywanego paliwa składowanego na morzu pogarsza się i 

należy je kontrolować co 6 miesięcy, aby zagwarantować bezpieczeństwo lotu. Magazynowanie paliwa 

stwarza również zagrożenie pożarowe. 

Przy wymaganiach z kolejnych rozdziałów, które odpowiadają obowiązującym przepisom i wymaganiom 

międzynarodowych dokumentów prawnych, o których mowa w 4.5.1.2. Wykaz norm, podane jest ich źródło: 

Przykładowo: [2 – (rozdział/akapit) 3.1]. 

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Lotnictwa Cywilnego (pismo ULC-LTL-1/511-0015/01/13 z dnia 

19.02.2013 r.) lądowisko na morskiej stacji elektroenergetycznej nie jest wpisane do rejestru lotnisk cywilnych 

ani lądowisk. 

4.5.1.2. Wykaz norm 

4.5.1.2.1. Przepisy, normy i standardy 

1. 

Załącznik 6 do Konwencji o 

międzynarodowym lotnictwie 

cywilnym 

Eksploatacja statków powietrznych, Część III – Operacje 

międzynarodowe – śmigłowce, załącznik A, rozdział 4: Ograniczenia 

użytkowe i osiągów śmigłowca 

2. 

Załącznik 14 do Konwencji o 

międzynarodowym lotnictwie 

cywilnym 

Lotniska, Tom II, Lotniska dla śmigłowców, wydanie czwarte, lipiec 

2013 r. 

3. CAP 437 

Offshore Helicopter Landing Areas – Guidance on Standards, Civil 

Aviation Authority (UK) [Morskie lądowiska dla śmigłowców – 

Wytyczne w sprawie norm, Urząd Lotnictwa Cywilnego] 

4. Kodeks MODU IMO 
Kodeks dotyczący budowy i wyposażenia ruchomych morskich 

jednostek wiertniczych, rozdziały 9 i 13 

4.5.1.2.2. Dokumenty odniesienia 

5. 
GL IV-6-4 Zasady klasyfikacji i budowy IV Instalacje przemysłowe 

4.5.2. Wymagania ogólne 

4.5.2.1. Lokalizacja lądowiska na morskiej stacji elektroenergetycznej 

Turbulencje i różnice lokalne oraz zmiany temperatur powietrza to zjawiska mające negatywny wpływ na 

bezpieczeństwo operacji lotniczych na stacji elektroenergetycznej. Zjawiska te wynikają z przepływu wiatru 

wokół konstrukcji oraz emisji gazów gorących (np. wypływ gazów odlotowych z awaryjnego agregatu Diesla). 

Ocenie poddaje się wielkość turbulencji spowodowanej przepływem wiatru wokół konstrukcji platformy  

i emisją gorących gazów, w szczególności turbulencji w pobliżu lądowiska, na ścieżkach podejścia 

śmigłowców i w strefie startu. Ocenę należy przeprowadzić dla wszystkich kierunków i prędkości wiatru. 
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Zaleca się stosowanie kryteriów liczbowych dopuszczalnej zmienności w zakresie temperatur i prędkości 

powietrza, określonych w CAP 437 rozdział 2, pkt 2.3. 

Lokalizacja i konstrukcja strefy lądowania zapewnia: 

• odpowiedni odstęp między wirnikami śmigłowca, kadłubem i podwoziem od przeszkód podczas podejścia 

do lądowania, lądowania i startu, 

• możliwe niewielkie turbulencje i niewielkie różnice temperatur powietrza na ścieżce podejścia śmigłowca, 

lądowania i odlotu w każdych warunkach meteorologicznych, 

• powierzchnię wokół obszaru przyziemienia wystarczającą do bezpiecznego poruszania się pasażerów  

i załogi, 

• bezpieczne wyjścia ze strefy lądowania w warunkach normalnej eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych. 

Lądowiska dla śmigłowców powinny być usytuowane w najwyżej położonym punkcie konstrukcji głównej. 

Strefa lądowania jest zorganizowana w taki sposób, aby poniżej zapewnić wystarczający odstęp powietrzny 

bez przeszkód (obejmującą pełne wymiary obszaru końcowego podejścia i startu) o zalecanej wysokości  

co najmniej 3 m [2 – 3.3.6]. 

Zaleca się, aby w dominujących kierunkach wiatru turbulencje występujące za obiektami na platformie  

i strumieniami gorących gazów nie kolidowały ze ścieżką podejścia do lądowania śmigłowca. Oznacza to, że 

na Morzu Bałtyckim obszar lądowania powinien znajdować się na południowy-zachód od środka stacji 

elektroenergetycznej. W przypadku gdy wykonanie zalecenia jest niemożliwe, konieczne może być przyjęcie 

bardziej restrykcyjnych zasad eksploatacyjnych dla lądowiska przy określonych kierunkach wiatru i prędkości. 

4.5.2.2. Wymiary strefy lądowania 

Strefa lądowania na lądowisku dla śmigłowca zawiera jedną strefę obszaru końcowego podejścia i startu  

i jedną zbieżną lub sąsiadującą strefę przyziemienia i wznoszenia [2-3.3.2]. 

Strefa obszaru końcowego podejścia i startu może mieć dowolny kształt, ale musi mieć wystarczający rozmiar, 

aby pomieścić okrąg o średnicy nie mniejszej niż 1,0 D największego przewidywanego śmigłowca  

[2 – 3.3.2A]. 

Strefa TLOF może mieć dowolny kształt, jednak musi mieć wystarczającą wielkość, aby pomieścić: 

• w przypadku śmigłowców o maksymalnej masie do startu wynoszącej (MTOM) 3175 kg lub mniej – 

obszar, w którym można pomieścić okrąg o średnicy nie mniejszej niż 0,83 D największego 

przewidywanego śmigłowca, 

• w przypadku śmigłowców o maksymalnej masie do startu większej niż 3175 kg – obszar, w którym 

można pomieścić okrąg o średnicy nie mniejszej niż 1 D największego przewidywanego śmigłowca 

[2 – 3.3.3]. 

• W przypadku śmigłowców o maksymalnej masie do startu wynoszącej 3175 kg lub mniej zaleca się, 

aby strefa przyziemienia i wznoszenia była wystarczająca, aby pomieścić okrąg o średnicy nie 

mniejszej niż 1 D największego przewidywanego śmigłowca [2 – 3.3.4]. 

 

Tabela 4.5.2.2-1 Wymiary i masa śmigłowca [3] 

 

Rodzaj 

D 

[m] 

Obwód D 

oznaczenie 

Średnica wirnika 

głównego [m] 

Maksymal

na masa 

do startu 

(MTOM) 

[kg] 

 

Dopuszczalna 

MTOM 

1 
2 3 4 5 6 

Bolkow Bo 105D 
12 12 9.9 2400 2,4 t 

EC 135 T2+ 
12.2 12 10.2 2910 2.9t 

Bolkow 117 
13 13 11 3200 3.2t 
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Agusta A109 
13.05 13 11 2600 2.6t 

Dauphin AS365 N2 
13.68 14 11.93 4250 4.3t 

Dauphin AS365 N3 
13.73 14 11.94 4300 4.3t 

EC 155B1 
14.3 14 12.6 4850 4.9t 

Sikorsky S76 
16 16 13.4 5307 5.3t 

Agusta/Westland AW 139 
16.66 17 13.8 6400 6.4t 

Bell 412 
17.13 17 14.02 5397 5.4t 

Bell 212 
17.46 17 14,63 5080 5.1t 

Super Puma AS332L 
18.7 19 15.6 8599 8.6t 

Bell 214ST 
18.95 19 15.85 7936 8.0t 

Super Puma AS332L2 
19.5 20 16.2 9300 9.3t 

EC 225 
19.5 20 16.2 11 000 11.0t 

Sikorsky S92 
20.88 21 17.17 12 020 12.0t 

Sikorsky S61N 
22.2 22 18.9 9298 9.3t 

EH 101 
22.8 23 18.6 14 600 14.6t 

Uwaga: Przy projektowaniu nowej lub odbudowie starej strefy lądowania zaleca się sprawdzanie  

u producentów wymiarów i mas obecnie produkowanych wersji helikopterów, generalnie nowe wersje  

są większe i cięższe od starszych. 

4.5.3. Wytrzymałość konstrukcji wsporczej pokładu i strefy lądowania 

Do celów określania wymiarów elementów konstrukcyjnych inne obciążenia (ładunek, śnieg, lód itp.) należy 

rozpatrywać jednocześnie lub oddzielnie, w zależności od przewidywanych warunków eksploatacji.  

Jeżeli obciążenia te nie są znane, jako podstawę można wykorzystać dane zawarte w pkt 4.5.3.1.  

Obliczeniowe warunki obciążenia. 

4.5.3.1. Obliczeniowe warunki obciążenia 

Należy uwzględnić następujące przypadki obciążeń obliczeniowych: 

4.5.3.1.1. Warunki obciążenia nr 1 (L1) 

Śmigłowiec przymocowany na pokładzie z następującymi siłami pionowymi i poziomymi działającymi 

jednocześnie: 

4.5.3.1.1.1. Siła nacisku koła lub płozy P, działająca pionowo w dwóch punktach 

równocześnie wynikających z położenia mocowania i rozmieszczenia kół lub podpór 

zgodnie z konstrukcją śmigłowca 

 

Rysunek 4.5.3.1.1-1 Obciążenia od płóz/kół śmigłowca [5] 

P = 0,5xG [kN],          (4.5.3.1.1-1) [5] 

gdzie: 

P – siła rozłożona równomiernie na powierzchni styku f = 30 x 30 cm dla pojedynczego koła lub według 

danych dostarczonych przez producentów śmigłowców, dla podwójnych kół lub płóz określana indywidualnie 

zgodnie z podanymi wymiarami [kN], 
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G – maksymalna dopuszczalna masa do startu [kN], 

e – Odległość koła lub płozy zgodnie z przewidywanym typem śmigłowca. 

 Maksymalną masę do startu można pomnożyć przez współczynnik wzmocnienia dynamicznego 

bazujący na przewidywanych ruchach stacji dla tego warunku, jeżeli dotyczy. 

4.5.3.1.1.2. Siła pionowa nacisku na podpory pokładu ze względu na ciężar lądowiska 

dla śmigłowca 𝑴𝑫 

MD [kN]           

4.5.3.1.1.3. Równomiernie rozłożone obciążenie pionowe na całym pokładzie 

śmigłowca, z uwzględnieniem śniegu, ładunku, personelu itp. 

p = 2 kN/m2 

4.5.3.1.1.4. Siły poziome działające na punkty mocowania śmigłowca 

H = WH [kN], gdzie: 

WH – obciążenie wiatrowe śmigłowca w punktach mocowania. 

4.5.3.1.1.5. Siła pozioma nacisku na podpory pokładu ze względu na ciężar  

i konstrukcję pokładu śmigłowca 

H = WS [kN], gdzie: 

WS – obciążenie wiatrowe konstrukcji lądowiska dla śmigłowca, przy prędkości wiatru dopuszczonej do 

eksploatacji śmigłowca VW, 

VW – prędkość wiatru, którą należy przyjąć zgodnie z lokalnymi warunkami pogodowymi, 25 m/s, jeżeli nie 

są dostępne inne odpowiednie dane. 

4.5.3.1.2. Warunki obciążenia nr 2 (L2) 

Obciążenie od uderzenia podczas lądowania śmigłowca następującymi siłami działającymi jednocześnie: 

4.5.3.1.2.1. Obciążenie koła lub płozy P w dwóch punktach jednocześnie,  

w dowolnym (najbardziej niekorzystnym) punkcie pokładu śmigłowca (strefa 

lądowania + strefa bezpieczeństwa) 

Patrz rysunek 4.5.3.1.1-1 Obciążenia od płóz/kół śmigłowca. 

P = 0,75xG [kN]         (4.5.3.1.2.1-2) [5] 

Jeżeli lądowisko dla śmigłowca jest częścią pokładówki z pomieszczeniami poniżej, siłę P należy zwiększyć 

o 15%. 

4.5.3.1.2.2. Równomiernie rozłożone obciążenie na całym lądowisku śmigłowca  

z uwzględnieniem śniegu lub innych obciążeń środowiskowych 

p = 0,5 kN/m2 [kN] 

4.5.3.1.2.3. Siła pionowa oddziałująca na podpory lądowiska ze względu na ciężar 

własny lądowiska śmigłowca 

MD [kN] 

4.5.3.1.2.4. Siła pozioma oddziałująca na podpory lądowiska ze względu  

na konstrukcję lądowiska śmigłowca 

H = WS [kN] 
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4.5.3.1.3. Warunek obciążenia nr 3 (L3) 

Uderzenie w przypadku lądowania awaryjnego / wypadku o poniższych siłach pionowych: 

4.5.3.1.3.1. Obciążenie od kół i/lub płóz P w dwóch punktach jednocześnie  

w dowolnym (najbardziej niekorzystnym) punkcie lądowiska śmigłowca (strefa 

lądowania + strefa bezpieczeństwa) 

Zob. Rysunek 4.5.3.1.1-1 Obciążenia od płóz/kół śmigłowca. 

P = 1,25xG [kN]         (4.5.3.1.3.1-3) [5] 

4.5.3.1.3.2. Równomiernie rozłożone obciążenie na całym lądowisku śmigłowca  

z uwzględnieniem śniegu lub innych obciążeń środowiskowych 

p = 0,5kN/m2 [kN] 

4.5.3.1.3.3. Siła pionowa oddziałująca na podpory lądowiska ze względu na ciężar 

własny lądowiska śmigłowca 

MD [kN] 

4.5.3.1.3.4. Siła pozioma oddziałująca na podpory lądowiska ze względu  

na konstrukcję lądowiska śmigłowca 

H=WS[kN] 

4.5.3.2. Statyka 

 Obliczenia statyczne (statyka) dla konstrukcji wsporczej zostaną przeprowadzone w formie obliczeń 

bezpośrednich zgodnie z punktem Projekt. Informacje na temat konstrukcji i zastosowanych materiałów 

znajdują się w punkcie 3.2 Materiały. 

 Dowód odpowiedniej wytrzymałości na wyboczenie należy uzyskać zgodnie z CZĘŚCIĄ III - 

PROJEKT dla konstrukcji poddanych naprężeniom ściskającym. 

4.5.3.3. Naprężenia dopuszczalne 

Naprężenia dopuszczalne dla usztywniaczy, dźwigarów i konstrukcji podwodnej: 

 = 235 / (k × γ) [N/mm2]        (4.5.3.3-1) [5] 

k - współczynnik materiałowy; 

k = 295 / (ReH+60)         (4.5.3.3-2) [5] 

γ – współczynnik bezpieczeństwa, wartości wg Tabeli 4.6.3.3-1. 

Tabela 4.6.3.3-1 Współczynniki bezpieczeństwa dla różnych wariantów obciążenia lądowisk śmigłowców [5] 

Element 

konstrukcyjny 

 

L1 L2 L3 

Usztywniacze 

(belki lądowiska) 
1,25 1,10 1,00 

Dźwigary główne 

(dźwigary 

lądowiska) 

1,45 1,45 1,10 

Nośna konstrukcja 

podwodna (układ 

filarowy) 

 

1,7 

 

2,0 

 

1,20 



 
 

 

Strona 371 z 511 
 
 

 

4.5.3.4. Poszycie 

Grubość poszycia nie może być mniejsza niż większa z dwóch następujących wartości: 

t = 𝑛 × 𝑐 × √𝑃 × 𝑘 + 𝑡𝐾 [mm];        (4.5.3.4-1) [5] 

lub 

t = 1,1 × 𝑎 × √𝑝 × 𝑘 + 𝑡𝐾 [mm];       (4.5.3.4-2) [5] 

n = 1 ogólnie; 

= 0,9 w przypadku lądowania z uszkodzeniem śmigłowców (L3) 

P = obciążenie całkowite w [kN] jednego koła lub grupy kół o śladzie f na panelu poszycia F.Wartości dla 

różnych wariantów obciążenia L1, L2, L3 zgodnie z 4.5.3.1. Obliczeniowe warunki obciążenia; 

F = a×b, zob. Rys. 4.5.3.4-1;        (4.5.3.4-3) [5] 

a - szerokość mniejszego boku panelu poszycia (ogólnie rozstaw belek); 

b = szerokość większego boku panelu poszycia. 

Wartość F nie może być większa niż 2,5×a2. 

 

Rysunek 4.5.3.4-1 Powierzchnia panelu poszycia, na którą oddziałuje ślad koła [5] 

 

W przypadku kół o wąskim rozstawie można je zgrupować do jednego śladu koła. 

 

tK - naddatek korozyjny w zależności od materiału, ochrony, warunków roboczych i konserwacji, jeżeli 

występuje [mm]; 

c = współczynnik określany w następujący sposób: 

• w przypadku współczynnika proporcji b/a = 1 i zakresu 0<f/F≤0,3: 

𝑐 = 0,95 × {1,87 − √(
𝑓

𝐹
) × (3,4 − 4,4 ×

𝑓

𝐹
)}    (4.5.3.4-4) [5] 

• w przypadku współczynnika proporcji b/a = 1 i zakresu 0,3<f/F≤1,0: 

𝑐 = 0,95 × (1,20 − 0,40 ×
𝑓

𝐹
)      (4.5.3.4-5) [5] 

• w przypadku współczynnika proporcji b/a≥2,5 i zakresu 0<f/F≤0,3: 
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𝑐 = 0,95 × {2,0 − √(
𝑓

𝐹
) × (5,2 − 7,2 ×

𝑓

𝐹
)}    (4.5.3.4-6) [5] 

• w przypadku współczynnika proporcji b/a≥2,5 i zakresu 0,3<f/F≤1,0: 

𝑐 = 0,95 × (1,20 − 0,517 ×
𝑓

𝐹
)      (4.5.3.4-7) [5] 

W przypadku wartości pośrednich b/a współczynnik c otrzymuje się przez bezpośrednią interpolację. 

p - równomiernie rozłożony nacisk [kN/m2]; 

= wartości dla różnych wariantów obciążenia L1, L2, L3 zgodnie z 4.5.3.1. Obliczeniowe warunki obciążenia. 

4.5.4. Obszary wolne od przeszkód 

Lądowisko musi posiadać sektor wolny od przeszkód. 

 W obszarach wolnych od przeszkód nie mogą występować przeszkody stałe poniżej, na i powyżej 

poziomu strefy lądowania określonej w pkt 4.5.4.1 i 4.5.4.2. 

4.5.4.1. Obszary wolne od przeszkód na i powyżej poziomu strefy lądowania 

 Strefa przyziemienia i wznoszenia w strefie lądowania musi być całkowicie wolna od przeszkód. 

Obiekty, których przeznaczenie wymaga umieszczenia ich w strefie przyziemienia i wznoszenia (takie jak 

oświetlenie), nie mogą przekraczać wysokości 2,5 cm. Obiekty takie mogą być obecne tylko wtedy, gdy nie 

stanowią zagrożenia dla śmigłowców [2 – 3.3.13]. 
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EN PL 

OBSTACLE FREE AREA OBSZAR WOLNY OD PRZESZKÓD 

LIMITED OBSTACLE SECTOR 
SEKTOR OGRANICZAJĄCY 

PRZESZKODY 

FATO/TLOF FATO/TLOF 

LOS LOS 

TOUCHDOWN CIRCLE OKRĄG PRZYZIEMIENIA 

Rysunek 4.5.4.1-1 Obszar wolny przeszkód i sektor ograniczający przeszkody (LOS). Średnica strefy przyziemienia i 

wznoszenia 1D [2] 

Siatki bezpieczeństwa umieszczone wokół strefy lądowania nie mogą wystawać ponad lądowisko [2 – 3.3.14]. 

Obszar wolny od przeszkód dla podejścia i startu śmigłowców obejmuje cały obszar podejścia końcowego i 

startu (FATO) i rozciąga się w sektorze o promieniu co najmniej 210°, którego koniec znajduje się na obwodzie 

okręgu o średnicy D, do odległości zapewniającej niezakłócone proste wznoszenie się śmigłowców, które ma 

obsłużyć strefa lądowania. Obszar wolny od przeszkód graniczy z sektorem ograniczającym przeszkody (LOS) 

- zob. Rysunek 4.5.4.1-1 i Rysunek 4.5.4.1-2 [2 – 4.1.22 ÷ 26]. 
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EN PL 

OBSTACLE FREE AREA OBSZAR WOLNY OD PRZESZKÓD 

LIMITED OBSTACLE SECTOR 
SEKTOR OGRANICZAJĄCY 

PRZESZKODY 

TLOF TLOF 

LOS LOS 

TOUCHDOWN CIRCLE OKRĄG PRZYZIEMIENIA 

FATO FATO 

 

Rysunek 4.5.4.1-2 Obszar wolny przeszkód i sektor ograniczający przeszkody (LOS). Średnica TLOF co najmniej 0,83 D 

[2] 

 

 Poza strefą przyziemienia i wznoszenia dozwolone jest instalowanie niezbędnych obiektów (takich 

jak oświetlenie) pod warunkiem, że ich konstrukcja jest łatwa do zerwania, a maksymalna wysokość wynosi: 

• 25 cm – w przypadku strefy przyziemienia i wznoszenia przeznaczonej dla śmigłowców o wartości 

D większej niż 16 m [2 – 3.3.11]; 

• 5 cm – w przypadku strefy przyziemienia i wznoszenia przeznaczonej dla śmigłowców o wartości  

D nie większym niż 16 m, a także w każdym przypadku, gdy strefa przyziemienia i wznoszenia jest 

zmniejszona [2 – 3.3.12, 3.3.13]. 

4.5.4.2. Obszary wolne od przeszkód poniżej poziomu strefy lądowania 

 Przeszkody nie mogą zakłócać operacji śmigłowcowych w pobliżu strefy lądowania poniżej jej 

poziomu.W bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska dla śmigłowca, w przestrzeni ograniczonej płaszczyznami 

przechodzącymi przez zewnętrzne strefy przyziemienia i wznoszenia (w tym siatki bezpieczeństwa) należy 

zapewnić zabezpieczenie przed przeszkodami lotniczymi dla śmigłowców pod poziomem lądowiska. 

Zabezpieczenie to powinno rozciągać się na łuku co najmniej 180 stopni (mierzonym w poziomie),  

przy gradiencie schodzenia o jedną jednostkę w poziomie do pięciu jednostek w pionie od krawędzi obszaru 

końcowego podejścia i startu w sektorze 180 stopni, zob. Rysunek 4.5.4.2-1. 
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EN PL 

LIMITED OBSTACLE SECTOR ABOVE 

THE LANDING AREA (LOS) 

SEKTOR OGRANICZAJĄCY 

PRZESZKODY NAD STREFĄ 

LĄDOWANIA (LOS) 

SAFETY NETS SIATKI BEZPIECZEŃSTWA 

FATO 

TLOF 

FATO 

TLOF 

PERMITED OBSTACLES INSIDE 

SEMICONE 

PRZESZKODY LOTNICZE 

DOPUSZCZALNE W PÓŁSTOŻKU 

OBSTACLE FREE AREA BELOW THE 

LANDING AREA 

OBSZAR WOLNY OD PRZESZKÓD 

PONIŻEJ STREFY LĄDOWANIA 

DEVIATION OF THE SEMICONE 

ELEMENT FROM VERTICAL 1:3 OR 1:5 

(SEE 4.2.3) 

ODCHYLENIE ELEMENTU 

PÓŁSTOŻKA OD PIONU 1:3 LUB 1:5 

(zob. 4.2.3) 

Rysunek 4.5.4.2-1 Obszary wolne od przeszkód poniżej poziomu strefy lądowania [2] 

 

W przypadku śmigłowców wielosilnikowych eksploatowanych w klasie osiągów 1 lub 2, gradient schodzenia 

można zmniejszyć do jednej jednostki w poziomie do trzech jednostek w pionie w sektorze 180 stopni. 
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Statki i inne przedmioty pływające i stacjonarne, które pomagają w eksploatacji morskiej stacji 

elektroenergetycznej, nie mogą być obecne w miejscach, w których mogłyby one wpłynąć na bezpieczeństwo 

startu lub lądowania śmigłowców na lądowisku. 

4.5.4.3. Oznakowanie przeszkód 

Stałe przeszkody, które mogłyby mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji śmigłowca, powinny 

być dobrze widoczne od góry. Należy na nich namalować pasy o szerokości od 0,5 do 6 metrów w kolorach 

czarno-białym, czarno-żółtym lub czerwono-białym. Kolory powinny w miarę możliwości kontrastować  

z otoczeniem. 

Należy stosować kolorystykę stosowaną w przypadku m.in. masztu telekomunikacyjnego, ramion żurawi  

i wszelkich innych przeszkód w pobliżu strefy lądowania. 

Można stosować odpowiednie oznakowanie kolorystyczne zgodnie z załącznikiem 14 do Konwencji  

o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Lotniska, tom I – Projektowanie i eksploatacja lotnisk, rozdział 6. 

4.5.4.4. Oświetlenie przeszkód 

Konstrukcje stacyjne wsporcze i obiekty, które mogą stanowić zagrożenie dla śmigłowców w nocy lub przy 

słabej widoczności, należy oznakować światłami przeszkodowymi niskiej intensywności typu A zgodnie z 

załącznikiem 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Lotniska, tom I – Projektowanie  

i eksploatacja lotnisk, rozdział 6. Oświetlenie należy zastosować w przypadku: 

• masztu telekomunikacyjnego, 

• ramion żurawi i słupów, 

• innych przeszkód stacyjnych w sąsiedztwie strefy lądowania (FATO) oraz granicy sektora 

ograniczającego przeszkody (LOS). 

Na najwyższej konstrukcji stacyjnej należy zainstalować oświetlenie przeszkodowe niskiej intensywności typu 

B. 

Na obiektach o wysokości powyżej 15 m na poziomach pośrednich w rozstawie co około 10 m należy 

zainstalować oświetlenie przeszkodowe niskiej intensywności typu A. 

Oświetlenie przeszkodowe musi być widoczne ze śmigłowca zbliżającego się do stacji i lądującego w każdym 

kierunku na danym lądowisku. 

Zamiast oświetlenia przeszkodowego dopuszcza się oświetlenie przeszkody pod warunkiem, że zapewnia to 

lepszą identyfikację przeszkody i nie oślepia pilota. 

Rezerwowe źródło zasilania w stacji musi mieć wydajność wystarczającą do ciągłego zasilania (UPS),  

oprócz innych wymaganych odbiorów, całości oświetlenia przeszkodowego. 

4.5.5. Powierzchnia strefy lądowania 

Powierzchnia strefy lądowania, co najmniej w granicach strefy przyziemienia i wznoszenia, powinna 

zapewniać wpływ bliskości ziemi [2 – 5.2.1.1]. 

Uwaga: oznacza to, że poszycie lądowiska śmigłowca nie może być powierzchnią ażurową; jeżeli zewnętrzna 

powierzchnia lądowiska, np. składająca się z paneli wytłaczanych, jest ażurowa, to poszycie pod nią powinno 

być jednolite. 

Niektóre szczególne kwestie należy wziąć pod uwagę w przypadku lądowiska na platformie bez obecności 

obsługi. Norma CAP437 dotycząca morskich lądowisk śmigłowcowych Urzędu Lotnictwa Cywilnego  

w Zjednoczonym Królestwie informuje, że guano i powiązane zanieczyszczenia ptasie okazały się istotnym 

problemem dla instalacji normalnie bez obecności obsługi. W przypadku pozostawienia może to spowodować 

pogorszenie stanu pomocy wzrokowych i zniszczyć wymaganą powierzchnię cierną lądowiska.  

W przypadku instalacji bez obecności obsługi trwałe usuwanie jest trudniejsze i należy stale monitorować stan 

pomocy wzrokowych i powierzchni ciernej oraz podejmować skuteczne środki zapobiegawcze. 
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System przeznaczony do odstraszania mew okazał się bardzo skuteczny, bezpośrednio odzwierciedlając 

harmonogram operatora dotyczący utrzymania. Należy uwzględnić wymieniony system lub inne rozwiązania 

alternatywne. 

4.5.5.1. Odwodnienie powierzchni strefy lądowania 

Strefa lądowania będzie wyposażona w środki do usuwania z powierzchni wód opadowych, rozlanego paliwa 

i środków gaśniczych oraz ich odprowadzenia do kanalizacji. 

Należy zapewnić gradient schodzenia wynoszący o około 1:100 od środka strefy lądowania. Należy zapewnić 

kanalizację lub niską konstrukcję ramową odprowadzającą ciecz z lądowiska do kanalizacji. 

W przypadku gdy zewnętrzna powierzchnia lądowiska, np. składająca się z wytłaczanych paneli, jest ażurowa, 

należy zapewnić wymagany spadek, kanalizację i konstrukcją ramową w celu zapewnienia równomiernego 

poszycia lądowiska śmigłowca poniżej zewnętrznej powierzchni ażurowej. 

Układ odwodnienia zapewni odprowadzenie wycieku oleju o największej objętości, jakiej można oczekiwać 

w przypadku stosowanych typów śmigłowców. 

4.5.5.2. Zaciski uziemiające 

Na pokładzie należy zamontować zaciski do podłączenia przewodów uziemiających do urządzeń służących 

do neutralizacji ładunków elektrostatycznych i do bunkrowania [2 – 5.2.3]. 

4.5.5.3. Powierzchnia antypoślizgowa 

Powierzchnia strefy przyziemienia i wznoszenia powinna być antypoślizgowa zarówno dla śmigłowców,  

jak i osób oraz nachylona, aby zapobiec gromadzeniu się wody [2 - 5.2.4.1]. 

4.5.5.3.1. Współczynnik tarcia 

Lądowisko śmigłowca zostanie pokryte powłoką antypoślizgową zapewniającą zachowanie odpowiedniego 

współczynnika tarcia, również dla powierzchni zalanej wodą lub zaolejonej. 

Rodzaj powłoki i technologia jej nakładania zapewni zachowanie przez okres co najmniej 3 lat 

nienaruszalności powłoki i minimalnych wartości współczynnika tarcia. Zostanie to potwierdzone stosownym 

certyfikatem typu powłoki. 

Minimalne wartości współczynnika tarcia, mierzone na próbkach, powinny wynosić, zob. Tabela 4.5.5.3.1-1: 

Tabela 4.5.5.3.1-1 Minimalne wartości współczynnika tarcia [3] 

nowa powierzchnia zwilżona 0,7 

nowa powierzchnia zaolejona 0,3 

powierzchnia zwilżona w 

eksploatacji 0,6 

powierzchnia zaolejona w 

eksploatacji 0,2 

4.5.5.3.2. Minimalny współczynnik tarcia mierzony na powierzchni lądowiska dla 

śmigłowca 

Wartość współczynnika tarcia dla mokrej (zwilżonej) powierzchni lądowiska we wszystkich kierunkach  

i miejscach, w szczególności w rejonie przyziemienia oraz kołowania i postoju śmigłowców, mierzona za 

pomocą przyrządu przedstawionego na rysunku 4.5.5.3.3-1, nie może być mniejsza niż 0,6. 

Operator stacji zapewni usuwanie z powierzchni strefy lądowania śniegu i lodu oraz wszelkich zanieczyszczeń 

takich jak oleje, smary, odchody ptasie, gruz. 
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4.5.5.3.3. Sprawdzenie właściwości przeciwpoślizgowych lądowiska dla śmigłowca 

Pomiar współczynnika tarcia na powierzchni lądowiska należy wykonać w następujących przypadkach: 

• po ułożeniu pierwszej powłoki antypoślizgowej, 

• po wymianie powłoki antypoślizgowej, 

• w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wykonania powłoki. 

Bloczek do pomiaru współczynnika tarcia to kostka o wymiarach podstawy 150 mm × 150 mm i wysokości 

100 mm, wykonana ze stosunkowo ciężkiego metalu, z dwoma uchwytami przymocowanymi do przyległych 

boków, z wywierconymi otworami do mocowania dynamometru. 

Przyrząd wykonany z opony gumowej posiada następujące właściwości: Twardość w skali Shore’a A-50, 

grubość ok. 5 mm. Posiada przecięte (tępe) krawędzie i jest przymocowana do spodu bloku. 

Masa całego zestawu wynosi ok. 20 kg. Dokładna masa bloczku z oponą musi być trwale oznaczona (np. 

wybita) na widocznej powierzchni metalowej. Zaleca się zastosowanie uchwytów do podnoszenia bloczku. 

 

 
EN PL 

DYNAMOMETER DYNAMOMETR 

METAL BLOCK BLOCZEK METALOWY 

AIRCRAFT TYRE MADE PART 
CZĘŚĆ OPONY STATKU 

POWIETRZNEGO 

Rysunek 4.5.5.3.3-1 Przyrząd do pomiaru współczynnika tarcia w strefie lądowania [3] 

 

 Metoda pomiaru współczynnika tarcia za pomocą przyrządu przedstawionego na rysunku 4.5.5.3.3-1: 

• podłączyć dynamometr zgodnie z rysunkiem 4.5.5.3.3-1; 

• przeciągnąć przyrząd w kierunku odpowiadającym typowym kierunkom przyziemienia śmigłowca i 

zanotować odczyty co 1,5 m, gdy przyrząd porusza się z równomierną prędkością na lądowisku z 

dynamometrem utrzymywanym równolegle do lądowiska; 

• podłączyć dynamometr do drugiej strony przyrządu i przeciągnąć go poprzecznie do wyżej 

wymienionych kierunków; 

• podzielić wartość podanego oporu przez wagę przyrządu. 

4.5.5.3.4. Stosowanie siatek na powierzchni lądowiska dla śmigłowca (opcjonalnie), 

ograniczenia 

Stosowanie siatek na powierzchni lądowiska dla śmigłowca jest wymagane, gdy powierzchnia antypoślizgowa 

nie spełnia warunków podanych w 4.5.5.3.1. Współczynnik tarcia. 

Sizalowa siatka linowa (zalecany materiał) o wymiarach oczka nie większych niż 200 mm powinna być 

zamocowana co 1,5 m wokół obwodu i dokręcona siłą co najmniej 2,25 kN. Wskutek wmuszonego ruchu ręką 

siatka nie może podnosić się o więcej niż 25 cm nad lądowiskiem. 

Nie należy stosować siatek w przypadku obsługi śmigłowców z podwoziem na płozach. 
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4.5.6. Kolory i oznaczenia w strefie lądowania 

4.5.6.1. Wskaźnik kierunku wiatru (rękaw) 

Wskaźnik kierunku wiatru należy zamontować w takim miejscu, aby wskazywał rzeczywisty kierunek wiatru 

nad FATO i TLOF w sposób niezakłócony przez lokalne przeszkody. Wskaźnik musi być dobrze widoczny 

ze śmigłowca. W nocy wskaźnik powinien się świecić. 

Wskaźnik powinien być stożkiem ściętym wykonanym z lekkiej tkaniny i powinien mieć następujące wymiary 

minimalne [2 – 5.1.1.5]: 

Tabela 4.5.6.1-1 Minimalne wymiary rękawa 

Długość 1,2m 

Średnica (większy 

koniec) 0,3m 

Średnica (mniejszy 

koniec) 0,15m 

Kolor wskaźnika kierunku wiatru powinien być tak dobrany, aby był wyraźnie widoczny z wysokości co 

najmniej 200 m nad lądowiskiem dla śmigłowca z uwzględnieniem tła. Zaleca się stosowanie kombinacji 

dwóch kolorów w celu zapewnienia odpowiedniej widoczności na zmiennych tłach: pomarańczowej i białej, 

czerwonej i białej lub czarno-białej. Wskaźnik kierunku wiatru powinien posiadać pięć naprzemiennych 

pasów. Pierwszy i ostatni pas powinien być w ciemniejszym kolorze [2 – 5.1.1.6]. 

4.5.6.2. Oznaczenia w strefie lądowania 

Lądowisko dla śmigłowca powinno posiadać powłokę antypoślizgową o ciemnym kolorze: zaleca się kolor 

ciemnozielony. 

Granice lądowiska będą oznaczone białą linią o szerokości 30 cm. Wewnątrz białej linii należy umieścić 

informację o wartości D w strefie lądowania, zob. Rysunek 4.5.6.2-1. Informacja ta powinna zawierać liczbę 

całkowitą. Litery powinny być białe i mieć wysokość około 90 cm. 

Informacje o maksymalnej masie do startu śmigłowca (MTOM) w danej strefie lądowania umieszcza się  

w widocznym miejscu dla pilota zbliżającego się do lądowania w typowym kierunku. Informacje podaje się 

za pomocą dwu- lub trzycyfrowej liczby, która odzwierciedla masę śmigłowca w tonach, zaokrągloną do 100 

kg. Litery powinny być białe i mieć wysokość 12 cm. Na końcu liczby umieszcza się literę „t”. 
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EN PL 

NAME NAZWA 

 

Rysunek 4.5.6.2-1 Podstawowe oznakowanie strefy lądowania (przykład – ośmiokątna strefa lądowania) [3] 

 Miejsce, w którym rozpoczyna się sektor ograniczający przeszkody (LOS) w sektorze 150° należy 

oznaczyć w strefie lądowania – zob. Rys. 4.5.6.2-2. Znak wskazujący początek i granice sektora 

ograniczającego przeszkody w kolorze czarnym składa się z dwóch połączonych odcinków prostych o długości 

79 cm i szerokości 10 cm. Znak może być namalowany na białej, ciągłej linii granicy lądowiska.  

Znak służy do sprawdzenia przez funkcjonariusza kierującego lądowaniem śmigłowca przed wylądowaniem, 

czy nie występują przeszkody wykraczające poza obszar sektora ograniczającego przeszkody. 

 Jeżeli oś symetrii obszaru sektora ograniczającego przeszkody nie jest osią symetrii lądowiska, 

wówczas znak powinien dokładnie to wskazywać (powinien być odpowiednio „skręcony”). 
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BEGINNING OF LIMITED OBSTACLE 

SECTOR (LOS) 

POCZĄTEK SEKTORA 

OGRANICZAJĄCEGO PRZESZKODY 

(LOS) 

WHITE COLOR KOLOR BIAŁY 

BLACK COLOR KOLOR CZARNY 

LANDING AREA BOUNDARY LINE 
LINIA GRANICZNA STREFY 

LĄDOWANIA 

Rysunek 4.5.6.2-2 Wymiary i rozmieszczenie oznakowania strefy lądowania (przykład – ośmiokątna strefa lądowania) [3] 

 Na lądowisku dla śmigłowca należy również oznaczyć okrąg przyziemienia, zob. Rysunek 4.5.6.2-3. 

Środek okręgu zwykle pokrywa się z środkiem okręgu o średnicy D. Średnica wewnętrzna okręgu 

przyziemienia powinna wynosić 0,5 D, szerokość linii 1 m, zaś kolor powinien być żółty. 

 Środek okręgu przyziemienia może być przesunięty o nie więcej niż 0,1 D w stosunku do środka 

okręgu o średnicy D, jeżeli jest to korzystne i nie ma negatywnego wpływu na bezpieczeństwo startu  

i lądowania śmigłowca oraz na operacje na lądowisku. 

 W środku okręgu przyziemienia należy umieścić białą literę H, której pozioma kreska jest zwykle 

zgodna z środkiem znaku (w osi symetrii obszaru sektora ograniczającego przeszkody). 

Jeżeli oś symetrii obszaru sektora ograniczającego przeszkody nie jest osią symetrii lądowiska, wówczas 

kreska pozioma litery H powinna być równoległa do osi symetrii obszaru sektora ograniczającego przeszkody. 
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Rysunek 4.5.6.2-3 Oznakowanie okręgu przyziemienia [3] 

 

4.5.6.3. Znacznik zakazu lądowania 

 Jeżeli nie można stosować strefy lądowania, stosuje się typowy znacznik zakazu lądowania 

powiększony tak, aby w pełni pokryć literę H. Znacznik jest kwadratem o długości 4 m w kolorze czerwonym, 

skreślonym dwoma żółtymi pasami poprzecznymi o szerokości 0,5 m, zob. Rysunek 4.5.6.3-1. 

 

EN PL 

Yellow Żółty 

Red Czerwony 

Rysunek 4.5.6.3-1 Znacznik zakazu lądowania [3] 
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4.5.6.4. Oznakowanie zakazu przyziemienia w danym kierunku [2 – 5.2.14] 

 Jeżeli ze względów bezpieczeństwa zabrania się przyziemienia śmigłowca w określonych kierunkach 

(np. niebezpieczny dostęp do ścieżki startu/przyziemienia ze względu na sąsiedztwo śmigła sterującego), 

należy zastosować znak zakazu przyziemienia zgodnie z Rysunkiem 4.5.6.4-1 i Rysunkiem 4.5.6.4-2.  

Znak składa się z białych i czerwonych pasów o szerokości 0,5 m. 
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KOLOR LĄDOWISKA DLA 
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RED CZERWONY 
Rysunek 4.5.6.4-1 Wymiary znaku zakazu przyziemienia [2] 

 

Rysunek 4.5.6.4-2 Przykładowy znak zakazu przyziemienia [2] 
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4.5.7. Oświetlenie strefy lądowania 

Wyposażenie strefy lądowania przeznaczone do lądowania i startu w warunkach nocnych obejmuje  

[2 – 5.3.9.3]: 

• światła obwodowe, 

• wskaźniki segmentowego punktu źródła światła (ASPSL) i/lub panele świetlne (LP) w celu 

identyfikacji oznakowania przyziemienia i/lub oświetlenia strefy przyziemienia i wznoszenia. 

 Rezerwowe źródło zasilania morskiej stacji elektroenergetycznej musi być zdolne do zasilania  

w sposób ciągły (UPS) wszystkich świateł strefy lądowania oprócz innych wymaganych odbiorów. 

4.5.7.1 Światła obwodowe strefy lądowania [2 – 5.3.9.5 ÷ 5.3.9.13] 

Światła obwodowe umieszcza się wzdłuż krawędzi obszaru strefy przyziemienia i wznoszenia lub na zewnątrz, 

w odległości 1,5 m od krawędzi strefy przyziemienia i wznoszenia. 

Światła powinny być umieszczone w prostych liniach, w układzie informującym pilotów o dryfcie. 

Światła obwodowe strefy przyziemienia i wznoszenia powinny być rozmieszczone równomiernie w odstępach 

nie większych niż 3 m. Na każdym prostym odcinku krawędzi strefy przyziemienia i wznoszenia muszą 

znajdować się co najmniej cztery światła, w tym światło na każdym rogu. 

Jeżeli nie można wykonać układu w strefie lądowania w kształcie okręgu, światła mogą być rozmieszczone 

równomiernie wokół obwodu strefy przyziemienia i wznoszenia, z połową przestrzeni między światłami  

w sektorze 45ᵒ. Jeżeli tego typu układ jest wykonany, należy zapewnić co najmniej 14 świateł. 

Światła obwodowe strefy przyziemienia i wznoszenia muszą stałymi światłami wielokierunkowymi w kolorze 

zielonym. Zaleca się zastosowanie tabeli zgodnie z CAP 437 Rozdział 4 – Wykresy izokandeli dla świateł 

obwodowych lądowiska. 

Światła powinny być zamontowane w taki sposób, aby nie były widoczne dla pilota poruszającego się poniżej 

poziomu lądowiska (poziom strefy przyziemienia i wznoszenia). 

4.5.7.2. Oświetlenie okręgu lądowania [2 – 5.3.9.3, 5.3.9.11, 5.3.9.12] 

W celu identyfikacji strefy lądowania i oświetlenia okręgu przyziemienia zaleca się zastosować wskaźniki 

segmentowego punktu źródła światła (ASPSL) w postaci zamkniętych paneli (pasów) diod 

elektroluminescencyjnych (LED). 

W przypadku zastosowania paneli świetlnych (LP) w celu ułatwienia oceny wysokości nad lądowiskiem,  

nie umieszcza się ich w pobliżu świateł obwodowych, lecz wokół oznakowania okręgu lądowania. 

Jeżeli strefa przyziemienia i wznoszenia jest oświetlona, źródła światła rozmieszcza się w taki sposób,  

aby uniknąć oślepienia pilotów w locie lub personelu pracującego na danym obszarze.  

Rozmieszczenie i ukierunkowanie świateł musi być takie, aby cienie były ograniczone do minimum.  

Należy regularnie sprawdzać prawidłowe ustawienie świateł. 

Należy zapewnić możliwość przyciemniania źródeł światła w strefie przyziemienia i wznoszenia. 

4.5.7.3. Latarnia lotniskowa (opcjonalnie) 

Na stacjach elektroenergetycznych zaleca się zainstalowanie latarni lotniskowej (5.3.2 Latarnia lotniskowa) 

określonej w załączniku 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Lotniska,  

Tom II - Lotniska dla śmigłowców. 

4.5.7.4. Światło wave-off 

Należy zamontować światła wave-off w celu wskazania „lądowanie zabronione, odlecieć ze strefy lądowania”. 

Światła te powinny być widoczne z każdego kierunku podejścia do lądowania. W celu zapewnienia 
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odpowiedniej widoczności konieczne może być wprowadzenie dodatkowych świateł w innych miejscach. 

Luminancja dodatkowych świateł powinna wynosić od 16 do 60 cd. 

Światło wave-off będzie koloru czerwonego o zalecanej częstotliwości migania 120/min. 

Światło wave-off będzie załączane automatycznie przez systemy bezpieczeństwa stacji elektroenergetycznej 

w określonych okolicznościach, w których lądowanie śmigłowca może być niebezpieczne, a także załączane 

i wyłączane ręcznie przez kierującego operacjami lotniczymi. 

Natężenie światła – co najmniej 700 cd, w zakresie od 2 do 10° nad horyzontem; co najmniej 176 cd przy 

pozostałych kątach wzniesienia. 

Należy przewidzieć możliwość ściemnienia światła do poziomu nie mniej niż 60 cd (z włączonym światłem). 

Czas powrotu do pełnej jasności po ściemnieniu nie powinien przekraczać 3 s. 

Pojedyncze uszkodzenie systemu świateł wave-off nie spowoduje jego niesprawności. 

4.5.8. Wyposażenie strefy lądowania 

4.5.8.1. Elementy mocujące śmigłowiec na lądowisku 

Elementy mocujące śmigłowiec na lądowisku muszą być zainstalowane w strefie przyziemienia i postoju 

(jeżeli znajdują poza strefą przyziemienia i wznoszenia). Rozmieszczenie elementów mocujących powinno 

być odpowiednie do typu śmigłowców, jakie strefa lądowania ma obsłużyć. 

Elementy mocujące będą wpuszczane ze sworzniem poprzecznym o średnicy nie większej niż 22 mm lub 

krzyżowym, odpowiednim do haka urządzeń zabezpieczających np. wg normy NO-07-A025:2003, Rys. B.2. 

Kształt elementów mocujących będzie umożliwiał odwadnianie (sprężonym powietrzem) i usuwanie 

oblodzenia. Zaleca się, aby korpus elementów mocujących miał kształt misy, a nie cylindryczny. 

Wszystkie elementy mocujące po ich zamontowaniu podlegają badaniom nieniszczącym spoin: 

Tabela 4.5.8.1-1 Zakres badań nieniszczących elementów mocujących na lądowisku 

Metoda badania nieniszczącego 

Zakres badań 

nieniszczących 

Badanie ultradźwiękowe (UT) 100% 

Badanie penetracyjne (PT) / badanie 

magnetyczno-proszkowe (MPI) 100% 

 

Wszystkie elementy mocujące należy sprawdzić pod względem wytrzymałości siłą 45 kN skierowaną pionowo 

w górę, wywieraną przez 3 minuty. 

4.5.8.2. Siatki bezpieczeństwa 

4.5.8.2.1. Dane techniczne 

 Granice lądowiska muszą być wyposażone w stałe lub podniesione siatki bezpieczeństwa, 

rozmieszczone na ramach rurowych, spełniające następujące wymagania: 

Tabela 4.5.8.2.1-1 Wymagania dotyczące siatek bezpieczeństwa [3] 

Wysokość nad płaszczyzną lądowiska 0 

Wymiary segmentu sieci, w położeniu 

rozłożonym, mierzone od lądowiska i boku 
Szerokość min. 1,5 m, przy nachyleniu ramy 1:10 

Długość ramy segmentu siatki Min. 2 m 

Szczelina pomiędzy sąsiednimi ramami 

Poniżej 100 mm, zalecane jako możliwie najmniejsze; 

przestrzenie pomiędzy ramami, które nie spełniają 

wymagań, wypełnia się siatką. 
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Materiał i zalecana średnica rury Stop aluminium lub stal, 120 mm. 

Mocowanie sworzni ramy z boku Do 0,3 m poniżej płaszczyzny lądowiska. 

Wypełnienie ramy 

Siatka sprężysta o oczkach 80 mm, wykonana z tkanych 

pasów lub lin z nierozprzestrzeniającego płomienia 

włókna syntetycznego (np. polipropylen); siatka nie 

powinna być napięta – nie powinna odbijać; dopuszcza 

się wypełnienie ram stalową siatką linową. 

Wytrzymałość siatki 2 kN/m2 

 

Siatki podniesione muszą spełniać dodatkowo następujące wymagania: 

Tabela 4.5.8.2.1-2 Wymagania dodatkowe dotyczące siatek bezpieczeństwa [3] 

Zmiana położenia siatki 

Siatki zaleca się układać i podnosić mechanicznie za pomocą siłowników elektrycznych 

lub hydraulicznych sterowanych centralnie. Segment sieci układanych i podnoszonych 

ręcznie powinien umożliwiać ich ułożenie, podniesienie i zamocowanie przez jedną lub 

dwie osoby; nie należy przekraczać sił dopuszczalnych przy pracach ręcznych. Ten sam 

warunek musi być spełniony przez mechanicznie układane i podnoszone siatki, które 

układa i podnosi się ręcznie w warunkach awaryjnych. 

Wysokość nad płaszczyzną 

lądowiska w pozycji 

podniesionej 

Min. 1,2 m 

4.5.8.2.2. Sprawdzenie wytrzymałości siatki 

 Wytrzymałość siatki bezpieczeństwa wypełnionej linami lub pasami z włókien syntetycznych musi 

być raz w roku sprawdzona za pomocą obciążenia próbnego. Wytrzymałość siatek z lin stalowych sprawdza 

się co najmniej raz na trzy lata. 

Tabela 4.5.8.2.2-1 Badanie siatek bezpieczeństwa [3] 

Obciążenie próbne ułożonego 

segmentu, statyczne 
455 kg masy przez 10 min. 

Obciążenie próbne ułożonego 

segmentu, dynamiczne 

100 kg masy opuszczonej z 

wysokości 1 m do środka siatki. 

4.5.9. Dojścia, drogi ewakuacyjne 

 Układ dojść i wyjść ze strefy lądowania śmigłowców powinien uwzględniać wymóg, aby pasażerowie 

nie przechodzili przy śmigle sterującym i przed nosem śmigłowca (w przypadku nisko osadzonego wirnika 

głównego). Należy uwzględnić różne przewidywane kierunki przyziemienia śmigłowców. 

Zapewnione będą co najmniej dwa dojścia/wyjścia ze strefy lądowania. 

 Należy przeprowadzić analizę ewakuacji na wypadek katastrofy lub pożaru w strefie lądowania. 

Zapewnienie trzeciej drogi ewakuacyjnej może być konieczne ze względu na to, że w przypadku pożaru droga 

ewakuacyjna pod wiatr jest najbardziej bezpieczna. 

4.5.9.1. Dojścia i wyjścia ze strefy lądowania 

Dojścia i wyjścia ze strefy lądowania powinny zapewniać: 

• bezpieczną, możliwie krótką i prostą drogę pomiędzy strefą lądowania a pomieszczeniem na stacji, 

przeznaczonym na potrzeby obsługi lądowiska, 
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• wygodne schody (drabiny nie są dopuszczalne przy normalnym dojściu) i poręcze, 

• możliwość zamknięcia dostępu do lądowiska dla osób postronnych, 

• możliwość sprawdzenia z listą tożsamości osób wchodzących na pokład śmigłowców i schodzących 

z pokładu, 

• możliwość transportu sprzętu gaśniczego, ratunkowego i medycznego (nosze). 

Końcowe segmenty poręczy przy schodach prowadzących do lądowiska powinny być ułożone poziomo  

i zabezpieczone w taki sposób, aby nie stanowiły przeszkody na lądowisku (zob. punkt 4.5.4.1. Obszary wolne 

od przeszkód na i powyżej poziomu strefy lądowania). Segmenty muszą być podnoszone i zabezpieczone na 

czas przejścia pasażerów. Segmenty należy pomalować zgodnie z punktem 4.5.4.3. Oznakowanie przeszkód. 

Przed wejściem do strefy lądowania należy umieścić trwałe i dobrze widoczne tabliczki ostrzegawcze, 

zakazujące wejścia dla osób nieupoważnionych oraz ostrzegające przed śmigłem sterującym śmigłowca oraz 

śmigłowcem z aktywnym (migającym) światłem antykolizyjnym. 

4.5.9.2. Drogi ewakuacyjne 

Należy zapewnić co najmniej dwie drogi ewakuacyjne ze strefy lądowania. Jeżeli drogi są jednocześnie 

dojściami, o których mowa w punkcie 4.5.9.1. Dojścia i wyjścia ze strefy lądowania, zaleca się zapewnienie 

trzeciej drogi ewakuacyjnej. Drabiny mogą być zamontowane na takiej drodze. 

Droga ewakuacyjna musi zapewniać możliwość szybkiego opuszczenia lądowiska i zejścia poniżej poziomu 

lądowiska. 

Układ dróg ewakuacyjnych nie może utrudniać działań ratowniczych w strefie lądowania. 

Układ dróg ewakuacyjnych powinien uwzględniać zakłóconą ewakuację wskutek działania urządzeń 

gaśniczych (działko pianowe, hydranty). 

4.5.10. Obiekty ratowniczo-gaśnicze na lądowisku dla śmigłowców 

Głównym celem akcji ratowniczo-gaśniczej jest ratowanie życia. 

Dlatego też zapewnienie środków zaradczych w przypadku wypadku lub awarii śmigłowca w strefie lądowania 

lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie (strefa reagowania) ma pierwszorzędne znaczenie, ponieważ w tej strefie 

możliwości ratowania życia są największe. 

Lądowiska dla śmigłowców muszą być wykonane ze stali lub równorzędnej konstrukcji ognioodpornej. 

Zastosowanie konstrukcji z aluminium lub innego metalu o niskiej temperaturze topnienia, który nie jest 

równoważny ze stalą, wymaga zaakceptowania przez Jednostkę notyfikowaną. 

4.5.10.1. Stacjonarne instalacje ppoż. 

Instalacja przeciwpożarowa i jej elementy muszą być zaprojektowane tak, aby wytrzymywały zmiany 

temperatury otoczenia, drgania, wilgotność, uderzenia udarowe i korozję normalnie występującą na otwartym 

pokładzie. 

Działka, prądownice pianotwórcze, pokładowe prądownice pianowe i łączniki muszą być wykonane  

z mosiądzu, brązu lub stali nierdzewnej. Rurociągi, armatura i powiązane elementy, z wyjątkiem uszczelek, 

należy zaprojektować tak, aby wytrzymywały temperaturę 925 °C. 

