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Artykuł 1.08 

Akcesoria 

Akcesoria latarni nawigacyjnych muszą być projektowane i wytwarzane w taki sposób, aby ich 
lokalizacja, montaż i podłączenie nie utrudniały normalnej pracy ani właściwego funkcjonowania 
lamp. 

Artykuł 1.09 

Latarnie nawigacyjne inne niż elektryczne 

Latarnie nawigacyjne inne niż elektryczne muszą być projektowane i wytwarzane zgodnie 
z przepisami art. 1.02-1.08 niniejszego rozdziału oraz w taki sposób, aby spełniać wymogi 
rozdziału 3. Wymogi zawarte w rozdziale 2 niniejszych warunków badania i dopuszczania stosuje 
się odpowiednio. 

Artykuł 1.10 

Latarnie podwójne 

Możliwe musi być użytkowanie dwóch latarni nawigacyjnych zamontowanych jedna nad drugą w 
tej samej obudowie jako jednej latarni (latarnia podwójna). W żadnym razie dwa źródła światła 
latarni podwójnej nie mogą być użytkowane równocześnie. 
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Rozdział 2 

WYMOGI FOTOMETRYCZNE I KOLORYMETRYCZNE 

Artykuł 2.01 

Wymogi fotometryczne 

1. Fotometryczne specyfikacje latarni nawigacyjnych zawarte są w części I. 

2. Konstrukcja latarni nawigacyjnych musi zapewnić, że światło nie będzie mogło ulec 
zakłóceniu w postaci odbicia lub załamania . Stosowanie reflektorów nie jest dozwolone. 

3. W przypadku latarni nawigacyjnych burtowych dwukolorowych i latarni trójkolorowych 
musi zostać skutecznie uniemożliwiona projekcja światła o innym kolorze również 
wewnątrz szkła. 

4. Niniejsze wymogi stosują się odpowiednio do latarni nawigacyjnych innych niż 
elektryczne. 

Artykuł 2.02 

Wymogi kolorymetryczne 

1. Kolorymetryczne specyfikacje latarni nawigacyjnych zawarte są w części I. 

2. Kolor światła emitowanego przez latarnie nawigacyjne musi się mieścić, dla roboczej 
temperatury barwowej źródła światła, w odpowiednim przedziale chromatycznym 
określonym w wyznaczonej w „Przepisach dotyczących koloru i natężenia świateł 
pokładowych oraz dopuszczania latarni nawigacyjnych w żegludze śródlądowej”. 

3. Kolor światła latarni nawigacyjnych powinien być nadawany wyłącznie przez barwione 
w masie pryzmaty (soczewki pryzmatyczne, szkła) oraz soczewki optyczne, przy czym 
pojedyncze współrzędne punktów chromatycznych wysyłanego światła nie różnią się 
między sobą o więcej niż 0,01 na diagramie chromatyczności IEC. Barwione żarówki nie 
są dozwolone. 
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4. Łączna przezroczystość barwionych szkieł (filtrów) musi być taka, aby osiągnięte było 
wymagane natężenie światła przy roboczej temperaturze barwowej źródła światła. 

5. Odbicia światła pochodzącego ze źródła światła na częściach latarnii nawigacyjnej nie 
mogą być selektywne, tzn. współrzędne trójbarwne x i y źródła światła zastosowanego w 
latarni nawigacyjnej nie mogą mieć przesunięcia większego niż o 0,01 w roboczej 
temperaturze barwowej.  

6. Szkło bezbarwne nie może temperaturze barwowej wywierać selektywnego wpływu na 
światło emitowane przez źródło światła w roboczej temperaturze barwowej. Nawet po 
dłuższym okresie użytkowania współrzędne trójbarwne x i y źródła światła zastosowanego 
w latarni nawigacyjnej nie mogą wykazywać przesunięcia o więcej niż 0,01 po przejściu 
światła przez szkło. 

7. Kolor światła emitowanego z latarni nawigacyjnych innych niż elektryczne w temperaturze 
roboczej źródła światła musi mieścić się w odpowiednim przedziale chromatycznym 
określonym w części I.  

8. Kolor światła z kolorowych latarni nawigacyjnych innych niż elektryczne powinien 
pochodzić wyłącznie ze szkła krzemianowego barwionego w całości. W przypadku 
barwnych latarni nawigacyjnych innych niż elektryczne całe barwione szkło krzemowe 
musi być tak zaprojektowane, aby w temperaturze barwowej najbliższej źródłu światła 
innemu niż elektryczne osiągane było wymagane natężenie światła. 
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Rozdział 3 

WYMOGI PRODUKCYJNE 

Artykuł 3.01 

Elektryczne latarnie nawigacyjne 

1. Wszystkie części latarni nawigacyjnych muszą być odporne na szczególne warunki 
operacyjne związane z ruchem statku, wibracjami, korozją, zmianami temperatury, 
uderzeniami w trakcie załadunku i żeglugi w warunkach pokrywy lodowej oraz innymi 
czynnikami, które mogą wystąpić na pokładzie. 

2. Konstrukcja, materiały i wykonanie latarni nawigacyjnych muszą gwarantować stabilność 
oraz zapewnić, że pod wpływem czynników mechanicznych i termicznych oraz ekspozycji 
na promienie ultrafioletowe, zgodnie z niniejszymi wymogami, ich skuteczność pozostanie 
bez zmian; w szczególności zaś, zachowane muszą zostać własności fotometryczne i 
kolorymetryczne. 

3. Elementy wystawione na korozję muszą być wykonane z materiałów na nią odpornych lub 
posiadać skuteczną ochronę antykorozyjną. 

4. Zastosowane materiały nie mogą być higroskopijne jeśli miałoby to szkodliwy wpływ na 
działanie instalacji, urządzeń i akcesoriów. 

5. Zastosowane materiały nie mogą być łatwopalne. 

6. Organ wykonujący badania może dopuszczać odstępstwa w zakresie właściwości 
zastosowanych materiałów pod warunkiem, że konstrukcja gwarantuje wymagany poziom 
bezpieczeństwa. 

7. Latarnie nawigacyjne są poddawane testom sprawdzającym ich przydatność do 
zastosowania na pokładzie statków. Badania są podzielone na badania stwierdzające 
spełnianie wymogów środowiskowych i spełnianie wymogów eksploatacyjnych. 

8. Spełnianie wymogów środowiskowych: 

a) Klasyfikacja środowiskowa 

I. – Klasy klimatu: 

X  Urządzenia przeznaczone do zastosowań w miejscach wystawionych na 
warunki atmosferyczne. 

S Urządzenia przeznaczone do zalewania lub długotrwałego kontaktu ze słoną 
wodą. 
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– Klasy wibracji: 

V Urządzenia i podzespoły przeznaczone do instalacji na masztach i w innych 
miejscach szczególnie narażonych na wibracje. 

– Klasy trudności: 

Warunki środowiskowe dzieli się na trzy klasy trudności: 

1) Normalne warunki środowiskowe: 
Mogą one występować na pokładzie regularnie przez długi okres. 

2) Ekstremalne warunki środowiskowe: 
Mogą one występować na pokładzie wyjątkowo w konkretnych przypadkach. 

3) Transportowe warunki środowiskowe: 
Mogą one występować w trakcie transportu i składowania w innych 
przypadkach niż w trakcie użytkowania instalacji, urządzeń i akcesoriów. 

Badania w normalnych warunkach środowiskowych określa się jako „badania 
w środowisku normalnym”, badania w ekstremalnych warunkach środowiskowych - 
jako „badania w środowisku ekstremalnym”, a badania w transportowych warunkach 
środowiskowych – jako „badania w środowisku transportowym”. 

b) Wymogi 

Latarnie nawigacyjne i ich akcesoria muszą być dostosowane do ciągłej pracy w 
warunkach ruchów morza oraz wibracji, wilgotności i zmian temperatury, jakich można 
oczekiwać na pokładzie statku. 

Latarnie nawigacyjne i ich akcesoria poddane działaniu warunków środowiska, 
wymienionych w dodatku, muszą spełniać warunki odpowiadające ich klasie 
klimatycznej, zgodnie z definicją w ust. 8 lit. a). 

9. Spełnianie wymogów eksploatacyjnych 

a) Zasilanie energią elektryczną: przy odchyleniach napięcia i częstotliwości dostarczanej 
energii elektrycznej od wartości normalnej1 w granicach określonych w poniższej tabeli, 
oraz przy przepięciach zasilania prądem zmiennym wynoszących 5%, latarnie 
nawigacyjne i ich akcesoria muszą funkcjonować w dopuszczalnych granicach 
tolerancji określonych dla nich na podstawie warunków badania i dopuszczania dla 
normalnej pracy na pokładzie. Z zasady napięcie zasilania latarni nawigacyjnych nie 
może odbiegać o więcej niż ±5% od wybranej wartości znamionowej. 

                                                 
1  Znamionowe napięcie i częstotliwość są oznaczone przez wytwórcę na tablicy znamionowej. 
 Oznaczone mogą być również zakresy napięcia lub częstotliwości. 
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Zasilanie Odchylenia napięcia i częstotliwości 
zasilania latarni nawigacyjnych i ich 

akcesoriów 

(Napięcie znamionowe) Odchylenia 
napięcia 

Odchylenia 
częstotliwości 

Czas trwania 

Prąd stały powyżej 48 V 

oraz prąd zmienny 

Prąd stały do 48 V włącznie 

± 10 % 

± 20 % 

± 10 % 

± 5 % 

± 10 % 

- 

ciągły 

max. 3 s 

ciągły 

Udary napięcia do ±1 200 V o okresach występowania miedzy 2 a 10 µs oraz 
maksymalnej długości wynoszącej 20 µs ani zmiany biegunowości napięcia zasilania 
nie mogą uszkodzić latarni nawigacyjnych ani akcesoriów. Jeżeli po ich wystąpieniu 
mogło zadziałać urządzenie zabezpieczające, latarnie nawigacyjne i ich akcesoria muszą 
funkcjonować w ramach tolerancji dozwolonych na pokładzie określonych się dla nich 
w warunkach badania i dopuszczania. 

b) Zgodność elektromagnetyczna: należy przedsięwziąć wszystkie stosowne i praktycznie 
wykonalne środki w celu wyeliminowania lub ograniczenia wzajemnego oddziaływania 
elektromagnetycznego latarni nawigacyjnych i ich akcesoriów oraz innych instalacji 
i urządzeń wchodzących w skład wyposażenia statków. 

10. Warunki środowiskowe na pokładach statków 

Normalne, ekstremalne i transportowe warunki środowiskowe, o których mowa w ust. 8 
lit. a), oparte są na proponowanych dodatkach do publikacji IEC 92-101 oraz 92-504. 
Pozostałe wartości od nich odbiegające oznaczone są znakiem *. 
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 Normalne Ekstremalne Transportowe 

 warunki środowiskowe 

 a) Temperatura powietrza w środowisku: 

  Klasa klimatu X i S zgodnie z ust. 8 lit. a)  

 

 _ 25 do 

 + 55°C* 

 

 _ 25 do 

 + 55°C* 

 

 _ 25 do 

 + 70°C* 

 b) Wilgotność powietrza w środowisku: 

  Stała temperatura  

  Maksymalna wilgotność względna 

 

 + 20°C 

 95 % 

 

 + 35°C 

 75 % 

 

 + 45°C 

 65 % 

  Wahania temperatury  Możliwe osiągnięcie punktu rosy 

 c) Warunki meteorologiczne na pokładzie: 

  Nasłonecznienie 

  Ruch powietrza 

  Opady  

  Prędkość wody w ruchu (fale)  

  Zasolenie wody 

 

 1 120 W/m2 

 50 m/s 

 15 mm/min 

 10 m/s 

 30 kg/m3 

 d) Pole magnetyczne: 

  Natężenie pola magnetycznego w dowolnym kierunku

 

 80 A/m 

 e) Wibracje: 

  Wibracje sinusoidalne w dowolnym kierunku 

  Klasa wibracji V zgodnie z ust. 8 lit a) (poważne oddziaływanie, np. na masztach) 

 Zakres częstotliwości  2 do 10 Hz  2 do 13,2 Hz* 

 Amplituda wychylenia  ± 1,6 mm  ± 1.6 mm 

 Zakres częstotliwości  10 do 100 Hz  13,2 do 100 Hz* 

 Amplituda przyśpieszenia  ± 7 m/s2  ± 11 m/s2 * 

 



 

 
13274/1/05 REV 1 PAW/abs 27 
ZAŁĄCZNIK IX DG C III PL 

 

11. Latarnie nawigacyjne muszą z pozytywnym wynikiem przejść określone w dodatku 
badania środowiskowe. 

12. Elementy latarni nawigacyjnych wykonane z materiałów organicznych muszą być 
w znacznym stopniu odporne na promieniowanie ultrafioletowe. 
Po 720 godzinach badań zgodnych z pkt. 6 dodatku nie może wystąpić pogorszenie 
jakości, a współrzędne trójbarwne x i y nie mogą przesunąć się o więcej niż 0,01 
w stosunku do części emitujących światło, które nie były wystawione na działanie 
promieniowania ani wody. 

13. Części emitujące światło oraz ekrany latarni nawigacyjnych muszą zostać zaprojektowane 
i wytworzone w taki sposób aby ciągła praca w warunkach normalnego obciążenia na 
pokładzie, napięcia zwiększonego o 10% oraz temperatury otoczenia wynoszącej + 45°C, 
nie powodowało ich odkształcenia, zmiany lub zniszczenia. 

14. Przy pracy ciągłej w warunkach napięcia zwiększonego o 10% oraz temperatury otoczenia 
wynoszącej + 60°C, latarnie sygnalizacyjne muszą pozostawać nienaruszone w swoich 
elementach mocujących pod obciążeniem siłą 1000 N (Newtonów) przez osiem godzin. 

15. Lampy muszą być odporne na czasowe zalanie. Przy pracy ciągłej na napięciu 
zwiększonym o 10% oraz przy temperaturze otoczenia wynoszącej + 45°C, muszą 
pozostać nienaruszone po zalaniu pełną zawartością naczynia o pojemności 10 litrów wodą 
o temperaturze + 15° to + 20°C. 

16. Należy zagwarantować wytrzymałość przetworzonych materiałów w warunkach 
eksploatacyjnych; w szczególności materiały mogą w trakcie użytkowania rozgrzewać się 
co najwyżej do temperatur, które odpowiadają ich temperaturom pracy ciągłej. 
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17. Jeśli lampy zawierają elementy niemetalowe, należy określić ich temperaturę pracy ciągłej 
w warunkach pokładowych jako + 45°C. 

Jeśli tak ustalona temperatura pracy ciągłej materiałów niemetalowych przekracza 
temperatury maksymalne określone w tabelach X oraz XI w publikacji IEC nr 598, część 
1, należy przeprowadzić specjalne badanie mające na celu ustalenie odporności tych części 
latarni nawigacyjnych na długotrwałe oddziaływanie czynników mechanicznych, 
termicznych i klimatycznych. 

18. W celu przeprowadzenia badań odporności części na odkształcenia w temperaturze pracy 
ciągłej latarnie uruchamia się w pozycji roboczej przy niewielkim ciągłym ruchu powietrza 
(v = około 0,5 m/s) w temperaturze otoczenia wynoszącej + 45°C w warunkach 
pokładowych. Podczas rozgrzewania oraz po osiągnięciu temperatury roboczej 
niemetalowe części operacyjne poddaje się obciążeniu mechanicznemu odpowiadającemu 
warunkom konstrukcyjnym lub możliwym manipulacjom. Przezroczyste części latarni 
nawigacyjnych wykonane z materiałów innych niż szkło krzemianowe poddaje się 
działaniu stempla metalowego o wymiarach 5 mm x 6 mm wywierającego ciągły nacisk 
6,5 N (odpowiednik nacisku palca) w połowie odcinka pomiędzy górnym a dolnym 
brzegiem części przeźroczystej. 

W wyniku takiego oddziaływania mechanicznego badana część nie może ulec 
jakiemukolwiek trwałemu odkształceniu.  

19. W celu przeprowadzenia badań odporności komponentów na starzenie pod wpływem 
czynników atmosferycznych, lampy z elementami niemetalowymi wystawionymi 
w warunkach użytkowania na działanie takich czynników umieszczane są w komorze 
klimatycznej i użytkowane w cyklach 12 godzinnych na przemian w warunkach 45°C 
i 95% wilgotności względnej oraz - 20°C w warunkach pokładowych tak, aby były działały 
w cyklach gorąco-wilgotnym i zimnym oraz przy zmianach temperatur z niskich na 
wysokie przez okresy odpowiadające ich funkcjonalnie określonemu czasowi działania. 

Badanie to powinno trwać ogółem przynajmniej 720 godzin. W czasie badania 
w niemetalowych częściach nie mogą zajść jakiekolwiek zmiany, które wywierałyby 
wpływ na funkcjonalność urządzenia. 

20. Części latarni nawigacyjnych znajdujące się w łatwym zasięgu nie mogą w temperaturze 
otoczenia wynoszącej + 45°C osiągać temperatur przekraczających + 70°C jeśli są 
wykonane z metalu lub + 85°C jeśli nie są wykonane z metalu. 
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21. Latarnie nawigacyjne muszą być projektowane i wykonywane zgodnie z przyjętymi 
standardami. W szczególności należy przestrzegać zgodności z publikacją IEC nr 598, 
część 1, „Oprawy oświetleniowe – wymagania ogólne i badania”. Spełnione muszą zostać 
wymogi następujących sekcji: 
– Uziemienia (Nr 7.2), 
– Ochrona przed porażeniami elektrycznymi (Nr 8.2), 
– Izolacyjność i napięcie wytrzymywane (Nr 10.2 i Nr 10.3), 
– Drogi upływu i odstępy izolacyjne powietrzne (Nr 11.2), 
– Trwałość i nagrzewanie (Nr 12.1, Tabele X, XI i XII), 
– Odporność na temperaturę, ogień i prądy pełzające (Nr 13.2, Nr 13.3 i Nr 13.4), 
– Zaciski śrubowe (Nr 14.2, Nr 14.3 i Nr 14.4). 

22. Okablowanie elektryczne powinno normalnie mieć przekrój nie mniejszy niż 1,5 mm2. 
Przewody połączeniowe powinny być co najmniej rodzaju HO 7 RN-F lub 
porównywalnego. 

23. Rodzaj ochrony latarni nawigacyjnych w rejonach zagrożonych eksplozją musi zostać 
określony i potwierdzony świadectwem przez właściwe organy prowadzące badania. 

24. Konstrukcja latarni nawigacyjnych powinna przewidywać: 

1) łatwe czyszczenie, w tym również wnętrza latarni, lampy oraz łatwą wymianę źródła 
światła, nawet w ciemności, 

2) zapobieganie gromadzeniu skraplającej się wody, 

3) stosowanie wyłącznie trwałych elastycznych uszczelek między częściami 
rozbieralnymi, 

4) że latarnia nie będzie wysyłała światła o barwie innej niż przewidziana. 

25. Do wszystkich latarni, które mają zostać zainstalowane na stałe, dołączona musi być 
instrukcja montażu i instalacji wskazująca miejsce montażu, przeznaczenie oraz rodzaj 
części wymiennych latarni. Ustawianie latarni nawigacyjnych ruchomych musi być łatwe 
ale jednocześnie bezpieczne. 

26. Należy zapewnić takie rozwiązania mocowania, aby kierunek sygnału zerowego latarni był 
zgodny z oznaczeniem kierunku sygnału zerowego statku. 
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27. Na każdej latarni muszą być umieszczone w sposób wyraźny i trwały i w miejscu 
widocznym nawet po zainstalowaniu na pokładzie, następujące oznaczenia: 

1) moc znamionowa źródła światła, o ile różne moce znamionowe mogą skutkować 
uzyskaniem różnych zasięgów widzialności, 

2) rodzaj latarni dla świateł sektorowych, 

3) kierunek sygnału zerowego dla świateł sektorowych przy pomocy oznaczenia 
bezpośrednio nad lub pod częścią emitującą światło, 

4) rodzaj światła, np. „silne”, 

5) znak pochodzenia, 

6) puste miejsce na oznaczenie, na przykład .F.91.235. 

 

Artykuł 3.02 

Filtry i soczewki optyczne 

1. Filtry (optyka i szkła) i soczewki optyczne mogą być wykonywane ze szkła organicznego 
(syntetycznego) lub nieorganicznego (krzemianowego). 

Filtry i soczewki optyczne muszą być wykonywane ze szkła przynajmniej klasy 
hydrolitycznej IV według ISO 719, aby zagwarantować trwałą wodoodporność. 

Filtry i soczewki optyczne ze szkła syntetycznego muszą cechować się trwałą 
wodoodpornością porównywalną z filtrami i soczewkami wykonanymi ze szkła 
krzemianowego. 

Soczewki optyczne muszą być wytwarzane ze szkła bez naprężeń. 

2. Filtry i soczewki optyczne muszą w jak największym stopniu być wolne od pęcherzy, skaz 
i zanieczyszczeń. Ich powierzchnie nie mogą mieć oznak jakichkolwiek wad, jak np. 
zmatowania, głębokich rys itd. 

3. Filtry i soczewki optyczne muszą spełniać wymogi art. 3.01. Ich właściwości 
fotometryczne i kolorymetryczne nie mogą się zmieniać w warunkach określonych 
w powyższym artykule. 
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4. Czerwone i zielone soczewki optyczne latarni burtowych nie mogą być między sobą 
wymienialne. 

5. Na filtrach i soczewkach optycznych muszą być umieszczone w sposób czytelny i trwały 
oraz widoczny nawet po zamontowaniu ich w latarniach, oprócz oznaczenia wytwórcy, 
również znak dopuszczenia i oznaczenie rodzaju. 

Takie oznakowanie nie może powodować pogorszenia parametrów fotometrycznych i 
kolorymetrycznych poniżej wymogów minimalnych. 

 

Artykuł 3.03 

Elektryczne źródła światła  

1. W latarniach nawigacyjnych używane mogą być wyłącznie żarówki, których konstrukcja 
kwalifikuje je do tego celu. Muszą być one dostępne dla napięć znamionowych. 
W szczególnych przypadkach dozwolone mogą być wyjątki. 

2. Instalacja żarówek w latarniach nawigacyjnych powinna być możliwa jedynie 
w przewidzianym w tym celu położeniu. W latarniach nawigacyjnych dopuszczalne są 
najwyżej dwa różne położenia. Niezamierzone przekręcenia lub położenia pośrednie 
muszą być wykluczone. Dla potrzeb badań wybierane jest najmniej korzystne położenie. 

3. Żarówki nie mogą mieć cech wpływających niekorzystnie na ich wydajność, jak 
zadrapania czy plamy na szkle lub błędne ustawienie żarnika. 

4. Robocza temperatura barwowa żarówek nie może być niższa niż 2360 K. 

5. Stosowane oprawki i cokoły żarówek muszą spełniać konkretne wymogi układu 
optycznego i być odporne na warunki mechaniczne panujące na pokładzie. 

