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2. Oznake so razpoznavne in pritrjene tako, da se jih ne da izbrisati. 

3. Oznake na ohišju so take, da se jih na plovilu lahko najde, ne da bi bilo zato treba razstaviti 
signalno luč. Če sta optika in ohišje neločljivo povezana, zadostuje oznaka na ohišju. 

4. Oznake, navedene v zgornjem odstavku 1, so lahko samo na homologiranih signalnih lučeh, 
optiki in svetlobnih virih. 

5. Organ za preskušanje o dodeljeni oznaki nemudoma obvesti odbor. 
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Dodatek 

 

Vzorec potrdila o homologaciji za signalne luči za plovila, ki plujejo po celinskih plovnih poteh 

Signalna luč................................................................................................................................... 

(Opis tipa, modela in znamke) 

ima dovoljenje za uporabo na plovilih, ki plujejo po celinskih plovnih poteh, iz področja uporabe 
Direktive …/…/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne…. o tehničnih zahtevah za plovila, ki 
plujejo po celinskih plovnih poteh in razveljavitivi Direktive 82/714/EGS+. 

Dodeljena ji je bila št.   e…………….. ............. 

Sestavni deli luči so označeni v skladu s členom 4.05 dela I Priloge IX Direktive …/…./ES++. 

Imetnik homologacije v skladu s členom 4.03 dela I Priloge IX Direktive …/…./ES++, zagotovi, da 
izdelava poteka le v skladu z načrti, ki jih je odobril organ za preskušanje, in v skladu z metodo, 
uporabljeno pri lučeh, ki so opravile preskus tipa. Spremembe so dovoljene le z odobritvijo organa 
za preskušanje. 

Posebne pripombe: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

..................................... - ............................................... 

 (Kraj) (Datum) 

 ............................................... 

 (Organ za preskušanje) 

 ............................................... 

 (Podpis) 

                                                 
+   Opomba za UL: vstaviti številko in datum te direktive.  
++  Opomba za UL: vstaviti številko te direktive. 
++  Opomba za UL: vstaviti številko te direktive. 



 

 
13274/1/05 REV 1  kbl 16 
PRILOGA IX DG C III    SL 

Del II 

Zahteve glede pogojev preskušanja in homologacije signalnih luči za 
plovila, ki plujejo po celinskih plovnih poteh 

Vsebina 

Poglavje 1 Splošne določbe 

Člen 1.01 Standardne napetosti 

 1.02 Obratovalne zahteve 

 1.03 Vgradnja 

 1.04 Fotometrične zahteve 

 1.05 Sestavni deli 

 1.06 Vzdrževanje 

 1.07 Varnostne zahteve 

 1.08 Dodatna oprema 

 1.09 Neelektrične signalne luči 

 1.10 Dvojne luči 

 

Poglavje 2 Fotometrične in kolorimetrične zahteve 

Člen 2.01 Fotometrične zahteve 

 2.02 Kolorimetrične zahteve 
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Poglavje 3 Zahteve za izdelavo 

Člen 3.01 Električne luči 

 3.02 Filtri in optična stekla 

 3.03 Električni svetlobni viri 

 

Poglavje 4 Postopek preskušanja in homologacije 

Člen 4.01 Splošna pravila postopka 

 4.02 Uporaba 

 4.03 Preskus 

 4.04 Homologacija 

 4.05 Prenehanje veljavnosti homologacije 

 

 

Dodatek  Preskusi okolja 

 1. Preskus zaščite pred brizganjem vode in prahom 

 2. Preskus v vlažnem ozračju 

 3. Preskus v hladnih razmerah 

 4. Toplotni preskus  

 5. Preskus z vibracijami 

 6. Hitri preskus odpornosti proti vremenskim vplivom 

 7. Preskus odpornosti proti slani vodi in vremenskim vplivom (preskus morje-
megla) 
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Poglavje 1 

SPLOŠNE DOLOČBE 

Člen 1.01 

Standardne napetosti 

Standardne napetosti za signalne luči plovil, ki plujejo po celinskih plovnih poteh, so 230 V, 115 V, 
110 V, 24 V in 12 V. Kadar je to mogoče, je treba uporabljati naprave na 24 V. 

Člen 1.02 

Obratovalne zahteve 

Običajni postopki na plovilu ne ovirajo normalnega delovanja signalnih luči in njihove dodatne 
opreme. Zlasti vsi uporabljeni optični sestavni deli in večji deli za njihovo vgradnjo in nastavljanje 
so izdelani tako, da njihovega položaja med delovanjem ni več mogoče spreminjati.  

Člen 1.03 

Vgradnja 

Deli za vgradnjo signalnih luči na ladjo so izdelani tako, da položaja luči po tem, ko so naravnani, 
med delovanjem ni mogoče spreminjati. 
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Člen 1.04 

Fotometrične zahteve 

Signalne luči proizvajajo predpisano disperzijo svetlobne jakosti; barva in predpisana jakost luči sta 
prepoznavni takoj zatem, ko se prižge. 

Člen 1.05 

Sestavni deli 

V signalnih lučeh se lahko uporabljajo samo namensko izdelani sestavni deli. 

Člen 1.06 

Vzdrževanje 

Način izdelave signalnih luči in njihove dodatne opreme omogoča njihovo redno vzdrževanje in 
omogoča zamenjavo njihovih virov svetlobe brez težav, celo v temi. 

Člen 1.07 

Varnostne zahteve 

Izdelava in velikost signalnih luči in njihove dodatne opreme omogočata njihovo upravljanje, 
nadzorovanje in spremljanje brez nevarnosti za ljudi. 
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Člen 1.08 

Dodatna oprema 

Dodatna oprema luči je oblikovana in izdelana tako, da njena razporeditev, vgradnja in priključitev 
ne ovira običajne uporabe in pravilnega delovanja luči. 

Člen 1.09 

Neelektrične signalne luči 

Neelektrične luči so oblikovane in izdelane skladno s členi 1.02 do 1.08 tega poglavja in tako, da 
ustrezajo zahtevam Poglavja 3. Zahteve iz Poglavja 2 teh pogojev preskušanja in homologacije se 
uporabljajo smiselno. 

Člen 1.10 

Dvojne luči 

Dve luči, pritrjeni eno nad drugo v istem ohišju (dvojna luč), je mogoče uporabljati kakor eno luč. 
Nikakor pa ni mogoče hkrati uporabljati dveh svetlobnih virov dvojne luči. 
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Poglavje 2 

FOTOMETRIČNE IN KOLORIMETRIČNE ZAHTEVE 

Člen 2.01 

Fotometrične zahteve 

1. Fotometrične tehnične zahteve za signalne luči so določene v Delu I. 

2. Konstrukcija signalnih luči zagotavlja, da se svetloba ne more odbiti ali prekiniti. Uporaba 
deflektorjev ni dovoljena. 

3. Pri dvo- ali tribarvnih lučeh se oddajanje svetlobe barve za mejami območja, predpisanimi za 
to barvo, učinkovito prepreči, kar vključuje tudi notranjost stekla. 

4. Te zahteve se smiselno uporabljajo za neelektrične luči. 

Člen 2.02 

Kolorimetrične zahteve 

1. Kolorimetrične tehnične zahteve za signalne luči so določene v Delu I. 

2. Barva svetlobe, ki jo oddajajo signalne luči, je pri temperaturi barve, uporabljene v 
svetlobnem viru, postavljena v ustrezno kromatično pozicijo, določeno v Delu I. 

3. Barva signalnih luči izhaja samo iz filtrov (optika, stekla) in popolnoma barvnih optičnih 
stekel, če se kromatične točke oddane svetlobe ne odstopajo za več kakor 0,01 od svojih 
koordinat v diagramu kromatičnosti IEC.  Barvne žarnice niso dovoljene. 
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4. Prosojnost barvnih stekel (filtrov) je takšna, da se pri temperaturi uporabljenega svetlobnega 
vira doseže predpisana svetlobna jakost. 

5. Odbijanje svetlobnega vira od delov luči ni selektivno, tj. trikromatični koordinati x in y vira, 
uporabljenega v signalni luči, se pri temperaturi uporabljene barve po odboju ne razlikujeta za 
več kakor 0,01.  

6. Neobarvano steklo pri temepraturi uporabljene barve na oddano svetlobo ne vpliva selektivno. 
Podobno se po dolgem obdobju delovanja trikromatični koordinati x in y vira svetlobe v 
signalni luči po prehodu svetlobe skozi steklo ne razlikujeta za več kot 0,01. 

7. Barva svetlobe, ki jo oddajajo neelektrične signalne luči, je pri temperaturi barve, uporabljene 
v svetlobnem viru, postavljena v ustrezno kromatično pozicijo, določeno v Delu I. 

8. Barva svetlobe neelektričnih barvnih signalnih luči izhaja samo iz popolnoma barvnega 
silikatnega stekla. Pri barvnih neelektričnih lučeh je vse barvno silikatno steklo takšno, da je 
pri temperaturi barve, najbliže neelektričnemu svetlobnemu viru, dosežena predpisana 
svetlobna jakost. 
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Poglavje 3 

ZAHTEVE ZA IZDELAVO 

Člen 3.01 

Električne signalne luči 

1. Vsi deli luči vzdržijo posebne obratovalne obremenitve, ki izhajajo iz premikanja plovila, 
vibracij, korozije, temperaturnega nihanja, vplivom med natovarjanjem in plovbo po 
poledeneli vodi in druge vplive, ki se lahko pojavijo na plovilu. 