Na lądowisku dla śmigłowca należy zapewnić 2 rodzaje stacjonarnych instalacji ppoż.: 

4.5.10.1.1. Instalacja wody przeciwpożarowej 

Obszar lądowiska dla śmigłowca należy wyposażyć w co najmniej 2 hydranty przeciwpożarowe oraz  

2 prądownice typu uniwersalnego (tj. wytwarzające strumień zwarty i rozproszony), z wężem pożarniczym 

umożliwiającym doprowadzenie wody do każdej części lądowiska. 
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4.5.10.1.2. Stacjonarna instalacja pianowa (FFAS) 

Wydajność stacjonarnych instalacji pianowych powinna być odpowiednia i instalacje te powinny być 

odpowiednio rozmieszczone, aby zapewnić skuteczne gaszenie pianą w dowolnym miejscu na lądowisku, 

niezależnie od siły/kierunku wiatru lub miejsca wypadku, gdy wszystkie elementy instalacji pracują zgodnie 

ze specyfikacjami technicznymi producenta tego wyposażenia. W przypadku instalacji działek stacjonarnych 

(FMS) należy również wziąć pod uwagę utratę działka pianowego spowodowaną warunkami atmosferycznymi 

ograniczającymi jego użycie lub zaistniałą sytuacją awaryjną. 

Instalację pianową należy zaprojektować tak, aby podawanie piany o nominalnym natężeniu przepływu  

i ciśnieniu obliczeniowym z wszystkich podłączonych urządzeń odprowadzających następował w ciągu 30 s 

od załączenia. Biorąc pod uwagę, że skuteczność wszystkich FFAS jest powiązana z szybkością inicjowania 

reakcji, zaleca się, aby podawanie piany o nominalnym natężeniu przepływu i ciśnieniu obliczeniowym 

następowało z maksymalnym opóźnieniem 15 sekund. Stacjonarna instalacja pianowa powinna zapewniać 

możliwość ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru śmigłowca (po wypadku śmigłowa) w ciągu 30 sekund 

od momentu, gdy system zacznie wytwarzać pianę z wymaganą szybkością. Uznaje się, że pożar jest „pod 

kontrolą” w momencie, gdy jego początkowa intensywność zostanie zmniejszona o 90%. 

Instalacja pianowa na lądowisku dla śmigłowca musi obejmować co najmniej dwa stacjonarne działka pianowe 

lub pokładowe prądownice pianowe. 

Ponadto w pobliżu lądowiska należy przewidzieć co najmniej dwa bębny do nawijania węży wyposażone w 

prądownice pianotwórcze oraz wąż zbrojony o długości umożliwiającej dotarcie do każdej części lądowiska. 

Minimalna prędkość odwijania węża z każdego bębna powinna wynosić co najmniej 400 l/min.  

Wszystkie bębny do nawijania węża i działka jednocześnie podające pianę muszą być wyposażone w dysze  

o minimalnej odległości wyrzutu co najmniej 15 m. 

4.5.10.1.3. Instalacja stacjonarnych działek pianowych (FFM) 

W przypadku stacjonarnych działek pianowych minimalna szybkość podawania piany przez instalację 

pianową jest określana poprzez pomnożenie powierzchni okręgu o średnicy D przez 6 
𝑙

𝑚𝑖𝑛∗𝑚2. Każde działko 

musi mieć zdolność zasilania pianą z szybkością co najmniej 50% minimalnej szybkości podawania piany 

przez instalację pianową, ale nie mniejszą niż 500 l/min. Odległość od działka do najdalej położonego końca 

obszaru chronionego nie może przekraczać 75% odległości wyrzutu z działka w warunkach bezwietrznych.  

W przypadku montażu działek pianowych o natężeniu przepływu do 1000 l/min, muszą być one wyposażone 

w dysze aspiracyjne. Stosowanie nieaspiracyjnych dysz pianowych (zarówno na działkach jak i dodatkowych 

prądownicach bębna do nawijania węża) jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy zainstalowane są działka 

pianowe o natężeniu przepływu powyżej 1000 l/min. W przypadku, gdy zainstalowano tylko przenośne 

zestawy pianowe lub stanowiska bębna węża piany gaśniczej, muszą być one wyposażone w dysze ssawne 

powietrza (prądownice powietrzno-pianowe). Działka oscylacyjne, jeśli są stosowane, powinny być ustawione 

tak, aby podawały pianę strumieniem rozproszonym, i powinna istnieć możliwość wyłączenia mechanizmu 

oscylacyjnego, aby umożliwić szybkie przejście na pracę ręczną. 

4.5.10.1.4. Zintegrowana instalacja przeciwpożarowa na pokładzie (DIFFS) 

W przypadku zintegrowanej instalacji przeciwpożarowej na pokładzie minimalny współczynnik podawania 

piany określa się przez pomnożenie całkowitej powierzchni lądowiska dla śmigłowca przez 6 
𝑙

𝑚𝑖𝑛∗𝑚2.  

W przypadku zabudowy DIFFS dodatkowo zainstalowany bęben do nawijania węża należy wyposażyć  

w dyszę aspiracyjną. Ciśnienie tłoczenia, natężenie przepływu i sposób tłoczenia pokładowych prądownic 

pianowych powinny być tak dobrane, aby umożliwić gaszenie pożarów największych śmigłowców,  

dla których zaprojektowano lądowisko. 

Na morskich stacjach elektroenergetycznych z obsługą dorywczą zaleca się stosowanie w pełni 

zautomatyzowanej zintegrowanej instalacji przeciwpożarowej na pokładzie. Konstrukcja w pełni 

zautomatyzowanych DIFFS powinna obejmować wykrywanie pożaru, być skonfigurowana w taki sposób,  
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aby uniknąć niepożądanego zadziałania, oraz powinna umożliwiać ręczne wymuszenie zadziałania.  

Należy przeprowadzić specjalną ocenę ryzyka dla konstrukcji zautomatyzowanych DIFFS. 

4.5.10.1.5. Koncentrat pianotwórczy 

Ilość koncentratu pianotwórczego musi umożliwiać pracę wszystkich podłączonych urządzeń do podawania 

piany przez co najmniej 5 min. 

Należy stosować zatwierdzony koncentrat pianotwórczy, który wykazuje skuteczność w gaszeniu pożarów 

wycieku paliwa lotniczego oraz jest zgodny z normami skuteczności gaśniczej przynajmniej na poziomach 

określonych przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO) (poziomy skuteczności 

gaśniczej piany B/C). Należy zapewnić pracownikom środki umożliwiające bezpieczne sprawdzenie ilości 

koncentratu pianotwórczego w zbiornikach i pobieranie jego próbek w celu okresowego sprawdzania jakości 

koncentratu pianotwórczego. Pierwszą okresową kontrolę koncentratów pianotwórczych należy 

przeprowadzić nie później niż 3 lata po ich dostawie, a następnie co roku. Na zbiorniku musi być oznaczony 

minimalny poziom/minimalna wymagana ilość koncentratu pianotwórczego. W przypadku, gdy zbiornik 

magazynowy koncentratu pianotwórczego znajduje się na odsłoniętym pokładzie, w razie potrzeby należy 

stosować koncentraty pianotwórcze zabezpieczone przez zamarzaniem, dostosowane do temperatur 

panujących w obszarze pracy stacji. 

4.5.10.1.6. Rodzaj operacji 

Konieczne jest zapewnienie ręcznego zwalniania instalacji pianowej i można zapewnić jej automatyczne 

zwalnianie. Na morskich stacjach elektroenergetycznych z obsługą dorywczą instalacja pianowa musi być 

przystosowana do automatycznego zwalniania i pracować w pełni automatycznie. 

Na każdym działku i bębnie do nawijania węża należy zamontować ręczne ostrzegacze pożarowe, niezbędne 

do uruchamiania pomp i otwierania wymaganych zaworów, w tym głównej instalacji przeciwpożarowej,  

jeśli są używane do zasilania wodą. Ponadto w zabezpieczonej lokalizacji należy przewidzieć centralny 

ostrzegacz pożarowy. 

Uruchomienie dowolnego ręcznego ostrzegacza pożarowego musi inicjować przepływ roztworu koncentratu 

pianotwórczego do wszystkich podłączonych bębnów węży, działek i pokładowych prądownic pianowych. 

Dla wszystkich ręcznych ostrzegaczy pożarowych, działek pianowych i bębnów do nawijania węża należy 

zapewnić środki dostępu, które nie wymagają przekraczania strefy lądowania śmigłowca. 

Za zgodą właściwego organu można rozważyć zastosowanie nowych technologii w zakresie rozwiązań 

przeciwpożarowych dla lądowisk dla śmigłowców, pod warunkiem wykazania na podstawie rygorystycznych 

badań, że są one co najmniej równie skuteczne jak rozwiązania opisane w niniejszych wytycznych. 

4.5.10.2. Gaśnice przenośne 

W bliskim sąsiedztwie lądowiska dla śmigłowca należy zapewnić następujące urządzenia gaśnicze: 

• co najmniej dwie przenośne gaśnice proszkowe o pojemności całkowitej nie mniejszej niż 45 kg; 

• gaśnice śniegowe o pojemności całkowitej nie mniejszej niż 18 kg lub równoważne. Co najmniej jedna 

gaśnica musi posiadać dyszę z usztywnionym uchwytem o długości umożliwiającej gaszenie silnika 

śmigłowca z lądowiska. Gaśnice te muszą być zlokalizowane w innym miejscu niż gaśnice proszkowe. 

4.5.10.3. Sprzęt ratowniczy 

W bliskim sąsiedztwie lądowiska dla śmigłowca należy zapewnić następujący sprzęt ratowniczy: 

• dwa zestawy wyposażenia strażackiego; 

• co najmniej jeden zestaw ratowniczy, przechowywany w sposób zapewniający jego natychmiastowe 

użycie i ochronę przed warunkami atmosferycznymi. 

Wyposażenie strażackie musi obejmować: 

1. sprzęt osobisty, składający się z: 
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• lekkiej odzieży ochronnej z materiału chroniącego skórę przed gorącem, promieniującego od 

ognia, oraz chroniącego przed przypieczeniami i oparzeniami przez płomienie lub parę. 

Zewnętrzna powierzchnia tej odzieży ochronnej powinna być wodoodporna; 

• rękawice strażackie; 

• buty strażackie; 

• hełm strażacki; 

• zatwierdzone elektryczne lampy bezpieczeństwa o minimalnym czasie działania 3 h. Elektryczne 

lampy bezpieczeństwa stosowane w strefach zagrożonych wybuchem muszą być w wykonaniu 

przeciwwybuchowym, zgodnie z normą IEC 60079; 

• pas strażacki zapinany na zatrzask wraz z siekierą strażacką w pokrowcu. Uchwyt tej siekiery musi 

posiadać izolację wysokonapięciową. 

2. aparat oddechowy, który musi być autonomicznym aparatem oddechowym ze sprężonym powietrzem, 

przy czym objętość powietrza w butlach powinna wynosić co najmniej 1200 l, lub innym 

autonomicznym aparatem oddechowym zdolnym do działania przez co najmniej 30 min.  

Wszystkie butle z powietrzem muszą być wyposażone w zaczepy tego samego typu w celu 

zapewnienia ich zamienności. 

Dla każdego wymaganego aparatu oddechowego należy przewidzieć dwa rezerwowe wsady. Na stacjach 

elektroenergetycznych wyposażonych w odpowiednio rozmieszczone urządzenia/sprężarki do pełnego 

ładowania butli z powietrzem (wyposażone w filtry zapobiegające zanieczyszczeniu) może być tylko jeden 

zapasowy wkład do każdego aparatu oddechowego. 

Dla każdego aparatu oddechowego należy zapewnić ognioodporną linkę bezpieczeństwa o długości co 

najmniej 30 m. Linkę bezpieczeństwa należy poddać próbie wytrzymałości przy obciążeniu statycznym  

3,5 kN przez 5 min. Linka bezpieczeństwa musi być przymocowana za pomocą haka do szelek aparatu 

oddechowego lub do oddzielnego pasa, aby zapobiec odłączeniu się aparatu oddechowego podczas używania 

linki bezpieczeństwa. 

Zestaw ratunkowy musi obejmować: 

1) klucz nastawny, 

2) koc ognioodporny, 

3) noże metalowe do sworzni o długości 60 cm, 

4) hak, 

5) piłę do cięcia konstrukcji metalowych w komplecie z 6 zapasowymi ostrzami, 

6) drabinę, 

7) linkę bezpieczeństwa o średnicy 5 mm i długości 15 m, 

8) szczypce, 

9) zestaw wybranych śrubokrętów, 

10) nóż z szelkami wraz z pokrowcem, 

11) łom stalowy, 

12) nożyce hydrauliczne do cięcia konstrukcji śmigłowców (dotyczy tylko śmigłowców o 

długości całkowitej 𝐷: 24[𝑚] ≤ 𝐷 < 35[𝑚]). 

4.5.11. Wyposażenie wspomagające operacje lotnicze 

4.5.11.1. Urządzenia i wyposażenia do operacji wykonywanych na pokładzie 

4.5.11.1.1. Wyposażenie do operacji pasażerskich i towarowych 

W pobliżu strefy lądowania należy zamontować precyzyjne wagi bagażowe i towarowe. 

4.5.11.1.2. Wyposażenie do zabezpieczenia śmigłowca na pokładzie 

Jeżeli przewiduje się wyłączenie silników śmigłowców w strefie lądowania, należy zapewnić wyposażenie do 

zabezpieczenia śmigłowców na pokładzie. 

Należy zapewnić zestaw odpowiednich podkładek do umieszczenia pod kołami śmigłowców, dla których 

przeznaczona jest strefa lądowania. 



 
 

 

Strona 391 z 511 
 
 

Śmigłowce należy zabezpieczać w strefie lądowania przy użyciu regulowanych pasów mocujących lub 

łańcuchów, z hakami przystosowanymi do mocowania na pokładzie. 

4.5.11.1.3. Wyposażenie do neutralizacji ładunków elektrostatycznych 

Na stacji należy zapewnić wyposażenie do neutralizacji ładunków elektrostatycznych, przeznaczone 

wyłącznie do użytku w czasie wykonywania operacji lotniczych. Zestaw wyposażenia: 

• pręt uziemiający; 

• przewód elektryczny z zaciskiem, połączony z prętem uziemiającym; 

• rękawice dielektryczne. 

4.5.11.1.4. Wyposażenie do oczyszczania i odladzania strefy lądowania 

Zaleca się, aby strefa lądowania była wyposażona w stałą instalację antyoblodzeniową/do odladzania pokładu 

lub inne urządzenia odladzające. 

Jeżeli do odladzania lądowiska stosuje się środki chemiczne, procedurę odladzania należy ująć w instrukcji 

dla personelu strefy lądowania. Zastosowane środki chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia dla środowiska 

morskiego. 

4.5.11.1.5. Wyposażenie do mycia śmigłowców 

W strefie lądowania, w której parkowane będą śmigłowce, należy zapewnić stałą instalację do mycia wodą 

słodką, z końcówką do węża, wężem i zaworem. Długość węża musi umożliwiać mycie śmigłowca  

na stanowisku postojowym. Strumień wody na wylocie węża nie może być mniejszy niż 40 dm3/min. 

4.5.11.1.6. Układ rozruchu silników śmigłowców (opcjonalnie) 

Jeżeli planuje się zatrzymanie silników śmigłowców w strefie lądowania, zaleca się zapewnienie możliwości 

uruchomienia silnika śmigłowca przy użyciu zewnętrznego zasilania elektrycznego. 

W strefie lądowania należy zainstalować gniazdo zasilania 28 V. Należy zapewnić kabel dwuprzewodowy 

wraz z wtyczkami do gniazda zasilania i gniazda śmigłowca, a długość tego kabla musi zapewniać zasilanie 

śmigłowca zaparkowanego wewnątrz okręgu przyziemienia. Zaleca się, aby długość tego kabla nie 

przekraczała 14 m. 

Gniazdo zasilania należy podłączyć do ruchomego lub stałego pola zasilającego 

(transformatora/przetwornicy). Jeżeli pole jest typu ruchomego, gniazdo 28 V może być częścią tego pola 

zasilającego. Stałe pole zasilające należy zabudować w pomieszczeniu, możliwie jak najbliżej strefy 

lądowania. 

Pole zasilające musi spełniać warunki określone przez producentów śmigłowców. 

Przykładowe parametry pola zasilającego rozruchowego dla śmigłowca średniego rozmiaru: prąd stały do 300 

A i prąd chwilowy (PIC) do 700 A; w zakresie obciążeń stałych od 0 A do 300 A napięcie podawane na 

gniazdo śmigłowca musi mieścić się w zakresie od 24 V do 29 V. 

Standardowe wymagania producentów śmigłowców dla pól zasilających rozruchowych określają również 

dopuszczalną zawartość wyższych harmonicznych. 

4.5.11.2. Urządzenia łączności i radionawigacji 

Ze względu na szczególne znaczenie urządzeń łączności i radionawigacji dla bezpieczeństwa operacji 

lotniczych wskaźniki i przełączniki urządzeń powinny być zgrupowane w taki sposób, aby umożliwić 

przekazywanie informacji statkowi powietrznemu przez jedną osobę lub zarządzanie operacjami lotniczymi  

w strefie lądowania. 

4.5.11.2.1. Stacjonarne stacje radiowe VHF 

Na morskiej stacji elektroenergetycznej należy umieścić stacjonarną stację radiową VHF, wpisaną do rejestru 

lotniskowych urządzeń naziemnych wydanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC), dla której wydano 
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licencję radiową w zakresie usług radiokomunikacyjnych (wydaną przez Urząd Komunikacji Elektronicznej – 

UKE). 

Stację elektroenergetyczną należy wyposażyć w drugą stację radiową pracującą w paśmie powietrznym VHF, 

która będzie stacją rezerwową dla radiokomunikacji lotniczej. 

Stacjonarne stacje radiowe muszą posiadać zasilanie z rozdzielnicy awaryjnej. Zaleca się zastosowanie układu 

bezprzerwowego zasilania (UPS). 

4.5.11.2.2. Przenośne radiotelefony VHF dla pracowników służb przeciwpożarowych  

i ratowniczych w strefie lądowania 

Należy przewidzieć jeden przenośny radiotelefon VHF zatwierdzony przez ULC wraz z zestawem 

słuchawkowym dla personelu służb przeciwpożarowych i ratowniczych w strefie lądowania. Dodatkowo dla 

wspomnianego personelu należy przewidzieć przenośne lokalne radiotelefony komunikacyjne w odpowiedniej 

liczbie. 

4.5.11.2.3. Sygnalizacja i komunikacja wewnętrzna 

W pobliżu strefy lądowania należy zapewnić sygnalizację i komunikację wewnętrzną. System ten powinien 

umożliwiać właściwą komunikację i odbiór wizualnych i dźwiękowych sygnałów alarmowych podczas 

operacji lotniczych w strefie lądowania. 

4.5.11.2.4. Pomoce radionawigacyjne 

Zaleca się, aby morskie stacje elektroenergetyczne były wyposażone w urządzenie radionawigacyjne 

umożliwiające podejście nieprecyzyjne – np. radiolatarnię bezkierunkową. Urządzenie to musi posiadać 

odpowiednie licencje ULC i UKE. 

4.5.11.3. Przyrządy do obserwacji meteorologicznych 

Wszystkie przyrządy do pomiarów meteorologicznych znajdujące się na stacji elektroenergetycznej muszą 

posiadać ważne świadectwo. 

Na morskich stacjach elektroenergetycznych z obsługą dorywczą obowiązkowo wymagane są wszystkie 

przyrządy do pomiarów meteorologicznych. 

 Pomiary, o których mowa w punktach od 4.5.11.3.1 do 4.5.11.3.6, mogą być wykonywane w ramach 

zintegrowanej stacji meteorologicznej. 

 Przy określaniu szczegółowych wymagań dla poszczególnych pomiarów i przyrządów pomiarowych 

mogą być stosowane zalecenia dla brytyjskiego szelfu Morza Północnego: 

• Wytyczne projektowania lądowisk dla śmigłowców na obszarach morskich, 11.9 – Urządzenia 

meteorologiczne, 

• CAP 437 Morskie lądowiska śmigłowców – Wytyczne w sprawie norm, Urząd Lotnictwa 

Cywilnego, Zał. G-6 Wymagania projektowe, instalacyjne i rezerwowe dla urządzeń 

meteorologicznych zainstalowanych na obiektach morskich. 

 

 Powyższe publikacje opracowano w oparciu o wymagania Urzędu Lotnictwa Cywilnego (UK), CAP 

746 – Wymagania dotyczące urządzeń meteorologicznych na lotniskach. 

 Należy zapewnić zasilanie elektryczne stacjonarnych przyrządów do obserwacji meteorologicznych z 

rozdzielnicy awaryjnej. Zaleca się zastosowanie układu bezprzerwowego zasilania (UPS). 

4.5.11.3.1. Pomiar kierunku i prędkości wiatru 

Na morskiej stacji elektroenergetycznej należy zainstalować co najmniej jeden stacjonarny wiatromierz. 

Czujnik wiatromierza należy umieścić możliwie wysoko, w miejscu gdzie nie występują zakłócenia kierunku 

przepływu powietrza. Wskaźnik musi być dostępny dla operatora stacji radiowej. 
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Na wyposażeniu lądowiska powinien się znajdować przenośny wiatromierz. 

4.5.11.3.2. Pomiar temperatury i wilgotności powietrza 

Przyrządy pomiarowe muszą umożliwiać pomiar temperatury otaczającego powietrza, pomijając wpływ 

promieniowania cieplnego i lokalnych źródeł ciepła. Zaleca się wykonanie dodatkowego pomiaru temperatury 

w strefie lądowania na poziomie lądowiska dla śmigłowca. 

4.5.11.3.3. Pomiar ciśnienia atmosferycznego 

Należy zainstalować co najmniej dwa stacjonarne czujniki ciśnienia atmosferycznego. Powinny być one tak 

rozmieszczone, aby można było zapewnić ich wzajemne kontrolowanie się (w przypadku, gdy odczyty 

czujników będą się różnić o więcej niż 0,5 hPa, system przestanie działać, aby wskazać wartości ciśnienia). 

Dodatkowo należy zapewnić precyzyjny stacjonarny lub przenośny rezerwowy przyrząd pomiarowy. 

4.5.11.3.4. Pomiar widoczności (nieobowiązkowy) 

Czujnik przyrządu do pomiaru widoczności montuje się zgodnie z instrukcjami producenta, zwykle w pobliżu 

strefy lądowania, przy zapewnieniu niezakłóconej widoczności ścieżek podejścia śmigłowca. Przyrząd musi 

zamontować, uruchomić i wykalibrować osoba posiadająca odpowiednie kompetencje. 

4.5.11.3.5. Pomiar i rejestracja wysokości podstawy chmur (nieobowiązkowe) 

Czujnik systemu pomiaru i rejestracji wysokości podstawy chmur należy zainstalować zgodnie z instrukcjami 

producenta, zwykle w pobliżu strefy lądowania, przy zapewnieniu niezakłóconej widoczności pionowej. 

Przyrząd musi zamontować, uruchomić i wykalibrować osoba posiadająca odpowiednie kompetencje. 

4.5.11.3.6. Pomiar opadów atmosferycznych (nieobowiązkowy) 

Przyrząd musi zamontować, uruchomić i wykalibrować osoba posiadająca odpowiednie kompetencje, zgodnie 

z instrukcjami producenta. 

4.5.12. Certyfikacja lądowiska dla śmigłowca 

Celem certyfikacji lądowiska dla śmigłowca jest potwierdzenie, że konstrukcja i wyposażenie lądowiska dla 

śmigłowca spełniają wymagania obowiązujących norm i zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a także 

warunki organizacyjno-techniczne zapewniające bezpieczne wykonywanie określonych operacji lotniczych  

i prac serwisowych w strefie lądowania dla określonych warunków meteorologicznych i rozmiarów/mas 

śmigłowców. W szczególnych przypadkach certyfikat dla lądowiska dla śmigłowca może ograniczać użycie 

lądowiska do operacji wykonywanych przez określonego typu śmigłowiec. 

Certyfikat dla lądowiska dla śmigłowca może być wydany po sprawdzeniu, czy zapewniono odpowiednie 

obiekty wymagane na lądowisku dla śmigłowca oraz po wykonaniu lądowania próbnego śmigłowca  

w normalnych warunkach pracy stacji. 

Na potrzeby wydania certyfikatu dla lądowiska należy przedłożyć między innymi następujące dokumenty: 

4.5.12.1. Dokumentacja techniczna 

1. Podstawowe dane lokalizacji lądowiska: 

• nazwę, 

• położenie geograficzne, 

• wysokość nad poziomem morza (rzędna). 

2. Opis przewidywanego użytkowania lądowiska, w tym: 

• typy i maksymalną masę do startu (MTOM) śmigłowców lądujących na stacji, 

• przewidywane warunki meteorologiczne (minima), przy których śmigłowce będą lądować  

i startować. 

3. Rysunki lokalizacji strefy lądowania na stacji, ze wskazaniem odległości do przeszkód oraz 

wskazaniem i lokalizacją źródeł emisji gazów gorących i konstrukcji powodujących turbulencje  
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w strefie lądowania oraz drogi zbliżania do nich. Należy przedstawić położenie platformy w stosunku 

do kierunków geograficznych oraz wskazać przeważające kierunki i prędkości wiatru. 

4. Rysunek gabarytowy lądowiska z siatkami bezpieczeństwa oraz wejściami/wyjściami i drogami 

ewakuacyjnymi. 

5. Rysunki przeszkód i obszarów wolnych od przeszkód powyżej i poniżej poziomu lądowiska wraz  

z ich wymiarami. 

6. Rysunek oznakowania i oświetlenia strefy lądowania. 

7. Rysunek oznaczeń kolorystycznych i oświetlenia przeszkód. 

8. Schemat oświetlenia lądowiska dla śmigłowca i instalacji oświetlenia przeszkodowego. 

9. Rysunek projektowy lądowiska dla śmigłowca wraz z instalacją odwadniającą, wyposażeniem 

zabezpieczającym śmigłowiec na pokładzie, wejściami/wyjściami i drogami ewakuacyjnymi, siatkami 

i platformami, technologią układania powłok antypoślizgowych. 

10. Dokumentacja konstrukcji nośnej strefy lądowania: 

• rysunki projektowe, 

• obliczenia wytrzymałościowe. 

11. Specyfikacja i rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i ratowniczego. 

12. Specyfikacja i rozmieszczenie sprzętu i urządzeń wymaganych do przeprowadzania operacji na 

pokładzie. 

13. Specyfikacja urządzeń łączności i radionawigacji. 

14. Specyfikacja urządzeń do obserwacji meteorologicznych. 

15. Specyfikacja zasilania elektrycznego stacjonarnych urządzeń łączności, radionawigacji i obserwacji 

meteorologicznych na lądowisku dla śmigłowca. 

4.5.12.2. Dokumentacja instruktażowa – podręcznik eksploatacji lądowiska dla 

śmigłowca 

Podręcznik eksploatacji lądowiska dla śmigłowca musi zawierać rysunki, schematy i wykazy, o których mowa 

w pkt 4.5.12.1 Dokumentacji technicznej. Dokumentacja instruktażowa musi również zawierać następujące 

instrukcje: 

1. Podręcznik eksploatacji lądowiska dla śmigłowca, w tym: 

• instrukcję łączności ze statkiem powietrznym, 

• instrukcję informowania załogi statku powietrznego o warunkach meteorologicznych, 

• instrukcję kontroli strefy lądowania oraz utrzymania właściwego stanu powierzchni strefy 

lądowania na potrzeby operacji lotniczych, 

• instrukcję obsługi oświetlenia strefy lądowania i przeszkód, 

• instrukcję przygotowania pasażerów do zajmowania miejsc w śmigłowcu i wchodzenia na jego 

pokład. 

2. Instrukcję przeciwpożarową. 

3. Instrukcję alarmową. 

4. Instrukcję obsługi i konserwacji instalacji w strefie lądowania śmigłowców i innych instalacji na 

lądowisku dla śmigłowców. 

4.5.12.3. Informacje dla operatora lotniczego 

Informacje dla operatora lotniczego muszą mieć postać zwięzłych zapisów, szkiców i fotografii i obejmują: 

1. Dane identyfikacyjne lądowiska dla śmigłowca: 

• Operator – nazwa, adres, nr telefonu itp. 

• nazwa lądowiska, 

• znak wywoławczy rtf (przypisany do radiostacji), 

• przypisaną częstotliwość VHF, 

• oznakowanie identyfikacyjne w strefie lądowania (rysunek lub zdjęcie), 

• oznaczenie na konstrukcji stacji (jeśli dotyczy). 

2. Podstawowe dane dotyczące lądowiska dla śmigłowca: 

• współrzędne geograficzne lądowiska, 
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• usytuowanie strefy lądowania w stosunku do północy rzeczywistej, 

• wysokość lądowiska (wysokość nad poziomem morza), 

• wysokość nad poziomem morza najwyższej przeszkody. 

• rodzaj lądowiska dla śmigłowców – stałe, obsługiwane przez załogę/bezobsługowe, 

• Wartość „D” i maksymalna wartość MTOM lądowiska, 

• wymiary strefy lądowania, współczynnik tarcia. 

• układ strefy lądowania i rozmieszczenie przeszkód, 

• sektory wolne od przeszkód (granice sektora 210ᵒ należy opisać w odniesieniu do północy 

rzeczywistej), oznakowanie i oświetlenie przeszkód, 

• oznakowanie i oświetlenie strefy lądowania, 

• wejścia/wyjścia i drogi ewakuacyjne, 

• sprzęt ppoż. i ratunkowy. 

4.5.12.4. Procedura weryfikacji lądowiska dla śmigłowca 

Poniżej wymieniono środki nadzoru i próby, jakie należy przeprowadzić w celu weryfikacji lądowiska: 

1. Zatwierdzenie dokumentacji zgodnie z pkt 4.5.12.1. Dokumentacja techniczna, pkt 4.5.12.2. 

Dokumentacja instruktażowa – podręcznik eksploatacji lądowiska dla śmigłowca oraz pkt 4.5.12.3. 

Informacje dla operatora lotniczego. 

2. Kontrola konstrukcji i wyposażenia lądowiska dla śmigłowca zgodnie z zatwierdzonym planem 

kontroli i badań: 

• sprawdzenie zgodności konstrukcji i wyposażenia lądowiska dla śmigłowca ze zweryfikowaną 

dokumentacją, 

• sprawdzenie w pełnym zakresie cech konstrukcyjnych lądowiska dla śmigłowca oraz działania 

urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji lądowiska dla śmigłowca. 

3. Lądowania próbne 

• Na końcowym etapie weryfikacji wykonuje się lądowania próbne śmigłowca w warunkach 

reprezentatywnych dla normalnych warunków pracy stacji. Raport pilota śmigłowca jest 

dołączany do dokumentów weryfikacyjnych lądowiska dla śmigłowca. 

Lądowisko dla śmigłowców należy okresowo poddawać przeglądowi w wymaganym zakresie zgodnie  

z wymaganiami Jednostki notyfikowanej. 

4.6 Wyposażenie służące do transferu personelu 

4.6.1 Wykaz norm 

4.6.1.1. Dokumenty odniesienia 

1. DNVGL-ST-0145 Morskie stacje elektroenergetyczne 

2. CAP 437 
Morskie lądowiska śmigłowców – Wytyczne w sprawie norm, Urząd 

Lotnictwa Cywilnego (UK) 

3. DNVGL-ST-0358 Trapy morskie 

4.6.2. Informacje ogólne 

Istnieje kilka opcji transferu personelu na morską stację elektroenergetyczną lub z niej: 

• transfer typu B&J – personel przechodzi ze statku bezpośrednio na drabinkę wejściową stacji (miejsce 

dokowania łodzi) – metoda przyjęta w większości morskich stacji elektroenergetycznych, jednak jest 

uważana za bardziej ryzykowną niż inne operacje transferu i zapewnia najmniejszy dostęp ze względu 

na warunki atmosferyczne; 

• poprzez trap z kompensacją ruchu statku na fali pomiędzy platformą morską a statkiem, który będzie 

poruszać się wraz z ruchem statku w granicach zakresów roboczych tego trapu; 
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• przez podnoszenie ze statku na platformę morską w koszach, klatkach lub kołyskach; w tym wariancie 

wymagany jest operator żurawia i żuraw w układzie przystosowanym do przemieszczania osób; 

• lądowanie śmigłowców lub podnoszenie personelu. Na platformie morskiej należy zapewnić 

lądowisko dla śmigłowca lub platformę do wciągania przez śmigłowiec. 

 Można stosować inne metody dostępu, pod warunkiem wykazania, że związane z nimi ryzyko jest 

możliwie najmniejsze. 

Należy rozważyć możliwe środki transportu, biorąc pod uwagę: 

• rodzaje, wielkość, możliwości i wymagania statków; porty; systemy dokowania do stacji; 

• rodzaje, wielkość, możliwości i wymagania śmigłowców; lotniska helikopterowe; pokłady do 

lądowania śmigłowców i wciągania przez śmigłowiec na morskiej stacji elektroenergetycznej; 

• odległości i czasy trwania transferów. 

Systemy dostępu na obszarach morskich muszą być certyfikowane przez Jednostkę notyfikowaną 

zatwierdzoną przez administrację morską kraju. 

Obowiązkowe są szkolenia bezpieczeństwa i na wypadek sytuacji awaryjnych oraz morskie świadectwa 

zdrowia dla personelu oddelegowanego do pracy na obszarach morskich. 

Zaleca się podstawowe szkolenie GWO (Global Wind Organisation) z zakresu bezpieczeństwa.  

Podstawowe szkolenie GWO (Global Wind Organisation) w zakresie bezpieczeństwa obejmuje pięć kursów 

ważnych przez okres 2 lata, po upływie którego należy przeprowadzić kurs odświeżający. Obejmuje kursy 

dotyczące: 

• świadomości pożarowej, 

• pierwszej pomocy, 

• obsługi ręcznej, 

• pracy na wysokości, 

• bezpieczeństwa podczas przebywania na morzu (obejmuje moduł bezpiecznego transferu). 

4.6.3. Systemy dostępu do/ze statku 

Morska stacja elektroenergetyczna musi zapewniać różne środki transferu osób na statek i ze statku,  

przy uwzględnieniu określonych warunków meteorologicznych i oceanograficznych. 

Czynnikiem ograniczającym transfer osób ze statku na morską stację elektroenergetyczną jest wysokość fali. 

Inne czynniki, takie jak nurt, prędkość wiatru, okres fali, kierunek fali, oblodzenie i widoczność, są również 

bardzo istotnymi parametrami i należy je uwzględnić. 

Transfer personelu odbywa się zgodnie z procedurami bezpieczeństwa operatora statku i morskiej stacji 

elektroenergetycznej, które muszą uwzględniać informacje o ograniczeniach pogodowych, wymaganych 

środkach ochrony indywidualnej, maksymalnej masie i wymiarach bagażu itp. 

4.6.3.1. Transfer typu B&J 

 Podczas operacji transferu statek dokuje w miejscu dokowania lub przywiera do niego, aby umożliwić 

wejście personelu bezpośrednio na drabinkę wejściową. 

Należy rozważyć zamontowanie co najmniej dwóch odpowiednio usytuowanych drabinek wejściowych w celu 

uwzględnienia panujących warunków wiatrowych, fal i pływów. Zaleca się, aby w miarę możliwości 

wysokość drabinki nie przekraczała 6 m. W przypadku dłuższych drabinek należy zamontować platformę 

pośrednią lub spoczynkową. Jeżeli montaż platformy spoczynkowej jest niewykonalny, należy wykazać,  

że możliwe jest zabezpieczenie osób przy użyciu odpowiedniego systemu asekuracji przed upadkiem  

z wysokości. Jeżeli wymagane są drabiny dłuższe niż 9 m (tj. ze względu na wahania pływów), należy 

zamontować platformę spoczynkową. Górną część drabinki należy wyposażyć w klatki bezpieczeństwa  

lub system asekuracji przed upadkiem z wysokości z odpowiednimi punktami mocowania szelek.  

Zawsze należy traktować priorytetowo system asekuracji przed upadkiem z wysokości. Na szczycie drabinki 
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należy zamontować bramę samozamykającą. Szczeble drabinki muszą być kwadratowe z krawędzią 

skierowaną w górę, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się w warunkach mokrych, oblodzenia lub 

zanieczyszczenia. Po obu stronach drabinki i podestów dostępowych należy zamontować odbojnice zdolne 

wytrzymać uderzenia statków. 

Fundament stacji należy zaprojektować tak, aby wytrzymywał obciążenia i oddziaływania od największej 

przewidywanej siły generowanej przez największy dopuszczalny statek serwisowy. 

Jeżeli jest to możliwe, na palach lub wewnątrz pali w miejscu, w którym przewiduje się operacje transferu, nie 

należy umieszczać żadnych elastycznych osłon kabli, uziomów, kabli ani rur wznośnych. Jeżeli nie ma 

dostępnych alternatyw (np. na monopalach), elementy wrażliwe muszą być zamontowane w odpowiedniej 

odległości i zabezpieczone przed kolizjami ze statkiem transportującym personel. Odboje w miejscu 

dokowania należy zaprojektować się w taki sposób, aby niezależnie od warunków fali/pływów statek nie 

utknął pod odbojami. 

Główne zagrożenia związane z transferem typu B&J to upadek i utonięcie. Wszystkie osoby przechodzące ze 

statku lub na statek są zobowiązane do przestrzegania procedur bezpieczeństwa. 

Aby skutecznie ograniczyć ryzyko upadku, wymagany jest system asekuracji przed upadkiem z wysokości, 

tzn. samowciągająca lina zabezpieczająca lub podwójne linki bezpieczeństwa. 

Aby ograniczyć ryzyko utonięcia w przypadku wpadnięcia do wody, należy zastosować odpowiednie środki 

ochrony indywidualnej. Minimalne wyposażenie personelu musi obejmować szelki bezpieczeństwa, ochronę 

głowy oraz kamizelkę ratunkową o wysokiej widoczności. Dodatkowe środki ochrony indywidualnej, takie 

jak kombinezon zanurzeniowy, należy dobrać w zależności od różnych czynników ryzyka. Przykładami tych 

czynników ryzyka są: temperatura morza, widoczność i przewidywany czas trwania akcji ratunkowej. 

Możliwe jest stosowanie izolowanego lub lekkiego kombinezonu zanurzeniowego. Ważnym czynnikiem jest 

zagwarantowanie, aby wszystkie zapewnione środki ochrony indywidualnej były ze sobą kompatybilne, tak 

aby nie przeciwdziałały sobie nawzajem. 

Ładunek, narzędzia i bagaż powinny być przenoszone przez personel w odpowiednich plecakach, 

umożliwiających swobodny ruch i używanie obu rąk. Zaleca się, aby waga każdego plecaka wraz z zawartością 

nie przekraczała 5 kg. W przypadku cięższych przedmiotów należy przeprowadzić ocenę ryzyka.  

Należy zawsze traktować priorytetowo podnoszenie urządzeń za pomocą żurawi i unikać 

transportu/przenoszenia podczas wchodzenia po drabince. 

4.6.3.2. Systemy dostępu w formie trapów 

Operacje dokowania z użyciem trapu obejmują trap zamontowany na statku, który jest przytwierdzany 

bezpośrednio lub pośrednio do morskiej stacji elektroenergetycznej. Stosowane są dwa rodzaje systemów 

trapu kompensującego ruch: pasywny i aktywny. Konstrukcja trapu z bierną kompensacją ruchu obejmuje 

funkcje, które umożliwiają zredukowanie ruchów względnych między statkiem a konstrukcjami bez 

stosowania zewnętrznych systemów ani urządzeń. Trap z aktywną kompensacją ruchu obejmuje system 

zasilany z zewnętrznego źródła zasilania, który zmniejsza lub całkowicie kompensuje wpływ ruchów statków 

na konstrukcję trapu w zakresie od jednego stopnia swobody do wszystkich sześciu stopni swobody. 

Fundament morskiej stacji elektroenergetycznej, platformę spocznikową, trap i układ dokowania należy 

zaprojektować tak, aby wytrzymywały obciążenia i oddziaływania od największej przewidywanej siły 

generowanej przez największy dopuszczalny statek serwisowy. Należy przewidzieć mechanizmy awaryjnego 

zwalniania zapobiegające nadmiernym naprężeniom i obciążeniom konstrukcji stacji. Urządzenia te powinny 

być wyposażone w systemy ostrzegania przed nadmiernym ruchem oraz w przypadku nieuniknionego 

samoczynnego wyłączenia. W razie potrzeby, po przeprowadzeniu formalnej oceny bezpieczeństwa, statek 

należy wyposażyć w system dynamicznego pozycjonowania. Ze wszystkich stron morskiej stacji 

elektroenergetycznej należy rozważyć zapewnienie punktów dostępowych do systemu pomostów 

komunikacyjnych. Te punkty dostępowe należy zaprojektować tak, aby były one odpowiednie do wskazanego 

systemu pomostów komunikacyjnych typu „walk-to-work”, uwzględniając również uszkodzenia powłoki 

malarskiej w punktach styku. 
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Na trapach należy wyraźnie podać maksymalne bezpieczne obciążenie robocze i maksymalną dozwoloną 

liczbą osób, które mogą się na nim znajdować jednocześnie w danym momencie. 

Trap musi być wyposażony w oświetlenie, jeżeli jest używany w ciemności. 

Personel jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa i musi posiadać odpowiednie środki 

ochrony indywidualnej, w tym co najmniej ochronę głowy, ochronę przed upadkiem z wysokości oraz 

kamizelkę ratunkową o wysokiej widoczności. W zależności od wymagań procedur operatora statku i morskiej 

stacji elektroenergetycznej wymagane mogą być dodatkowe środki ochrony indywidualnej.  

Podczas transferów personelu dostępna musi być jednostka ratownicza umożliwiająca wydobycie ludzi  

z wody. Ładunki, narzędzia i bagaż będą zazwyczaj przenoszone za pomocą żurawia lub wciągnika. 

Przenoszenie ładunków, narzędzi i bagażu przez personel jest dozwolony tylko w przypadku przeprowadzenia 

stosownej oceny ryzyka. Czynności te mogą być wykonywane przez personel wyłącznie przy użyciu 

odpowiednich plecaków, umożliwiających swobodny ruch i używanie obu rąk. 

4.6.3.3. Operacje przenoszenia przy użyciu żurawia 

Personel może być przenoszony ze statku na morską stację elektroenergetyczną przy użyciu żurawia  

w koszach, klatkach lub kołyskach. Układ żurawia musi być przystosowany do przenoszenia osób i być zgodny 

z obowiązującymi przepisami i wymaganiami określonymi w części IV pkt 3.6.2. Żurawie przeznaczone do 

transportu personelu. Bezpieczne obciążenie robocze żurawia oraz maksymalna liczba osób, które mogą być 

przenoszone przy użyciu żurawia, należy określić w dokumentacji projektowej. Urządzenia dźwigowe należy 

zaprojektować tak, aby umożliwić bezpieczne podnoszenie pionowe z uwzględnieniem kołysania i minimalny 

potencjał zderzenia ze statkiem lub konstrukcją stacji. 

Funkcjonalność urządzeń do przenoszenia osób musi być potwierdzona certyfikatem wydanym przez 

Jednostkę notyfikowaną. Urządzenia te muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby chronić użytkowników 

przed uderzeniami bocznymi i pionowymi, które mogą powstać w określonym zakresie roboczym.  

Projekt tych urządzeń musi zawierać odpowiednie rozwiązania umożliwiające stanie oraz uchwyty i musi 

zapewniać przytrzymywanie bagażu ręcznego lub plecaków. Należy przewidzieć podwójny układ liny 

zabezpieczającej, składający się z głównej liny podtrzymującej z ocynkowanym stalowym zawiesiem linowym 

oraz pomocniczej liny stabilizującej odpowiedniej do przewidywanego obciążenia. 

Statek musi zachować odstęp od stacji i nie może się z nią bezpośrednio stykać. Strefy lądowania na statkach 

i stacji muszą być: 

• odpowiednie, aby umożliwić bezpieczny zakres lądowania; 

• odpowiednie jako punkty wejścia i wyjścia dla personelu, 

• wyraźnie oznakowane; 

• wolne od przeszkód. 

Personel jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa i musi być wyposażony w odpowiednie 

środki ochrony indywidualnej, w tym co najmniej ochronę głowy i kamizelkę ratunkową o wysokiej 

widoczności. Dodatkowe środki ochrony indywidualnej, takie jak kombinezon zanurzeniowy, należy dobrać 

w zależności od różnych czynników ryzyka. Przykładami tych czynników ryzyka są: temperatura morza, 

widoczność i przewidywany czas trwania akcji ratunkowej. 

4.6.4. Systemy dostępu przy użyciu śmigłowca 

Personel może być transportowany na platformę morską lub przenoszony bezpośrednio ze śmigłowca.  

Do transportu personelu zostanie wyznaczony specjalny obszar na pokładzie. 

Czynniki ograniczające przenoszenie personelu przez śmigłowce to prędkość wiatru i widoczność (tj. niskie 

chmury lub mgła). 

4.6.4.1. Lądowanie śmigłowców 

Śmigłowce muszą obowiązkowo lądować na lądowisku dla śmigłowców. 
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Lądowisko dla śmigłowca musi spełniać wymagania określone w części III pkt 4.5 Lądowisko dla śmigłowca. 

4.6.4.2. Podnoszenie/opuszczanie personelu 

Do podnoszenia/opuszczania personelu wymagany jest pokład do podnoszenia/opuszczania przez śmigłowiec. 

Zgodnie z DNVGL-ST-0145 strefy pracy wciągarki muszą spełniać następujące wymagania: 

• Należy zapewnić „zewnętrzną strefę manewrowania” o minimalnej średnicy 2D, gdzie D oznacza 

średnicę strefy manewrowania wciągarki. 

• W strefie manewrowania nie powinny występować przeszkody wyższe niż 6 m. 

• W strefie manewrowania należy wyznaczyć centralną „strefę wolną”. Ta strefa wolna powinna mieć 

średnicę co najmniej 5 m i posiadać stabilne podłoże. 

• Wewnątrz strefy manewrowania powinna znajdować się „wewnętrzna strefa manewrowania”  

o minimalnej średnicy 1,5 D bez żadnych przeszkód wyższych niż 3 m. 

• Część strefy manewrowania, poza strefą wolną, może znajdować się poza granicą stacji, ale powinna 

spełniać wymagania dotyczące przeszkód przedstawione na Rysunku 4.6.4.2-1. 

• Przy projektowaniu i lokalizowaniu lądowisk dla śmigłowców służących wyłącznie  

do podnoszenia/opuszczania personelu należy uwzględnić promieniowanie cieplne i turbulencje 

powietrza związane z pracą instalacji. 

 

EN PL 

WINCH ONLY 

STREFA PRZEZNACZONA 

WYŁĄCZNIE DO 

PODNOSZENIA/OPUSZCZANIA 

Clear zone Strefa wolna 

Manoeuvring zone Strefa manewrowania 

Obstructions Przeszkody 

Rysunek 4.6.4.2-1 Dyspozycja obszaru podnoszenia/opuszczania [1] 

 

Platformę przeznaczoną do podnoszenia/opuszczania należy wyraźnie oznakować napisem „STREFA 

PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO PODNOSZENIA/OPUSZCZANIA” w kolorze białym. 

Wszystkie przeszkody stałe w strefie manewrowania lub w jej pobliżu, które mogłyby mieć negatywny wpływ 

na bezpieczeństwo operacji wykonywanych przez śmigłowiec, muszą być wyraźnie oznaczone.  

Oznakowanie przeszkód określono w części III pkt 4.5.4.3. Oznakowanie przeszkód. 
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Do celów przeprowadzania operacji awaryjnych w nocy należy zapewnić oświetlenie. Oświetlenie nie może 

oślepiać pilota. 

5. Aspekty środowiskowe na obszarze Południowego Bałtyku 

5.1. Wykaz norm 

5.1.1. Przepisy, normy i standardy 

1. 
PN-EN 12495 Ochrona katodowa stałych stalowych konstrukcji przybrzeżnych 

2. 
IEC 61892 Część 1 – „Wymagania i warunki ogólne”, część 2 – „Projektowanie 

instalacji” oraz część 3 – „Urządzenia” 

3. 
PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 3: Zasady 

projektowania 

4. 
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 4: Rodzaje 

powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni (ISO 12944-4:2017) 

5. 
PN-EN ISO 12944-9 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 9: Ochronne systemy 

malarskie i metody badań laboratoryjnych konstrukcji morskich i 

pokrewnych (ISO 12944-9:2018) 

6. 
IEC 61892-3 Ruchome i stałe jednostki morskie – Instalacje elektryczne – Część 3: 

Urządzenia 

 

5.1.2. Dokumenty odniesienia 

7. 
DNVGL-CG-0288 Ochrona antykorozyjna statków 

8. 
DNVGL-OS-D201 Instalacje elektryczne 

9. 
DNVGL-OS-D101 Instalacje elektryczne 

10. 
DNV-RP-B401 Projekt ochrony katodowej 

 

5.1.3. Badania naukowe i praktyki 

11. 
The Use of Coatings for 

Corrosion Control on 

Offshore Oil Structures 

[Stosowanie powłok do 

kontroli korozji na 

morskich konstrukcjach 

naftowych] 

J.P. Ault, T 

12. 
OCENA STANU 

ŚRODOWISKA 

POLSKICH OBSZARÓW 

MORSKICH BAŁTYKU 

NA PODSTAWIE 

DANYCH 

MONITORINGOWYCH 

Z ROKU 2019 NA TLE 

DZIESIĘCIOLECIA 2009-

2018 

Warszawa 2020 

13. 
Quantitative performance 

assessment of corrosion 

protection systems for 

offshore wind power 

A.W. Momber, Renewable Energy, 94 (2016); str. 314-327. 

https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=EEe1IFG5&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+12944-4:2018-02P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=EEe1IFG5&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+12944-4:2018-02P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=EEe1IFG5&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+12944-4:2018-02P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=EEe1IFG5&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+12944-9:2018-03E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=EEe1IFG5&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+12944-9:2018-03E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=EEe1IFG5&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+12944-9:2018-03E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=EEe1IFG5&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+12944-9:2018-03E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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transmission platforms 

[Ilościowa ocena działania 

systemów ochrony 

antykorozyjnej dla 

morskich platform 

przesyłowych energii 

wiatrowej] 

14. 
Wpływ cyrkulacji 

atmosferycznej na ilość 

promieniowania 

słonecznego docierającego 

do powierzchni ziemi w 

Polsce 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 

Kinga Kulesza, Warszawa, 2018 

 

5.2. Ochrona przed korozją w środowisku morskim 

Korozja wszystkich elementów mających bezpośredni kontakt z wodą ma ogromne znaczenie dla konstrukcji 

morskich. Elementy te są narażone na mikropęknięcia, które mogą powodować trwałe uszkodzenia 

konstrukcyjne. Wiąże się to ze wzrostem kosztów eksploatacji i napraw. Gdy wymagane jest zabezpieczenie 

antykorozyjne należy postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach serii PN-EN ISO 12944. 

Ponadto środowisko wody morskiej bardziej sprzyja powstawaniu korozji. Korozja może powodować 

niszczenie materiału konstrukcyjnego, sprzyjać pojawianiu się pęknięć zmęczeniowych i kruchych pęknięć, 

znacząco naruszając integralność całej konstrukcji. 

Korozja metali, niezależnie od tego, czy występuje równomiernie, czy też nie, polega zasadom tych samych 

mechanizmów, które dotyczą całkowicie innych materiałów. Metale nie są stabilne pod względem 

termodynamicznym i ulegają korozji w najbardziej agresywnych środowiskach morskich. Korozji nie da się 

uniknąć, ale istnieją sposoby jej opóźnienia i kontrolowania przy użyciu różnych metod, takich jak redukcja 

ciepła i szybkości postępowania korozji, usuwanie tlenu lub materiałów utleniających oraz zmiana stężenia w 

środowisku pracy. 

Długotrwałe narażenie na działanie fal na morzu, wilgoci o wysokim stopniu zasolenia, rozpryski wody  

w strefie rozbryzgowej i naprężenia korozyjne powodują szybkie powstawanie korozji i uszkodzeń.  

Miejscem najbardziej podatnym na korozję jest strefa rozbryzgowa konstrukcji morskiej.  

Przykładowe szybkości korozji (mm/r) stali węglowej w instalacjach morskich przedstawiono  

w Tabeli 5.2.-1 

Tabela 5.2-1 Szybkość korozji (mm/r) stali węglowej w instalacjach morskich [11] 

Strefa środowiskowa 
Szybkość korozji 

[mm/rok] 

Elementy ułożone w ziemi 
0.06-0.10 

Strefa zanurzenia 
0.10-0.20 

Strefa pośrednia 
0.05-0.25 

Strefa rozbryzgowa 
0.20-0.40 

Strefa atmosferyczna 
0.050-0.075 

 

Konstrukcje morskie muszą być zabezpieczone przed korozją. Bardzo ważne jest dobranie właściwego 

systemu ochrony antykorozyjnej biorąc pod uwagę różne warunki środowiskowe. Pierwszym wymogiem  

w systemach ochrony antykorozyjnej jest określenie pewnego naddatku na korozję, metody zabezpieczenia 

antykorozyjnego i metody naprawy. Wartość obliczeniowa naddatku na korozję zależy od materiału, 

przewidywanych obciążeń mechanicznych, kategorii korozyjności i strefy korozyjności i powinna być zgodna 

z wymaganiami specyfikacji wydanych przez Jednostkę notyfikowaną. 
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Specyfikacje systemu ochrony antykorozyjnej konstrukcji morskich powinny odnosić się do poniższych 

wymagań: 

• ogromnych kosztów naprawy lub konserwacji w przypadku uszkodzenia powłoki, 

• dużych naprężeń korozyjnych spowodowanych zmiennymi cyklami sucho-mokro w wyniku działania 

fal i spryskiwania wodą, 

• obciążeń mechanicznych spowodowanych dryfującym lodem lub przedmiotami unoszącymi się na 

powierzchni wody, 

• dużych naprężeń korozyjnych spowodowanych wysokim stężeniem soli zarówno w wodzie, jak i w 

powietrzu, 

• naprężeń biologicznych, a mianowicie podwodnych, 

• znacznych wahań temperatury wody i powietrza, 

• długich i nieregularnych odstępów czasowych między przeglądami ze względu na ograniczony dostęp. 

 

W celu opóźnienia i kontrolowania korozji należy zastosować zabezpieczenie antykorozyjne.  

Powszechną metodą jest stosowanie: 

• systemów powłok, 

• ochrony katodowej. 

Powszechną metodą stosowaną do ochrony materiałów przed korozją w środowiskach morskich jest powłoka 

powierzchniowa. W przypadku strefy zanurzenia stosuje się powłokę powierzchniową w połączeniu z ochroną 

katodową. Ochronę katodową należy zastosować zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12495.  

Powłoka powierzchniowa jest skutecznym systemem zabezpieczającym materiały przed korozją (nakładanie 

warstwy fizycznej, takiej jak powłoka organiczna, nieorganiczna lub konwersyjna). 

Ochrona katodowa jest drugim rodzajem ochrony przed korozją i główną metodą zapobiegania korozji  

na zewnętrznych powierzchniach elementów ze stali węglowej w konstrukcjach morskich w strefach 

zanurzenia. Połączenie ochrony katodowej i stopów odpornych na korozję może być dogodnym rozwiązaniem. 