6. Cokół żarówki musi być na tyle mocno zespolony z bańką, aby żarówka po 100 godzinach 
pracy funkcjonowania w warunkach napięcia zwiększonego o 10% wytrzymywała bez 
zmian i uszkodzeń jednostajny moment skręcający 25 kg/cm. 

7. Na cokole lub bańce żarówki muszą być w sposób czytelny i trwały umieszczone: znak 
pochodzenia, napięcie znamionowe, moc znamionowa lub nominalne natężenie światła 
oraz numer dopuszczenia. 
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8. Żarówki muszą się mieścić w następujących zakresach tolerancji: 

a) Żarówki na napięcia znamionowe 230 V, 115 V, 110 V i 24 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napięcie 
znamionowe 

Moc 
znamionowa 

Maksymalny 
pobór mocy

3)
 

Żywotność 
nominalna 

 

 

Wartości mierzone w 
badaniach

3)
 

 

Wymiary elementu 
świecącego w mm 

 
V 

 
W 

 
W 

 
h 

Natężenie 
światła w 

płaszczyźnie 
poziomej

4) 

cd 

Temperatura 
barwowa 

K 

 
b 

mm 

 
l 

mm 

24 40 43  45 2360 0,72 + 0,1 
  0 

13,5 + 1,35

  0 

110 lub 115 60 69 1000 do do 15 + 2,5 

 0 
11,5 + 1,5 

  0 

230 65 69  65 2856 15 + 2,5 

 0 
11,5 + 1,5 

  0 

 

Dopuszczalne odchylenie 
osi elementu świecącego od 
osi oprawki w punkcie 
wysokości środka elementu 
świecącego 1.5 mm 

    Wysokość środka elementu świecącego 

Część przezroczysta 

            Oznaczenia 

   Oprawka żarówki np. P 28s 

    Położenie oprawki: L2) 

b

l

45
 ±

 2
 m

m
1)
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Komentarz: 

 1) Tolerancja wysokości środka elementu świecącego w lampie 24 V/40 W: ± 1,5 mm. 
 2) L: szersza część cokołu P 28 S żarówki ustawionej w pozycji pionowej znajduje się zawsze po lewej 

stronie patrząc w kierunku przeciwnym do kierunku emisji światła. 
 3) Przed pomiarem wartości początkowej żarówki muszą pracować przez 60 minut przy napięciu 

znamionowym. 
 4) Wartości te nie mogą być przekroczone w górę ani w dół po obróceniu żarówki o 360° wokół jej osi 

w obszarze obejmującym ± 10° po obu stronach linii poziomej przechodzącej przez punkt środkowy 
elementu świecącego.. 

b) Żarówki na napięcia znamionowe 24 V i 12 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

         Oprawka żarówki np. BAY 15d

Występ 
referencyjny 

 

         Wysokość środka elementu świecącego

   Część przezroczysta 

Dopuszczalne odchylenie osi
elementu świecącego od osi
oprawki w punkcie wysokości
środka elementu świecącego
1 mm 

35
 ±

 1
 m

m
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Napięcie 
znamionowe 

Moc 
znamionowa 

Maksymalny 
pobór mocy

3)
 

Żywotność 
nominalna 

 

 

Wartości mierzone w 
badaniach

3)
 

 

Wymiary elementu 
świecącego w mm 

 
 
 

V 

 
 
 

W 

 
 
 

W 

 
 
 

h 

Natężenie 
światła w 

płaszczyźnie 
poziomej

4) 

cd 

Temperatura 
barwowa 

K 

 
 

l mm 

12 
 

24 
10 18 

12 
do  
20 

9 do 13 
 

9 do 17 

12 
 

24 
25 26,5 

1000 
30 
do 
48 

2360 
do  

2856 
9 do 13 

Komentarze: 

 1) Przed pomiarem wartości początkowej żarówki muszą pracować przez 60 minut przy napięciu 
znamionowym. 

 2) Wartości te nie mogą być przekroczone w górę ani w dół po obróceniu żarówki o 360° wokół jej osi 
w obszarze obejmującym ± 30° po obu stronach linii poziomej przechodzącej przez punkt środkowy 
elementu świecącego.. 

 

c) Żarówki są oznakowane na oprawce z zaznaczeniem odpowiednich rozmiarów. Jeśli 
oznaczenia te znajdują się na bańce, nie może to wywierać wpływu na działanie żarówki. 

d) Jeśli w latarniach nawigacyjnych w miejsce żarówek stosowane są lampy wyładowcze, 
stosuje się te same wymogi, co dla żarówek. 
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Rozdział 4 

PROCEDURA BADANIA I DOPUSZCZANIA 

Artykuł 4.01 

Ogólne zasady postępowania 

Do procedury badania i dopuszczania stosuje przepisy części I. 
 

Artykuł 4.02 

Wniosek 

1. Do wniosku o dopuszczenie składanego przez wytwórcę lub jego pełnomocnika załącza się 
następujące dane i dokumenty wraz z próbkami latarni nawigacyjnych i ich ewentualnych 
akcesoriów: 

a) rodzaj światła (np. „silne”); 

b) nazwa handlowa oraz opis typu lampy, jej źródła światła oraz, jeśli to ma zastosowanie, 
akcesoriów; 

c) dla elektrycznych latarni nawigacyjnych - napięcie znamionowe, na jakim pracują latarnie 
zgodnie z przeznaczeniem; 

d) specyfikacje wszelkich danych technicznych i osiągów; 

e) krótka charakterystyka techniczna zawierająca nazwy materiałów, z których wykonana 
została próbka latarni oraz schemat układów wraz z krótką charakterystyką techniczną, 
jeśli latarnia współpracuje z akcesoriami, które mogą mieć wpływ na jej pracę; 
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f) dla próbek latarni nawigacyjnych oraz, jeśli stosowne, ich akcesoriów, dwa egzemplarze: 

(i) instrukcji instalacji lub montażu z danymi dotyczącymi źródła światła i elementów 
mocujących; 

(ii) rysunków z wymiarami i przynależnymi nazwami i opisami typu niezbędnymi do 
identyfikacji latarni nawigacyjnych wykonanych według próbki badanej względnie 
zainstalowanych na pokładzie, wraz z akcesoriami, jeśli to ma zastosowanie; 

(iii) innych dokumentów, takich jak rysunki, wykazy części, schematy układów 
elektrycznych, instrukcje użytkowania i fotografie, które dotyczą lub mogą dotyczyć 
wszystkich ważnych szczegółów, wobec których jest to istotne zgodnie z rozdziałami 
1-3 niniejszych warunków badania i dopuszczania oraz o ile jest to niezbędne do 
weryfikacji zgodności zamierzonej seryjnej produkcji z badaną próbką latarni. 
Szczególnie chodzi tu o następujące dane i rysunki: 

- przekrój podłużny ukazujący szczegóły struktury filtra i profil źródła światła 
(żarówki z żarnikiem) oraz ich ułożenie i zamocowanie; 

- przekrój poprzeczny latarni sygnalizacyjnej w połowie wysokości filtra 
ukazujący szczegóły położenia źródła światła, filtra oraz kąt obszaru 
oświetlania latarniami sektorowymi w płaszczyźnie poziomej; 

- widok z tyłu dla świateł sektorowych, ze szczegółami elementów 
podtrzymujących bądź mocujących; 

- widok świateł widocznych ze wszystkich stron ze szczegółami elementów 
podtrzymujących bądź mocujących; 

(iv) dane dotyczące zakresu tolerancji wymiarów produkowanych masowo źródeł 
światła, filtrów, soczewek optycznych, urządzeń mocujących lub podtrzymujących 
oraz źródła światła umieszczanego w latarni nawigacyjnej w stosunku do 
wbudowanego filtra; 

(v) dane dotyczące natężenia światła w płaszczyźnie poziomej produkowanych masowo 
przy napięciu znamionowym; 

(vi) dane dotyczące uwarunkowanych masową produkcją tolerancji szkieł barwionych 
w zakresie rodzaju koloru i przejrzystości dla światła znormalizowanego A 2856 K) 
lub światła przewidywanego źródła światła. 
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2. Wraz z wnioskiem muszą zostać dostarczone dwie gotowe do użycia próbki, każda 
z dziesięcioma źródłami światła dla każdego napięcia znamionowego oraz, gdzie 
stosowne, pięcioma barwnymi filtrami dla każdego koloru sygnału, wraz z urządzeniem 
montującym bądź podtrzymującym. 
Na żądanie udostępnione muszą również zostać określone dodatkowe akcesoria wymagane 
do badań dopuszczeniowych. 

3. Próbka odpowiada pod każdym względem modelom przewidzianym do produkcji i 
zawiera wszystkie akcesoria wymagane do montażu i ustawienia jej w normalnej pozycji 
roboczej, w której ma być używana na pokładzie zgodnie z jej przeznaczeniem. Niektóre 
akcesoria mogą zostać pominięte, jeśli organ wykonujący badania wyrazi na to zgodę. 

4. Dodatkowe próbki, dokumenty i dane powinny być dostarczone na żądanie. 

5. Dokumenty muszą zostać przedstawione w języku kraju organu prowadzącego badania 
i dopuszczającego. 

6. Jeśli wniosek o dopuszczenie dotyczy jedynie urządzenia dodatkowego, zastosowanie maja 
odpowiednio przepisy ust. 1-5, przy czym części dodatkowe mogą zostać dopuszczone 
jedynie w połączeniu z dopuszczonymi latarniami nawigacyjnymi. 

7. Światła sektorowe muszą co do zasady być przedstawiane jako kompletny zestaw. 
 

Artykuł 4.03 

Badanie 

1. Badania nowej lub poprawionej wersji dopuszczonej latarni nawigacyjnej lub akcesoriów 
mają na celu stwierdzenie, czy próbka spełnia wymogi tych badań oraz warunki 
dopuszczenia i czy odpowiada dokumentom, o których mowa w art. 4.02 ust. 1 lit. f). 

2. Badania dopuszczające muszą być prowadzone w warunkach występujących na pokładzie 
statków. Badaniu muszą zostać poddane wszystkie źródła światła, soczewki optyczne i 
akcesoria, które mają zostać dostarczone oraz które są przeznaczone do użycia wraz z 
lampą sygnalizacyjną. 
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3. Badania fotometryczne i kolorymetryczne są przeprowadzane przy napięciu 
znamionowym. 

Ocena latarni nawigacyjnej przeprowadzana jest z uwzględnieniem roboczego natężenia 
światła w płaszczyźnie poziomej IB oraz roboczej temperatury barwowej. 

4. Części lub akcesoria zostaną poddane badaniu jedynie z tym rodzajem lampy, do którego 
są przeznaczone. 

5. Badania wykonane przez inne właściwe organy mogą być przyjmowane w charakterze 
dowodu spełnienia wymogów wynikających z przepisów rozdziału 3, pod warunkiem, że 
zostały uznane za równoważne badaniom określonym w dodatku. 

 

Artykuł 4.04 

Dopuszczenie 

1. Dopuszczenie latarni nawigacyjnych następuje w oparciu o art. 4.01-4.05 części I. 

2. Dla latarni nawigacyjnych i akcesoriów, które są lub będą produkowane masowo 
dopuszczenie może zostać wystawione wnioskodawcy w następstwie badania na koszt 
wnioskodawcy, jeśli wnioskodawca zagwarantuje, że będzie czynić właściwy użytek 
z praw wynikających z dopuszczenia. 

3. W przypadku wydania decyzji o dopuszczeniu dla danego rodzaju latarni nawigacyjnych 
zostanie wydane świadectwo dopuszczenia zgodnie z art. 4.03 części I, , a dla danego typu 
latarni nawigacyjnych przyznany zostanie znak dopuszczenia zgodny z art. 4.05 części I. 

 Znak dopuszczenia oraz numer seryjny muszą zostać w sposób czytelny i trwały 
umieszczone na każdej wyprodukowanej latarni nawigacyjnej zgodnej z próbką, 
w miejscu, które pozostaje w pełni widoczne również po instalacji na pokładzie. Znaki 
pochodzenia oraz opisy rodzaju muszą być wyraźnie czytelne i umieszczone na trwałe. Na 
latarniach nawigacyjnych nie mogą być umieszczane znaki, które mogą być mylone ze 
znakami dopuszczenia. 

4. Dopuszczenie może zostać przyznane na okres oznaczony oraz zostać obwarowane 
warunkami. 

5. Zmiany w dopuszczonych latarniach nawigacyjnych oraz dodatki do dopuszczonych 
latarni nawigacyjnych wymagają zgody organu badającego. 
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6. W przypadku wycofania dopuszczenia lampy, wnioskodawca zostaje o tym bezpośrednio 
poinformowany. 

7. Jedna próbka każdego rodzaju dopuszczonej lampy pozostaje w organie badającym, który 
ją dopuścił. 

 

Artykuł 4.05 

Utrata ważności dopuszczenia 

1. Dopuszczenie traci ważność na skutek wygaśnięcia, odwołania lub cofnięcia. 

2. Dopuszczenie może zostać odwołane, jeśli: 

– po jego wydaniu trwale przestają istnieć przesłanki, na podstawie których zostało 
ono wydane, 

– warunki badania i dopuszczania przestały być spełniane, 

– latarnia nawigacyjna nie odpowiada dopuszczonej próbce, 

– nie są spełniane warunki, na jakich wydano dopuszczenie, lub 

– posiadacz dopuszczenia okazał się nierzetelny. 

Dopuszczenia zostają cofnięte jeśli warunki jego wydania nie były spełnione. 

3. W przypadku wstrzymania produkcji dopuszczonego rodzaju latarni nawigacyjnej, organ 
badający, który wystawił dopuszczenie, zostaje o tym niezwłocznie poinformowany. 

4. Cofnięcie lub odwołanie dopuszczenia oznacza, że zabronione jest stosowanie 
przyznanego numeru dopuszczenia. 

5. W przypadku utraty ważności dopuszczenia, należy przedłożyć świadectwo dopuszczenia 
organowi badającemu który wydał dopuszczenie w celu naniesienia wzmianki o utracie 
ważności. 
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Dodatek 

Badania środowiskowe 

1. Badanie w zakresie ochrony przed zalewaniem i pyłem 

1.1 Klasa ochrony próbki latarni spełnia warunki dla klasy ochrony IP 55 według publikacji 
IEC cz. 598-1. 

Badanie w zakresie ochrony próbki przed zalewaniem i pyłem oraz ocena jego wyników 
odbywają się zgodnie z klasyfikacją IP 55 publikacji IEC nr 529. 

Pierwsza cyfra „5” oznacza ochronę przed pyłem. Oznacza to: pełna ochrona 
przeciwpyłowa części znajdujących się pod napięciem. Ochrona przeciwko szkodliwemu 
gromadzeniu się pyłu. Penetracji pyłu nie zapobiega się całkowicie. 

Druga cyfra „5” oznacza ochronę przed zalewaniem. Oznacza to, że strumień wody 
z dyszy skierowany na nią z dowolnego kierunku nie może wywołać szkodliwych 
skutków. 

1.2 Ochrona próbki przed wodą oceniana jest następująco: ochronę uważa się za odpowiednią 
jeśli woda, która się do niej dostała, nie wywiera szkodliwego wpływu na działanie próbki. 

Na materiale izolacyjnym nie może się gromadzić woda, jeżeli z tego powodu miałyby nie 
zostać osiągnięte minimalne wartości drogi upływu. Elementy pozostające pod napięciem 
czynne nie mogą zostać zmoczone a jakkolwiek woda gromadząca się w latarni nie może 
mieć z nimi kontaktu. 

2. Badanie środowiska wilgotnego 

2.1 Cel i zastosowanie 

Badanie to ma na celu ustalenie oddziaływania wilgoci w podwyższonej temperaturze oraz 
wilgoci przy wahaniach temperatury, zgodnie z opisem w art. 3.01 ust. 10 lit. b), w trakcie 
użytkowania, transportu lub przechowywania, na instalacje nawigacyjne, urządzenia oraz 
instrumenty, przez poddawanie ich powierzchni kondensacji wilgoci. 

Kondensacja ta jest w przypadku podzespołów nieobudowanych podobna do 
oddziaływania zgromadzonego pyłu lub powłoki soli higroskopijnej tworzącej się w 
trakcie użytkowania. 
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Poniższe specyfikacje opierają się na publikacji IEC nr 68, cz. 2-30 w połączeniu z art. 3.01 ust. 10 
lit. a) i b). Dodatkowe informacje można w razie potrzeby znaleźć w powyższej publikacji. 

Elementy i podzespoły przedstawiane do dopuszczenia jako próbki bez obudowy muszą zostać 
poddane badaniu w stanie bez obudowy lub, jeśli nie jest to możliwe, uwzględniwszy naturę 
komponentów, po zapewnieniu minimalnego zabezpieczenia, jakie wnioskodawca uznaje za 
niezbędne do użytkowania na pokładzie. 
 

2.2 Przeprowadzenie badania 

1) Badanie prowadzone jest w komorze badawczej, w której zastosowanie - w razie 
potrzeby - obiegu powietrza gwarantuje, że temperatura i poziom wilgotności są 
praktycznie takie same w każdym punkcie. Ruch powietrza nie może jednak 
w sposób zauważalny ochłodzić badanej próbki, ale powinien wystarczać do 
zapewnienia, aby w jej bezpośrednim pobliżu utrzymywały się wymagane wartości 
temperatury i wilgotności powietrza. 

Skropliny są na bieżąco usuwane z komory badawczej. Skropliny nie mogą 
wykraplać się na próbce. Mogą one zostać ponownie wykorzystane do nawilżania 
jedynie po uzdatnieniu, szczególnie po usunięciu z nich substancji chemicznych 
pochodzących z próbki. 

2) Próbka nie może być wystawiona na działanie promieniowania cieplnego z instalacji 
ogrzewającej komorę. 

3) Bezpośrednio przed badaniem próbka nie powinna być użytkowana na tyle długo, 
aby wszystkie jej części osiągnęły temperaturę otoczenia. 

4) Próbkę zabudowuje się w komorze badawczej w temperaturze otoczenia +25 ± 10°C 
w warunkach odpowiadających warunkom jej normalnego użytkowania na 
pokładzie. 

5) Komorę zamyka się. Temperaturę powietrza ustawia się na -25 ± 3°C a wilgotność 
względną na 45% do 75% i warunki takie utrzymywane są dopóki próbka nie 
osiągnie jednakowej temperatury. 

6) Względną wilgotność powietrza podnosi się następnie do przynajmniej 95% w 
maksymalnym okresie jednej godziny, przy zachowaniu dotychczasowej temperatury 
powietrza. Takie podniesienie wilgotności może mieć miejsce już w ostatniej 
godzinie wyrównywania temperatury próbki. 
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7) Temperatura w komorze podnoszona jest stopniowo do +40 ± 2°C przez okres 3 h ± 
0,5 h. W miarę wzrostu temperatury, wilgotność względna powietrza utrzymywana 
jest na poziomie nie mniejszym niż 95% oraz nie mniejszym niż 90% podczas 
ostatnich 15 minut. Wraz ze wzrostem temperatury próbka pokrywa się rosą. 

8) Temperatura powietrza utrzymywana jest na poziomie + 40 ± 2°C przez okres 12 h ± 
0,5 h począwszy od początku fazy 7), przy względnej wilgotności 93% ± 3%. 
Podczas pierwszych 15 i ostatnich 15 minut okresu, w którym temperatura wynosi + 
40 ± 2°C, względna wilgotność powietrza może wynosić pomiędzy 90% a 100%. 

9) Temperaturę powietrza obniża się do + 25 ± 3°C przez okres trzech do sześciu 
godzin. Wilgotność względna powietrza musi być stale utrzymywana na poziomie 
wyższym niż 80%. 

10) Temperatura powietrza utrzymywana jest na poziomie + 25 ± 3°C przez okres 
24 godzin od początku fazy 7), przy wilgotności względnej wynoszącej stale 
powyżej 95%. 

11) Fazę 7) powtarza się. 

12) Fazę 8) powtarza się. 

13) Nie wcześniej niż 10 godzin po rozpoczęciu fazy 12) włącza się ewentualne 
wyposażenie klimatyzacyjne próbki. Po upływie podanego przez wytwórcę czasu 
wymaganego dla klimatyzacji próbki, uruchamia się ją zgodnie z instrukcjami 
wytwórcy przy znamionowym napięciu sieci pokładowej z tolerancją ± 3%. 

14) Po upływie czasu określonego przez wytwórcę jako niezbędny do osiągnięcia 
normalnej zdolności do użytkowania sprawdzane są poszczególne funkcje a istotne 
dla użytkowania na pokładzie dane funkcjonalne są mierzone i zapisywane. Jeśli 
trzeba w tym celu otworzyć komorę, musi to trwać jak najkrócej. 

Jeżeli czas potrzebny do osiągnięcia normalnej zdolności do użytkowania wynosi 
więcej niż 30 minut, faza ta musi zostać wystarczająco wydłużona, aby po 
osiągnięciu normalnych warunków roboczych pozostało przynajmniej 30 minut na 
badanie działania i pomiar danych funkcjonalnych. 

15) W przeciągu 1 do 3 godzin temperatura powietrza obniżana jest przy działającej 
w dalszym ciągu próbce do temperatury otoczenia, z tolerancją ± 3°C, a względna 
wilgotność powietrza - do poziomu poniżej 75%. 
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16) Komorę otwiera się, a próbkę wystawia na normalną temperaturę i wilgotność 
powietrza w otoczeniu. 

17) Po 3 godzinach, ale nie wcześniej niż po wyparowaniu całej wilgoci widocznej na 
próbce, funkcje próbki są ponownie poddawane badaniu, i mierzone oraz 
rejestrowane są dane funkcjonalne ważne dla użytkowania na pokładzie. 

18) Próbka poddawana jest inspekcji wzrokowej. Obudowę otwiera się i bada wnętrze 
pod kątem oddziaływania badania klimatycznego oraz pod kątem obecności resztek 
skroplin. 

2.3 Wymagane wyniki 

2.3.1 Próbka musi działać prawidłowo w warunkach opisanych w fazach 12) do 18). Nie może 
dojść do powstania jakichkolwiek uszkodzeń. 

2.3.2 Dane funkcjonalne uzyskane w fazach 12) i 18) muszą mieścić się w ramach tolerancji 
dozwolonych dla próbki niniejszymi warunkami badania i dopuszczania. 

2.3.3 Wewnątrz próbki nie może być korozji ani resztek skroplin, które dają podstawy do 
oczekiwania nieprawidłowego funkcjonowania w warunkach długoterminowego 
oddziaływania wysokiej wilgotności atmosferycznej. 

3. Badanie na niską temperaturę 

3.1 Cel 

Badanie to ma ustalić oddziaływanie niskiej temperatury w trakcie użytkowania lub transportu lub 
przechowywania, zgodnie z art. 3.01 ust. 8 i 10. Dodatkowe informacje można w razie potrzeby 
znaleźć w publikacji IEC nr 68, cz. 3-1. 