2. Konstrukcija, materiali in izdelava luči jamčijo stabilnost in zagotavljajo, da se njihove 
proizvodne lastnosti po mehanskih in toplotnih obremenitvah in izpostavljenosti 
ultravijoličnim žarkom v skladu s temi zahtevami ne spremenijo; zlasti se ohranijo 
fotometrične in kolorimetrične lastnosti. 

3. Sestavni deli, izpostavljeni koroziji, so izdelani iz materialov, odpornih proti koroziji, ali 
učinkovito zaščiteni pred korozijo. 

4. Uporabljeni materiali niso higroskopski, če bi to škodilo delovanju napeljav, naprav in 
dodatne opreme. 

5. Uporabljeni materiali so visoko požarno odporni. 

6. Organ za preskušanje lahko odobri izjeme glede lastnosti uporabljenih materialov, če izdelava 
zagotavlja varnost. 

7. Signalne luči se preskusijo, s čimer se zagotovi njihova ustreznost za uporabo na plovilu. 
Preskusi so razdeljeni na zahteve glede okolja in delovanja. 

8. Zahteve okolja: 

a) Kategorije okolja 

– Klimatski razredi: 

X  Naprave, namenjene za uporabo na krajih, izpostavljenih vremenskim vplivom. 

S Naprave, namenjene za potaplanje v slano vodo ali daljši stik z njo. 
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– Kategorije vibracij: 

V Naprave in pripomočki za namestitev na jambore in druge točke, posebno 
izpostavljene vibracijam. 

–  Kategorije trdosti: 

Razmere okolice so razvrščene v tri razrede trdosti:  

(1) Običajne razmere okolice: 
Na plovilu nastajajo redno in trajajo dolgo. 

(2) Ekstremne razmere okolice: 
Na plovilu nastanejo izjemoma v posebnih primerih. 

(3) Razmere okolice med prevozom: 
Nastanejo med prevozom in izrednim izpadom, vendar ne med delovanjem 
opreme, naprav in dodatne opreme. 

Preskusi v okolju z običajnimi razmerami so opisani kakor "preskusi v običajnem 
okolju", preskusi v okolju z ekstremnimi razmerami kakor "preskusi v ekstremnem 
okolju" in preskusi v razmerah okolja med prevozom kakor "preskusi v okolju med 
prevozom". 

b) Zahteve 

Signalne luči in njihova dodatna oprema so primerni za dolgotrajno delovanje ob 
vplivih premikanja morja in pričakovanih vibracijah, vlagi in temperaturnem nihanju na 
plovilu. 

Signalne luči in njihova dodatna oprema ob izpostavljenosti razmeram okolice, 
navedenim v dodatku o "preskusih okolja", ustrezajo zahtevam svoje kategorije okolja, 
opredeljenim v odstavku 8(a). 

 9. Primernost za delovanje 

a) Napajanje: med nihanji v napetosti in frekvencah napajalnega toka od njihovih nazivnih 
vrednosti1 v okviru omejitev, opredeljenih v spodnji tabeli, in nihanj 5 % v izmenični 
napajalni napetosti signalne luči in njihova dodatna oprema delujejo v okviru dovoljenih 
odstopanj za delovanje na plovilu, ki se zanje uporabljajo na podlagi pogojev 
preskušanja in homologacije. Teoretično se napajalna napetost luči ne razlikuje več kot 
±5 % od izbrane nazivne napetosti.  

                                                 
1 Nazivno napetost in frekvenco navede proizvajalec. 

Navedena so lahko tudi napetostna in/ali frekvenčna območja. 
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Napajanje Nihanja v napetosti in frekvencah 
napajalnega toka luči in njihove dodatne 

opreme 

(Nazivna napetost) Nihanja v 
napetosti 

Nihanja v 
frekvenci 

Trajanje 

Enosmerni tok nad 48 V 

in izmenični tok 

Enosmerni tok do vključno 48 V 

± 10 % 

± 20 % 

± 10 % 

± 5 % 

± 10 % 

- 

stalno 

najv. 3 s 

stalno 

Napetostne konice do ± 1200 V s časom vzpona med 2 in 10 µs in najdaljšim trajanjem 
20 µs in reverzna napajalna napetost ne povzročijo škode na signalnih lučeh in njihovi 
dodatni opremi.  Po tem pojavu, ko ga mogoče prekinejo varnostne naprave, signalne 
naprave in njihova dodatna oprema delujejo v okviru dovoljenih odstopanj za delovanje 
na plovilu na podlagi pogojev preskušanja in homologacije. 

b) Elektromagnetna združljivost sprejeti bodo vsi primerni in izvedljivi ukrepi za odpravo 
ali zmanjšanje recipročnih elektromagnetnih učinkov luči in njihove dodatne opreme ter 
druge opreme in naprav, ki sestavljajo opremo plovila. 

10. Razmere okolice na krovu plovil 

Običajne, ekstremne in razmere okolice med prevozom iz odstavka 8(a) temeljijo na 
predlaganih dodatkih k publikacijam IEC 92-101 in 92-504. Druge vrednosti, ki odstopajo od 
njih, so označene z *. 
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 Običajne Ekstremne Med prevozom

 Razmere okolice 

 a) Temperatura zunanjega zraka: 

  Klimatski razredi:  

  Klimatska razreda X in S v skladu z odstavkom 8(a)  

 

 − 25 do 

 + 55° C* 

 

 − 25 do 

 + 55° C* 

 

 − 25 do 

 + 70° C* 

 b) Vlažnost zunanjega zraka: 

  Stalna temperatura  

  Maksimalna relativna vlažnost  

 

 + 20° C 

 95 % 

 

 + 35° C 

 75 % 

 

 + 45° C 

 65 % 

  Sprememba temperature   Domnevno doseže rosišče 

 c) Vremenske razmere na krovu: 

  Sončna svetloba  

  Veter   

  Padavine  

  Hitrost vode med premikanjem (valovi)  

  Slanost vode 

 

 1120 W/m2 

 50 m/s 

 15 mm/min 

 10 m/s 

 30 kg/m3 

 d) Magnetno polje: 

  Magnetno polje iz vseh smeri  

 

 80 A/m 

 e) Vibracije: 

  Sinusoidne vibracije iz vseh smeri 

  Kategorija vibracij V v skladu z odstavkom 8a (huda obremenitev, npr. na jamborih) 

 Frekvence  2 do 10 Hz  2 do 13,2 Hz* 

 Razpon   ± 1,6 mm  ± 1,6 mm 

 Frekvence  10 do 100 Hz  13.2 do 100 Hz* 

 Razpon pospeška  ± 7 m/s2  ± 11 m/s2* 
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11. Signalne luči morajo opraviti preskuse okolja, navedene v Dodatku. 

 

12. Sestavni deli luči, izdelani iz organskih snovi, niso občutljivi za ultravijolično sevanje. 

Po preskusu v skladu z oddelkom 6 dodatka, ki traja 720 ur, ne sme biti poslabšanja kakovosti 
in trikrometični koordinati x in y ne odstopata za več kakor 0,01 od koordinat za prosojne 
dele, ki niso bili izpostavljeni niti sevanju niti vodi. 

13. Prosojni deli in zasloni luči so oblikovani in izdelani tako, da se ob normalnih zahtevah na 
plovilu in podaljšanjem delovanju s prenapetostjo za 10 % in temperaturo zunanjega zraka 
+ 45° C ne deformirajo, spremenijo ali uničijo.  

14. Ob podaljšanem delovanju in prenapetosti 10 % in temperaturi zunanjega zraka + 60° C luči 
ostanejo nepoškodovane na svojih nosilcih, ko so za osem ur podvržene sili 1000 N (njuten). 

15. Luči so odporne proti krajšim potopitvam. Med podaljšanim delovanjem pri prenapetosti 
10 % in temperaturi zunanjega zraka + 45° C nanje ne vpliva oblivanje z vsebino posode, v 
kateri je 10 litrov vode s temperaturo + 15° do + 20° C. 

16. Zagotovi se vzdržljivost uporabljenih materialov med delovanjem; materiali so zlasti sposobni 
prenesti najvišje stalne temperature med delovanjem. 
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17. Če imajo luči nekovinske sestavne dele, se določi njihova stalna temperatura med uporabo v 
razmerah na plovilu pri temperaturi zunanjega zraka + 45° C. 

Če tako določene stalne temperature med uporabo nekovinskih materialov presegajo največje 
temperature, navedene v tabelah X in XI v delu 1 publikacije IEC 598, se na teh delih luči 
izvedejo posebne preiskave za določitev odpornosti proti stalnim mehanskim, toplotnim in 
podnebnim obremenitvam.  

18. Za preskušanje delov glede odpornosti proti deformacijam pri stalni temperaturi ob uporabi se 
luč postavi v delovni položaj na šibek stalen tok zraka (v = približno 0,5 m/s) pri temperaturi 
zunanjega zraka + 45° C in v razmerah na plovilu. Nekovinski deli se med segrevanjem in ko 
je dosežena delovna temperatura, podvržejo mehanskim obremenitvam v skladu z njihovim 
namenom ali s predvidenim ravnanjem z njimi. Materiali prosojnih delov luči razen 
silikatnega stekla se na polovici med zgornjo in spodnjo stranjo podvržejo delovanju 
kovinskega točkala, velikega 5 mm x 6 mm, s stalno silo 6,6 N (ustrezno pritisku prsta). 