W przypadku stwierdzenia, że stan zabezpieczenia antykorozyjnego nie jest zadowalający, wymagane są 

rutynowe przeglądy i monitorowanie. Aby osiągnąć zamierzony okres użytkowania, konieczne jest 

opracowanie kompleksowego standardu dla systemów ochrony antykorozyjnej w celu przeprowadzenia 

badania i zapewnienia stosowania morskich urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, zwłaszcza 

w odniesieniu do energii oceanicznej. 

Ogólne wymagania dotyczące powłok ochronnych opisano poniżej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi klasy 

zabezpieczenia DNVGL-CG-0288 – Corrosion Protection of Ships [Ochrona statków przed korozją]. 

Odpowiednie do przeznaczenia rodzaje powłok powinny być dobrane w porozumieniu z wybranym 

producentem powłok, który powinien posiadać produkty o udokumentowanej skuteczności. Producent powłok 

albo jego przedstawiciel powinien być w stanie świadczyć odpowiednie usługi doradcze i kontrolne, jeżeli nie 

są one pokrywane przez inne strony. Należy zwrócić należytą uwagę na możliwy do uzyskania stopień 

przygotowania powierzchni stalowej w stoczni. Jeżeli nie określono czyszczenia strumieniowo-ściernego, 

warunków suchych, czystych itp., należy wybrać systemy malarskie odporne na przewidywane warunki 

powierzchni. 

Specyfikacja powłok powinna być wspólnie uzgodniona pomiędzy stocznią a właścicielem i producentem 

powłok. Należy określić obowiązki inspektorów powłok i ścieżkę raportowania. Specyfikacja powinna 

określać: 

• jakie systemy powłok (rodzaje powłok, grubości i liczba powłok) należy zastosować, 

• zatwierdzonego producenta powłok, który będzie realizował ich dostawę, 

• obiekty malarni w stoczni, 

• urządzenia do kontroli wilgotności powietrza, temperatury, wentylacji, 

• obowiązki osoby odpowiedzialnej za nanoszenie powłok i sprzęt do nakładania powłok, 
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• rodzaj obróbki powierzchni stali, 

• sposób nakładania i utwardzania powłok, 

• procedury naprawy uszkodzeń, 

• metody badań, wyposażenie badawcze i kryteria akceptacji. 

Powłoki, w tym grunty warsztatowe i warstwy powłok pośrednich, powinny być nakładane na suche, czyste 

powierzchnie (tj. oczyszczone strumieniowo, po nałożeniu farby podkładowej w zakładzie produkcyjnym, 

oczyszczone mechanicznie, umyte i osuszone w razie potrzeby); zgodnie z zaleceniami producenta powłok na 

brzegach i spoinach zaleca się malowanie wyprawkowe. 

Warunki suche oznaczają: 

• wilgotność powietrza nieprzekraczającą 85%, 

• temperaturę stali wynoszącą min. 3°C powyżej punktu rosy, 

• powyższe warunki suche należy utrzymywać, aby podczas nakładania nowej warstwy powłoki na 

żadnej powierzchni nie występowała kondensacja wilgoci. Warunki te obowiązują również przy 

nakładaniu farby podkładowej w zakładzie produkcyjnym. 

W przypadku nakładania powłok obowiązują ogólnie następujące zasady: 

• nakładanie powłok powinno odbywać się poprzez natryskiwanie, z wyjątkiem powłok wyprawkowych 

nakładanych w celu pogrubienia niewłaściwie zaokrąglonych krawędzi i w miejscach trudno 

dostępnych (profile, krawędzie wewnętrzne, otwory, karby, narożniki, kątowniki, szwy spawalnicze 

itp.), 

• powłoki wyprawkowe należy nakładać pędzlem lub wałkiem. Wałek należy stosować wyłącznie na 

karbowanych brzegach, otworach technologicznych itp. Używając wałka, nie należy wciskać farby  

w profil podłoża, a raczej nakładać ją na wybrzuszenia, 

• grubość powłoki suchej powinna być zgodna z zaleceniami producenta systemu malarskiego, 

• każdą warstwę powłoki należy odpowiednio utwardzić przed nałożeniem kolejnej warstwy.  

Czas potrzebny na utwardzanie będzie zazwyczaj dłuższy w niższych temperaturach.  

Powłoki nie wolno nakładać w warunkach poniżej minimalnej temperatury zalecanej przez 

producenta, 

• powłoki pośrednie nie powinny być zanieczyszczone brudem, smarem, pyłem ani solami, 

• w przypadku utwardzania podkładów na bazie krzemianu cynku należy zapewnić wilgotność 

powietrza powyżej pewnej minimalnej wartości procentowej (w przeciwieństwie do innych powłok – 

ale dopiero po zakończeniu procesu nakładania). 

W przypadku stosowania systemu ochrony katodowej należy okresowo sprawdzać jego skuteczność.  

W przypadku błędu układu sterowania prądem polaryzacyjnym istnieje ryzyko znacznego przyspieszenia 

procesów korozji. Ponadto system ten wymaga ciągłego zasilania zewnętrznego, ale w praktyce zapewnia 

znacznie lepszą ochronę przed korozją. 

Zgodnie z DNV-RP-B401 anody galwaniczne do zastosowań na obszarach morskich są generalnie wykonane 

na bazie aluminium albo cynku. Ogólny rodzaj materiału anodowego (tj. na bazie aluminium albo cynku) jest 

zazwyczaj wybierany przez Właściciela i określany w koncepcyjnym raporcie projektowym dotyczącym 

ochrony antykorozyjnej lub w założeniach projektowych w celu opracowania szczegółowego projektu 

dotyczącego ochrony antykorozyjnej. Anody aluminiowe są zazwyczaj wybierane ze względu na ich wyższą 

wydajność elektrochemiczną. Jednak anody na bazie cynku są w pewnych przypadkach uważane za bardziej 

skuteczne (tj. pod względem właściwości elektrochemicznych) do zastosowań w osadach morskich lub 

wewnętrznych przegrodach w środowisku dużej aktywności bakteryjnej – oba te środowiska charakteryzują 

się warunkami beztlenowymi. 

Niektórzy producenci oferują opatentowane stopy anodowe. Nabywca może zażądać, aby producent anod 

udokumentował właściwości elektrochemiczne swoich produktów na podstawie doświadczeń 

eksploatacyjnych lub długoterminowych badań w naturalnej wodzie morskiej. 

Zgodnie z DNV-RP-B401 wyznaczoną liczbę anod w jednostce należy rozmieścić w taki sposób, aby zapewnić 

równomierny rozkład prądu, z uwzględnieniem aktualnego zapotrzebowania poszczególnych elementów  
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ze względu na różne powierzchnie i zastosowane powłoki. Obszary specjalne morskich konstrukcji 

podwodnych, które wymagają uwzględnienia przy tworzeniu układu anod, to np. węzły, prowadnice pali  

i wiązki przewodów. Lokalizację wszystkich poszczególnych anod należy przedstawić na rysunkach.  

W miarę możliwości anody przeznaczone do ochrony antykorozyjnej powierzchni zanurzonych w osadach 

powinny być wystawione na swobodnie działanie wody morskiej. 

Anody powinny być rozmieszczone z zachowaniem odpowiednich odstępów między nimi, aby uniknąć 

efektów wzajemnych oddziaływań, które zmniejszają natężenie wyjściowego prądu użytecznego.  

W miarę możliwości anody powinny być umieszczone w taki sposób, aby powierzchnie przeznaczone  

do wyprowadzenia prądu nie znajdowały się blisko elementów konstrukcyjnych, zmniejszając natężenie prądu 

wyjściowego. 

Z wyjątkiem bardzo dużych anod efekty ekranowania i zakłóceń stają się nieistotne przy odległości około  

0,5 metra lub większej. Jeżeli podejrzewa się, że anody powodują zakłócenia, można zastosować 

konserwatywne podejście polegające na uznaniu dwóch sąsiadujących anod za jedną długą lub szeroką anodę, 

w zależności od ich położenia względem siebie. Nie należy spawać anod do elementów ciśnieniowych  

lub w obszarach o wysokich obciążeniach zmęczeniowych. W przypadku głównych elementów 

konstrukcyjnych minimalna odległość pomiędzy spoinami mocującymi anody a spoinami konstrukcyjnymi 

musi wynosić 150 mm. Na konstrukcjach kratownicowych odległość anod od węzłów nie może być mniejsza 

niż 600 mm. Lokalizacja anod musi uwzględniać ograniczenia wynikające z ich produkcji, montażu  

i eksploatacji. W przypadku dużych lub skomplikowanych obiektów zaleca się współpracę na wczesnych 

etapach z innymi branżami projektowymi, jak również z wykonawcami odpowiedzialnymi za produkcję  

i montaż. 

Specyfikacje i procedury zabezpieczeń antykorozyjnych należy przekazać Jednostce notyfikowanej. 

5.3. Warunki środowiskowe i zagrożenie korozją 

Według raportu IMGW (Ocena stanu środowiska polskich obszarów morskich Bałtyku na podstawie danych 

monitoringowych z roku 2019 na tle dziesięciolecia 2009-2018) udział stanów morza w 2019 roku określono 

stosując skalę Douglasa (Tabela 5.3.-1). 

Tabela 5.3-1 Zestawienie stopni skali Douglasa określających stany morza wraz z odpowiadającymi stopniami skali 

Beauforta i parametrami fali [12] 

Stany morza Parametry fali 

 

skala Douglasa 

skala 

Beauforta 

Wysokość fali 

– Hs [m] 

Średnia 

wysokości fali – 

Hmean [m] 

Maksymalna 

wysokość fali 

– Hmax [m] 

Długość fali 

[m] 

0 0 0 0 0 0 

1 1 < 0,1 0,1 0,1 < 5 

2 
2 

0,1-0,5 
0,2 0,3 

< 25 
3 0,6 1 

3 4 0,5-1,25 1 1,5 < 50 

4 5 1,25-2,5 2 2,5 < 75 

5 6 2,5-4,0 3 4 < 100 

6 7 4,0-6,0 4 5,5 < 135 

7 
8 

6,0-9,0 
5,5 7,5 

< 200 
9 7 10 

8 10 9,0-14,0 9 12,5 < 250 

9 
11 

>14,0 
11,5 

16 > 250 
12 >14 
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5.3.1. Temperatura 

W 2019 r. zakresy średnich wartości temperatury wody w warstwie powierzchniowej (0-10 m) w basenach 

głębokowodnych pozostawały w zbliżonym zakresie: 3,2-20,1°C w Basenie Bornholmskim, 3,2-19,8°C we 

wschodnim Basenie Gotlandzkim, 3,8-20,3°C w Basenie Gdańskim (patrz Rysunek 5.3.1-1).  

Średnia temperatura maksymalna w wodach przybrzeżnych Basenu Gdańskiego wyniosła 19,7°C, natomiast 

najniższa wyniosła 3,7°C. W przypadku wszystkich obszarów najmniejsze wartości charakteryzowały luty, 

natomiast wartości największe wystąpiły w sierpniu w Basenie Bornholmskim i wschodnim Basenie 

Gotlandzkim i we wrześniu w Basenie Gdańskim i jego wodach przybrzeżnych. 

 

EN PL 

Temperature Temperatura 

Month Miesiąc 

Bornholm Basin Basen Bornholmski 

Eastern Gotland Basin wschodni Basen Gotlandzki 

Gdansk Basin Basen Gdański 

Gdansk Basin Polish coastal waters polskie wody przybrzeżne Basenu 

Gdańskiego 

Rysunek 5.3.1-1 Temperatura wody w warstwie powierzchniowej morza w 2019 r. w wydzielonych akwenach polskich 

obszarów morskich: Basen Bornholmski, wschodni Basen Gotlandzki, Basen Gdański, polskie wody przybrzeżne Basenu 

Gdańskiego (na wykresie przedstawiono dane dla miesięcy, dla których możliwe było obliczenie statystyk); linia ciągła – 

średnia z lat 2009-2018; linie przerywane – średnia ± odchylenie standardowe z lat 2009-2018; punkty – średnia 

miesięczna z 2019 r. [12] 

5.3.2. Zasolenie 

W 2019 roku w wodach warstwy powierzchniowej morza (0-10 m), średnie zasolenie każdego z czterech 

badanych obszarów we wszystkich miesiącach było wyższe niż wyznaczone dla wielolecia 2009-2018 

(Rysunek 5.3.2.-1). Największe różnice zaobserwowano w wodach przybrzeżnych Basenu Gdańskiego,  

gdzie wartości zasolenia były średnio o 0,36 wyższe w porównaniu do lat 2009-2018. 
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EN PL 

Salinity Zasolenie 

Month Miesiąc 

Bornholm Basin Basen Bornholmski 

Eastern Gotland Basin wschodni Basen Gotlandzki 

Gdansk Basin Basen Gdański 

Gdansk Basin Polish coastal 
polskie wody przybrzeżne Basenu 

Gdańskiego 

Rysunek 5.3.2-1 Zasolenie wody w warstwie powierzchniowej morza w 2019 r. w wydzielonych akwenach 

polskich obszarów morskich: Basen Bornholmski, wschodni Basen Gotlandzki, Basen Gdański, polskie wody 

przybrzeżne Basenu Gdańskiego (na wykresie przedstawiono dane dla miesięcy, dla których możliwe było 

obliczenie statystyk); linia ciągła – średnia z lat 2009-2018; linia przerywana – średnia ± odchylenie 

standardowe z lat 2009-2018; punkty – średnia z 2019 r. [12] 

5.3.3. Odczyn wody morskiej 

Woda morska jest lekko zasadowa. W roku badań 2019 wartości pH mieściły się w przedziale 6,88-8,97  

w całym rejonie badań i w całym zakresie głębokości (od powierzchni do dna). 

Tabela 5.3.3-1 Ekstremalne i średnie wartości pH w wodach wydzielonych akwenów polskich obszarów morskich w 2019 

r. w porównaniu z 2018 r. [12] 

Akwen Wartość minimalna Wartość maksymalna Średnia 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Basen Gdański 7,02 6,88 9,22 8,97 7,98 7,91 

wschodni Basen 

Gotlandzki 

7,05 7,04 9,27 8,63 8,04 7,98 

Basen Bornholmski 7,06 7,04 8,99 8,58 7,99 7,98 
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5.3.4. Ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla – pCO2 

Najwyższą wartość maksymalną dwutlenku węgla odnotowano w listopadzie w rejonie Basenu Gdańskiego, 

która wynosiła1048 µatm, w pozostałych miesiącach prowadzenia pomiarów wartości pCO2 pozostawały  

w zakresie 187 µatm do 506 µatm. Odnotowano również wzrost stężenia ciśnienia parcjalnego w porównaniu 

do roku ubiegłego w Basenie Bornholmskim a także we wschodnim Basenie Gotlandzkim.  

Jedynie w listopadzie (jesienią), oznaczono najwyższe wartości pCO2 ze wszystkich odbytych rejsów 

badawczych, w lutym (zimą) wartości te były znacznie niższe od tych odnotowanych w listopadzie. 

Według danych z piśmiennictwa najwyższą zawartość CO2 w wodach morskich obserwuje się jesienią i zimą, 

natomiast latem jego ciśnienie parcjalne utrzymuje się na niższym poziomie. 

 

 

EN PL 

Intensity of pCO2, µatm Stężenie pCO2, µatm 

Bornholm Basin Basen Bornholmski 

Eastern Gotland Basin wschodni Basen Gotlandzki 

Gdansk Basin Basen Gdański 

 

Rysunek 5.3.4-1 Wartości średnie pCO2 w 2019 r. w powierzchniowej warstwie (0-10 m) w wydzielonych akwenach 

polskiego obszaru morskiego: Basen Bornholmski, wschodni Basen Gotlandzki i Basen Gdański [12] 

5.3.5. Oddziaływanie promieniowania słonecznego 

Oddziaływanie słoneczne, które można uwzględnić na etapie projektowania, wynosi około 4000 MJ x m-2/rok 

(dane z 2015 r.), ale zakładając wzrost o około 12 MJ x m-2/rok. Informacje w oparciu o badania [9]. 

5.3.6. Drgania i przyspieszenia 

Dla wszystkich urządzeń i podzespołów elektrycznych wymagany jest zakres częstotliwości drgań od 5  

do 50 Hz z odpornością i wytrzymałością na amplitudę prędkości drgań 20 mm/s.Dla urządzeń posadowionych 

na fundamencie podatnym należy uwzględnić większe wartości odporności. Wszystkie urządzenia elektryczne 

muszą być odpowiednie do drgań i przyspieszeń, które mogą wystąpić w części górnej. 
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5.4. Wymagania dotyczące konstrukcji niskokorozyjnej 

Wszystkie próby, które można przeprowadzić na certyfikowanym wyposażeniu morskim, w szczególności 

elektrycznym, zostały właściwie opisane w publikacji Polskiego Rejestru Statków (PRS) Nr 11/P – Próby 

środowiskowe wyposażenia statków. 

5.4.1. Wymagania ogólne 

Poniższa tabela przedstawia zbiór dobrych praktyk do stosowania na wszystkich etapach opracowywania 

konstrukcji morskich, mających zastosowanie do morskich stacji elektroenergetycznych. Źródłem danych 

zawartych w tej tabeli jest artykuł zatytułowany Quantitative performance assessment of corrosion protection 

systems for offshore wind power transmission platforms [Ilościowa ocena działania systemów ochrony 

antykorozyjnej dla morskich platform przesyłowych energii wiatrowej]. 

Tabela 5.4.1-1 Wymagania dotyczące konstrukcji niskokorozyjnej [13] 

Wydanie Wymagania/zalecana praktyka 

Połączenie galwaniczne Zastosować izolację elektryczną różnych metali. 

Rozważyć możliwość podłączenia elektrycznego poprzez 

podpory rurociągów, pokład i kable uziemiające. 

Unikać bezpośredniego połączenia aluminium ze stopami 

miedzi. 

Zastosować izolowane styki elektryczne. 

Zasadniczo na połączeniach aluminium ze stalą/miedzią 

wymagana jest izolacja elektryczna. 

Wziąć pod uwagę kompatybilność z innymi materiałami. 

Wkręty i śruby Śruby, nakrętki i podkładki muszą być wykonane ze stali 316. 

W zastosowaniach podmorskich należy stosować stop 625, 

gdy wymagane są śruby odporne na korozję. 

Śruby muszą być ocynkowane lub chronione innym 

systemem zabezpieczenia o wysokiej skuteczności. 

Transport i montaż Uwzględnić punkty podnoszenia 

Spawanie, cięcie i szlifowanie Nie dopuścić do uszkodzenia systemów powłok. 

Minimalna odległość między przekrojami lub między 

przekrojem a przyległą powierzchnią 

Od 50 do 300 mm 

Maksymalna odległość dostępna dla operatora w wąskiej 

przestrzeni 

Od 100 do 700 mm 

Odległość pomiędzy narzędziem do obróbki strumieniowo-

ściernej a powierzchnią 

Od 200 do 400 mm 

Odległość pomiędzy pistoletem natryskowym a powierzchnią Od 200 do 300 mm 

Odległość pomiędzy pistoletem natryskowym do 

metalizowania a powierzchnią 

Od 150 do 200 mm 

Konstrukcję należy zaprojektować w sposób umożliwiający 

metalizację. 

Odcinki trudno dostępne Zwrócić szczególną uwagę na obszary trudne do 

skontrolowania/naprawy 

Wąskie szczeliny Należy je usuwać przez uszczelnienie 

Minimalny promień nacięć w usztywniaczach 50 mm 

Minimalny promień krawędzi 2 mm 

Warstwy wierzchnie utwardzenia na krawędziach Usuwać przez szlifowanie 

Rozwarstwienia powierzchni stalowych Usuwać przez odpowiednie wykończenie 

Jakość spoiny Stopień przygotowania P3 zgodnie z normą ISO 8501-3 

Retencja wody lub osadów Zaprojektować powierzchnie nachylone/sfazowane 

Usunąć odcinki otwarte do góry 

Unikać kieszonek i wnęk 

Umożliwić odprowadzenie wody 

Unikać ognisk korozji 

Zapewnić swobodny spust płynów 

  

Ogólne wymagania dotyczące wszystkich urządzeń elektrycznych mają na celu uniknięcie wyładowań 

niezupełnych, będących głównym mechanizmem starzenia się izolacji elektrycznej. Główną przyczyną 

wyładowań niezupełnych są naprężenia mechaniczne, termiczne i chemiczne, a także kieszonki powietrzne 

między zwojami, między zwojami a ziemią lub między fazami. Wszystkie te naprężenia i kieszonki powietrzne 

należy zredukować w największym możliwym zakresie. 
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5.4.2. Temperatura i wilgotność 

Wartości temperatury określone w Tabeli 5.4.3.-1 [9] należy przyjmować jako znamionowe temperatury 

powietrza zewnętrznego i wody chłodzącej dla urządzeń elektrycznych. Te same wartości podano w normach 

DNV-GL. 

Tabela 5.4.3-1 Zakresy temperatury powietrza zewnętrznego i wody chłodzącej [9] 

 

L.p. Lokalizacja na statku 

Temperatura powietrza zewnętrznego i wody chłodzącej, [°C] 

Dostępne bez ograniczeń 
Dostępne poza obszarem 

tropikalnym 

Powietrze Woda Powietrze Woda 

1 

Pomieszczenia maszynowe, 

specjalne pomieszczenia 

elektryczne, kuchnie 

Od 0 do 45 30 Od 0 do 40 25 

2 
Otwarte pokłady i 

przestrzenie 
Od -25 do 45 - Od -25 do 40 - 

3 Inne przestrzenie Od 0 do 40 - Od 0 do 40 - 

 

Urządzenia elektryczne muszą być w stanie pracować prawidłowo przy wilgotności względnej powietrza 

wynoszącej 75% ± 3% i w temperaturze +45°C ± 2°C lub przy wilgotności względnej powietrza wynoszącej 

80% ± 3% i temperaturze +40°C ± 2°C, lub przy wilgotności względnej powietrza wynoszącej 95% ± 3%  

i temperaturze +25°C ± 2°C. 

Elementy konstrukcyjne urządzeń elektrycznych muszą być wykonane z materiałów odpornych na działanie 

powietrza morskiego lub być skutecznie zabezpieczone przed jego działaniem. 

Urządzenia elektryczne muszą być wykonane z trwałych materiałów niehigroskopijnych, które nie ulegają 

niszczeniu w warunkach klimatycznych, na które najprawdopodobniej będą narażone. Materiały te muszą być 

również ognioodporne. 

5.4.3. Obudowy 

Obudowy muszą być odporne na warunki pogodowe, olejoodporne, chemoodporne i odporne na uszkodzenia 

mechaniczne. 

Materiały osłony antykorozyjnej należy zastąpić materiałami odpornymi na korozję, w tym materiałami  

o potwierdzonej odporności na działanie wody morskiej. 

Obudowy, na które można wchodzić, muszą być wystarczająco grube lub wytrzymałe, aby wytrzymać siłę 

nacisku 100 kg na 70 mm powierzchni kwadratowej. 

Obudowy muszą być w stanie wytrzymywać temperatury powietrza zewnętrznego określone w Tabeli 5.4.3.-

1 przy pełnym obciążeniu urządzeń. Należy ograniczyć ryzyko pożaru. 

Materiały inne niż metal muszą być w stanie wytrzymać zanurzenie w wodzie o temperaturze 80℃ przez  

co najmniej 15 minut. Powinny być ognioodporne zgodnie z normą IEC 60092-101. 

5.4.4. Chłodzenie i zapobieganie kondensacji 

W przypadku zastosowania dodatkowego chłodzenia spełnione muszą być co najmniej następujące 

wymagania: 

3. Alarm musi się uruchomić w przypadku zatrzymania silników chłodzenia pomocniczego lub 

wentylacji pomocniczej.Monitorowanie przepływu będzie można zrealizować za pomocą 

odpowiedniego systemu alarmowego. 

4. W urządzeniach chłodzonych należy zapewnić monitorowanie temperatury uzwojeń z zastosowaniem 

alarmów automatycznych. 
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Jeżeli chłodzenie urządzeń odbywa się wyłącznie za pomocą ogólnej wentylacji pomieszczenia, czujniki 

temperatury nie są wymagane, lecz są zalecane. 

Jeżeli chłodzenie urządzeń odbywa się za pomocą wymienników ciepła powietrze/woda, wówczas należy je 

zabezpieczyć przed wyciekiem i kondensacją. Należy zapewnić alarm wycieku. Wymienniki ciepła  

w urządzeniach wysokiego napięcia muszą być typu dwuprzewodowego. 

Dla urządzeń o wysokim prawdopodobieństwie występowania kondensacji należy zapewnić instalacje 

grzewcze. Ogrzewanie musi się załączać automatycznie. 

5.5. Inne aspekty środowiskowe 

Informacje na temat innych kwestii środowiskowych podano w rozdziałach poniżej i uwzględniono w innych 

powiązanych rozdziałach niniejszego dokumentu. 

• Część II: 

• Rozdział 3.1.3.7. Porastanie organizmami morskimi, 

• Rozdział 3.1.3.9. Wilgotność, 

• Rozdział 3.1.3.10. Zasolenie, 

• Część III: 

• Rozdział 3.4.3. Zabezpieczenie antykorozyjne,  

• Rozdział 5. Aspekty środowiskowe na obszarze Południowego Bałtyku, 

• Rozdział 1.2.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne, 

• Rozdział 2.7.2. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), 

• Rozdział 2.7.3. Analiza uziemienia, 

• Rozdział 2.7.4. Ochrona odgromowa, 

• Rozdział 2.7.5. Zabezpieczenie przed wymywaniem, 

• Rozdział 2.7.6. Ochrona przed oblodzeniem, 

• Rozdział 3.4.3. Zabezpieczenie antykorozyjne, 

• Rozdział 4.5.3.4. Powlekanie, 

• Część IV: 

• Rozdział 2.1.2.1 Zabezpieczenie materiałów, 

• Rozdział 3.1.2 Konserwacja postojowa, 

• Rozdział 3.2.1.2. Budowa instalacji rurociągowej, 

• Rozdział 3.2.2. Konserwacja postojowa. 

CZĘŚĆ IV – FABRYKACJA 

1. Informacje ogólne 

Niniejsza część wytycznych opisuje proces fabrykacji podzespołów, wyposażenia i układów, w tym fazę 

montażu i rozruchu wstępnego. W procesie opracowywania projektu część dotycząca fabrykacji na potrzeby 

niniejszego dokumentu obejmuje etapy budowy i zakończenia montażu, które opisano łącznie.  

Wyodrębniono trzy główne tematy: 

• konstrukcja, 

• urządzenia i instalacje, 

• rozruch wstępny. 

Dwa pierwsze tematy podzielono w podobny sposób na podtematy. W tematach podano wymagania  

dla konkretnej kwestii. W podpunktach podano opis podtematów, na które podzielono poszczególne tematy. 
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EN PL 

PREFABRICATION PREFABRYKACJA 

STORAGE SKŁADOWANIE 

PROCUTION PROCESS PROCES PRODUKCJI 

PREASSEMBLY WSTĘPNY MONTAŻ 

ASSEMBLY MONTAŻ 

LOAD-OUT ZAŁADUNEK 

Rysunek 1.-1 Proces produkcji na podstawie analizy przypadku montażu przeprowadzonej przez Pritisha Bose z Heerema 

Fabrication Group 

 

 

 

EN PL 

(View from base of Jacket) 
(Widok od podstawy konstrukcji 

kratownicowej) 

Ground Podłoże 

(Plan) (Plan) 

Legs Nogi 

Vertical braces (Rows 1 & 2) Obejmy pionowe (kolumny 1 i 2) 

Vertical braces (Row 3) Obejmy pionowe (kolumna 3) 

Vertical braces (Row 4) Obejmy pionowe (kolumna 4) 

Horizontal braces Obejmy poziome 

Rysunek 1.-2 Typowa metoda montażu poszczególnych elementów konstrukcji na podstawie analizy przypadku montażu 

przeprowadzonej przez Pritisha Bose z Heerema Fabrication Group 
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EN PL 

Pre-fabrication Prefabrykacja 

Transport Transport 

Pre-assembly Wstępny montaż 

Lifting Podnoszenie 

Fitting Dopasowywanie 

Welding Spawanie 

Transporting Transport 

Blasting & Painting 
Czyszczenie strumieniowo-ścierne i 

malowanie 

Storage area Obszar składowania 

Loading on barrage & sail away Załadunek na barkę i przewóz 

Rysunek 1.-3 Przepływ procesu fabrykacji na podstawie analizy przypadku montażu przeprowadzonej przez Pritisha Bose 

z Heerema Fabrication Group 
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1.1. Wykaz norm 

1.1.1. Przepisy, normy i standardy 

1. 
NORSOK Z-006 Preservation [Konserwacja postojowa] 

1.1.2. Dokumenty odniesienia 

2. 
DNVGL-RP-0423 Manufacturing and commissioning of offshore substations [Produkcja i 

rozruch morskich stacji elektroenergetycznych] 

1.2. Konserwacja postojowa 

W niniejszym podpunkcie podano definicje. Określono w nim również wymagania dotyczące sposobu 

zapewnienia właściwego zabezpieczenia urządzeń i instalacji na wszystkich etapach projektu. 

 

Konserwację postojową można podzielić na dwie fazy zgodnie z normą NORSOK Z-006: 

Tabela 1.2-1 Etapy konserwacji postojowej 

Etap dostawcy Etap konserwacji 

Obowiązki dostawcy: 

- Identyfikacja i opis wymagań dotyczących 

konserwacji postojowej 

- Wykonanie zabezpieczenia wstępnego 

- Przeprowadzenie konserwacji postojowej 

- Wypełnienie etykiet dot. konserwacji postojowej i 

umieszczenie ich na wyposażeniu 

- Dokumentowanie czynności konserwacyjnych w 

ewidencji czynności konserwacyjnych 

- Wypełnienie arkuszy danych toksykologicznych 

w dokumentacji konserwacji postojowej 

- Przygotowanie dokumentacji konserwacji 

postojowej 

- Przygotowanie procedury pakowania, 

oznakowania i zabezpieczenia 

opakowania/wyposażenia wraz z wykazem 

stosowanych materiałów i metod zabezpieczenia 

- Przygotowanie procedury składowania 

pakietu/wyposażenia i konserwacji postojowej w 

okresie budowy w miejscu fabrykacji. Procedura 

ta obejmuje również metodę usuwania 

zabezpieczenia stosowanego na 

pakiecie/wyposażeniu i należy ją włączyć do 

dokumentacji konserwacji postojowej. 

Obowiązki realizatora: 

- Terminowe wydawanie dostawcom urządzeń 

wymaganych kart konserwacji postojowej i 

etykiet 

- Kontrola wyposażenia przy odbiorze 

- Wypełnienie etykiet dot. konserwacji postojowej i 

umieszczenie ich na wyposażeniu 

- Konserwacja postojowa zgodnie z wymaganiami i 

dodatkowymi wymaganiami dostawcy 

dotyczącymi konserwacji postojowej 

- Aktualizacja dokumentacji i ewidencji czynności 

konserwacji postojowej w programie 

komputerowym 

- Wykonywanie konserwacji postojowej zgodnie z 

wymaganiami 

- Wypełnianie kart danych toksykologicznych w 

dokumentacji konserwacji postojowej dla 

wszystkich stosowanych produktów 

konserwacyjnych 

- Rejestrowanie czynności konserwacyjnych w 

ewidencji czynności konserwacyjnych 

- Przygotowanie dokumentacji konserwacji 

postojowej – w stosownych przypadkach 

 

 

Można także wyróżnić następujące rodzaje konserwacji postojowej w zależności od tego, gdzie 

znajduje się pakiet/wyposażenie, oraz w zależności od etapu realizacji projektu: 

 

Zabezpieczenie wstępne – zastosowanie określonych środków konserwujących i zamontowanie 

określonych zabezpieczeń na dowolnym wyposażeniu/instalacji przez dostawców przed dostawą  

i na czas składowania w celu utrzymania tego wyposażenia/tych instalacji w stanie nienaruszonym. 

Opiera się na wstępnie określonych warunkach i czasie trwania składowania. 

 

Konserwacja postojowa – okresowe czynności mające na celu potwierdzenie, że zabezpieczenia 

wstępne są w nienaruszonym stanie i działają właściwie. Obejmuje to również naprawę zabezpieczeń 

wstępnych, których stan uległ pogorszeniu. Konserwacja ta jest wykonywana podczas składowania, 

transportu na teren budowy oraz po montażu przed rozruchem wstępnym. 
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W związku z tym, że za zabezpieczenie wstępne, jak również za przygotowanie dokumentu 

„Dodatkowe wymagania Dostawcy w zakresie konserwacji postojowej”, odpowiada Dostawca, należy 

utworzyć Zespół ds. Konserwacji Postojowej, który będzie odpowiedzialny za wcześniejsze i następne 

etapy konserwacji postojowej w celu zarządzania procesem konserwacji postojowej.  

Poniżej opisano podstawowe kroki w zakresie zarządzania tym procesem. 

W trakcie procesu projektowania 

Zespół ds. Konserwacji Postojowej lub projektanci muszą przygotować: 

• koncepcję konserwacji postojowej (projekt koncepcyjny), 

• procedurę konserwacji postojowej (projekt podstawowy), 

• listy kontrolne konserwacji postojowej (projekt wykonawczy). 

W trakcie procesu zamawiania 

Zespół ds. Konserwacji Postojowej powinien przygotować wymagania dla działu odpowiedzialnego za proces 

składania zamówień. Wymagania te należy uwzględnić w ustalonej kolejności, z punktu widzenia konserwacji 

postojowej; zgodnie z normą NORSOK Z-006 dokumentacja (konserwacji postojowej) od Dostawcy powinna 

zawierać co najmniej: 

• ewidencję czynności konserwacji postojowej, 

• wykaz oznakowanych urządzeń w pakiecie MC, 

• karty danych toksykologicznych stosowanych środków konserwujących, 

• dodatkowe wymagania dotyczące konserwacji postojowej, 

• procedurę usuwania stosowanych środków konserwujących (smar, ograniczniki itp.), 

• procedurę dostawcy dotyczącą pakowania pakietu/wyposażenia, 

• instrukcję dostawcy dotyczącą konserwacji postojowej podczas montażu w zakładzie produkcyjnym, 

• protokół z pomiarów rezystancji przeprowadzonych przez dostawców silników, podgrzewaczy itp. 

Podczas kontroli przy odbiorze pakietu/wyposażenia 

Realizator (pod nadzorem Zespołu ds. Konserwacji Postojowej) przeprowadza kontrolę całego wyposażenia 

w momencie dostawy. Wszystkie elementy opisane w koncepcji i procedurach konserwacji postojowej oraz 

znajdujące się na listach kontrolnych przy odbiorze muszą zostać sprawdzone (jeśli dotyczy) pod kątem stanu 

dostarczonego pakietu/wyposażenia. Wszelkie nieprawidłowości należy usunąć zgodnie z wymaganiami. 

Podczas składowania 

Jeżeli pakiet/wyposażenie posiada wewnętrzne zabezpieczenie, jest hermetycznie uszczelnione  

i zamontowano na nim czujniki wilgotności i jeżeli Dostawca nie określił żadnych dodatkowych wymagań 

konserwacyjnych, wówczas w okresie składowania wystarczająca jest kontrola zewnętrzna zgodnie  

z częstotliwością określoną w liście kontrolnej. 

Realizator jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie i zachowanie odpowiedniego standardu dbałości  

i czystości stosownie do rodzaju i przeznaczenia wyposażenia podczas rozładunku, przenoszenia, składowania 

i budowy. 

Składowanie na zewnątrz może być brane pod uwagę tylko w przypadku pakietu/wyposażenia 

przygotowanego w tym celu przez dostawcę, jednak nie jest zalecane ze względu na warunki atmosferyczne 

panujące w Polsce. 

W przypadku wyposażenia specjalnego i wrażliwego należy zapewnić warunki składowania spełniające 

wymagania dostawcy. Wyznaczone magazyny muszą być ogrzewane, odpowietrzane, suche i czyste. 

Temperaturę i wilgotność należy regularnie sprawdzać co najmniej raz dziennie. 

W trakcie procesu fabrykacji 

Podczas fabrykacji, montażu i budowy na pakietach (zespołach) urządzeń, w szczególności takich jak zawory, 

pompy, silniki elektryczne, szafy elektryczne itp., należy zamontować tymczasową konstrukcję ochronną lub 
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rusztowanie z osłonami oraz z zadaszeniem. Materiał osłony musi być niepalny. Osłonę tymczasową należy 

zaprojektować w taki sposób, aby umożliwić dostęp w celu podnoszenia, podłączania rur, podłączania 

urządzeń elektrycznych/aparatury, a także dostęp w celu okresowej konserwacji postojowej bez konieczności 

demontażu całej obudowy. 

Bardziej wrażliwa lub delikatna część pakietów lub urządzeń, jak np. oprzyrządowanie, zawory otwarte, 

manometry, sterowniki, panele, puszki przyłączeniowe, urządzenia telekomunikacyjne, detektory, 

przetworniki, podgrzewacze, przyciski czy też skrzynki przyłączeniowe należy zabezpieczyć tkaniną z włókna 

szklanego z powłoką aluminiową, min. 0,3 kg/m2, i odpowiednio uszczelnić lub zapewnić równoważne 

rozwiązanie. 

Po montażu na terenie budowy, ale przed etapem eksploatacji, w związku z warunkami panującymi na etapie 

budowy (kondensacja w wyniku prac pożarowo niebezpiecznych itp.), należy zastosować powłokę ochronną 

inną niż ta, którą zaprojektowano na odsłoniętych zewnętrznych powierzchniach obrabianych – wosk 

antykorozyjny. 

Czynności z listy kontrolnej czynności konserwacji postojowej muszą być wykonywane przez realizatorów w 

odstępach czasu wymaganych przez procedurę konserwacji postojowej; przeglądy i czynności konserwacje 

muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami określonymi dla każdej branży. 

Wszystkie wloty i wyloty należy zaślepić olejoodpornymi uszczelkami gumowymi i stalowym elementem 

przytwierdzonym przy użyciu 4 ocynkowanych śrub w celu zapewnienia zabezpieczenia mechanicznego  

i uszczelnienia przed wodą, pyłem, iskrzeniem i zanieczyszczeniami. 

Otwory gwintowane należy zaślepić takim samym metalurgicznym materiałem galwanicznym (zatyczką lub 

zaślepką). Jeżeli wyposażenie posiada stopień ochrony IP i nie jest wyposażeniem hydraulicznym ani 

pneumatycznym, dopuszczalne są plastikowe zatyczki i zaślepki. 

Wszystkie zawiasy, smarowniczki i elementy złączne należy sprawdzić, a w razie potrzeby wyczyścić lub 

nasmarować. 

Wszystkie płyty szklane w wyposażeniu muszą być osłonięte sklejką o minimalnej grubości 6 mm. 

Podczas transportu i montażu na etapie budowy opakowanie musi chronić wyposażenie przed wilgocią, pyłem, 

gruzem i naprężeniami mechanicznymi, które mogą wystąpić podczas składowania, transportu i budowy  

w warunkach zewnętrznych. Obudowa wyposażenia powinna umożliwiać dostęp w celu przeglądu  

i konserwacji postojowej oraz posiadać gotowe uchwyty do podnoszenia. Otwory należy przygotować  

lub oznaczyć do przygotowania na terenie budowy w celu podłączenia rurociągów, rurek i kabli bez 

konieczności zdejmowania obudowy. 

W miejscach, w których wyposażenie na etapie fabrykacji jest narażone na rozpryski spawalnicze  

lub szlifierskie, do przykrycia wyposażenia należy stosować tkaniny ognioodporne, takie jak tkaniny z włókna 

szklanego z powłoką aluminiową. 

Zespół ds. Konserwacji Postojowej, jak również Dział BHP i Ochrony Środowiska, przeprowadzą rutynowe 

czyszczenie i sprzątanie w obszarach wykonywania prac, jako istotne elementy konserwacji postojowej. 

Należy unikać kontaktu środka osuszającego z powierzchniami metalowymi. 

Wyposażenie należy odpowiednio oznakować, w szczególności urządzenia wirujące i urządzenia elektryczne 

(w celu uzyskania czytelnego zapisu wyników testów Meggera). 

1.3. Fabrykacja 

Opisano osobno dla każdego urządzenia w punkcie 3. Urządzenia i instalacje. 
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1.4. Montaż i trasowanie 

Opisano osobno dla każdej instalacji w punkcie 3. Urządzenia i instalacje. 

1.5. Nadzór, badania i dokumentacja 

Opisano osobno dla każdego urządzenia i każdej instalacji w punkcie 3. Urządzenia i instalacje. 

2. Konstrukcja 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące spawania i montażu 

2.1.1. Wykaz norm 

2.1.1.1. Przepisy, normy i standardy 

1. 
IACS W11 Normal and higher strength hull structural steels [Stal kadłubowa o 

zwykłej i podwyższonej wytrzymałości] 

2. 
IACS W16 High strength steels for welded structures [Stale o wysokiej wytrzymałości 

do konstrukcji spawanych] 

3. 
IACS UR W17 Approval of consumables for welding normal and higher strength hull 

structural steels [Dopuszczenie materiałów dodatkowych do spawania stali 

kadłubowych o zwykłej i podwyższonej wytrzymałości] 

4. 
IACS W23 Approval of Welding Consumables for High Strength Steels for Welded 

Structures [Zatwierdzenie materiałów dodatkowych do spawania stali o 

wysokiej wytrzymałości do konstrukcji spawanych] 

 

5. 
IACS W28 Welding procedure qualification tests of steels for hull construction and 

marine structures [Badania kwalifikacyjne technologii spawania 

konstrukcji stalowych kadłuba i stalowych konstrukcji morskich] 

6. 
IACS W32 Qualification scheme for welders of hull structural steels [System 

certyfikacji spawaczy konstrukcji stalowych kadłuba] 

7. 
IACS W33 Non-destructive testing of ship hull steel welds [Badania nieniszczące 

spoin stalowych kadłubów statków] 

8. 
IACS W35 Requirements for NDT Suppliers [Wymagania dla wykonawców badań 

nieniszczących] 

9. 
IACS W34 Advanced non-destructive testing of materials and welds [Zaawansowane 

badania nieniszczące materiałów i spoin] 

10. 
PN-EN ISO 3834- 2 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – Część 

2: Pełne wymagania jakości 

11. 
PN-EN ISO 9606 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy – Spawanie 

12. 
IACS Rec.47 Shipbuilding and repair quality standard [Norma jakości w zakresie 

budowy i naprawy okrętów] 

13. 
PN-EN ISO 5817  Spawanie – Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z 

wyjątkiem spawanych wiązką) – Poziomy jakości według niezgodności 

spawalniczych. 

14. 
AWS D1.1 Structural Welding Code - Steel [Przepisy w zakresie spawania konstrukcji 

– Stal] 

15. 
PN-EN ISO 9712 Badania nieniszczące – Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań 

nieniszczących (ISO 9712:2012 lub nowsza wersja) 

16. 
PN-EN ISO 17635 Badania nieniszczące spoin – Zasady ogólne dotyczące metali 

17. 
PN-EN ISO 14171 Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe lite, druty 

elektrodowe proszkowe i kombinacje elektroda/topnik do spawania łukiem 

krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja 

18. 
PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 1: Ogólne 

warunki techniczne dostawy 

19. 
PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Warunki 

techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 
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20. 
PN-EN 10225 Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-

morskie – Warunki techniczne dostawy 

21. 
PN-EN ISO 15614 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Badanie 

technologii spawania – Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz 

spawanie łukowe niklu i stopów niklu 

22. 
PN-EN ISO 15609 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Instrukcja 

technologiczna spawania – Część 1: Spawanie łukowe 

23. 
PN-EN ISO 9692 Spawanie i procesy pokrewne – Zalecenia dotyczące przygotowania 

złączy – Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą 

metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i 

spawanie wiązką stali 

24. 
PN-EN ISO 13916 Spawanie – Pomiar temperatury podgrzewania wstępnego, temperatury 

międzyściegowej i temperatury utrzymania 

25. 
PN-EN 1011-2 Spawanie – Wytyczne dotyczące spawania metali – Część 2: Spawanie 

łukowe stali ferrytycznych 

26. 
PN-EN ISO 17635 Badania nieniszczące spoin – Zasady ogólne dotyczące metali 

27. 
PN EN ISO 14732 Personel spawalniczy – Egzaminowanie operatorów spawania oraz 

nastawiaczy zgrzewania dla zmechanizowanego i automatycznego 

spawania/zgrzewania metali 

28. 
PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 2: Wymagania 

techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 

2.1.1.2. Dokumenty odniesienia 

29. 
Publikacja Polskiego 

Rejestru Statków (PRS) 

Nr 105/P 

Jednostki morskie. Stacjonarne jednostki i urządzenia górnictwa 

morskiego. Przepisy budowy i nadzoru. Część II – Konstrukcja, materiały, 

wyposażenie morskie 

30. 
Przepisy klasyfikacji i 

budowy statków 

morskich PRS 

Część IX – Materiały i spawanie 

31. 
Publikacja Polskiego 

Rejestru Statków (PRS) 

Nr 16/I 

Standardy budowy i napraw statków 

32. 
DNVGL-OS-C401 Fabrication and testing of offshore structures [Produkcja i badania 

konstrukcji morskich] 

33. 
Publikacja Polskiego 

Rejestru Statków (PRS) 

Nr 130/P 

Morskie farmy wiatrowe 

34. 
Publikacja Polskiego 

Rejestru Statków (PRS) 

Nr 34/P 

Kontrola połączeń spawanych pod wodą 

2.1.1.3. Badania naukowe i praktyki 

35. 
Spawanie, Część 2 Praca zbiorowa pod redakcją Prof. dr hab.inż. Jana Pilarczyka, 

Wydawnictwo WNT, Warszawa 2003 

2.1.2. Konserwacja postojowa 

2.1.2.1 Zabezpieczenie materiałów 

Wszystkie materiały stosowane podczas produkcji muszą być zabezpieczone zgodnie z poniższymi 

wymaganiami: 

• Końce rur powinny być zabezpieczone przed gruzem i zanieczyszczeniami. 

• Rury i armatura rur powinny być składowane pod zadaszeniem lub pokrywą i odizolowane  

od podłoża. 

• Wszystkie elementy muszą być zabezpieczone na czas transportu, zwłaszcza elementy sfazowane. 

• Stal węglowa i nierdzewna muszą być oddzielone od siebie, aby uniknąć korozji galwanicznej. 

• Wszystkie materiały i elementy powinny być składowane na paletach drewnianych lub z tworzyw 

sztucznych. 
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• Materiały należy przechowywać w bezpiecznych miejscach. Zabronione jest składowanie 

materiałów w miejscach wykonywania obróbki strumieniowo-ściernej lub malowania. 

• Należy wdrożyć system składowania w celu łatwej identyfikacji materiałów. Materiały bez 

oznakowania (numeru wytopu i kodu materiału) nie są akceptowane na żadnym etapie produkcji. 

2.1.2.2. Zabezpieczenie materiałów dodatkowych do spawania 

Wszystkie materiały dodatkowe do spawania powinny być zabezpieczone i składowane w sposób opisany 

przez producenta oraz co najmniej zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

• Wszystkie materiały dodatkowe do spawania wykorzystywane do produkcji muszą być 

składowane w oddzielnej części głównego magazynu materiałów dodatkowych do spawania. 

• Temperatura w pomieszczeniach, w których przechowywane są materiały spawalnicze powinna 

być wyższa niż 15°C, a wilgotność powietrza w miejscu przechowywania materiałów 

dodatkowych do spawania nie powinna przekraczać 60%. 

• Magazyn z materiałami dodatkowymi do spawania powinien być wentylowany i zabezpieczony 

przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi. 

• Ściany, strop i podłoga magazynu powinny być suche. 

• W magazynie nie powinno być zbiorników z wodą i należy zapewnić regały lub palety, a elektrody 

nie powinny leżeć na posadzce ani przy ścianach. 

• Materiały spawalnicze należy przechowywać w nieuszkodzonym, szczelnym opakowaniu,  

aby uniknąć ich zawilgocenia. 

• Elektrody spawalnicze pakowane próżniowo w stanie pierwotnym można przechowywać  

w suchym magazynie. 

• Elektrody powlekane powinny być suszone zgodnie z zaleceniami dostawcy, a elektrody otulone 

używane podczas produkcji powinny być przechowywane w specjalnych termosach na elektrody 

otulone, w których temperatura wynosi min. 70°C. 

• Elektrody powlekane można suszyć maksymalnie dwukrotnie, chyba że producent określi inaczej. 

• Urządzenia do suszenia elektrod i topników muszą posiadać ważne świadectwa kalibracji,  

być identyfikowalne i funkcjonalne. 

• Elektrody spawalnicze pakowane próżniowo mogą być użyte w ciągu maks. 4 godzin po otwarciu 

opakowania fabrycznego. Zaleca się jednak przechowywanie tych elektrod w termosach  

w temperaturze min. 70°C. Jeżeli elektrody te będą użyte po upływie 4 godzin, należy je ponownie 

podgrzać. 

2.1.3. Materiały dodatkowe do spawania 

Materiały dodatkowe do spawania konstrukcji podlegających inspekcji przez Jednostkę notyfikowaną muszą 

być zatwierdzone przez tę Jednostkę notyfikowaną. 

Materiały dodatkowe do spawania, których nie wymieniono w niniejszym podpunkcie, są zatwierdzane przez 

Jednostkę notyfikowaną na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z odrębnym harmonogramem,  

który w każdym przypadku podlega zatwierdzeniu przez Jednostkę notyfikowaną. 

Materiały dodatkowe do spawania stali kadłubowych o zwykłej i podwyższonej wytrzymałości oraz stali  

o wysokiej wytrzymałości są podzielone na kategorie (wg IACS W17) w oparciu o właściwości mechaniczne 

stopiwa i spoin. 

Oznaczenie kategorii materiału dodatkowego do spawania zawiera jedną z następujących wartości: 1, 2, 3, 4, 

5, które określają wymaganą temperaturę próby udarności stopiwa i spoin: 1 (+20°C), 2 (0°C), 3 (-20°C), 4  

(-40°C), 5 (-60°C). Dodana po numerze kategorii litera Y wskazuje, że materiał dodatkowy do spawania 

przeznaczony jest do spawania stali o podwyższonej lub wysokiej wytrzymałości. Jedna z cyfr: 40, 42, 46, 50, 

55, 62, 69, 89 lub 96, dodana po literze Y, wskazuje wymaganą minimalną granicę plastyczności stopiwa: 40 

(400 MPa), 42 (420 MPa), 46 (460 MPa), 50 (500 MPa), 55 (550 MPa), 62 (620 MPa), 69 (690 MPa), 89 (890 

MPa) lub 96 (960 MPa). 

Kategorie 1, 2, 3 – wskazują, że materiały dodatkowe do spawania przeznaczone są do spawania stali 

kadłubowych o zwykłej wytrzymałości. Kategorie 1Y, 2Y, 3Y, 4Y – wskazują, że materiał dodatkowy do 



 
 

 

Strona 419 z 511 
 
 

spawania przeznaczony jest do spawania stali kadłubowych o podwyższonej wytrzymałości o Re ≤ 355 MPa. 

Kategorie 1Y dotyczy materiałów dodatkowych do spawania przeznaczonych wyłącznie do spawania 

automatycznego. Kategorie 2Y40, 3Y40, 4Y40, 5Y40 – wskazują, że materiał dodatkowy do spawania 

przeznaczony jest do spawania stali kadłubowych o podwyższonej wytrzymałości o Re ≤ 390 MPa. 

Kategorie 3Y42, 4Y42, 5Y42 – wskazują, że materiał dodatkowy do spawania przeznaczony jest do spawania 

stali kadłubowych o wysokiej wytrzymałości o Re ≤ 420 MPa, kategorie 3Y50, 4Y50, 5Y50 – wskazują,  

że materiał dodatkowy do spawania przeznaczony jest do spawania stali kadłubowych o wysokiej 

wytrzymałości o Re ≤ 500 MPa oraz analogicznie: kategorie 3Y55, 4Y55, 5Y55 – stale o Re ≤ 550 MPa, 

kategorie 3Y62, 4Y62, 5Y62 – stale o Re ≤ 620 MPa, kategorie 3Y69, 4Y69, 5Y69 – stale o Re ≤ 690 MPa, 

kategorie 3Y89, 4Y89 – stale o Re ≤ 890 MPa, kategorie 3Y96, 4Y96 – stale o Re ≤ 960 MPa. 

Materiały dodatkowe do spawania o kontrolowanej zawartości wodoru oznaczone są znakiem: H15, H10  

lub H5 w zależności od zawartości dyfuzorowanego wodoru w stopiwie. Jeden z tych symboli jest dodawany 

do oznaczenia kategorii materiałów dodatkowych do spawania o kontrolowanej zawartości wodoru. 

Oznaczenia kategorii materiałów dodatkowych do spawania automatycznego uzupełnia się, w zależności  

od techniki spawania, o następujące oznaczenia: – T – dla techniki dwuwarstwowej, w której każda warstwa 

nakładana jest w ramach jednej operacji spawania, – M – dla techniki wielowarstwowej, – TM – dla techniki 

dwuwarstwowej i wielowarstwowej. Po oznaczeniu kategorii zostanie dodany przyrostek „S” oznaczający 

dopuszczenie do spawania półautomatycznego. Po oznaczeniu kategorii zostanie dodany przyrostek „V”  

w celu wskazania dopuszczenia do spawania elektrożużlowego i spawania elektrogazowego. 

Materiały dodatkowe do spawania zatwierdzone przez Jednostkę notyfikowaną mogą być używane wyłącznie 

dla tych pozycji spawania, dla których zostały zatwierdzone. 

Dopuszczenie przez Jednostkę notyfikowaną dotyczy wyłącznie tego materiału dodatkowego do spawania – 

typu elektrody powlekanej, kombinacji drut/topnik lub drut/gaz osłonowy, które zostały poddane badaniom 

homologacyjnym. 

W przypadku jakiejkolwiek zmiany właściwości i składu chemicznego zatwierdzonego materiału 

dodatkowego do spawania badania homologacyjne należy powtórzyć. 