 

3.2 Przeprowadzenie badania 

1) Badanie przeprowadzane jest w komorze badawczej, w której zastosowanie - w razie 
potrzeby - obiegu powietrza gwarantuje, że temperatura i poziom wilgotności są 
praktycznie takie same w każdym punkcie. Wilgotność powietrza musi być wystarczająco 
niska, aby zapewnić, że próbka nie pokryje się rosą w którejkolwiek fazie badania. 

2) Próbkę zabudowuje się w komorze badawczej w temperaturze otoczenia +25 ± 10°C 
w warunkach odpowiadających warunkom jej normalnego użytkowania na pokładzie. 

3) Temperaturę w komorze obniża się do -25 ± 3°C w tempie nie przekraczającym 45°C/h. 
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4) Temperatura w komorze utrzymywana jest na poziomie -25 ± 3°C do momentu, kiedy 
próbka osiągnie jednakową temperaturę i dodatkowo przez co najmniej kolejne 2 godziny. 

5) Temperaturę w komorze podnosi się do 0 ± 2°C w tempie nie przekraczającym 45°C/h. 

Do wszystkich próbek, o których mowa w art. 3.01 ust. 10 lit. a), stosuje się również, co następuje: 

6) Podczas ostatniej godziny fazy 4) w przypadku klasy klimatu X próbkę uruchamia się 
zgodnie z instrukcją wytwórcy, przy napięciu znamionowym sieci pokładowej z tolerancją 
± 3%. Źródła ciepła zawarte w próbce muszą zostać uruchomione. 

Po upływie czasu niezbędnego do osiągnięcia normalnej zdolności do użytkowania 
sprawdzane są poszczególne funkcje a ważne dla użytkowania na pokładzie dane 
funkcjonalne są mierzone i zapisywane. 

7) Temperaturę w komorze podnosi się do temperatury otoczenia w tempie nie 
przewyższającym 45°C/h. 

8) Po osiągnięciu przez próbkę jednakowej temperatury komorę otwiera się. 

9) Poszczególne funkcje próbki są ponownie sprawdzane, a ważne dla użytkowania na 
pokładzie dane funkcjonalne są mierzone i zapisywane. 

 

3.3 Wymagane wyniki 

Próbka musi działać prawidłowo w warunkach opisanych w fazach 7), 8) i 9). Nie może dojść do 
powstania jakichkolwiek uszkodzeń. 

Dane funkcjonalne uzyskane w fazach 7) i 9) muszą się mieścić w ramach tolerancji dozwolonych 
dla próbki niniejszymi warunkami badania i dopuszczania. 
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4. Badanie na wysoką temperaturę 

4.1 Cel i zastosowanie 

Badanie to ma ustalić oddziaływanie wysokiej temperatury w trakcie użytkowania, transportu 
i przechowywania, zgodnie z art. 3.01 ust. 8 lit. a) i ust. 10 lit. a). Poniższe specyfikacje opierają się 
na publikacji IEC nr 68, cz. 2-2 w połączeniu z art. 3.01 ust. 10 lit. a). Dodatkowe informacje 
można w razie potrzeby znaleźć w publikacji IEC. 
 

Normalne Ekstremalne  

Badania środowiskowe 

+55°C +70°C Klasy klimatu X i S   

Dozwolona tolerancja± 2°C 

 
Badanie środowiskowe w ekstremalnych warunkach powinno co do zasady zostać przeprowadzone 
jako pierwsze. Jeśli dane operacyjne mieszczą się w przedziałach tolerancji przewidzianych dla 
normalnych warunków środowiskowych, można pominąć badanie w otoczeniu normalnym. 
 

4.2 Przeprowadzenie badania 

1) Badanie przeprowadzane jest w komorze badawczej, w której zastosowanie - w razie 
potrzeby - obiegu powietrza gwarantuje, że temperatura i poziom wilgotności są 
praktycznie takie same w każdym punkcie. Ruch powietrza nie może jednak w sposób 
zauważalny chłodzić badanej próbki. Próbka nie może być wystawiona na promieniowanie 
ciepła z instalacji ogrzewającej komorę. Wilgotność powietrza musi być wystarczająco 
niska, aby zapewnić, że próbka pokryje się rosą w którejkolwiek fazie badania. 

2) Próbkę zabudowuje się w komorze badawczej w temperaturze otoczenia +25 ± 10°C 
w warunkach odpowiadających warunkom jej normalnego użytkowania na pokładzie. 
Próbkę uruchamia się zgodnie z instrukcją wytwórcy przy napięciu znamionowym sieci 
pokładowej z tolerancją ± 3%. 

Po upływie czasu niezbędnego do osiągnięcia normalnej zdolności do użytkowania 
sprawdzane są poszczególne funkcje a ważne dla użytkowania na pokładzie dane 
funkcjonalne są mierzone i zapisywane. 

3) Temperatura powietrza w komorze podnoszona jest do temperatury badawczej, o której 
mowa w art. 3.01 ust. 10 lit. a) w tempie nie przekraczającym 45°C/h. 
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4) Temperatura powietrza utrzymywana jest na poziomie badawczym do momentu, kiedy 
próbka osiągnie jednakową temperaturę i dodatkowo przez co najmniej kolejne 2 godziny. 

W trakcie ostatnich dwóch godzin poszczególne funkcje są ponownie sprawdzane, a ważne 
dla użytkowania na pokładzie dane funkcjonalne są mierzone i zapisywane. 

5) Temperaturę obniża się do temperatury otoczenia przez okres nie krótszy niż jedna 
godzina. Następnie komorę otwiera się. 

Po wyrównaniu temperatury próbki funkcje są ponownie sprawdzane a ważne dla 
użytkowania na pokładzie dane funkcjonalne są mierzone i zapisywane. 

4.3 Wymagane wyniki 

Próbka musi działać prawidłowo w warunkach opisanych dla wszystkich faz próby. Nie może dojść 
do powstania jakichkolwiek uszkodzeń. Dane funkcjonalne uzyskane w fazach 2), 4) i 5) muszą się 
mieścić w ramach tolerancji dozwolonych dla próbki niniejszymi warunkami badania 
i dopuszczania. 

 

5. Badanie wibracyjne  

5.1 Cel i zastosowanie 
Badanie to ma ustalić funkcjonalne i strukturalne oddziaływanie wibracji, o których mowa 
w art. 3.01 ust. 10 lit. e). Oddziaływania strukturalne dotyczą zachowania elementów 
mechanicznych, szczególnie drgania rezonansowe i zmęczenie materiału, które nie muszą być 
związane z bezpośrednim oddziaływaniem na funkcje i zmianami danych funkcjonalnych. 

Oddziaływania funkcjonalne dotyczą bezpośrednio sposobu działania i danych funkcjonalnych 
próbki. Mogą one być powiązane z oddziaływaniami strukturalnymi. 

Poniższe specyfikacje opierają się na publikacji IEC nr 68, cz. 2-6 w połączeniu z art. 3.01 
ust. 10lit. e). Wartości odbiegające od wartości wymienionych w wyżej wymienionych przepisach 
oznaczone są *. Dodatkowe informacje można w razie potrzeby znaleźć w publikacji IEC nr 68, 
cz. 2-6. 
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Wymogi badania: 

Badanie zostanie przeprowadzone w warunkach wibracji sinusoidalnych w następujących 
przedziałach częstotliwości i o poniższych amplitudach: 

 

 Normalne Ekstremalne 

 Badanie środowiskowe 

Klasa wibracji V: 

Przedział częstotliwości .........................  

Amplituda ..............................................  

Przedział częstotliwości .........................  

Amplituda przyśpieszenia ......................  

 

2 do 10 Hz 

± 1,6 mm 

10 do 100 Hz 

± 7 m/s2 

 

2 do 13.2 Hz* 

± 1,6 mm 

13,2 do 100 Hz*

± 11 m/s2 

 

Badanie w ekstremalnych warunkach otoczenia powinno co do zasady zostać przeprowadzona jako 
pierwsze. Jeśli dane funkcjonalne mieszczą się w przedziałach tolerancji dla normalnych warunków 
środowiska, można pominąć badanie dla środowiska normalnego. 

Próbki przeznaczone do pracy z elementami pochłaniającymi drgania muszą zostać poddane 
badaniu wraz z tymi elementami. Jeśli w wyjątkowych przypadkach niemożliwe jest 
przeprowadzenie badań z elementami pochłaniającymi drgania przeznaczonymi do normalnej 
pracy, urządzenia muszą zostać przebadane bez elementów pochłaniających drgania w warunkach 
zmienionych w taki sposób, aby odpowiadały przenoszeniu drgań przez elementy pochłaniające. 

Badanie bez elementów pochłaniających drgania dopuszczalne jest również dla określenia 
częstotliwości charakterystycznych. 

Badanie wibracji powinno zostać przeprowadzone w trzech wzajemnie prostopadłych 
podstawowych kierunkach. Dla próbek, które w związku ze swoją konstrukcją mogą podlegać 
szczególnym oddziaływaniom wibracji pod kątem innym niż prosty w stosunku do głównych 
kierunków, należy dodatkowo przeprowadzić badanie również w kierunkach specjalnej podatności. 
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5.2 Przeprowadzenie badania 

1) Urządzenie do badań 

Badanie prowadzi się przy użyciu urządzenia wibrującego zwanego stołem wibracyjnym, 
które umożliwia poddanie próbki wibracjom mechanicznym przy zachowaniu 
następujących warunków: 

– Podstawowy ruch powinien być sinusoidalny oraz przebiegać w taki sposób, aby 
punkty mocowania próbki na stole wibracyjnym poruszały się zasadniczo w 
jednakowej fazie i po liniach równoległych. 

– Maksymalna amplituda wibracji ruchu poprzecznego dowolnego punktu mocowania 
nie może przekraczać 25% podanej amplitudy ruchu podstawowego. 

– Udział wibracji fałszywych, wyrażony wzorem 

d 
a

a
tot=  

²  -  a ²
  100

 1

1
⋅  (w %) 

gdzie  a1  oznacza wartość skuteczną przyśpieszenia wytwarzanego przez 
częstotliwość wzbudzającą, 

i gdzie  atot  oznacza wartość skuteczną całkowitego przyspieszenia, łącznie z a1, 
mierzonego w zakresie częstotliwości < 5 000 Hz, 

w punkcie mocowania przyjętym za punkt odniesienia do pomiaru przyspieszenia nie 
może przekroczyć 25%. 

– Amplituda wibracji nie może odbiegać od wartości wymaganej o więcej niż: 

± 15% w punkcie mocowania przyjętym za punkt odniesienia oraz 

± 25% w dowolnym innym punkcie mocowania. 
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W celu ustalenia częstotliwości charakterystycznych możliwe musi być ustawianie 
amplitudy wibracji skokowo w wystarczająco małych przedziałach pomiędzy zerem 
a wartością wymaganą. 

– Częstotliwość wibracji nie może odbiegać od wartości wymaganej o więcej niż 

 

 ± 0,05 Hz dla częstotliwości do 0,25 Hz, 

± 20 %  dla częstotliwości od 0,25 Hz do 5 Hz, 

 ± 1Hz dla częstotliwości od 5 Hz do 50 Hz, 

± 2 %  dla częstotliwości wyższych niż 50 Hz, 

 

W celu porównania częstotliwości charakterystycznych możliwe musi być ustawianie ich 
na początku i końcu badania wibracyjnego z odchyleniem nie przekraczającym: 

 

 ± 0,05 Hz dla częstotliwości do 0,5 Hz, 

± 10 % ± 0,5 Hz dla częstotliwości do 5 Hz, 

 ± 0,5 Hz dla częstotliwości od 5 Hz do 100 Hz, 

± 0,5 %  dla częstotliwości wyższych niż 100 Hz. 

 

W celu badania poszczególnych przedziałów częstotliwości możliwe musi być zmienianie 
częstotliwości wibracji wykładniczo i w sposób ciągły w obu kierunkach pomiędzy dolną i 
górną granicą zakresu częstotliwości określonego w sekcji 5.1 jako wymóg badania, z 
prędkością 1 oktawy na minutę ± 10%. 
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 W celu ustalenia częstotliwości charakterystycznych możliwe musi być dowolne 
 zmniejszanie prędkości zmiany częstotliwości wibracji. 

– Natężenie pola magnetycznego wytwarzanego przez urządzenie wibracyjne 
w pobliżu próbki nie może przekraczać 20 kA/m. Dla niektórych próbek organ 
badający może wymagać niższych dopuszczalnych wartości. 

2) Badanie wstępne, montaż i uruchomienie 

Próbkę poddaje się badaniu wzrokowemu w celu ustalenia, że jej wykonanie jest wolne od 
zauważalnych wad, zwłaszcza, o ile możliwe jest takie stwierdzenie, że wszystkie części 
i podzespoły zostały prawidłowo zmontowane pod względem konstrukcyjnym. 

Próbkę mocuje się na stole wibracyjnym w sposób przewidziany do zamocowania 
urządzenia na pokładzie. Próbki, których funkcjonowanie i zachowanie pod wpływem 
wibracji zależą od ich położenia względem kierunku siły ciężkości muszą zostać poddane 
testom w normalnym położeniu roboczym. Elementy i rozwiązania użyte do zamocowania 
nie mogą w sposób istotny zmieniać amplitudy ani kształtu ruchu próbki w zakresie 
częstotliwości zastosowanym użytym do badania. 

Próbkę uruchamia się zgodnie z instrukcją wytwórcy przy napięciu znamionowym sieci 
pokładowej z tolerancją ± 3%. 

Po okresie niezbędnym do osiągnięcia normalnej zdolności użytkowej sprawdzane są 
poszczególne funkcje, a dane funkcjonalne ważne dla użytkowania na pokładzie są 
mierzone i zapisywane. 

3) Wstępne badanie zachowania w warunkach wibracji 

Tę fazę badania należy przeprowadzić na wszystkich próbkach. W przypadku próbek, 
które mogą przy różnych sposobach użytkowania być poddawane różnym oddziaływaniom 
wibracyjnym badanie należy przeprowadzić dla większej liczby lub wszystkich tych 
sposobów użytkowania. 

Cykl częstotliwości wzbudzany jest przez stół wibracyjny w taki sposób, aby zakres 
częstotliwości określony w sekcji 5.1 jako wymogi badania, wraz z odpowiadającymi mu 
amplitudami, był realizowany od najniższej częstotliwości do najwyższej i odwrotnie, w 
tempie jednej oktawy na minutę. Próbka poddawana jest w trakcie tego badania dokładnej 
obserwacji przy zastosowaniu odpowiednich środków pomiaru oraz wzrokowo, a jeśli to 
konieczne - z zastosowaniem stroboskopu, pod kątem zakłóceń funkcjonalnych, zmiany 
danych funkcjonalnych oraz zjawisk mechanicznych, jak drgania rezonansowe czy 
grzechot, występujących przy konkretnych częstotliwościach. Częstotliwości te określa się 
mianem „charakterystycznych”. 
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Jeśli konieczne jest ustalenie częstotliwości charakterystycznych oraz wpływu wibracji, 
można zmniejszyć, zatrzymać lub odwrócić szybkość zmian częstotliwości i zmniejszyć 
amplitudę drgań. Jeżeli zmiany danych funkcjonalnych zachodzą stopniowo konieczne jest 
odczekanie do momentu osiągnięcia wartości końcowej przy jednoczesnym utrzymywaniu 
częstotliwości wibracji na tym samym poziomie, jednak nie dłużej niż przez pięć minut. 

Podczas badania poszczególnych przedziałów częstotliwości rejestrowane są przynajmniej 
częstotliwości i dane funkcjonalne ważne dla użytkowania na pokładzie, a wszystkie 
częstotliwości charakterystyczne wraz z ich oddziaływaniami są protokołowane dla 
późniejszego porównania w fazie 7). 

Jeśli nie można w sposób odpowiedni ustalić zachowania w warunkach wibracji 
mechanicznych podczas działania, należy dodatkowo przeprowadzić badanie zachowania 
próbki pod działaniem wibracji mechanicznych bez uruchamiania próbki. 

Podczas badania poszczególnych przedziałów częstotliwości dane funkcjonalne znacząco 
przekraczają dozwolone tolerancje, funkcjonowanie próbki zostaje w sposób 
niedopuszczalny zakłócone lub jeśli pojawiają się strukturalne drgania rezonansowe 
grożące prawdopodobnym zniszczeniem w razie kontynuacji badania wibracyjnego, 
badanie może zostać przerwane. 

4) Badanie funkcji obwodów elektrycznych 

Ta faza badania powinna zostać przeprowadzona dla wszystkich próbek, jeśli 
oddziaływanie wibracji może mieć wpływ na funkcje obwodów, na przykład na funkcje 
przekaźników. 

Próbka poddawana jest wibracjom w zakresach częstotliwości określonych  w sekcji 5.1 
jako wymogi badania, o częstotliwości zmienianej skokowo zgodnie z szeregiem E-121 
oraz o odpowiadających im amplitudach. Na każdym stopniu częstotliwości wszystkie 
funkcje obwodów, które mogą być podatne na wibracje, w odpowiednich okolicznościach 
również wraz z funkcją włączania/wyłączania, poddawane są badaniu przynajmniej 
dwukrotnie. 

Funkcje obwodów mogą być również poddawane badaniu w częstotliwościach 
występujących pomiędzy wartościami szeregu E-12.  

                                                 
1  Wartości bazowe szeregu E-12 IEC: 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2. 
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5) Przedłużone badanie przy zmiennej częstotliwości 

Tę fazę badania należy przeprowadzić na wszystkich próbkach . W przypadku próbek, 
które mogą przy różnych sposobach użytkowania być poddawane różnym oddziaływaniom 
wibracyjnym, pierwszą część tej fazy (kiedy próbka jest włączona) należy przeprowadzić 
dla większej liczby lub wszystkich tych sposobów użytkowania. 

Próbka włączona zgodnie z punktem 2) poddawana jest pięciu cyklom, w trakcie których 
zakres częstotliwości określony w sekcji 5.1 jako wymogi badania, wraz z 
odpowiadającymi mu amplitudami, zmieniany jest za każdym razem od najniższej 
częstotliwości do najwyższej i odwrotnie, w tempie jednej oktawy na minutę. 

Po piątym cyklu stół wibracyjny zostaje zatrzymany, funkcje są sprawdzane, a istotne dla 
użytkowania na pokładzie dane funkcjonalne są mierzone i zapisywane. 

6) Przedłużone badanie przy stałej częstotliwości 

Ta faza badania jest przeprowadzona jeśli przy badaniu zachowania w warunkach wibracji 
w trakcie fazy 3) , w czasie badania w zakresie częstotliwości powyżej 5 Hz obserwowane 
są rezonanse mechaniczne, które według wytwórcy lub jego pełnomocnika są 
dopuszczalne przy długotrwałym użytkowaniu na pokładzie, jednak dla których 
wytrzymałość danych części nie może zostać przyjęta jako oczywista. W szczególności 
faza ta dotyczy urządzeń wyposażonych w urządzenia pochłaniające drgania, których 
częstotliwość rezonansu leży w przedziale częstotliwości określonym  w sekcji 5.1 jako 
wymogi badania oraz przekracza 5 Hz. 

Próbka włączona zgodnie z punktem 2) poddawana jest w każdej częstotliwości rezonansu, 
w każdym kierunku drgań odpowiadającym warunkom praktycznego użytkowania, 
w których dane części pracowałyby w najtrudniejszych warunkach, przez dwie godziny 
wibracjom o amplitudzie, której wymaga badanie w środowisku ekstremalnym oraz 
o odpowiadającej jej częstotliwości zgodnie z sekcją 5.1. W odpowiednich przypadkach 
częstotliwość wzbudzająca jest regulowana w taki sposób, aby drgania rezonansowe stale 
utrzymywały się na poziomie nie niższym niż 70% amplitudy maksymalnej, lub aby 
częstotliwość nieustannie zmieniała się w sposób ciągły w zakresie od 2% poniżej do 2% 
powyżej początkowo zaobserwowanej częstotliwości rezonansowej, z prędkością 
wynoszącą przynajmniej 0,1 oktawy na minutę ale nie więcej niż 1 oktawę na minutę. 
Podczas oddziaływań wibracyjnych, funkcje próbki monitoruje się w taki sposób, aby 
można było wykryć zakłócenia funkcjonowania, będące wynikiem poluzowania lub 
przemieszczenia części mechanicznych lub przerwania połączeń elektrycznych bądź 
zwarcia. 

Próbki, dla których bardziej celowe jest przeprowadzenie tej fazy badania w stanie 
wyłączonym, mogą zostać poddane badaniu w takim stanie, z zastrzeżeniem, że 
oddziaływanie mechaniczne na odnośne części nie jest mniejsze niż w trakcie normalnego 
użytkowania. 
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7) Końcowe badanie zachowania w warunkach wibracji  

Faza ta jest przeprowadzana jeżeli zachodzi taka potrzeba. 

Badanie zachowania w warunkach wibracji, o którym mowa w fazie 3) powtarza się przy 
zastosowaniu częstotliwości i amplitud stosowanych w tej fazie. Obserwowane 
częstotliwości charakterystyczne i obserwowane wpływy oddziaływań wibracyjnych 
porównywane są z wynikami fazy 3) w celu ustalenia wszelkich zmian, jakie nastąpiły 
podczas badania wibracyjnego. 

8) Zakończenie badania 

Po zatrzymaniu stołu wibracyjnego oraz po upływie czasu koniecznego do osiągnięcia 
stanu roboczego bez oddziaływań wibracyjnych, funkcje są sprawdzane, a ważne dla 
użytkowania na pokładzie dane funkcjonalne są mierzone i zapisywane. 

Na zakończenie próbkę poddaje się inspekcji wzrokowej w celu weryfikacji czy znajduje 
się ona w stanie nienaruszonym. 

 

5.3 Wymagane wyniki 

Próbka i jej elementy oraz grupy komponentów nie mogą wykazywać żadnych mechanicznych 
drgań rezonansowych w przedziałach częstotliwości określonych w sekcji 5.1 jako wymogi 
badania. Jeśli drgań rezonansowych tego rodzaju nie da się uniknąć, należy zastosować rozwiązania 
konstrukcyjne, które zapewnią, że w próbce, jej elementach i podzespołach nie wystąpią żadne 
uszkodzenia. 

W trakcie oraz w następstwie badania wibracyjnego nie może wystąpić żaden widoczny skutek 
oddziaływań wibracyjnych, w szczególności nie mogą wystąpić żadne różnice pomiędzy 
częstotliwościami charakterystycznymi obserwowanymi w fazie 7) a wartościami ustalonymi 
w fazie 3), które dawałyby podstawy do przypuszczania, że przy trwale występujących drganiach 
mogłyby wystąpić uszkodzenia lub błędy w funkcjonowaniu. 

Dane funkcjonalne zarejestrowane w fazach 3) do 8) muszą w przypadku badania w środowisku 
normalnym utrzymywać się w granicach tolerancji dozwolonych na podstawie niniejszych 
warunków badania i dopuszczania. 