Del zaradi takšne mehanske obremenitve ne utrpi nobene stalne deformacije. 

19. Za preskus odpornosti sestavnih delov proti atmosferskim dejavnikom se luči z nekovinskimi 
sestavnimi deli, izpostavljenimi tem dejavnikom, za 12 ur skupaj postavijo v klimatsko 
komoro izmenjaje v ozračju s 45° C in relativno vlago 95 % ter v ozračje z − 20° C, pri čemer 
neprekinjeno delujejo v razmerah na plovilu, tako da so izpostavljene ciklom vroče-vlažno in 
hladno ter prehodom z nizkih na visoke temperature za obdobje, ki ustrezajo času njihovega 
delovanja. 

Ta preskus traja skupaj najmanj 720 ur. Preskus ne vpliva na zmogljivost delovanja 
nekovinskih delov luči. 

20. Deli luči, ki jih je mogoče lahko doseči, pri temperaturi zunanjega ozračja + 45° C ne 
presežejo temperature + 70° C, če so izdelani iz kovine, ali +85° C, če niso izdelani iz kovine. 
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21. Luči so oblikovane in izdelane v skladu s sprejetimi standardi in so zlasti skladne z delom 1 
publikacije IEC 598, "Ladje, luči − Splošne tehnične zahteve in preskusi". Zagotovljena je 
skladnost z zahtevami naslednjih oddelkov: 
– Zaščita povezav (št. 7.2), 

– Zaščita pred električnimi udari (št. 8.2), 

– Izolacijska upornost in napetostna stabilnost (št. 10.2 in št. 10.03), 

– Talni in prosti vodi (št. 11.2), 

– Vzdržljivost in segrevanje (št. 12.1, tabele X, XI in XII), 

– Odpornost proti toploti, požaru in blodečim tokovom (št. 13.2, št. 13.3 in št. 13.4), 

– Navojni priključki (št. 14.2, št. 14.3 in št. 14.4). 

 22. Presek električne napeljave je običajno najmanj 1,5 mm2. Žica, ki se uporablja za povezavo, 
je najmanj tipa HO 7 RN-F ali enakovredna. 

23. Pristojni organi za preskušanje za območja, v katerih je nevarnost eksplozije, opredelijo in 
potrdijo vrsto zaščite luči za ta namen.  

24. Način izdelave luči predvideva: 

(1) čiščenje brez težav, vključno z notranjostjo luči, in zamenjavo svetlobnega vira brez 
težav, tudi v temi, 

(2) preprečitev nabiranja kondenza, 

(3) uporabo vzdržljivih elastičnih elementov za vgradnjo le za zagotovitev vodotesnosti 
snemljivih delov, 

(4) zagotovitev, da iz luči lahko uhaja samo svetloba predvidene barve. 

25. Vse luči za vgradnjo imajo priložena navodila za nastavitev in vgradnjo, iz katerih je 
razvidno, kam je treba vgraditi luč, ter namen in tip zamenljivih delov. Premične luči je 
mogoče nastaviti brez težav in varno. 

26. Zahtevani elementi za vgradnjo so takšni, da je vodoravna ravnina simetrije luči v dokončnem 
položaju vzporedna z vodno črto plovila. 
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27. Na vsako svetilko se jasno in trajno, na točki, ki ostane vidna tudi po vgradnji na plovilo, 
pritrdijo naslednje oznake: 

(1) nazivna moč vira, ker lahko različne nazivne moči povzročijo različne dolžine, 

(2) tip luči za sektorske signalne luči, 

(3) navedba smeri nič na sektorskih lučeh, pri čemer se oznaka namesti neposredno nad ali 
pod prosojni del, 

(4) tip luči, npr.  "močna", 

(5) blagovna znamka, 

(6) prostor za homologacijsko oznako, na primer .F.91.235. 

Člen 3.02 

Filtri in optična stekla 

1. Filtri (optika in stekla) in optična stekla so lahko izdelani iz organskega stekla (sintetično 
steklo) ali anorganskega stekla (silikatno steklo). 

Filtri in optična stekla iz silikatnega stekla so izdelani iz stekla, najmanj IV. razreda 
hidrolitičnega tipa iz standarda ISO 719, ki zagotavlja trajno odpornost proti vodi. 

Trajna odpornost proti vodi filtrov in optičnih stekel iz sintetičnega stekla je primerljiva s tisto 
za silikatno steklo.  

Optična stekla so izdelana iz stekla z nizko notranjo napetostjo. 

2. Filtri in optična stekla nimajo vključkov, mehurčkov in nečistoč, kolikor je to mogoče. Ni 
površinskih poškodb, kakor so nepolirani (mat) deli, globoke praske itd. 

3. Filtri in optična stekla ustrezajo zahtevam člena 3.01. Navedeni pogoji ne vplivajo na njihove 
fotometrične in kolorimetrične lastnosti. 
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4. Rdeča in zelena optična stekla bočnih luči niso zamenljiva. 

5. Poleg oznake proizvajalca so na filtrih in optičnih steklih razpoznavno in trajno označeni 
homologacijska številka in opis tipa, in sicer na mestu, da se jih vidi, tudi ko so enkrat 
nameščeni v luč. 

Zaradi teh oznak se vrednosti ne padejo pod minimalne fotometrične in kolorimetrične 
zahteve. 

Člen 3.03 

Električni svetlobni viri 

1. V signalnih lučeh se lahko uporabljajo samo namensko izdelane žarnice z žarilno nitko. Na 
voljo so v standardnih napetostih. Izjeme so dovoljene v posebnih primerih. 

2. Žarnico z žarilno nitko je v signalnih lučeh mogoče pritrditi samo v predvidenem položaju. V 
signalnih lučeh sta dovoljena največ dva natančno opredeljena položaja. Nepravilni in vmesni 
položaji niso mogoči. Za preskus se izbere manj ugoden položaj. 

3. Žarnice z žarilno nitko nimajo nobenih posebnosti, ki bi zmanjševale njihovo učinkovitost, 
kakor so praske ali madeži na obodu ali napačen položaj žarilne nitke. 

4. Delovna barvna temperatura je najmanj 2360 K. 

5. Uporabljeni elementi za vgradnjo in nosilci ustrezajo posebnim zahtevam optičnega sistema 
in prenašajo mehanske obremenitve operacij na plovilu. 

6. Podnožje žarnice z žarilno nitko je močno in trdno pritrjeno na obod, tako da po 100-urnem 
delovanju pri prenapetosti 10 % prenese stalno vrtenje z momentom 25 kg/cm. 

7. Blagovna znamka, nazivna napetost in nazivna moč in/ali nazivna svetilna jakost ter 
homologacijska številka je razpoznavno in trajno označena na podnožju ali obodu žarnic z 
žarilno nitko. 
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8. Žarnice z žarilno nitko ustrezajo naslednjim tolerancam: 

a) Žarnice z žarilnimi nitkami za nazivne napetosti 230 V, 115 V, 110 V in 24 V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazivna 
napetost 

Nazivna 
izhodna 
vrednost 

Največja 
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moč3) 

Nazivna 
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Izmerjene testne 
vrednosti3) 
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Horizontalna 
svetlobna 
jakost4) 

cd 

Barvna 
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K 
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mm 
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mm 

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

13,5  + 1,35

     0 

110  ali 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 

 

Dovoljeno odstopanje osi 
žarilne nitke od osi 
podstavka pri dolžini 
svetlobnega centra 1,5 mm

Dolžina svetlobnega centra

Prozorno

Oznaka 

Podstavek žarnice, npr. P 28s

Položaj podstavka: L2)

b

l

1)

 

45
 ±

 2
 m

m
 1)
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Opombe: 

 1) Toleranca dolžine svetlobnega centra 24 V/40 W-žarnice: ± 1,5 mm. 
 2) L: širok nastavek podnožja P 28 S je na levi, kadar luč stoji pokonci, gledano v smeri emisije. 
 3) Pred merjenjem vrednosti na začetku preskusa žarnice z žarilno nitko že 60 minut delujejo pri nazivni 

napetosti. 
 4) Te meje se upoštevajo na območju, ki se razteza ± 10° na vsako stran horizontalne črte, ki prehaja 

skozi središčno točko telesa luči, ko se žarnica zavrti za 360° okrog svoje osi.  
  

b) Žarnice z žarilnimi nitkami za nazivne napetosti 24 V in 12 V. 
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Podstavek žarnice, npr. BAY 15d

Referenčni čepek

 

 
Dolžina svetlobnega centra
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 ±
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 m
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Nazivna 
napetost 

Nazivna 
izhodna 
vrednost 

Največja 
opažena 

moč1) 

Nazivna 
življenjska 

doba 

 
Izmerjene testne vrednosti1)

 
Telo luči v mm 

 
 
 

V 

 
 
 

W 

 
 
 

W 
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Horizontalna 
svetlobna 

jakost2  
cd 

Barvna 
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1 mm 

12 
 

24 

 
10 

 
18 

12 
do 20 

9 do 139 do 17 

12 
 

24 

 
25 

 
26,5 

 
 
 

1000 
30 

do 48 

 
 

2360 
do 2856 

 
9 do 13 

Opombe: 

 1) Pred merjenjem vrednosti na začetku preskusa žarnice z žarilno nitko že 60 minut delujejo pri nazivni 
napetosti. 