Wszystkie materiały dodatkowe do spawania wykorzystywane podczas produkcji muszą być zgodne 

z poniższymi wymaganiami (Tabela 2.1.3-1 Wykaz norm dotyczących materiałów dodatkowych ): 

 

Tabela 2.1.3-1 Wykaz norm dotyczących materiałów dodatkowych  do spawania [28] 

Materiały dodatkowe do spawania Numer normy 

Materiały dodatkowe do spawania – Gazy i mieszaniny 

gazów do spawania i procesów pokrewnych 
PN-EN ISO 14175 

Materiały dodatkowe do spawania – Druty elektrodowe i 

stopiwo do spawania łukowego elektrodą metalową w 

osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych – 

Klasyfikacja 

PN-EN ISO 14341 

Materiały dodatkowe do spawania – Druty elektrodowe 

lite, druty elektrodowe proszkowe i kombinacje 

elektroda/topnik do spawania łukiem krytym stali 

niestopowych i drobnoziarnistych – Klasyfikacja 

PN-EN ISO 14171 

Materiały dodatkowe do spawania – Elektrody otulone do 

ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali o 

wysokiej wytrzymałości – Klasyfikacja 

PN-EN ISO 18275 

Materiały dodatkowe do spawania – Druty elektrodowe 

proszkowe do spawania łukowego elektrodą metalową, w 

osłonie gazu i bez osłony gazu, stali niestopowych i 

drobnoziarnistych – Klasyfikacja 

PN-EN ISO 17632 

https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=qVXZxT7J&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+14175:2009P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=qVXZxT7J&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+14175:2009P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=qVXZxT7J&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+14341:2011E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=qVXZxT7J&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+14341:2011E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=qVXZxT7J&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+14341:2011E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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Materiały dodatkowe do spawania – Topniki do spawania 

łukiem krytym i spawania elektrożużlowego – Klasyfikacja 
PN-EN ISO 14174 

Materiały dodatkowe do spawania – Elektrody otulone do 

ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali 

nierdzewnych i żaroodpornych – Klasyfikacja 

PN-EN ISO 3581 

Materiały dodatkowe do spawania – Pręty, druty i stopiwa 

do spawania elektrodą wolframową w osłonie gazu 

obojętnego stali niestopowych i drobnoziarnistych – 

Klasyfikacja 

PN-EN ISO 636 

Materiały dodatkowe do spawania – Elektrody otulone do 

ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i 

drobnoziarnistych – Klasyfikacja 

PN-EN ISO 2560 

Materiały dodatkowe do spawania – Druty elektrodowe, 

taśmy elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego 

stali nierdzewnych i żaroodpornych – Klasyfikacja  

PN-EN ISO 14343 

Materiały dodatkowe do spawania – Druty elektrodowe, 

druty, pręty i stopiwa do spawania łukowego w osłonie 

gazu stali o wysokiej wytrzymałości – Klasyfikacja  

PN-EN ISO 16834 

Materiały dodatkowe do spawania – Druty elektrodowe lite 

i druty elektrodowe proszkowe oraz kombinacje elektroda-

topnik do spawania łukiem krytym stali o wysokiej 

wytrzymałości – Klasyfikacja 

PN-EN ISO 26304 

Materiały dodatkowe do spawania – Druty elektrodowe 

proszkowe i pręty do spawania łukowego w osłonie gazu i 

bez osłony gazu elektrodą metalową stali nierdzewnych i 

żaroodpornych – Klasyfikacja 

PN-EN ISO 17633 

Materiały dodatkowe do spawania – Druty proszkowe do 

spawania łukowego w osłonie gazów i bez osłony gazowej 

stali o wysokiej wytrzymałości – Klasyfikacja  

PN-EN ISO 18276 

 

Jeżeli materiały dodatkowe do spawania są wytwarzane w kilku zakładach tej samej firmy (za potwierdzeniem 

producenta, że zastosowany materiał i proces wytwarzania są identyczne z tymi, które są stosowane  

w zakładzie głównym) lub są wytwarzane na podstawie licencji, kompletne badania homologacyjne 

przeprowadza się tylko w jednym z tych zakładów. W pozostałych fabrykach badania te mogą być ograniczone 

do badań rocznych. 

Do spawania konstrukcji nadzorowanych przez Jednostkę notyfikowaną należy stosować materiały dodatkowe 

do spawania zatwierdzone przez tę jednostkę. Materiały dodatkowe do spawania mogą być zatwierdzone przez 

Jednostkę notyfikowaną zgodnie ze specjalną procedurą. Materiały dodatkowe do spawania niewymienione  

w niniejszym rozdziale mogą być dopuszczone na podstawie badań, które powinny być przeprowadzone  

wg odrębnego harmonogramu uzgodnionego z Jednostką notyfikowaną. 
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https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=O3GtoObK&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+17633:2018-03D&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=O3GtoObK&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+18276:2017-05E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=O3GtoObK&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+18276:2017-05E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=O3GtoObK&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+18276:2017-05E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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Tabela 2.1.3-2 Kategorie materiałów dodatkowych do spawania stali kadłubowych o zwykłej i podwyższonej wytrzymałości 

[30] 

Kategorie 

materiałów 

dodatkowyc

h do 

spawania3)  

Kategorie stali kadłubowych  

A  B  D  E  AH32 

AH36  

DH32 

DH36  

EH32 

EH36  

FH32 

FH36  

AH40  DH40 EH40 FH40 

1  
x             

1Y  
x      x2)         

2  
x  x  x           

2Y  
x  x  x   x  x       

2Y40  
1)  1)  1)   x  x    x x   

3  
x  x  x  x          

3Y  
x  x  x  x  x  x  x       

3Y40  
1)  1)  1)  1)  x  x  x   x  x  x   

4Y  
x  x  x  x  x  x  x  x      

4Y40  
1)  1)  1)  1)  x  x  x  x  x  x  x  x  

5Y40 
1)  1)  1)  1)  x  x  x  x  x  x  x  x  

1) Materiały dodatkowe do spawania dopuszczone do spawania stali kategorii AH40, DH40, EH40 i FH40 mogą być stosowane do 

spawania danych kategorii stali kadłubowych o zwykłej wytrzymałości pod warunkiem uzyskania zgody JN w każdym konkretnym 

przypadku. 

2) Materiały dodatkowe do spawania kategorii 1Y mogą być stosowane do spawania stali konstrukcyjnych kadłuba o podwyższonej 

wytrzymałości do 25 mm grubości. 

3) Oznaczenie kategorii materiałów dodatkowych do spawania półautomatycznego uzupełnia się literą S; oznaczenie kategorii 

materiałów dodatkowych do spawania automatycznego uzupełnia się literami: T– dla techniki spawania dwuwarstwowego, M – dla 

techniki spawania wielowarstwowego, TM – dla technik spawania dwu- i wielowarstwowego Przykład: 3YS, 3YT, 3YM, 3YTM, 

3Y40S 

 

 



 
 
 

 

 
 

Tabela 2.1.3-3 Dobór materiałów dodatkowych do spawania stali o wysokiej wytrzymałości [30] 

Dobór 

materiałów 

dodatkowych 

do spawania 

stali o 

wysokiej 

wytrzymałości 

Kategorie stali o wysokiej wytrzymałości 

A
4

2
0

 D
4

2
0

 

E
4

2
0

 

F
4

2
0
 

A
4

6
0

 D
4

6
0

 

E
4

6
0

 

F
4

6
0
 

A
5

0
0

 D
5

0
0

 

E
5

0
0

 

F
5

0
0
 

A
5

5
0

 D
5

5
0

 

E
5

5
0

 

F
5

5
0
 

A
6

2
0

 D
6

2
0

 

E
6

2
0

 

F
6

2
0
 

A
6

9
0
 

D
6

9
0
 

E
6

9
0

 

F
6

9
0
 

A
8

9
0
 

D
8

9
0
 

E
8

9
0

 

A
9

6
0
 

D
9

6
0
 

E
9

6
0

 

3Y42 
X                      

4Y42 
X X                     

5Y42 
X X X                    

3Y46 
X   X                   

4Y46 
X X  X X                  

5Y46 
X X X X X X                 

3Y50 
X   X   X                

4Y50 
X X  X X  X X               

5Y50 
X X X X X X X X X              

3Y55 
      X   X             

4Y55 
      X X  X X            

5Y55 
      X X X X X X           

3Y62 
         X   X          

4Y62 
         X X  X X         

5Y62 
         X X X X X X        

3Y69 
            X   X       

4Y69 
            X X  X X      

5Y69 
            X X X X X X     

3Y89 
                  X    
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4Y89 
                  X X   

3Y96 
                  X  X  

4Y96 
                  X X X X 
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Oznaczenie kategorii materiałów dodatkowych do spawania półautomatycznego uzupełnia się literą S; 

oznaczenie kategorii materiałów dodatkowych do spawania automatycznego wielowarstwowego - literą M. 

Przykład: 3Y69S, 3Y69M. 

Przy łączeniu stali kategorii E, stali kategorii E ze stalą o innym poziomie wytrzymałości należy stosować 

materiały dodatkowe z kontrolowaną zawartością wodoru zgodnie z Tabela 2.1.3-4 Dopuszczalna zawartość 

wodoru w stopiwie . Podczas spawania stali o wysokiej wytrzymałości należy stosować materiały dodatkowe 

z kontrolowaną zawartością wodoru zgodnie z Tabela 2.1.3-5 Dopuszczalna zawartość wodoru w stopiwie 

materiałów dodatkowych przeznaczonych do spawania stali o wysokiej wytrzymałości. 

Zawartość wodoru w stopiwie w materiałach dodatkowych z kontrolowaną zawartością wodoru nie może 

przekraczać wartości określonych w Tabela 2.1.3-4 Dopuszczalna zawartość wodoru w stopiwie .  

Materiały dodatkowe spełniające powyższe wymagania nazywane są materiałami dodatkowymi z niską 

zawartością wodoru. Nie wykonuje się badań zawartości wodoru w stopiwie uzyskanym ze spawania drutem 

litym w osłonie gazów. 

Tabela 2.1.3-4 Dopuszczalna zawartość wodoru w stopiwie  [30] 

Symbol zawartości wodoru 

dyfundującego 

Dopuszczalna maks. zawartość wodoru w stopiwie [cm3/100 g stopiwa] 

Metoda rtęciowa Metoda 

detektorem przewodności cieplnej 

(ISO 3690) 

Metoda glicerynowa 

H15(H) 15 10 

H10(HH) 10 5 

H5(HHH) 5 1) 

1) Nie dotyczy. 

 

Tabela 2.1.3-5 Dopuszczalna zawartość wodoru w stopiwie materiałów dodatkowych przeznaczonych do spawania stali o 

wysokiej wytrzymałości [30] 

Kategoria materiału dodatkowego  Oznaczenie zawartości wodoru  
Maks. zawartość wodoru w 

stopiwie [cm3/100 g]  

3, 4, 5Y42 

3, 4, 5Y46 

3, 4, 5Y50 

H10 10 

3, 4, 5Y55 

3, 4, 5Y62 

3, 4, 5Y69 

3, 4Y89 

3, 4Y96 

H5 5 

 

W miejscach, gdzie stal kadłubowa o zwykłej wytrzymałości ma być łączona ze stalą kadłubową o wyższej 

wytrzymałości, można stosować materiały dodatkowe najniższej kategorii przeznaczone dla tych stali. 

W przypadku łączenia dwóch różnych kategorii stali należy stosować materiały dodatkowe o wyższej lub 

niższej wytrzymałości. 

2.1.4. Instrukcje technologiczne spawania, protokoły kwalifikowania technologii 

spawania (WPQR, WPS) 

Celem badań kwalifikacyjnych technologii spawania jest sprawdzenie, czy producent posiada odpowiednie 

kwalifikacje do wykonywania prac spawalniczych zgodnie z ustalonymi instrukcjami technologicznymi 

spawania, oraz czy złącza spawane wykonane z zastosowaniem tych specyfikacji są zgodne z wymaganiami 

JN. 

Kwalifikacja technologii spawania powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami IACS W28  

oraz odpowiedniej serii norm PN-EN ISO 15614. Należy przyjąć stopień 2 dla kwalifikacji spawania. 
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Producent zamierzający przeprowadzić badania kwalifikacyjne technologii spawania powinien wystąpić  

do JN o bezpośredni nadzór nad badaniami. 

Badania kwalifikacyjne technologii spawania powinny odzwierciedlać warunki wytwarzania pod względem 

urządzeń spawalniczych, produkcji wewnętrznej lub zewnętrznej, przygotowania krawędzi, czyszczenia 

spawanego materiału, podgrzewania i obróbki pospawalniczej. Producent musi wykazać i udokumentować,  

że sprawdzone technologie spawania są odpowiednie do danego zastosowania. 

W celu zakwalifikowania technologii spawania przez Jednostkę notyfikowaną przeprowadzone zostaną 

badania kwalifikacyjne technologii spawania z wynikiem pozytywnym. Instrukcje technologiczne spawania 

(WPS) powinny odnosić się do wyników badań uzyskanych podczas badań kwalifikacyjnych technologii 

spawania i powinny spełniać wymagania normy PN-EN ISO 15609. 

Kwalifikacja technologii spawania zachowuje ważność pod warunkiem zachowania warunków wytwarzania  

i organizacji stosowanych podczas badań kwalifikacyjnych technologii spawania. Technologie spawania 

zakwalifikowane u producenta dotyczą spawania w zakładach produkcyjnych w ramach tego samego systemu 

zarządzania technicznego i jakością. 

Producent zamierzający przeprowadzić badania kwalifikacyjne technologii spawania przygotuje instrukcje 

technologiczne spawania złącza próbnego. Dokumenty te są traktowane jako wstępna instrukcja 

technologiczna spawania (pWPS). Producent uzgodni pWPS z Jednostką notyfikowaną przed badaniami. 

Instrukcja technologiczna spawania (WPS) stosowana przez producenta do spoin produkcyjnych może zostać 

zatwierdzona przez JN jako końcowa instrukcja technologiczna spawania na podstawie badań technologii 

spawania przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym na podstawie niniejszej instrukcji technologicznej 

spawania, uznanej na potrzeby tych badań jako wstępną instrukcję technologiczną spawania.  

Zakres kwalifikacji musi być zgodny z wymaganiami określonym w normie PN-EN ISO 15614. 

W razie potrzeby pWPS można modyfikować i zmieniać podczas badań kwalifikacyjnych technologii 

spawania w zakresie odpowiednich zmiennych podanych w normie PN-EN ISO 15614 lub innych uznanych 

normach. 

Instrukcja technologiczna spawania (WPS) stanowiąca podstawę dla spoin produkcyjnych powinna zawierać 

wszystkie parametry charakteryzujące proces spawania, tj. rodzaj procesu spawania i odpowiedni sprzęt, 

rodzaj złącza, przygotowanie krawędzi, materiał osłony bazowej grani, jeśli ma zastosowanie, metal rodzimy 

i jego zakres grubości, materiały dodatkowe do spawania, pozycje spawania, minimalną temperaturę 

podgrzewu, maksymalną temperaturę międzyściegową, gaz osłonowy, parametry spawania, obróbkę 

pospawalniczą, jeśli ma zastosowanie, a także inne informacje istotne dla zastosowanej technologii spawania. 

Jeżeli złącze próbne spawane zgodnie z pWPS wykazują niedopuszczalne wyniki, producent przygotuje nową 

pWPS i przedstawi ją JN do akceptacji. Nowe złącza próbne zostaną zespawane zgodnie z nową pWPS. 

Przygotowanie i spawanie złączy próbnych powinno być zgodne z pWPS i warunkami spawania 

produkcyjnego, które przedstawia pWPS. 

Każde złącze próbne powinno być trwale oznaczone, np. w prawym górnym rogu, aby umożliwić jego 

prawidłową identyfikację. 

Złącza próbne zostaną przygotowane z materiałów rodzimych i materiałów dodatkowych określonych  

w pWPS; kategoria i jakość materiałów i materiałów dodatkowych do spawania zostanie potwierdzona 

certyfikatem. W przypadku stosowania materiałów dodatkowych do spawania niezatwierdzonych przez JN  

do badań kwalifikacyjnych technologii spawania, należy przeprowadzić dodatkowe badania stopiwa  

w uzgodnieniu z JN. 

Złącze próbne powinno mieć wymiary wystarczające do zapewnienia właściwego rozkładu ciepła. Wymiary 

typowych próbek ze spoinami doczołowymi i pachwinowymi podano w normie PN-EN ISO 15614.  

W przypadku próbek spoin doczołowych należy podać kierunek walcowania stosowanych płyt. W przypadku 

prób udarności stalowych płyt konstrukcyjnych o zwykłej lub wyższej wytrzymałości w kierunku wzdłużnym, 
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spoina czołowa złącza próbnego powinna być prostopadła do kierunku walcowania obu płyt.  

W przypadku płyt ze stali kadłubowej o wysokiej wytrzymałości poddanych próbie udarności w kierunku 

poprzecznym, jak również w przypadku płyt ze stopu Al, spoina czołowa złącza próbnego powinna być 

równoległa do kierunku walcowania obu płyt. 

Inspektor JN sprawdza przygotowane złącze próbne pod kątem zgodności z pWPS i cechuje go pieczęcią JN. 

Spawanie złącza próbnego będzie nadzorowane przez Inspektora JN nadzorującego badania kwalifikacyjne 

technologii spawania. Podczas badań technologii spawania należy odnotować stosowane parametry spawania. 

Złącza próbne będą spawane zgodnie z pWPS uzgodnioną z JN. W razie potrzeby parametry spawania 

określone w pWPS mogą być modyfikowane i zmieniane. W takim przypadku instrukcja technologiczna 

spawania (WPS) opracowana na podstawie pozytywnych badań kwalifikacyjnych technologii spawania 

powinna zawierać parametry spawania zmienione podczas badań. 

Złącza próbne w stali spawanej pachwinowo należy wykonywać tylko z jednej strony. Złącza próbne w stopie 

aluminium do spawania pachwinowego powinny być spawane po jednej lub obu stronach - zgodnie z wstępną 

instrukcją technologiczną spawania uzgodnioną z Jednostką notyfikowaną. 

Jeżeli warunkiem procesu spawania są spoiny sczepne oraz punkty początkowe i końcowe, należy je 

przyspawać do złącza i uwzględnić w złączach próbnych. 

W przypadku spoin pachwinowych jednościegowych, na długości próbnej należy uwzględnić punkty 

końcowe/wznowienia. Położenie tych punktów na złączu próbnym należy wyraźnie oznaczyć. Program badań 

złączy próbnych zostanie uzgodniony z Jednostką notyfikowaną. Każde złącze próbne musi być wyraźnie 

oznaczone, aby umożliwić jego identyfikację. Badania złączy próbnych będą prowadzane przez laboratorium 

posiadające ważne świadectwo dopuszczenia Jednostki notyfikowanej, uprawniające do wykonywania takich 

badań. Wyniki wszystkich złączy próbnych należy udokumentować. Protokół złącza próbnego powinien 

zawierać znak identyfikacyjny złącza próbnego. Przed badaniem każde złącze próbne należy dokładnie 

oczyścić z żużla i wiórów oraz sprawdzić kształt i wymiary spoiny. Lico spoiny i powierzchnia grani muszą 

być wolne od śladów szlifowania. Punkty końcowe i wznowienia spoin pachwinowych jednościegowych 

powinny być wyraźnie oznaczone. 

Przed pocięciem próbek do badań należy przeprowadzić wszystkie badania nieniszczące złączy próbnych. 

Jeżeli wymagana jest pospawalnicza obróbka cieplna złączy próbnych, po obróbce cieplnej należy 

przeprowadzić badania nieniszczące. 

Po badaniach nieniszczących złączy próbnych z wynikiem pozytywnym pobierane będą próbki, z których 

zostaną przygotowane próbki do badań niszczących. Kolejność pobierania próbek została podana  

w Załączniku 1. Cięcie próbek do badań oraz obróbka próbek do badań nie mogą wpływać na wyniki badań. 

Metody badań stosowane do badania złączy próbnych, jak również zakres badań w zależności od rodzaju 

spoiny podano w Tabela 2.1.4-1 Badania złączy próbnych. 

Tabela 2.1.4-1 Badania złączy próbnych [21] 

Metody badań Spoina doczołowa BW Spoina pachwinowa FW 

Kontrola wzrokowa (VT) zgodnie 

z PN-EN ISO 17637 
100% długości spoiny 100% długości spoiny 

Badanie penetracyjne (PT) 

zgodnie z PN-EN ISO 3452-1 lub 

badanie magnetyczno-proszkowe 

(MT) zgodnie z PN-EN ISO 

17638 

100% długości spoiny 100% długości spoiny 

Badanie radiograficzne (RT) 1) 

zgodnie z PN-EN ISO 17636-1 
100% długości spoiny niewymagane 

Próba rozciągania poprzecznego 

zgodnie z PN-EN ISO 4136 
2 próbki niewymagane 
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Badanie rozciągania wzdłużnego 

stopiwa zgodnie z PN-EN ISO 

5178 

1 próbka2) niewymagane 

Próba zginania zgodnie z PN-EN 

ISO 5173 

 

próba zginania poprzecznego3) 

4 próbki  

niewymagane 

Próba udarności metodą Charpy V 

z karbem 4) zgodnie z PN-EN ISO 

148-1 

3 lub 5 zestawów po 3 próbki 5) 6 

lub 10 zestawów po 3 próbki 6) 7) 
niewymagane 

Próba przełomu zgodnie z PN-EN 

ISO 9017 
niewymagane wymagane 

Badanie makroskopowe zgodnie z 

PN-EN ISO 17639 oraz pomiar 

twardości metodą Vickersa8) 

zgodnie z PN-EN ISO 9015-1 

1 próbka 2 próbki 

1) W przypadku grubości materiału t ≥ 8 mm badanie radiograficzne można zastąpić badaniem ultradźwiękowym 

zgodnie z PN-EN ISO 17640. 

2) Wymagane tylko wtedy, gdy do badań wykorzystano materiały dodatkowe do spawania niezatwierdzone przez 

Jednostkę notyfikowaną. 

3) W każdym przypadku taka sama liczba próbek do próby zginania grani i próby zginania lica. W przypadku grubości 

materiału t ≥ 12 mm próbę zginania poprzecznego można zastąpić próbą zginania bocznego. 

4) Próba udarności jest wymagana dla stalowych złączy próbnych. 

5) Jeżeli ilość doprowadzanego ciepła nie przekracza 50 kJ/cm – 3 zestawy; jeżeli ilość doprowadzanego ciepła 

przekracza 50 kJ/cm, próbę należy przeprowadzić na 5 zestawach. 

6) Podwójna liczba zestawów jest wymagana w przypadku materiału o grubości t > 50 mm. W takim przypadku ta 

sama liczba zestawów próbek do badań powinna być pobrana od strony lica spoiny jak i od strony grani spoiny. 

7) W przypadku spawania jednostronnego liczba dodatkowych zestawów próbek do badań pobranych od strony grani 

i umiejscowienia karbu powinna być zgodna z normą. 

8) Próba twardości jest wymagana tylko dla złączy próbnych wykonanych ze stali o ReH ≥ 355 MPa. 

 

Próbki do badań niszczących należy pobierać zgodnie z normą PN-EN ISO 15614. 
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EN PL 

Discard Usunąć 

Transverse tensile test Próba rozciągania poprzecznego 

Face bend test Próba zginania lica 

Root bend test Próba zginania grani 

Or 2 side bend test Lub 2 próba zginania bocznego 

Longitudinal tensile test Próba rozciągania wzdłużnego 

Macro examination & Hardness test Badanie makroskopowe i próba twardości 

Charpy V-notch impact test (notch in weld 

metal) 

Próba udarności metodą Charpy V z karbem 

(karb w stopiwie) 

(notch on fusion line) (karb na linii wtopienia) 

(notch in HAZ) (karb w HAZ) 

weld spoina 

Rysunek 2.1.4-1 Lokalizacja próbek do badań złącza doczołowego w płycie [5] 

 

Warunki spawania złączy próbnych oraz wyniki badań należy odnotować w protokole kwalifikowania 

technologii spawania (WPQR) przygotowanym przez producenta przeprowadzającego badania kwalifikacyjne 

technologii spawania. Protokół kwalifikowania technologii spawania powinien zawierać wszystkie szczegóły 

sprawdzonej technologii spawania istotne dla przygotowania instrukcji technologii spawania.  

Zaleca się, aby protokół kwalifikowania technologii spawania miał formę określoną przez JN lub podaną  

w odpowiedniej normie. Protokół kwalifikowania technologii spawania sporządzony z każdej kwalifikacji 

technologii spawania musi zawierać oświadczenie o wszystkich wynikach badań przeprowadzonych na każdej 

próbce, w tym ewentualnych powtórnych badań. W przypadku powtórnych badań należy wskazać przyczyny 

niespełnienia wymagań. 
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Dokumentacja badań kwalifikacyjnych technologii spawania powinna zawierać: 

• wstępną instrukcję technologiczną spawania (pWPS) dla złącza próbnego, 

• kopie certyfikatów wydanych dla materiałów rodzimych i materiałów dodatkowych do spawania 

użytych do przygotowania złączy próbnych, 

• protokoły parametrów spawania złączy próbnych, 

• protokoły wszystkich badań przeprowadzonych na złączach próbnych, 

• protokół kwalifikowania technologii spawania (WPQR). 

Inspektor JN bezpośrednio nadzorujący badania kwalifikacyjne technologii spawania weryfikuje wszystkie 

dokumenty związane z badaną technologią. W przypadku braku cech do odrzucenia lub niedopuszczalnych 

wyników badań protokół kwalifikowania technologii spawania jest kwalifikowany, podpisany, opatrzony datą 

i opieczętowany numerem identyfikacyjnym przez Inspektora. 

Protokół kwalifikowania technologii spawania (WPQR) podpisany przez Inspektora JN stanowi podstawę  

do opracowania przez producenta instrukcji technologicznej spawania (WPS) w oparciu o wstępną instrukcję 

technologiczną spawania zweryfikowaną na podstawie badań technologii spawania w zakresie 

odpowiadającym zakresowi kwalifikacji określonemu zgodnie z normą PN-EN ISO 15614. 

2.2. Proces prefabrykacji 

2.2.1. Cięcie 

Podczas cięcia materiału należy upewnić się, że krawędzie mają jednolitą, wolną od zadziorów powierzchnię, 

co pozwoli na odpowiednie przygotowanie elementu do montażu. 

Chropowatość powierzchni powinna mieścić się w normie określonej w Zaleceniach IACS Nr 47. 

Tabela 2.2.1-1 Chropowatość powierzchni [12] 

Wolne krawędzie: Standard 
Wartość 

graniczna 

Elementy 

wytrzymałościowe 
150 μm 300 μm 

Inne 500 μm 1000 μm 

Krawędzie spawalnicze:     

Elementy 

wytrzymałościowe 
400 μm 800 μm 

Inne 800 μm 1500 μm 

 

W przypadku materiałów o wysokiej wytrzymałości powyżej 500 MPa i grubości powyżej 50 mm przed 

cięciem płomieniowym należy zastosować podgrzewanie. Temperatura podgrzewania musi być zgodna  

z zaleceniami producenta. Powierzchnie po cięciu płomieniowym należy badać metodą MT. 

2.2.2. Spawanie 

Jako przykład procesu prefabrykacji, proces spawania opisany jest jako jeden z głównych procesów 

produkcyjnych. 

Przed rozpoczęciem spawania firma powinna posiadać pozwolenie JN do wytwarzania konstrukcji spawanych. 

JN może zaakceptować pozwolenie wydane przez inne organy certyfikujące na podstawie norm  

(np. PN-EN ISO 3834-2 lub PN-EN 1090-2) po indywidualnym rozpatrzeniu. 

W przypadku spawania elementów muszą być spełnione następujące wymagania: 

• materiały spawalnicze (np. PN-EN 10025-2), 

• materiały dodatkowe do spawania (np. PN-EN ISO 14171), 
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• instrukcja technologiczna spawania (np. PN-EN ISO 15614-1), 

• kwalifikacje spawaczy (np. PN-EN ISO 9606-1), 

• kontrola jakości spoin (np. PN-EN ISO 5817), 

• przygotowanie do spawania (PN-EN ISO 9692-1). 

 

Ważnym punktem przygotowania złącza do spawania jest brak zanieczyszczeń złącza.  

Powierzchnia spawana i jej najbliższe otoczenia powinny być wolne od oleju, zgorzeliny, rdzy, farb 

itp. Elementy spawane powinny być przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w WPS.  

Należy dokładnie oczyścić powierzchnie wzdłuż osi złącza w odległości 10-20 mm po obu stronach. 

Materiał do czyszczenia należy dobrać do materiału, który ma być spawany. Zabrania się stosowania 

jednocześnie, na przykład, tej samej tarczy szlifierskiej do stali nierdzewnej i stali węglowej. 

Spoiny sczepne muszą być wykonane zgodnie z instrukcją technologiczną spawania i przez spawacza 

z uprawnieniami. Wadliwe spoiny sczepne należy usunąć. Spoiny sczepne muszą spełniać wymagania 

dla złącza głównego. 

W przypadku konieczności zastosowania spoiny doczołowej do połączenia elementów o tej samej 

grubości, przykład przygotowania przedstawiono na Rysunek 2.2.2-1 Przygotowanie do spawania. 

Wszystkie wymagania dotyczące przygotowania do spawania opisano w normie PN-EN ISO 9692-1. 

Maks. 3 mm Maks. 3 mm

Maks. 3 mmMaks. 3 mm

t 
>

1
2
 m

m


50 Min.

Maks. 3 mm Maks. 3 mm

t 
>

1
2

 m
m

t 
>

6
 m

m

t 
<

6
 m

m


50 Min.

2-3 mm

 

Rysunek 2.2.2-1 Przygotowanie do spawania [29] 

 

Przy łączeniu elementów o różnej grubości należy stosować zasady przedstawione na Rysunek 2.2.2-

2 Zasady łączenia elementów o różnej grubości. 



 
 

 

Strona 431 z 511 
 
 

 

Rysunek 2.2.2-2 Zasady łączenia elementów o różnej grubości [35] 

 

W elementach spawanych na spoinę pachwinową należy zastosować wymiary spoiny: 

0,2t2, ale ≤ 10 mm ≤ anom ≤ 0,7t 

Gdzie: 

t1 - grubość cieńszego materiału, 

t2 - grubość grubszego materiału. 

 

Wymóg grubości spoiny 0,2 t dla stali konstrukcyjnych wynika z negatywnych zmian strukturalnych w HAZ, 

natomiast wymóg grubości spoiny 0,7 t wynika z wytrzymałości złącza. 

Wszystkie typy złączy doczołowych powinny być obustronnie spawane. Przed rozpoczęciem spawania po 

drugiej stronie należy oczyścić miejsce z zanieczyszczeń, takich jak wtrącenia lub wady spawalnicze, np. brak 

wtopienia. 

Zasady stosowania poszczególnych rodzajów złączy spawanych: 

a) do wykonania złączy w konstrukcjach narażonych na wysokie naprężenia, w szczególności naprężenia 

dynamiczne, stosuje się złącza z pełnym przetopem, 

b) w złączach o wysokich naprężeniach statycznych stosuje się spoinę z niepełnym przetopem  

(ten typ połączenia jest również dopuszczalny w przypadku złączy, na które oddziałują obciążenia 

dynamiczne, pod warunkiem dopuszczenia naprężeń równoważnych), 

c) spoinę pachwinową stosuje się w połączeniach, w których naprężenia ścinające lub bezpośrednie są 

umiarkowane i przeważnie statyczne. 

Istnieje możliwość stosowania połączenia na zakładkę i innych, ale dla każdego przypadku wymagane jest 

dopuszczenie Jednostki notyfikowanej. Dotyczy to wyłącznie miejsc konstrukcji o niskich naprężeniach lub 

w przypadku, gdy nie można zastosować spoin doczołowych lub pachwinowych. 
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Zaleca się unikać gromadzenia spoin i spoin krzyżowych oraz zwracać uwagę na minimalne odległości między 

nimi (Rysunek 2.2.2-3 Minimalna odległość pomiędzy spoinami). W przypadku braku takiej możliwości 

wymagane jest uzgodnienie z JN oraz przeprowadzenie dodatkowych badań nieniszczących. 

JN może wymagać spawania z głębokim przetopem lub pełnym przetopem złączy krzyżowych w bardzo 

obciążonych elementach na podstawie analizy naprężeń w tych miejscach konstrukcji. 

Złącza krzyżowe płyt (poza bardzo obciążonymi elementami) mogą być wykonane spoinami pachwinowymi. 

Zasadniczo należy stosować spoiny ciągłe dwustronne. Propozycja zastosowania spoin jednostronnych lub 

przerywanych zostanie każdorazowo uwzględniona przez Jednostkę notyfikowaną. 

 

 
 

 

Rysunek 2.2.2-3 Minimalna odległość pomiędzy spoinami [35] 

 

Należy uwzględnić podgrzewanie w przypadku spawania stali o wyższej wytrzymałości, materiałów o dużym 

przekroju, przy spawaniu w wysokiej wilgotności powietrza lub przy temperaturze stali poniżej 0°C.  

Wartość temperatury podgrzewania powinna być dobrana zgodnie z normą PN-EN ISO 1011-2. 

Zgodnie z normą PN-EN ISO 13916 pomiar temperatury powinien być zwykle wykonywany na powierzchni 

elementu skierowanego w stronę spawacza w odległości A = 4xt, lecz nie większej niż 50 mm od wzdłużnej 

krawędzi rowka (zob. Rysunek 2.2.2-4 Pomiar temperatury). Dotyczy to elementów o grubości t nie większej 

niż 50 mm w spoinie. Jeżeli grubość przekracza 50 mm, w materiale rodzimym musi występować wymagana 

temperatura w odległości co najmniej 75 mm lub zgodnie z ustaleniami w dowolnym kierunku  

od przygotowania złącza.  

Temperatura międzyściegowa będzie mierzona na stopiwie lub bezpośrednio przyległym materiale rodzimym. 

Wytyczne dotyczące zalecanej minimalnej temperatury podgrzewania stali o wyższej wytrzymałości podano 

w Tabela 2.2.2-1 Zalecana minimalna temperatura podgrzewania stali o wyższej wytrzymałości.  

W przypadku procesów automatycznego spawania wykorzystujących wyższe ciepło doprowadzone,  

np. spawanie łukiem krytym, temperatury można obniżyć o 50°C. W przypadku ponownego spawania lub 

naprawy spoin, określone wartości należy zwiększyć o 25°C.  
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Rysunek 2.2.2-4 Pomiar temperatury [24] 

 

Tabela 2.2.2-1 Zalecana minimalna temperatura podgrzewania stali o wyższej wytrzymałości [31] 

Równoważnik węglowy 1) 

 
Zalecana minimalna temperatura podgrzewania [°C] 

tcałk ≤ 50 mm 2) 50 mm < tcałk ≤ 70 mm 2) tcałk > 70 mm 2) 

CEV ≤ 0,39 – 50 – 

CEV ≤ 0,41 – 75 – 

CEV ≤ 0,43 – 50 100 

CEV ≤ 0,45 50 100 125 

CEV ≤ 0,47 100 125 150 

CEV ≤ 0,50 125 150 175 

 

 

EN PL 

Notes: Uwagi: 

CEV CEV 

2) Combined thickness tcomb +t1 + t2 + t3 + t4, 

see figures below 

2) Grubość całkowita tcałk + t1 + t2 + t3 + t4, 

zob. rysunki poniżej. 

 

Spawanie należy zaplanować w taki sposób, aby skurcz po obu stronach elementów spawanych był taki sam. 

Kolejność spawania i parametry spawania opracowuje kompetentna osoba odpowiedzialna za proces spawania 

(wymagany jest dyplom IWE - spawalnik z uprawnieniami międzynarodowymi). 

Spawanie podwodne i spawanie konstrukcji wchodzących w kontakt z wodą należy uzgodnić z JN.  

Kontrola podwodnych złączy spawanych powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami JN.  

Spawanie pod linią wodną należy wykonywać elektrodami lub stosując procesy niskowodorowe. 

Spawanie należy prowadzić w odpowiednich warunkach. Bardzo ważne jest, aby unikać wiatru, wilgoci  

i innych warunków atmosferycznych, które mogą mieć negatywny wpływ na proces spawania.  

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych miejsce spawania należy zabezpieczyć namiotem, 

a temperatura powinna przekraczać + 5°. W przypadku spawania gazami osłonowymi miejsce spawania należy 

zabezpieczyć przed przeciągiem, który może usunąć gaz osłonowy i spowodować wady spawalnicze. 



 
 

 

Strona 434 z 511 
 
 

Początek i koniec spoin sczepnych należy uziemić. Spoina sczepna powinna mieć minimalną długość 50 mm. 

Jednakże w przypadku materiału, którego grubość przekracza 12 mm, długość spoiny sczepnej powinna 

wynosić min. 4 t, gdzie t jest grubością grubszego elementu. W przypadku materiałów powyżej 50 mm należy 

stosować dłuższe i grubsze spoiny sczepne. Spoiny sczepne muszą być wykonywane przez spawacza 

posiadającego odpowiednie kwalifikacje, oraz zgodnie z tymi samymi wymaganiami zawartymi w instrukcji 

technologicznej spawania. Nie należy zajarzać łuku poza spoiną czołową. Spawanie należy rozpoczynać 

wyłącznie w spoinie czołowej. 

W przypadku odkształcenia konstrukcji dopuszcza się prostowanie konstrukcji spawanych,  

ale w ograniczonym zakresie. Dopuszcza się prostowanie na gorąco przy użyciu lub bez użycia nacisku. 

Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić powierzchni materiału. Temperatura 

podgrzewania podczas prostowania na gorąco stali konstrukcyjnych nie powinna przekraczać 650°C,  

a podgrzewanie nie może powodować zmian konstrukcyjnych materiału. 

Prostowanie metodą nagrzewania z jednoczesnym chłodzeniem wodą można stosować po uzgodnieniu z JN, 

przedstawieniu technologii prostowania i potwierdzeniu kwalifikacji personelu. Sposób nagrzewania, 

intensywność chłodzenia i maksymalna temperatura nagrzewania muszą być określone w zależności  

od właściwości materiału i jego grubości. 

Podczas usuwania naprężeń szczątkowych wymagana jest pospawalnicza obróbka cieplna. Rodzaj obróbki 

cieplnej należy dobrać w zależności od właściwości materiału i każdorazowo uzgadniać z jednostką 

notyfikowaną. Pospawalnicza obróbka cieplna, jeśli została określona, powinna być wykonana w oparciu  

o zatwierdzoną instrukcję technologiczną spawania (WPS) zgodnie z ISO/TR 14745, oraz procedurą 

przekazaną do Jednostki notyfikowanej do zatwierdzenia. 

2.3. Badania i kontrole 

2.3.1. Badania nieniszczące 

Niniejszy rozdział opisuje wymagania dotyczące badań materiałów, wyrobów metalowych i złączy spawanych 

przy użyciu kilku lub jednej z poniższych metod badań nieniszczących: 

• kontrola wzrokowa (VT), 

• badanie penetracyjne (PT), 

• badanie magnetyczno-proszkowe (MT), 

• badanie radiograficzne (RT), 

• badanie ultradźwiękowe (UT). 

 

Wybór metody badania zależy od lokalizacji i rodzaju przewidywanych niezgodności oraz dostępu do badania. 

Inne metody badań należy uzgodnić z Jednostką notyfikowaną. 

Badania nieniszczące powinny być wykonywane przez laboratorium zatwierdzone przez jednostkę 

notyfikowaną lub w obecności inspektora jednostki notyfikowanej. 

Badania mogą być prowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych operatorów z uprawnieniami  

w odpowiednim sektorze przemysłu i wyrobów. Certyfikacja musi być zgodna z wymaganiami normy  

EN ISO 9712. Możliwość przeprowadzenia badań przez operatorów posiadających uprawnienia nadane 

zgodnie z innymi systemami certyfikacji personelu podlega odrębnemu rozpatrzeniu przez JN. 

Procedury badań nieniszczących muszą być zatwierdzone przez osoby posiadające stopień kwalifikacji  

3 w odpowiednim sektorze przemysłu i wyrobów. Certyfikacja powinna być zgodna z wymaganiami normy 

EN ISO 9712. Możliwość zatwierdzenia procedur badań przez operatorów posiadających uprawnienia nadane 

zgodnie z innymi systemami certyfikacji personelu podlega odrębnemu rozpatrzeniu przez JN. 

Procedury badań nieniszczących należy przedstawić JN przed badaniami do uzgodnienia. 
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Wykryte niezgodności, które są niedopuszczalne, należy naprawić zgodnie z ustaleniami z jednostką 

notyfikowaną, a naprawione obszary poddać ponownej próbie. Zakres badań obejmuje obszar naprawy i nie 

mniej niż 100 mm poza granicami naprawy. Raporty z badań przeprowadzonych po naprawie wraz z 

dokumentami odnoszącymi się do badań wykonanych przed naprawą należy przedłożyć do Inspektora JN. 

Należy sporządzić protokół z badań nieniszczących. Protokół - poza metodą badań - powinien zawierać co 

najmniej następujące informacje: 

• nazwę laboratorium prowadzącego badania, 

• datę wykonania badań i numer protokołu z badań, 

• identyfikację przedmiotu badań (np. kategorię materiału, grubość materiału, rodzaj spoiny, 

technologia spawania), 

• jednoznaczną identyfikację badanego obszaru, 

• kryteria akceptacji (np. poziom jakości lub poziom akceptacji), 

• procedurę badań (np. numer normy lub procedury), 

• urządzenia i układ stosowany do badań, w tym parametry, 

• wszelkie ograniczenia badań oraz warunki otoczenia, np.: temperatura powietrza, wilgotność, 

temperatura konstrukcji, 

• wyniki badań w odniesieniu do wielkości i lokalizacji wykrytych niezgodności, 

• oświadczenie o zgodności lub niezgodności z odpowiednimi wymaganiami, 

• imię, nazwisko, stopień kwalifikacji i podpis operatora, który przeprowadził badania. 

 

Oprócz informacji ogólnych protokół z badań powinien zawierać następujące szczegółowe informacje: 

Kontrola wzrokowa materiałów i wyrobów zostanie przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy  

EN 13018, natomiast kontrola wzrokowa spoin zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 17637. 

W przypadku badania penetracyjnego (PT): 

• nazwa i rodzaj stosowanego penetrantu, środka czyszczącego, wywoływacza, 

• czas penetracji i czas wywoływania, 

• temperaturę badania, 

• warunki (np. rodzaj i natężenie światła). 

Badanie penetracyjne materiałów, wyrobów i spoin należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy  

EN ISO 3452-1. Zestaw materiałów penetracyjnych musi być wyprodukowany przez jednego producenta  

i oznakowany zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 3452-2. Ocenę zestawu materiałów penetracyjnych 

należy przeprowadzić na wzorcowym bloku testowym typu 2 zgodnie z wymaganiami normy  

EN ISO 3452-3. 

W przypadku badań magnetyczno-proszkowych (MT): 

• sposób magnesowania, 

• natężenie pola magnetycznego, 

• rodzaj czynnika detekcyjnego, 

• warunki widoczności (np. rodzaj i natężenie światła), 

• informacja o rozmagnesowaniu, jeśli jest wymagane. 

Badanie magnetyczno-proszkowe materiałów i wyrobów należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy EN 

ISO 9934-1, natomiast badanie magnetyczno-proszkowe złączy spawanych należy wykonać zgodnie  

z wymaganiami normy EN ISO 17638. 

W przypadku badania radiograficznego (RT): 

• rodzaj i wielkość źródła promieniowania, 

• typ kliszy, 

• typ ekranów wzmacniających, 

• technika ekspozycji, czas ekspozycji i odległość źródła od kliszy, 

• czułość, rodzaj i położenie wskaźnika jakości obrazu (IQI), 
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• gęstość radiogramu, 

• nieostrość geometryczna. 

Badania radiograficzne materiałów i wyrobów metalowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm 

EN ISO 5579 lub EN 13068-3, natomiast badania złączy spawanych należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

norm EN ISO 17636-1 lub EN ISO 17636-2. Badanie radiograficzne należy przeprowadzić przy użyciu 

promieni rentgenowskich. Badanie radiograficzne promieniami jądrowymi (γ-rays) wymaga zgody JN. 

W przypadku badań ultradźwiękowych (UT): 

• typ i oznaczenie zastosowanej sondy, 

• rodzaj zastosowanego środka sprzęgającego, 

• poziom czułości skalibrowany i zastosowany dla każdej sondy, 

• zastosowane korekty strat przy przenikaniu, 

• typ bloku wzorcowego, 

• odpowiedź sygnałowa wykorzystywana do wykrywania wad. 

Badanie ultradźwiękowe: 

• metodę echa (UT-PE) materiałów i wyrobów należy przeprowadzić zgodnie z normą EN ISO 16810, 

• metodę dyfrakcji czasu przejścia (UT-TOFD) należy przeprowadzić zgodnie z normą EN ISO 16828, 

• metodę układu głowic ultradźwiękowych (UT-PA) należy oddzielnie uzgodnić z Jednostką 

notyfikowaną, 

• połączeń spawanych o grubości powyżej 8 mm należy wykonać zgodnie z normą EN ISO 17640, 

• badania elementów płaskich o grubości powyżej 6 mm, badania odkuwek, odlewów i rur spawanych 

oraz wyrobów ze stali austenitycznej należy wykonać zgodnie z odpowiednimi normami. 

 

Do kontroli rozwarstwień grubych materiałów i spoin doczołowych o grubości > 8 mm należy stosować 

metodę ultradźwiękową. Do badań stali austenitycznych, spoin z niepełnym przetopem, spoin pachwinowych 

i spawanych o skomplikowanych kształtach przestrzennych nie należy stosować metody UT. Jeżeli nie ma 

innej możliwości, szczegółowe procedury badań należy przedłożyć JN do oddzielnego rozpatrzenia. 

Protokół z badań powinien zawierać numer świadectwa dopuszczenia wydanego przez jednostkę 

notyfikowaną, datę wydania i ważność. W przypadku prób przeprowadzonych po naprawie należy podać 

odpowiednie informacje w protokole z badań. Należy również podać numer protokołu z badań 

przeprowadzonych przed naprawą. Protokoły z badań będą przechowywane przez laboratorium przez okres  

co najmniej 5 lat od daty dostawy wyrobu lub konstrukcji spawanej. Protokoły mogą być sporządzone w formie 

papierowej lub elektronicznej. 

Metody badań nieniszczących należy dobrać do zakresu badań i możliwości na podstawie wybranych 

materiałów i rodzajów złączy. Badania należy dobrać zgodnie z normą PN-EN ISO 17635. 

Jeżeli wymagana jest obróbka cieplna, badania nieniszczące należy przeprowadzić po zakończonej 

pospawalniczej obróbce cieplnej (PWHT). 

Protokoły z badań powinny być zgodne z uprzednio zatwierdzonymi procedurami badań nieniszczących. 

Wszystkie badania należy udokumentować w taki sposób, aby możliwe było odtworzenie warunków badania. 

Badania nieniszczące spoin mogą być wykonywane wyłącznie po czasie utrzymania określonym w IACS  

W 33 Badania nieniszczące spoin stalowych kadłubów statków. Jeżeli przewiduje się obróbkę cieplną, badania 

można przeprowadzić nie wcześniej niż 48 godzin po zakończeniu obróbki. 

W przypadku stali o zwykłej wytrzymałości z określoną minimalną granicą plastyczności w zakresie  

420 N/mm² badania nieniszczące powinny być wykonane nie wcześniej niż 24 godziny od zakończenia 

spawania. 

W przypadku stali o podwyższonej wytrzymałości do konstrukcji spawanych o określonej minimalnej granicy 

plastyczności w zakresie od 420 N/mm² do 690 N/mm² badania nieniszczące należy przeprowadzić dopiero 
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48 godzin po zakończeniu spawania. W przypadku stali o minimalnej granicy plastyczności większej niż  

690 N/mm² badania nieniszczące nie powinny być wykonywane w ciągu 72 godzin od zakończenia spawania. 

Zależy to od inspektora JN, jeżeli w późniejszym terminie może być wymagany dłuższy okres i/lub dodatkowa 

kontrola wyrywkowa (np. w przypadku grubych złączy). 

Okres 72 godzin może zostać skrócony do 48 godzin w przypadku badań RT lub UT pod warunkiem, że nie 

występują oznaki opóźnionego pękania. Leży to w gestii inspektora. 

2.3.2. Zakres badań nieniszczących 

Zakres badań nieniszczących określa się na podstawie projektowego znaczenia elementu pod względem 

kategorii wykonania. Spoiny łączące elementy o wyższej i niższej klasie wytrzymałości powinny być badane 

zgodnie z wymaganiami dla wyższej klasy. Na rysunku należy podać klasę wytrzymałości wykonania 

elementu. Zgodnie z tą klasą określa się kategorię kontroli i zakres badań nieniszczących (Tabela 2.3.2-1 

Minimalny zakres badań nieniszczących spoin konstrukcyjnych). 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
Strona 438 z 511 

 
 

Tabela 2.3.2-1 Minimalny zakres badań nieniszczących spoin konstrukcyjnych [32] 

Kategoria 

konstrukcji 

Kategoria 

kontroli 
Typ złącza 

Metoda badania 

Kontrola 

wzrokowa 

Badanie 

magnetyczno-

proszkowe1) 

Badanie 

radiograficzn

e2) 

Badania 

ultradźwiękowe3) 

Kategoria 

specjalna 
I 

Spoina doczołowa 

100% 100% 

100% ND 

Złącza krzyżowe i potrójne 

(spoiny z pełnym 

przetopem) 
ND 100% 

Złącza krzyżowe i potrójne 

(z częściowym przetopem i 

spoiny pachwinowe) 
ND ND 

Kategoria 

pierwotna 
II 

Spoina doczołowa 

100% 20% 

 

10% 

 
ND 

Złącza krzyżowe i potrójne 

(spoiny z pełnym 

przetopem) 
ND 20% 

Złącza krzyżowe i potrójne 

(z częściowym przetopem i 

spoiny pachwinowe) 
ND ND 

Kategoria 

wtórna 
III 

Spoina doczołowa 

100% Punktowe5) 

 

Punktowe5) ND 

Złącza krzyżowe i potrójne 

(spoiny z pełnym 

przetopem) 
ND Punktowe5) 
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Złącza krzyżowe i potrójne 

(z częściowym przetopem i 

spoiny pachwinowe) 
ND ND 

1) Badania penetracyjne należy wykonywać wyłącznie w przypadku materiałów nieferromagnetycznych 
2)  Po uzgodnieniu badania mogą być częściowo lub całkowicie zastąpione badaniami ultradźwiękowymi. 
3) Badania ultradźwiękowe można zastosować do materiałów o grubości ≥ 10 mm. Badanie ultradźwiękowe materiałów o grubości od 8 do 10 

mm wymaga wcześniejszego uzgodnienia z JN. 
4) Od około 2% do 5%. 



 
 
 

 

 
Strona 440 z 511 

 
 

Wymagane poziomy akceptacji złączy spawanych wraz z odniesieniami do odpowiednich norm, w zależności 

od klasy elementu i metody badań, podano w tabeli poniżej (Tabela 2.3.2-2 Kryteria akceptacji w zależności 

od kategorii konstrukcji). W przypadku elementów spawanych różnych klas należy przyjąć poziom akceptacji 

wyższej klasy. 

W przypadku wysokiej wadliwości spoin JN może wymagać zwiększenia zakresu badań nieniszczących. 

Wszystkie spoiny należy poddać kontroli wzrokowej (VT) w 100%. Osoba wykonująca badania musi posiadać 

odpowiednie kwalifikacje zgodnie z normą PN-EN ISO 9712. Nie dopuszcza się sporządzania i zatwierdzania 

protokółów z badań przez tę samą osobę. 

Badania niszczące i nieniszczące materiałów mogą być przeprowadzane wyłącznie przez laboratoria 

zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną. W innych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie badań 

przez firmę bez zgody JN, ale istnieje wymóg udziału JN w badaniach. 

Tabela 2.3.2-2 Kryteria akceptacji w zależności od kategorii konstrukcji [33] 

Kategoria 

konstrukc

ji 

Kategoria 

kontroli 

Metoda badania 

Kontrola 

wzrokowa 

PN-EN ISO 

5817 

Badanie 

penetracyjne 

PN-EN ISO 

23277 

Badanie 

magnetyczno-

proszkowe1) 

PN-EN ISO 

23278 

Badanie 

radiograficzne2) 

PN-EN ISO 

10675-1 i -2 

Badania 

ultradźwiękow

e3) 

PN-EN ISO 

11666, 15626, 

22825, 23279 

Kategoria 

specjalna 
I B 2x 2x 1 2 

Kategoria 

pierwotna 
II B 2x 2x 1 2 

Kategoria 

wtórna 
III C 2x 2x 2 3 
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W przypadku spawania podwodnego konstrukcji są one podzielone na trzy kategorie I, II i III  

(zob. Tabela 2.3.2-3 Klasa konstrukcji). W zależności od klasy konstrukcji zakres badań przedstawiono  

w Tabela 2.3.2-4 Zakres badań nieniszczących podwodnych złączy spawanych. 

Tabela 2.3.2-3 Klasa konstrukcji [34] 

Klasa konstrukcji Opis 

I 

Złącza spawane w istotnych konstrukcjach o wysokich 

naprężeniach (do 0,8 Re). Dla wykonania złączy 

spawanych wymagana będzie kompletna technologia 

spawania 

 

II 

Złącza spawane w konstrukcjach o umiarkowanym 

naprężeniu (do 0,6 Re). Dla wykonania złączy 

spawanych wymagana będzie kompletna technologia 

spawania 

 

 

III 

Złącza spawane w konstrukcjach o niskim naprężeniu. 

Jakość złączy spawanych powinna być taka, aby złącza 

nie stanowiły punktów powodujących pęknięcia, które 

mogą być niebezpieczne dla całej konstrukcji. 

 

Kontrola złączy spawanych pod wodą powinna być przeprowadzana przez pracowników nadzoru producenta 

wykonującego spawanie lub przez niezależną instytucję uznaną przez Jednostkę notyfikowaną. 

Badania nieniszczące podwodnych złączy spawanych kategorii I i II należy uzupełnić badaniami niszczącymi 

płyt próbnych. Po zakończeniu prac spawalniczych na danej konstrukcji pracownicy nadzoru producenta 

oznakowują punkt badań nieniszczących zgodnie z zatwierdzonym planem. 

Zakres kontroli podwodnych złączy spawanych zależy od rodzaju i klasy konstrukcji i ma być każdorazowo 

określony w planie kontroli złączy spawanych. Plan kontroli złączy spawanych należy opracować  

na podstawie wytycznych podanych w Tabela 2.3.2-4 Zakres badań nieniszczących podwodnych złączy 

spawanych. 

Tabela 2.3.2-4 Zakres badań nieniszczących podwodnych złączy spawanych [34] 

Klasa konstrukcji / 

metoda kontroli 

Nieniszczące * Niszczące 

Wzrokowe** 

Magnetyczno-

proszkowe lub przy 

użyciu prądów 

wirowych 

Płyty próbne*** 

I 

100% 

100% 
Przynajmniej jedna 

blacha na każde złącze 

II 
Zgodnie z ustaleniami z 

Jednostką notyfikowaną 

Przynajmniej jedna 

blacha na spawacza 

III 
Losowo, w miejscu 

uznanym za podejrzane 
ND 

 

* z zastrzeżeniem ustaleń z Jednostką notyfikowaną, mogą być stosowane inne metody kontroli 

** w miejscach uznanym za podejrzane kontrolę należy uzupełnić o odcisk powierzchni złącza,  

aby umożliwić laboratoryjną ocenę wad 

***w miarę możliwości będą to blachy wybiegowe 

2.3.3. Naprawa spoin 

Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli konstrukcja kadłuba objęta klasyfikacją podlega naprawom, prace należy 

wykonywać pod nadzorem Inspektora JN. Naprawy te zostaną uzgodnione przed rozpoczęciem prac. 

Naprawy będą wykonywane przez warsztaty, place naprawcze lub personel, który wykazał zdolność  

do przeprowadzenia napraw odpowiedniej jakości zgodnie z wymaganiami JN i niniejszym opracowaniem. 