Podczas badań funkcji obwodów w fazie 4), nie może wystąpić żadne zakłócenie ani uszkodzenie 
tych funkcji. 



 

 
13274/1/05 REV 1 PAW/abs 54 
ZAŁĄCZNIK IX DG C III PL 

6. Przyspieszone badanie wytrzymałości na warunki atmosferyczne 

6.1 Cel i zastosowanie 

Przyspieszone badanie wytrzymałości na warunki atmosferyczne (symulacja wystawienia na 
poszczególne żywioły poprzez wystawienie na promieniowanie z lamp ksenonowych z filtrami oraz 
przez spryskiwanie) prowadzi się zgodnie z częściami 2-3, 2-5 oraz 2-9 publikacji IEC nr 68, 
z następującymi uzupełnieniami: 

Zgodnie z tą publikacją przyspieszone badanie wytrzymałości na warunki atmosferyczne ma na 
celu wywoływanie przyspieszonych pożądanych zmian właściwości przedmiotów z tworzyw 
sztucznych przez wywoływanie w urządzeniu badawczym konkretnych powtarzalnych warunków 
symulujących naturalne warunki atmosferyczne.  

Przyspieszone badanie prowadzone jest w aparacie testowym przy pomocy filtrowanego 
promieniowania lamp ksenonowych oraz okresowego spryskiwania. Po wystawieniu na czynniki 
atmosferyczne, mierzone jako iloczyn natężenia promieniowania i jego czasu trwania, właściwości 
próbek porównuje się z właściwościami próbek tego samego pochodzenia, które nie zostały 
wystawione na czynniki atmosferyczne. W pierwszej kolejności ustala się właściwości kluczowe 
dla praktycznego użytkowania, jak barwa, jakość powierzchni, udarność, wytrzymałość na 
rozciąganie, i rozciągnięcie przy zerwaniu. 

Aby porównać wyniki z wynikami wystawienia na naturalne warunki atmosferyczne, zakłada się, 
że zmiana własności pod wpływem wystawienia na naturalne warunki atmosferyczne powodowana 
jest przede wszystkim przez naturalne promieniowanie i jednoczesne działanie na materiał tlenu, 
wody i temperatury. 

W próbie przyspieszonej należy w szczególności zwrócić uwagę na to, aby promieniowanie 
w urządzeniu było najbardziej zbliżone do promieniowania naturalnego (zob. publikację IEC). 
Promieniowanie z lampy ksenonowej ze specjalnym filtrem ma oddziaływanie, które symuluje 
promieniowanie naturalne. 

Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że jeżeli dotrzymane są opisane warunki badania, istnieje 
korelacja rang pomiędzy odpornością na warunki atmosferyczne w badaniu przyspieszonym 
a odpornością na normalne warunki pogodowe. Badanie przyspieszone posiada tę przewagę nad 
naturalnymi warunkami atmosferycznymi, że jest powtarzalny ze względu na to, że jest niezależne 
od miejsca, klimatu czy pory roku, a także umożliwia skrócenie okresu trwania badania, ponieważ 
nie zależy od przemienności dnia i nocy ani pór roku. 
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6.2 Liczba próbek 

Dla badania odporności na warunki atmosferyczne, jeśli nie zostanie uzgodnione inaczej, używana 
jest wystarczająca liczba próbek. Dla potrzeb porównania wymagana jest odpowiednia liczba 
próbek nie poddanych wpływowi warunków atmosferycznych. 

6.3 Przygotowanie próbek 

Próbki poddaje się badaniom w stanie, w jakim zostaną dostarczone, chyba, że zostanie uzgodnione 
inaczej. Próbki, które mają zostać zastosowane do porównania są trzymane przez cały czas badania 
w ciemności w temperaturze otoczenia. 

6.4 Urządzenie badawcze  

Urządzenie badawcze składa się zasadniczo z wentylowanej komory badawczej ze źródłem 
promieniowania w centrum. Dookoła źródła promieniowania umieszczone są filtry optyczne. Aby 
zachować wymaganą odległość od układu źródła promieniowania i filtrów, konieczną do uzyskania 
natężenia promieniowania opisanego w sekcji 6.4.1, elementy mocujące próbki obracają się są 
wokół podłużnej osi układu. 

Natężenie promieniowania w żadnym punkcie powierzchni wystawionej na promieniowanie próbki 
nie może odbiegać o więcej niż ± 10% od średniej arytmetycznej natężenia promieniowania 
w poszczególnych punktach. 

6.4.1 Źródło promieniowania 

Jako źródło promieniowania stosuje się lampę ksenonową. Strumień promieniowania powinien 
zostać dobrany w taki sposób, aby natężenie promieniowania na powierzchni próbki wynosiło 
1 000 ± 200 W · m-2 w przedziale długości fali od 300 do 830 nm (zob. sekcję 6.9 dla urządzenia 
do pomiaru naświetlania). 

Jeśli stosowane są lampy ksenonowe chłodzone powietrzem, zużyte powietrze zawierające ozon nie 
może dostać się do komory badawczej; musi ono być oddzielnie usuwane. 

Wartości doświadczalne wskazują, że strumień promieniowania z lampy ksenonowej zmniejsza się 
do 80% wartości początkowej po około 1 500 godzinach działania; po tym okresie zauważalnie 
zmniejsza się również udział promieniowania ultrafioletowego w stosunku do innych składników 
promieniowania. Lampa ksenonowa musi więc zostać po tym okresie wymieniona (zob. również 
dane dostarczone przez wytwórcę lampy ksenonowej). 
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6.4.2 Filtry optyczne 

Filtry optyczne muszą zostać ustawione pomiędzy źródłem promieniowania a elementami 
mocującymi próbek w taki sposób, aby filtrowane promieniowanie z lamp ksenonowych było 
możliwie najbliższe promieniowaniu naturalnemu (zob. publikacja IEC nr 68, cz. 2 do 9). 

Wszelkie filtry szklane muszą być regularnie czyszczone, aby uniknąć niepożądanego obniżenia 
natężenia promieniowania. Filtry muszą zostać wymienione jeżeli filtrowane promieniowanie 
lampy ksenonowej nie jest już zbliżone do promieniowania naturalnego. 

W odniesieniu do dopuszczalnych filtrów optycznych należy przestrzegać danych dostarczonych 
przez wytwórcę urządzenia badawczego. Przy dostawie urządzenia badawczego wytwórca musi 
zagwarantować, że spełnia ono wymogi sekcji 6.4. 

6.5 Urządzenie zraszające i zwilżające powietrze 

Próbka musi być zwilżana w taki sposób, aby oddziaływanie na nią było identyczne jak 
w przypadku naturalnego deszczu i rosy. Urządzenie zraszające próbkę powinno być 
skonstruowane w taki sposób, aby podczas zraszania wszystkie badane zewnętrzne powierzchnie 
próbek zostały zmoczone wodą. Urządzenie sterowane jest przy pomocy programowalnego obwodu 
sterującego w taki sposób, aby zachować cykl zraszanie/okres suchy, zgodnie z sekcją 6.10.3 . Aby 
utrzymać wilgotność względną opisaną  w sekcji 6.10.3 powietrze w komorze badawczej musi być 
w odpowiedni sposób nawilżane. Do zraszania i nawilżania powietrza stosowana jest woda 
destylowana lub w pełni odsolona (przewodnictwo < 5 µS/cm). 

Zbiorniki, przewody i dysze zraszające wody destylowanej lub w pełni odsolonej muszą być 
wykonane z materiałów odpornych na korozję. Względną wilgotność powietrza w komorze 
badawczej mierzy się oraz reguluje przy pomocy higrometru chronionego przed opryskaniem 
i bezpośrednim promieniowaniem. 

W przypadku stosowania wody w pełni odsolonej lub wody w obiegu zamkniętym istnieje znane 
z badania powłok ryzyko tworzenia się na powierzchni próbek osadu lub ścierania powierzchni 
przez zawiesiny. 

6.6 Urządzenie wentylujące 

Temperatura czarnej płytki opisanej w sekcji 6.10.2  utrzymywana jest w komorze badawczej 
poprzez obieg nad próbkami czystego, filtrowanego, nawilżonego powietrza, w odpowiednich 
przypadkach o regulowanej temperaturze. Obieg i prędkość powietrza muszą być dobrane w taki 
sposób, aby zapewnić jednakową temperaturę wszystkich zewnętrznych powierzchni elementów 
mocujących próbek w układzie. 
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6.7 Elementy mocujące próbek 

Używane mogą być wszelkie elementy mocujące ze stali nierdzewnej umożliwiające zamocowanie 
próbki zgodnie z sekcją 6.10.1 . 

6.8 Termometr czarnej płytki 

W celu pomiaru temperatury czarnej płytki podczas suchego okresu cyklu w płaszczyźnie próbki 
stosuje się termometr czarnej płytki. Termometr ten składa się z płytki ze stali nierdzewnej 
odizolowanej termicznie od elementów mocujących, mającej te samy wymiary co elementy 
mocujące próbki i grubość 0,9 ± 0,1 mm. Obie powierzchnie płytki pokryte są błyszczącą czarną 
powłoką, która jest wysoce odporna na warunki atmosferyczne i przy długości fali powyżej 780 nm 
ma maksymalną zdolność odbijania 5%. Temperatura panelu mierzona jest z wykorzystaniem 
termometru bimetalowego, którego czujnik umieszczony jest na środku płytki z zachowaniem 
dobrego kontaktu termicznego. 

Nie zaleca się pozostawiania termometru w urządzeniu podczas badania opisanego  w sekcji 6.10. 
Wystarczy, aby był umieszczany w urządzenia urządzeniu co 250 godzin, na okres około 30 minut 
w celu odczytania temperatury czarnej płytki w czasie okresu suchego. 

6.9 Urządzenie do pomiaru napromienienia 

Napromienienie (jednostka miary: W · s m
-2

) jest iloczynem natężenia napromienienia (jednostka: 
W · m

-2
) i okresu napromienienia (jednostka: s). Napromienienie powierzchni próbki w urządzeniu 

badawczym mierzy się odpowiednim urządzeniem do pomiaru napromienienia, dostosowanym do 
funkcji promieniowania układu źródło promieniowania - filtr. Urządzenie do pomiaru 
napromienienia powinno być tak wyskalowane i skalibrowane, aby nie uwzględniało 
promieniowania podczerwonego powyżej 830 nm. 

Przydatność urządzenia do pomiaru napromienienia zależy zasadniczo od tego, czy jego czujnik jest 
wysoce odporny na warunki atmosferyczne i starzenie oraz czy ma widmo jego czułości na 
promieniowanie wystarczająco pokrywa promieniowanie naturalne. 
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Urządzenie do pomiaru napromienienia może zawierać na przykład następujące części: 

a) krzemową komórkę fotoelektryczną jako czujnik promieniowania; 

b) filtr optyczny umieszczony przed komórką fotoelektryczną; oraz 

c) kulometr obliczający iloczyn (jednostka: C = A·s) natężenia prądu wytwarzanego 
w komórce fotoelektrycznej proporcjonalnie do natężenia promieniowania (jednostka: A) 
i okresu promieniowania (jednostka: s). 

Skalę urządzenia do pomiaru napromienienia należy skalibrować. Kalibracja powinna być 
sprawdzana po rocznym użytkowaniu i w razie konieczności - korygowana. 

Natężenie napromienienia na powierzchni próbki zależy od odległości od źródła promieniowania. 
Powierzchnie próbki muszą więc, w miarę możliwości, znajdować się w takiej samej odległości od 
źródła jak czujnik urządzenia mierzącego napromienienie. Jeśli nie jest to możliwe, odczyt 
napromienienia na aparacie mierzącym powinien zostać pomnożony o współczynnik korekcji. 

6.10 Przeprowadzenie badania 

6.10.1 Próbki umieszcza się w elementach mocujących tak, aby uniemożliwić gromadzenie się 
wody na powierzchni tylnej. Elementy mocujące muszą powodować możliwie najmniejsze 
oddziaływanie mechaniczne na próbkę. Aby zapewnić równomierne napromienienie i spryskiwanie, 
próbki w trakcie badania obraca się z prędkością jednego do pięciu obrotów na minutę dookoła 
układu źródło-filtr oraz urządzenia spryskującego. Normalnie na warunki atmosferyczne 
wystawiona jest tylko jedna strona próbki. Zależnie od odpowiednich postanowień publikacji IEC, 
lub jeśli uzgodniono inaczej, może również być wystawiona powierzchnia przednia i tylna tej samej 
próbki. W takim przypadku każda z powierzchni wystawiona jest na takie samo promieniowanie 
oraz takie samo spryskiwanie. 
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Wystawienie powierzchni przedniej i tylnej danej próbki na takie samo promieniowanie oraz 
spryskiwanie może zostać uzyskane dzięki okresowej rotacji próbki. Może to odbywać się 
automatycznie przy zastosowaniu urządzenia wykonującego ruch obrotowo-zwrotny, jeśli element 
mocujący ma postać otwartej ramy. 

6.10.2 Temperatura czarnej płytki w punkcie, w którym próbki umieszczone są w okresie 
suchym ustawiana jest i regulowana zgodnie z publikacjami IEC stosującymi się dla danego 
urządzenia. Jeśli nie zostanie ustalone inaczej, średnia temperatura czarnej płytki musi być 
utrzymywana na poziomie + 45°C. Średnia temperatura czarnej płytki oznacza średnią 
arytmetyczną temperatury czarnej płytki osiągniętej pod koniec okresu suchego. W okresie suchym 
dozwolone jest odchylenie lokalne ±5°C, zaś w przypadkach granicznych - ±3°C. 

W celu utrzymania wymaganej temperatury czarnej płytki oraz, w odpowiednich przypadkach, 
zapewnienia promieniowania o jednakowym natężeniu na przedniej i tylnej powierzchni próbki 
(zob. sekcja 6.10.1 ), próbki mogą być obracane automatycznie o 180° po każdym zwrocie 
kierunku. W takim przypadku, termometr czarnej płytki oraz urządzenie mierzące napromienienie 
muszą być w ruchu obrotowo-zwrotnym. 

6.10.3 Próbki zainstalowane w elementach mocujących oraz czujnik urządzenia mierzącego 
napromienienie, o którym mowa w sekcji 6.9 są wystawione na promieniowanie z jednoczesnym 
spryskiwaniem w określonym poniżej, ciągle powtarzanym cyklu: 

Spryskiwanie:  3 minuty 

Okres suchy: 17 minut 

W okresie suchym względna wilgotność powietrza musi wynosić 60 do 80%. 

6.11 Czas trwania i procedura badania 

Badanie odbywa się zgodnie z procedurą badawczą B określoną w publikacji IEC nr 68, cz. 2-9. 
Czas trwania badania wynosi 720 godzin, z cyklem spryskiwania określonym w sekcji 6.10.3.  

Zaleca się, aby badanie odporności na warunki atmosferyczne prowadzone było przy użyciu jednej 
i tej samej próbki (w przypadku nieniszczącego badania na ewentualną zmianę własności, jak na 
przykład badanie odporności na warunki atmosferyczne) lub też przy użyciu kilku próbek 
(w przypadku badania niszczącego, jak na przykład badanie udarności), w ustalonych przedziałach 
napromienienia. W taki sposób można określić przebieg zmian danej właściwości urządzenia 
w ciągu całego badania odporności na warunki atmosferyczne. 
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6.12 Ocena 

Po ukończeniu wystawiania próbki na warunki atmosferyczne, próbka trzymana jest przez 
24 godziny w ciemności w temperaturze powietrza +23°C, temperaturze punktu rosy +12°C, 
względnej wilgotności powietrza 50%, prędkości przepływu powietrza 1 m/s oraz ciśnieniu 
powietrza od 860 do 1060 hPa. (Dopuszczalne odchylenie wynosi ±2°C dla temperatury powietrza 
i ±6% dla wilgotności względnej.) 

Próbki te oraz próbki do porównania, o których mowa w sekcjach 6.2 i 6.3 poddawane są badaniu 
w celu ustalenia właściwości zgodnie z wymogami określonymi w art. 2.01 ust. 1 i 2 oraz 
w art. 3.01 ust. 12. 

 

7. Badanie odporności na wodę słoną i warunki atmosferyczne  

(próba komory solnej) 

7.1 Cel i zastosowanie 

Badanie to ma określić działanie wody słonej oraz słonej atmosfery w trakcie użytkowania oraz 
w trakcie transportu i przechowywania zgodnie z art. 3.01. 

Może ograniczać się do próbki wyrobu lub do próbek użytych w nim materiałów. 

Poniższe specyfikacje opierają się na publikacji IEC nr 68, cz. 2-52. Dodatkowe informacje można 
w razie potrzeby znaleźć się w publikacji. 

 

7.2 Przeprowadzenie testu 

1) Urządzenie badawcze 

Badanie prowadzony jest w komorze badawczej z wykorzystaniem urządzenia 
rozpylającego i roztworu soli spełniających następujące warunki: 

– Materiały użyte do budowy komory badawczej i urządzenia rozpylającego nie mogą 
wpływać na oddziaływania korozyjne mgły solnej. 
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– Wewnątrz komory rozprowadzona musi zostać jednorodnie drobna, wilgotna i gęsta 
mgła, przy czym ruch wody ani obecność próbki nie mogą wpływać na jej 
rozprowadzenie. Rozpylany strumień nie może padać bezpośrednio na próbkę. 
Wykluczona musi zostać możliwość spadania na próbkę kropli tworzących się 
wewnątrz komory. 

– Komora badawcza musi być odpowiednio wentylowana a ujście wentylacyjne być 
odpowiednio chronione przed nagłymi zmianami ruchu powietrza, tak aby zapobiec 
powstawaniu wewnątrz komory silnych prądów powietrza. 

– Zastosowany roztwór soli musi zawierać masowo 5 ± 1 części czystego chlorku 
sodu, przy maksymalnej zawartości 0,1% jodku sodu i 0,3% zanieczyszczeń w stanie 
suchym oraz 95 ± 1 części destylowanej lub w pełni odsolonej wody. Jego pH musi 
mieścić się w przedziale 6,5 do 7,2 w temperaturze +20 ± 2°C i być utrzymywane 
w tych granicach podczas użytkowania. Roztwór raz użyty nie może zostać 
wykorzystany ponownie. 

– Sprężone powietrze zastosowane do rozpylania musi być wolne od zanieczyszczeń, 
jak np. olej czy pył, oraz musi mieć wilgotność nie niższą niż 85%, aby uniknąć 
zatkania dyszy. 

– Mgła rozprowadzana w komorze musi mieć taką gęstość, aby w czystym zbiorniku 
o otwartej powierzchni poziomej wynoszącej 80 cm2, umieszczonym w dowolnym 
miejscu komory, średni opad przez cały czas utrzymywał się pomiędzy 1,0 ml 
a 2,0 ml na godzinę. W celu monitorowania gęstości mgły w komorze umieszcza się 
przynajmniej dwa zbiorniki, w taki sposób, aby próbka ich nie zasłaniała i aby nie 
mogły do nich spadać skropliny. W celu kalibracji ilości rozpylanego roztworu 
należy przeprowadzić rozpylanie przez okres przynajmniej 8 godzin. 

Próbę komory wilgotnościowej pomiędzy fazami zraszania przeprowadza się 
w klimatyzowanej komorze, w której powietrze może być utrzymywane w 
temperaturze + 40 ± 2°C i wilgotności względnej 93 ± 3%. 

2) Badanie wstępne 

 Próbkę poddaje się inspekcji wzrokowej w celu ustalenia czy jest wolna od wad, zwłaszcza 
zaś czy jest poprawnie zmontowana i czy wszelkie otwory zostały właściwie zamknięte. 
Powierzchnie zewnętrzne pokryte tłuszczem, olejem lub błotem czyści się. Wszelkie 
elementy regulacyjne i części ruchome są uruchamiane i sprawdzane pod kątem 
właściwego funkcjonowania. Wszelkie zamknięcia, pokrywy i części o zmiennym 
położeniu, które w czasie użytkowania lub konserwacji mogą być przemieszczane lub 
wymontowywane są badane pod kątem możliwości przemieszczenia lub demontażu a 
następnie są ponownie mocowane w sposób poprawny. 
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Próbkę uruchamia się zgodnie z instrukcją wytwórcy przy napięciu znamionowym sieci 
pokładowej z tolerancją ± 3%. 

Po upływie czasu niezbędnego do osiągnięcia normalnej zdolności do użytkowania 
sprawdzane są poszczególne funkcje a dane funkcjonalne, które są ważne dla użytkowania 
na pokładzie oraz do określenia oddziaływania mgły solnej są mierzone i zapisywane. 
Następnie próbkę wyłącza się i poddaje się ją spryskiwaniu. 

3) Faza spryskiwania 
Próbkę umieszcza się w komorze solnej i wystawia na działanie mgły solnej przez okres 
dwóch godzin w temperaturze od +15°C do +35°C. 

4) Próba komory wilgotnościowej 
Próbkę umieszcza się w klimatyzowanej komorze w taki sposób, aby ściekła z niej 
możliwie najmniejsza ilość roztworu soli. Próbkę trzyma się w klimatyzowanej komorze 
przez siedem dni w temperaturze powietrza +40 ± 2°C i wilgotności względnej 93 ± 3%. 
Próbka nie może się przy tym stykać z żadną inną próbką ani przedmiotem metalowym. 
W przypadku większej liczby próbek należy je ułożyć w taki sposób, aby wykluczyć 
jakiekolwiek wzajemne oddziaływania. 

5) Powtórzenie cyklu badania 
Cykl badania obejmujący fazy 3) i 4) powtarza się trzy razy. 

6) Czynności końcowe 

Po czwartym cyklu testu próbka wyjmowana jest z klimatyzowanej komory i natychmiast 
spłukiwana przez pięć minut w strumieniu bieżącej wody a następnie płukana w wodzie 
destylowanej lub odsolonej. Krople utrzymujące się na próbce są usuwane strumieniem 
powietrza lub strząsane. 

Zanim próbka zostanie poddana badaniu końcowemu wystawia się ją na warunki 
atmosferyczne otoczenia pokojowego przez nie mniej niż trzy godziny, a w każdym razie 
na tyle długo, aby wyparowały z niej wszelkie widoczne ślady wilgoci. Po płukaniu próbkę 
suszy się przez godzinę w temperaturze + 55 ± 2°C. 

7) Badanie końcowe 
Wygląd zewnętrzny próbki bada się wzrokowo. Charakter i zakres zmian w stosunku do 
stanu początkowego opisuje się w protokole badania, w razie konieczności dołączając 
odnośne fotografie. 
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Próbkę uruchamia się zgodnie z instrukcją wytwórcy przy napięciu znamionowym sieci 
pokładowej z tolerancją ± 3%. 

Po upływie czasu niezbędnego do osiągnięcia normalnej zdolności do użytkowania 
sprawdzane są funkcje, a dane funkcjonalne, które są ważne dla użytkowania na pokładzie 
oraz dla oceny oddziaływania atmosfery mgły solnej są mierzone i zapisywane. 