 2) Te meje se upoštevajo na območju, ki se razteza ± 30° na vsako stran horizontalne črte, ki prehaja 
skozi središčno točko telesa luči, ko se žarnica zavrti za 360° okrog svoje osi. 

 

c) Žarnice z žarilno nitko imajo na podnožju navedene ustrezne velikosti. Če so te oznake na 
obodu, to ne vpliva na delovanje žarnice. 

d) Če se namesto žarnic z žarilno nitko uporabljajo žarnice s svetilnim plinom ali paro, se 
uporabljajo enake zahteve kakor za žarnice z žarilno nitko. 
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Poglavje 4 

POSTOPEK PRESKUŠANJA IN HOMOLOGACIJE 

Člen 4.01 

Splošna pravila postopka 

Pri postopku preskušanja in homologacije se uporablja Del I. 

 

Člen 4.02 

Uporaba 

1. K prijavi za homologacijo, ki jo predloži izdelovalec ali njegov pooblaščeni zastopnik, so 
priloženi naslednji podatki in dokumenti ter tudi vzorci luči in njihove dodatne opreme: 

a) tip luči (npr. "močna"); 

b) trgovsko ime in opis tipa luči, njenega svetlobnega vira in dodatne opreme, če ta obstaja; 

c) za električne signalne luči zahtevana napajalna napetost na ladji za luči, odvisna od njihovega 
namena; 

d) specifikacije vseh značilnosti in zmogljivosti; 

e) kratek tehnični opis z navedbami materialov, iz katerih je izdelana vzorčna luč, in shema 
napeljave s kratkim tehničnim opisom, če je vključena dodatna oprema, ki lahko vpliva na 
delovanje;  
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f) za vzorčne luči in, kjer je to ustrezno, njihova dodatna oprema dva izvoda: 

(i) navodil za nastavitev in montažo s podatki o svetlobnem viru in elementi za vgradnj ali 
nosilci; 

(ii) skic z dimenzijami in imeni tipa ter opisi, potrebnimi za identifikacijo testnega vzorca in 
luči, nameščenih na plovilu, in njihove dodatne opreme, če ta obstaja: 

(iii) drugi dokumenti, kakor so risbe, seznami delov, sheme napeljave, navodila za uporabo in 
fotografije, ki zadevajo ali bi lahko zadevale vse pomembne podrobnosti iz poglavij 1 do 3 
teh pogojev preskušanja in homologacije, če so potrebni za potrditev skladnosti luči, ki se 
bodo izdelovale, s preskusnim vzorcem. Zlasti pomembni so naslednji podatki in risbe: 

- vzdolžni prerez, iz katerega so razvidni podrobna struktura filtra in profil 
svetlobnega vira (žarnice na žarilno nitko) ter tudi položaj in vgradnja; 

- prečni prerez luči na polovici filtra, iz katerega je razviden načrt namestitve 
svetlobnega vira, filtra, optičnega stekla in horizontalni disperzijski kot za 
sektorske luči, če obstaja; 

- pogled od zadaj za sektorske luči s podrobnostmi o nosilcu ali elementu za 
vgradnjo; 

- pogled na krožne luči s podrobnostmi o nosilcu ali elementu za vgradnjo. 

(iv) podatki o dimenzijski toleranci v serijsko izdelanih svetlobnih virih, filtrih, optičnih steklih, 
 elementih za vgradnjo ali nosilcih in svetlobnem viru, postavljenem v luč, v odnosu na filter; 

(v) podatki o horizontalni svetlobni jakosti serijsko proizvedenih virov pri nazivni napetosti; 

(vi) podatki o tolerancah serijske proizvodnje za barvna stekla glede na barvo in prosojnost 
 standardnega osvetljevala A (2856 K) ali tipa luči iz nameravanega svetlobnega vira. 



 

 
13274/1/05 REV 1  kbl 37 
PRILOGA IX DG C III    SL 

2. Prijavi se priloži dva vzorca, pripravljena za uporabo, vsak z desetimi svetlobnimi viri vsake 
nazivne napetosti in, kjer je to primerno, petimi barvnimi filtri vsake signalne barve, skupaj z 
napravo za vgradnjo ali nastavitev. 

Na zahtevo se da na voljo tudi posebno dodatno opremo, zahtevano za atestiranje. 

3. Vzorec v vseh pogledih ustreza predvidenim proizvodnim modelom. Opremi se z vso dodatno 
opremo, zahtevano za vgradnjo in nastavitev v normalnem delovnem položaju, v katerem se 
bo uporabljal na plovilu v skladu z njegovim namenom. Nekateri deli dodatne opreme se 
lahko izpustijo, če se s tem strinja pristojni organ za preskušanje. 

4. Na zahtevo se predložijo dodatni vzorci, dokumentacija in podatki. 

5. Dokumenti se predložijo v jeziku države organa za preskušanje in homologacijo. 

6. Če se predloži prijava za homologacijo za dodatno napravo, se smiselno uporabljajo odstavki 
1 do 5, ob dejstvu, da se dodatni deli lahko homologirajo samo v kombinaciji s 
homologiranimi lučmi. 

7. Sektorske luči se načeloma predložijo kakor celoten komplet. 

 

Člen 4.03 

Preskus 

1. Pri preskusih nove ali spremenjene različice homologirane luči ali kosa dodatne opreme se 
ugotovi, ali vzorec izpolnjuje zahteve teh pogojev preskušanja in homologacije in ali ustreza 
dokumentom iz člena 4.02 (1)(f). 

2. Atestiranje temeljni na razmerah, ki vladajo na krovu plovil. Preskus pokrije vse svetlobne 
vire, optična stekla in dodatno opremo, ki jih je treba zagotoviti in ki so namenjeni za uporabo 
v signalnih lučeh. 
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3. Fotometrični in kolorimetrični preskusi se opravijo pri nazivni napetosti. 

Pri oceni luči se upošteva horizontalna operativna svetlobna jakost IB in operativna barvna 
temperatura. 

4. Deli ali pomožna oprema se preskusijo samo s tipom luči, v katerem se bodo uporabljali. 

5. Preskusi, ki jih opravijo drugi pristojni organi, se lahko sprejmejo kot dokaz skladnosti z 
zahtevami Poglavja 3, če je potrjena njihova enakovrednost s preskusi, določenimi v Dodatku. 

 

Člen 4.04 

Homologacija  

1. Homologacija signalnih luči temelji na členih 4.01 do 4.05 Dela I. 

2. Za luči in dodatno opremo, ki se ali se bodo proizvajali serijsko, se homologacija lahko izda 
vlagatelju po preskusu na stroške vlagatelja, če vlagatelj zagotovi pravilno uporabo pravic, ki 
izhajajo iz homologacije. 

3. Pri homologaciji se za ustrezen tip luči izda potrdilo o homologaciji iz člena 4.03 Dela I in 
dodeli se homologacijska oznaka v skladu s členom 4.05 Dela I. 

 Na vsako svetilko, izdelano v skladu z vzorcem, se na točki, ki ostane vidna tudi po 
vgradnji na plovilo, pritrdi homologacijska oznaka in serijska številka. Originalne oznake 
in opisi tipa so razločni in pritrjeni tako, da se jih ne da izbrisati. Na luči se ne pritrdijo 
oznake, ki jih je mogoče zamenjati s homologacijskimi oznakami. 

4. Homologacija se lahko izda za omejeno obdobje in pod določenimi pogoji. 

5. Za spremembe homologiranih luči in dodatke homologiranih luči se zahteva privolitev organa 
za preskušanje. 
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6. Če se homologacija luči prekliče, se o tem nemudoma obvesti vlagatelj. 

7. En vzorec vsakega tipa luči ostane pri organu za preskušanje, ki je luč homologiral. 

 

Člen 4.05 

Prenehanje veljavnosti homologacije 

1. Homologacija preneha veljati na koncu predpisanega obdobja ali če se razveljavi ali prekliče. 

2. Homologacija se lahko razveljavi, če: 

– pogoji za njeno izdajo pozneje in dokončno ne obstajajo več, 

– pogoji preskusa in homologacije niso več izpolnjeni, 

– luč ne ustreza homologiranemu vzorcu, 

– predpisani pogoji niso izpolnjeni ali 

– se imetnik homologacije izkaže za nezanesljivega. 

Odobritev se prekliče, če niso izpolnjeni pogoji, določeni ob izdaji. 

3. Če se proizvodnja homologiranega tipa luči prekine, se o tem nemudoma obvesti organ za 
preskuse, ki je izdal homologacijo. 

4. Preklic ali razveljavitev homologacije pomeni, da je uporaba dodeljene homologacijske 
številke prepovedana. 

5. Ko homologacija ni več veljavna, se spričevalo predloži v razveljavitev organu za 
preskušanje, ki ga je izdal. 
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Dodatek 

Preskusi okolja 

1. Preskus zaščite pred brizganjem vode in prahom 

1.1 Vrsta zaščite luči se zagotovi v skladu s klasifikacijo IP 55 publikacije IEC − del 598-1. 

Preskus zaščite vzorca pred brizganjem vode in prahom ter vrednotenje rezultatov se izvede v 
skladu s publikacijo IEC, klasifikacija IP 55. 