Naprawy należy przeprowadzać w warunkach roboczych umożliwiających wykonanie naprawy w sposób 

należyty. Należy zapewnić odpowiedni dostęp, pola tymczasowe, oświetlenie i wentylację. Prace spawalnicze 

należy wykonywać pod wiatą osłaniającą przed deszczem, śniegiem i wiatrem. 
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Spawanie konstrukcji będzie wykonywane przez wykwalifikowanych spawaczy zgodnie z zatwierdzonymi  

i zakwalifikowanymi procedurami spawania oraz materiałami dodatkowymi do spawania zatwierdzonymi 

przez JN. Prace spawalnicze należy wykonywać pod odpowiednim nadzorem. 

Niezgodności wykryte podczas kontroli wzrokowej lub inną metodą badań nieniszczących należy naprawić. 

Wady i najbliższy obszar należy wyciąć i naprawić odpowiednią technologią. Wymagana jest indywidualna 

instrukcja technologiczna spawania do napraw. Technologię naprawy należy uzgodnić z JN. Spoina czołowa 

po wycięciu wad zostanie odpowiednio przygotowana, a badania VT, PT/MT, UT/RT zostaną przeprowadzone 

w celu potwierdzenia, że niezgodności zostały całkowicie usunięte. Po naprawie złącze należy poddać tym 

samym badaniom nieniszczącym lub w razie potrzeby zwiększyć ich zakres. Wszystkie naprawy należy 

udokumentować w książce spawania. Złącze można ponownie spawać tylko raz. 

Szlifowanie można stosować pod warunkiem przestrzegania wszystkich poniższych warunków: 

 

• nominalna grubość wyrobu nie zostanie zmniejszona o więcej niż 7% lub 3 mm w zależności 

od tego, która z tych wartości jest mniejsza, 

• każda powierzchnia oszlifowana nie przekracza 0,25 m2, 

• wszystkie powierzchnie oszlifowane nie przekraczają 2% powierzchni całkowitej, 

• powierzchnie oszlifowane leżące w odległości mniejszej od ich średniej szerokości należy 

traktować jako jeden obszar. 

Tabela 2.3.3-1 Naprawa spoin krótkim ściegiem [31] 

Szczegół  Norma dotycząca napraw  Uwagi  

Krótki ścieg do 

usuwania uszkodzeń 

(rys).  

a) Stal wysokotemperaturowa, staliwo, stal 

wysokotemperaturowa z procesu TMCP (CEV > 

0,36%) i stal niskotemperaturowa (CEV > 0,36%). 

Długość krótkiego ściegu ≥ 50 mm. 

a) Kategoria E stali miękkiej 

Długość krótkiego ściegu ≥ 30 mm. 

b) Stal wysokotemperaturowa z procesu TMCP 

(CEV < 0,36%) i stal niskotemperaturowa (CEV < 

0,36%). Długość krótkiego ściegu ≥ 10 mm. 

Podgrzewanie jest konieczne 

przy 100 ± 25°C. 

Naprawa ściegu 

spawalniczego  

a) Stal wysokotemperaturowa, staliwo, stal 

wysokotemperaturowa z procesu TMCP (CEV > 

0,36%) i stal niskotemperaturowa (CEV > 0,36%). 

Długość krótkiego ściegu ≥ 50 mm. 

a) Kategoria E stali miękkiej 

Długość krótkiego ściegu ≥ 30 mm. 

b) Stal wysokotemperaturowa z procesu TMCP 

(CEV < 0,36%) i stal niskotemperaturowa (CEV < 

0,36%). 

Długość krótkiego ściegu ≥ 30 mm. 

 

Uwagi: 

1) W przypadku nieprawidłowego wykonania krótkiego ściegu ścieg należy usunąć poprzez szlifowanie. 

2) Równoważnik węglowy (CEV) dla stali o podwyższonej wytrzymałości należy obliczyć z poniższego wzoru: 

 

 

2.3.4. Kontrole 

Kontrole prowadzone przez JN powinny być przeprowadzone na każdym etapie produkcji.  

Szczegółowa dokumentacja powinna być zawarta w PKiB. 

W przypadku elementów dostarczanych przez zatwierdzonego producenta obowiązkowa jest weryfikacja 

certyfikatów wydanych przez jednostki certyfikujące. W celu sprawowania nadzoru nad produkcją producenci 

powinni uzyskać status zatwierdzonego producenta. Zakres nadzoru nad zarządzaniem jakością w organizacji 

w procesie produkcji jest uzależniony od zakresu działalności wytwórcy objętego certyfikatem QMS 

spełniającym wymagania normy PN-EN ISO 9001 i podlega uzgodnieniu z JN. JN wykonuje następujące 

czynności: 
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• weryfikacja i badania materiałów i elementów, których certyfikaty nie zostały zaakceptowane, 

• analiza dokumentacji jakościowych takich jak: dokumentacja badań, dokumentacja dotycząca 

procesów produkcyjnych, protokoły, 

• analiza procesów produkcyjnych, w tym warunków przechowywania i sposobów postępowania  

z wyrobami, 

• sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego wyrobów, 

• udział w próbach odbiorowych w połączeniu z ich nadzorem, 

• nadzór podczas transportu i montażu, 

• identyfikacja elementów, 

• sprawdzenie i weryfikacja procedur wykonywania pracy, 

• sprawdzenie jakości prefabrykatów odcinków i elementów przeznaczonych do montażu i instalacji, 

• nadzór kluczowych węzłów produkcyjnych, 

• sprawdzenie połączeń nitowanych – nadzór nad NDT, 

• sprawdzenie wewnętrznej instalacji elektrycznej (np. układ okablowania, uziemienia urządzeń, 

instalacja uziemiająca), 

• sprawdzenie instalacji zewnętrznych (np. elektrycznych, odgromowych, bezpieczeństwa, sterowania, 

kontroli dostępu). 

Wszystkie dokumenty powinny podlegać nadzorowi JN: dokumentacja projektowa, PKiB, WPQR, WPS, 

technologia spawania, plan spawania, plan badań nieniszczących, procedury produkcji, procedury badań 

nieniszczących, kwalifikacje operatorów badań nieniszczących, świadectwa personelu spawalniczego, 

spawaczy (potwierdzające, że wszyscy spawacze i operatorzy automatów spawalniczych, którzy mają być 

zatrudnieni do budowy, posiadają odpowiednie kwalifikacje (zgodnie z IACS UR W32, seria norm  

PN-EN ISO 9606, ASME Rozdz. IX lub ANSI/AWS D1 .1. oraz posiadają doświadczenie w zakresie rodzaju 

proponowanych prac oraz właściwego stosowania procesów spawania) oraz innych dokumentów  

z dodatkowymi zaleceniami JN. 

Osoba, która będzie nadzorowała prace spawalnicze powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje zgodnie  

z PN-EN ISO 9712 oraz międzynarodowe uprawnienia IWE lub IWI-C. 

Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji projektu podlegają odbiorowi przez inspektora JN,  

zostaną udokumentowane i dołączone do dokumentacji powykonawczej. 

Kwalifikacje personelu spawalniczego oraz kwalifikacje spawaczy potwierdzone przez inną jednostkę 

certyfikującą mogą być uznane po odrębnym rozpatrzeniu. JN zastrzega sobie prawo do zlecenia dodatkowych 

badań lub nadzoru, jeżeli dokumenty zostały zatwierdzone przez inną JN. 

3. Urządzenia i instalacje 

3.1. Branża elektryczna 

3.1.1. Weryfikacja urządzeń 

Weryfikacja każdego urządzenia i instalacji zostanie przeprowadzona na każdym etapie produkcji. 

W pierwszej kolejności należy porównać oznaczenia i ogólny rysunek zestawieniowy z rysunkami  

i oznaczeniami projektowymi. Następnie należy sprawdzić bardziej szczegółowe rysunki i schematy pod 

kątem ewentualnych różnic. Wszelkie rozbieżności należy odnotować w formie listy usterek i przekazać  

je formalnie odpowiednim działom. 

3.1.1.1. Nadzór i testy FAT 

3.1.1.1.1. Informacje ogólne 

W niniejszym rozdziale opisano fabryczne testy odbiorowe (FAT) oraz nadzór na etapie produkcji. Wszystkie 

krytyczne komponenty i wszystkie moduły zostaną poddane fabrycznym testom odbiorowym (FAT).  
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W przypadku najbardziej krytycznych komponentów w testach może po uzgodnieniu uczestniczyć 

przedstawiciel strony trzeciej. 

W rozdziale opisano również aspekty nadzoru nad konserwacją, głównie ze względu na słabą wiedzę na temat 

znaczenia konserwacji. 

3.1.1.1.2. Rozdzielnice pomocnicze 

3.1.1.1.2.1. Procedura badań 

Próby rozdzielnicy mają na celu wykrycie wad w materiale i wykonawstwie. Próby te wykonywane są podczas 

budowy rozdzielnicy w zakładzie produkcyjnym. Kolejne kontrole na terenie budowy nie są wymagane. 

Rozdzielnice zmontowane ze standardowych komponentów poza zakładem producenta tych komponentów,  

z wyłącznym wykorzystaniem części i akcesoriów określonych lub dostarczonych w tym celu przez 

producenta, powinny być poddawane badaniom wyrobu przez firmę, która zmontowała rozdzielnicę. 

Badania wyrobu obejmują: 

• oględziny rozdzielnicy wraz z kontrolą okablowania i w razie potrzeby próbą ruchu 

elektrycznego, 

• próbę dielektryczną, 

• sprawdzenie zabezpieczeń i ciągłości elektrycznej obwodu zabezpieczeń. 

3.1.1.1.2.2. Kontrola rozdzielnicy 

Zaleca się sprawdzenie skuteczności siłowników mechanicznych, blokad, zamków itp. Przewody i kable 

należy sprawdzić pod kątem prawidłowego ułożenia i prawidłowego montażu urządzeń. Zaleca się również 

przeprowadzenie oględzin, aby upewnić się, że zachowany został określony stopień ochrony, drogi upływu  

i odstępy. Należy sprawdzić połączenia, w szczególności połączenia śrubowe i gwintowane, pod kątem 

prawidłowego styku. Zaleca się sprawdzenie kompletności informacji na tabliczkach znamionowych oraz 

poprawności informacji na oznacznikach. Ponadto należy sprawdzić zgodność zespołu rozdzielnicy  

ze schematami połączeń elektrycznych i okablowania, danymi technicznymi dostarczonymi przez producenta. 

W zależności od złożoności rozdzielnicy może być konieczna elektryczna próba funkcjonalna.  

Procedura i liczba prób zależy od tego, czy rozdzielnica zawiera złożone blokady i urządzenia sterowania 

sekwencyjnego. 

3.1.1.1.2.3. Próba dielektryczna 

Próby te nie muszą być przeprowadzane na zespole PTTA (poddanym częściowym badaniom typu), którego 

rezystancja izolacji została sprawdzona zgodnie z punktem 8.2.2.1 lub 8.3.4 normy IEC 60439-1. 

Próba ta nie musi być również przeprowadzana na obwodach pomocniczych zespołu TTA (poddanym 

badaniom typu) i PTTA, które są chronione przez zabezpieczenie przeciwzwarciowe o obciążalności nie 

przekraczającej 16 A , oraz jeżeli wcześniej przeprowadzono elektryczną próbę funkcjonalną napięciem 

znamionowym, dla którego zaprojektowano obwody pomocnicze. 

Podczas próby zaleca się podłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych rozdzielnicy z wyjątkiem tych, które 

zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami są zaprojektowane na niższe napięcie probiercze. Zaleca się również 

odłączenie urządzeń odbiorczych prądu (np. uzwojeń, przyrządów pomiarowych), w których podanie napięcia 

probierczego spowodowałoby przepływ prądu. Urządzenia te powinny być odłączone na jednym  

z ich zacisków, chyba że są zaprojektowane tak, aby wytrzymywały pełne napięcie probiercze, w którym  

to przypadku wszystkie zaciski mogą być odłączone. 

Kondensatory przeciwzakłóceniowe zainstalowane pomiędzy częściami przewodzącymi pod napięciem  

a odsłoniętymi częściami przewodzącymi nie mogą być odłączane i powinny wytrzymywać napięcie 

probiercze. 

a) Jeżeli producent nie podał wartości znamionowego wytrzymywanego napięcia impulsowego Uimp, 

napięcie probiercze powinno być podawane przez 1 s. 
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Źródło napięcia prądu przemiennego powinno posiadać wystarczającą moc, aby utrzymać napięcie probiercze 

niezależnie od wszystkich prądów upływowych. Napięcie probiercze powinno być praktycznie sinusoidalne  

i o częstotliwości od 45 Hz do 62 Hz. Jeżeli urządzenie wchodzące w skład badanego obwodu głównego  

lub pomocniczego zostało uprzednio poddane próbie dielektrycznej, napięcie probiercze należy obniżyć do 

85% wartości wskazanej w punkcie 8.2.2.4 normy IEC 60439-1. 

Podczas próby wszystkie łączniki powinny być zamknięte lub napięcie probiercze powinno być podawane 

sukcesywnie na wszystkie części obwodu. Napięcie probiercze należy podać pomiędzy częściami pod 

napięciem a przewodzącymi częściami konstrukcyjnymi rozdzielnicy. Istnieją dwie procedury 

przeprowadzania próby dielektrycznej opisane w pkt a i b. 

b) Jeżeli producent podał wartość znamionowego wytrzymywanego napięcia impulsowego Uimp, zaleca 

się przeprowadzenie prób zgodnie z punktami 8.2.2.6.2 i 8.2.2.6.3 normy IEC 60439-1. 

Jeżeli obwód posiada wbudowane elementy, które są poddawane badaniom wyrobu przy niższych napięciach 

probierczych zgodnie z normami IEC, zaleca się stosowanie tych niższych napięć do próby.  

Napięcie probiercze nie może jednak być niższe niż 30% znamionowego wytrzymywanego napięcia 

impulsowego (bez współczynnika korekcji wysokości) lub dwukrotnie większe od znamionowego napięcia 

izolacji. Próba zostanie zakończona w przypadku braku przebicia lub iskry elektrycznej przeskoku. 

3.1.2. Konserwacja postojowa 

Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne narażone na działanie wilgoci będą zabezpieczone 

pochłaniaczem wilgoci lub lotnym inhibitorem korozji. 

Szczególne środki ostrożności należy podjąć w przypadku grzałek elektrycznych. Do określenia w instrukcji 

konserwacji dostawcy. 

Wały silnika elektrycznego i uszczelnienia mechaniczne należy zabezpieczyć taśmą smarną, smarem 

silikonowym i taśmą wulkanizującą lub równoważną. 

Urządzenia elektryczne będą miały rezystancję izolacji mierzoną wg FEAM, a wyniki pomiarów silników, 

grzałek, generatorów, przetwornic i transformatorów będą rejestrowane w EP-02.Pomiary nie mogą być 

starsze niż 1 miesiąc w dniu dostawy. 

Wszystkie końcówki kabli bez zakończeń muszą być wyposażone w nakładki skurczowe. 

Wszystkie zapasowe wejścia kablowe w tablicach i skrzynkach będą zaślepione. 

Wszystkie grzałki antykondensacyjne/silnikowe na silnikach, generatorach, tablicach itp. powinny być 

zasilane podczas przechowywania i montażu. 

Uszczelki/pierścienie uszczelniające typu „O” na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych należy 

nasmarować wazeliną bezkwasową lub innym środkiem równoważnym. 

Opis/instrukcja kontroli: 

Należy upewnić się, że urządzenie nie jest zasilane za wyjątkiem ogrzewania, oraz że przestrzegane są środki 

ostrożności. 

W odstępie 1 tygodnia: 

- Wały na urządzeniach wirujących, które nie są zablokowane, należy obrócić o 1 1/4 obrotu w kierunku 

obrotów, aby zapobiec trwałym odciskom, gdy znajdują się w jednym położeniu przez dłuższy czas. 

Należy upewnić się, że nowe położenie wału jest inne pomiędzy kontrolami.Przed obracaniem łożyska 

w obudowie z olejem smarnym należy sprawdzić pod względem prawidłowego poziomu oleju. 

W odstępie 2 tygodni: 

- Należy sprawdzić pod kątem korozji, czystości i wilgoci, w razie potrzeby dodać środek konserwujący 

oraz zapewnić uszczelnienie i ochronę. 
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- Należy upewnić się, że oznaczenia informujące o konserwacji są zamocowane. Należy sprawdzić 

wszelkie uszkodzenia urządzeń i zapisać je na liście usterek. 

- Za pomocą amperomierza lub palpacyjnie należy sprawdzić, czy działa ogrzewanie.  

Należy sprawdzić, czy działa kontrolka na tymczasowej tablicy rozdzielczej ogrzewania. 

Skrzynki przyłączeniowe należy sprawdzić pod kątem wilgoci i w razie potrzeby wymienić inhibitor 

korozji. 

- Należy sprawdzić, czy pomieszczenia akumulatorów, rozdzielni i urządzeń elektrycznych są czyste  

i suche. 

W odstępie 4 tygodni: 

- W przypadku tablicy rozdzielczej należy wyciągnąć co najmniej jeden wyłącznik i przeprowadzić 

kontrolę. 

- W przypadku grzałek bez tymczasowego zasilania należy zmierzyć rezystancję izolacji międzyfazową 

i doziemną. 

- W przypadku silników, generatorów i transformatorów należy zmierzyć rezystancję izolacji 

międzyfazową i doziemną. 

- W przypadku akumulatorów należy postępować zgodnie z instrukcjami dostawcy. 

- Należy sprawdzić, czy kable bez zakończeń są wyposażone w nasadkę skurczową. 

- Korytka kablowe, oprawy oświetleniowe, przyciski itp. należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń 

fizycznych. 

Przed przekazaniem urządzeń należy upewnić się, że na odpowiednim urządzeniu zamontowano ograniczniki 

transportowe. 

3.1.3. Montaż wyposażenia 

Odpowiednie do każdego urządzenia lub serii tych samych urządzeń plany olinowania i podnoszenia zostaną 

przygotowane przez stronę odpowiedzialną kontraktu oraz zweryfikowane i zaakceptowane przez drugą stronę 

kontraktu. Plany powinny zawierać wszystkie niezbędne obliczenia, przedstawiać wszystkie narzędzia  

i maszyny (takie jak żurawie) wykorzystywane podczas transportu, uwzględniać wszystkie przeszkody, a także 

warunki atmosferyczne. 

3.1.4. Trasy i podłączenia 

Opisano w punkcie 4.1.2 Kable i okablowanie. 

3.2. Branża instalacyjna i rurociągi 

3.2.1. Fabrykacja urządzeń 

3.2.1.1. Nadzór i testy FAT 

Każde urządzenie mechaniczne musi przejść fabryczne testy odbiorowe. 

3.2.1.2. Budowa układu rurociągów 

Instalacje rurociągowe powinny być budowane i wytwarzane w oparciu o uznane normy. 

Rurociągi przeznaczone do pracy w podwyższonych temperaturach muszą być sklasyfikowane zgodnie  

z ograniczeniem temperatury określonym w odpowiednich normach lub specyfikacjach. 

Spawanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi, najnowocześniejszą 

technologią i dobrą praktyką. Dokumentacja spawania, przygotowanie do spawania i złącza spawane zostaną 

sprawdzone i skontrolowane przez Jednostkę notyfikowaną w razie potrzeby podczas fabrykacji oraz po 

zakończeniu obróbki cieplnej części spawanych. W przypadku wszystkich rurociągów transportujących 

czynniki toksyczne, palne gazy ciekłe należy stosować złącza spawane, a nie rozłączne. 
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Rozszerzalność instalacji rurociągowych wynikająca z nagrzewania i przemieszczania zawieszeń 

spowodowanych odkształceniami sąsiednich konstrukcji będzie kompensowana łukami, kompensatorami  

i elastycznymi połączeniami rurowymi. Należy uwzględnić rozmieszczenie odpowiednich punktów stałych. 

W miejscach, gdzie rury są zabezpieczone przed korozją specjalnymi powłokami ochronnymi, np. cynkowanie 

ogniowe, wykładzina gumowa itp., należy zapewnić, aby powłoka ochronna nie uległa uszkodzeniu podczas 

montażu. 

3.2.2. Konserwacja postojowa 

Urządzenia / instalacje wody pitnej nie będą pokryte wewnątrz woskiem, olejem, środkiem zapobiegającym 

zamarzaniu lub materiałami toksycznymi lub innymi materiałami ochronnymi, które mogą zagrażać zdrowiu 

personelu korzystającego z wody pitnej. 

Instalację należy przepłukać czynnikiem konserwującym. 

Czynnik należy odprowadzić, upewniając się, że woda nie jest uwięziona w instalacji. 

W przypadku urządzeń lub instalacji rurociągowych, w których woda jest używana do czyszczenia lub próby 

ciśnieniowej, do wody należy dodać środek zapobiegający zamarzaniu, chyba że woda zostanie całkowicie 

odprowadzona. Jeżeli temperatura otoczenia spadnie poniżej 4°C podczas którejkolwiek z tych operacji, 

należy dodać czynnik zapobiegający zamarzaniu. W przypadku konserwacji postojowej, wewnątrz urządzenia 

należy zastosować lotny inhibitor korozji. 

Rurociągi ze stali węglowej luzem zostaną dostarczone z powłoką antykorozyjną (wewnątrz i na zewnątrz) 

oraz z zamontowanymi zaślepkami. Inhibitor korozji musi być łatwo usuwalnym środkiem konserwującym. 

Wszystkie zawory kulowe muszą być przechowywane w pozycji otwartej. 

Wszystkie odsłonięte wrzeciona zaworów należy pokryć taśmą smarną, teflonowym środkiem smarnym  

i taśmą wulkanizującą lub równorzędną. 

a) Wszystkie kołnierze ze stali węglowej na powierzchniach uszczelek, w tym pokrywy włazów 

dostępowych należy pokryć woskiem zapobiegającym korozji. 

b) Otwarte przyłącza przewodów elastycznych należy zaślepić. 

c) Po zamontowaniu zespołów i podłączeniu rur, wszystkie kołnierze łączące należy wyposażyć  

w ocynkowaną zaślepkę przeciwpyłową o średnicy 1 mm z zamontowanym uchwytem zaślepki 

pomalowanym w kolorze czerwonym. 

d) Łożyska smarowane należy nasmarować. Sprawdzić informacje od dostawcy. 

e) Izolowane zespoły, w których izolacja narażona jest na uszkodzenia podczas montażu w magazynie, 

należy zabezpieczyć płytami ze sklejki o grubości 10 mm. 

f) Wszystkie segmenty rurowe / przewody rurowe należy zabezpieczyć płytą ze sklejki o grubości  

co najmniej 10 mm odporną na działanie wody z 4 śrubami ocynkowanymi i uszczelką zapewniającą 

ochronę mechaniczną oraz wodoszczelnym/pyłoszczelnym uszczelnieniem. 

g) Wszystkie końce sfazowane do spawania powinny być wyposażone w zamknięcia zapobiegające 

przed przedostawaniem się ciał obcych i uszkodzeniem sfazowania. 

h) Wszystkie rury wykonane w zakładzie produkcyjnym dostarczone od dostawcy rur należy zaślepić na 

obu końcach uszczelnioną i zamocowaną zaślepką z tworzywa. 

i) Rury ze stali węglowej, które są wewnętrznie piaskowane lub czyszczone chemicznie, należy 

zabezpieczyć wewnętrznie inhibitorem na bazie wody/rozpuszczalnym bez zawartości 

rozpuszczalników lub równoważnym. 

j) Wszystkie otwory gwintowane powinny być wyposażone w stalowe zaślepki lub korki stalowe 

pełnotrzonowe z metalu odpowiadającego metalowi elementu, który jest zaślepiony. 

k) Wszystkie zawory należy zabezpieczyć zarówno w położeniu otwartym jak i zamkniętym, zawory 

dostarczane do magazynu do przechowywania długoterminowego, wszystkie odsłonięte wrzeciona 

zaworów należy pokryć taśmą smarną, środkiem smarnym teflonowym i taśmą wulkanizującą lub 

równoważną. 

l) Zasuwy należy przechowywać i montować w położeniu zamkniętym, zawory grzybkowe i zasuwy 

należy zablokować w położeniu otwartym. 
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m) Specjalne połączenia, takie jak piasty, kołnierze kompaktowe itp. powinny mieć zabezpieczenie,  

które odpowiednio pokrywa uszczelnienie. 

W odstępie 1 tygodnia: 

- Wały na urządzeniach wirujących, które nie są zablokowane, należy obrócić o 1 1/4 obrotu w kierunku 

obrotów, aby zapobiec trwałym odciskom, gdy znajdują się w jednym położeniu przez dłuższy czas. 

Należy upewnić się, że nowe położenie wału jest inne pomiędzy kontrolami. Przed obracaniem 

łożyska w obudowie z olejem smarnym należy sprawdzić pod względem prawidłowego poziomu 

oleju. 

- Należy sprawdzić, czy pracuje grzałka przedziału. 

- Należy sprawdzić i zgłosić, czy konserwacja pomieszczeń aparatury kontrolno-pomiarowej  

i automatyki, rozdzielnic, kwater i biur jest prowadzona zgodnie z wymaganiami dotyczącymi 

konserwacji. Należy sprawdzić wszelkie uszkodzenia urządzeń i zapisać je na liście usterek. 

W odstępie 4 tygodni: 

- Należy sprawdzić stan przechowywania i konserwacji wszystkich urządzeń mechanicznych 

dostarczanych osobno. 

- Należy sprawdzić, czy zaślepki przeciwpyłowe są zamontowane na króćcach wlotowych  

i wylotowych z układów na pojedynczych urządzeniach oraz na wolnych końcach rurociągów  

i kanałów. 

- Należy sprawdzić powierzchnie malowane i po obróbce skrawaniem, które powinny być pokryte 

woskiem lub olejem zabezpieczającym. 

- Należy sprawdzić, czy pokrywy ochronne są zachowane. 

- Należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń fizycznych i uszkodzeń zabezpieczeń konserwacyjnych. 

W odstępie 24 tygodni: 

- Należy otworzyć właz dostępowy lub króćce rewizyjne, sprawdzić i zgłosić stan wewnętrzny powierzchni 

oraz istniejące zabezpieczenie na chłodnicach ze stali węglowej, podgrzewaczu, przepływomierzach ropy 

naftowej/gazu, zbiornikach i naczyniach, sprężarkach odśrodkowych i śrubowo-tłokowych. 

3.2.3. Montaż wyposażenia 

Ograniczenia dotyczące montażu każdego urządzenia opisano w CZĘŚCI III 4.2 Branża instalacyjna  

i rurociągi. 

3.2.4. Trasy i podłączenia 

Ograniczenia dotyczące podłączenia każdego urządzenia opisano w CZĘŚCI III 4.2 Branża instalacyjna  

i rurociągi. 

3.2.5 Nadzór, próby i dokumentacja 

Dla każdego urządzenia opisano odrębnie w CZĘŚCI III 4.2 Branża instalacyjna i rurociągi. 

3.3. Telekomunikacja, radio i nawigacja 

3.3.1. Fabrykacja urządzeń 

3.3.1.1. Nadzór i fabryczne testy odbiorowe 

3.3.1.1.1. Testy oprogramowania 

Należy przeprowadzić testy oprogramowania aplikacyjnego w celu sprawdzenia zgodności funkcjonalności  

z dokumentacją projektową sterowanego sprzętu, w tym interfejsu operatora. 
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3.3.1.1.2. Testy integracyjne 

Testy integracyjne polegają na sprawdzeniu integracji komponentów sprzętowych i integracji modułów 

oprogramowania na tym samym sprzęcie. Testy integracyjne powinny być wykonywane przy użyciu 

rzeczywistego oprogramowania i sprzętu, które będą zainstalowane na platformie. 

Test integracyjny powinien obejmować co najmniej.: 

• testy sprzętu, 

• testy oprogramowania systemowego, 

• testy oprogramowania aplikacyjnego, 

• testy interfejsów użytkownika, 

• próby funkcjonalne i eksploatacyjne normalnej pracy układu. Próby funkcjonalne powinny 

obejmować pewien stopień prób eksploatacyjnych wykraczający poza normalne parametry 

eksploatacyjne. 

Jeżeli test integracyjny nie może zostać przeprowadzony przed montażem sprzętu na platformie, należy go 

zaplanować i opisać w planie prób, podając informacje o miejscu i sposobie przeprowadzenia niezbędnych 

testów w celu uzyskania tego samego poziomu weryfikacji. 

3.3.1.1.3. Próby systemowe 

Próby systemowe powinny obejmować cały system, w tym cały sprzęt i oprogramowanie. Próby systemowe 

powinny być wykonywane z oprogramowaniem zainstalowanym na rzeczywistych urządzeniach, które mają 

być zainstalowane na pokładzie, połączonych ze sobą w celu sprawdzenia ich funkcji. Próby te powinny 

obejmować testy, które nie zostały wykonane lub zakończone na poziomie testów i integracji oprogramowania. 

Jeżeli nie można przeprowadzić prób systemowych przed zamontowaniem sprzętu na platformie, należy  

ją zaplanować i opisać w planie prób, podając informacje o miejscu i sposobie przeprowadzenia niezbędnych 

prób w celu uzyskania tego samego poziomu weryfikacji. 

Podczas testów systemu komputerowego należy ocenić: 

• wdrożenie planu jakości oprogramowania, 

• środki kontroli dostępu oraz konfigurację / modyfikację systemu. 

Symulacja awarii podczas prób powinna być przeprowadzona jak najbardziej realistycznie.  

Monitorowane parametry powinny mieć możliwość przekroczenia wartości granicznych alarmu  

i bezpieczeństwa. Należy sprawdzić granice alarmów i zabezpieczeń. Zaleca się sprawdzenie, czy wszystkie 

funkcje automatyki działają prawidłowo przy normalnych zmianach obciążenia. 

3.3.2. Konserwacja postojowa 

3.3.3. Montaż wyposażenia 

3.3.3.1. Oznaczenie identyfikacyjne i oświetlenie 

3.3.3.2. Telekomunikacja 

Trwałość urządzeń telekomunikacyjnych w środowisku morskim może ulec skróceniu.  

Na platformie instalacja telekomunikacyjna może być narażona na trudne warunki elektromagnetyczne.  

Te trudne warunki pracy urządzeń telekomunikacyjnych należy uwzględnić przy doborze miejsca montażu 

urządzeń instalacji telekomunikacyjnej. Urządzenia tej instalacji powinny działać niezawodnie w środowisku 

zewnętrznym. Instalacja telekomunikacyjna powinna być zabezpieczona przed następującymi czynnikami: 

• ekstremalne temperatury i wilgotność, 

• atmosfery i osady korozyjne, 

• narażenie na przenikanie wody. 
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Wymagania dotyczące pomieszczenia teletechnicznego: 

• powinno być wydzielonym pomieszczeniem dla urządzeń technologicznych, 

• nie powinno posiadać okien zewnętrznych, 

• powinno być obszarem o ograniczonym dostępie za pomocą kodu/klucza lub kontroli dostępu, 

• nie powinno być wykorzystywane do ogólnego składowania, 

• nie powinno być wykorzystywane jako ogólna przestrzeń biurowa, 

• zakres temperatur powinien wynosić 18-27°C, 

• maksymalna wilgotność względna powinna wynosić 60%, 

• montaż urządzeń należy wykonać w sposób umożliwiający ich demontaż. 

3.4. Urządzenia ratownicze i sprzęt przeciwpożarowy 

3.4.1. Fabrykacja urządzeń 

3.4.1.1. Nadzór i fabryczne testy odbiorowe 

 Fabryczne testy odbiorowe urządzeń ratowniczych (LSA) zostaną przeprowadzone zgodnie  

z przepisami LSA i wymaganiami SOLAS, ewentualnie szczególnymi wymaganiami dotyczącymi 

zamówienia. Konieczne jest dopuszczenie administracyjne i towarzystwa klasyfikacyjnego.  

Zazwyczaj urządzenia ratownicze posiadają homologację typu wydaną przez towarzystwo klasyfikacyjne  

i posiadają już dopuszczenie administracyjne. 

 Urządzenia i systemy ratownicze podlegają ocenie, badaniom i dopuszczeniu zgodnie z wymogami 

przepisów 4 rozdziału III konwencji SOLAS 74. 

 Urządzenia i systemy ratownicze muszą być zgodne z odpowiednimi postanowieniami konwencji 

SOLAS 74 i przepisów LSA. 

Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie fabrycznych testów odbiorowych, należy je przeprowadzić zgodnie  

z zatwierdzonym planem kontroli i badań. 

3.4.2. Konserwacja postojowa i utrzymanie 

 Podczas eksploatacji wszystkie urządzenia ratownicze muszą być stale sprawne i gotowe  

do natychmiastowego użycia. 

 Należy dostarczyć instrukcje dotyczące konserwacji pokładowych urządzeń ratowniczych zgodnie  

z przepisami III/36 konwencji SOLAS 74, natomiast konserwację przeprowadza się według tych instrukcji. 

Zamiast instrukcji, administracja może zaakceptować planowany program konserwacji, który obejmuje 

również wymagania określone przepisami III/36 konwencji SOLAS. 

 Konserwacja, badania i kontrole urządzeń ratowniczych przeprowadzane są w oparciu o wytyczne 

opracowane przez IMO oraz w sposób należycie uwzględniający zapewnienie niezawodności takich urządzeń. 

 Pionowe odcinki liny nośnej wciągnika stosowane podczas wodowania należy okresowo kontrolować 

ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przechodzących przez krążki linowe i w razie potrzeby odnawiać 

z powodu pogorszenia stanu pionowych odcinków linii nośnej lub w odstępach czasu nie dłuższych niż pięć 

lat w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. 

 W przypadku urządzeń ratunkowych i ich podzespołów, które ulegają nadmiernemu zużyciu  

i wymagają regularnej wymiany, należy zapewnić części zamienne i sprzęt naprawczy. 

 W przypadku stacji z obsługą ruchową należy raz w tygodniu przeprowadzić następujące kontrole,  

a protokół odnotowuje się w dzienniku: 

• wszystkie jednostki ratunkowe, łodzie ratownicze i urządzenia do wodowania należy poddawać 

oględzinom, aby upewnić się, że są gotowe do użycia. Oględziny obejmują między innymi stan haków, 
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ich zamocowanie do łodzi ratunkowej oraz prawidłowe i całkowite wyzerowanie urządzeń 

zwalniających pod obciążeniem; 

• wszystkie silniki w łodziach ratunkowych i łodziach ratowniczych należy uruchamiać przez łączny 

okres nie krótszy niż 3 minuty, pod warunkiem że temperatura otoczenia przekracza minimalną 

temperaturę wymaganą do uruchomienia i pracy silnika. W tym okresie należy wykazać, że silnik  

i przekładnia pracują w sposób zadowalający. Jeżeli szczególne właściwości silnika przyczepnego 

zamocowanego do łodzi ratowniczej nie pozwalałyby na jej prowadzenie w inny sposób niż przy 

zanurzonej śrubie napędowej przez okres 3 minut, można zapewnić odpowiednie zasilanie w wodę; 

• łodzie ratunkowe, z wyjątkiem łodzi ratunkowych o swobodnym spadku, należy przemieścić z miejsca 

rozmieszczenia bez żadnych osób na pokładzie, w zakresie niezbędnym do wykazania zadowalającego 

działania urządzeń do wodowania, jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe i morskie; oraz 

• należy sprawdzić ogólny alarm awaryjny. 

 W przypadku stacji z obsługą ruchową, comiesięczne kontrole urządzeń ratowniczych, w tym 

wyposażenia łodzi ratunkowych i oświetlenia awaryjnego, przeprowadza się przy użyciu listy kontrolnej 

wymaganej przez przepisy III/36 konwencji SOLAS (działania zgodne z przepisami SOLAS III/20.7) w celu 

zapewnienia ich kompletności i prawidłowego działania. Wszystkie łodzie ratunkowe, z wyjątkiem łodzi 

ratunkowych o swobodnym spadku, muszą być zrzucone ze swojego miejsca rozmieszczenia bez żadnych 

osób na pokładzie, jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe i morskie. Protokół kontroli należy wprowadzić 

do dziennika. 

Każda nadmuchiwana tratwa ratunkowa, nadmuchiwane kamizelki ratunkowe i system hydrostatycznego 

zwalniania tratwy ratunkowej muszą być serwisowane: 

• w odstępach nieprzekraczających 12 miesięcy, pod warunkiem że w każdym przypadku jest to 

niewykonalne, administracja może przedłużyć ten okres do 17 miesięcy; 

• w dopuszczonej stacji serwisowej, która jest kompetentna do ich obsługi, utrzymuje się odpowiednie 

obiekty serwisowe i korzysta wyłącznie z odpowiednio przeszkolonego personelu. 

 Wszelkie naprawy i konserwacje nadmuchiwanych łodzi ratunkowych należy przeprowadzać zgodnie 

z instrukcjami producenta. Naprawy awaryjne mogą być przeprowadzane na pokładzie platformy.  

Jednak stałe naprawy muszą być wykonywane przez zatwierdzoną stację serwisową. 

 Urządzenia do wodowania, łodzie ratunkowe lub urządzenia zwalniające łodzie ratunkowe pod 

obciążeniem, w tym systemy zwalniające łodzie ratunkowe o swobodnym spadku oraz haki  

do automatycznego zwalniania tratwy ratunkowej z żurawika należy konserwować zgodnie z instrukcjami 

obsługi na pokładzie zgodnymi z przepisami III/36 konwencji SOLAS 74. 

3.4.3. Montaż wyposażenia 

 Wszystkie urządzenia ratownicze powinny być zainstalowane zgodnie z wymaganiami opisanymi  

w CZĘŚCI III PROJEKTU. 4.1.1.3. Rozmieszczenie urządzeń 

3.4.4. Nadzór, próby i dokumentacja 

 Urządzenia i systemy ratownicze podlegają ocenie, badaniom i dopuszczeniu zgodnie z wymogami 

przepisów 4 rozdziału III konwencji SOLAS 74. 

Wszystkie urządzenia powinny być zgodne z konwencją SOLAS 74 i przepisami LSA. 

 Po montażu wszystkie urządzenia powinny być pod nadzorem Jednostki notyfikowanej.  

Kontrole powinny zasadniczo obejmować zakres utrzymania i konserwacji postojowej opisany w punkcie 

3.4.2. Konserwacja postojowa i utrzymanie. Po ich wyborze należy uwzględnić wymagania szczególne 

określone przez towarzystwo klasyfikacyjne lub banderę. 
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3.5. Urządzenia i instalacje przeciwpożarowe 

3.5.1. Fabrykacja urządzeń 

3.5.1.1. Nadzór i fabryczne testy odbiorowe 

 Pompy wody pożarowej, pompy zasilające wodne instalacje gaśnicze zraszaczowe, pompy zasilające 

instalacje pianowe w wodę i koncentrat pianotwórczy podlegają fabrycznym testom odbiorowym. 

Dopuszczenie przez Jednostkę notyfikowaną jest obowiązkowe. 

Zbiorniki ciśnieniowe i butle w instalacjach gaśniczych gazowych oraz ich elementy, na które oddziałuje 

wysokie ciśnienie, np. kolektor CO2, podlegają fabrycznym testom odbiorowym i próbom ciśnieniowym. 

Dopuszczenie przez Jednostkę notyfikowaną jest obowiązkowe. 

Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie fabrycznych testów odbiorowych, należy je przeprowadzić zgodnie  

z zatwierdzonym planem kontroli i badań. 

3.5.2. Konserwacja postojowa 

W czasie eksploatacji instalacje gaśnicze, systemy detekcji wycieku gazu i pożaru oraz urządzenia 

przeciwpożarowe, a także urządzenia stwarzające dodatkowe zagrożenie pożarowe będą poddawane 

okresowym przeglądom technicznym i sprawdzeniom. 

Badania, konserwacje i naprawy stałych instalacji gaśniczych, systemów detekcji pożaru i detekcji gazów 

palnych, urządzeń gaśniczych (gaśnic i przenośnych zestawów pianowych), aparatów oddechowych  

i oświetlenia dolnego oraz badania laboratoryjne koncentratów pianotwórczych mogą być prowadzone 

wyłącznie przez dostawców usług zatwierdzonych przez Jednostkę notyfikowaną. 

Gaśnice przenośne, które zostały rozładowane, należy natychmiast naładować lub zastąpić równoważnym 

urządzeniem. 

3.5.3. Montaż wyposażenia 

Po zakończeniu montażu i prób urządzenia wymienione poniżej powinny być zdolne do pracy oraz w pełni 

sprawne podczas pożaru: 

• system sygnalizacji pożarowej i ogólnej; system radiowęzłowy (nagłośnieniowy); 

• awaryjna pompa wody pożarowej, instalacje gaśnicze i alarmy czynnika gaśniczego; 

• system detekcji pożaru i gazu; 

• układy sterowania i zasilania drzwi pożarowych z napędem elektrycznym (jeżeli są używane) oraz 

wskazanie stanu wszystkich drzwi pożarowych; 

• układy sterowania i zasilania drzwi wodoszczelnych z napędem elektrycznych (jeżeli są używane) 

oraz wskazanie ich stanu; 

• oświetlenie awaryjne; 

• rozwiązania zdalnego zatrzymania/wyłączenia awaryjnego instalacji mogących sprzyjać 

rozprzestrzenianiu się pożaru i/lub wybuchu; 

• instalacja teletechniczna. 

3.5.4. Nadzór, próby i dokumentacja 

Następujące konstrukcje/elementy wyposażenia muszą posiadać certyfikat zgodności z dyrektywą MED lub 

świadectwo homologacji typu wydane przez Jednostkę notyfikowaną do stosowania w środowisku morskim: 

• budowa przegród ogniowych klasy A, B i C, okien i włazów klasy A i B, 

• drzwi pożarowe, elementy systemu sterowania drzwiami pożarowymi, 

• materiały niepalne, 

• podstawowe pokrycia lądowiska, 

• materiały słabo rozprzestrzeniające ogień stosowane do wyłożenia przegród, sufitów i posadzek, 

• klapy pożarowe (wentylacja), 
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• przepusty przez przegrody ogniowe klasy A i B do: przejść kabli elektrycznych, rur, kanałów itp., 

• elementy stałych instalacji gaśniczych zraszaczowych wodnych: zawory regulacyjne, dysze, działka 

wodne, 

• elementy instalacji dwutlenku węgla (CO2): butle, zawory rozdzielcze, szafy sterownicze, zespoły 

przewodów elastycznych, króćce tłoczne, 

• instalacje gaśnicze gazowe, z czystym środkiem gaśniczym służącym do wymiany halonowej, 

• elementy stałych instalacji gaśniczych pianowych: dozowniki piany, zawory regulacyjne, działka 

pianowe, koncentraty pianotwórcze, 

• systemy detekcji i sygnalizacji pożaru, 

• systemy detekcji gazów palnych i toksycznych, 

• przenośne przyrządy do pomiaru stężenia oparów łatwopalnych i tlenu, 

• zawory hydrantowe i węże gaśnicze, 

• prądownice do węży gaśniczych, 

• gaśnice przenośne i przewoźne oraz agregaty gaśnicze, 

• wyposażenie strażaków, 

• urządzenia oddechowe ewakuacyjne. 

Przed rozpoczęciem budowy morskiej stacji elektroenergetycznej Realizator dostarczy następującą 

dokumentację: 

• analizę HAZID, 

• pasywnej ochrony przeciwpożarowej platformy, 

• aktywnej ochrony przeciwpożarowej platformy, 

• sprzętu i urządzeń stwarzających dodatkowe zagrożenie pożarowe; 

• plan kontroli przeciwpożarowej przedstawiający rozmieszczenie wszystkich urządzeń ochrony 

przeciwpożarowej. Symbole graficzne stosowane w planie kontroli przeciwpożarowej muszą być 

zgodne z określonymi w rezolucji IMO A.952 (23), a każdy opis powinien być sporządzony w języku 

urzędowym administracji morskiej właściwej dla danej platformy. 

Podczas eksploatacji dostarczana będzie następująca dokumentacja: 

1. Plan konserwacji instalacji i urządzeń przeciwpożarowych. 

Plan konserwacji systemów i urządzeń przeciwpożarowych powinien uwzględniać zalecenia określone  

w okólniku IMO MSC.1/Okólnik 1318 i MSC.1/Okólnik 1432. Plan będzie zawierał informacje o konserwacji, 

badaniach i kontrolach przeprowadzanych przez obsługę instalacji gaśniczych oraz urządzeń i wyposażenia 

gaśniczego. Plan może być dostarczony w wersji elektronicznej. 

2. Instrukcja szkolenia pożarowego. 

Instrukcja szkolenia pożarowego będzie zawierać szczegółową instrukcję postępowania na wypadek pożaru 

oraz szkolenia i ćwiczenia pożarowe. Instrukcja zostanie sporządzona w języku wymaganym przez 

administrację oraz w języku angielskim. Instrukcja będzie dostępna w każdym pomieszczeniu socjalnym  

i rekreacyjnym lub w kabinie załogi. Instrukcja może być dostarczona w formie audiowizualnej. 

3.6. Urządzenia dźwigowe 

Konstrukcja urządzeń dźwigowych na pokładach otwartych powinna zapewniać ich bezpieczną obsługę  

w przewidzianym zakresie roboczym oraz w przewidywanych temperaturach otoczenia. Jeżeli Zamawiający 

nie określił zakresu temperatur zewnętrznych, projektant powinien to uzgodnić z Jednostką notyfikowaną. 

Zaleca się wyznaczenie zakresu od -25℃ do +45℃, natomiast dla urządzeń elektrycznych od -25℃ do +55℃. 

Osie i sworznie podtrzymujące zespoły i elementy obrotowe będą skutecznie zabezpieczone przed obrotami  

i przesunięciem osiowym. Elementy mocujące powinny być tak zaprojektowane, aby nie uległy uszkodzeniu 

przez siły reakcji. Rolki prowadzące i jezdne zamontowane na sworzniach oraz stałe końce lin mocujące linę 

do konstrukcji powinny być skutecznie zabezpieczone przed przemieszczeniem osiowym. Elementy mocujące 
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przenoszące siły osiowe nie mogą być obciążone siłami na sworzniach. Wszystkie punkty wymagające 

smarowania należy rozmieścić w taki sposób, aby zapewnić bezpieczną i wygodną obsługę. 

Wszystkie połączenia śrubowe, klinowe wzdłużne i klinowe poprzeczne urządzeń dźwigowych będą 

zabezpieczone przed samoczynnym poluzowaniem i odłączeniem. 

Wymienne koło zębate i luźne koło zębate muszą być zabezpieczone w taki sposób, aby uniknąć ich zginania 

lub skręcania przy użyciu przegubów. Dopuszczalne są przeguby z łożyskami kulkowymi lub wałeczkowymi, 

które można smarować. Przeguby powinny się swobodnie obracać pod obciążeniem. 

Rozmieszczenie krążków, bloczków oraz rozmieszczenie mocowań lin do konstrukcji stalowej powinno być 

takie, aby zapobiec wypadnięciu lin z krążków lub bębnów, a także ocieraniu się o siebie nawzajem  

lub o konstrukcję stalową. Urządzenia do mocowania lin powinny być zaprojektowane w taki sposób,  

aby wytrzymały maksymalne obciążenie statyczne. 

Końcówki lin mocowane do konstrukcji stalowej lub do urządzeń mogą być wyposażone w następujące 

końcówki lin: – lina pleciona w oplocie na chomątku;– lina pleciona w oplocie na chomątku z końcówką 

zaciśniętą w zacisku;– lina zalana cynkiem w końcówce stożkowej;– lina zamocowana w końcówce z klinem 

samoryglującym, dodatkowo wyposażona w co najmniej jedną końcówkę linową. Końcówki lin powinny 

odpowiadać normom uznanym przez PRS, natomiast ich wymiary powinny odpowiadać średnicy liny  

i obciążeniu zrywającemu. Połączenia odlewane i tłoczone mogą być wykonywane wyłącznie przez zakłady 

zatwierdzone przez Jednostkę notyfikowaną do tych czynności. 

Końcówki lin stalowych zamocowane do bębnów wciągarki nie muszą być wyposażone w chomątka ani 

końcówki. 

Haki ładunkowe, pałąki i inne urządzenia do transportu ładunków podwieszone na jednej prowadnicy powinny 

być tak zainstalowane, aby umożliwić ich obracanie pod obciążeniem. Zaleca się stosowanie łożysk tocznych. 

Konstrukcja mechanizmów urządzeń dźwigowych z napędem z możliwością wysprzęglenia powinna 

uniemożliwiać upadek ładunku i samorzutny ruch urządzenia dźwigowego lub jego ruchomych elementów po 

wysprzęgleniu napędu. Mechanizmy z napędem hydraulicznym muszą być wyposażone w środki 

zapobiegające przed upadkiem ładunku i samorzutnym ruchem urządzenia dźwigowego lub jego ruchomych 

elementów w przypadku spadku ciśnienia oleju hydraulicznego. 

Mechanizmy zmiany promienia podnoszenia i wychylenia muszą być zaprojektowane w taki sposób,  

aby obniżenie ładunku bądź wysięgnika lub masztu podczas normalnej pracy urządzenia było możliwe 

wyłącznie przy użyciu jego napędu. 

Mechanizm podnoszenia powinien być wyposażony w środki do bezpiecznego opuszczania i umieszczania 

podwieszonego ładunku w przypadku awarii jednostki sterującej lub awarii zasilania. 

3.6.1. Żurawie 

Niniejszy rozdział dotyczy żurawi przeznaczonych do załadunku, podnoszenia i przemieszczania ładunków, 

montowanych i eksploatowanych na zespołach. 

Zastosowanie żurawi do transportu personelu w koszach lub urządzeniach o podobnej konstrukcji musi być 

każdorazowo rozpatrzone przez Jednostkę notyfikowaną. 

3.6.1.1. Wykaz norm 

3.6.1.1.1. Przepisy, normy i standardy 

1. 
EN 13001–1 Dźwignice - Ogólne zasady projektowania - Część 1: Postanowienia 

ogólne i wymagania 

2. 
EN 13001–2 Bezpieczeństwo dźwignic - Ogólne zasady projektowania - Część 2: 

Obciążenia 

3. 
EN 13001–3-1  Dźwignice - Ogólne zasady projektowania - Część 3-1: Wyznaczanie 

ograniczeń i właściwości stalowych ustrojów nośnych 
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4. 
EN 13001-3–2 Dźwignice - Ogólne zasady projektowania - Część 3-2: Stany graniczne i 

wymiarowanie lin stalowych w układach olinowań 

5. 
EN 13852–1 Dźwignice - Dźwignice morskie offshore - Część 1: Dźwignice morskie 

offshore ogólnego stosowania 

6. 
Dyrektywa WE 

2006/42/WE 

Dyrektywa w sprawie maszyn 

7. 
ILO – C152 Konwencja w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Praca w portach) 

 

3.6.1.2. Żurawie i pola odkładcze 

Morskie stacje elektroenergetyczne będą wyposażone w urządzenie dźwigowe do transportu ładunków  

i personelu, jeśli jest to wymagane. Lokalizacja żurawia, obszaru roboczego i pola odkładczego powinna być 

wolna od źródeł zagrożenia. Jeżeli nie można uniknąć takiego umiejscowienia, należy zamontować 

odpowiednie zabezpieczenie przed uderzeniami. Nie należy umieszczać pól odkładczych w pobliżu lądowisk 

dla śmigłowców, oraz nie na tym samym poziomie. 

3.6.1.3. Naprawy i konserwacja 

W przypadku konieczności wykonania istotnych napraw lub remontu każdego urządzenia dźwigowego, 

naprawy należy przeprowadzać pod nadzorem i w sposób zadowalający dla Inspektora. Próby i badania 

poszczególnych urządzeń dźwigowych, które mogą być uznane za niezbędne, należy przeprowadzać zgodnie 

z obowiązującymi zasadami. W przypadku wszystkich urządzeń dźwigowych należy zapewnić konserwację 

prowadzoną zgodnie z instrukcją dźwigu i programem producenta, obejmującym wszystkie istotne czynności 

konserwacyjne. 

3.6.1.4. Certyfikacja 

Certyfikacja obejmuje następujące działania: 

• analiza projektu, 

• badania podczas fabrykacji i montażu, 

• udział w próbach i oznakowaniu. 

Projekt zatwierdzany jest pod względem wytrzymałości i przydatności do danego zastosowania oraz obejmuje 

wszystkie elementy nośne i inne istotne elementy urządzeń dźwigowych, w tym odpowiednie konstrukcje 

podwodne. Należy uwzględnić warunki środowiskowe. Jeżeli elementy usztywniające i obciążenia dźwigu 

mogą mieć znaczący wpływ na rozkład obciążeń i lokalne naprężenia, podstawę żurawia należy uwzględnić 

w modelu analitycznym konstrukcji głównej instalacji/zespołu. Zatwierdzenie projektu można również 

uzyskać w każdym przypadku lub jako ogólną homologację, taką jak homologacja typu. W takim przypadku 

określone warunki, których należy przestrzegać oraz okres ważności zostaną ograniczone. 

Zasadniczo badania podczas produkcji każdego urządzenia dźwigowego muszą zostać przeprowadzone przez 

Inspektora w celu sprawdzenia zgodności z zatwierdzonymi rysunkami i innymi wymaganiami normy 

certyfikacyjnej oraz dobrego wykonania. Po zakończeniu fabrykacji i testów (FAT) w zakładzie producenta 

zostanie wydana tymczasowa certyfikacja. Załączona zostanie również dokumentacja producenta,  

np. świadectwa materiałowe, szczegóły spoin, protokoły badań nieniszczących itp. Po zamontowaniu 

urządzenia dźwigowego w miejscu docelowym a przed badaniem, Inspektor przeprowadza badanie końcowe. 

Badania przeprowadza się zgodnie z zatwierdzonym programem badań. Po przeprowadzeniu badań  

z wynikiem pozytywnym zarówno w przypadku wymagań dotyczących obciążenia jak i działania, należy 

oznaczyć podzespoły i urządzenie dźwigowe. Następujące części, podzespoły i układy są objęte procedurą 

certyfikacji: 

• wszystkie nośne elementy konstrukcyjne i elementy urządzenia dźwigowego, 

• wszystkie luźne koła zębate, np. haki ładunkowe, łańcuchy, pierścienie, bloczki, krążki linowe, szakle, 

belki do podnoszenia, przeguby i liny, 

• bębny linowe, 
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• łożysko obrotowe wraz z elementami złącznymi, 

• instalacje elektryczne do podnoszenia, wychylenia, obracania i jazdy, 

• hamulce i układy hamulcowe, 

• osadzenie i mocowanie głównych napędów, wciągarek i łożysk elementów przenoszących moc, 

• instalacja elektryczna, 

• układy sterowania i nadzoru, 

• wyposażenie zabezpieczające, 

• zabezpieczenie przed pożarem. 

3.6.1.5. Produkcja i budowa żurawia 

Producent obejmuje wszystkie aspekty systemu kontroli jakości z określonym zakresem obowiązków  

i kompetentnymi pracownikami. 