Wszelkie elementy regulacyjne i części ruchome są uruchamiane i sprawdzane pod kątem 
właściwego funkcjonowania. Wszelkie zamknięcia, pokrywy i części o zmiennym 
położeniu, które w czasie użytkowania lub konserwacji mogą być przemieszczane lub 
wymontowywane są badane pod kątem możliwości przemieszczenia lub demontażu 
a następnie są ponownie mocowane w sposób poprawny. 

 

7.3 Wymagane wyniki 

Próbka nie może wykazywać żadnych zmian, mogących: 

– mieć ujemny wpływ na jej użytkowanie lub funkcjonowanie; 

– utrudniać w jakikolwiek znaczący sposób demontaż zamknięć i pokryw, albo 
przemieszczanie elementów ruchomych w zakresie koniecznym podczas użytkowania lub 
konserwacji; 

– zmniejszać obniżać szczelność obudów; 

– przy dłuższym oddziaływaniu powodować nieprawidłowe funkcjonowanie. 

Dane funkcjonalne zarejestrowane w fazach 3) i 7) muszą mieścić się w granicach tolerancji 
ustanowionych w niniejszych warunkach badania i dopuszczania. 
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Część III 

Przepisy dotyczące  
wymogów minimalnych oraz warunków badania  

sprzętu radarowego  
stosowanego w żegludze śródlądowej 

 

Rozdział 1: Przepisy ogólne 
Artykuł 1.01 Zakres stosowania 
Artykuł 1.02 Przeznaczenie sprzętu radarowego 
Artykuł 1.03 Badanie przed dopuszczeniem 
Artykuł 1.04 Wniosek o przeprowadzenie badania 
Artykuł 1.05 Dopuszczenie 
Artykuł 1.06 Oznaczenia sprzętu i numer dopuszczenia 
Artykuł 1.07 Deklaracja wytwórcy 
Artykuł 1.08 Zmiany w dopuszczonym sprzęcie 
 
Rozdział 2: Ogólne wymogi minimalne dotyczące sprzętu radarowego 
Artykuł 2.01 Konstrukcja, projekt 
Artykuł 2.02 Emisje uboczne i kompatybilność elektromagnetyczna 
Artykuł 2.03 Użytkowanie 
Artykuł 2.04 Instrukcja obsługi 
Artykuł 2.05 Instalacja i badanie działania 
 
Rozdział 3: Minimalne wymogi operacyjne sprzętu radarowego 
Artykuł 3.01 Gotowość operacyjna sprzętu radarowego 
Artykuł 3.02 Rozdzielczość 
Artykuł 3.03 Skala zasięgu 
Artykuł 3.04 Znacznik zasięgu zmiennego 
Artykuł 3.05 Kreska kursowa 
Artykuł 3.06 Asymetryczna prezentacja obrazu 
Artykuł 3.07 Skala namiaru 
Artykuł 3.08 Urządzenia namiarowe 
Artykuł 3.09 Urządzenia redukujące zakłócenia powodowane przez morze i deszcz 
Artykuł 3.10 Redukcja interferencji z innym sprzętem radarowym  
Artykuł 3.11 Kompatybilność z nadajnikami radarowymi 
Artykuł 3.12 Kontrola wzmocnienia 
Artykuł 3.13 Dostrajanie częstotliwości 
Artykuł 3.14 Linie orientacji żeglugowej i informacje ekranowe 
Artykuł 3.15 Czułość systemu 
Artykuł 3.16 Szlak celu 
Artykuł 3.17 Wskaźniki urządzeń typu slave 
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Rozdział 4: Minimalne wymogi techniczne sprzętu radarowego 
Artykuł 4.01 Użytkowanie 
Artykuł 4.02 Wyświetlacz 
Artykuł 4.03 Cechy charakterystyczne obrazu radaru 
Artykuł 4.04 Barwa wyświetlacza 
Artykuł 4.05 Stopień odświeżania i czas utrzymywania obrazu 
Artykuł 4.06 Linearność wyświetlacza 
Artykuł 4.07 Precyzja zasięgu i pomiarów azymutowych 
Artykuł 4.08 Cechy charakterystyczne anteny i spektrum emisji 
 
Rozdział 5:  Warunki i metodologia badania sprzętu radarowego 
Artykuł 5.01 Bezpieczeństwo, zasilanie i interferencje 
Artykuł 5.02 Emisje uboczne i kompatybilność elektromagnetyczna 
Artykuł 5.03 Procedura badań 
Artykuł 5.04 Pomiary anteny  
 
Dodatek 1 Rozdzielczość kątowa w zasięgach do 1200 m włącznie 
Dodatek 2 Pole badania do ustalania rozdzielczości sprzętu radarowego 
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Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

Artykuł 1.01 

Zakres stosowania 

Niniejsze przepisy ustanawiają minimalne wymogi techniczne i operacyjne dla sprzętu radarowego 
stosowanego w nawigacji na statkach żeglugi śródlądowej oraz warunki badania zgodności z tymi 
wymogami minimalnymi. Śródlądowy sprzęt systemu ECDIS, który może być stosowany w trybie 
żeglugi zaliczany jest do żeglugowego sprzętu radarowego w rozumieniu niniejszych przepisów. 

 

Artykuł 1.02 

Przeznaczenie sprzętu radarowego 

Sprzęt radarowy musi ułatwiać żeglugę statku dostarczając czytelny obraz radarowy jego pozycji 
względem boi (pław), linii brzegowych i struktur nawigacyjnych, jak również umożliwiać rzetelne 
i odpowiednio wczesne rozpoznanie innych statków i przeszkód wystających ponad powierzchnię 
wody. 

Artykuł 1.03 

Badanie przed dopuszczeniem 

Sprzęt radarowy  może zostać zainstalowany na pokładzie statków wyłącznie wtedy, kiedy  badanie 
przed dopuszczeniem sprzętu radarowego wykaże, że sprzęt ten spełnia wymogi minimalne 
ustanowione w niniejszych przepisach. 

 

Artykuł 1.04 

Wniosek o przeprowadzenie badania 

1. Wnioski o przeprowadzenie badania przed dopuszczeniem sprzętu radarowego należy 
składać do właściwego organu badającego w jednym z Państw Członkowskich. 

O właściwych organach  badających należy powiadomić Komitet. 
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2. Do każdego wniosku należy załączyć następujące dokumenty: 

a. dwa egzemplarze szczegółowego opisu technicznego; 

b. dwa kompletne zestawy dokumentacji instalacji i serwisu; 

c. dwa egzemplarze szczegółowej instrukcji obsługi; oraz 

d. dwa egzemplarze skróconej instrukcji obsługi. 

3. W drodze badania, wnioskodawca jest zobowiązany do ustalenia bądź zlecenia ustalenia, 
czy sprzęt radarowy spełnia wymogi minimalne niniejszych określone w niniejszych 
przepisach. 

Wyniki badania i sprawozdania pomiarowe z wzorami promieniowania poziomego 
i pionowego anteny należy załączyć do wniosku. 

Dokumenty te i informacje uzyskane w trakcie badania przechowuje właściwy organ 
badający. 

4. Dla potrzeb badania przed dopuszczeniem, „wnioskodawca” oznacza każdą osobę prawną 
lub naturalną, pod której nazwiskiem, nazwą, znakiem handlowym, lub dowolną inną 
formą identyfikacji sprzęt przedstawiony do badania jest wytwarzany lub  wprowadzany 
do obrotu handlowego. 

 

Artykuł 1.05 

Dopuszczenie 

1. Jeśli sprzęt uzyska pozytywny wynik badania przed dopuszczeniem, właściwy organ 
badający wystawia certyfikat dopuszczenia. 

Jeśli sprzęt nie spełnia wymogów minimalnych, wnioskodawca zostaje pisemnie 
poinformowany o powodach odrzucenia wniosku. 

Dopuszczenie przyznaje właściwy organ. 

Właściwy organ informuje Komitet o sprzęcie, który dopuścił. 
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2. Każdy organ badający jest upoważniony do doboru sprzętu z serii produkcyjnej dla potrzeb 
badania w dowolnym momencie. 

Jeśli badanie ujawni defekty w sprzęcie, dopuszczenie może zostać wycofane. 

Dopuszczenie zostaje wycofane przez organ, który je wystawił. 

3. Dopuszczenie jest ważne przez 10 lat i na żądanie może zostać odnowione. 
 

Artykuł 1.06 

Oznaczenia sprzętu i numer dopuszczenia 

1. Każdy komponent sprzętu należy oznaczyć w sposób nieusuwalny nazwą wytwórcy, 
określeniem handlowym sprzętu, rodzajem sprzętu oraz numerem seryjnym. 

2. Numer dopuszczenia przyznany przez właściwy organ należy przytwierdzić w sposób 
nieusuwalny na wyświetlaczu w taki sposób, aby był wyraźnie widoczny po instalacji 
sprzętu. 
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Elementy składowe numeru dopuszczenia: 

e-NN-NNN 

(e = Unia Europejska 

NN = kod kraju dopuszczenia, gdzie 

 1 = Niemcy  18 = Dania 

 2 = Francja  20 = Polska 

 3 = Włochy  21 = Portugalia 

 4 = Niederlandy  23 = Grecja 

 5 = Szwecja  24 = Irlandia 

 6 = Belgia  26 = Słowenia 

 7 = Węgry  27 = Słowacja 

 8 = Republika Czeska  29 = Estonia 

 9 = Hiszpania  32 = Łotwa 

 11 =  Zjednoczone Królestwo  36 = Litwa 

 12 =  Austria  49 = Cypr 

 13 =  Luksemburg  50 = Malta 

 17 =  Finlandia  

 

NNN = numer trzycyfrowy, ustalany przez właściwy organ.) 
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3. Numeru dopuszczenia używa się  wyłącznie w połączeniu z powiązanym z nim 
dopuszczeniem. 

Wytworzenie i przytwierdzenie numeru dopuszczenia leży w zakresie odpowiedzialności 
wnioskodawcy. 

4. Właściwy organ bezzwłocznie informuje Komitet o przyznanym numerze dopuszczenia. 

 

Artykuł 1.07 

Deklaracja wytwórcy 

Do każdej jednostki sprzętu należy dołączyć deklarację wytwórcy stwierdzającą, że jednostka ta 
spełnia obowiązujące wymogi minimalne oraz że jest identyczna pod każdym względem ze 
sprzętem przedstawionym do badania. 

 

Artykuł 1.08 

Zmiany w dopuszczonym sprzęcie 

1. Wszelkie zmiany wprowadzone do sprzętu już dopuszczonego powodują wycofanie 
dopuszczenia. O planowanych zmianach  należy pisemnie zawiadomić właściwy organ 
badający. 

2. Właściwy organ badający decyduje, czy dopuszczenie stosuje się nadal, czy też konieczna 
jest inspekcja lub nowe badanie przed dopuszczniem. 

W razie przyznania nowego dopuszcznia, przypisuje mu się nowy numer dopuszczenia. 
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Rozdział 2 

OGÓLNE WYMOGI MINIMALNE DDOTYCZĄCE SPRZĘTU RADAROWEGO 

Artykuł 2.01 

Konstrukcja, projekt 

1. Sprzęt radarowy musi być przystosowany do użytkowania na pokładzie statków żeglugi 
śródlądowej. 

2. Konstrukcja i projekt sprzętu  muszą być zgodne z aktualnym stanem wiedzy technicznej 
zarówno pod względem układów mechanicznych, jak i elektrycznych. 

3. W razie braku konkretnych przepisów w załączniku II do niniejszej dyrektywy i w 
niniejszych przepisach, wymogi i metody badania zawarte w publikacji IEC nr 945 
„Wymogi ogólne dla sprzętu nawigacji morskiej” stosują się do zasilania, bezpieczeństwa, 
wzajemnych interferencji sprzętu na statku, bezpiecznej odległości kompasu, odporności 
na wpływy klimatu, wytrzymałości mechanicznej, wpływów otoczenia, emisji dźwięków 
słyszalnych oraz oznaczeń sprzętu. 

Ponadto, stosują się wymogi regulacji radiowych Międzynarodowej Unii 
Telekomunikacyjnej (ITU). Sprzęt musi spełnia wszelkie wymogi tych postanowień dla 
temperatur otoczenia wyświetlacza radarowego pomiędzy 0°C a 40°C. 

 

Artykuł 2.02 

Emisje uboczne i kompatybilność elektromagnetyczna 

1. W zakresie częstotliwości 30 do 2000 MHz, siła pola emisji ubocznych nie może 
przekraczać 500 µV/m. 

W zakresach częstotliwości 156 do 165 MHz, 450 do 470 MHz i 1,53 do 1,544 GHz siła 
pola emisji ubocznych nie może przekraczać wartości 15 µV/m. Podane siły pola stosują 
się w odległości testowej 3 metrów od badanego sprzętu. 
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 2. Sprzęt musi spełniać wymogi minimalne przy sile pola elektromagnetycznego do 15 V/m 
w bezpośrednim sąsiedztwie badanego sprzętu  w zakresie częstotliwości 30 do 2000 
MHz. 

 

Artykuł 2.03 

Użytkowanie 

1. Sprzęt nie powinien posiadać większej liczby elementów regulacyjnych niż jest to 
konieczne dla właściwego użytkowania. 

Projekt, oznaczenia i manipulacja elementami regulacyjnymi muszą umożliwiać ich proste, 
jednoznaczne i szybkie użycie. Ich ułożenie powinno zapobiegać w miarę możliwości 
błędom użytkownika. 

Elementy regulacyjne, które nie są konieczne do normalnego użytkowania nie mogą  być 
bezpośrednio dostępne. 

2. Wszelkie elementy regulacyjne i wskaźniki muszą być zaopatrzone w symbole lub 
oznaczenia po angielsku. Symbole muszą spełniać wymogi rezolucji IMO nr A.278 (VIII) 
„Symbole dla elementów regulacyjnych na sprzęcie radarowym do żeglugi morskiej” lub 
wymogi zawarte w publikacji IEC nr 417; wszelkie liczby i litery muszą być wielkości 
przynajmniej 4 mm. 

Jeśli może zostać wykazane, że z przyczyn technicznych, niemożliwe jest osiągnięcie 
wielkości 4 mm dla liczb i liter oraz jeśli dla celów operacyjnych mniejsze liczby i litery 
mogą zostać przyjęte, dozwolone będzie ich zmniejszenie do 3 mm. 

3. Sprzęt musi być zaprojektowany w taki sposób, aby błędy w użytkowaniu nie powodowały 
jego zawodności. 

4. Wszelkie funkcje przekraczające wymogi minimalne, jak również możliwości połączeń 
z innym sprzętem, muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby sprzęt spełniał wymogi 
minimalne w każdych warunkach. 
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Artykuł 2.04 

Instrukcja obsługi 

1. Do każdej urządzenia musi być dostarczona  szczegółowa instrukcja obsługi. Musi być ona 
dostępna w języku angielskim, francuskim, niderlandzkim , , i niemieckim oraz musi 
zawierać przynajmniej następujące informacje: 

a) aktywacja i użytkowanie; 

b konserwacja i serwis; 

c) ogólne instrukcje bezpieczeństwa (zagrożenie zdrowia przez promieniowanie 
elektromagnetyczne, np. wpływ na zastawki sercowe, itp.); 

d) instrukcje poprawnej instalacji technicznej. 

2. Do każdej jednostki należy dołączyć skróconą instrukcję obsługi w trwałej formie. 

Musi być ona dostępna w języku angielskim, francuskim, niderlandzkim, i niemieckim. 
 

Artykuł 2.05 

Instalacja i badania działania 

Instalacja, wymiana oraz badanie działania są zgodne z częścią V. 
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Rozdział 3 
MINIMALNE WYMOGI OPERACYJNE SPRZĘTU RADAROWEGO 

Artykuł 3.01 

Gotowość operacyjna sprzętu radarowego 

1. Od włączenia radar musi być w pełni operacyjny najpóźniej po czterech minutach od 
włączenia. Po tym okresie, możliwe musi być natychmiastowe przerwanie i aktywacja 
transmisji. 

2. Pojedyncza osoba musi być w stanie operować sprzętem radarowym i obserwować 
jednocześnie wyświetlacz. 

Jeśli panel kontrolny jest odrębną jednostką, musi on zawierać wszystkie elementy 
regulacyjne używane bezpośrednio w nawigacji radarowej. 

Piloty bezprzewodowe nie są dozwolone. 

3. Możliwe musi być odczytanie wyświetlacza również w przypadku, kiedy występuje 
znaczna jasność otoczenia. Jeśli konieczne, dostępne musi być dodatkowe wspomaganie 
widzenia dające się łatwo montować i demontować. 

Wspomaganie wzroku musi być możliwe do wykorzystania przez osoby noszące okulary. 
 

Artykuł 3.02 

Rozdzielczość  

1. Rozdzielczość kątowa 

Rozdzielczość kątowa związana jest ze skalą zasięgu i dystansem. Wymagana minimalna 
rozdzielczość dla krótszych zasięgów do 1200 m. włącznie przedstawiona jest 
w załączniku 1. 

Minimalna rozdzielczość rozumiana jest jako minimalna odległość azymutowa pomiędzy 
dwoma standardowymi reflektorami (zob. art. 5.03 ust. 2), przy której są one ukazane na 
obrazie radaru w sposób wyraźnie odrębny. 
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2. Minimalny zasięg i rozdzielczość zasięgu 

We wszystkich dystansach pomiędzy 15 a 1200 m w skali zasięgu do 1200 m. włącznie, 
standardowe reflektory znajdujące się w odległości 15 m. od siebie na tym samym 
namiarze muszą na ekranie radaru być ukazane w sposób wyraźnie odrębny. 

3. Funkcje mogące spowodować obniżenie rozdzielczości nie mogą być możliwe do 
przełączenia w skali zasięgu do 2000 m. 

 

Artykuł 3.03 

Skala zasięgu 

1. Sprzęt radarowy musi być wyposażony w następujące skale zasięgu i okręgi przełączalne 
kolejno: 

Skala zasięgu 1   500 m jeden okrąg co  100 m.  

Skala zasięgu 2   800 m jeden okrąg co  200 m.  

Skala zasięgu 3   1200 m jeden okrąg co  200 m.  

Skala zasięgu 4   1600 m jeden okrąg co  400 m.  

Skala zasięgu 5   2000 m jeden okrąg co  400 m.  

2. Dalsze kolejno przełączalne skale zasięgu są dozwolone. 

3. Wybrana skala zasięgu, odległość między okręgami zasięgu i dystans znacznika zasięgu 
zmiennego  podaje się w metrach lub kilometrach. 

4. Szerokość okręgów zasięgu oraz znacznika zasięgu zmiennego nie mogą, przy normalnych 
ustawieniach jaskrawości, przekraczać 2 mm.  

5. Wyświetlacz podsektora i powiększenia nie są dozwolone. 
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Artykuł 3.04 

Znacznik zasięgu zmiennego 

1. Sprzęt radarowy musi być wyposażony w znacznik zasięgu zmiennego. 

2. Nastawienie znacznika na dowolną odległość musi być możliwe w przeciągu ośmiu 
sekund . 

3. Odległość, na którą ustawiony został znacznik zasięgu zmiennego nie może ulegać zmianie 
również po przełączeniu na inną skalę zasięgu. 

4. Zasięg musi wyświetlać się jako liczba trzycyfrowa bądź czterocyfrowa. 

Precyzja dla zasięgów do 2000 m musi mieścić się w 10 metrach. Promień znacznika 
zasięgu musi odpowiadać wyświetlaczowi cyfrowemu. 

 
Artykuł 3.05 

Kreska kursowa 

1. Kreska kursowa musi prowadzić od pozycji na wyświetlaczu radaru odpowiadającej 
pozycji anteny do brzegu ekranu radaru. 

2. Szerokość kreski kursowej na brzegu ekranu nie może być większa niż 0,5°. 

3. Jednostka radarowa musi mieć urządzenie regulujące służące do korygowania wszelkich 
błędów kąta azymutu w montażu anteny. 

4. Po skorygowaniu błędu kąta i włączeniu urządzenia radarowego, odchylenie kreski 
kursowej od linii stępki nie może przekraczać 0,5°. 
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Artykuł 3.06 

Asymetryczna prezentacja obrazu 

1. W celu uzyskania rozszerzonego widoku do przodu, we wszystkich skalach zasięgu 
opisanych w art. 3.03(1) możliwa musi być asymetryczna prezentacja obrazu radaru. 

Asymetryczna prezentacja obrazu powinna powodować wyłącznie rozszerzenie widoku do 
przodu, a jego regulacja musi być możliwa do nie mniej niż 0,25 i nie więcej niż 0,33 
rzeczywistej średnicy ekranu. 

2. W zasięgu o rozszerzonym widoku do przodu, okręgi zasięgu muszą być rozszerzone, 
a znacznik zasięgu zmiennego musi być możliwy do regulowania i odczytywania do 
maksymalnego punktu wyświetlanego zasięgu. 

3. Stałe rozszerzenie widoku do przodu w zasięgu wyświetlone zgodnie z ust. 1 jest 
dozwolone o ile, dla centralnej części obrazu, rzeczywista średnica nie jest mniejsza niż 
określona w art. 4.03(1) oraz o ile skala namiaru zaprojektowana jest w taki sposób, że 
można odczytać namiar zgodnie z art. 3.08. 

W takim przypadku, funkcja asymetrycznej prezentacji obrazu, o której mowa w ust. 1 nie 
jest wymagana. 

 

Artykuł 3.07 

Skala namiaru 

1. Sprzęt radarowy na brzegu ekranu musi posiadać skalę namiaru. 

2. Skala namiaru musi dzielić się przynajmniej na 72 części, z których każda odpowiada 
5 stopniom. Oznaczenia odpowiadające 10 stopniom muszą być wyraźnie dłuższe niż te, 
które odpowiadają 5 stopniom. 

Oznaczenie 000 na skali namiaru musi mieścić się po środku górnego brzegu ekranu. 

3. Skala namiaru musi być opisana liczbami trzycyfrowymi od 000 do 360 stopni w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Liczby wyrażone cyframi arabskimi rozmieszczone 
powinny być co 10 lub co 30 stopni. 

Liczba 000 może zostać zastąpiona wyraźnie widoczną strzałką. 
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Artykuł 3.08 

Urządzenia namiarowe 

1. Dozwala się korzystanie z urządzeń ułatwiających odczytywanie namiaru celu. 

2. Jeśli urządzenia takie zostaną dodane, muszą one być w stanie namierzyć każdy cel 
w przeciągu około 5 sekund, z maksymalnym błędem ± 1 stopień. 

3. Jeśli stosuje się elektroniczną linię namiaru, musi ona: 

a. być wyraźnie różna od kreski kursu; 

b. być wyświetlana niemal bez przerwy; 

c. móc bez przeszkód obracać się o 360 stopni w lewo i prawo; 

d. mieć szerokość nie większą niż 0,5 stopnia na brzegu ekranu; 

e. rozciągać się od punktu początkowego do samej skali namiaru; 

f. oraz uzupełniać się z trzy- lub czterocyfrowym dziesiętnym odczytem stopnia. 