Prva "5" pomeni zaščito pred prahom. To pomeni: za prah neprepustna zaščita aktivnih 
komponent in zaščita pred škodljivimi oblogami prahu. Vdor prahu ni popolnoma preprečen. 

Druga "5" pomeni zaščito pred brizganjem vode. To pomeni, da vodni curek, usmerjen proti 
luči iz vseh smeri, ne povzroči nobene škode. 

1.2 Zaščita vzorca pred vodo se ocenjuje na naslednji način: zaščita je zadostna, če nobena voda, 
ki je vstopila, ne škoduje delovanju vzorca. 

Na izolacijskih materialih se ne nabirajo vodne obloge, če zaradi njih ne bi bilo mogoče 
doseči vrednosti minimalne točke izginotja. Aktivne komponente se ne smejo zmočiti in nanje 
ne vpliva voda, ki se nabira v notranjosti luči. 

2. Preskus v vlažnem ozračju 

2.1 Namen in uporaba 

S tem preskusom se določi učinek vlažne toplote in vlažnosti pri spremembi temperature, kakor je 
opisano v členu 3.01(10)(b), med delovanjem ali med prevozom ali skladiščenjem na navtičnih 
napeljavah, napravah in instrumentih, ob pogoju, da se na njih lahko razvije površinska vlaga zaradi 
kondenzacije. 

Ta kondenzacija je pri komponentah, ki niso zaprte, podobna učinku prašnih oblog ali 
higroskopskega slanega filma, ki se nabira med delovanjem.  
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Naslednja tehnična zahteva temelji na publikaciji IEC 68, deli 2−30 v povezavi s členom 
3.01(10)(a) in (b). Dodatne informacije je mogoče najti v publikaciji. 

Komponente in skupine komponent, ki se kot modeli tipa predložijo v homologacijo odprte, se 
preskusijo v tem odprtem stanju ali, če same komponente tega ne omogočajo, z najmanj zaščitnimi 
napravami, ki se vlagatelju zdijo nujne za zaščito na ladji.  

 

2.2 Izvedba 

(1) Preskus se izvede v preskusni komori, v kateri sta temperatura in stopnja vlage 
povsod enaki, če je treba, se to doseže z ventilatorsko napravo.  Kroženje zraka 
preskušanega vzorca ne ohladi vidno, zagotavlja pa ohranjanje predpisanih vrednosti 
za temperaturo zraka in zračne vlažnosti v njegovi neposredni bližini. 

Iz preskusne komore se stalno odvaja kondenz. Kondenz ne kaplja na vzorec. 
Kondenz se lahko vnovič uporabi samo za vlaženje po ponovni obdelavi, zlasti po 
odstranitvi kemikalij iz vzorca. 

(2) Vzorec ni izpostavljen toplotnemu sevanju, ki izhaja iz ogrevanja komore. 

(3) Neposredno pred preskusom bo vzorec dovolj dolgo izključen, da bodo vsi njegovi 
deli imeli temperaturo prostora. 

(4) Vzorec se glede na njegovo običajno uporabo na plovilu postavi v preskusno komoro 
pri temperaturi prostora +25° ±10° C.  

(5) Komora se zaprte. Temperatura zraka se nastavi na -25 ± 3° C in relativna vlažnost 
na 45 % do 75 % in te razmere se vzdržujejo, dokler vzorec ne doseže enake 
temperature.  

(6) Relativna vlažnost zraka se v največ eni uri dvigne na najmanj 95 %, temperatura 
zraka ostane nespremenjena. To povečanje lahko nastopi v zadnji uri temperaturnega 
kondicioniranja vzorca. 
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(7) Temperatura zraka v komori se postopoma povečuje na +40° C v času 3 h ± 0,5 h. 
Med dvigovanjem temperature se ohranja relativna zračna vlažnost najmanj 95 % in 
najmanj 90 % v zadnjih 15 minutah. Med tem dvigom temperature se vzorec ovlaži. 

(8) Ohranja se temperatura zraka + 40 ± 2° C za čas 12 h ± 0,5 h, merjeno od začetka 
faze (7), z relativno zračno vlažnostjo 93 % ± 3 %. V prvih in zadnjih 15 minutah 
časa, v katerem temperatura znaša + 40 ± 2° C, je relativna zračna vlažnost lahko 
med 90 % in 100 %. 

(9) V času treh do šestih ur se temperatura zraka zniža na + 25 ± 3° C. Relativno zračno 
vlažnost je treba stalno ohranjati pri več kakor 80 %. 

(10) V 24 urah od začetne faze (7) se ohranja temperatura zraka + 25 ± 3° C, relativna 
zračna vlažnost stalno presega 95 %.  

(11) Ponovi se faza (7). 

(12) Ponovi se faza (8). 

(13) Najprej 10 ur po začetku faze (12) se vključi oprema za kondicioniranje vzorca. Ko 
se pridobijo klimatski podatki vzorca, ki jih je navedel proizvajalec, se vzorec vključi 
v skladu z navodili proizvajalca in pri nazivni napetosti omrežja na plovilu, s 
toleranco ± 3 %. 

(14) Po preteku časa, potrebnega za dosego običajnega delovanja v skladu z navodili 
proizvajalca, se preveri delovanje in evidentirajo in zabeležijo se podatki o 
delovanju, pomembni za uporabo na plovilu. Če je treba za ta namen odpreti komoro, 
se jo čimprej zapre nazaj. 

Če mora za začetek normalnega delovanja preteči več kakor 30 minut, se ta faza 
dovolj podaljša, tako da je po vzpostavitvi operativnega stanja na voljo najmanj 30 
minut za spremljanje funkcij in merjenje obratovalnih podatkov. 

(15) V 1 do 3 urah in z vzorcem, ki spet deluje, se temperatura znaka zniža na 
temperaturo prostora, s toleranco ± 3° C, relativna zračna vlažnost pa na manj kot 
75 %.  
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(16) Komora se odpre in vzorec se izpostavi običajni temperaturi in vlažnosti zunanjega 
zraka. 

(17) Po 3 urah in ko se je posušila vsa vlaga, vidna na vzorcu, se spet preveri delovanje in 
evidentirajo in zabeležijo se podatki o delovanju, pomembni za uporabo na plovilu. 

(18) Vzorec se vizualno pregleda. Odpre se telo luči in v notranjosti se preveri prisotnost 
kakršnih koli učinkov klimatskega preskusa in ostankov kondenza. 

2.3 Pridobljeni rezultati 

2.3.1 Vzorec v razmerah, predvidenih v fazah (12) do (18), deluje normalno. Opaziti ni 
nobenega poslabšanja. 

2.3.2 Operativni podatki za fazi (12) in (18) so v okviru dovoljenih tolerančnih vrednosti 
za vzorec na podlagi tega preskusa in pogojev homologacije. 

2.3.3 V notranjosti luči ni opaziti korozije ali ostankov kondenza, ki bi lahko zaradi 
dolgotrajnega učinkovanja visoke zračne vlažnosti povzročili okvaro. 

3. Preskus v hladnih razmerah 

3.1 Namen 

S tem preskusom se v skladu s členom 3.10(8) in (10) določi učinek mrazu med delovanjem ali med 
prevozom in skladiščenjem. Dodatne informacije je mogoče dobiti v delu 3-1 publikacije IEC 68. 

 3.2 Izvedba 

(1) Preskus se izvede v preskusni komori, v kateri je temperatura povsod enaka, če je treba, se 
to doseže z ventilatorsko napravo. Zračna vlažnost je dovolj nizka, da kondenz med nobeno 
fazo ne zmoči vzorca.  

(2) Vzorec se glede na njegovo običajno uporabo na plovilu postavi v preskusno komoro pri 
temperaturi prostora +25° ±10° C. 

(3) Temperatura zraka v komori se zniža na -25 ± 3° C s hitrostjo, ki ne presega 45° C/h. 
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(4) Temperatura v komori se ohranja pri -25 ± 3° C, dokler vzorec ne doseže temperaturnega 
ravnovesja, in še najmanj dodatni 2 uri.  

(5) Temperatura zraka v komori se zviša na 0 ± 2° C s hitrostjo, ki ne presega 45° C/h. 

Za vse vzorce iz člena 3.01(10)(a) se uporablja tudi naslednje: 

(6) V zadnji uri faze (4) v klimatskem razredu X se vzorec vključi v skladu z navodili 
proizvajalca in pri nazivni napetosti omrežja na plovilu, s toleranco ± 3 %. Viri toplote, ki 
jih vsebuje vzorec, morajo delovati. 

Po preteku časa, potrebnega za dosego običajnega delovanja, se preveri delovanje in 
evidentirajo in zabeležijo se podatki o delovanju, pomembni za uporabo na plovilu. 

(7) Temperatura zraka v komori se zviša na temperaturo zunanjega zraka s hitrostjo, ki ne 
presega 45° C/h. 

(8) Ko vzorec doseže temperaturno ravnovesje, se komora odpre. 

(9) Vnovič se preveri delovanje vzorca in evidentirajo in zabeležijo se podatki o delovanju, 
pomembni za uporabo na plovilu. 

3.3 Pridobljeni rezultati 

Vzorec v razmerah, predvidenih v fazah (7), (8) in (9), deluje normalno. Opaziti ni nobenega 
poslabšanja. 