Należy przestrzegać między innymi następujących kwestii: 

• zatwierdzone rysunki i specyfikacje, 

• oznaczenie i postępowanie z materiałami, w tym wymagania dotyczące powierzchni, 

• tolerancje wymiarowe, 

• obliczenia zmęczenia, wyboczenia, przyspieszenia itp., 

• sprawdzenie konstrukcji i wytrzymałości elementów, np. stateczności na wyboczenie wysięgników, 

• możliwość transportu personelu, 

• zatwierdzone instrukcje technologiczna spawania, 

• przygotowanie spoin zgodnie z uznanymi normami, 

• wykonanie spoin wraz z podgrzewaniem, 

• zatwierdzona instrukcja technologiczna spawania naprawczego, 

• wykwalifikowani spawacze, 

• zatwierdzone materiały dodatkowe do spawania, 

• specyfikacja materiałów plastycznych, 

• obróbka cieplna, jeżeli jest wymagana, 

• spoiny produkcyjne, 

• wykonanie prac, 

• kontrola i badania spoin, 

• kryteria odbioru spoin, 

• metody badań nieniszczących, w tym zatwierdzone specyfikacje i wykwalifikowany personel, 

• należy podać minimalne wymagania dotyczące badań nieniszczących, 

• usterki i braki udokumentowane i naprawione przed malowaniem lub powlekaniem, 

• zabezpieczenie materiałów przed korozją, 

• elementy maszyn, np. wciągarki, bębny, przekładnie, liny z osprzętem i kotwieniem, krążki linowe, 

wentylacja itp., 

• łożysko obrotowe żurawia, 

• podnośniki, w tym pojedyncze, 

• urządzenia elektryczne i instalacje elektroenergetyczne, np. napędy główne, 

• hydraulika, pneumatyka, oprzyrządowanie, automatyka, telekomunikacja, 

• układ sterowania i nadzoru, 

• kabina operatorska wraz z wyposażeniem i rozmieszczeniem, 

• bezpieczeństwo i zabezpieczenia, 

• platforma, możliwości dostępu, parking, 

• wymagania szczegółowe – dźwigi z funkcjami bezpieczeństwa ograniczającymi ryzyko związane  

z pracą dźwigu, 

• kontrola funkcji bezpieczeństwa, 

• wykaz zagrożeń wraz ze szczegółowymi opisami, 

• analiza ryzyka, jeżeli jest wymagana, 

• zabezpieczenia i środki ostrożności przed pożarem, 
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• procedura wykonania prób obciążeniowych np. za pomocą obciążników lub dynamometru,  

w zależności od bezpiecznego obciążenia roboczego, 

• specyfikacja i badania po próbie, w tym zawiesia i wciągniki wielokrążkowe, 

• sprawdzenie instalacji elektrycznej, rezystancji izolacji, 

• oznakowanie i znaki, 

• procedura weryfikacji łącznie z ostatecznym odstawieniem. 

3.6.1.6. Dokumentacja na pokładzie 

Instrukcja do każdego dźwigu z następującymi informacjami: 

• normy projektowe, eksploatacji, montażu, demontażu i transportu, 

• wszelkie ograniczenia podczas normalnej i awaryjnej pracy w odniesieniu do bezpiecznego obciążenia 

roboczego, bezpiecznego momentu roboczego, 

• maksymalna siła wiatru, temperatura obliczeniowa i układy hamulcowe, 

• wszystkie urządzenia zabezpieczające, 

• schematy instalacji i urządzeń elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych, 

• materiały stosowane przy budowie, technologie spawania oraz zakres badań nieniszczących, 

• wytyczne dotyczące konserwacji i przeglądów okresowych, 

• certyfikacja podzespołów np. siłowników hydraulicznych, 

• certyfikacja sprzętu dodatkowego, np. kosze, płozy, ucha pokładowe itp., 

• certyfikacja lin stalowych. 

3.6.2. Żurawie przeznaczone do transportu personelu 

 Wymagania określają warunki podnoszenia osób za pomocą żurawi i nie dotyczą dźwigów  

i specjalistycznych wciągników osobowych oraz innych specjalistycznych urządzeń. 

Podnoszenie personelu może odbywać się wyłącznie przy użyciu urządzeń specjalnie zaprojektowanych do 

tego celu. 

 Bezpieczne obciążenie robocze (SWL) urządzeń do podnoszenia osób nie może przekraczać 50% 

bezpiecznego obciążenia roboczego urządzeń do podnoszenia ładunków przy rzeczywistej wysokości fal  

i zasięgu pracy dźwigu. Informacje te należy podać na schemacie zakresu roboczego również dla trybu 

podnoszenia osób. 

 Zamiast bezpiecznego obciążenia roboczego stosuje się obciążenie znamionowe w przypadku 

podnoszenia osób pod warunkiem, że hamulec jest używany w trybie pracy przeznaczonym wyłącznie do 

podnoszenia osób. 

 Wciągarki hakowe i wysięgniki będą wyposażone w dwa hamulce niezależne pod względem 

mechanicznym i funkcjonalnym. Należy sprawdzić możliwość oddzielnego sprawdzenia skuteczności 

hamowania każdego hamulca poprzez zapewnienie możliwości odłączenia/zablokowania jednego z nich. 

 Zawory odcinające (ciśnieniowe) hydrauliczne można uznać za jeden z dwóch wymaganych 

hamulców pod warunkiem, że ich obciążenie znamionowe nie przekracza 50% dopuszczalnego 

znamionowego bezpiecznego obciążenia roboczego do podnoszenia ładunków. W przypadku zastosowania 

zaworu odcinającego (ciśnieniowego) hydraulicznego jako hamulca obowiązują poniższe postanowienia: 

• silnik hydrauliczny musi być wyposażony w zawór zamykający umieszczony na przyłączu wysokiego 

ciśnienia (obciążenia) na tym silniku, 

• zawór zamykający zamyka się przy spadku ciśnienia na przyłączu niskiego ciśnienia (przyłącze 

dopływowe podczas opuszczania). Funkcja ta będzie realizowana poprzez bezpośrednie połączenie 

pomiędzy zaworem zamykającym a przyłączem niskiego ciśnienia. 

• silnik hydrauliczny musi zawsze posiadać wystarczającą ilość czynnika roboczego, dotyczy to również 

awarii zasilania, np. zasilania pod własnym obciążeniem. 
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 W przypadku stosowania siłowników hydraulicznych do podnoszenia wysięgnika każdy z nich 

powinien być wyposażony w zawór odcinający. Jeżeli ruch wysięgnika podczas podnoszenia odbywa się za 

pomocą dwóch niezależnych siłowników, każdy z siłowników musi utrzymać obciążenie znamionowe. 

 Minimalny współczynnik bezpieczeństwa lin stalowych stosowanych do podnoszenia osób powinien 

wynosić 8, a łańcuchów 6 w stosunku do obciążenia znamionowego. 

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa w układzie sterowania należy uwzględnić tryb pracy 

przeznaczony wyłącznie do podnoszenia osób. Układ sterowania będzie wyposażony w ręczny przełącznik 

trybu pracy do podnoszenia osób. Przełącznik powinien być zamykany w obu położeniach z wyjmowanym 

kluczem i sygnalizacją optyczną pracującą w sposób ciągły w tym trybie pracy. Przy doborze trybu pracy 

przeznaczonego wyłącznie do podnoszenia osób muszą być spełnione następujące funkcje sterowania: 

• wszystkie hamulce są ustawiane automatycznie, gdy dźwignie sterownicze znajdują się w położeniu 

neutralnym lub gdy wyłącznik awaryjny jest wyłączony, 

• w przypadku zastosowania automatyki zabezpieczającej przed przeciążeniem (AOP) należy 

zablokować jej pracę, 

• w przypadku zastosowania kompensatorów ruchu, tj. układów napinających linę w zależności od stanu 

morza, należy zablokować ich pracę, 

• w przypadku zainstalowania systemów awaryjnego rozłączania ładunku, ich działanie musi być 

zablokowane niezależnie od położenia wyłącznika awaryjnego do rozłączenia lub zatrzymania, 

• ręczny układ zabezpieczeń przeciążeniowych jest zablokowany, a jego uruchomienie w tym trybie 

pracy nie jest możliwe. 

 Procedury robocze, w tym wszelkie warunki, środki ostrożności i ograniczenia dotyczące podnoszenia 

personelu, należy określić w instrukcji użytkowania. W przypadku podnoszenia osób obowiązują poniższe 

ograniczenia dotyczące pracy dźwigu: 

• średnia prędkość wiatru: do 10 m/s, 

• wysokość fal: do 2 m, 

• widoczność: światło dzienne lub oświetlenie zapewniające równoważną widoczność. 

 Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania w przypadku podjęcia działań mających na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa statku lub ratowanie życia na morzu. 

3.7. Lądowisko dla śmigłowca 

Opisane w części III, rozdział 4.5 Lądowisko dla śmigłowca. 

4. Rozruch wstępny 

Próby / kontrole w pełni ukończonego zespołu / instalacji lub stacji odbędą się w miarę możliwości na placu 

budowy. Pozostałe próby i kontrole zostaną przeprowadzone w miejscu eksploatacji / montażu. 

4.1. Urządzenia elektryczne 

4.1.1. Transformatory potrzeb własnych 

Przed uruchomieniem transformatora na platformie zaleca się wykonanie następujących prób: 

• pomiar rezystancji uzwojeń, 

• pomiar rezystancji izolacji, 

• pomiar przekładni transformatora, 

• próby grupy połączeń, 

• próby zwarciowe, 

• próby otwartego obwodu, 

• próby wytrzymałości dielektrycznej, 
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• próby podobciążeniowego / bezobciążeniowego przełącznika zaczepów, 

• próby szczelności olejowej. 

 

Pomiar rezystancji uzwojeń transformatora można wykonać metodą mostkową. Metoda ta polega na 

porównaniu nieznanej rezystancji uzwojenia z rezystancją znaną na podstawie pomiaru. Odczyt z 

galwanometru będzie zerowy po zrównoważeniu prądów przepływających przez ramiona obwodu mostka. 

Pomiar rezystancji izolacji jest wykonywany pomiędzy uzwojeniem pierwotnym a ziemią, uzwojeniem 

wtórnym a ziemią, a na koniec pomiędzy uzwojeniem pierwotnym i wtórnym. Wyniki pomiarów powinny 

mieścić się w określonym zakresie w zależności od napięcia roboczego transformatora. 

Przekładnię transformatora można zmierzyć przyjmując obniżone napięcie po stronie pierwotnej lub wtórnej 

transformatora, a następnie porównując je z napięciem wyjściowym. Zmierzone napięcie powinno odpowiadać 

przekładni znamionowej transformatora. 

Grupa połączeń transformatora jest istotna dla prawidłowej pracy równoległej transformatorów.  

Każdy transformator powinien przejść próbę grupy połączeń transformatora, aby zapewnić wymaganą grupę. 

Kolejność faz lub kolejność, w której fazy osiągają maksymalne napięcia dodatnie, musi być identyczna dla 

dwóch równolegle połączonych transformatorów. Jeżeli kolejność ta nie jest identyczna podczas cyklu pracy, 

każda para faz zostanie zwarta. 

Próbę zwarciową i próbę otwartego obwodu przeprowadza się w celu określenia strat mocy w transformatorze. 

Próbę wytrzymałości dielektrycznej przeprowadza się na oleju transformatorowym za pomocą próbnika 

wytrzymałości dielektrycznej. Podczas próby na elektrody sferyczne zanurzone w niewielkiej kąpieli olejowej 

oddzielonej szczeliną o szerokości 2 mm podawane jest wysokie napięcie. Wartość podanego napięcia zależy 

od rodzaju i wieku badanego oleju transformatorowego. Rejestrowane jest napięcie przebicia, które jest 

wytrzymałością dielektryczną oleju. Uzyskane wartości są porównywane z wymaganiami określonymi  

w specyfikacji producenta oleju. Ponadto olej transformatorowy jest również badany chemicznie w celu 

określenia jego zawartości wody i kwasu. 

Stan zaczepów elektrycznych można sprawdzić wzrokowo. Kontrola ta może służyć do wykrywania 

pogorszenia stanu części przełącznika podobciążeniowego przełącznika zaczepów (zaczepy pod obciążeniem). 

Jeżeli części mechaniczne nie są dostępne do kontroli wzrokowej, przeprowadza się dodatkowe próby w celu 

sprawdzenia stanu podobciążeniowego przełącznika zaczepów (OLTC). 

Metody diagnostyczne stanów podobciążeniowego przełącznika zaczepów można podzielić na następujące 

grupy: 

• analiza stanu oleju i izolacji: 

• analiza gazów rozpuszczonych (DGA), 

• profilowanie cząstek, 

• analiza styków przełącznika zaczepów: 

• pomiar rezystancji statycznej, 

• pomiar rezystancji dynamicznej, 

• obliczenia rezystancji dynamicznej, 

• analiza mechaniczna: 

• metoda diagnostyki wibroakustycznej. 

4.1.2. Rozdzielnice pomocnicze 

4.1.2.1. Sprawdzenie zabezpieczeń i galwanicznych połączeń obwodów zabezpieczeń 

Zaleca się sprawdzenie środków ochrony przed bezpośrednim i pośrednim kontaktem. Obwody zabezpieczeń 

należy sprawdzić poprzez kontrolę wzrokową, aby upewnić się, że przestrzegane są określone środki.  

W szczególności należy sprawdzić połączenia śrubowe pod kątem prawidłowego styku, ewentualnie poprzez 

badania wyrywkowe. 
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4.1.3. System informatyczny nadzoru procesu technologicznego (SCADA) 

4.1.3.1. Testy integracji sprzętu 

Testy integracji sprzętu przeprowadza się w celu sprawdzenia, czy sprzęt jest zgodny z wymaganiami 

specyfikacji i dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę. Należy stosować odpowiednie 

urządzenia diagnostyczne do sprawdzania konfiguracji sprzętowej każdego sprzętu. Należy również 

sprawdzić oprogramowanie, w tym licencje i materiały dostarczone na nośnikach elektronicznych.  

Po zakończeniu testu integracji sprzętu system SCADA jest uruchamiany z uprzednio utworzonej 

kopii zapasowej na nośniku elektronicznym w celu sprawdzenia kompletności i poprawności 

tworzenia kopii zapasowej. 

4.1.4. Tablice rozdzielcze 

4.1.4.1. Procedura prób/badań 

Liczba prób/badań instalacji na morzu powinna być ograniczona do minimum. W związku z tym fabryczne 

testy odbiorowe powinny być jak najpełniejsze, aby uniknąć konieczności ponownych prób instalacji na 

morzu. Zaleca się, aby próby morskie ograniczały się do sprawdzenia, czy interfejsy i wszystkie nowe 

połączenia są prawidłowe i nie wystąpiły żadne zmiany podczas transportu na platformę. Próby powinny być 

wykonywane przy użyciu automatycznych skryptów testowych z wykorzystaniem skomputeryzowanych 

zestawów w celu zminimalizowania czasu potrzebnego do przeprowadzenia próby. 

Zaleca się rozmieszczenie każdego funkcjonalnego przekaźnika zabezpieczającego w taki sposób, aby można 

było przeprowadzać kontrole funkcjonalne i kalibracyjne przy pracujących powiązanych obwodach 

pierwotnych. Procedury prób powinny umożliwiać przeprowadzenie kompleksowych prób w możliwie 

najkrótszym czasie przy minimalnym zakłóceniu połączeń lub ustawień. W ramach układu zabezpieczeń 

należy zapewnić odpowiednie urządzenia pomiarowe umożliwiające próby urządzeń zabezpieczających  

i sterujących z przodu panelu zabezpieczeń przy pracującym obwodzie pierwotnym i bez otwierania szafy. 

Przekaźniki numeryczne zazwyczaj zapewniają ciągły auto-monitoring i nadzór wszystkich części 

wyposażenia sprzętowego, oprogramowania sprzętowego i oprogramowania przekaźnika.  

Zaleca się wygenerowanie alarmu dla każdej wykrytej awarii. Aby umożliwić pracę urządzenia z pełnym 

bezpieczeństwem personelu i bez utraty bezpieczeństwa podczas pracy rozdzielnicy, należy przewidzieć 

odpowiednie urządzenia, najlepiej przed każdym panelem zabezpieczeń w celu odcięcia wszystkich obwodów 

wejściowych i wyjściowych prądu przemiennego i stałego. 

4.1.5. Urządzenia telekomunikacyjne 

Podczas montażu instalacji na pokładzie należy sprawdzić poprawność działania wszystkich elementów 

wyposażenia, w tym poprawność parametrów automatyki i zabezpieczeń (stałych czasowych, nastaw itp.). 

W czasie budowy MEW, gdy kabel eksportowy nie jest jeszcze gotowy, należy zapewnić inne środki 

komunikacji w celu utrzymania łączności z lądem i pobliskimi statkami. 

Podczas prób należy sprawdzić poprawność działania i integracji systemu, w tym zdolność systemów 

automatyki i zabezpieczeń do utrzymania dowolnego urządzenia systemu w określonych granicach tolerancji 

oraz do wykonania wszystkich działań zabezpieczających/ochronnych. 

W przypadku podstawowych urządzeń systemu należy przeprowadzić próby automatyki rezerwowej  

i awaryjnej. Należy również sprawdzić wszystkie funkcje bezpieczeństwa. W miarę możliwości próby 

powinny wykazać, że podstawowe funkcje systemu pracują z dostępnymi zapasowymi środkami operacyjnymi 

i gdy układ sterowania pracą w warunkach normalnych jest wyłączony. 

Próby na platformie obejmują próby, które nie zostały wykonane lub zakończone na poziomie testów 

oprogramowania, integracji i testów systemowych. 
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4.1.6. Baterie akumulatorów 

Następujące elementy należy poddać próbom funkcjonalnym, a następnie oględzinom: 

• instalacja baterii akumulatorów, 

• wentylacja akumulatorni i skrzynek akumulatorów oraz przekrojów kanałów wentylacyjnych, 

• urządzenia do ładowania akumulatorów, 

• wymagane oznaczenia ostrzegawcze i tabliczki informacyjne. 

4.1.7. Energoelektronika 

Należy przeprowadzić próby poniższych elementów: 

• wentylacja w miejscu montażu, 

• działanie urządzeń i zabezpieczeń. 

4.1.8. Sieć kablowa 

Kontrola montażu i prowadzenia kabli pod kątem: 

a) dopuszczalności prowadzenia tras kablowych w zakresie: 

• wydzielenia tras kablowych, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• niezawodnego zasilania odbiorów awaryjnych, 

b) doboru i mocowania kabli, 

c) wykonania wodoszczelnych i ognioodpornych przepustów przez przegrody i pokłady, 

d) pomiarów odporności izolacji. 

4.2. Branża mechaniczna 

4.2.1 Silniki 

4.2.1.1. Wykaz norm 

1. 
ISO 8528-2:2018 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem 

spalinowym tłokowym – Część 2: Silniki 

2. 
ISO 8528-6:2005 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem 

spalinowym tłokowym – Część 6: Metody badań 

4.2.1.1. Wymagania 

Ruch próbny agregatów prądotwórczych zostanie przeprowadzony w normalnych warunkach pracy. 

W przypadku silników napędzających generatory elektryczne należy sprawdzić znamionową moc elektryczną 

określoną przez producenta jako moc minimalną. 

Po ruchu próbnym wybrane losowo elementy zostaną przedstawione do kontroli. 

Silniki te należy poddać próbie eksploatacyjnej przez co najmniej dwie godziny. Podczas próby dany zespół 

musi pracować z mocą znamionową przez dłuższy okres czasu. Należy wykazać, że silnik jest zdolny  

do zasilania 110% mocy znamionowej, a w przypadku agregatów prądotwórczych na pokładzie należy 

uwzględnić czas potrzebny do uruchomienia układu zabezpieczeń przeciążeniowych generatora. 

Należy wykazać przydatność silników pomocniczych do spalania paliw specjalnych, jeżeli instalacja maszyn 

jest zaprojektowana do spalania takich paliw. Zakres prób na instalacji / zespole może zostać rozszerzony  

z uwzględnieniem szczególnych warunków roboczych, takich jak praca przy niskim obciążeniu itp. 
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CZĘŚĆ V - TRANSPORT I MONTAŻ 

1. Wykaz norm 

1.1. Przepisy, normy i standardy 

1. 
ISO 19901-6:2009 Przemysł naftowy i gazowniczy — Szczególne wymagania dotyczące 

konstrukcji morskich — Część 6: Eksploatacja na morzu 

2. 
ISO 29400:2020 Statki i technologie morskie — Morska energetyka wiatrowa — Działalność 

portowa i morska 

3. 
ISO 18296:2014 Statki i technologie morskie — Wciągarki do przemieszczania statków 

 
ISO 19900:2002 Przemysł naftowy i gazowniczy – Wymagania ogólne dotyczące konstrukcji 

morskich 

4. 
EN 61400-3:2009 Systemy wytwarzania energii wiatrowej – Część 3: Wymagania projektowe 

dla stałych przybrzeżnych turbozespołów wiatrowych 

 

5. 
EN ISO 19902:2007 Przemysł naftowy i gazowniczy – Stałe stalowe konstrukcje morskie 

 

1.2. Dokumenty odniesienia 

6. 
Publikacja Polskiego 

Rejestru Statków (PRS) Nr 

130/P 

130/P Morskie farmy wiatrowe – 2019  

7. 
Publikacja Polskiego 

Rejestru Statków (PRS) Nr 

105/P 

Jednostki morskie. Stacjonarne jednostki i urządzenia górnictwa morskiego. 

Przepisy budowy i nadzoru – sierpień 2018 

8. 
BVG Associates. Guide to 

an offshore wind farm 

[Instrukcja dla morskiej 

farmy wiatrowej] 

Opublikowana w imieniu spółki The Crown Estate oraz Offshore Renewable 

Energy Catapult. The Crown Estate. Kwiecień 2019 r. 

9. 
DNVGL-ST-0145 Offshore Substations [Morskie stacje elektroenergetyczne]. Październik 2020 

r. 

10. 
DNVGL-ST-0054 Transport and installation of wind power plants [Transport i montaż 

elektrowni wiatrowych] 

11. 
DNVGL-ST-N001 Marine operations and marine warranty [Operacje morskie i gwarancja 

morska] 

12. 
DNVGL-SE-0080 Noble Denton marine services – marine warranty survey [Usługi morskie 

Neble Denton – badanie gwarancji morskich]. Grudzień 2015 r. 

13. 
0027/ND Guidelines for marine lifting & lowering operations [Instrukcje dotyczące 

morskich operacji opuszczania i podnoszenia] 

14. 
DNV-RP-H201 Lifting appliances used in subsea operations [Urządzenia dźwigowe 

stosowane w operacjach podwodnych]. Listopad 2014 r. 

15. 
DNV-OS-H206 Loadout, transport and installation of subsea objects [Załadunek, transport i 

montaż obiektów podmorskich] (norma VMO - Część 2-6). Wrzesień 2014 r. 

16. 
DNV-OS-H204 Offshore Installation Operations [Prowadzenie instalacji na morzu] (norma 

VMO - Część 2-4). Listopad 2013 r. 

17. 
JR2019-010 JRC MWS Companies Pre-qualification & Good Practice Guideline 

[Wytyczne dotyczące dobrych praktyk i wstępnych kwalifikacji firm JRC 

MWS] 

1.2. Badania naukowe i praktyki 

18. 
Handbook of Offshore 

Engineering [Podręcznik 

inżynierii morskiej]. 

Subrata K. Chakrabarti. 

 

Analiza konstrukcji morskich, Inc. Plainfield, Illinois, Stany Zjednoczone, 

Tom 1 i 2, Elsevier, 2005 r. 
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2. Informacje ogólne 

Załadunek, transport i montaż należy zaplanować w taki sposób, aby prace przebiegały w sposób bezpieczny 

i zgodny z przepisami ogólnymi i krajowymi. Podczas planowania należy uwzględnić następujące elementy: 

• wykaz działań wraz z terminami, 

• program rozruchu, 

• rysunki wykonawcze (ruszty i mocowania morskie), 

• zasady prawidłowego postępowania z instalowanymi elementami, 

• zasady dostaw i przechowywania materiałów, 

• procedury montażu, 

• procedury zapewnienia jakości. 

 

Organizator tych działań określi i zminimalizuje istniejące i potencjalne zagrożenia zgodnie z zasadami 

ALARP (tak niskie jak rozsądnie możliwe). 

Producenci podzespołów do morskiej stacji elektroenergetycznej (OSS) są zobowiązani dostarczyć: 

• dokumentację techniczno-ruchową (instrukcję montażu) obejmującą rysunki, specyfikacje 

oraz instrukcje montażu/instalacji z jednoznacznym opisem wymagań, 

• szczegóły dotyczące wszystkich obciążeń, mas, punktów podnoszenia, narzędzi specjalnych  

i procedur niezbędnych do transportu i montażu. 

Dokumentacja procedur transportu, instalacji i montażu powinna określać dopuszczalne warunki 

atmosferyczne i morskie (np. średnia prędkość wiatru, wysokość fali). 

2.1. Personel 

Czynności związane z transportem i instalacją powinny być wykonywane przez odpowiednio 

przeszkolony personel lub osoby przeszkolone w zakresie powiązanych czynności.  

W zależności od warunków pracy, personel wykonawczy zastosuje atestowane środki ochrony 

zgodnie z zasadami BHP i ochrony środowiska. 

 

Personel wykonujący czynności związane z dostępem linowym (np. wchodzenie na wieżę lub praca 

nad powierzchnią ziemi lub wody) powinien być przeszkolony w zakresie tego rodzaju czynności  

i powinien korzystać z atestowanych pasów bezpieczeństwa, sprzętu służącego do asekuracji  

lub innego sprzętu ochronnego. 

 

Wszystkie operacje będą wykonywane przy użyciu zatwierdzonego do tego celu sprzętu i zgodnie  

z procedurami zalecanymi przez producenta sprzętu. Cały sprzęt powinien być utrzymywany  

w prawidłowym stanie i być odpowiedni do zamierzonego celu. 

 

Żurawie, podnośniki i urządzenia dźwigowe, w tym wszystkie zawiesia, haki i inne urządzenia, 

powinny być przystosowane do bezpiecznego podnoszenia i posiadać ważne atesty. 

3. Zakres nadzoru 

Czynności związane z transportem i montażem (np. osadzenie, kotwiczenie, holowanie lub przemieszczanie 

elementów konstrukcji morskiej stacji elektroenergetycznej) będą nadzorowane przez stronę trzecią. 

Zakres nadzoru jest następujący: 

• weryfikacja planu i procedur montażu, 

• dopuszczenie materiałów do wbudowania na dnie morskim w miejscu instalacji, 

• przegląd dokumentacji wyznaczającej miejsce instalacji konstrukcji na dnie morskim, 
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• nadzór nad pracami związanymi z ustawieniem konstrukcji, 

• przegląd wymaganych prób i protokołów, 

• nadzór podczas transportu i montażu, 

• sprawdzenie uszkodzeń powstałych podczas transportu, 

• nadzór nad pracami montażowymi konstrukcji, 

• sprawdzenie jakości wykonywanych czynności i ich zgodności z projektem, 

pozwoleniami, zasadami i wiedzą techniczną, 

• przegląd dokumentacji powykonawczej, 

• udział w czynnościach odbioru końcowego i rozruchu, 

• przeprowadzanie kontroli okresowych. 

Czynności rozruchowe obejmują sprawdzenie poprawności przeprowadzonych procesów instalacyjnych  

i montażowych oraz potwierdzenie gotowości do etapu rozruchu i eksploatacji. 

4. Dokumentacja techniczna 

Dokumentacja techniczna przedstawiona w poniższych rozdziałach jest zgodna z odpowiednimi przepisami 

prawa i zasadami dotyczącymi budowy oraz geotechnicznych, górniczych i geologicznych obowiązującymi 

na terenie Polski. 

4.1. Projekt prac geologicznych 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi prac geotechnicznych, górniczych  

i geologicznych wymagane jest opracowanie projektu prac geologicznych, w tym prac wymagających 

uzyskania koncesji. Projekt prac geologicznych będzie uwzględniał zakres i warunki badań dna morskiego. 

Projekt powinien być podpisany przez osobę posiadającą potwierdzone kompetencje odpowiednie  

do wykonywania, nadzorowania i kierowania pracami geologicznymi. Przygotowany projekt prac 

geologicznych należy przedłożyć do zatwierdzenia przez właściwy organ geologiczny. 

4.2. Dokumentacja geologiczna 

Wyniki prac geologicznych wraz z ich interpretacją i stopniem osiągnięcia założeń zostaną przedstawione  

w dokumentacji geologicznej. W celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby 

rozmieszczenia obiektów budowlanych należy opracować dokumentację geologiczno-inżynierską. 

Szczegółowe badania dna morskiego należy prowadzić zgodnie z projektem prac geologicznych, Rozdział 4.1. 

Zakres badań geologicznych przedstawiono w Części II, Rozdział 3.2. 

Wynikiem badań geologiczno-inżynierskich będzie rozwiązanie następujących kwestii: 

• osiadanie konstrukcji, 

• przemieszczenia cykliczne, 

• nośność i dynamika graniczna, 

• rozkład obciążeń pod fundamentem, 

• podmywanie dna morskiego i erozja, 

• upłynnienie podłoża, 

• fundament palowy / kratownicowy, 

• przebicie twardej warstwy dna morskiego. 

4.3. Projekt budowlany 

Projekt budowlany konstrukcji morskiej stacji elektroenergetycznej powinien być opracowany i zatwierdzony 

przez firmę zapewniającą wykwalifikowany personel i biuro projektowe. 



 
 

 

Strona 465 z 511 
 
 

4.4. Projekt Wykonawczy 

Dokumentacja techniczna powinna zawierać również Projekt Wykonawczy obejmujący m.in. procedurę 

wykonania poszczególnych prac związanych z ustawieniem oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót opracowane zgodnie z polskimi przepisami. 

Projekt Wykonawczy powinien być wykonany w oparciu o instrukcje producenta. Należy uwzględnić 

wymagania zawarte w niniejszych wytycznych lub ich odpowiednikach. 

Projekt Wykonawczy powinien uwzględniać niezawodność i możliwość zachowania projektowanych 

rozwiązań w wyniku konkluzji i zaleceń zawartych w dokumentacji analizy ryzyka. 

Procedury zawarte w Projekcie Wykonawczym mogą obejmować (wg Handbook of Offshore Engineering, 

Tom 1, 2, Elsevier, 2005 [18]): 

• załadunek, mocowanie i transport, 

• rozpoczęcie montażu, ustawianie w pionie i umieszczanie na dnie morskim, 

• montaż pali / konstrukcji kratownicowej i przewodów, 

• podlewki, 

• podnoszenie i montaż pokładu, 

• czynności przedrozruchowe, rozruch podłączeń (HUC). 

4.5. Dokumentacja powykonawcza 

Zgodnie z polskim prawem budowlanym zakres dokumentacji powykonawczej jest następujący: 

• dokumentacja budowlana, w tym pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

książką budowy, 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

• w razie potrzeby rysunki i opisy przydatne do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka 

pomiarów, 

• a w przypadku obiektów realizowanych poprzez montaż również księgę montażową z naniesionymi 

zmianami w trakcie realizacji prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 

Jest to ogólny opis dokumentacji powykonawczej. 

5. Planowanie i przygotowanie 

Proces przenoszenia konstrukcji morskiej stacji elektroenergetycznej na teren planowanej inwestycji obejmuje 

następujące działania: 

• załadunek, 

• transport, 

• i montaż. 

 

Proces ten wymaga odpowiedniego planowania i projektowania. Wszystkie działania należy zaplanować  

z zachowaniem bezpieczeństwa. Należy uzyskać wszelkie wymagane pozwolenia prawne. 

Na etapie projektowania należy uwzględnić rozwiązania ułatwiające proces instalacji konstrukcji morskiej 

stacji elektroenergetycznej. 

Należy przestrzegać parametrów środowiskowych określonych przez producenta urządzenia.  

Czynniki wymagające uwzględnienia: 

• prędkość wiatru, 
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• wysokość fal, 

• śnieg i oblodzenie, 

• temperatura zewnętrzna, 

• uderzenia piasku unoszonego z wiatrem, 

• wyładowania atmosferyczne, 

• widzialność, 

• opady. 

5.1. Obciążenia podczas transportu, wodowania i podnoszenia 

Zgodnie z Handbook of Offshore Engineering, Tom 1, 2, Elsevier, 2005 [18] na główne elementy OSS 

oddziałują obciążenia krytyczne podczas budowy. Niektóre elementy konstrukcji kratownicowej i złącza mogą 

być narażone na duże obciążenia zginające i udarowe ścinające podczas montażu stężeń i rygli na konstrukcji 

kratownicowej na placu produkcyjnym. Analiza takich warunków obciążenia zespołu wymagałaby 

szczegółowej znajomości planu i procedur montażu konstrukcji kratownicowej oraz sekwencyjnej symulacji 

geometrii konstrukcji kratownicowej i obciążeń przedstawiających plan montażu. 

Na rysunkach 5.1-1 – 5.1-4 przedstawiono różne siły oddziałujące na fundamenty kratownicowe na każdym 

etapie transportu i montażu. 

W przypadku konstrukcji lżejszych kratownicowych można stosować metody podnoszenia i obciążenia przy 

użyciu wielu dźwigów lub jednego dużego dźwigu. Jeżeli metoda podnoszenia nie jest możliwa ze względu 

na ciężar konstrukcji, konstrukcję kratownicową można przesuwać na prowadnicach i załadować na barkę 

transportową. Na rysunku 1 przedstawiono załadunek na prowadnicach na osiadłą barkę. Proces ten nie 

stwarza nietypowych naprężeń na konstrukcji kratownicowej pod warunkiem, że powierzchnia dna jest 

odpowiednio przygotowana i wstępnie obciążona. Przemieszczanie konstrukcji kratownicowej z prowadnic 

na placu produkcyjnym na prowadnice zamontowane na barce jest symulowany przez zespół sprężyn 

pionowych i sił poziomych reprezentujących różne warunki podparcia i siły tarcia występujące podczas 

przemieszczania na barkę (zgodnie z Handbook of Offshore Engineering, Tom 1, 2, Elsevier, 2005 [18]). 
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Rysunek 5.1-1 Załadunek konstrukcji kratownicowych metodą na osiadłą barkę [18] 

 

Podczas transportu na teren budowy na barce do transportu materiałów na konstrukcję kratownicową  

i mocowania transportowe, ich połączenia oraz barkę transportową oddziałują znaczne przyspieszenia 

dynamiczne i skośne obciążenia ciężarem własnym, co przedstawia Rysunek 5.1-2. Ruchy te i wynikające  

z nich obciążenia dynamiczne muszą być symulowane w przyrostowych sekwencjach obciążeń w celu 

określenia i zwymiarowania najwyższych elementów poddawanych naprężeniom. Stężenie poziome 

konstrukcji kratownicowej odgrywa kluczową rolę na etapie transportu. Odpowiednia konstrukcja tego 

stężenia, łącznie z kratownicami wsporczymi przewodów, może zabezpieczać konstrukcje kratownicowe 

przed uszkodzeniem lub rozpadem podczas transportu na teren budowy. Należy również zweryfikować 

potencjalne dynamiczne wzbudzenie niektórych stężeń kratownicowych od sił oporu i wyporu 

spowodowanych wysokimi prędkościami wiatru, jakie mogą wystąpić podczas długiego holowania 

transoceanicznego (zgodnie z Handbook of Offshore Engineering, Tom 1, 2, Elsevier, 2005 [18]). 
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Rysunek 5.1-2 Siły występujące podczas transportu konstrukcji kratownicowych na miejsce montażu [18] 

 

Podczas wodowania do morza konstrukcja kratownicowa będzie poddawana znacznym obciążeniom 

bezwładnościowym i wskutek oporu (Rysunek 5.1-3). Ogólnie rzecz biorąc, najbardziej krytyczne obciążenie 

miałoby miejsce, gdy konstrukcja kratownicowa zaczyna się przechylać wokół przegubu prowadnicy  

do wodowania i gwałtownie opada do morza. Prowadnice uchylne będą wywierać duże obciążenia skupione 

na sztywnych poziomach stężeń. Wymagają one zastosowania systemu stężeń do wodowania specjalnie 

zaprojektowanego w celu rozłożenia i zmniejszenia sił podczas wodowania. Gdy konstrukcja kratownicowa 
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uderza w wodę i gwałtownie opada do morza, na główne stężenia konstrukcji kratownicowej mogą 

oddziaływać duże siły uderzenia, oporu i bezwładności (zgodnie z Handbook of Offshore Engineering, Tom 

1, 2, Elsevier, 2005 [18]). 

 

Rysunek 5.1-3 Siły występujące podczas wodowania konstrukcji kratownicowych [18] 

EN PL 

LAUNCH BRACING STĘŻENIA DO WODOWANIA 

SKID BEAMS PROWADNICE 

LAUNCH BARAGE BARKA DO WODOWANIA 

INERTIA FORCES SIŁY BEZWŁADNOŚCI 

TILT BEAMS PROWADNICE UCHYLNE 

GRAVITY FORCES SIŁY GRAWITACJI 

BUOYANCY AND DRAG FORCES SIŁY WYPORU I OPORU 

 

Dźwig do podnoszenia pokładu lub konstrukcji kratownicowych z barki transportowej to kolejny krytyczny 

warunek obciążenia, który wymaga symulacji, analizy i projektu (Rysunek 5.1-4). Podczas takich operacji 

podnoszenia elementy i połączenia pokładu i konstrukcji kratownicowych są obciążone w kierunkach innych 

niż ich obciążenia po montażu. Dodatkowo, nadmiarowe długości zawiesi do podnoszenia niż zaplanowano 

mogą powodować znacznie inne obciążenia niż obliczone dla warunków idealnych (w przypadku czterech 

zawiesi, jeżeli jedno zawiesie jest krótsze niż planowano, trzy zamiast czterech zawiesi mogą przenosić całe 

obciążenie pokładu). Taki nieplanowany rozkład obciążeń może być również spowodowany środkiem 

ciężkości, który może znajdować się w miejscu nieco innym niż obliczeniowe (zgodnie z Handbook of 

Offshore Engineering, Tom 1, 2, Elsevier, 2005 [18]). 
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Rysunek 5.1-4 Siły występujące podczas podnoszenia pokładu [18] 
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5.2. Procedura podnoszenia i obliczenia 

 Zaleca się, aby instrukcje i dokumentacja producenta dotycząca montażu i transportu zawierały 

informacje o przewidywanych obciążeniach i bezpiecznych punktach podnoszenia elementów i zespołów. 

W szczególności należy przeprowadzać kontrole w celu sprawdzenia: 

• prawidłowego montażu i podłączenia wiązań, lin, śrub rzymskich, rozpór i innych 

urządzeń, 

• prawidłowego zamocowania urządzeń dźwigowych niezbędnych do bezpiecznego 

montażu. 

Wszystkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i haki muszą być sprawdzone i atestowane pod kątem wymaganego 

bezpiecznego obciążenia roboczego. 

Urządzenia mogą być: 

• zaprojektowane i wykonane do konkretnego projektu, 

• elastyczne do zastosowania w różnych projektach. 

Zgodnie z Handbook of Offshore Engineering, Tom 1, 2, Elsevier, 2005 [18], elementy krytyczne (takie jak 

ucha pokładowe i ucha do podnoszenia) oraz ich połączenia z podnoszonymi konstrukcjami muszą być 

zaprojektowane na wyższe współczynniki bezpieczeństwa. 

5.3. Proces załadunku 

 Proces umieszczania ładunku na środek transportu powinien być odpowiednio nadzorowany  

i zabezpieczony, biorąc pod uwagę jego specyfikę. 

Środek transportu musi być odpowiedni do rodzaju przewożonego ładunku i dostosowany, tj. wyposażony  

w urządzenia techniczne zapewniające stabilność ładunku oraz minimalizujące ryzyko uszkodzenia i utraty 

przewożonych elementów. 
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Miejsce załadunku elementów OSS musi być przygotowane, utrzymywane, eksploatowane i zarządzane tak, 

aby prace mogły być wykonywane w sposób bezpieczny i efektywny. W szczególności podczas prac 

załadunkowych i montażowych należy uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym. 

5.4. Inspektor bezpieczeństwa żeglugi (MWS)  

 Właściciel OSS musi zapewnić, że wszelkie prace związane z logistyką morską, takie jak transport  

i montaż, będą przebiegać sprawnie, bezpiecznie i terminowo. Operacje te powinny być ubezpieczone  

od ewentualnego ryzyka. 

W celu spełnienia wymagań ubezpieczyciela należy wyznaczyć firmę świadczącą usługi inspektora 

bezpieczeństwa żeglugi (Marine Warranty Surveyor, MWS). Inspektor bezpieczeństwa żeglugi zapewnia,  

że ryzyko związane z operacjami objętymi gwarancją jest ograniczone do akceptowalnego poziomu zgodnie 

z najlepszymi praktykami branżowymi. 

Z firmą świadczącą usługi inspektora bezpieczeństwa żeglugi należy uzgodnić następujące kryteria związane 

z metodami montażu w przypadku wszystkich operacji morskich: 

• sprzęt pomocy zewnętrznej (np. wciągarki, dźwigi itp.), 

• dodatni zakres stateczności, 

• kryteria meteorologiczno-oceanograficzne oraz warunki okien pogodowych, 

• warunki zabezpieczenia przed wymywaniem (jeśli wymagane). 

Poniższa dokumentacja musi zostać zweryfikowana przez firmę świadczącą usługi inspektora bezpieczeństwa 

żeglugi: 

• certyfikaty/świadectwa, 

• obliczenia, 

• rysunki, 

• instrukcje, 

• odpowiednie protokoły, 

• plany tras. 

Zgodnie z procedurami firmy świadczącej usługi inspektora bezpieczeństwa żeglugi wszystkie prowadzone 

operacje dla ubezpieczonych jednostek, urządzeń i statków powinny być zgodne z: 

• uznanymi przepisami branżowymi i normami, 

• najlepszymi praktykami branżowymi, 

• instrukcjami eksploatacji, 

• dopuszczalnymi poziomami zatrudnienia. 

Wszystkie statki muszą być sklasyfikowane. Podczas eksploatacji należy zapewnić utrzymanie klasy. 

Po pomyślnym zakończeniu wszystkich działań firma świadcząca usługi inspektora bezpieczeństwa 

żeglugi dostarczy świadectwo uznania (CoA). 

6. Proces transportu 

W poniższych rozdziałach opisano dwa rodzaje transportu: transport drogowy elementów OSS do lokalizacji 

tymczasowej oraz transport morski do miejsca montażu. 

6.1. Transport drogowy 

Dostęp do miejsca rozładunku powinien być bezpieczny. W przypadku transportu drogowego należy 

uwzględnić następujące czynniki: 

• przeszkody i drogi dojazdowe, 
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• ruch drogowy, 

• nawierzchnię drogi, 

• szerokość drogi, 

• odstęp między pojazdami, 

• dopuszczalne obciążenie nawierzchni drogi, 

• przemieszczanie elementów w miejscu składowania. 

W zależności od zaleceń producenta, do bezpiecznego wykonywania każdego rodzaju operacji transportowych 

należy stosować narzędzia specjalne, podstawy montażowe, uchwyty i inne urządzenia. 

Alternatywne i wyjątkowe metody transportu i montażu elementów OSS wymagają oddzielnego rozważenia, 

analizy i akceptacji strony trzeciej. 

Proces transportu ładunków można podzielić na etapy i zakończyć w lokalizacji pośredniej (tymczasowej). 

Tymczasowa lokalizacja to takie miejsce, jak zakład produkcyjny komponentów o wyższej złożoności, port 

montażowy, magazyn na lądzie itp. Końcowy proces transportu polega na dostarczeniu produktu na miejsce 

montażu. 

6.2. Transport morski 

W przypadku transportu morskiego rozróżnia się zasadniczo dwie metody, takie jak transport na mokro, gdzie 

OSS unosi się i jest holowana na teren budowy holownikami, oraz transport na sucho, gdzie OSS jest ładowana 

na górną część progu ładunkowego lub na ciężarowiec (HLV). 

Elementy, które nie mają wyporu (np. części nadwodne, konstrukcje kratownicowe, pale) są często 

transportowane na sucho. Inne konstrukcje (np. platformy na fundamentach grawitacyjnych, platformy 

pionowo kotwiczone, platformy samopodnośne) mogą być transportowane na mokro lub na sucho.  

Decyzja o sposobie transportu konstrukcji zależy od: 

• charakterystyki konstrukcji (np. wymiary, masa), 

• wpływu sposobu transportu na konstrukcję, 

• odległości od miejsca montażu, 

• względów ekonomicznych, 

• warunków atmosferycznych. 

W przypadku elementów OSS transportowanych i instalowanych na morzu przez specjalistyczne jednostki 

pływające nie są wymagane żadne obliczenia stateczności. Specjalistyczna jednostka pływająca to statek 

wykonujący operacje dla określonej gałęzi przemysłu, np. morski statek wykonujący ograniczony zakres etapu 

instalacji. 

Podczas transportu z portu konstrukcyjnego na teren budowy elementy są zazwyczaj zabezpieczone 

zamocowaniami morskimi (przyspawanymi do pokładu statku) z zabezpieczeniami. 

6.2.1. Holowanie konstrukcji 

Przepisy niniejszego rozdziału stanowią opis ogólny, ale należy pamiętać, że podczas holowania mogą 

obowiązywać również wymagania organów administracji państwowej w kraju rejestracji konstrukcji lub kraju, 

na którego wodach będzie holowana konstrukcja. Spełnienie wymagań organów administracji może być 

uznane przez stronę trzecią za równoważne z zachowaniem zgodności z wymaganiami niniejszego rozdziału. 

Platforma morskiej stacji elektroenergetycznej, która będzie holowana na miejsce montażu dzięki 

utrzymywaniu się na powierzchni, będzie spełniać wymagania dotyczące stabilności oraz stabilności  

w warunkach uszkodzenia podczas przemieszczenia w zakresie głębokości zanurzenia odpowiadających 

warunkom holowania. Weryfikację stabilności należy przeprowadzić dla najmniej korzystnej osi konstrukcji. 

Należy pamiętać, że strona trzecia, po inspekcji zespołu holownika i holowanego obiektu z wynikiem 

pozytywnym, wydaje deklarację SVD – jednorazówkę, aby rozpocząć holowanie. 
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7. Instalacja 

Główne rodzaje instalacji można rozróżnić ze względu na ich specyfikę, niezależnie od tego, czy instalacja 

dotyczy infrastruktury podwodnej czy nadwodnej. 

Instalacja nadwodna różni się znacznie od podwodnej pod względem wielkości urządzeń technicznych  

tj. platformy transformatorowej. 

Ze względu na rodzaj instalację infrastruktury podwodnej można podzielić na: 

• infrastrukturę punktową (fundament i jego zabezpieczenie przed wymywaniem), 

• infrastrukturę liniowa (okablowanie i zabezpieczenie przed wymywaniem). 

W niniejszych wytycznych opisano jedynie proces instalowania infrastruktury punktowej. 

Procedura robót montażowych będzie zgodna z zatwierdzonym Projektem wykonawczym.  

Procedura opracowywana została na podstawie instrukcji producenta zgodnie z rozdziałem 4.5. 

Ogólnie rzecz biorąc, montaż morskiej stacji elektroenergetycznej obejmuje operacje podnoszenia ciężkich 

ładunków wymagającą wystarczającego udźwigu. Wybór statku montażowego stacji elektroenergetycznej 

oraz procedura technologiczna zależą od wymiarów i masy montowanej konstrukcji.  

Można stosować następujące rodzaje statków: 

• dźwigi pływające, 

• barki samopodnośne (typu jack-up), 

• ciężarowce (transportowce ładunków ciężkich) (HLV), 

• jednostki pływające półzanurzalne. 

Kolejność montażu morskiej stacji elektroenergetycznej (OSS) jest następująca (po zamontowaniu lądowej 

stacji elektroenergetycznej i kabla eksportowego): 

• montaż fundamentów, 

• montaż części podwodnej konstrukcji, 

• montaż części nadwodnej konstrukcji, 

• montaż kabli układowych i eksportowych. 

7.1. Fundament i część podziemna 

 Proces montażu fundamentów morskiej stacji elektroenergetycznej jest podobny do fundamentów 

turbin. Fundament transportowany jest z zakładu produkcyjnego na nabrzeżu lub portu konstrukcyjnego przez 

statek do montażu fundamentów. Fundament na terenie budowy jest mocowany do dna morskiego za pomocą 

urządzeń do montażu fundamentów. Przed osadzeniem w dnie należy ustawić fundament w odpowiednim 

położeniu. 

Procesy montażu fundamentów będą realizowane w sposób bezpieczny minimalizujący negatywne 

oddziaływanie na środowisko, np. drgania i hałas. 

W celu zapewnienia dokładności montażu należy uwzględnić wyniki badań podłoża. W razie konieczności 

podłoże wchodzące w kontakt z konstrukcją zabudowaną na dnie morskim musi być odpowiednio 

zabezpieczone przed erozją i wymywaniem. Wymagania dotyczące warunków posadowienia platformy 

morskiej stacji elektroenergetycznej (OSP) na dnie morza określają przepisy lokalne. 

W zależności od rodzaju elementów fundamentu będą występować różnice w procesie montażu ze względu 

na stosowane środki techniczne, np. kotwienie w gruncie kesonami wymaga innego sprzętu niż do wbijania 

pali. 
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7.1.1. Monopale 

Istnieją dwa rodzaje statków wykorzystywanych do montażu fundamentów monopalowych: 

• statki typu jack-up, 

• jednostka pływająca. 

Procedura montażu fundamentu monopalowego jest następująca: 

• monopale ustawiane są do położenia pionowego (z położenia poziomego) za pomocą dźwigu 

głównego i urządzenia do ustawiania w pionie, 

• monopale utrzymywane na miejscu za pomocą chwytaka, 

• monopale wbijane są w dno morskie za pomocą układu kafara i podstawy młota kafarowego, 

• element przejściowy jest montowany i cementowany. 

Monopale mogą być również transportowane na miejsce montażu za pomocą jednostki dostarczającej 

platformę lub mogą być holowane za pomocą holowników. 

W celu dokładnego ustawienia monopala w pozycji pionowej można użyć rusztowania do prowadzenia  

i ustawiania pali, natomiast ustawiać można za pomocą jednostki pływającej - można zastosować rusztowanie 

do prowadzenia i ustawiania pali z kompensacją ruchu. 

7.1.2. Fundament kratownicowy 

Do montażu fundamentów kratownicowych mogą być stosowane takie same statki jak dla monopali: 

• statki typu jack-up, 

• jednostka pływająca. 

Procedura montażu fundamentu kratownicowego jest następująca: 

• palowanie wstępne przy użyciu szablonu nadającego się do ponownego użycia, 

• opuszczenie fundamentu kratownicowego na miejsce nad pierwszymi palami, 

• cementowanie fundamentu kratownicowego, 

• palowanie (pierwsze pale są wbijane lub opuszczane do wstępnie nawierconych gniazd przez tuleję  

w nogach fundamentu) - w razie potrzeby. 

7.1.3. Fundamenty grawitacyjne 

Fundamenty grawitacyjne mogą być montowane przez: 

• dźwigi pływające, 

• specjalistyczne barki umożliwiające wodowanie. 

 

Betonowe fundamenty grawitacyjne mogą zostać przemieszczone na miejsce przed zanurzeniem.  

Wymagane jest wypoziomowanie dna morskiego przed tymi czynnościami. Podłoże wchodzące w kontakt  

z konstrukcją zabudowaną na dnie morskim musi być odpowiednio zabezpieczone przed erozją  

i wymywaniem. 

7.1.4. Zabezpieczenie przed wymywaniem 

Zabezpieczenie przed wymywaniem można zapewnić poprzez zrzut: 

• skał, 

• worków z kamieniami, 

• worków z innymi materiałami (np. oponami). 

Operacje zrzutu kamieni mogą być wykonywane przez statek z rurą spustową (podsypkowiec), natomiast 

operacje zrzucania worków przez statek konstrukcyjny. 
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7.2. Część nadwodna 

Konstrukcja nadwodna jest przenoszona z placu produkcyjnego na nabrzeżu na miejsce montażu  

na fundamencie. Taka konstrukcja może być montowana jako pokład zintegrowany przy użyciu dźwigów do 

podnoszenia o dużym udźwigu lub stosując technologię „float-over” (transport części nadwodnej 

zmontowanej w całości). W technologii „float-over” w pełni zintegrowana część nadwodna jest ładowana  

na duży statek transportowy jako jeden element i transportowana na miejsce montażu. Na miejscu montażu 

część nadwodna jest unoszona i opuszczana na konstrukcję wsporczą poprzez obciążenie balastem statku  

lub za pomocą mechanizmów do szybkiego zrzutu. 

 

Podczas montażu żadne elementy nie mogą być pod napięciem, chyba że jest to wymagane przez sam proces 

montażu. W drugim przypadku podłączenie zasilania należy wykonać zgodnie z pisemną instrukcją 

producenta. 

Wszystkie elementy, których ruch (obrót lub przesunięcie) może spowodować potencjalne zagrożenie należy 

zabezpieczyć przed niepożądanym przemieszczeniem. 

Łączniki gwintowane i inne urządzenia mocujące należy montować stosując momenty dokręcania zalecane 

przez producenta i zgodnie z jego innymi instrukcjami. 

Należy sprawdzić złącza uznane za krytyczne. W tym celu należy ustanowić i stosować procedury kontroli 

właściwego momentu dokręcania podczas montażu oraz zgodności z innymi wymaganiami. Stosowane klucze 

dynamometryczne muszą posiadać ważne atesty. 

Dźwigi, wciągniki i osprzęt do podnoszenia, w tym wszystkie zawiesia, haki i inne urządzenia wymagane do 

bezpiecznego montażu, powinny być dostosowane do bezpiecznego podnoszenia i ostatecznego ustawienia 

ładunku. 

Przed rozpoczęciem operacji łączenia konstrukcji nadwodnej z konstrukcją wsporczą należy uwzględnić 

następujące badania: 

• warunki okien pogodowych, 

• najbardziej krytyczne przypadki obciążenia na każdym etapie operacji, 

• próba funkcjonalna systemów stosowanych w operacjach. 
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CZĘŚĆ VI - EKSPLOATACJA, KONSERWACJA I MONITOROWANIE 

1. Rozruch 

Jeżeli jakąkolwiek z opisanych prób można przeprowadzić na etapie rozruchu wstępnego (na placu), zaleca 

się ich przeprowadzenie. 