4. Jeśli stosuje się mechaniczną linię namiaru, musi ona: 

a. móc bez przeszkód obracać się o 360 stopni w lewo i prawo; 

b. rozciągać się od oznaczonego punktu początkowego do samej skali namiaru; 

c. nie posiadać innych oznaczeń; oraz 

d. być zaprojektowana w taki sposób, aby odczyty echa nie były zbędnie tłumione. 
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Artykuł 3.09 

Urządzenia redukujące zakłócenia powodowane przez morze i deszcz 

1. Sprzęt radarowy musi posiadać manualne urządzenia redukujące zakłócenia powodowane 
przez morze i deszcz. 

2. Redukcja zakłóceń od deszczu (sensitivity time control - STC) musi, w ustawieniu 
maksymalnym, skutecznie działać do dystansu około 1200 m. 

3. Sprzęt radarowy nie może być wyposażony w automatyczne urządzenia redukujące 
zakłócenia powodowane przez morze i deszcz. 

 

Artykuł 3.10 

Redukcja interferencji z innym sprzętem radarowym  

1. Musi istnieć możliwe do przełączenia urządzenie redukujące interferencje powodowane 
przez inny sprzęt radarowy. 

2. Uruchomienie tego urządzenia nie może usuwać z wyświetlacza użytecznych celów. 

 

Artykuł 3.11 

Kompatybilność z nadajnikami radarowymi 

Sygnały z nadajników radarowych zgodnie z rezolucją IMO nr A.423 (XI) muszą być wyświetlane 
wyraźnie przy wyłączonej redukcji zakłóceń pochodzących od deszczu (fast time constant - FTC). 
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Artykuł 3.12 

Nastawnik  wzmocnienia 

Zasięg kontroli wzmocnienia musi być taki, aby, przy minimalnych ustawieniach redukcji zakłóceń 
od deszczu, ruch powierzchniowy wody był wyraźnie widoczny oraz aby potężne echa radarowe 
z obszarem echa odpowiadającym 10 000 m2 mogły zostać odcięte na każdym dystansie. 

 

Artykuł 3.13 

Dostrajanie częstotliwości 

Wyświetlacz musi posiadać wskaźnik dostrojenia. Skala dostrojenia musi mieć długość 
przynajmniej 30 mm. Wskaźnik musi funkcjonować przy wszystkich zasięgach, nawet przy braku 
ech radarowych. Wskaźnik musi działać równie dobrze kiedy włączone jest wzmocnienie lub 
usuwanie bliskiego echa. 

Dostępna musi być manualny element regulacyjny pozwalający na korygowanie dostrojenia. 

Artykuł 3.14 

Linie orientacji żeglugowej i informacje ekranowe 

1. Na ekran radarowy nałożone mogą być jedynie następujące elementy: kreska kursu, linie 
namiaru i okręgi zasięgu. 

2. Poza obrazem radaru i oprócz informacji o funkcjonowaniu sprzętu radarowego, 
wyświetlane mogą być jedynie informacje żeglugowe takie, jak wymienione poniżej: 

a) prędkość zmiany kursu; 

b) prędkość statku; 

c) pozycja steru; 

d) głębokość wody; 

e) kurs wg kompasu. 
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3. Wszelkie informacje ekranowe z wyjątkiem obrazu radaru muszą być wyświetlane niemal 
statycznie, a stopień odświeżania powinien spełniać wymogi operacyjne. 

4. Wymogi dotyczące wyświetlania i precyzji informacji żeglugowych są te same jak te, 
które stosują się do sprzętu podstawowego. 

 

Artykuł 3.15 

Czułość systemu 

Czułość systemu musi być taka, aby standardowy reflektor znajdujący się w odległości 1200 m był 
wyraźnie widoczny na obrazie radaru przy każdym obrocie anteny. W przypadku reflektora o 1 m2 
w tej samej odległości, współczynnik liczby obrotów anteny z echem radaru w określonym okresie 
do liczby obrotów anteny ogółem w tym samym okresie wyliczony dla 100 obrotów (blip-scan 
rate) nie może być mniejszy niż 0,8. 

 

Artykuł 3.16 

Szlak celu 

Poprzednie pozycje celów muszą być ukazane w postaci szlaku. 

Odwzorowanie szlaku celu musi być wyświetlane w sposób niemal nieprzerwany, a jego 
jaskrawość musi być mniejsza niż jaskrawość związanego z nim celu; szlak celu oraz obraz radaru 
muszą być tej samej barwy. Czas utrzymywania się szlaku powinien być możliwy do regulowania 
zależnie od wymogów operacyjnych, ale nie może być dłuższy niż dwa obroty anteny. 

Szlak celu nie może zakłócać obrazu radaru. 

 

Artykuł 3.17 

Wskaźniki urządzeń typu slave 

Wskaźniki urządzeń typu slave muszą spełniać wszystkie wymogi stosujące się dla żeglugowego 
sprzętu radarowego. 
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Rozdział 4 

MINIMALNE WYMOGI TECHNICZNE SPRZĘTU RADAROWEGO 

Artykuł 4.01 

Użytkowanie 

1. Wszelkie elementy regulacyjne muszą być rozmieszczone w taki sposób, aby podczas ich 
użytkowania żadna informacja nie była niewidoczna oraz aby nawigacja radarowa 
odbywała się bez zakłóceń. 

2. Elementy regulacyjne, które mogą zostać użyte do wyłączenia sprzętu lub, jeśli zostaną 
uruchomione, mogą prowadzić do błędów w funkcjonowaniu muszą posiadać ochronę 
przed przypadkowym użyciem. 

3. Wszelkie elementy regulacyjne i wskaźniki muszą być wyposażone w źródło oświetlenia 
nie rażące wzroku i dostosowane do wszelkich warunków oświetleniowych otoczenia, 
a także dające się regulować aż do zera przy pomocy niezależnego nastawnika. 

4. Następujące funkcje muszą posiadać własne elementy regulacyjne z dostępem 
bezpośrednim: 

a) Stan czuwania/włączony; 

b) Zasięg; 

c) Dostrajanie; 

d) Wzmacnianie; 

e) Redukcja zakłóceń pochodzących od morza (STC); 

f) Redukcja zakłóceń pochodzących od deszczu (FTC); 

g) Znacznik zasięgu zmiennego (VRM); 

h) Kursor elektronicznej linii namiaru (EBL) (jeśli istnieje); 

i) Usuwanie znacznika kursu statku (SHM). 

Jeśli do wymienionych powyżej funkcji zastosowane zostały pokrętła, koncentryczne 
ułożenie pokręteł jednego nad drugim jest zabronione. 
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5. Przynajmniej funkcje wzmocnienia, redukcji zakłóceń pochodzących od morza oraz 
redukcji zakłóceń pochodzących od deszczu muszą być regulowane przy pomocy pokrętła 
ze skutkiem proporcjonalnym do kąta obrotu. 

6. Operowanie elementami regulacyjnymi musi odbywać się w taki sposób, że przesunięcie 
w prawo lub do góry ma pozytywny skutek dla zmiennej, a przesunięcie w lewo lub w dół 
- negatywny. 

7. Jeśli zastosowane zostały przyciski, musi być możliwe dotykowe ich zlokalizowanie 
i uruchomienie. Muszą mieć one również wyraźnie wyczuwalny punkt włączania. 

8. Możliwe musi być odrębne dostosowanie jaskrawości następujących zmiennych od zera do 
wymaganej wartości dla celów operacyjnych: 

a) obraz radaru; 

b) stałe okręgi zasięgu; 

c) zmienne okręgi zasięgu; 

d) skala namiaru; 

e) linia namiaru; 

f) informacje żeglugowe określone w art. 3.14(2). 

9. Jeśli różnica w jaskrawości poszczególnych zmiennych jest niewielka, a stałe okręgi 
zasięgu, zmienne okręgi zasięgu i linia namiaru mogą być wyłączane niezależnie od siebie, 
mogą być używane cztery nastawniki jaskrawości, każdy dla jednej z następujących grup 
wartości: 

a) obraz radaru i kreska kursowa; 

b) stałe okręgi zasięgu; 

c) zmienne okręgi zasięgu; 

d) linia namiaru i skala namiaru oraz informacje żeglugowe, określone w art. 3.14 
ust. 2. 
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10. Jaskrawość kreski kursowej musi być możliwa do regulowania, ale nie może być możliwa 
jej redukcja do zera. 

11. Aby wyłączyć kreskę kursową, musi istnieć przycisk z automatyczną funkcją ponownego 
uruchamiania. 

12. Urządzenia do redukcji zakłóceń muszą być możliwe do regulowania w sposób ciągły 
począwszy od zera. 

 

Artykuł 4.02 

Wyświetlacz 

1. „Obraz radaru” oznacza zeskalowane odzwierciedlenie ech radarowych otoczenia oraz ich 
ruchu względem statku na ekranie wyświetlacza pochodzące z jednego obrotu anteny, przy 
czym linia stępki statku i kreska kursowa są we wszystkich momentach zbieżne. 

2. „Wyświetlacz” oznacza tę część urządzenia, która obejmuje ekran. 

3. „Ekran” oznacza niskorefleksyjną część wyświetlacza, na której pokazywany jest albo sam 
obraz radaru, albo obraz radaru wraz z dodatkowymi informacjami żeglugowymi. 

4. „Rzeczywista średnica obrazu radaru” oznacza średnicę największego całkowicie 
okrągłego obrazu radaru, który może być pokazany w granicach skali namiaru. 

5. „Odwzorowanie rasterowe” oznacza niemal statyczne odwzorowanie obrazu radaru 
pochodzące z pełnego obrotu anteny, w formie obrazu telewizyjnego. 

 

Artykuł 4.03 

Cechy charakterystyczne obrazu radaru 

1. Rzeczywista średnica obrazu radaru nie może być mniejsza niż 270 mm. 

2. Średnica zewnętrznego okręgu zasięgu w skalach zasięgu określonych w art. 3.03 musi 
wynosić przynajmniej 90% rzeczywistej średnicy obrazu radaru. 

3. Dla wszystkich skali zasięgu, pozycja anteny musi być widoczna na obrazie radaru. 
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Artykuł 4.04 

Barwa wyświetlacza 

Barwa wyświetlacza powinna być dobrana na podstawie czynników fizjologicznych. Jeśli na 
ekranie mogą zostać odwzorowane różne barwy, rzeczywisty obraz radarowy powinien być 
jednobarwny. Odtwarzanie różnych barw nie może prowadzić w żadnej części ekranu do mieszania 
barw przez ich nakładanie. 

 

Artykuł 4.05 

Stopień odświeżania i czas utrzymywania obrazu 

1. Obraz radaru pokazywany na wyświetlaczu musi być zastępowany aktualnym obrazem 
radaru najpóźniej w ciągu 2,5 sekundy. 

2. Każde echo na ekranie musi utrzymywać się przynajmniej przez okres jednego obrotu 
anteny, ale nie dłużej niż przez okres dwóch obrotów anteny. 

Utrzymywanie się obrazu radaru może zostać osiągnięte na dwa sposoby: albo poprzez 
ciągłe wyświetlanie, albo poprzez okresowe odświeżanie obrazu. Takie okresowe 
odświeżanie obrazu musi odbywać się na poziomie przynajmniej 50 Hz. 

3. Różnice w jaskrawości pomiędzy zapisem echa a jego śladem podczas dalszego obrotu 
anteny powinny być możliwie najmniejsze. 

 

Artykuł 4.06 

Linearność wyświetlacza 

1. Błąd linearny obrazu radaru nie może przekraczać 5%. 

2. We wszystkich zasięgach do 2 000 m, stała prosta linia brzegowa w odległości 30 m od 
anteny radaru musi być wyświetlana jako prosta ciągła struktura echa bez zauważalnych 
zakłóceń. 
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Artykuł 4.07 

Precyzja zasięgu i pomiarów azymutowych 

1. Określenie odległości od celu przy pomocy stałych lub zmiennych okręgów zasięgu musi 
odbywać się z dokładnością do większej z wartości ± 10 m lub ± 1,5%. 

2. Wartość kątowa namiaru obiektu nie może różnić się o więcej niż 1 stopień od wartości 
rzeczywistej. 

 

Artykuł 4.08 

Cechy charakterystyczne anteny i spektrum emisji 

1. System napędu anteny oraz antena muszą umożliwiać właściwe użytkowanie przy 
prędkości wiatru do 100 km na godzinę. 

2. System napędu anteny musi mieć wyłącznik bezpieczeństwa, za pomocą którego 
wyłączone mogą zostać przekaźnik oraz napęd obrotowy. 

3. Poziomy wzór promieniowania anteny, mierzony w jednym kierunku, musi spełniać 
następujące wymogi: 

a) -3 dB, szerokość głównego listka: max. 1,2 stopnia; 

b) -20 dB, szerokość głównego listka: max. 3,0 stopni; 

c) cieniowanie listka bocznego w granicach ± 10 stopni wokół listka bocznego: 
przynajmniej -25 dB; 

d) cieniowanie listka bocznego poza granicami  ± 10 stopni wokół listka bocznego: 
przynajmniej -32 dB. 
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4. Pionowy wzór promieniowania anteny, mierzony w jednym kierunku, musi spełniać 
następujące wymogi: 

a) -3 dB, szerokość głównego listka: max. 30 stopni; 

b) maksimum głównego listka musi leżeć w osi poziomej; 

c) cieniowanie listka bocznego: przynajmniej -25 dB. 

5. Wypromieniowywane energie wysokich częstotliwości muszą mieć polaryzację poziomą. 

6. Częstotliwość operacyjna sprzętu musi znajdować się w zakresie powyżej 9 GHz, który 
przyznawany jest na mocy dominujących regulacji radiowych ITU żeglugowemu 
sprzętowi radarowemu. 

7. Spektrum częstotliwości wypromieniowywanych przez antenę energii wysokich 
częstotliwości musi być zgodne z regulacjami radiowymi ITU. 
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Rozdział 5 

WARUNKI I METODOLOGIA BADANIA SPRZĘTU RADAROWEGO 

Artykuł 5.01 

Bezpieczeństwo, zasilanie i interferencje 

Zasilanie, bezpieczeństwo, interferencje ze sprzętem pokładowym, bezpieczna odległość kompasu, 
odporność na warunki klimatyczne, wytrzymałość mechaniczna, wpływ na środowisko naturalne 
oraz emisja słyszalnych dźwięków poddaje się badaniu zgodnie z publikacją IEC nr 945 „Wymogi 
ogólne dla morskiego sprzętu nawigacyjnego”. 

 

Artykuł 5.02 

Emisje uboczne i kompatybilność elektromagnetyczna 

1. Pomiary emisji ubocznych przeprowadza się zgodnie z publikacją IEC nr 945 
„Interferencje morskiego sprzętu nawigacyjnego” w zakresie częstotliwości 30 do 
2000 MHz. 

Wymogi art. 2.02 ust. 1 muszą zostać spełnione. 

2. Wymogi art. 2.02 ust. 2 dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą zostać 
spełnione. 

 

Artykuł 5.03 

Procedura badania 

1. Pole testowe dla badania sprzętu radarowego ukazane w załączniku 2 organizuje się na 
spokojnej powierzchni wody o długości przynajmniej 1,5 km i szerokości 0,3 km, lub na 
terenie o porównywalnych własnościach refleksyjnych. 

2. Standardowy reflektor jest reflektorem radarowym, który, na długości fali 3,2 cm, posiada 
ekwiwalentny przekrój radarowy 10 m2. 
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Ekwiwalentny przekrój radarowy (sigma) trzyosiowego reflektora radarowego z 
powierzchniami trójkątnymi dla częstotliwości 9 GHz (3,2 cm) oblicza się zgodnie z 
następującym wzorem: 

   

 2

4

0,0323
aπ4σ

⋅
⋅⋅

=  

a = długość brzegu w metrach 

Dla standardowego reflektora z powierzchniami trójkątnymi, długość brzegu a = 0,222 m. 

Wymiary reflektorów stosowanych do badania zasięgu i dyskryminacji na długości fali 
3,2 cm wykorzystuje się również wtedy, kiedy badany sprzęt radarowy ma długość fali 
inną niż 3,2 cm. 

3. Standardowe reflektory  ustawia się w odległości 15 m, 30 m, 45 m, 60 m, 85 m, 300 m, 
800 m, 1170 m, 1185 m oraz 1200 m od pozycji anteny. 

Obok standardowego reflektora w odległości 85 m, standardowe reflektory ustawia się 
w odległości 5 m po obu jego stronach, pod kątem prostym do linii namiaru. 

Obok standardowego reflektora w odległości 300 m, ustawia się reflektor 
o ekwiwalentnym przekroju radarowym 300 m2 w odległości 18 m, pod kątem prostym do 
linii namiaru. 

Dalsze reflektory o ekwiwalentnym przekroju radarowym 1 m2 i 1000 m2 ustawia się pod 
kątem azymutu względem siebie wynoszącym co najmniej 15 stopni, w jednakowej 
odległości 300 m od anteny. 

Obok standardowego reflektora w odległości 1200 m, reflektory standardowe oraz 
reflektor o przekroju radarowym 1 m2 ustawia się w odległości 30 m po obu stronach, pod 
kątami prostymi do linii namiaru. 
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4. Urządzenie radarowe powinno zostać dostrojone do obrazu o najwyższej jakości. 
Wzmocnienie musi zostać dostrojone w taki sposób, aby, w obszarze bezpośrednio poza 
zasięgiem działania redukcji zakłóceń, zakłócenia przestały być widoczne. 

Nastawnik redukcji zakłóceń pochodzących od morza (STC) powinien zostać ustawiony na 
minimum, a nastawnik redukcji zakłóceń pochodzących od deszczu (FTC) - wyłączony. 

Wszelkie elementy regulacyjne mające wpływ na jakość obrazu muszą być pozostawione 
bez zmian przez cały okres trwania badania dla danego poziomu anteny i zostać ustawione 
w odpowiedni sposób. 

5. Antena powinna zostać ustawiona na dowolnym wybranym poziomie pomiędzy 5 a 10 m 
nad powierzchnią wody lub gruntu. Reflektory muszą zostać ustawione na takim poziomie 
nad powierzchnią wody lub gruntu, aby ich rzeczywiste odbicie radarowe odpowiadało 
wartościom określonym w ust. 2. 

6. Wszystkie reflektory ustawione w wybranym zasięgu, we wszystkich odległościach do 
1200 m włącznie, muszą ukazać się na ekranie jednocześnie jako wyraźnie odrębne cele, 
niezależnie od pozycji azymutowej pola testowego względem kreski kursowej. 

Sygnały z nadajników radarowych, zgodnie z art. 3.11 muszą zostać wyraźnie 
wyświetlone. 

Wszelkie wymogi opisane w niniejszych przepisach muszą być spełniane na każdym 
poziomie anteny między 5 a 10 m, przy czym dozwolone są jedynie niezbędne regulacje 
elementów regulacyjnych. 
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Artykuł 5.04 

Pomiary anteny 

Pomiar anteny musi zostać dokonany zgodnie z publikacją IEC nr 936 „Radar pokładowy”. 

 

 

Dodatek 1 

Rozdzielczość kątowa w zasięgach do 1200 m włącznie 

 

 

Dodatek 2 

Pole testowe dla ustalenia rozdzielczości sprzętu radarowego 
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Część IV 

Przepisy dotyczące  
wymogów minimalnych oraz warunków  
badania wskaźników skrętu stosowanych  

w żegludze śródlądowej 
 

Rozdział 1: Przepisy ogólne 
Artykuł 1.01 Zakres stosowania 
Artykuł 1.02 Przeznaczenie wskaźnika skrętu  
Artykuł 1.03 Badanie przed dopuszczeniem  
Artykuł 1.04 Wniosek o przeprowadzenie badania 
Artykuł 1.05 Dopuszcznie 
Artykuł 1.06 Oznaczenia sprzętu i numer dopuszczenia  
Artykuł 1.07 Deklaracja wytwórcy 
Artykuł 1.08 Zmiany w dopuszczonym 

Rozdział 2: Ogólne wymogi minimalne dla wskaźników skrętu 
Artykuł 2.01 Konstrukcja, projekt 
Artykuł 2.02 Emisje uboczne i kompatybilność elektromagnetyczna 
Artykuł 2.03 Użytkowanie 
Artykuł 2.04 Instrukcja obsługi 
Artykuł 2.05 Instalacja i badanie działania 

Rozdział 3: Minimalne wymogi operacyjne wskaźników skrętu 
Artykuł 3.01 Gotowość operacyjna dla wskaźnika skrętu 
Artykuł 3.02 Wskazania prędkości zmiany kursu 
Artykuł 3.03 Zakresy pomiaru 
Artykuł 3.04 Precyzja wskazywanej prędkości zmiany kursu 
Artykuł 3.05 Czułość 
Artykuł 3.06 Monitorowanie działania 
Artykuł 3.07 Obojętność na pozostałe normalne ruchy statku 
Artykuł 3.08 Obojętność na pola magnetyczne 
Artykuł 3.09 Wskaźniki urządzeń typu slave 

Rozdział 4: Minimalne wymogi techniczne wskaźników skrętu  
Artykuł 4.01 Użytkowanie 
Artykuł 4.02 Urządzenia amortyzujące 
Artykuł 4.03 Podłączanie dodatkowego sprzętu 

Rozdział 5: Warunki i metodologia badania wskaźników skrętu  
Artykuł 5.01 Bezpieczeństwo, zasilanie i interferencje 
Artykuł 5.02 Emisje uboczne i kompatybilność elektromagnetyczna 
Artykuł 5.03 Procedura badania 
Dodatek: Maksymalne tolerancje błędów wskaźników skrętu  



 

 
13274/1/05 REV 1 PAW/abs 93 
ZAŁĄCZNIK IX DG C III PL 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

Artykuł 1.01 

Zakres 

Niniejsze przepisy ustanawiają minimalne wymogi techniczne i operacyjne dla wskaźników 
prędkości zmiany kursu stosowanych na statkach żeglugi śródlądowej oraz warunki zbieżności 
badania z tymi wymogami minimalnymi. 

 

Artykuł 1.02 

Przeznaczenie wskaźnika skrętu  

Wskaźnik skrętu przeznaczony jest do wspomagania nawigacji radarowej oraz wskazania stopnia 
obrotu statku w kierunku lewej lub prawej burty. 

 

Artykuł 1.03 

Badania przed dopuszczeniem 

Wskaźniki skrętu mogą zostać zainstalowany na pokładzie statków wyłącznie wtedy, kiedy badanie 
przed dopuszczeniem sprzętu wykaże, że sprzęt ten spełnia wymogi minimalne ustanowione 
w niniejszych przepisach.  

 

Artykuł 1.04 

Wniosek o przeprowadzenie badania 

1. Wnioski o badanie rodzaju wskaźników skrętu należy składać do właściwego organu 
badającego w jednym z Państw Członkowskich. 