Operativni podatki za fazi (7) in (9) so v okviru dovoljenih tolerančnih vrednosti za vzorec na 
podlagi tega preskusa in pogojev homologacije. 
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4. Toplotni preskus 

4.1 Namen in uporaba 

S tem preskusom se v skladu s členoma 3.01(8)(a) in (10)(a) določi učinek toplote med delovanjem, 
prevozom in skladiščenjem. Naslednja tehnična zahteva temelji na delu 2-2 publikacije IEC 68, v 
povezavi s členom 3.01(10)(a). Dodatne informacije je mogoče najti v publikaciji IEC. 

 Običajno Ekstremno 

 Preskusi v okolju 

Klimatska razreda X in S   +55° C +70° C 

 Dovoljeno odstopanje ± 
2° C  

Načeloma se najprej izvede preskus v ekstremnem okolju.  Če so podatki o delovanju v območju 
toleranc, ki se uporabljajo za običajno okolje, preskusa v običajnem okolju ni treba izvesti. 

4.2 Izvedba 

(1) Preskus se izvede v preskusni komori, v kateri je temperatura povsod enaka, če je treba, se 
to doseže z ventilatorsko napravo. Kroženje zraka preskušanega vzorca ne ohladi opazno. 
Vzorec ni izpostavljen toplotnemu sevanju, ki izhaja iz ogrevanja komore. Zračna vlažnost 
je dovolj nizka, da kondenz med nobeno fazo ne zmoči vzorca. 

(2) Vzorec se glede na njegovo običajno uporabo na plovilu postavi v preskusno komoro s 
temperaturo + 25° ±10° C. Vzorec se vključi v skladu z navodili proizvajalca in pri nazivni 
napetosti omrežja na plovilu, s toleranco ± 3 %. 

Po preteku časa, potrebnega za dosego običajnega delovanja, se preveri delovanje in 
evidentirajo in zabeležijo se podatki o delovanju, pomembni za uporabo na plovilu. 

(3) Temperatura zraka v komori se dvigne na temperaturo preskusa iz člena 3.01(10)(a) s 
hitrostjo, ki ne presega 45° C/h. 
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(4) Temperatura zraka se ohranja na ravni temperature preskusa, dokler vzorec ne doseže 
temperaturnega ravnovesja, in še dodatni 2 uri. 

V zadnjih dveh urah se spet preveri delovanje in evidentirajo in zabeležijo se podatki o 
delovanju. 

(5) Temperatura se zniža na temperaturo zunanjega zraka v času, ki ne presega ene ure. 
Komora se nato odpre. 

Ko ima vzorec temperaturo zunanjega zraka, se vnovič preveri delovanje vzorca in 
evidentirajo in zabeležijo se podatki o delovanju, pomembni za uporabo na plovilu. 

4.3 Pridobljeni rezultati 

Vzorec v razmerah, predvidenih v vseh fazah preskusa, deluje normalno. Opaziti ni nobenega 
poslabšanja. Podatki o delovanju za faze (2), (4) in (5) so v okviru dovoljenih tolerančnih vrednosti 
za vzorec pri običajnih preskusih okolja na podlagi tega preskusa in pogojev homologacije. 

 

5. Preskus z vibracijami 

5.1 Namen in uporaba 

S tem preskusom se določi funkcionalne in strukturne učinke vibracij iz člena 3.01(10)(e). 
Strukturni učinki zadevajo proizvodne lastnosti mehanskih komponent, zlasti vibracije zaradi 
resonance in obremenitve materialov, ki povzročajo utrujenost, ne da bi nujno neposredno 
učinkovali na delovanje ali povzročili spremembe podatkov o delovanju. 

Funkcionalni učinki neposredno zadevajo delovanje in podatke o delovanju vzorca. Lahko so 
povezani s strukturnimi učinki. 

Naslednja tehnična zahteva temelji na delu 2-6 publikacije IEC 68, v povezavi s členom 
3.01(10)(e). Vrednosti, ki odstopajo od tistih v zgoraj navedenih določbah, se označijo z *. Dodatne 
informacije je mogoče najti v delu 2−6 publikacije IEC. 



 

 
13274/1/05 REV 1  kbl 47 
PRILOGA IX DG C III    SL 

Preskusne zahteve: 

Preskus se izvede s sinusnimi vibracijami z uporabo naslednjih frekvenc z navedenimi amplitudami: 

 Običajno Ekstremno 

 Preskusi v okolju 

Vibracijski razred V: 

Frekvence 

Amplituda 

Frekvence 

Amplituda pospeška 

 

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 

 

Načeloma se najprej izvede preskus v ekstremnem okolju. Če so podatki o delovanju v območju 
toleranc, ki se uporabljajo za običajno okolje, preskusa v običajnem okolju ni treba izvesti. 

Vzorci, ki se bodo uporabljali z napravami za blaženje sunkov, se preskusijo z navedenimi 
napravami.  Če izjemoma ni mogoče izvesti preskusa z blažilniki sunkov, predvdenimi za običajno 
delovanje, se naprave preskusijo brez blažilnikov sunkov in obremenitev se spremeni zaradi 
upoštevanja delovanja blažilnika sunkov. 

Za določitev karakterističnih frekvenc je sprejemljiv tudi preskus brez blažilnikov sunkov. 

Preskus z vibracijami se izvede v treh glavnih smereh, pravokotnih ena na drugo. Pri vzorcih, na 
katere zaradi njihove konstrukcije lahko delujejo posebne obremenitve zaradi vibracij pri kotu, ki 
poteka pod nagibnim kotom na glavne smeri, se preskus izvede tudi v smereh posebne občutljivosti. 
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 5.2 Izvedba 

(1) Preskusni aparat 

Preskus se izvede z vibracijsko napravo, imenovano stresalna miza, ki vzorec podvrže 
mehanskim vibracijam v skladu z naslednjimi pogoji: 

– Osnovno gibanje je sinusoidno in takšno, da se točke vgradnje vzorca v bistvu 
premikajo v fazah in vzdolž vzporednih črt.  

– Največja amplituda vibracij bočnega gibanja vsake točke vgradnje ne presega 25 % 
opredeljene amplitude osnovnega gibanja. 

– Relativen pomen lažnih vibracij, izražen s formulo 

100  
² - ²

 = 
1

1 

⋅
a

aa
d tot  (v %) 

pri čemer je a1 efektivna vrednost pospeška, ki jo proizvede uporabljena frekvenca, 

in pri čemer je atot efektivna vrednost skupnega pospeška, vključno z a1, 
merjena pri frekvencah < 5000 Hz, 

ne presega 25 % na točki vgradnje, ki se upošteva kot referenčna točka za merjenje 
pospeška. 

– Amplituda vibracij ne odstopa od svoje teoretične vrednosti za več kot: 

± 15 % na točki vgradnje, ki se upošteva kot referenčna točka, in 

± 25 % na vseh drugih točkah vgradnje. 
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Za določitev karakterističnih frekvenc je mogoče naravnati amplitudo vibracij v majhnih 
korakih med ničlo in teoretično vrednostjo. 

– Frekvenca vibracij ne odstopa od svoje teoretične vrednosti za več kot: 

–  

 ± 0,05 Hz za frekvence do 0,25 Hz, 

± 20 %  za frekvence med 0,25 Hz in 5 Hz, 

 ± 1Hz za frekvence med 5 Hz in 50 Hz, 

± 2 %  za frekvence nad 50 Hz. 

 

Za primerjavo karakterističnih frekvenc jih je mogoče naravnati na začetku in koncu 
preskusa z vibracijami med: 

 ± 0,05 Hz za frekvence do 0,5 Hz, 

± 10 % ± 0,5 Hz za frekvence do 5 Hz, 

 ± 0,5 Hz za frekvence med 5 Hz in 100 Hz, 

± 0,5 %  za frekvence nad 5, Hz. 

 

Za analizo frekvenc mora frekvenca vibracij stalno in eksponencialno nihati v obe smeri 
med zgornjo in spodnjo mejo frekvenčnih območij, navedenih v oddelku 5.1, s hitrostjo 
analizatorja 1 oktava/minuto ± 10 %. 
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Za določitev karakterističnih frekvenc je mogoče zmanjšati hitrost spreminjanja frekvence 
vibriranja. 

– Moč magnetnega polja, ki ga ustvari naprava za vibriranje, v bližini vzorca ne sme 
presegati 20 kA/m. Organ za preskušanje lahko za nekatere vzorce zahteva nižje 
dovoljene vrednosti. 

(2) Prvi pregled, vgradnja in začetek delovanja 

Vzorec se vizualno pregleda, s čimer se potrdi, da je na pogled v brezhibnem stanju in da 
je brezhiben, kar zadeva izdelavo vseh sestavnih delov in skupin sestavnih delov. 

Vzorec se pritrdi na stresalno mizo z elementom, predvidenim za vgradnjo na plovilu. 
Preskusi na vzorcih, katerih delovanje in proizvodne lastnosti pod vplivom vibracij so 
odvisni od njihovega položaja glede na navpičnico, se izvedejo v njihovem običajnem 
položaju za delovanje. Elementi in naprave, ki se uporabljajo za vgradnjo, ne spreminjajo 
opazno amplitude in gibanja vzorca v frekvenčnem območju, uporabljenem v preskusu.  

Vzorec se vključi v skladu z navodili proizvajalca in pri nazivni napetosti omrežja na 
plovilu, s toleranco ± 3 %. 