1.1 Wykaz norm 

1.1.1. Przepisy, normy i standardy 

1. 
ISO 7240-14:2013 Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru — Część 14: Projekt, 

montaż, rozruch i eksploatacja systemów wykrywania i sygnalizacji 

pożaru w i dokoła budynków 

2. 
ISO 7240-19:2007 Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru — Część 19: Projekt, 

montaż, rozruch i eksploatacja systemów nagłośnieniowych w 

sytuacjach awaryjnych 

3. 
ISO 9928-1:2015 Dźwignice — Instrukcja obsługi dźwignic — Część 1: Informacje 

ogólne 

4. 
ISO 5149-4:2014 Systemy chłodnicze i pompy ciepła — Wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony środowiska — Część 4: Eksploatacja, 

konserwacja, naprawa i regeneracja 

5. 
ISO 14224:2016 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazu ziemnego – Gromadzenie i 

wymiana danych dotyczących niezawodności i utrzymania urządzeń 

6. 
ISO 20338:2019 Systemy redukcji tlenu w celu zapobiegania pożarom — 

Projektowanie, montaż, planowanie i konserwacja 

7. 
ISO 4309:2017 Dźwignice — Liny stalowe — Dbałość i konserwacja, przeglądy i 

utylizacja 

8. 
ISO 21132:2019 Statki i technologie morskie — Dźwigi morskie — Wymagania 

dotyczące eksploatacji i utrzymania 

9. 
ISO 18129:2015 Monitorowanie stanu i diagnostyka maszyn – Metody diagnostyki 

osiągów 

10. 
ISO 20958:2013 Monitorowanie stanu i diagnostyka układów maszyn – Analiza śladów 

elektrycznych trójfazowych silników indukcyjnych 

11. 
ISO 13373-2:2016 Monitorowanie stanu i diagnostyka maszyn – Monitorowanie drgań – 

Część 2: Przetwarzanie, analiza i prezentacja danych dotyczących 

drgań 

12. 
ISO 22326:2018 Bezpieczeństwo i odporność — Zarządzanie kryzysowe — Wytyczne 

dotyczące monitorowania obiektów z zidentyfikowanymi 

zagrożeniami 

13. 
ISO 14644-2:2015 Pomieszczenia czyste i powiązane środowiska kontrolowane — Część 

2: Monitorowanie w celu udokumentowania utrzymania pomieszczeń 

czystych związane z czystością powietrza na podstawie stężenie 

cząstek stałych 

14. 
ISO 16587:2004 Drgania mechaniczne i wstrząsy – Parametry eksploatacyjne do 

monitorowania stanu konstrukcji 

15. 
ISO 13373-3:2015 Monitorowanie stanu i diagnostyka maszyn – Monitorowanie drgań – 

Część 3: Wytyczne dotyczące diagnostyki drgań 

16. 
ISO 12482:2014 Dźwignice – Monitorowanie projektowanego okresu eksploatacji 

żurawi 

17. 
ISO 13373-5:2020 Monitorowanie stanu i diagnostyka maszyn – Monitorowanie drgań – 

Część 5: Techniki diagnostyczne do wentylatorów i dmuchaw 

18. 
ISO 18434-2:2019 Monitorowanie stanu i diagnostyka układów maszyn — Termografia 

— Część 2: Interpretacja i diagnostyka obrazów 

19. 
ISO 18674-3:2017 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Monitorowanie geotechniczne 

za pomocą urządzeń terenowych – Część 3: Pomiar przemieszczeń 

liniowych: Inklinometry 

20. 
ISO/IEC 27004:2016 Technika informatyczna — Techniki zabezpieczeń — Zarządzanie 

bezpieczeństwem informacji — Monitorowanie, pomiar, analiza i 

ocena 
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21. 
ISO/IEC 19395:2015 Technika informatyczna — Zrównoważony rozwój dla i przez 

technologię informatyczną — Inteligentny system monitorowania i 

kontroli zasobów centrum danych 

22. 
ISO 18674-1:2015 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Monitorowanie geotechniczne 

za pomocą urządzeń terenowych – Część 1: Zasady ogólne 

23. 
ISO 14830-1:2019 Monitorowanie stanu i diagnostyka układów maszyn – Monitorowanie 

i diagnostyka oparte na trybologii – Część 1: Ogólne wymagania i 

wytyczne 

24. 
ISO 18095:2018 Monitorowanie stanu i diagnostyka transformatorów mocy 

25. 
ISO 22858:2020 Korozja metali i stopów – Pomiary elektrochemiczne – Metoda badań 

do monitorowania korozji atmosferycznej 

26. 
ISO 35103:2017 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Eksploatacja w Arktyce -- 

Monitoring środowiska 

1.1.2. Dokumenty odniesienia 

27. 
DNVGL-RP-0423 Produkcja i rozruch morskich stacji elektroenergetycznych 

1.2. Instalacje 

1.2.1. Informacje ogólne 

1.2.1.1. Procedury 

Procedury rozruchu muszą być opracowane z uwzględnieniem szczególnych wymagań dotyczących 

wybranych urządzeń. 

1.2.1.2. Listy kontrolne i punkty zatrzymania 

Punkty zatrzymania zostaną opisane w planie rozruchu i liście kontrolnej dla każdego przygotowanego 

urządzenia. 

1.2.2. SCADA 

1.2.2.1. Próba funkcjonalna/eksploatacyjna 

Próba funkcjonalna powinna zweryfikować wszystkie cechy i funkcje systemu SCADA. Próba funkcjonalna 

obejmuje: 

• próba kompatybilności wszystkich programów SCADA i innych programów aplikacyjnych zgodnie  

z wymaganiami na wykazach działań; 

• symulacja wejścia systemowego z paneli testowych, umożliwiająca zmianę danych wejściowych  

w module wejść; 

• symulacja błędu wejścia i stanów awaryjnych; 

• symulacja wszystkich wskazań wskaźników kontrolnych; 

• sprawdzenie zastosowanego protokołu komunikacyjnego; 

• sprawdzenie zgodności modelu CIM; 

• sprawdzenie bezpieczeństwa i szyfrowania danych za pomocą protokołu SSL dla połączeń FRTU/FPI; 

• sprawdzenie łączy danych z systemów SCADA z systemami współpracującymi; 

• sprawdzenie współdziałania wszystkich zastosowanych protokołów; 

• sprawdzenie interfejsów komunikacyjnych RTU/FRTU/FPI, 

• sprawdzenie interfejsów LAN i WAN z innymi komputerami; 

• test wszystkich funkcji interfejsu użytkownika, w tym wyrywkowe testy sprawdzające poprawność 

systemu na podstawie danych; 

• symulacja awarii sprzętowej i braku zasilania w celu sprawdzenia systemu w warunkach awarii 

procesora i urządzenia; 

• testowanie wszystkich funkcji bazy danych, wyświetlanie i generowanie raportów oraz wszystkich 

innych funkcji bazy danych w głównym i rezerwowym zakresie; 

• test oprogramowania narzędziowego, bibliotek i narzędzi programistycznych; 



 
 

 

Strona 477 z 511 
 
 

• sprawdzenie działania systemu SCADA - sprawdzenie systemu oceny wartości szczytowych; 

• sprawdzenie systemu pod kątem spełnienia wymogów dotyczących możliwości rozbudowy (jeżeli 

określono). 

1.2.2.2. Próba pracy ciągłej (48 godzin) 

Celem tej próby jest sprawdzenie stabilności systemu SCADA po pomyślnym zakończeniu próby 

funkcjonalnej. Podczas próby pracy ciągłej wszystkie funkcje systemu SCADA pracują jednocześnie, 

natomiast wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia pracują w sposób ciągły przez okres 48 godzin 

z symulowaną wymianą z innymi podłączonymi systemami. Procedura próby powinna przewidywać okresowe 

powtarzanie zdefiniowanych scenariuszy obciążenia normalnego i szczytowego. Działania w ramach próby 

obejmować będą między innymi modyfikacje bazy danych, przeglądanie raportów, zmiany konfiguracji  

(w tym zarządzane przez użytkownika CPU i przełączanie awaryjne urządzeń), wyłączanie głównego serwera 

oraz wszelkie funkcje opisane w niniejszej specyfikacji. Wykonywanie bez polecenia lub przełączanie 

awaryjne serwera/urządzenia jest niedozwolone podczas próby. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

problemów Wykonawca rozwiąże problem i powtórzy próbę. Po zakończeniu próby zaleca się przeszkolenie 

załogi z systemu SCADA. 

1.2.3 PMS 

1.2.3.1. Procedura próby 

Procedura próby systemu podzielona jest na cztery grupy: 

• charakterystyka uruchomienia systemu, 

• próba ruchowa, 

• próba redundancji, 

• próby funkcjonalne systemu. 

Charakterystyka uruchomienia systemu powinna być sprawdzona dla całego systemu PMS, w tym 

sterowników systemu PMS, serwerów interfejsu użytkownika i urządzeń IED. Wszystkie systemy pracujące 

na platformach PC powinny być skonfigurowane do uruchamiania określonych aplikacji podczas 

uruchomienia systemu. 

Próba funkcjonalna obsługi obejmuje określoną funkcjonalność skonfigurowanych ekranów interfejsu 

użytkownika. Próby systemu z punktu widzenia operatora wymagają kompleksowego podejścia. Ekrany 

interfejsu użytkownika powinny być sprawdzone pod kątem poprawności działania, wyglądu interfejsu 

graficznego, uprawnień do wykonywania czynności sterowania, bezpieczeństwa sieci i innych usług 

związanych z systemem PMS. 

Próba redundancji powinna ocenić różne poziomy redundancji w systemie PMS. Próby powinny być 

realizowane hierarchicznie w celu oceny koncepcji redundancji od poziomu procesu do poziomu interfejsu 

użytkownika. 

Próba funkcjonalności systemu powinna obejmować różne funkcje systemu, urządzenia i interfejsy 

komunikacyjne w systemie PMS. Zaleca się, aby próba ta obejmowała sprawdzenie logiki automatycznej 

odciążania i wstrzymania rozruchu. Do tej próby powinna być dostępna rzeczywista rozdzielnica zawierająca 

urządzenia IED związane z odbiorami i generatorami. Zaleca się przeprowadzenie prób systemu PMS przy 

użyciu rzeczywistego wyposażenia, rozdzielnicy i zestawów testowych w celu uzyskania wartości podania 

prądu wtórnego przekładnika prądowego (CT) i przekładnika napięciowego (VT). Zaleca się stosowanie 

oprogramowania do modelowania w celu uzyskania różnych wartości napięcia i prądu, które powinny być 

symulowane dla różnych błędów w celu sprawdzenia wszystkich zakłóceń związanych z obciążeniami.  

W dodatku do prób odciążania zaleca się również przeprowadzanie prób rutynowych działań takich jak 

otwieranie i zamykanie wyłączników oraz zdalne ustawianie linii całej rozdzielnicy. W tym czasie należy 

również sprawdzić funkcję blokady obciążenia. 



 
 

 

Strona 478 z 511 
 
 

2. Eksploatacja i konserwacja 

2.1. Instalacje 

2.1.1. Procedury konserwacji 

Konserwacja na morzu platformy stacji elektroenergetycznej jest w dużym stopniu uzależniona  

od warunków atmosferycznych. 

Dostęp do wymaganego okna pogodowego musi umożliwiać podróż i wymagane ramy czasowe 

konserwacji. 

  

W związku z tym należy liczyć się z długim czasem oczekiwania i ograniczonym dostępem  

do platformy. 

  

Zaleca się wdrożenie procedur konserwacji zapobiegawczej/planowej, zwłaszcza w okresach dobrych 

warunków atmosferycznych (wiatry o niskiej sile), gdy wytwarzanie (moc wiatru) jest niewielkie. 

Należy jednak przyjąć następujące środki w celu spełnienia wymagań dotyczących konserwacji: 

• dostęp do platformy i poszczególnych elementów wyposażenia powinien być tak zaprojektowany,  

aby uwzględnić wymianę głównych elementów instalacji (lokalizacja, bliskość, środek ciężkości  

i rozkład obciążeń, dostępne części zamienne, modułowość itp.); 

• wymóg ograniczenia konserwacji do minimum (wynikający z konstrukcji urządzenia); 

• wdrożenie środków redundancji; 

• odpowiednie urządzenia do obsługi platformy (lądowisko, dźwig, wciągniki itp.); 

• przeszkolony personel konserwacyjny i procedury szkoleniowe; 

• system oznakowania identyfikujący każdy element wyposażenia (obecnie brak uzgodnionej normy); 

• niezawodne urządzenia monitorujące; 

• stosowanie materiałów niekorozyjnych (orurowanie, zawory itp.), szczególnie w miejscach 

narażonych, wymóg ograniczenia konserwacji do minimum przez cały okres eksploatacji stacji; 

• zdalne zautomatyzowane sterowanie ustawieniami/nastawami (konfiguracje przekaźników); 

• zdalne sterowanie diagnostyką i usuwaniem awarii. 

Należy uwzględnić określenie optymalnych wymagań w zakresie konserwacji (w tym wymiany i prób) 

urządzeń, układów wtórnych i komponentów przy zastosowaniu systematycznego podejścia do 

planowania konserwacji. 

  

Ta metoda analizy niezawodności (zob. punkt 2.6 w CZĘŚCI III) powinna uwzględniać wpływ 

rodzaju awarii/uszkodzenia (konsekwencje dla bezpieczeństwa, awaryjność, czas do naprawy, koszty 

itp.), wykrywalność i redundancję (zabezpieczenia N-1). 

2.1.2. Instrukcja eksploatacji 

Instrukcje eksploatacji są wymagane dla wszystkich urządzeń zamontowanych na morskiej stacji 

elektroenergetycznej. Personel obsługujący te systemy i urządzenia zostanie przeszkolony zgodnie  

z procedurami eksploatacyjnymi. W przypadku urządzeń krytycznych personel będzie posiadał kompetencje 

w zakresie sposobu ich obsługi. 

Cały personel powinien być przeszkolony z obsługi urządzeń ratowniczych, natomiast proste instrukcje 

powinny być zamocowane w pobliżu lub na urządzeniach ratowniczych (LSA). 

W przypadku czynności związanych z konserwacją i serwisem należy przygotować instrukcje i instruktaż 

przed przystąpieniem do prac dla personelu wykonującego te czynności. Zwłaszcza dla prac opisanych w tabeli 

2.1.2.-1 poniżej. 

Tabela 2.1.2.-1 Prace potencjalnie niebezpieczne, dla których powinny zostać opracowane instrukcje 

Praca potencjalnie niebezpieczna Opis 

Wejście do przestrzeni zamkniętej lub ograniczonej W tym wejście do przestrzeni niebezpiecznych/zagrożonych 

wybuchem 
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Prace elektryczne ogólne i przy niskim napięciu 

(poniżej 1000 V) 

W tym prace przy rozdzielnicach itp. 

Prace elektryczne przy wysokim napięciu 

(1000 V i więcej) 

W tym prace przy rozdzielnicach itp. 

Prace pożarowo niebezpieczne W tym spawanie łukowe, cięcie gazowe lub szlifierkami 

Prace związane z zespołami krytycznymi, maszynami lub 

układami sterowania 

Mogą obejmować konserwację lub modyfikacje 

oprogramowania 

Prace przy instalacjach zawierających zmagazynowaną 

energię 

Łącznie z układami ciśnieniowymi lub wszelkimi układami 

wymagającymi montażu konstrukcji pod napięciem. 

Prace na pokładzie w niekorzystnych warunkach 

atmosferycznych 

W szczególności na statkach o niskiej wysokości części 

nadwodnej 

Prace na wysokości lub za burtą Prace na każdej wysokości, jeżeli upadek może spowodować 

obrażenia personelu 

Prace na zewnątrz poręczy wokół każdego pokładu 

otwartego. 

Inne prace nierutynowe W tym między innymi nierutynowe operacje wciągania i 

podnoszenia. 

2.2. Urządzenia i układy elektryczne 

2.2.1. Transformatory potrzeb własnych 

Transformatory potrzeb własnych powinny być wyposażone w przetwornice, wskaźniki i zawory niezbędne 

do obsługi i konserwacji. System zabezpieczeń (pompa zasilająca wody pożarowej) lub układy podstawowe 

(pompy układu chłodzenia) powinny być monitorowane przez system SCADA. 

2.2.1.1. Procedura prób 

Na platformie można przeprowadzić trzy rodzaje prób transformatora potrzeb własnych: 

• próby przed rozruchem, 

• próby okresowe, 

• próby awaryjne. 

2.2.1.1.1. Próby przed rozruchem 

Przed uruchomieniem transformatora na platformie zaleca się wykonanie następujących prób: 

• pomiar rezystancji uzwojeń, 

• pomiar rezystancji izolacji, 

• pomiar przekładni transformatora, 

• próba grupy połączeń, 

• próby zwarciowe, 

• próby otwartego obwodu, 

• próby wytrzymałości dielektrycznej, 

• próby podobciążeniowego / bezobciążeniowego przełącznika zaczepów, 

• próby szczelności olejowej. 

Pomiar rezystancji uzwojeń transformatora można wykonać metodą mostkową. Metoda ta polega na 

porównaniu nieznanej rezystancji uzwojenia z rezystancją znaną na podstawie pomiaru.  

Odczyt z galwanometru będzie zerowy po zrównoważeniu prądów przepływających przez odnogi obwodu 

mostka. 

Pomiar rezystancji izolacji jest wykonywany pomiędzy uzwojeniem pierwotnym a ziemią, uzwojeniem 

wtórnym a ziemią, a na koniec pomiędzy uzwojeniem pierwotnym i wtórnym. Wyniki pomiarów powinny 

mieścić się w określonym zakresie w zależności od napięcia roboczego transformatora. 

Przekładnię transformatora można zmierzyć przyjmując obniżone napięcie po stronie pierwotnej lub wtórnej 

transformatora, a następnie porównując je z napięciem wyjściowym. Zmierzone napięcie powinno odpowiadać 

przekładni znamionowej transformatora. 
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Grupa połączeń transformatora jest istotna dla prawidłowej pracy równoległej transformatorów.  

Każdy transformator powinien przejść próbę grupy połączeń transformatora, aby zapewnić wymaganą grupę 

połączeń transformatora. Kolejność faz lub kolejność, w której fazy osiągają maksymalne napięcia dodatnie, 

musi być identyczna dla dwóch równolegle połączonych transformatorów. Jeżeli kolejność ta nie jest 

identyczna podczas cyklu pracy, każda para faz zostanie zwarta. 

Próbę zwarciową i próbę otwartego obwodu przeprowadza się w celu określenia strat mocy w transformatorze. 

Próbę wytrzymałości dielektrycznej przeprowadza się na oleju transformatorowym za pomocą próbnika 

wytrzymałości dielektrycznej. Podczas próby na elektrody sferyczne zanurzone w niewielkiej kąpieli olejowej 

oddzielonej szczeliną o szerokości 2 mm podawane jest wysokie napięcie. Wartość podanego napięcia zależy 

od rodzaju i wieku badanego oleju transformatorowego. Rejestrowane jest napięcie przebicia, które jest 

wytrzymałością dielektryczną oleju. Uzyskane wartości są porównywane z wymaganiami określonymi  

w specyfikacji producenta oleju. Ponadto olej transformatorowy jest również badany chemicznie w celu 

określenia jego zawartości wody i kwasu. 

Stan przełączników zaczepów można sprawdzić na zasadzie kontroli wzrokowej. Kontrola ta może służyć do 

wykrywania pogorszenia stanu widocznych części podobciążeniowego przełącznika zaczepów (OLTC).  

W przypadku trudno dostępnych „niewidocznych” części mechanicznych zaleca się przeprowadzenie 

dodatkowych prób w celu określenia stanu podobciążeniowego przełącznika zaczepów. 

Metody diagnostyczne stanów podobciążeniowego przełącznika zaczepów można podzielić na następujące 

grupy: 

• Analiza stanu oleju i izolacji: 

o Analiza rozpuszczonych gazów (DGA), 

o Profilowanie cząstek, 

• Analiza styków przełącznika zaczepów: 

o Pomiar rezystancji statycznej, 

o Pomiar rezystancji dynamicznej, 

o Obliczenia rezystancji dynamicznej, 

• Analiza mechaniczna: 

o Metoda diagnostyki wibroakustycznej. 

2.2.1.1.2. Próby okresowe 

Przeprowadza się okresowe próby transformatorów w celu określenia ich stanu. Próby te przeprowadza się  

z częstotliwością określoną przez producenta. Próby te obejmują: 

• próby wytrzymałości dielektrycznej, 

• pomiar rezystancji izolacji, 

• kontrolę szczelności zaworów obejściowych, 

• przekaźniki wyłączenia awaryjnego i zabezpieczenia. 

2.2.1.1.3. Próby awaryjne 

Zaleca się przeprowadzenie tych prób w przypadku awarii spowodowanej nieprawidłowym działaniem 

transformatora. Przeprowadzane próby zależy od rodzaju stwierdzonej awarii. W sytuacji awaryjnej,  

gdy celem jest jak najszybsze uruchomienie transformatora, zaleca się przeprowadzenie próby związanej  

z rodzajem zaistniałej awarii. 

2.2.1.1.4. Obsługa i konserwacja 

• Gospodarka olejowa 

Transformatory potrzeb własnych o budowie olejowej są hermetycznie uszczelnione. Należy zwrócić 

uwagę na czynnik izolacyjny o wysokiej temperaturze zapłonu. 

• Naprawa i wymiana: 

Zwarcie w transformatorze potrzeb własnych może obniżyć moc potrzeb własnych. 

• Plan wymiany: 
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Na etapie projektowania należy uwzględnić uwarunkowania dotyczące częstości wymiany 

transformatora potrzeb własnych. 

2.2.1.2. Oświetlenie 

Wszystkie rutynowe próby, kontrole i konserwacje należy zaplanować zgodnie z wytycznymi producenta oraz 

zgodnie z wymaganiami w celu uzyskania określonego standardu wykonania. 

Rutynowe czynności zazwyczaj obejmują: 

• sprawdzenie agregatów prądotwórczych napędzanych silnikami w celu zweryfikowania,  

czy odpowiednio zasilają oświetlenie awaryjne (jest to zazwyczaj wykonywane z innych powodów). 

• potwierdzenie (centralnego) ładowania akumulatorów (jest to zazwyczaj wykonywane z innych 

powodów). 

• próba krótkotrwała w celu sprawdzenia, czy wszystkie oprawy oświetleniowe działają. 

• próba pełnego czasu pracy akumulatorów (należy zminimalizować wpływ czasu ładowania 

akumulatorów, np. poprzez próby naprzemiennych opraw oświetleniowych). Preferowana może być 

próba rozładowania 2/3 ze sprawdzeniem wydajności akumulatorów, zob. BS EN 6203412 (podczas 

prób akumulatory nie powinny być całkowicie rozładowane, ponieważ stwarza to ryzyko, że w czasie 

rzeczywistego użytkowania będą niesprawne). 

Baterie i akumulatory mają ograniczoną żywotność, zatem należy regularnie sprawdzać ich stan i w razie 

potrzeby wymieniać je. Na przykład niektóre akumulatory kwasowo-ołowiowe mogą mieć zadowalającą 

żywotność w okresie 5 lat w normalnej temperaturze otoczenia, natomiast krótszą w wysokiej temperaturze. 

Dzięki regularnym kontrolom wzrokowym można uniknąć większości poważnych usterek i problemów 

związanych z oświetleniem awaryjnym. W ten sposób można przeprowadzić zewnętrzną kontrolę 

wyposażenia i oznaczenia dróg ewakuacyjnych pod kątem zużycia części, korozji itp. Oznaczenia należy 

również sprawdzać pod kątem ich ważności i wymieniać podczas przenoszenia sprzętu ochronnego (np. łodzi 

ratunkowych, kamizelek ratunkowych) do innego miejsca. 

2.2.1.3. Układ bezprzerwowego zasilania (UPS) 

2.2.1.3.1. Procedura prób 

Układy UPS należy sprawdzać pod kątem braku przysiadu napięcia po odłączeniu zasilania (symulowana 

awaria napięcia). 

Układ bezprzerwowego zasilania powinien pracować z przewidywanym obciążeniem (w trybie podtrzymania 

akumulatorowego) przez czas określony wymaganiami dla rzeczywistego układu oraz odpowiednimi 

przepisami. Próbę tę przeprowadza się w celu wykazania prawidłowej pracy układu. 

Układy UPS powinny zostać sprawdzone pod kątem funkcjonowania podczas wyłączania i załączania 

zasilania głównego. Należy również sprawdzić działanie alarmów (sygnalizacji) i funkcji monitorowania. 

Zaleca się sprawdzenie wentylacji pomieszczeń i skrzynek akumulatorów oraz przekrojów kanałów 

wentylacyjnych, poprawności wymaganych naklejek ostrzegawczych i tabliczek informacyjnych. 

Układy akumulatorów powinny być poddawane planowej konserwacji zgodnie z wymaganiami producenta. 

Producent układu UPS powinien dostarczyć protokół z próby układu UPS zawierający informacje o budowie, 

typie, numerze seryjnym i wszystkich specyfikacjach, w tym wyniki wszelkich wymaganych prób 

fabrycznych. 

2.2.3.3.2. Konserwacja 

Jeżeli akumulatory są przystosowane do pracy w instalacjach podstawowych i awaryjnych, należy opracować 

harmonogram konserwacji akumulatorów zgodnie z wymaganiami producenta lub instrukcją. 
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Harmonogram powinien uwzględniać: 

• terminy cykli konserwacji / wymiany, 

• datę ostatniej konserwacji i/lub wymiany, 

• w przypadku przechowywanych akumulatorów na wymianę - datę produkcji i okres trwałości. 

2.2.1.4. Części zamienne 

Gospodarka częściami zamiennymi musi uwzględniać zasady konserwacji i napraw opisane w punkcie 2.7.8. 

CZĘŚCI III. 

2.2.1.4.1. Wykaz norm 

2.2.1.4.1.1. Badania i zasady 

1. Conference Paper -

Modelling of spare parts 

storage strategies for 

offshore wind (Referat z 

konferencji – 

Modelowanie strategii 

składowania części 

zamiennych dla morskich 

farm wiatrowych) 

Jäger-Roschko, Moritz; Weigell, Jürgen; Jahn, Carlos 

(2019) : Modelling of spare parts storage strategies for 

offshore wind (Modelowanie strategii składowania części 

zamiennych dla morskich farm wiatrowych), w: Jahn, 

Carlos Kersten, Wolfgang Ringle,Christian M. (Red.): 

Digital Transformation in Maritime and City Logistics: 

Smart Solutions for Logistics (Transformacja cyfrowa w 

logistyce morskiej i miejskiej: Inteligentne rozwiązania dla 

logistyki). Materiały z Międzynarodowej Konferencji na 

temat Logistyki w Hamburgu (HHICL), Tom. 28, ISBN 

978-3-7502-4949-3, epubli GmbH, Berlin, str. 83-108 

2. Publikacja IMGW Aktualizacja wstępnej oceny środowiskowej wód morskich 

2.2.1.4.2. Informacje ogólne 

Części zamienne do urządzeń stacji morskiej można oszacować podczas konserwacji i napraw zgodnie  

z opisem w punkcie 2.7.8 w CZĘŚCI III dokumentu. 

W planach eksploatacji i konserwacji należy uwzględnić ograniczoną dostępność części zamiennych.  

W fazie eksploatacji MFW koszty logistyki są dość wysokie (17%) [1]. W celu zmniejszenia tych kosztów 

należy wykonać wspomniane powyżej opracowania, w tym wdrożyć strategię dotyczącą części zamiennych. 

 

Rysunek 2.2.1.4.2-1 Propozycja autorów publikacji [1] 

Przegląd modelu agentowego, w tym przepływ materiałów i informacji 

EN PL 

Model Boundary Granica modelu 

Order of Spare Parts Zamówienie części zamiennych 
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Weather Forecast Prognoza pogody 

Failure Notice Zgłoszenie awarii 

Control Center Centrum sterowania 

Mission Planning Planowanie misji 

CTV (daily) 
Jednostka do transportu obsługi 

(codziennie) 

Central Warehouse Magazyn centralny 

Land Transport Transport lądowy 

Harbour Port 

Decentral Warehouse Magazyn zdecentralizowany 

Helicopter (instead of CTV) 
Śmigłowiec (zamiast jednostki to transportu 

obsługi) 

Spare Parts (from supplier) Części zamienne (od dostawcy) 

Crane vassel (as needed) Dźwig pływający (w razie potrzeby) 

Sea Transport Transport morski 

OWT MFW 

Only one wind park is displayed for better 

clarity 

Dla lepszej przejrzystości pokazano tylko 

jedną farmę wiatrową 

Material Flow Przepływ materiału 

Information Flow Przepływ informacji 

 

Przedstawiony powyżej model logistyki części zamiennych dla MFW można przyjąć również dla OSS. 

Zgodnie z modelem istnieją trzy sposoby dostarczenia części zamiennych na OSS, jeżeli nie są one 

przechowywane na platformie: 

 

Rysunek 2.2.1.4.2-2 Rodzaj transportu części zamiennych na podstawie publikacji [1] 

EN PL 

Sea Transport Transport morski 

Weather Restriction Ograniczenia pogodowe 

Value Wartość 

Spare Parts Części zamienne 

CTV CTV 

Crane vessel Dźwig pływający 

Helicopter Śmigłowiec 

Significant wave height Znaczna wysokość fal 

Wind speed Prędkość wiatru 

 

Rodzaje części zamiennych przedstawiono poniżej: 
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Rysunek 2.2.1.4.2-3 Kategorie części zamiennych na podstawie publikacji [1] 

EN PL 

Spare Part Category Kategoria części zamiennych 

Number of Parts Liczba części 

Share all Rate 
Procentowy udział w całkowitym 

wskaźniku awaryjności 

Over-Failure  

Replenishment Tie Czas uzupełnienia zapasów 

Spare Part Price Cena części zamiennych 

1 or 2 weeks 1 lub 2 tygodnie 

10 weeks 10 tygodni 

 

Porównanie średniego stanu pogody na Morzu Bałtyckim: 

 

Rysunek 2.2.1.4.2-4 Prędkość i kierunek wiatru na Morzu Bałtyckim w części polskiej Morza Bałtyckiego [2] 
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Tabela 2.2.1.4.2-1 Częstotliwość (%) równa lub większa od alarmowego poziomu wody - mierzona na wybrzeżu każdego 

miesiąca. Dane za lata 2011-2016, na podstawie publikacji [2] 

Stacja 
Poziom 

alarmowy 

[m] 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Świnoujście 

Basen 

Bornholmski 

Zachodni 

5,6 2,89 0,51 0,45 0,3     0,12 1,88 0,99 2,73 

Kołobrzeg 

Basen 

Bornholmski 

Zachodni 

5,7 3,02 0,91 0,09 0,05      0,2 0,49 2,53 

Ustka 

Basen 

Bornholmski 

Wschodni 

5,7 2,64 0,69  0,02      0,16 0,44 2,35 

Władysławowo 

Basen 

Gotlandzki 

Wschodni 

5,5 9,45 0,93 0,11 0,21   0,04 0,07 0,9 3,05 2,45 10,87 

Port Północny 

w Gdańsku 

Basen Gdański 

5,5 11,36 1,5 0,25 0,37   0,09 0,27 1,94 4,14 3,15 13,26 

 

Zgodnie z publikacją [1]: Głównym skutkiem właściwego zarządzania częściami zamiennymi jest 

maksymalizacja przychodów poprzez zwiększenie średniego czasu między naprawami, a nie zmniejszenie 

kosztów. Jest to zbieżne z doświadczeniami autorów niniejszego opracowania. 

Z innego punktu widzenia autorzy publikacji [3] doszli do podobnego wniosku, że: Można zauważyć,  

że najbardziej ekonomiczna ilość zapobiegawczych wymian podzespołów jest równa wielkości 

zapotrzebowania przewidywanego przez rozkład dwumianowy, który opisuje prawdopodobieństwo awarii  

z uwzględnieniem wskaźnika zagrożenia Weibulla. Nawet jeżeli awarii nie można przewidzieć w zasadach 

prowadzenia konserwacji jako określonego zdarzenia, wielkość zapotrzebowania obliczona na podstawie ram 

stanowi cenny wskaźnik planowania części zamiennych i konserwacji profilaktycznej. 

Podsumowanie wszystkich strategii dotyczących części zamiennych musi zostać bardzo dobrze 

przeanalizowane przy użyciu modeli matematycznych, aby pomóc w skutecznej organizacji eksploatacji  

i konserwacji. 

2.2.1.5. Urządzenia telekomunikacyjne 

Wykaz zalecanych części zamiennych do systemu telekomunikacyjnego należy opracować w uzgodnieniu  

z dostawcą urządzeń. Należy również zapewnić, aby części zamienne i oprogramowanie zostały zamówione 

na okres co najmniej 1 roku po zaprzestaniu ich produkcji przez producenta. 

Instalacja powinna być zaprojektowana w sposób umożliwiający łatwą wymianę elementów na części 

zamienne. 

Elementy zamienne po montażu powinny wymagać wyłącznie do niewielkich regulacji lub kalibracji. 

Należy przewidzieć różne scenariusze awarii oraz opracować prawdopodobieństwo ich wystąpienia na tej 

podstawie jako dokument na temat niezbędnych elementów zamiennych. 
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3. Monitorowanie 

3.1. Wykaz norm 

3.1.1. Przepisy, normy i standardy 

1. 
ISO 16587:2004 Drgania mechaniczne i wstrząsy – Parametry eksploatacyjne do 

monitorowania stanu konstrukcji 

2. 
Seria IEC60400-25 Komunikacja w zakresie monitorowania i sterowania elektrownią 

wiatrową 

3. 
SOLAS Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu 

4. 
Międzynarodowy kodeks 

środków ratunkowych 

(LSA) 

Zbiór zasad dotyczących urządzeń ratunkowych 

5. 
 Kodeks MODU IMO  Kodeks MODU dotyczący budowy i wyposażenia ruchomych 

morskich jednostek wiertniczych  
 

3.1.2. Dokumenty odniesienia 

6. 
Publikacja PRS nr 105/P Jednostki morskie, stałe platformy i urządzenia morskie 

7. 
DNV-GL-ST-0145 Morskie stacje elektroenergetyczne 

8. 
 DNVGL-ST-0378 Norma dotycząca urządzeń dźwigowych na morzu i platformach 

 

3.2. Monitorowanie morskiej stacji elektroenergetycznej 

 Strategia monitorowania jest w dużej mierze związana z konserwacją zgodnie z opisem w części III 

punkt 2.7.8. Zasady konserwacji i napraw. Przedstawiony poniżej zakres i harmonogram są zalecane jako 

minimum, ale mogą ulec znacznej zmianie ze względu na wybraną strategię konserwacji.  

Zaleca się przeprowadzanie dwóch rodzajów przeglądów okresowych: 

• przegląd roczny, 

• przegląd co pięć lat. 

Monitoring morskiej stacji elektroenergetycznej powinien obejmować: 

• wyposażenie elektryczne, 

• urządzenia mechaniczne i instalacje rurociągowe, 

• wytrzymałość konstrukcji, 

• materiały i spoiny stosowane przy budowie, modyfikacjach i naprawie konstrukcji i urządzeń morskiej 

stacji elektroenergetycznej, 

• układy wentylacji, 

• alarmy i ochrona przeciwpożarowa, 

• alarmy i ochrona przed wybuchem, 

• systemy i urządzenia radiowe, nawigacyjne i sygnalizacyjne, 

• urządzenia ratownicze, 

• drogi ewakuacyjne, 

• systemy i urządzenia ochrony środowiska, 

• urządzenia dźwigowe, 

• urządzenia lądowiska dla śmigłowca. 

 Przeglądy roczne i co pięć lat przeprowadza Jednostka Notyfikowana. W zależności od wymagań 

Jednostki Notyfikowanej mogą być wymagane dodatkowe przeglądy okresowe, takie jak badania pośrednie 

lub doraźne. Zakres i termin przeglądów okresowych ustala operator stacji i Jednostka Notyfikowana. 



 
 

 

Strona 487 z 511 
 
 

 Morska stacja elektroenergetyczna będzie poddawana dodatkowym przeglądom po uszkodzeniu w 

przypadku uszkodzenia któregokolwiek z elementów objętych monitoringiem. Należy wdrożyć środki 

zapobiegające przyszłym awariom. Operator stacji elektroenergetycznej jest zobowiązany do jak najszybszego 

zgłoszenia uszkodzenia Jednostce Notyfikowanej. 

3.2.1. Przeglądy roczne 

3.2.1.1. Wyposażenie elektryczne i automatyka 

3.2.1.1.1. Awaryjne źródła zasilania elektrycznego 

• próba eksploatacyjna awaryjnego agregatu prądotwórczego; 

• próba akumulatorów awaryjnych. 

3.2.1.1.2. Urządzenia rozdzielcze 

• oględziny rozdzielnic głównych i awaryjnych, rozdzielnic świateł pozycyjnych, urządzeń do 

ładowania akumulatorów wraz z wentylacją akumulatorni, pulpitami sterowniczymi i monitorującymi, 

instalacjami połączeń z lądem, pól i zacisków rozdzielnic. 

3.2.1.1.3. Instalacje do przetwarzania energii elektrycznej zasilające odbiory 

podstawowe 

• próby eksploatacyjne. 

3.2.1.1.4. Napędy elektryczne podstawowych zespołów (w tym urządzeń sterowniczych 

i monitorujących): pomp, sprężarek powietrza, wentylatorów, drzwi wodoszczelnych 

• próby eksploatacyjne. 

3.2.1.1.5. Oświetlenie podstawowe i awaryjne przedziałów oraz miejsc ważnych  

z punktu widzenia bezpieczeństwa morskiej stacji elektroenergetycznej 

• kontrole wzrokowe. 

• próby eksploatacyjne. 

3.2.1.1.6. Wewnętrzne systemy telekomunikacji i sygnalizacji elektrycznej (służbowa 

komunikacja telefoniczna, system alarmu ogólnego (ewakuacyjnego)) 

• próby eksploatacyjne. 

3.2.1.1.7. Układ automatyki agregatów prądotwórczych 

• próby eksploatacyjne. 

3.2.1.1.8. System bezpieczeństwa silników napędzających zespoły prądotwórcze 

• próby eksploatacyjne. 

3.2.1.1.9. Systemy automatyki pomp, sprężarek i systemów bezpieczeństwa 

• próby eksploatacyjne. 

3.2.1.1.10. Układ wentylacji wraz z systemem ostrzegania i sygnalizacji 

• próby eksploatacyjne, 

• kontrole wzrokowe. 

3.2.1.2. Elementy konstrukcji i wyposażenie pokładowe 

• badanie części nadwodnej fundamentu morskiej stacji elektroenergetycznej, w tym w szczególności 

strefy rozprysku; 

• zewnętrzne badanie konstrukcji morskiej stacji elektroenergetycznej (poszycie dolne, boczne  

i pokładu otwartego); 

• badanie wszystkich zrębnic, poręczy, kolektorów wentylacyjnych i powietrza na pokładach; 
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• badania i próby działania drzwi zewnętrznych, włazów bocznych, urządzeń zamykających włazy, 

włazów i wyjść ewakuacyjnych; 

3.2.1.3. Urządzenia mechaniczne i instalacje rurociągowe 

3.2.1.3.1. Silniki spalinowe 

• badania i próby eksploatacyjne układu zabezpieczeń silnika; 

• próby eksploatacyjne układów rozruchowych. 

3.2.1.3.2. Pompy 

• badanie zewnętrzne; 

• próby eksploatacyjne. 

3.2.1.3.3. Sprężarki i zbiorniki ciśnieniowe 

• badanie zewnętrzne; 

• próby eksploatacyjne sprężarek; 

• próba eksploatacyjna zaworów bezpieczeństwa. 

3.2.1.3.4. Rurociągi, w tym armatura 

• badanie zewnętrzne; 

• próby eksploatacyjne zaworów ze szczególnym uwzględnieniem zaworów zdalnie zamykanych; 

• badania i próby eksploatacyjne systemów zabezpieczeń rurociągów. 

3.2.1.4. Systemy przeciwpożarowe 

3.2.1.4.1. Informacje ogólne 

• sprawdzenie, czy Plan kontroli przeciwpożarowej jest aktualny, zatwierdzony przez administrację  

i udostępniony w łatwo dostępnym miejscu; 

• sprawdzenie dokumentacji eksploatacyjnej w zakresie konserwacji i bezpieczeństwa; 

• sprawdzenie gotowości eksploatacyjnej i utrzymania stałych instalacji gaśniczych, systemów 

sygnalizacji pożarowej i urządzeń przeciwpożarowych; 

• sprawdzenie wymaganych protokołów z okresowych badań/prób eksploatacyjnych instalacji  

i urządzeń gaśniczych wykonywanych przez certyfikowane stacje serwisowe; 

• sprawdzenie, czy wszystkie zawory/sterowniki/inne elementy uruchamiające instalacje gaśnicze  

i elementy z nimi związane, takie jak zatrzymanie wentylatorów układu wentylacji, zamknięcie 

otworów do przestrzeni chronionych gazową instalacją gaśniczą, zamknięcie zaworów na rurociągach 

zasilających silników, zatrzymanie pomp przesyłowych paliwa itp. są wyraźnie oznakowane 

odpowiednimi oznaczeniami/tabliczkami w celu ich identyfikacji oraz oznaczone tabliczkami  

z symbolem stosowanym w planie kontroli przeciwpożarowej; 

• sprawdzenie, czy instrukcje eksploatacji znajdują się na stanowiskach sterowania instalacji 

gaśniczych; 

• sprawdzenie wymaganych części zamiennych do instalacji/urządzeń gaśniczych pod kątem zgodności 

z zaleceniami producenta; 

• sprawdzenie, czy w obszarach mieszkalnych nie gromadzą się niepotrzebne odpady/śmieci łatwopalne 

oraz czy kosze/pojemniki na odpady palne są wykonane z materiałów niepalnych, nie mają otworów 

i są szczelnie przykryte. 

3.2.1.4.2. Pasywna ochrona przeciwpożarowa 

• badanie zewnętrzne przegród pożarowych klasy A i B - sprawdzenie stanu izolacji, szczelności 

przepustów rurociągów, stanu kanałów wentylacyjnych i kablowych, szczelności urządzeń 

zamykających otwory; 

• zewnętrzne badanie konstrukcji zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym schodów, systemów 

wentylacji, okien i świetlików oraz stosowania materiałów łatwopalnych w celu potwierdzenia braku 

zmian konstrukcyjnych; 

• zewnętrzne sprawdzenie wszystkich drzwi pożarowych; 
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• próba eksploatacyjna wszystkich samozamykających (na zawiasach i przesuwnych) drzwi 

pożarowych; 

• próba działania zdalnego zwalniania wszystkich drzwi pożarowych przeznaczonych do stałego 

utrzymywania w pozycji otwartej z nastawni i ich zwalniania z położenia z obu stron drzwi; 

• próba działania sygnalizacji na panelu wskaźnikowym drzwi pożarowych w nastawni; 

• próba działania mechanizmu zwalniania drzwi, pozwalającego na automatyczne zamknięcie drzwi  

w przypadku zakłóceń systemu sterowania lub centralnego zasilania. 

3.2.1.4.3. Główny układ wody na cele przeciwpożarowe 

• zewnętrzne badanie elementów układu takich jak: pompy pożarowe, zawory odcinające, rurociągi 

narażone na uszkodzenia, zawory hydrantowe, prądownice, węże ppoż., skrzynki hydrantowe, bębny 

na węże, międzynarodowe połączenia z lądem itp.; 

• próba eksploatacyjna wszystkich pomp pożarowych (w tym awaryjnej pompy pożarowej) – 

sprawdzenie dotrzymania wymaganego natężenia przepływu i ciśnienia; 

• sprawdzenie urządzenia do zalewania pompy znajdującej się powyżej poziomu wody; 

• sprawdzenie zaworów upustowych wszystkich pomp pożarowych pod kątem prawidłowej nastawy 

ciśnienia; 

• sprawdzenie, czy wszystkie filtry/filtry siatkowe stosowane w układzie są wolne od zanieczyszczeń; 

• próby eksploatacyjne wszystkich zaworów odcinających/zamykających oraz wszystkich zaworów 

hydrantowych; 

• próba pomp pożarowych uruchamianych zdalnie; 

• próba automatycznego uruchomienia pompy pożarowej, po otwarciu zaworu hydrantowego i spadku 

ciśnienia w układzie - w przypadku układów ciągle zalanych; 

• próba zbiornika hydroforowego z utrzymaniem ciśnienia w układzie, sprawdzenie ilości wody  

i sprężonego powietrza (w przypadku układu pod stałym ciśnieniem); 

• próba działania układów odwadniających/zapobiegających zamarzaniu rurociągów narażonych na 

zamarzanie; 

• próba działania wybranych króćców węży wodnych z wężami pożarniczymi - należy poddać próbie 

co najmniej 20% całkowitej liczby króćców i węży pożarniczych zamontowanych na morskiej stacji 

elektroenergetycznej; 

• próba szczelności wybranych węży pożarniczych - co najmniej 20% łącznej liczby węży pożarniczych 

zamontowanych na morskiej stacji elektroenergetycznej zostanie poddana próbie przy maksymalnym 

ciśnieniu w instalacji, tak aby wszystkie węże pożarnicze zostały poddane próbie w ciągu 5 lat. 

3.2.1.4.4. Instalacje zraszaczowe 

• zewnętrzne badanie elementów instalacji, takich jak zawory, rurociągi, dysze zraszające itp.; 

• próba działania wszystkich zaworów odcinających; 

• próba eksploatacyjna (zasilanie wodą) odcinków rurociągów; 

• próba działania układów odwadniających/zapobiegających zamarzaniu rurociągów narażonych  

na zamarzanie; 

• sprawdzenie, czy wszystkie elementy sterowania układu są wyraźnie oznaczone; 

• przedmuch rurociągów i dysz układu sprężonym powietrzem lub azotem. 

3.2.1.4.5. Instalacja gaśnicza pianowa 

• zewnętrzne badania elementów instalacji takich jak zbiorniki koncentratu pianotwórczego, działka 

wodne, aplikatory piany, pompy wody i koncentratu pianotwórczego, pompy, zawory, orurowanie, 

dysze itp.; 

• próba eksploatacyjna pomp zasilających wody i pomp koncentratu pianotwórczego – sprawdzenie 

natężenia przepływu i ciśnienia; 

• sprawdzenie, czy zawory upustowe wszystkich pomp są prawidłowo ustawione; 

• sprawdzenie, czy wszystkie filtry/filtry siatkowe stosowane w układzie są wolne od zanieczyszczeń; 

• próby działania wszystkich zaworów odcinających instalacji; 

• próba działania układów odwadniających / zapobiegających zamarzaniu rurociągów narażonych  

na zamarzanie; 
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• próba działania wszystkich działek wodnych i pianowych (z użyciem wody) - sprawdzenie 

ręcznego/zdalnego sterowania działkami (sprawdzenie obrotów w poziomie i pionie / ruchu 

prądownicy działka przy maksymalnych kątach wyrzutu), sprawdzenie stopnia wyrzutu wody; 

• próba działania działek pianowych z wykorzystaniem piany – kontrola wzrokowa jakości 

wytworzonej piany; 

• próba działania prądownic pianowych - kontrola wzrokowa jakości wytworzonej piany; 

• próba szczelności wszystkich dostępnych w zespole króćców węży pożarniczych przy maksymalnym 

ciśnieniu w instalacji; 

• sprawdzenie ilości koncentratu pianotwórczego. Ilość koncentratu pianotwórczego nie może być 

mniejsza niż ilość podana w zatwierdzonej dokumentacji; 

• sprawdzenie ważności okresowego badania laboratoryjnego koncentratu pianotwórczego.  

Pierwsze badanie przeprowadza się 3 lata po dostarczeniu koncentratu do stacji elektroenergetycznej, 

a każde kolejne badanie – w odstępach rocznych. 

3.2.1.4.6. Instalacja gaśnicza CO2 

 Podczas prowadzenia prób instalacji gaśniczych CO2, mając na uwadze bezpieczeństwo, należy 

przewidzieć zaślepienie kolektora z podłączonymi butlami CO2 za pomocą regulowanego kołnierza (jeśli jest 

zamontowany) lub odcięcie kolektora od rurociągów przesyłowych CO2 do pomieszczeń. 

• badanie zewnętrzne stanowiska CO2; sprawdzenie: zamknięć na klucz, izolacji termicznej 

pomieszczenia, otworów wentylacyjnych / wentylacji mechanicznej, termometru, urządzeń do 

ważenia butli z dwutlenkiem węgla, instrukcji obsługi instalacji, tabliczek informacyjnych na 

zaworach itp.; 

• badanie zewnętrzne elementów instalacji, takich jak: butli CO2, zabezpieczenia butli, węży 

elastycznych, szaf sterowniczych, głównych zaworów odcinających / zaworów rozdzielczych, 

rurociągów, dysz zraszających itp. Butle z oznakami nieszczelności, korozji, wgnieceniami lub 

odkształceniami należy wymienić na nowe lub poddać próbie hydraulicznej; 

• sprawdzenie, czy wszystkie węże elastyczne są w prawidłowym stanie technicznym i są odpowiednio 

dokręcone; 

• sprawdzenie szczelności połączeń wszystkich rurociągów pilotowych; 

• sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa na rozdzielaczu / odcinkach rurociągów pod kątem 

prawidłowych nastaw ciśnienia i wylotu zaworu bezpieczeństwa; 

• sprawdzenie ważności próby hydraulicznej wszystkich zbiorników ciśnieniowych instalacji; 

• przedmuch sprężonym powietrzem lub azotem wszystkich rurociągów i dysz zraszających 

transportujących CO2 do każdej chronionej przestrzeni, po podłączeniu sprężonego powietrza lub 

azotu do króćca rozdzielacza. Sprawdzenie drożności każdej dyszy w chronionej przestrzeni poprzez 

nałożenie plastikowego worka na wylot dyszy oraz sprawdzenie, czy worek ulega napełnieniu lub 

sprawdzenie wyrzutu gazu za pomocą innych środków; 

• próba działania wentylacji mechanicznej stacji gaśniczej oraz próba działania oświetlenia stacji 

zasilanego z głównego i awaryjnego źródła zasilania; 

• pomiar ilości CO2 we wszystkich butlach magazynowych CO2 i we wszystkich butlach pilotowych 

(ważenie / pomiar poziomu cieczy). Dopuszczalny ubytek CO2 nie może przekroczyć 10% wymaganej 

ilości. Butle zawierające mniej niż 90% nominalnej ilości należy ponownie napełnić do wymaganego 

poziomu. Całkowita ilość CO2 jest wystarczająca do ochrony największej chronionej przestrzeni; 

• sprawdzenie, czy instalacja CO2 stosowana do ochrony przestrzeni, w których znajdują się 

zespoły/urządzenia (pomieszczenie transformatorów, pomieszczenie awaryjnego agregatu 

prądotwórczego itp.) jest wyposażona w dwa oddzielne elementy sterowania: Nr 1 - do otwierania 

zaworu głównego / zaworów rozdzielczych na rurociągu doprowadzającym CO2 do przestrzeni 

chronionej, Nr 2 - do otwierania zaworów na butlach CO2; sprawdzenie, czy te dwa elementy 

sterowania znajdują się w szafie uruchamiającej jednoznacznie oznaczonej dla danej 

przestrzeni/pomieszczenia; 

• próba działania wszystkich szaf zdalnego uruchamiania instalacji CO2. Podczas próby należy 

sprawdzić automatyczne zadziałanie sygnalizacji ostrzegawczej i zatrzymanie wentylacji  

w przestrzeniach/pomieszczeniach chronionych; 

• próba działania serwomechanizmów do zdalnego uruchamiania rzędów butli za pomocą drążków 

uruchamiających (po odcięciu drążków); 
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• sprawdzenie, czy wszystkie szafy uruchamiające są wyposażone w tabliczki identyfikacyjne  

i instrukcje obsługi; 

• próba działania wszystkich funkcji pulpitu sterowniczego instalacji. 

• próba działania zaworu głównego / wszystkich zaworów rozdzielczych na rurociągach 

transportujących CO2 do przestrzeni/pomieszczeń chronionych; 

• sprawdzenie awaryjnego zadziałania instalacji ze stacji gaśniczej CO2 (sprawdzenie możliwości 

ręcznego otwarcia każdej butli i każdego zaworu rozdzielczego oraz automatycznego zadziałania 

sygnalizacji ostrzegawczej i zatrzymania wentylacji w przestrzeniach/pomieszczeniach chronionych); 

• próba działania wizualnej i akustycznej sygnalizacji ostrzegawczej we wszystkich 

przestrzeniach/pomieszczeniach chronionych 

• próba działania zasilania sygnalizacji ostrzegawczej ze źródła awaryjnego oraz próba automatycznego 

przełączania zasilania lub zasilania z baterii akumulatorów; 

• próba działania urządzeń zamykających wszystkich otworów w przestrzeniach chronionych (drzwi 

wejściowe, żaluzje i kolektory wentylacyjne); 

• sprawdzenie szczelności przegród / pokładów zamykających wszystkie chronione przestrzenie 

(przepusty rurociągów, kabli, kanałów wentylacyjnych) oraz sprawdzenie czy przegrody / pokłady 

zawierają otwory uniemożliwiające przeprowadzenie akcji gaśniczej; 

• sprawdzenie tabliczek ostrzegawczych na wszystkich drzwiach wejściowych / włazach do 

przestrzeni/pomieszczeń chronionych; 

• po zakończeniu kontroli należy sprawdzić, czy wszystkie zawory odcinające / rozdzielcze i kołnierze 

regulowane znajdują się w prawidłowym położeniu oraz czy wszystkie wydzielone butle CO2 i butle 

pilotowe są prawidłowo podłączone do rurociągów. Sprawdzenie, czy każdy rurociąg pilotowy 

zdalnego sterowania jest zdolny do otwarcia takiej liczby butli, jaka jest wymagana do zabezpieczenia 

danej przestrzeni/pomieszczenia. Sprawdzenie, czy każda rura rurociągu pilotowego jest w stanie 

otworzyć odpowiedni zawór rozdzielczy. 

3.2.1.4.7. Instalacje gaśnicze wykorzystujące gazy inne niż CO2 

Kontrola obejmuje zakres instalacji gaśniczych CO2. 

3.2.1.4.8. Gaśnice przenośne i przejezdne 

• sprawdzenie ilości i rozmieszczenia wymaganych gaśnic na morskiej stacji elektroenergetycznej pod 

kątem zgodności z zatwierdzonym planem kontroli przeciwpożarowej; 

• podczas kontroli wymagane jest sprawdzenie ilości środka gaśniczego w gaśnicach i zasobnikach 

transportujących proszek. W przypadku ubytku czynnika większego niż 10% należy go uzupełnić; 

• sprawdzenie stanu kilku gaśnic wybranych losowo; 

• w przypadku gaśnic przejezdnych zewnętrzne badania każdego elementu gaśnicy, sprawdzenie 

ważności próby hydraulicznej dla każdego zbiornika ciśnieniowego, a dodatkowo dla gaśnic 

proszkowych - obrócenie gaśnicy do góry dnem w celu sprawdzenia, czy proszek nie osiadł; 

• sprawdzenie, czy gaśnice umieszczone na morskiej stacji elektroenergetycznej są oznaczone  

za pomocą tabliczek wykonanych z materiału fotoluminescencyjnego z symbolami stosowanymi  

w planie kontroli przeciwpożarowej; 

• sprawdzenie wyposażenia stacji w wymagane gaśnice zapasowe. 

3.2.1.4.9. Wyposażenie strażaków i urządzenia oddechowe ewakuacyjne 

• sprawdzenie ilości i rozmieszczenia wymaganych zestawów wyposażenia strażaków i aparatów 

oddechowych ewakuacyjnych pod kątem zgodności z zatwierdzonym planem kontroli 

przeciwpożarowej; 

• sprawdzenie daty próby hydraulicznej wszystkich butli z powietrzem aparatów oddechowych, 

urządzeń oddechowych ewakuacyjnych i innych butli do uzupełniania powietrza, wymagane co 5 lat; 

• sprawdzenie ważności przeglądu aparatów oddechowych i awaryjnych urządzeń oddechowych 

ewakuacyjnych przez certyfikowany punkt serwisowy zgodnie z instrukcjami producenta  

i w zalecanych przez producenta odstępach czasu. Podczas kontroli wymagane jest sprawdzenie ilości 

powietrza. W przypadku ubytku powietrza/spadku ciśnienia należy ponownie napełnić butle. 