O właściwych organach badających należy powiadomić Komitet. 
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2. Do każdego wniosku należy załączyć następujące dokumenty: 

a) dwa egzemplarze szczegółowego opisu technicznego; 

b) dwa kompletne zestawy dokumentacji instalacyjnej i serwisowej; 

c) dwa egzemplarze instrukcji obsługi. 

3. W drodze badania, wnioskodawca jest zobowiązany do ustalenia bądź zlecenia ustalenia, 
czy sprzęt radarowy spełnia wymogi minimalne określone w niniejszych przepisach. 

Wyniki badania i sprawozdania pomiarowe należy załączyć do wniosku. 

Dokumenty te i informacje uzyskane w trakcie badania przechowuje właściwy organ 
badający. 

4. Dla potrzeb badania przed dopuszczeniem, „wnioskodawca” oznacza każdą osobę prawną 
lub naturalną, pod której nazwiskiem, nazwą, znakiem handlowym, lub dowolną inną 
formą identyfikacji sprzęt przedstawiony do badania jest wytwarzany lub wprowadzany do 
obrotu rynkowego. 

 

Artykuł 1.05 

Dopuszczenie 

1. Jeśli sprzęt uzyska pozytywny wynik badania przed dopuszczeniem rodzaju, właściwy 
organ badający wystawia certyfikat zgodności. 

Jeśli sprzęt nie spełnia wymogów minimalnych, wnioskodawca zostaje pisemnie 
poinformowany o powodach odrzucenia wniosku. 

Dopuszczenie przyznaje właściwy organ. 

Właściwy organ informuje Komitet o sprzęcie, który dopuścił. 
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2. Każdy organ badający jest upoważniony do doboru sprzętu z serii produkcyjnej dla potrzeb 
badania w dowolnym momencie. 

Jeśli badanie ujawni defekty w sprzęcie, dopuszczenie może zostać wycofane. 

Dopuszczenie zostaje wycofane przez organ, który je wystawił. 

3. Dopuszczenie jest ważne przez 10 lat i na żądanie może zostać odnowione. 

 

Artykuł 1.06 

Oznaczenia sprzętu i numer dopuszczenia 

1. Każdy komponent sprzętu należy oznaczyć w sposób nieusuwalny nazwą wytwórcy, 
określeniem handlowym sprzętu, rodzajem sprzętu oraz numerem seryjnym. 

2. Numer dopuszczenia przyznany przez właściwy organ należy przytwierdzić w sposób 
nieusuwalny na wyświetlaczu w taki sposób, aby był wyraźnie widoczny po instalacji 
sprzętu. 

Elementy składowe numeru dopuszczenia: 

 e-NN-NNN 

(e = Unia Europejska 

NN = kod kraju dopuszczenia, gdzie 

 1 = Niemcy  18 = Dania 

 2 = Francja  20 = Polska   

 3 = Włochy  21= Portugalia  

 4 = Niderlandy  23 = Grecja 

 5 = Szwecja  24 = Irlandia 

 6 = Belgia  26 = Słowenia 

 7 = Węgry  27 = Słowacja 

 8 = Republika Czeska  29 = Estonia 

 9 = Hiszpania  32 = Łotwa 

 11 =  Zjednoczone Królestwo  36 = Litwa 

 12 =  Austria  49 = Cypr 



 

 
13274/1/05 REV 1 PAW/abs 96 
ZAŁĄCZNIK IX DG C III PL 

 13 = Luksemburg  50 = Malta 

 17 =  Finlandia  

 

NNN = numer trzycyfrowy, ustalany przez właściwy organ.) 

3. Numeru dopuszczenia używa się jedynie w połączeniu z powiązanym z nim 
dopuszczeniem. 

Wytworzenie i przytwierdzenie numeru dopuszczenia leży w zakresie odpowiedzialności 
wnioskodawcy. 

4. Właściwy organ bezzwłocznie informuje Komitet o przyznanym numerze dopuszczenia. 
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Artykuł 1.07 

Deklaracja wytwórcy 

Do każdej jednostki sprzętu musi być dołączona deklaracja wytwórcy stwierdzająca, że jednostka ta 
spełnia obowiązujące wymogi minimalne oraz że jest identyczna pod każdym względem ze 
sprzętem przedstawionym do badania. 

 

Artykuł 1.08 

Zmiany w dopuszczonym sprzęcie 

1. Wszelkie zmiany wprowadzone do sprzętu już dopuszczonego powodują wycofanie 
dopuszczenia.  

O planowanych zmianach należy pisemnie zawiadomić właściwy organ badający.  

2. Właściwy organ badający decyduje, czy dopuszczenia stosuje się nadal, czy też konieczna 
jest inspekcja lub nowe badanie przed dopuszczeniem . W razie przyznania nowego 
dopuszczenia, przypisuje się mu nowy numer dopuszczenia. 
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Rozdział 2 

Ogólne wymogi minimalne dla wskaźników skrętu  

Artykuł 2.01 

Konstrukcja, projekt 

1. Wskaźniki skrętu muszą być dostosowane do działania na statkach żeglugi śródlądowej. 

2. Konstrukcja i projekt sprzętu muszą być zgodne z aktualnym stanem wiedzy technicznej, 
zarówno pod względem układów mechanicznych, jak i elektrycznych. 

3. W razie braku konkretnych przepisów w załączniku II do niniejszej dyrektywy lub w 
niniejszych przepisach, wymogi i metody badania zawarte w publikacji IEC nr 945 
„Wymogi ogólne dla sprzętu nawigacji morskiej” stosują się do źródła energii 
elektrycznej, bezpieczeństwa, wzajemnych interferencji sprzętu na statku, bezpiecznej 
odległości kompasu, odporności na wpływy klimatu, wytrzymałości mechanicznej, 
wpływów otoczenia, emisji dźwięków słyszalnych oraz oznaczeń sprzętu. 

Ponadto, sprzęt musi spełniać wszelkie wymogi niniejszych przepisów dla temperatur 
otoczenia pomiędzy 0°C a 40°C. 

 

Artykuł 2.02 

Emisje uboczne i kompatybilność elektromagnetyczna 

1. W zakresie częstotliwości 30 do 2000 MHz, siła pola emisji ubocznych nie może przekraczać 
 500 µV/m. 

W zakresach częstotliwości 156 do 165 MHz, 450 do 470 MHz i 1,53 do 1,544 GHz siła pola 
emisji ubocznych nie może przekraczać wartości 15 µV/m. Podane siły pola stosują się na 
odległości testowej 3 metrów od badanego sprzętu. 
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2. Sprzęt musi spełniać wymogi minimalne przy sile pola elektromagnetycznego do 15 V/m 
w bezpośrednim sąsiedztwie badanego sprzętu w zakresie częstotliwości 30 do 2000 MHz. 

Artykuł 2.03 

Użytkowanie 

1. Sprzęt nie powinien mieć większej liczby elementów regulacyjnych niż jest to konieczne 
dla właściwego użytkowania. 

Projekt, oznaczenia i manipulacja elementami regulacyjnymi muszą umożliwiać ich proste, 
jednoznaczne i szybkie użycie. Ich ułożenie powinno zapobiegać w miarę możliwości 
błędom użytkownika. 

Elementy regulacyjne, które nie są konieczne do normalnego użytkowania, nie mogą być 
bezpośrednio dostępne. 

2. Wszelkie elementy regulacyjne i wskaźniki muszą być zaopatrzone w symbole lub 
oznaczenia po angielsku. Symbole muszą spełniać wymogi zawarte w publikacji IEC 
nr 417.  

Wszelkie liczby i litery muszą być wielkości przynajmniej 4 mm. Jeśli może zostać 
wykazane, że z przyczyn technicznych, niemożliwe jest osiągnięcie wielkości 4 mm dla 
liczb i liter oraz jeśli dla celów operacyjnych mniejsze liczby i litery mogą zostać przyjęte, 
dozwolone będzie ich zmniejszenie do 3 mm. 

3. Sprzęt musi być zaprojektowany w taki sposób, aby błędy w użytkowaniu nie powodowały 
jego zawodności. 

4. Wszelkie funkcje przekraczające wymogi minimalne, jak również możliwości połączeń z 
innym sprzętem, muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby sprzęt spełniał wymogi 
minimalne w każdych warunkach. 
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Artykuł 2.04 

Instrukcja obsługi 

Do każdej jednostki musi być dostarczona szczegółowa instrukcja obsługi. Musi być ona dostępna 
w języku angielskim, francuskim, niderlandzkim i niemieckim oraz musi zawierać przynajmniej 
następujące informacje: 

a) aktywacja i użytkowanie; 

b) konserwacja i serwis; 

c) ogólne przepisy bezpieczeństwa. 
 

Artykuł 2.05 

Instalacja i badanie działania  

1 Instalacja, wymiana oraz badane działania powinny być zgodne częścią V. 

2. Kierunek instalacji w stosunku do linii stępki powinien być oznaczony na jednostce 
czujnika wskaźnika skrętu. Należy dostarczyć instrukcje takiej instalacji sprzętu, aby 
zapewnić największą możliwą obojętność na normalne ruchy statku. 
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Rozdział 3 

Minimalne wymogi operacyjne wskaźników skrętu  

Artykuł 3.01 

Gotowość operacyjna wskaźnika skrętu  

1. Od momentu włączenia wskaźnik skrętu musi być w pełni operacyjny w przeciągu 
czterech minut i powinien funkcjonować w wymaganych granicach tolerancji dla precyzji 
wskazań. 

2. Sygnał ostrzegawczy powinien informować, że wskaźnik jest włączony. Możliwe musi być 
jednoczesne obserwowanie i manipulowanie wskaźnikiem. 

3. Piloty bezprzewodowe nie są dozwolone. 

 

Artykuł 3.02 

Wskazania prędkości zmiany kursu 

1. Prędkość zmiany kursu musi być wskazywana na skali linearnej z punktem zero 
umieszczonym po środku. Możliwe musi być odczytanie kierunku i stopnia prędkości 
zmiany kursu z niezbędną precyzją. Dozwolone są wskaźniki igłowe oraz tabele słupkowe. 

2. Skala wskaźnika musi mieć długość przynajmniej 20 cm; może być okrągła lub liniowa. 

Skale liniowe mogą mieć wyłącznie położenie poziome. 

3. Wskaźniki wyłącznie cyfrowe nie są dozwolone. 
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Artykuł 3.03 

Zakresy pomiaru 

Wskaźniki skrętu mogą być wyposażone przynajmniej w jeden zakres pomiaru. Zalecane są 
następujące zakresy pomiaru: 

30°/minutę 

60°/minutę 

90°/minutę 

180°/minutę 

300°/minutę. 

 

Artykuł 3.04 

Precyzja wskazywanej prędkości zmiany kursu 

Wskazana wartość nie może odbiegać więcej niż o 2% od końcowej wartości zakresu, względnie 
więcej niż o 10% od wartości rzeczywistej. Każdorazowo dopuszcza się wyższą z tych wartości 
(zob. Dodatek). 

 

Artykuł 3.05 

Czułość 

Próg operacyjny musi być mniejszy lub równy zmianie prędkości kątowej odpowiadającej l% 
wartości wskazywanej. 
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Artykuł 3.06 

Monitorowanie działania 

1. Jeśli wskaźnik skrętu nie funkcjonuje w wymaganym zakresie precyzji, musi to zostać 
wskazane. 

2. Jeśli używany jest żyroskop, każdy krytyczny spadek stopnia rotacji żyroskopu musi być 
przez wskaźnik sygnalizowany. Krytyczny spadek stopnia rotacji żyroskopu to taki spadek, 
który obniża precyzję o 10%. 

 

Artykuł 3.07 

Obojętność na pozostałe normalne ruchy statku 

1. Kołysanie poprzeczne statku z kątami przechyłu do 10° przy prędkości kątowej do 4° na 
sekundę nie może powodować błędów pomiarowych przekraczających przewidziane 
zakresy tolerancji. 

2. Podobne czynniki, które mogą wystąpić w czasie cumowania nie mogą powodować 
trwałych błędów pomiarowych przekraczających przewidziane zakresy tolerancji. 

 

Artykuł 3.08 

Obojętność na pola magnetyczne 

Wskaźnik skrętu musi obojętny na pola magnetyczne zazwyczaj występujące na pokładzie statku. 

 

Artykuł 3.09 

Wskaźniki urządzeń typu slave 

Wskaźniki urządzeń typu slave muszą spełniać wszystkie wymogi odnoszące się do wskaźników 
skrętu. 
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Rozdział 4 

Minimalne wymogi techniczne wskaźników skrętu  

Artykuł 4.01 

Użytkowanie 

1. Wszelkie elementy regulacyjne muszą być ułożone w taki sposób, aby podczas ich 
użytkowania żadna informacja nie była niewidoczna oraz aby nawigacja radarowa 
odbywała się bez przeszkód. 

2. Wszelkie elementy regulacyjne i wskaźniki muszą być wyposażone w oświetlenie nie 
rażące wzroku, dostosowane do warunków oświetleniowych otoczenia i dające się 
regulować do zera przy pomocy odrębnego nastawnika. 

3. Operowanie elementami regulacyjnymi musi odbywać się w taki sposób, że przesunięcie 
w prawo lub do góry ma pozytywny skutek dla zmiennej, a przesunięcie w lewo lub w dół 
- negatywny. 

4. Jeśli zastosowane zostaną przyciski, musi być możliwe dotykowe ich zlokalizowanie 
i uruchomienie. Muszą mieć one również wyraźnie wyczuwalny punkt włączania. 

 
Artykuł 4.02 

Urządzenia amortyzujące 

1. System czujników powinien być amortyzowany dla wartości krytycznych. Stała 
amortyzacji (63% wartości granicznej) nie może przekraczać 0,4 sekundy. 

2. Wskaźnik musi być amortyzowany dla wartości krytycznych. 

Powinien istnieć element regulacyjny służący do dodatkowego zwiększania amortyzacji 
wskaźnika. 

W żadnym razie stała amortyzacji nie może przekroczyć pięciu sekund. 
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Artykuł 4.03 

Podłączanie dodatkowego sprzętu  

1. Jeśli wskaźnik skrętu może zostać podłączony do wskaźników typu slave lub podobnego 
sprzętu, sygnał prędkości zmiany kursu musi być dostępny w formie sygnału 
elektrycznego. 

 Sygnał ten musi być wskazywany przy galwanicznej izolacji od ziemi i ekwiwalencie 
napięcia analogowego 20 mV/stopień ± 5% oraz maksymalnym oporze wewnętrznym 
100 omów. 

Polaryzacja musi być dodatnia, jeśli statek skręca w kierunku prawej burty i ujemna, kiedy 
skręca w kierunku lewej. 

Próg operacyjny nie może przekroczyć 0,3°/minutę. 

Błąd zera nie może przekraczać 1°/minutę w temperaturze 0°C do 40°C. 

Kiedy wskaźnik skrętu jest włączony, a jego czujnik nie jest wystawiony na oddziaływanie 
ruchu, uboczne napięcie na sygnale wychodzącym mierzone niskozakresowym (low pass) 
filtrem zakresu pasma (pass band) o częstotliwości 10 Hz nie może przekraczać 10 mV. 

Sygnał prędkości zmiany kursu musi być odbierany bez żadnej dodatkowej amortyzacji 
poza granicami wyznaczonymi w art. 4.02(1). 

2. Sprzęt musi być wyposażony w zewnętrzny przycisk alarmowy. Przycisk ten musi być 
zainstalowany w postaci przerywnika izolacji galwanicznej. 

Alarm zewnętrzny powinien być każdorazowo uruchamiany przez zamknięcie kontaktu: 

a) jeśli wskaźnik skrętu jest wyłączony; lub 

b) jeśli wskaźnik skrętu nie jest w trybie gotowości do działania; lub 

c) jeśli kontrola funkcji zareagowała na niedopuszczalnie duży błąd (art. 3.06). 
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Rozdział 5 

Warunki i metodologia badania wskaźników skrętu  

Artykuł 5.01 

Bezpieczeństwo, zasilanie i interferencje 

Zasilanie, bezpieczeństwo, interferencje ze sprzętem pokładowym, bezpieczna odległość kompasu, 
odporność na warunki klimatyczne, wytrzymałość mechaniczna, wpływ na środowisko naturalne 
oraz emisja słyszalnych dźwięków zostaną poddane badaniu zgodnie z publikacja IEC nr. 945 
„Wymogi ogólne dla morskiego sprzętu nawigacyjnego”. 

 

Artykuł 5.02 

Emisje uboczne i kompatybilność elektromagnetyczna 

1. Pomiary emisji ubocznych przeprowadza się zgodnie z publikacją IEC nr 945 
„Interferencje morskiego sprzętu nawigacyjnego” w zakresie częstotliwości 30 do 
2 000 MHz. 

Wymogi art. 2.02 ust. 1 muszą zostać spełnione. 

2. Wymogi art. 2.02 ust. 2 dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą zostać 
spełnione. 

 

Artykuł 5.03 

Procedura badania 

1. Wskaźniki skrętu uruchamia się  i bada w warunkach nominalnych i granicznych. W tym 
kontekście, aż do obowiązującej wartości granicznej badaniu poddaje się wpływ napięcia 
operacyjnego i temperatury otoczenia. 
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Ponadto, przy pomocy nadajników radiowych ustala się maksymalne pole magnetyczne 
w pobliżu wskaźników. 

2. W warunkach opisanych  w ust. 1, błędy wskaźnika muszą utrzymywać się w ramach 
tolerancji wyznaczonych w dodatku. 

Wszelkie pozostałe wymogi muszą zostać spełnione. 
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Dodatek 

Maksymalne tolerancje błędów dla wskaźników skrętu  
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Część V 

Przepisy dotyczące badania instalacji  
i działania sprzętu radarowego  

i wskaźników skrętu stosowanych  
na statkach żeglugi śródlądowej 

Spis treści 

Artykuł  1 Cel przepisów 

Artykuł 2 Dopuszczenie sprzętu 

Artykuł 3 Dopuszczone firmy specjalistyczne 

Artykuł 4 Wymogi dla zasilania pokładowego 

Artykuł 5 Instalacja anteny radaru 

Artykuł 6 Instalacja wyświetlacza i jednostki kontrolnej 

Artykuł 7 Instalacja wskaźnika skrętu  

Artykuł 8 Instalacja czujnika pozycji 

Artykuł 9 Badanie instalacji i działania 

Artykuł 10 Świadectwo instalacji i działania 

Dodatek 

 Wzór instalacji i świadectwa działania wydajności sprzętu radarowego 
i wskaźników skrętu  
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Artykuł 1 

Cel przepisów 

Niniejsze postanowienia mają na celu zapewnienie aby, w interesie bezpieczeństwa 
i uporządkowanej nawigacji radarowej na wodach śródlądowych Wspólnoty, sprzęt do nawigacji 
radarowej i wskaźniki skrętu były instalowane zgodnie z optymalnymi standardami technicznymi 
i ergonomicznymi oraz aby po instalacji przeprowadzany było badanie działania. Śródlądowy sprzęt 
systemu ECDIS, który może być stosowany w trybie żeglugi zaliczany jest do żeglugowego sprzętu 
radarowego w rozumieniu niniejszych przepisów. 

Artykuł 2 

Dopuszczenie sprzętu 

Dla potrzeb nawigacji radarowej na wodach śródlądowych Wspólnoty dozwolony do instalacji jest 
wyłącznie sprzęt dopuszczony zgodnie ze stosownymi przepisami niniejszej dyrektywy lub 
Centralnej Komisji do spraw Żeglugi na Renie i opatrzony numerem dopuszczenia. 

Artykuł 3 

Dopuszczone firmy specjalistyczne 

1. Instalacja, wymiana, naprawa lub konserwacja sprzętu radarowego i wskaźników skrętu 
może być przeprowadzana wyłącznie przez specjalistyczne firmy dopuszczone przez 
właściwy organ zgodnie z art. 1. 

2. Dopuszczenie przez właściwy organ może zostać przyznane na okres ograniczony oraz 
może zostać wycofane przez właściwy organ w każdym momencie, jeśli nie są już 
spełniane warunki art. 1 

3. Właściwy organ bezzwłocznie informuje Komitet o firmach specjalistycznych, które 
dopuścił. 
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Artykuł 4 

Wymogi dla zasilania pokładowego 

Wszystkie źródła zasilania pokładowego dla sprzętu radarowego i wskaźników skrętu muszą być 
wyposażone w odrębne przypisane im urządzenia bezpieczeństwa i, jeśli to możliwe być 
bezusterkowe. 

 

Artykuł 5 

Instalacja anteny radaru 

1. Antenę radaru instaluje się możliwie najbliżej osi podłużnej statku. W pobliżu anteny nie 
powinny występować żadne przeszkody prowadzące do powstawania fałszywego echa lub 
niepożądanych cieni; jeśli jest to niezbędne, antena musi zostać zamontowana w części 
dziobowej statku. Elementy montażowe oraz mocujące anteny radaru w pozycji 
operacyjnej muszą być wystarczająco stabilne, aby umożliwić sprzętowi radarowemu 
działanie w wymaganych przedziałach dokładności. 

2. Po korekcji błędu kątowego w montażu i uruchomieniu sprzętu, różnica między kreską 
kursową a linią osi podłużnej statku nie może przekraczać 1 stopnia. 

 

Artykuł 6 

Instalacja wyświetlacza i jednostki kontrolnej 

1. Wyświetlacz i jednostka kontrolna muszą zostać zainstalowane w sterówce w taki sposób, 
aby ocena obrazu radaru i użytkowanie sprzętu odbywały się bez żadnych trudności. 
Orientacja azymutowa obrazu radaru musi być zgodna z normalną sytuacją otoczenia. 
Zaciski i regulatory powinny być skonstruowane w sposób umożliwiający ich 
zablokowanie w dowolnej pozycji z wyeliminowaniem wibracji. 

2. Podczas nawigacji radarowej, sztuczne oświetlenie nie może być odbijane w kierunku 
operatora radaru. 
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3. Jeśli jednostka kontrolna nie jest częścią wyświetlacza, musi ona być zlokalizowana 
w obudowie znajdującej się w promieniu 1 metra od jednostki wyświetlacza. Piloty 
bezprzewodowe nie są dozwolone. 

4. Jeśli zainstalowane są wskaźniki typu slave, powinny one być zgodne z przepisami 
odnoszącymi się do sprzętu do nawigacji radarowej. 

 

Artykuł 7 

Instalacja wskaźnika skrętu  

1. System czujników powinien zostać zainstalowany w miarę możliwości na śródokręciu, 
w sposób poziomy oraz wyrównany do osi podłużnej statku. Miejsce instalacji powinno 
być w miarę możności pozbawione wibracji i podlegać umiarkowanym wahaniom 
temperatury. Jednostka wskaźnika powinna być w miarę możliwości zainstalowana 
powyżej wyświetlacza radaru. 

2. Jeśli zainstalowane są wskaźniki typu slave, powinny one być zgodne z przepisami 
odnoszącymi się do wskaźników skrętu. 