Po preteku časa, potrebnega za dosego običajnega delovanja, se preveri delovanje in 
evidentirajo in zabeležijo se podatki o delovanju, pomembni za uporabo na plovilu. 

(3) Predhodni pregled proizvodnih lastnosti pod vplivom vibracij 

Ta preskusna faza se izvede na vseh vzorcih. Za vzorce, ki se lahko uporabljajo za različne 
namene z različnimi učinki vibracij, se preskus izvede za vse ali samo nekatere različne 
uporabe. 

Frekvenčni cikel ustvari stresalna miza, tako da je frekvenčno območje, navedeno v 
oddelku 5.1, z ustreznimi amplitudami pokrito od najnižje do najvišje frekvence in 
nasprotno pri hitrosti 1 oktava/minuto. Pri tem se vzorec pregleduje z ustreznimi merilnimi 
sredstvi in vizualno, če je treba, z uporabo stroboskopa, pri čemer se natančno preveri vse 
težave pri delovanju, spremembe operativnih podatkov in mehanskih pojavov, kakor so 
resonančne vibracije in ropot, ki se pojavi pri določenih frekvencah. Te frekvence se 
imenujejo "karakteristične". 
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Za določitev karakterističnih frekvenc in učinkov vibracij se spreminjanje frekvence po 
potrebi upočasni, ustavi ali obrne in amplituda vibracij se zmanjša. Med postopnim 
spreminjanjem podatkov o delovanju je treba počakati, dokler se med ohranjanjem 
frekvence vibracij ne doseže končna vrednost, čeprav ne dlje kot pet minut. 

Med analizo frekvenc se za poznejšo primerjavo med fazo (7) evidentirajo vsaj frekvence 
in podatki o delovanju, pomembni za uporabo na plovilu, in zabeležijo se vse 
karakteristične frekvence in njihovi učinki. 

Če med delovanjem ni mogoče dovolj dobro določiti odziva vzorca na mehanske vibracije, 
se izvede dodatni preskuso dzivnosti na vibracije, ne da bi vzorec priključili. 

Če med analizo frekvenc podatki o delovanju opazno presegajo dovoljene tolerančne 
vrednosti, če se delovanje nepričakovano prekine ali če ob nadaljevanju preskusa 
strukturne resonančne vibracije lahko uničijo vzorec, se preskus lahko prekine. 

(4) Preskus delovanja stikal 

Ta faza preskusa se izvede na vseh vzorcih, pri katerih lahko vibracijska obremenitev 
vpliva na stikalne funkcije, na primer na rele. 

Vzorec se izpostavi vibracijam v frekvenčnem območju, navedenem v oddelku 5.1, s 
stopnjami spremembe frekvence v skladu s serijo E-121 in ustreznimi amplitudami. Pri 
vsaki frekvenčni stopnji se vsaj dvakrat izvedejo vse stikalne funkcije, ki so lahko 
občutljive za vibracije, vključno z vklopom in izklopom. 

Stikalne funkcije se lahko preskusijo tudi pri frekvencah med vrednostmi iz serije E-12. 

                                                 
1 Osnovne vrednosti serije IEC E-12:  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) Razširjeni preskus 

Ta preskusna faza se izvede na vseh vzorcih. Za vzorce, ki se lahko uporabljajo za različne 
namene z različnimi učinki vibracij, se prvi del te faze (ko vzorec deluje) lahko izvede 
večkrat, za vse ali nekatere različne uporabe. 

Kadar vzorec deluje, kakor je opisano v fazi (2) zgoraj, se podvrže petim ciklom, med 
katerimi frekvenčno območje, ki je v oddelku 5.1 opisano kakor obremenilno, z ustreznimi 
amplitudami vsakič pokrito od najnižje do najvišje frekvence in nasprotno pri hitrosti 1 
oktava/minuto. 

Po petem ciklu se stresalna miza lahko zaustavi, preskusijo se funkcije in evidentirajo in 
zabeležijo se podatki o delovanju, pomembni za uporabo na plovilu. 

(6) Razširjeni preskus s stalno frekvenco 

Ta preskusna faza se izvede, če se pri preučevanju proizvodnih lastnosti z vibracijami med 
fazo (3) zgoraj pojavijo mehanske resonance s frekvenčnim območjem nad 5 Hz, za katere 
proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik trdi, da so sprejemljive za dolgotrajno 
uporabo na plovilu, vendar pri katerih ni zagotovljena trdnost zadevnih delov. Ta faza 
zlasti zadeva naprave, opremljene z blažilniki sunkov z resonančno frekvenco v 
frekvenčnem območju, navedenem v oddelku 5.1 zgoraj in višjo od 5 Hz. 

Kadar vzorec deluje, kakor je opisano v fazi (2) zgoraj, se za vsako zadevno resonančno 
frekvenco podvrže dvema urama vibracij z amplitudami, predvidenimi za preskus v 
ekstremnem okolju, in pri ustrezni frekvenci iz oddelka 5.1 zgoraj, pri čemer smer vibracij 
ustreza tisti, ki v običajnih okoliščinah najbolj obremenjuje zadevne dele. Po potrebi se 
uporabljena frekvenca poravna, tako da se resonančne vibracije nadaljujejo pri najmanj 
70 % njihove največje amplitude ali pa tako, da frekvenca stalno niha med vrednostma 2 % 
pod in 2 % nad začetno vrednostjo resonančne frekvence pri hitrosti najmanj 0,1 in največ 
1 oktava na minuto. Med obremenitvijo z vibriranjem se delovanje vzorca spremlja, dokler 
se ne pojavijo okvare, ker so mehanski deli odstopili ali se premaknili, ali zaradi prekinitve 
električnega toka ali kratkega stika. 

Vzorci, pri katerih je izvedba te faze preskusa upravičena, tudi če so izključeni, se lahko 
preskusijo v tem stanju, če mehanske obremenitve zadevnih delov niso manjše kakor pri 
običajni uporabi. 
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(7) Končni pregled proizvodnih lastnosti pod vplivom vibracij 

To fazo preskusa je treba izvesti po potrebi. 

Pregled proizvodnih lastnosti pod vplivom vibracij iz faze (3) se ponovi z uporabo 
frekvenc in amplitud, ki se uporabljajo v navedeni fazi. Opažene značilne frekvence in 
opaženi učinki obremenitve zaradi vibracij se primerjajo z rezultati faze (3), da bi ugotovili 
vse spremembe, ki so nastale med preskusom z vibracijami. 

 (8) Sklepi inšpekcijskega pregleda 

Po zaustavitvi stresalne mize in po preteku časa, potrebnega za operativno stanje brez 
vibracijske obremenitve, se preskusijo funkcije in evidentirajo in zabeležijo se podatki o 
delovanju, pomembni za uporabo na plovilu. 

Na koncu se vzorec pregleda vizualno, s čimer se potrdi, da je v brezhibnem stanju. 

5.3 Pridobljeni rezultati 

Vzorec in njegovi sestavni deli in skupine sestavnih delov v vibracijskih območjih, navedenih v 
oddelku 5.1 zgoraj, ne smejo pokazati nobenih mehanskih resonančnih vibracij. Kadar se tovrstnim 
resonančnim vibracijam ni mogoče izogniti, je treba uvesti konstrukcijske ukrepe, s katerimi se 
zagotovi, da vzorec, njegovi sestavni deli in skupine sestavnih delov ne utrpijo nobene škode. 

Med preskusom z vibracijami in po njem ni opaznih posledic vibracijske obremenitve in zlasti ni 
opaziti razlike med karakterističnimi frekvencami, opaženimi v fazi (7), in vrednostmi, določenimi 
v fazi (3), ter nobene škode ali okvare. 

Pri preskusu v običajnem okolju podatki o delovanju, zabeleženi v fazah (3) do (8), ostanejo v 
območju dovoljenih tolerančnih vrednosti na podlagi tej pogojev preskušanja in homologacije. 

Med preskusom delovanja stikal v fazi (4) ne sme priti do napačnih preklopov ali motenj pri 
delovanju stikal. 
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6. Hitri preskus odpornosti proti vremenskim vplivom  

6.1 Namen in uporaba 

Hitri preskus odpornosti proti vremenskim vplivom (simulacija izpostavljenosti dejavnikom z 
izpostavljanjem sevanju ksenonskih luči s filtri in škropljenju) se izvede v skladu z deli 2-3, 2-5 in 
2-9 publikacije IEC 68 z naslednjimi dodatki: 

V skladu s to publikacijo je cilj hitrega preskusa odpornosti proti vremenskim vplivom simulacija 
naravnih vremenskih razmer z aparatom za preskušanje v ponovljivih posebnih razmerah, ki 
povzročijo hitre spremembe lastnosti materialov.  

Hitri  preskus se izvede v preskusnem aparatu s filtriranim sevanjem ksenonskih luči in vmesnim 
škropljenjem. Po izpostavitvi dejavnikom, merjenim s produktom jakosti sevanja in njegovim 
trajanjem, se dogovorjene lastnosti vzorca primerjajo z lastnostmi vzorcev istega izvora, ki niso bili 
izpostavljeni tem dejavnikom. Najprej je treba opredeliti lastnosti, bistvene za dejansko uporabo, 
kakor so barva, kakovost površine, odpornost proti šokom, natezna trdnost in masivnost. 