• sprawdzanie ważności badań jakości powietrza w butli aparatu oddechowego lub wymiany powietrza, 

wymagane co 2 lata; 
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• sprawdzenie stanu masek aparatu oddechowego i zaworów regulacyjnych powietrza; 

• sprawdzenie, czy wyposażenie strażaków, tj. odzież ochronna, rękawice i buty strażackie, kaski i pasy, 

elektryczne lampki bezpieczeństwa oraz aparaty oddechowe i awaryjne urządzenia oddechowe 

ewakuacyjne są kompletne, w należytym stanie i czy wszystkie butle, w tym naboje zapasowe każdego 

wymaganego aparatu oddechowego są wystarczająco naładowane. 

3.2.1.5. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru 

• zewnętrzne badania elementów instalacji takich jak: centrala sygnalizacji pożaru, sygnalizatory, 

ręczne ostrzegacze pożarowe itp. oraz badanie kilku czujek pożarowych; 

• próba działania systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w oparciu o próbę kilku wybranych czujek 

pożarowych z wykorzystaniem urządzeń do prób, tj. urządzeń wytwarzających gorące powietrze, dym 

lub rozproszone cząstki lub wywołujących inne zjawiska symulujące pożar, na który reagują czujki – 

sprawdzenie sterowania sygnałem wejściowym z czujki pożarowej oraz zadziałania alarmu 

pożarowego na centrali pożarowej. 

• próba działania kilku wybranych ręcznych ostrzegaczy pożarowych; 

• próba działania wizualnego i akustycznego sygnału alarmowego wykrycia pożaru na centrali 

pożarowej oraz próba działania wszystkich funkcji centrali pożarowej (praca normalna, alarm  

i potwierdzenie alarmu, awaria i warunki wyciszone); 

• w przypadku systemu z indywidualnie identyfikowalnymi czujkami pożarowymi/ostrzegaczami 

pożarowymi sterowanymi ręcznie - próba działania identyfikacji danej czujki/ostrzegacza pożarowego 

sterowanego ręcznie; 

• próba działania wszystkich sygnalizatorów alarmowych i sprawdzenie automatycznego przełączania 

alarmów z sygnalizatora na ogólny system alarmowy; 

• próba działania zasilania układu ze źródła awaryjnego oraz próba automatycznego przełączania 

zasilania; 

• próba działania przekazywania informacji o wykryciu pożaru do innych systemów ochrony 

przeciwpożarowej, takich jak: systemy sygnalizacji pożaru, odstawienie wentylatorów, zamykanie 

drzwi pożarowych, zamykanie systemów oddymiania itp., o ile takie są przewidziane; 

• sprawdzenie wymaganej ilości zapasowych czujek pożarowych zgodnie z zaleceniami producenta 

systemu. 

3.2.1.6. Drogi ewakuacyjne 

• badanie wewnętrznych i zewnętrznych dróg ewakuacyjnych prowadzących do miejsc wsiadania do 

urządzeń ratowniczych - sprawdzenie czy drabiny/schody/poręcze/płyty podłogowe w obrębie dróg 

ewakuacyjnych są wykonane ze stali i są odpowiednio zabezpieczone oraz czy żadne przeszkody nie 

ograniczają dróg ewakuacyjnych; 

• sprawdzenie oznakowania i oświetlenia (zasilanego z awaryjnego źródła zasilania) dróg 

ewakuacyjnych, wyjść ewakuacyjnych i miejsc zbiórki; 

• zewnętrzne badania fotoluminescencyjnych wskaźników taśmowych i oznakowania na wszystkich 

drogach ewakuacyjnych prowadzących do miejsc zbiórki w celu sprawdzenia ich stanu; 

• próba działania oświetlenia dolnego zasilanego energią elektryczną – sprawdzenie działania każdego 

odcinka oświetlenia; 

• sprawdzenie ważności oświetlenia dolnego, wymagane co 5 lat. 

3.2.1.7 Układy wentylacji 

• badania i próby działania urządzeń zamykających główne wloty i wyloty powietrza z zewnątrz 

wszystkich układów wentylacji; 

• próba działania zdalnego odstawienia wentylatorów; 

• zewnętrzne badania wszystkich dostępnych klap pożarowych w kanałach wentylacyjnych; 

• próba działania wszystkich środków kontroli wentylacji związanych z instalacjami gaśniczymi. 

3.2.1.8 Urządzenia ratownicze 

 Monitorowanie urządzeń ratowniczych opisano częściowo w części IV pkt 3.4.2. Konserwacja 

postojowa i konserwacja. 
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Ponadto, coroczna kontrola obejmuje: 

• sprawdzenie, czy nowe urządzenia zostały zamontowane, a jeśli tak, potwierdzenie, że zostały 

zatwierdzone przed montażem i że wszelkie zmiany zostały odzwierciedlone w odpowiedniej 

dokumentacji; 

• potwierdzenie udostępnienia planów ochrony przeciwpożarowej w sposób trwały lub ewentualnie 

dostarczenie broszur na wypadek sytuacji awaryjnych oraz dostępność duplikatów planów lub broszur 

(SOLAS 74/00 Przepisy II-2/15.2.4) (SOLAS 74/88 Przepisy II-2/20); 

• potwierdzenie dostępności listy kontrolnej i instrukcji konserwacji pokładowych urządzeń 

ratowniczych (SOLAS 74/00 Przepisy III/36); 

• badanie i próby systemu alarmu ewakuacyjnego (SOLAS 74/88 Przepisy III/20); 

• sprawdzenie, czy instrukcje awaryjne są dostępne dla każdej osoby na pokładzie oraz czy kopie 

odpowiedniej zaktualizowanej listy ewakuacyjnej są umieszczone w widocznych miejscach, a także 

czy są w języku wymaganym przez administrację i w języku angielskim oraz potwierdzenie,  

że w pobliżu jednostek ratunkowych i ich miejsc wodowania znajdują się plakaty lub znaki (SOLAS 

74/00 Przepisy III/8, 9 i 37); 

• badanie każdej jednostki ratunkowej, łącznie z jej wyposażeniem oraz, jeżeli jest zamontowany, 

mechanizm zwalniający pod obciążeniem i blokada hydrostatyczna oraz, w przypadku 

nadmuchiwanych tratew ratunkowych, hydrostatyczny mechanizm zwalniający i układ 

samozwalniający. Sprawdzenie, czy flary ręczne nie są przeterminowane (SOLAS 74/00 Przepisy 

III/20 i 31; Kodeks LSA punkty 2.5, 3.1 do 3.3); 

• sprawdzenie, czy można łatwo zwodować tratwy ratunkowe (SOLAS 74/00 Przepisy III/31.1); 

• sprawdzenie, czy pionowe odcinki lin stosowane w urządzeniach do wodowania były okresowo 

kontrolowane i w razie potrzeby wymieniane w ciągu ostatnich 5 lat (SOLAS 74/00 Przepisy III/20); 

• badanie urządzeń do wchodzenia na łodzie i wodowania w przypadku każdej jednostki ratunkowej. 

Każdą łódź ratunkową opuszcza się do pozycji wejścia lub, jeżeli łódź jest umieszczona w pozycji do 

wejścia, opuszcza się na krótką odległość, a w miarę możliwości jedną z jednostek ratunkowych 

opuszcza się do wody. Należy wykazać działanie urządzeń do wodowania w przypadku tratew 

ratunkowych wodowanych za pomocą żurawika. Sprawdzenie, czy przeprowadzono próby urządzeń 

do wodowania, w tym próby dynamiczne hamulca wciągarki, oraz serwis mechanizmów 

zwalniających łodzie ratunkowe i łodzie ratownicze pod obciążeniem, w tym systemów zwalniających 

łodzie ratunkowe o swobodnym spadku oraz automatycznych haków zwalniających w przypadku 

łodzi wodowanych ze pomocą żurawika (SOLAS 74/00 Przepisy III/11, 12, 13, 16, 20 i 31; punkt 6.1 

Kodeksu LSA); 

• badanie każdej łodzi ratowniczej wraz z jej wyposażeniem. W przypadku nadmuchiwanych łodzi 

ratowniczych, potwierdzenie, że są one przechowywane w stanie całkowicie napompowanym 

(SOLAS 74/88 Przepisy III/14 i 31; punkty 2.5 i 5.1 oraz 6.1 Kodeksu LSA); 

• potwierdzenie, że w pobliżu jednostki ratunkowej lub na niej znajdują się tablice informacyjne  

i ostrzegawcze oraz na urządzeniach sterujących wodowaniem urządzeń ratowniczych (SOLAS 74/00 

Przepisy III/9 i 20); 

• sprawdzenie urządzeń do wejścia na łodzie i ich podnoszenia w przypadku każdej łodzi ratowniczej. 

W miarę możliwości łódź ratowniczą (łodzie ratownicze) należy opuścić do wody i wykazać 

możliwość jej podniesienia (SOLAS 74/00 Przepisy III/14, 17 i 31; punkt 6.1. Kodeksu LSA); 

• sprawdzenie, czy silnik łodzi ratowniczej (łodzi ratowniczych) i każdej łodzi ratunkowej, jeżeli jest 

zamontowany, uruchamia się w sposób zadowalający i pracuje zarówno wprzód, jak i wstecz; 

• badanie i sprawdzenie działania aparatów radiotelefonicznych dwukierunkowych VHF oraz 

lokalizacyjnych urządzeń poszukiwawczo-ratowniczych (SOLAS 74/88 Przepisy III/6); 

• sprawdzenie wyrzutni linki ratunkowej i sprawdzenie, czy jej rakiety i sygnalizacja zagrożenia są 

aktualne oraz sprawdzenie działania pokładowych urządzeń komunikacyjnych i systemu alarmu 

ewakuacyjnego (SOLAS 74/00 Przepisy II-2/12.2 oraz III/6 i 18; punkty 3.1, 7.1 i 7.2 Kodeksu LSA; 

• sprawdzenie dostępności, rozmieszczenia i stanu: kół ratunkowych, w tym wyposażonych  

w samoczynnie zapalające się lampki, samoczynnie uruchamiające się pławki dymne, lin pływających, 

kamizelek ratunkowych, ich gwizdków i świateł, kombinezonów do zanurzania, kombinezonów 

ochronnych i zabezpieczeń termicznych oraz ważności powiązanych z nimi baterii (SOLAS 74/88 

Przepisy III/7 i 32; pkt 2.2 i 2.5 Kodeksu LSA); 
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• sprawdzenie oświetlenia miejsc zbiórki i wejścia na łodzie oraz dojść, schodów i wyjść 

umożliwiających dojście do miejsc zbiórki i wejście na łodzie, w tym przy zasilaniu z awaryjnego 

źródła zasilania (SOLAS 74/88 Przepisy II-1/42 lub 43 i III/11); 

 

3.2.1.9. Urządzenia radiowe, nawigacyjne i sygnalizacyjne 

• sprawdzenie ważności pozwoleń radiowych wydawanych przez administrację; 

• sprawdzenie, czy operatorzy systemu GMDSS posiadają uprawnienia do obsługi urządzeń GMDSS; 

• sprawdzenie zapisów w dzienniku radiowym; 

• sprawdzenie, czy nowe urządzenia zostały zamontowane, a jeśli tak, potwierdzenie, że zostały 

zatwierdzone przed montażem i że wszelkie zmiany zostały odzwierciedlone w odpowiedniej 

dokumentacji; 

• sprawdzenie dostępności Międzynarodowego Kodu Sygnałowego na stanowiskach urządzeń 

radiowych; 

• sprawdzenie raportu systemu automatycznej identyfikacji wydanego przez zatwierdzonego serwisanta 

urządzeń radiowych; 

• potwierdzenie dostępności instalacji radiowej z należytym uwzględnieniem podanych obszarów 

morskich, na których znajduje się morska stacja elektroenergetyczna; 

• sprawdzenie rozmieszczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziaływaniem 

pola elektromagnetycznego dla każdej instalacji radiowej; 

• potwierdzenie możliwości inicjowania transmisji alarmów wezwania pomocy pomiędzy stacją  

a brzegiem za pomocą co najmniej dwóch odrębnych i niezależnych środków, z których każdy 

wykorzystuje inne połączenie radiokomunikacyjne; 

• oględziny wszystkich anten i zasilaczy pod kątem prawidłowego rozmieszczenia i braku wad; 

• sprawdzenie izolacji i zabezpieczeń wszystkich anten i ich okablowania; 

• sprawdzenie dostępności środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i skutkami pola 

elektromagnetycznego; 

• sprawdzenie rezerwowego źródła zasilania, w tym sprawdzenie, czy istnieje wystarczająca moc  

do zasilania urządzeń podstawowych lub redundantnych odpowiednio przez 1 godzinę lub 6 godzin. 

Jeżeli rezerwowym źródłem zasilania jest akumulator: 

1) sprawdzenie jego umiejscowienia i instalacji; 

2) w stosownych przypadkach sprawdzenie jego stanu poprzez pomiar ciężaru właściwego lub pomiar 

napięcia; 

3) przy wyładowanym akumulatorze i maksymalnym wymaganym obciążeniu instalacji radiowej 

podłączonym do rezerwowego źródła zasilania, sprawdzenie napięcia akumulatora i prądu 

wyładowania; 

4) sprawdzenie, czy ładowarka (ładowarki) jest zdolne do ponownego naładowania akumulatora 

rezerwowego w ciągu 10 godzin; 

5) sprawdzenie, czy informacja o położeniu stacji elektroenergetycznej jest przekazywana w sposób 

ciągły i automatyczny do wszystkich urządzeń łączności dwukierunkowej; 

• sprawdzenie nadajników-odbiorników VHF, w tym: 

1) sprawdzenie działania na kanałach 6, 13 i 16; 

2) sprawdzenie tolerancji częstotliwości, jakości linii przesyłowej i mocy wyjściowej częstotliwości 

radiowej; 

3) sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów sterowania, w tym priorytetu jednostek 

sterujących; 

4) sprawdzenie działania urządzeń z głównych, awaryjnych (jeśli występują) i rezerwowych źródeł 

zasilania; 

5) sprawdzenie działania jednostki/jednostek sterujących VHF lub przenośnego wyposażenia VHF 

przewidzianego do zapewnienia bezpieczeństwa nawigacji; 

6) sprawdzenie poprawności działania poprzez nawiązanie łączności ze stacją na lądzie; 

• sprawdzenie sterownika systemu cyfrowego wywołania selektywnego (DSC) częstotliwości VHF  

i odbiornika nasłuchowego na kanale 70 systemu DSC, w tym: 

1) sprawdzenie poprawności nadawania poprzez rutynowe lub próbne wywołanie straży przybrzeżnej, 

innej jednostki, pokładowego sprzętu redundantnego ub specjalnego sprzętu testowego; 
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2) sprawdzenie poprawności odbioru poprzez rutynowe lub próbne wywołanie ze straży przybrzeżnej, 

innej jednostki, pokładowego sprzętu redundantnego ub specjalnego sprzętu testowego; 

3) sprawdzenie słyszalności alarmu VHF/DSC; 

4) sprawdzenie działania urządzeń przy zasilaniu z głównych, awaryjnych (jeśli występują)  

i rezerwowych źródeł zasilania; 

5) przeprowadzenie kontroli bez nawiązania łączności potwierdzającej poprawność morskiego numeru 

identyfikacyjnego (Maritime Mobile Service) w urządzeniu; 

• sprawdzenie stanu i działania sterownika (sterowników) DSC MF/HF, w tym: 

1) sprawdzenie działania urządzeń przy zasilaniu z głównych, awaryjnych (jeśli występują)  

i rezerwowych źródeł zasilania; 

2) sprawdzenie działania za pomocą wezwania próbnego na częstotliwości MF i/lub HF radiostacji 

nabrzeżnej, jeżeli przepisy zezwalają na stosowanie transmisji MF/HF; 

3) sprawdzenie programu autodiagnostki bez nawiązania łączności; 

4) sprawdzenie słyszalności alarmu DSC na częstotliwości MF/HF; 

5) potwierdzenie prawidłowego morskiego numeru identyfikacyjnego (Maritime Mobile Service) 

zaprogramowanego w urządzeniu; 

• sprawdzenie odbiornika (odbiorników) DSC MF/HF, w tym: 

1) potwierdzenie, że monitorowane są wyłącznie częstotliwości DSC dotyczące wezwania pomocy  

i bezpieczeństwa; 

2) sprawdzenie, czy podczas kluczowania nadajników radiowych częstotliwości MF/HF utrzymywany 

jest ciągły nasłuch; 

3) sprawdzenie poprawności działania poprzez wywołanie próbne ze stacji nabrzeżnej lub statku; 

• sprawdzenie urządzeń statkowych stacji naziemnych INMARSAT i wywoływania grupowego 

(Enhanced Group Call - EGC), w tym: 

1) sprawdzenie działania urządzeń przy zasilaniu z głównych, awaryjnych (jeśli występują)  

i rezerwowych źródeł zasilania; 

2) w przypadku gdy wymagane jest nieprzerwane dostarczanie informacji, zapewnienie dostępności 

takich informacji w przypadku awarii głównego lub awaryjnego źródła zasilania elektrycznego; 

3) sprawdzenie funkcji wezwania pomocy, w miarę możliwości, za pomocą zatwierdzonej procedury 

prób; 

4) sprawdzenie poprawności działania poprzez sprawdzenie ostatniego wydruku lub poprzez wezwanie 

próbne; 

• sprawdzenie stanu i działania urządzeń NAVTEX, w tym: 

1) sprawdzenie poprawności działania poprzez monitorowanie nadchodzących komunikatów  

lub sprawdzenie ostatniego wydruku; 

2) uruchomienie programu autodiagnostyki, jeżeli został przewidziany; 

• sprawdzenie stanu i działania nadajnika satelitarnego EPIRB 406 MHz (SOLAS 74/88, Przepisy IV/7 

i 14), w tym: 

1) sprawdzenie położenia i zamocowania na potrzeby swobodnego unoszenia się; 

2) sprawdzenie falenia pod kątem prawidłowego zamocowania i stanu; 

3) przeprowadzenie oględzin pod kątem wad; 

4) przeprowadzenie procedury autodiagnostyki; 

5) sprawdzenie, czy identyfikator EPIRB i inne wymagane dane są wyraźnie oznaczone na zewnątrz 

urządzenia; 

6) odkodowanie numeru identyfikacyjnego EPIRB i innych wymaganych danych potwierdzających 

prawidłowość tego numeru; 

7) przegląd dokumentów z danymi rejestracyjnymi EPIRB lub ustalenie danych poprzez kontakt 

określony przepisami państwa bandery (morska cyfra identyfikująca – MID); 

8) sprawdzenie daty ważności akumulatora; 

9) sprawdzenie hydrostatycznego urządzenia zwalniającego i jego daty ważności, jeżeli jest ono 

przewidziane; 

10) sprawdzenie emisji sygnału wezwania pomocy na częstotliwościach roboczych za pomocą funkcji 

autodiagnostyki lub odpowiedniego urządzenia testowego bez przekazania wezwania pomocy do 

satelity; 

11) w miarę możliwości sprawdzenie emisji na częstotliwościach roboczych, kodowanie i rejestracja na 

sygnale naprowadzającym 121,5 MHz za pomocą funkcji autodiagnostyki lub odpowiedniego 
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urządzeniem testowego bez przekazania wezwania pomocy do satelity; po wykonaniu powyższych 

prób i zabezpieczeniu EPIRB - sprawdzenie, czy nie działa; 

12) sprawdzenie przekazania instrukcji EPIRB; 

13) sprawdzenie, czy EPIRB był poddawany konserwacji w odstępach nieprzekraczających pięciu lat  

w zatwierdzonym punkcie na lądzie; 

• sprawdzenie stanu i działania aparatu radiotelefonicznego VHF dwukierunkowego, w tym: 

1) sprawdzenie poprawności działania na kanale 16 i innym poprzez sprawdzenie przy pomocy innej 

stałej lub przenośnej instalacji VHF; 

2) sprawdzenie układów ładowania akumulatorów, jeżeli stosowane są akumulatory wielokrotnego 

ładowania; 

3) sprawdzenie terminu ważności akumulatorów głównych, jeżeli są używane; 

4) w stosownych przypadkach, sprawdzenie wszelkich stałych instalacji znajdujących się w jednostce 

ratunkowej; 

• sprawdzenie stanu i działania urządzeń lokalizacyjnych poszukiwawczo-ratowniczych, w tym: 

1) sprawdzenie położenia i montażu urządzeń; 

2) monitorowanie odpowiedzi na radarze 9 GHz zamontowanym na statku (transponder radarowy)  

lub na odbiorniku AIS (urządzenie AIS-SART); 

3) sprawdzenie daty ważności akumulatora; 

• sprawdzenie posiadanych urządzeń testowych i części zamiennych w celu upewnienia się, że zestaw 

jest odpowiedni do obszarów morskich, na których znajduje się stacja elektroenergetyczna oraz 

zadeklarowanej możliwości utrzymania niezawodności funkcjonalnej stacji elektroenergetycznej; 

• sprawdzenie przewidzianej ochrony przed hałasem, jeżeli w warunkach pracy poziom hałasu 

akustycznego w pomieszczeniu radiowym może być źródłem zakłóceń w pracy urządzeń; 

• sprawdzenie, czy stacja przystosowana do współpracy ze śmigłowcem jest wyposażona w radiotelefon 

VHF pracujący w paśmie od 118 do 137 MHz (w tym częstotliwość 121,5 MHz i 123,1 MHz); 

• sprawdzenie dostępności i działania dziennej lampy sygnalizacyjnej, stale dostępnej i niepracującej  

na głównym źródle zasilania; 

• sprawdzenie dostępności i działania systemu automatycznej identyfikacji (AIS); 

• sprawdzenie dostępności i działania systemu SSAS; 

• sprawdzenie, czy świadectwa zgodności z dyrektywą MED są wydane dla wszystkich urządzeń 

radiowych i nawigacyjnych; 

• sprawdzenie dostępności i działania urządzeń noktowizyjnych, jeżeli są przewidziane; 

• sprawdzenie dostępności, stanu, położenia i działania, w stosownych przypadkach, świateł 

nawigacyjnych, oznaczeń kształtowych i urządzeń sygnalizacji akustycznej. 

3.2.1.10. Urządzenia dźwigowe 

• sprawdzenie prób obciążeniowych i świadectw badania urządzeń dźwigowych, wymiennych kół 

zębatych i lin, luźnych kół zębatych; 

• szczegółowa kontrola konstrukcji urządzeń dźwigowych, wyposażenia i urządzeń trwale 

zamocowanych; 

• szczegółowa kontrola wszystkich części przekładni z wymiennymi kołami zębatymi i luźnymi kołami 

zębatymi; 

• próba obciążeniowa urządzeń dźwigowych pod obciążeniem równym bezpiecznemu obciążeniu 

roboczemu dźwigu (SWL); 

• szczegółowa kontrola urządzeń dźwigowych wraz z osprzętem przekładni po próbach obciążenia  

w celu sprawdzenia, czy jakakolwiek część została uszkodzona lub trwale odkształcona podczas 

próby. Może być wymagany demontaż i/lub badania nieniszczące. 

3.2.1.11. Lądowisko 

• kontrole oznakowania lądowiska śmigłowca, konstrukcji, zespołów, instalacji i urządzeń; 

• coroczna kontrola systemów i urządzeń ochrony przeciwpożarowej lądowiska zgodnie z punktem 

3.3.1.4. Systemy przeciwpożarowe. 

• sprawdzenie stanu i kompletności zestawu ratowniczego dla lądowiska. 
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3.2.2. Przegląd co pięć lat 

Przegląd co pięć lat obejmuje czynności przeglądu rocznego oraz dodatkowo: 

3.2.2.1. Urządzenia i wyposażenie elektryczne 

• badanie wewnętrzne pomp, sprężarek, silników w przypadku niezadowalającej pracy lub gdy wymaga 

tego instrukcja eksploatacji producenta; 

• oględziny i próby eksploatacyjne instalacji rurociągowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 

co do stanu technicznego rur należy przeprowadzić próbę wodną lub pomiar grubości ścianek; 

• badanie kanałów wentylacyjnych przechodzących przez przegrody wodoszczelne i przegrody 

ognioodporne; 

• próby działania zabezpieczenia przeciążeniowego i podnapięciowego generatora; 

• badanie kabli i przepustów kablowych w przegrodach wodoszczelnych i ognioodpornych; 

• sprawdzenie ochrony odgromowej i uziemienia. 

3.2.2.2. Część podwodna fundamentu morskiej stacji elektroenergetycznej 

 Kontrola części podwodnej fundamentu zostanie przeprowadzona zgodnie z programem 

opracowanym z odpowiednim wyprzedzeniem i uzgodnionym pomiędzy operatorem a Jednostką 

Notyfikowaną, określającym procedury badań, zakres kontroli i metody badań (pomiar grubości, badania 

nieniszczące). Program będzie zawierał informacje uzyskane z badań przeprowadzonych podczas poprzednich 

kontroli. 

 Kontrole mogą być wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowanych i wyposażonych nurków 

lub przy użyciu zdalnie sterowanego pojazdu w zależności od zakresu kontroli. 

3.2.2.3. Systemy przeciwpożarowe 

3.2.2.3.1. Pasywna ochrona przeciwpożarowa 

Szczegółowa kontrola przegród pożarowych klasy A i B: 

• sprawdzenie stanu i zamocowania izolacji; 

• sprawdzenie przyczepności izolacji do przegród, sufitów i kanałów wentylacyjnych; 

• sprawdzenie stanu materiałów powierzchniowych przegród. 

3.2.2.3.2. Główny układ wody pożarowej 

• próba szczelności rurociągów instalacji przy maksymalnym ciśnieniu głównej pompy wody 

pożarowej; 

• próba hydrauliczna zbiornika ciśnieniowego (w przypadku rurociągów mokrych) do ciśnienia  

co najmniej 1,25 ciśnienia roboczego, wymagana co 10 lat; 

• próba hydrauliczna wszystkich węży pożarniczych do maksymalnego ciśnienia roboczego, wymagana 

co 5 lat. Próba może być przeprowadzona przez certyfikowany punkt serwisowy. 

3.2.2.3.3. Instalacje gaśnicze pianowe 

• badania wewnętrzne zaworów regulacyjnych / odcinających zamontowanych na rurociągach 

wodociągowych i rurociągach koncentratu pianotwórczego; 

• próba szczelności rurociągów wody i koncentratu pianotwórczego przy maksymalnym ciśnieniu 

pompy zasilającej; 

• próba działania wszystkich dozowników piany i innych urządzeń mieszających pianę.  

Można przeprowadzić próbę działania jednego z działek pianowych zamiast próby działania 

dozowników piany - sprawdzenie wytwarzania i podawania piany na pokład stacji 

elektroenergetycznej oraz ocena jakości piany; 

• po zakończeniu prób przepłukać wszystkie rurociągi koncentratu pianotwórczego wodą słodką, 

opróżnić rurociągi i przedmuchać sprężonym powietrzem. 
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3.2.2.3.4. Instalacja gaśnicza CO2 

• wewnętrzne kontrole wszystkich zaworów regulacyjnych / odcinających instalacji; 

• wewnętrzne kontrole i próby hydrauliczne minimum 10% ilości butli CO2 umieszczonych na morskiej 

stacji elektroenergetycznej. Wymagane co 10 lat dla butli w wieku do 20 lat oraz co 5 lat dla starszych 

butli i po każdej naprawie (niezależnie od wieku). Kontrolom poddaje się butle w najgorszym stanie 

technicznym. Jeżeli kontrola jednej lub więcej butli zakończy się wynikiem negatywnym, należy 

skontrolować łącznie 50% butli znajdujących się na pokładzie. Jeżeli kontrola dalszych butli zostanie 

przeprowadzona z wynikiem negatywnym, należy skontrolować wszystkie butle; 

• kontrole wewnętrzne i próby hydrauliczne wszystkich butli pilotowych CO2 w odstępach czasowych 

określonych powyżej; 

• próba hydrauliczna rurociągów / rozdzielacza od butli do zaworów odcinających / rozdzielczych; 

• próba hydrauliczna wszystkich rurociągów CO2 od zaworów odcinających / rozdzielczych  

do przestrzeni chronionych oraz rurociągów od zaworów bezpieczeństwa przechodzących przez 

pomieszczenia mieszkalne i służbowe; 

• po zakończeniu prób hydraulicznych należy przedmuchać rurociągi sprężonym powietrzem  

do ciśnienia co najmniej 2,0 MPa w celu usunięcia zanieczyszczeń i osuszenia rur; 

• próba ciśnieniowa wszystkich rurociągów pilotowych zdalnego sterowania od butli pilotowych 

do zaworów rozdzielczych / zaworów butli; 

• sprawdzenie, czy wszystkie węże elastyczne stosowane do łączenia butli są wymieniane w zalecanych 

przez producenta odstępach czasu, nie dłuższych jednak niż 10 lat; 

• próba działania serwomechanizmów do zdalnego otwierania butli CO2; 

• próba działania każdego mechanizmu zwłocznego. W trakcie kontroli należy sprawdzić czas 

opóźnienia wyrzutu CO2 do przestrzeni chronionej; 

• próba działania zdalnego otwarcia zaworu głównego / zaworów rozdzielczych po wyrzucie czynnika 

gaśniczego pod wymaganym ciśnieniem roboczym rurociągami pilotowymi z każdej stacji gaśniczej, 

po otwarciu zaworu regulacyjnego nr 1 w szafie zwalniającej; 

• próba działania wszystkich głowic do zdalnego otwierania butli CO2 po ich demontażu z zaworów 

butli oraz po wyrzucie czynnika gaśniczego pod wymaganym ciśnieniem roboczym rurociągami 

pilotowymi z każdej stacji gaśniczej po otwarciu zaworu regulacyjnego nr 2 w szafie zwalniającej; 

• próba ręcznego otwarcia zaworu głównego / zaworów rozdzielczych przy maksymalnym ciśnieniu 

CO2 oddziałującym na zawór; 

• w przypadku układów ze zdalnym otwarciem butli CO2 za pomocą drążków uruchamiających - próba 

działania wszystkich drążków i rolek uruchamiających; 

• po zakończeniu kontroli należy sprawdzić, czy wszystkie zawory odcinające / rozdzielcze i kołnierze 

nastawne znajdują się w prawidłowym położeniu oraz czy wszystkie butle CO2 i pilotowe  

są prawidłowo podłączone do rurociągów. Sprawdzenie, czy każdy rurociąg pilotowy jest zazbrojony 

do otwarcia określonej liczby butli wymaganych do zabezpieczenia danej przestrzeni.  

Sprawdzenie, czy każdy rurociąg pilotowy jest zazbrojony do otwarcia właściwego zaworu 

rozdzielczego. 

3.2.2.3.5. Gaśnice przenośne i przejezdne 

• w przypadku gaśnic wodnych, gazowych, proszkowych i pianowych - wymiana całości czynnika 

gaśniczego w gaśnicach i zasobnikach transportujących proszek, wymagana co 5 lat; 

• wymiana elementów gaśnic takich jak węże elastyczne, króćce tłoczne, zawory regulacyjne, 

wymagana co 10 lat; 

• kontrole wewnętrzne i próby hydrauliczne wszystkich butli gaśnic (i zasobników transportujących 

proszek), wymagane co 10 lat; 

• w przypadku gaśnic przewoźnych szczegółowa kontrola co najmniej jednej gaśnicy każdego typu 

wyprodukowanej w tym samym roku. 

3.2.2.3.6. Wyposażenie strażaków i urządzenia oddechowe ewakuacyjne 

• próba hydrauliczna wszystkich butli stalowych aparatów oddechowych, urządzeń oddechowych 

ewakuacyjnych i innych butli do uzupełniania powietrza, wymagana co 5 lat; 

• kontrole wewnętrzne zaworów regulacyjnych butli sprężonego powietrza aparatów oddechowych oraz 

zaworów regulacyjnych układów uzupełniania powietrza, wymagane co 5 lat. 
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3.2.2.4. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru 

• szczegółowa kontrola centrali sygnalizacji pożaru po zdjęciu płyty czołowej. Sprawdzenie styków  

i elementów wewnętrznych pod kątem śladów przepalenia, pęknięć i korozji; 

• próba działania każdej czujki i każdego ręcznego ostrzegacza pożarowego – sprawdzenie wejść 

alarmowych na centrali pożarowej (w przypadku instalacji nieumożliwiającej identyfikacji każdej 

czujki); 

• próba działania alarmu awarii czujki (w przypadku instalacji umożliwiającej identyfikację każdej 

czujki); 

• sprawdzenie alarmu zaniku zasilania podstawowego i awaryjnego; 

• sprawdzenie stanu akumulatorów zasilania awaryjnego. 

3.2.2.5. Drogi ewakuacyjne 

 Sprawdzenie oświetlenia wszystkich dolnych instalacji oświetleniowych - sprawdzenie natężenia 

oświetlenia zgodnie z wytycznymi zawartymi w Przepisach A.752 (18) i normie ISO 15370. 

3.2.2.6. Układ wentylacji 

 Próba działania wybranych automatycznych klap pożarowych w przegrodach pożarowych poprzez 

symulację przekroczenia zadanej wartości temperatury. 

3.2.2.7. Urządzenia ratownicze 

 Zakres przeglądu co pięć lat jest taki sam jak w przypadku przeglądu rocznego opisanego w punkcie 

3.2.1.8 Urządzenia ratownicze. 

3.2.2.8. Urządzenia radiowe, nawigacyjne i sygnalizacyjne 

 Zakres przeglądu co pięć lat jest taki sam, jak przeglądu rocznego opisanego w punkcie 3.2.1.9 

Urządzenia radiowe, nawigacyjne i sygnalizacyjne. 

3.2.2.9. Urządzenia dźwigowe 

• próba obciążeniowa urządzeń dźwigowych pod obciążeniem kontrolnym zgodnie z tabelą 3.3.2.9-1. 

• szczegółowa kontrola urządzeń dźwigowych wraz z osprzętem przekładni po próbach obciążenia  

w celu sprawdzenia, czy jakakolwiek część została uszkodzona lub trwale odkształcona podczas 

próby. Może być wymagany demontaż i/lub badania nieniszczące. 

Tabela 3.2.2.9-1 Obciążenie próbne dźwigów [5] 

SWL [t] 
Obciążenie 

kontrolne 

Poniżej 20 

20 – 50 

powyżej 50 

1,25 × SWL 

SWL + 5t 

1,1 × SWL 

3.2.2.10. Lądowisko 

• Kontrola co pięć lat systemów i urządzeń ochrony przeciwpożarowej lądowiska zgodnie z punktem 

3.2.2.3. Systemy przeciwpożarowe. 

• pomiar grubości blach poszycia lądowiska śmigłowca . 

CZĘŚĆ VII - LIKWIDACJA I UTYLIZACJA 

1. Wykaz norm 

1.1. Przepisy, normy i standardy 

1. 
ISO 19906:2019 Przemysł naftowy i gazowniczy — Morskie konstrukcje arktyczne 
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2. 
ISO 29400:2020 Statki i technologie morskie — Morska energetyka wiatrowa — Operacje 

portowe i morskie 

1.2. Dokumenty odniesienia 

3. 
Publikacja Polskiego 

Rejestru Statków (PRS) 

Nr 33/I 

Recykling statków - marzec 2017 r. 

4. 
ZALECANE ZASADY 

API 2A-WSD (2000) 

Zalecane zasady planowania, projektowania i budowy stałych platform 

morskich - Projektowanie naprężeń roboczych 

 

1.3. Badania i zasady 

5. 
Międzynarodowa 

konferencja w sprawie 

metod obliczeniowych 

w inżynierii morskiej 

Decommissioning of offshore structures: challenges and solutions 

(Likwidacja konstrukcji morskich: wyzwania i rozwiązania); Abdulmalik A. 

Alghamdi * i Abobakr M. Radwan; Marina 2005 

6. 
Komisja dyplomowa dla 

Sandry Mileny Wiegand 

Analiza głównych czynników ekonomicznych dla odwiertów morskich 

Wycofanie z eksploatacji i likwidacja obiektów; 2011 

7. 
Sprawozdanie z 

technologii morskich 

2001/032 

Strategia likwidacji; opracowana przez BOMEL Ltd dla Inspekcji 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

 

8. 
Międzynarodowe 

obowiązki dotyczące 

likwidacji 

Efe Uzezi Azaino; maj 2012; Czy Nigeria może czerpać z ram prawnych i 

regulacyjnych Zjednoczonego Królestwa? 

 

9. 
Likwidacja morskich 

obiektów naftowych i 

gazowych 

Paul Ekins, Robin Vanner i James Firebrace; marzec 2005; Scenariusze 

likwidacji: ocena porównawcza z wykorzystaniem analizy przepływu 

10. 
Nr ref. 

Ares(2019)2284974 - 

31/03/2019 

D7.10 Zalecenia dotyczące projektowania platform z uwzględnieniem 

eksploatacji i konserwacji, logistyki, produkcji i likwidacji 

11. 
Likwidacja instalacji 

morskich 

Agencja ds. Klimatu i Zanieczyszczeń, Oslo, luty 2011 r. 

Signe Nåmdal, Dyrektor Działu Klimatu i Przemysłu 

12. 
Metodyka likwidacji i 

ocena kosztów 

BSEE Kontrakt E15PD00165; sporządzony dla: Biuro Bezpieczeństwa i 

Ochrony Środowiska; w opracowaniu: SolstenXP, Bratslavsky Consulting 

Engineers, Inc. 

2. Proces likwidacji 

Likwidacja (wycofanie z eksploatacji) to szereg działań / przypadków prowadzących do wyłączenia OSS  

z eksploatacji. Po upływie typowego okresu żywotności (zazwyczaj dwadzieścia pięć lat) należy usunąć OSS. 

Niektóre części OSS mogą mieć żywotność 27 lat (1 rok budowy, 25 lat eksploatacji, 1 rok likwidacji). 

Zasadniczo faza likwidacji jest odwrotna do fazy montażu. 

Zgodnie z podstawowymi procedurami likwidacja instalacji morskiej obejmuje następujące etapy: 

• wyłączenie produkcji, 

• rozbiórka i utylizacja obiektów nadwodnych, 

• demontaż konstrukcji podziemnej. 

 

W rozdziałach 2.3 i 2.4 w części VII podano zalecenia techniczne do powyższych procesów w oparciu 

o międzynarodowe normy i dobre praktyki zgodnie z wymogami BHP i ochrony środowiska. 

 

Przed rozpoczęciem procesu likwidacji należy sporządzić Plan likwidacji. Plan likwidacji powinien zawierać: 

• wszystkie czynności likwidacyjne opisane w procedurach, 

• harmonogram czynności likwidacyjnych, 
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• analizę ryzyk związanych z likwidacją, 

• możliwe przyszłe skutki dla środowiska (np. zapobieganie zanieczyszczeniom, przemieszczanie 

osadów, zakłócenia dna morskiego przez kable), 

• żeglugę morską w obszarze morskiej stacji elektroenergetycznej, 

• instrukcje demontażu urządzeń i części stacji (np. instalacja kablowa i rurociągowa). 

Dokument ten może zostać zmodyfikowany na dalszych etapach procesu likwidacji. Wszystkie modyfikacje 

muszą być zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną. 

2.1. Metodyki likwidacji 

Na etapie likwidacji stosuje się następujące techniki i zasady inżynierskie: 

• pozostawienie konstrukcji na miejscu - zwykle rekomendowany jest harmonogram zapewnienia 

bezpieczeństwa i konserwacji; platformy te stają się wrakiem lub mogą być przekształcone  

w konstrukcje o innym przeznaczeniu (np. przemysł naftowy lub inne cele), 

• częściowe usunięcie – znaczna część pozostaje na miejscu, a część instalacji jest usuwana (np. część 

nadwodna jest usuwana, a konstrukcja wsporcza pozostaje na miejscu), 

• całkowite usunięcie (utylizacja i odzysk na lądzie) - odpowiednio przygotowana instalacja (wszystkie 

elementy na dnie lub nad dnem morskim) są usuwane i transportowane na ląd oraz przekazywane do 

zakładu trwałej utylizacji odpadów (do recyklingu); teren morski należy przywrócić do stanu 

poprzedniego poprzez jego oczyszczenie w całości z gruzu i przeszkód, 

• utylizacja głębokomorska - usunięcie i transport konstrukcji do składowania w celu utylizacji 

głębinowej, 

• bezpośrednia utylizacja - demontaż konstrukcji i osadzenie jej na dnie morskim przy eksploatowanej 

konstrukcji, 

• przekształcanie likwidowanych konstrukcji w sztuczne rafy – oczyszczona instalacja redundantna jest 

odłączana i rozbierana na miejscu lub transportowana do innego obszaru w celu utworzenia sztucznej 

rafy. 

2.2. Rozwiązania alternatywne 

W przeciwieństwie do operacji odstawienia istnieją alternatywne rozwiązania, które można zastosować  

w pewnych warunkach po przewidywanym okresie eksploatacji OSS. 

2.2.1. Wydłużenie okresu eksploatacji (żywotności)  

Po uwzględnieniu dobrego stanu morskiej stacji elektroenergetycznej istnieje możliwość wydłużenia 

jej żywotności. Głównym celem wydłużenia żywotności OSS jest utrzymanie instalacji w stanie 

zdatnym do eksploatacji poprzez konserwację obecnych maszyn, konstrukcji i urządzeń. 

2.2.2. Modernizacja 

Modernizacja oznacza wymianę głównych istniejących elementów OSS na nowe w tym samym 

miejscu instalacji. 

Przy zwiększeniu mocy elektrycznej MFW i przekształceniu mocy OSP można rozważyć następujące 

warianty: 

1) transformatory i instalacje elektryczne są częściowo lub całkowicie wymienione na nowe, natomiast 

konstrukcja wsporcza pozostaje bez zmian; w pierwszej kolejności elementy na wymianę  

są przygotowywane i transportowane na miejsce, a następnie montowane i uruchamiane, 

2) cała platforma morskiej stacji elektroenergetycznej jest nowoprojektowana. 

 

Cały proces kontroli i certyfikacji powinien przebiegać zgodnie z procedurami i przepisami 

dotyczącymi nowej morskiej stacji elektroenergetycznej. 
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2.2.3. Ponowne wykorzystanie 

Konstrukcje morskich stacji elektroenergetycznych mogą być ponownie wykorzystane w obecnym stanie 

technicznym lub po ich ewentualnej modyfikacji. Konstrukcje te można zdemontować, przetransportować, 

zmodyfikować (w razie potrzeby) i ponownie zamontować również w nowych miejscach. Ponowny montaż 

morskiej stacji elektroenergetycznej wymaga nowych studiów wykonalności i nowych odpowiednich 

pozwoleń na budowę. 

Ponowne wykorzystanie OSS wymaga przeglądu w celu sprawdzenia jej ogólnego stanu. Przeglądy oraz 

wszelkie wymagane naprawy lub modyfikacje powinny przebiegać zgodnie z procedurami i przepisami 

dotyczącymi nowych morskich stacji elektroenergetycznych. 

Zgodnie z zalecanymi zasadami API 2A-WSD (2000), Zalecane zasady planowania, projektowania i budowy 

stałych platform morskich - Projektowanie naprężeń roboczych [4], OSS, która ma być ponownie 

zamontowana w nowym miejscu, powinna zostać ponownie przeanalizowana i poddana ponownej ocenie pod 

kątem zastosowania, warunków i obciążenia przewidywanego w nowym miejscu. 

W celu przeprowadzenia demontażu i ponownego montażu wymagany jest szczegółowy Program kontroli. 

Program kontroli powinien zawierać: 

• morski plan budowy na potrzeby demontażu i ponownego montażu OSS, 

• przegląd podstawowej dokumentacji technicznej budowy, 

• przegląd wyników przeglądów eksploatacyjnych. 

Program kontroli sporządzony w celu oceny konstrukcji przyjętych do ponownego wykorzystania powinien 

być wystarczająco szczegółowy, aby ustalić stan konstrukcji. 

Należy przeprowadzić kontrolę stanu konstrukcji (np. pod kątem występowania uszkodzeń konstrukcji, składu 

i właściwości materiału, integralności połączeń, stanu spoin, zakresu badań nieniszczących, systemów ochrony 

antykorozyjnej). Obowiązujące normy dotyczące kontroli podano w API RP2A. 

Zgodnie z Zalecanymi zasadami API 2A-WSD (2000), Zalecane zasady planowania, projektowania i budowy 

stałych platform morskich - Projektowanie naprężeń roboczych [4] Morski plan budowy powinien zawierać 

metodę i procedury opracowane w celu załadunku, zamocowania i transportu wszystkich komponentów oraz 

w celu kompletnego ponownego montażu fundamentów, konstrukcji podziemnych i wyposażenia.  

Należy opracować plany demontażu opisujące metody i procedury demontażu połączeń elektrycznych  

i rurociągów, pokładu, osprzętu, fundamentu kratownicowego i palowania z wcześniejszego terenu.  

Należy określić mocowania, wymagania transportowe, udźwigi dźwigów i środki ciężkości. 

Morski plan budowy może mieć formę pisemnych opisów, specyfikacji, rysunków. Należy określić wszelkie 

ograniczenia eksploatacyjne wynikające z takich elementów jak warunki środowiskowe, stabilność barki lub 

wytrzymałość konstrukcyjna (tj. udźwig). 

Strona odpowiedzialna za każdy etap (np. demontaż, załadunek, montaż, transport, ponowny montaż) prac 

powinna opracować plan dla takiego etapu, chyba że Zamawiający określił inaczej. 

2.3. Operacja odstawienia 

Operacja odstawienia jest pierwszym etapem procesu likwidacji (wyłączenia z eksploatacji) konstrukcji 

morskiej stacji elektroenergetycznej (OSS). 

Właściciel/Użytkownik stacji OSS jest zobowiązany do opracowania Planu Odstawienia, który opisuje 

wszystkie czynności wraz z harmonogramem realizacji, związane z operacjami odstawienia. 

Właściciel/Użytkownik musi zapewnić, że całość procesów będzie przebiegać w sposób bezpieczny dla 

pracowników i bez zagrożenia zanieczyszczeniem środowiska. 
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Jedną z części Planu Odstawienia jest Program odstawienia instalacji elektrycznej, który zostanie 

przygotowany i przedłożony operatorowi sieci. Program ten musi uwzględniać sprawdzenie i wyłączenie 

wszystkich układów elektrycznych, urządzeń i komponentów. 

Wyłączone i zabezpieczone zostaną następujące urządzenia: 

• transformatory, rozdzielnice, 

• agregaty prądotwórcze, akumulatory i układy bezprzerwowego zasilania, 

• instalacja HVAC, 

• Dźwigi 

• oświetlenie na lądowisku dla śmigłowców, w pomieszczeniach mieszkalnych, na pokładach,  

w przejściach, 

• urządzenia monitorowania/nadzoru, sterowania i zabezpieczeń, 

• instalacja teletechniczna i radiowa, 

• system przeciwpożarowy, 

Jeżeli morska stacja elektroenergetyczna posiada np. instalacje paliwowe lub wodne, musi być odpowiednio 

przygotowana do odstawienia (zbiorniki, rurociągi, pompy i urządzenia powinny być puste i czyste). 

Wszystkie przeprowadzone czynności odstawienia będą udokumentowane. W przypadku wystąpienia 

nadmiernych uszkodzeń podczas odstawiania, Właściciel/Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego 

poinformowania Kierownika Jednostki Notyfikowanej. 

2.4. Demontaż platformy morskiej stacji elektroenergetycznej 

Proces demontażu OSS obejmuje następujące czynności: 

1. czyszczenie platformy (np. w ramach przekształcania platformy w rafy), 

2. demontaż wspornika konstrukcji nadwodnej, 

3. demontaż wyposażenia platformy, 

4. demontaż i utylizacja fundamentów kratownicowych (lub innego rodzaju fundamentów). 

2.4.1. Demontaż konstrukcji nadwodnej 

Czynności związane z usuwaniem konstrukcji nadwodnej powinny być opisane w Planie likwidacji.  

Wybór metod usuwania konstrukcji nadwodnej zależy od czynników związanych z konstrukcją nadwodną,  

do których należą: 

1. liczba, maksymalny rozmiar oraz masa modułów i konstrukcji, 

2. masa całkowita konstrukcji nadwodnej, 

3. rozmiar i liczba instalacji przemysłowych konstrukcji nadwodnej, 

4. materiały, z których wykonana jest konstrukcja nadwodna (np. związki toksyczne), 

5. pojemność części mieszkalnej i rodzaj jej wyposażenia, 

6. liczba dźwigów. 

 

Metody demontażu konstrukcji nadwodnej są następujące: 

A. metoda małych części – instalacja morska jest demontowana na obszarze morskim i cięta na mniejsze 

części; tak przygotowane części wysyłane są na ląd, 

B. ładunki ponadgabarytowe – moduły morskiej stacji elektroenergetycznej są usuwane w odwrotnej 

kolejności do procesu montażu; moduły są transportowane na ląd, gdzie rozpoczynają się procedury 

demontażu, 

C. ładunki pojedyncze – konstrukcje nadwodne są usuwane i transportowane w całości (w jednym 

zespole) na ląd. 
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2.4.2. Demontaż konstrukcji podwodnej i fundamentów 

Podczas demontażu konstrukcji podwodnej można wykorzystać następujące opcje (zgodnie z Raportem  

z technologii morskiej 2001/032, Strategia likwidacji; opracowana przez BOMEL Ltd dla Inspekcji 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Health and Safety Executive) [7]): 

A. całkowita likwidacja (recykling lub utylizacja jako odpady na lądzie/utylizacja 

głębokomorska/ponowne użycie lub inne wykorzystanie), 

B. częściowa likwidacja (recykling lub utylizacja jako odpady na lądzie/utylizacja 

głębokomorska/ponowne użycie lub inne wykorzystanie/ umiejscowienie lub przewrócenie na terenie 

demontażu), 

C. pozostawienie na miejscu. 

 

Zgodnie z Raportem z technologii morskiej 2001/032, Strategia likwidacji; opracowana przez BOMEL Ltd 

dla Inspekcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Health and Safety Executive) [7]): wybór metod zależy od 

czynników związanych ze stalową konstrukcją nadwodną, do których należą: 

1. typ fundamentów kratownicowych, 

2. waga fundamentów kratownicowych, 

3. liczba nóg, średnica i grubość, 

4. głębokość wody, 

5. liczba i rozmiar pali. 

 

2.4.2.1. Demontaż fundamentów kratownicowych 

Odwrócenie pierwotnej kolejności montażu można zastosować do fundamentów kratownicowych 

montowanych pierwotnie przez dźwigi. Wymagane jest przeprowadzenie stosownego procesu kotwiczenia 

żurawia i barek zaopatrzeniowych podczas demontażu na morzu. 

 

2.4.2.2. Betonowe podziemne konstrukcje grawitacyjne (CGS/GBS) 

CGS są cięższe niż stalowa konstrukcja nadwodna, więc mogą występować problemy podczas demontażu.  

Ze względu na ryzyko środowiskowe związane z ewentualnym uwolnieniem pozostałościowego oleju, 

zawiesin i szlamu z komór magazynowych, wymagane są procedury czyszczenia. 

3. Przywrócenie stanu środowiska naturalnego 

W ciągu całego procesu likwidacji należy wziąć pod uwagę wiele kwestii środowiskowych, począwszy od 

przeprowadzania operacji odstawiania, a skończywszy na utylizacji odpadów.  

Zgodnie z polityką ochrony środowiska i zasobów teren montażu należy uporządkować po demontażu  

i utylizacji. Po demontażu urządzeń i rekultywacji terenu mogą być wymagane oddzielne badania geofizyczne. 

Należy ograniczyć do minimum mechanizmy degradacji środowiska towarzyszące czynnościom 

likwidacyjnym. Wszystkie działania muszą być wykonywane zgodnie z Planem likwidacji. 

Podczas likwidacji stacji OSS, gdzie likwidowane obiekty zostaną wyburzone, poddane recyklingowi lub 

złomowane, należy uwzględnić następujące normy: 

1. przydatność terenu (nabrzeże głębokowodne, odległość od terenów należących do sąsiednich 

podmiotów, zadowalająca infrastruktura, wszelkie kolizje międzybranżowe itp.), 

2. powierzchnia nieprzepuszczalna (asfalt, beton, izolacja przeciwwodna), 

3. stacja uzdatniania wody (ścieki, wody opadowe), 

4. systemy reagowania na sytuację awaryjną (ocena ryzyka dla środowiska, analiza reagowania na 

sytuację awaryjną, powiadomienia), 
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5. uwolnienia do atmosfery (cięcie metalu, inne), 

6. uwolnienia do wody (stężenia i ilości ze stacji uzdatniania wody i innych źródeł), 

7. hałas (poziomy hałasu, tłumienie hałasu), 

8. godziny pracy, 

9. monitoring przyrodniczy (zalecane w razie potrzeby). 

 

4. Utylizacja materiałów i urządzeń 

Na rysunku 4–1 przedstawiono główne przepływy materiałów w likwidowanych obiektach. 

 

Rysunek 4–1 Przepływy materiałów w likwidowanych obiektach; 

*WEEE – Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny [11] 

EN PL 
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SALE SPRZEDAŻ 

APPROVED FACILITIES DOPUSZCZONE OBIEKTY 

SORTING SORTOWANIE 

INTERIM STORAGE SKŁADOWANIE TYMCZASOWE 

SCRAP METAL STORE SKŁAD ZŁOMU 

 

Instalacje zawierające zanieczyszczenia (metale ciężkie, materiały promieniotwórcze o niskiej aktywności 

(LSA) itp.) należy oczyścić za pomocą strumienia wody o wysokim ciśnieniu oraz przez zeskrobanie  

lub płukanie. W przypadku niektórych części instalacji dozwolone są metody czyszczenia chemicznego.  

Duże konstrukcje, takie jak zbiorniki, mogą być czyszczone przez piaskowanie. 

Odpady niebezpieczne muszą być dostarczone do dopuszczonych obiektów w celu ich przetworzenia przed 

odzyskiem energii lub końcową utylizacją na autoryzowanych składowiskach odpadów. 

4.1. Ponowne użycie urządzeń 

Jeżeli części instalacji (takie jak silniki, turbiny, dźwigi, pompy) oraz inne rodzaje urządzeń nadal posiadają 

datę ważności, ponowne użycie i sprzedaż są pożądane. 

4.2. Recykling stali 

Odpady składają się w dużej mierze ze stali oraz innego rodzaju odpadów, które muszą być transportowane  

i przetwarzane w określony sposób. Odzyskaną stal wysokiej jakości można zutylizować lub poddać 

recyklingowi po demontażu instalacji stalowych. 

4.3. Recykling betonu 

Konstrukcje betonowe lub ponownie wykorzystane części instalacji, które nie są bezpośrednio pozostawione 

na placu budowy, należy usunąć na brzeg i przetransportować do autoryzowanych zakładów utylizacji 

odpadów. Po usunięciu prętów zbrojeniowych ze stacji elektroenergetycznej beton z recyklingu można 

wykorzystać jako kruszywo do nowego betonu. 

4.4. Instalacja kablowa 

Kable ziemne (wewnętrzne i eksportowe) często nie są usuwane ze względu na możliwość niekorzystnego 

wpływu na dno morskie. Zamiast tego pozostawia się je na miejscu. 
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