 

Artykuł 8 

Instalacja czujnika pozycji 

Czujnik pozycji (np. antena DGPS) musi zostać zainstalowany w sposób zapewniający jego 
działanie z najwyższą możliwą precyzją i bez niekorzystnych wpływów struktur leżących powyżej 
i sprzętu nadawczego na pokładzie statku. 
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Artykuł 9 

Badanie instalacji i działania 

Przed pierwszym uruchomieniem sprzętu po instalacji albo po odnowieniu lub rozszerzeniu 
świadectwa kontroli statku (z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 2.09(2) załącznika II  oraz 
po każdej zmianie wprowadzonej na statku, która może mieć wpływ na warunki operacyjne sprzętu, 
właściwy organ lub firma dopuszczona na podstawie art. 3 musi przeprowadzić badanie instalacji i 
działania. W tym celu spełnione muszą zostać następujące wymogi: 

a) zasilanie powinno posiadać odrębne urządzenie zabezpieczające; 

b) napięcie operacyjne mieści się w ramach tolerancji (część III art. 2.01); 

c) okablowanie i jego instalacja są zgodne z przepisami załącznika II oraz, jeśli konieczne, 
ADNR; 

d) liczba obrotów anteny wynosi przynajmniej 24 na minutę; 

e) w sąsiedztwie anteny nie znajdują się przeszkody zakłócające nawigację; 

f) wyłącznik bezpieczeństwa anteny gotowy do działania; 

g) rozkład wyświetlaczy, wskaźników skrętu oraz jednostek kontroli/elementów 
regulacyjnych jest ergonomiczny i przyjazny dla użytkownika; 

h) kreska kursu sprzętu radarowego nie odchyla się od osi podłużnej statku o więcej niż 1 
stopień; 

i) precyzja wyświetlaczy zasięgu i azymutu spełnia wymogi (pomiar w oparciu o znane cele); 

k) linearność w krótkim zasięgu jest poprawna. 

l) wyświetlany zasięg minimalny powinien być nie większy niż 15 metrów; 

m) centrum obrazu jest widoczne, a jego średnica nie przekracza 1 mm; 
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n) fałszywe echo wywołane odbiciami i niepożądanymi cieniami na kresce kursowej nie 
występuje lub nie naraża bezpieczeństwa żeglugi; 

o) redukcje zakłóceń pochodzących od morza i  deszczu (STC i FTC w ustawieniach 
domyślnych) oraz powiązane z nimi instrumenty kontrolne funkcjonują poprawnie; 

p) regulacja wzmocnienia jest sprawna; 

q) ostrość oraz definicja obrazu są poprawne; 

r) kierunek skrętu statku jest zgodny ze wskazaniami wskaźnika skrętu, a pozycja zero 
w kierunku naprzód jest poprawna; 

s) sprzęt radarowy nie jest czuły na przekaz ze sprzętu radiowego statku ani na interferencje 
z innymi źródłami na pokładzie; 

t) sprzęt radarowy lub wskaźnik skrętu nie powinny wchodzić w interferencje z innym 
sprzętem pokładowym. 

Ponadto, w przypadku lądowego sprzętu ECDIS: 

u) statystyczny błąd pozycji wpływający na mapę nie może przekroczyć 2 m; 

v) statystyczny błąd fazy kąta wpływający na mapę nie może przekroczyć 1 stopnia. 
 

Artykuł 10 

Świadectwo instalacji i działania  

Po pomyślnym ukończeniu badania zgodnie z art. 8, właściwy organ lub dopuszczona firma 
wystawi świadectwo zgodne ze wzorem w dodatku. Świadectwo to należy stale przechowywać na 
pokładzie. 

Jeśli warunki badania nie zostały spełnione, sporządza się wykaz usterek. Zatwierdzona firma 
wycofuje względnie przesyła wszelkie istniejące świadectwa do właściwego organu. 
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Dodatek 

Wzór świadectwa instalacji i działania  

sprzętu radarowego i wskaźników skrętu  

Rodzaj/nazwa statku: 

Oficjalny numer rejestracyjny statku: 

Właściciel statku 

Nazwisko:  

Adres:  

Telefon:  

Urządzenia radarowe  Numer  

Nr porządkowy Opis Rodzaj Nr dopuszczenia Nr seryjny 
     

Wskaźniki skrętu Numer  

Nr porządkowy Opis Rodzaj Nr dopuszczenia Nr seryjny 

     
 
Niniejszym zaświadcza się, że sprzęt radarowy i wskaźnik skrętu statku wymienionego powyżej 
spełniają wymogi badania instalacji i działania dla sprzętu radarowego i wskaźników skrętu 
stosowanych na statkach żeglugi śródlądowej. 

Dopuszczona firma 

Nazwa:  

Adres:  

Telefon: 

Pieczęć Miejsce Data  

Podpis 

Organ dopuszczający 

Nazwa:  

Adres:  

Telefon:  
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Część VI 

Wzór wykazu instytucji badających, dopuszczonego sprzętu  

i dopuszczonych firm instalujących 

zgodny z przepisami części IV i V. 

 

A. WŁAŚCIWE ORGANY BADAJĄCE 

na mocy  

części I art. 1.04 ust. 1 
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B. DOPUSZCZONY SPRZĘT RADAROWY 

na mocy  

części IV art. 1.06 ust. 4 

 

Nr Rodzaj Wytwórca Właściciel Data i państwo dopuszczenia Nr dopuszczenia Nr dok. 
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C. DOPUSZCZONE WSKAŹNIKI PRĘDKOŚCI ZMIANY KURSU  

na mocy  

części IV art. 1.06 ust. 4 

 

Nr Rodzaj Wytwórca Właściciel Data i państwo dopuszczenia Nr dopuszczenia Nr dok 
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D. FIRMY SPECJALISTYCZNE  

DOPUSZCZONE DO INSTALACJI LUB WYMIANY SPRZĘTU RADAROWEGO  
I WSKAŹNIKÓW SKRĘTU  

na mocy 

Części V artykuł 3 

  

Uwaga: Litery w kolumnie 4 odnoszą się do określeń w kolumnie 1 części B (sprzęt radarowy) i C 
(wskaźniki prędkości zmiany kursu) . 

 Firma Adres Dopuszczone rodzaje sprzętu wymienione 
w kolumnie 1 
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I. Wstęp 

 

W grudniu 1997 r. Komisja przedłożyła wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej 

dyrektywę 82/714/EWG z dnia 4 października 1982 r. ustanawiającą wymagania techniczne 

dla statków żeglugi śródlądowej. Celem wniosku jest dostosowanie wspólnotowych wymagań 

technicznych do zaawansowanych norm regulujących żeglugę na Renie i w perspektywie 

ustanowienie jednego systemu dla całej sieci europejskich dróg wodnych. 

W dniu 20 października 1998 r. Parlament Europejski w pierwszym czytaniu przyjął pewną 

liczbę poprawek.  

W dniu 1 maja 1999 r. zmieniono podstawę prawną w następstwie wejścia w życie traktatu 

z Amsterdamu, który wprowadził procedurę współdecyzji dla sektora transportowego. W dniu 

16 września 1999 r. Parlament Europejski potwierdził opinię przyjętą w pierwszym czytaniu. 

W związku z tymi wydarzeniami w lipcu 2000 r. Komisja przedstawiła zmieniony wniosek 

składający się z części pierwotnego wniosku, w których dokonano zmian wynikających 

z poprawek Parlamentu Europejskiego. 

Prace organów Rady nad tym wnioskiem na długi czas utknęły w martwym punkcie 

z powodu kwestii możliwości dopuszczenia do żeglugi na Renie jednostek posiadających 

świadectwo wspólnotowe. Możliwość tę początkowo wykluczano zgodnie z zasadami 

ustalonymi przez Centralną Komisję ds. Żeglugi na Renie (CKŻR), jednak sytuacja uległa 

zmianie, kiedy w dniu 27 listopada 2002 r. CKŻR przyjęła zmianę konwencji z Mannheim 

(protokół dodatkowy 7), i tym samym wprowadziła podstawę prawną żeglugi na Renie 

dopuszczającą świadectwa wystawiane przez organy inne niż CKŻR, np. Wspólnotę 

Europejską. Po ratyfikowaniu wspomnianego dodatkowego protokołu przez wszystkie pięć 

państw należących do CKŻR wszedł on w życie w dniu 1 grudnia 2004 r. 
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W świetle tego faktu możliwe stało się wznowienie analizy tekstu i w dniu 10 grudnia 2004 r. 

Rada osiągnęła częściowe polityczne porozumienie w odniesieniu do części normatywnej 

projektu dyrektywy. Kilka miesięcy później organy Rady osiągnęły porozumienie również 

w sprawie tekstu załączników. 

 

Po weryfikacji całego tekstu przez prawników lingwistów, w dniu 23 lutego 2006 r. Rada 

przyjęła wspólne stanowisko. Przyjmując je, Rada odpowiednio uwzględniła opinię 

Parlamentu Europejskiego wyrażoną podczas pierwszego czytania. 

 

 Rada odnotowała również opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. 

 

 

II. Analiza wspólnego stanowiska 

 

Rada osiągnęła porozumienie w sprawie głównych elementów merytorycznych wniosku 

Komisji. W niektórych punktach Rada postanowiła jednak zmienić tekst, głównie w celu 

osiągnięcia większej przejrzystości, prostoty i zrozumiałości. 

 

Najważniejsza zmiana dotyczy art. 3 odnoszącego się do „Obowiązku posiadania 

świadectwa”. Tekst tego artykułu, który zapewnia równoważność wspólnotowego świadectwa 

zdolności żeglugowej i świadectw wydanych przez CKŻR, jest wynikiem dogłębnych 

dyskusji przygotowawczych prowadzonych przez Komisję i państwa członkowskie CKŻR. 

Artykuł ten jest podstawowym elementem dyrektywy, ponieważ gwarantuje, że świadectwa 

wydane zgodnie z dyrektywą wspólnotową przyznają uprawnienia do żeglugi na Renie 

równoważne uprawnieniom wynikającym ze świadectw wydanych przez CKŻR. 

 

Art. 5 dotyczący „Dodatkowych lub ograniczonych wymagań technicznych dla niektórych 

rejonów” został zmieniony i obecnie spełnia życzenie niektórych państw członkowskich, aby 

możliwe było niestosowanie przepisów przejściowych zawartych w rozdziale 24a załącznika 

II, w przypadkach gdy ich stosowanie skutkowałoby ograniczeniem obowiązujących 

krajowych norm bezpieczeństwa. 
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Tekst art. 27 dotyczący „Adresatów” został zmieniony w sposób gwarantujący, że dyrektywa 

będzie adresowana tylko do 13 państw członkowskich posiadających śródlądowe drogi 

wodne, o których mowa w art. 1 ust. 1.  

 

W świetle postępu technicznego i zmian wynikających z prac innych organizacji 

międzynarodowych, w szczególności CKŻR, wszystkie obszerne załączniki zostały 

przeredagowane przez grupę ekspertów, do której weszli zarówno eksperci ze Wspólnoty i jej 

państw członkowskich, jak i eksperci z CKŻR i jej państw członkowskich. Podczas tych prac 

dodano trzy nowe załączniki – obecnie oznaczone numerami 7, 8 i 9. 

 

 

III. Poprawki Parlamentu Europejskiego 

 

W zmienionym wniosku Komisja uwzględniła prawie wszystkie poprawki przyjęte przez 

Parlament Europejski w pierwszym czytaniu; patrz: uzasadnienie do przedmiotowego 

wniosku, str. 2 i 3. 

 

Rada, która prowadziła prace na podstawie zmienionego wniosku Komisji, całkowicie 

dostosowała się do podejścia Komisji i w związku z tym przyjęła takie samo pozytywne 

stanowisko, jak Komisja w odniesieniu do poprawek Parlamentu Europejskiego. 

  

 

IV. Wniosek 

 

Rada stwierdza, że tekst jej wspólnego stanowiska jest właściwy i wyważony. W odniesieniu 

do poprawek wniesionych przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu Rada zauważa, 

że poprawki te zostały prawie w całości przyjęte, z zastrzeżeniem pewnych nieznacznych 

zmian redakcyjnych. W związku z tym Rada uważa, że tekst jej wspólnego stanowiska 

zapewnia osiągnięcie celu, któremu mają służyć poprawki Parlamentu. 

 

_________________ 
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ADDENDUM DO NOTY DO PUNKTU A 
Od: Sekretariat Generalny Rady 
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Dotyczy: Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej 

dyrektywę Rady 82/714/EWG z dnia 4 października 1982 r. ustanawiającej 
wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej [pierwsze czytanie] 
- Przyjęcie (AP + O) 
a) wspólnego stanowiska 
b) uzasadnienia Rady 
- Oświadczenia 

 
 

Jednostronne oświadczenie Komisji 
 
Przy wprowadzaniu w życie niniejszej dyrektywy Komisja zobowiązuje się do ścisłej współpracy 
z Centralną Komisją ds. Żeglugi po Renie (CCNR), zarówno w związku z dostosowaniem 
załączników, jak i w związku ze stosowaniem dyrektywy przez państwa członkowskie, a także do 
uwzględnienia wszystkich inicjatyw podjętych w tym względzie przez CCNR. 

 
 

Jednostronne oświadczenie Niemiec 
 

W odniesieniu do oświadczenia Komisji w sprawie art. 20 proponowanej dyrektywy rząd Republiki 
Federalnej Niemiec przyjmuje, że oświadczenie to oznacza, że ma zastosowanie umowa 
o współpracy zawarta w dniu 3 marca 2003 r. między Komisją Europejską a Centralną Komisją ds. 
Żeglugi po Renie. 
 

________________________ 
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KOMUNIKAT KOMISJI 
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

 
na mocy art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE 

 
dotyczący 

wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i 

uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG  
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1997/0335 (COD) 

KOMUNIKAT KOMISJI 
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

 
na mocy art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE 

 
dotyczący 

wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i 

uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG  

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Data przekazania wniosku PE i Rady (dokument COM(1997) 644 
wersja ostateczna – 1997/0335 (COD)): 

 
9 grudnia 1997 r. 

Data wydania opinii przez Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny: 

 
25 marca 1998 r. 

Data wydania opinii przez Parlament Europejski, pierwsze czytanie: 20 października 1998 r.

Zmiana podstawy prawnej w związku z wejściem w życie Traktatu 
z Amsterdamu wprowadzającego procedurę współdecyzji dla 
sektora transportu: 

 
 
1 maja 1999 r. 

Data potwierdzenia opinii Parlamentu Europejskiego przyjętej w 
pierwszym czytaniu: 

 
16 września 1999 r. 

Data przekazania zmienionego wniosku 
(dokument COM(2000) 419 wersja ostateczna): 

 
19 lipca 2000 r. 

Data osiągnięcia w Radzie częściowej zgody politycznej odnośnie 
do części normatywnej projektu dyrektywy:  

 
9 grudnia 2004 r. 

Data jednomyślnego przyjęcia wspólnego stanowiska: 23 lutego 2006 r. 

2. CEL WNIOSKU KOMISJI 

Zmieniony wniosek Komisji dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 82/714/EWG z dnia 4 października 1982 ustanawiającą wymagania 
techniczne dla statków żeglugi śródlądowej ma na celu dostosowanie wspólnotowych 
wymagań technicznych do zaawansowanych norm obowiązujących w żegludze na Renie i 
ustanowienie jednolitych regulacji dla całej sieci europejskich wodnych dróg śródlądowych. 
Powinien on także, w drodze procedury komitologii, ułatwić przyszłe dostosowanie tych 
wymagań technicznych w świetle postępu technicznego i rozwoju wynikającego z prac 
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innych organizacji międzynarodowych, w szczególności Centralnej Komisji ds. Żeglugi na 
Renie (CCNR).  

Rynek wewnętrzny i rozwój swobodnej żeglugi na wszystkich wodnych drogach 
śródlądowych UE wymagają ujednolicenia lub dostosowania wymagań technicznych oraz 
wymogów bezpieczeństwa do najwyższych standardów. Dzięki temu nastąpi dalsza poprawa 
zarówno jeśli chodzi o swobodny przepływ towarów, jak i normy w zakresie bezpieczeństwa i 
ochrony środowiska naturalnego oraz standardy społeczne. Równocześnie ujednolicenie 
wymagań technicznych i wzajemne uznawanie świadectw poprawi warunki uczciwej 
konkurencji i stworzy prawdziwie równe reguły gry w dziedzinie wodnego transportu 
śródlądowego na jednolitym rynku. 

3. UWAGI DOTYCZĄCE WSPÓLNEGO STANOWISKA 

W latach 1999–2004 dyskusje w Radzie nie były prowadzone ze względu na kwestię 
dopuszczenia statków ze świadectwami wspólnotowymi do żeglugi na Renie. O ile 
Poprawiona Konwencja o Żegludze na Renie nie przewidywała uznawania świadectw 
niewystawionych przez państwa położone nad Renem i Belgię, sytuacja ta zmieniła się wraz z 
przyjęciem i wejściem w życie (dnia 1 grudnia 2004 r.) protokołu dodatkowego nr 7 do 
powyższej konwencji. Po stworzeniu podstawy prawnej dla uznawania świadectw wydanych 
przez organy inne niż z państw położonych nad Renem i Belgii, Rada mogła osiągnąć 
częściową zgodę polityczną dotyczącą części normatywnej projektu dyrektywy, a kilka 
miesięcy później także w sprawie treści załączników.  

Rada zgodziła się z zasadniczymi wytycznymi wniosku Komisji, nieznacznie zmieniając treść 
niektórych artykułów w celu ich doprecyzowania lub uwzględnienia zastrzeżeń zgłoszonych 
przez państwa członkowskie. Komisja jest zdania, że poprawki te nie zmieniają celów jej 
wniosku. 

Tekst wspólnego stanowiska oddaje nie tylko aktualne stanowisko Rady, lecz uwzględnia 
także prawie wszystkie poprawki Parlamentu wniesione w pierwszym czytaniu.  

Większość z tych poprawek ma charakter formalny, często polegający na zmianie wyrazów, 
zwrotów, ustępów lub artykułów. Na przykład uwzględniono poprawkę Parlamentu dotyczącą 
rezygnacji ze sztywnego terminu wprowadzenia przez państwa członkowskie przepisów 
dostosowujących do dyrektywy i uzależnienia go od dnia publikacji. W tym celu do art. 3 ust. 
1 lit. a), art. 5 ust. 5 lit. a), art. 8 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 2 i 3, art. 22, art. 23 i art. 25 oraz do 
załączników wprowadzono odniesienie do terminu wejścia w życie dyrektywy. 

Ponieważ postęp techniczny i rozwój wynikający z prac innych organizacji 
międzynarodowych, tj. CCNR, nie ustawały w trakcie „hibernacji” dyrektywy, wspólna grupa 
robocza ekspertów z państw członkowskich UE, CCNR oraz Komisji Europejskiej pracowała 
bez przerwy od 2002 r. w celu dostosowania obszernych załączników technicznych do 
dyrektywy. W trakcie tej procedury dołączono do dyrektywy trzy nowe załączniki o 
numerach 7, 8 i 9. Rada włączyła wyniki tych prac do wspólnego stanowiska.  

Rada przyjęła także poprawkę Parlamentu, uwzględnioną w zmienionym wniosku Komisji, 
dotyczącą umieszczenia statków żeglugi pasażerskiej w wykazie definicji (załącznik II, część 
I, rozdział 1, art. 1.01, sekcja 19). Ponadto dodano nowy rozdział do załącznika II do 
dyrektywy dotyczący statków żeglugi pasażerskiej, opracowany przez wspomniany zespół 
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ekspertów (załącznik II, część II, rozdział 15a). 

Rada wprowadziła ograniczoną liczbę zmian, które można uznać za zgodne z celami 
pierwotnego wniosku Komisji oraz wniosku zmienionego. 

(1) Najważniejsza zmiana dotyczy art. 3 w odniesieniu do „obowiązku posiadania 
świadectwa”. Brzmienie tego artykułu, zapewniające równoważność wymagań 
technicznych określonych w załączniku II do dyrektywy z wymaganiami 
technicznymi ustalonymi Poprawioną Konwencją o Żegludze na Renie, jest 
wynikiem szczegółowych uzgodnień pomiędzy Komisją Europejską a państwami 
członkowskimi UE, będącymi członkami CCNR. Artykuł ten ma zasadnicze 
znaczenie, gdyż na jego podstawie świadectwa wydane na mocy dyrektywy dają 
prawo do żeglugi na Renie równe z prawami jakie dają świadectwa wydane przez 
państwa położone nad Renem i Belgię. 

(2) Komisja może poprzeć zmianę art. 5 dotyczącego „dodatkowych lub ograniczonych 
wymagań technicznych dla określonych stref”, mającą na celu uwzględnienie 
zastrzeżeń zgłoszonych przez niektóre państwa członkowskie, które chciałyby mieć 
możliwość niestosowania przepisów przejściowych podanych w rozdziale 24a 
załącznika II w przypadkach, gdy ich stosowanie spowodowałoby złagodzenie 
obowiązujących krajowych norm bezpieczeństwa. 

(3) Art. 19 dotyczący „procedury komitetowej” został zmieniony i uwzględnia ogólne 
zasady procedury komitetowej zgodnie z art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE. 

(4) Z formalnego punktu widzenia Rada zmieniła wniosek w taki sposób, że powstała 
nowa wersja dyrektywy, zastępująca obecną dyrektywę 82/714/EWG. Oznacza to, że 
zawiera on również wszystkie artykuły obecnej dyrektywy, które nie zostały 
zmienione, oraz dodany nowy artykuł 25 dotyczący „uchylenia dyrektywy 
82/714/EWG”. 

(5) Zmieniono brzmienie nowego art. 27 dotyczącego „adresatów” w celu uściślenia, że 
dyrektywa skierowana jest tylko do tych państw członkowskich, które posiadają 
wodne drogi śródlądowe, o których mowa w art. 1 ust. 1. Komisja może przyjąć to 
ograniczenie. 

4. UWAGI KOŃCOWE 

Z powyższych względów Komisja uznaje, że wspólne stanowisko jednomyślnie przyjęte 
przez Radę w dniu 23 lutego 2006 r. nie zmienia celów i koncepcji wniosku i w związku z 
tym Komisja może je poprzeć, tym bardziej, że wspólne stanowisko we właściwy sposób 
uwzględnia poprawki zaproponowane przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu oraz 
zmieniony wniosek Komisji.  

5. DEKLARACJA KOMISJI 

Komisja złożyła jednostronną deklarację w związku z przyjęciem wspólnego stanowiska (zob. 
załącznik I).  
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ZAŁĄCZNIK I 

Deklaracja Komisji 

W procesie wdrażania niniejszej dyrektywy Komisja zobowiązuje się do ścisłej współpracy z 
CCNR, zarówno jeśli chodzi o dostosowanie załączników, jak i stosowanie dyrektywy przez 
państwa członkowskie, a także do uwzględnienia wszystkich inicjatyw podejmowanych przez 
CCNR w tym zakresie. 


	OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO: part.4