Zaradi primerjave rezultatov z izpostavljenostjo naravnim vremenskim vplivom se predvideva, da 
spreminjanje lastnosti po dejavnikih povzroča zlasti naravno sevanje in hkratno delovanje kisika, 
vode in toplote na materiale. 

 Za hitri preskus je treba zlasti upoštevati, da je sevanje v napravi zel blizu naravnemu sevanju (glej 
publikacijo IEC). Sevanje ksenonske luči s posebnim filtrom posnema naravno sevanje. 

Izkušnje so pokazale, da je v navedenih preskusnih pogojih velika podobnost med odpornostjo proti 
vremenskim vplivom v hitrem preskusu in odpornostjo proti naravnim vremenskim vplivom. 
Prednost hitrega preskusa, ki je neodvisen od kraja, podnebja in letnega časa, pred naravnimi 
vremenskimi razmerami je v tem, da je ponovljiv in da je mogoče skrajšati njegovo trajanje, saj ni 
odvisen od menjavanja dneva in noči ter letnih časov. 
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6.2 Število vzorcev 

Če ni drugače dogovorjeno, se za preskus odpornosti proti vremenskim vplivom uporabi zadostno 
število vzorcev. Zaradi primerjave je treba zagotoviti tudi zadostno število vzorcev, ki se ne 
podvržejo vremenskim vplivom. 

6.3 Priprava vzorcev 

Če ni dogovorjeno drugače, se vzorci podvržejo preskusom v stanju, v katerem so bili dostavljeni. 
Vzorci, ki se bodo uporabili za primerjavo, se med celotnim potekom preskusa hranijo v temi pri 
sobni temperaturi. 

6.4 Preskusni aparat 

Preskusni aparat v osnovi sestoji iz prezračevane preskusne komore z virom sevanja v sredini. 
Okrog vira sevanja so postavljeni optični filtri. Elementi za vgradnjo vzorca se zavrtijo okrog 
vzdolžne osi sistema na zahtevani razdalji od vira in filtrov, s čimer se doseže jakost sevanja, 
predpisana v oddelki 6.4.1. 

Jakost sevanja na vsak sestavni del vseh izpostavljenih površin vzorca se ne razlikuje za več kot ± 
10 % aritmetične sredine jakosti sevanja na različne površine.  

6.4.1 Vir sevanja 

Kot vir sevanja se uporabi ksenonska luč. Tok sevanja se izbere tako, da je jakost sevanja na 
površino vzorca 1000 ± 200 W . m-2 v valovnem pasu 300 do 830 mm (glej oddelek 6.9 za aparat za 
merjenje sevanja). 

Če se uporabijo zračno hlajene ksenonske žarnice, že uporabljen zrak, ki vsebuje ozon, ne sme priti 
v preskusno komoro in ga je treba posebej odvajati. 

Poskusne vrednosti kažejo, da se po približno 1500 urah delovanja sevalni tok iz ksenonskih luči 
zmanjša na 80 % začetne vrednosti; po tem obdobju se tudi občutno zmanjša delež ultravijoličnega 
sevanja v primerjavi z drugimi oblikami sevanja. Zato je treba po preteku tega časa ultravijolično 
luč zamenjati (glej tudi podatke proizvajalca ksenonske luči). 
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 6.4.2 Optični filtri 

Optične filtre je treba med vir sevanja in elemente za vgradnjo vzorca postaviti tako, da je filtrirano 
sevanje iz ksenonske luči kar najbliže naravnemu sevanju (glej dele 2 do 9 publikacije IEC). 

Vse steklene filtre je treba redno čistiti, da se prepreči vsa nezaželena zmanjšanja jakosti sevanja. 
Filtre je treba zamenjati, če ni več mogoče doseči podobnosti z naravnim sevanjem. 

Kar zadeva ustrezne optične filtre, je treba zagotoviti skladnost s podatki, ki jih je posredoval 
izdelovalec preskusnega aparata. Proizvajalec preskusnega aparata mora ob dostavi zagotoviti, da 
ustreza zahtevam, določenim v oddelku 6.4. 

6.5 Naprava za škropljenje in vlaženje zraka 

Vzorec je treba navlažiti tako, da je učinek enak naravnemu dežju ali rosi. Naprava za škropljenje 
vzorca je izdelana tako, da se med škropljenjem zmočijo vse zunanje površine vzorcev. Nadzorovati 
jo je treba tako, da je zagotovljena skladnost s ciklom škropljenje/suha doba, predpisanim v oddelku 
6.10.3. Zrak v preskusni komori je treba vlažiti, tako da se ohranja relativna vlažnost, predpisana v 
oddelku 6.10.3. Za pršenje in vlaženje zraka je treba uporabiti destilirano vodo ali popolnoma 
razsoljeno vodo (prevodnost < 5 µS/cm). 

Rezervoarji, cevi in škropilci za destilirano ali popolnoma razsoljeno vodo so izdelani iz materialov, 
odpornih proti koroziji. Relativna zračna vlažnost v preskusni komori se meri z vlagomerom, ki je 
zaščiten pred škropljenjem in neposrednim sevanjem in se uravnava z vlagomerom. 

Pri uporabi razsoljene vode ali vode v zaprtem krogu obstaja tveganje (tako kot pri omakalnem 
preskusu), da se na površinah vzorca naberejo obloge ali da se površina obrabi zaradi snovi v 
raztopini. 

6.6 Naprava za prezračevanje 

Temperatura črne plošče, predpisane v oddelku 6.10.2 spodaj, se v preskusni komori ohranja s 
kroženjem čistega, filtriranega, navlaženega zraka in, če je to potrebno, temperaturno krmiljenega 
zraka nad vzorci. Tok in hitrost zraka sta izbrana tako, da zagotavljata enotno temperiranje vseh 
zunanjih površin elementov za vgradnjo vzorcev v sistem. 
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6.7 Elementi za vgradnjo vzorca 

Dovoljena je uporaba vseh elementov za vgradnjo iz nerjavečega jekla, ki omogočajo pritrditev 
vzorca v skladu z določbami oddelka 6.10.1 spodaj. 

 6.8 Termometer črne plošče 

Za merjenje temperature črne plošče med suho dobo cikla se uporablja termometer črne plošče. Ta 
termometer je sestavljen iz nerjaveče jeklene plošče, toplotno izolirane od njenih pritrdilnih 
elementov, enako velike kot elementi za vgradnjo vzorca in debele 0,9 ± 0,1 mm. Obe strani plošče 
sta prevlečeni s svetlečim črnim premazom, ki je izredno odporen proti vremenskim vplivom in ima 
največjo odbojno moč 5 % pri valovni dolžini več kot 780 mm. Temperatura plošče se meri z 
bimetalnim termometrom z zaznavalom na sredini plošče z dobrim toplotnim stikom. 

Ni priporočljivo puščati termometra v aparatu med celotnim preskusom iz oddelka 6.10. Dovolj je, 
da se ga vstavi v preskusni aparat vsakih 250 ur za približno 30 minut in da se temperatura črne 
plošče meri med suho dobo. 

6.9 Aparat za merjenje sevanja 

Sevanje (merska enota: W . s m-2) je produkt intenzivnosti sevanja (enota: W . m-2) in trajanja 
sevanja (enota: s). Sevanje površin vzorca v preskusnem aparatu se meri z ustrezno napravo za 
merjenje sevanja, prirejeno za sevanje sistema, ki sestoji iz vira sevanja in filtra. Naprava za 
merjenje sevanja je tako graduirana ali kalibrirana, da se ne upošteva infrardeče sevanje z več kot 
830 mm. 

Zmožnost naprave za merjenje sevanja je odvisna predvsem od tega, ali je njeno zaznavalo zelo 
odporno proti vremenskim vplivom in staranju in je dovolj spektralno občutljivo za naravno 
sevanje. 
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Naprava za merjenje sevanja lahko vključuje naslednje sestavne dele, na primer: 

a) silicijevo fotoelektrično celico kot zaznavalo sevanja;  

b) optični filter, postavljen pred fotoelektrično celico, in 

c) kulonmeter, ki meri produkt (enota: C=A.s) intenzivnosti proizvedenega toka v 
fotoelektrični celici v razmerju z intenzivnostjo sevanja (enota: A) in trajanjem sevanja 
(enota: s). 

Lestvica naprave za merjenje sevanja je kalibrirana. Kalibracija se po enem letu uporabe preveri in 
po potrebi popravi. 

Intenzivnost sevanja na površino vzorca je odvisna od oddaljenosti od vira sevanja. Zato so 
površine vzorca, kolikor je to mogoče, enako oddaljene od vira kot zaznavalo sevanja v napravi za 
merjenje. Če to ni mogoče, se odčitek na merilni napravi pomnoži s korekcijskim faktorjem. 

 6.10 Izvedba 

6.10.1 Vzorci se postavijo na elemente za vgradnjo, tako da se na stranskih površinah ne more 
nabirati voda. Mehanska obremenitev elementov za vgradnjo je kar najmanjša. Zaradi kar najbolj 
enakomerne razporeditve sevanja in škropljenja se vzorci med preskusom okrog sistema filtrov vira 
in napravo za škropljenje vrtijo s hitrostjo ene do petih vrtljajev v minuti. Običajno je vremenskim 
vplivom izpostavljena samo ena stran vzorca. Glede na veljavne določbe publikacije IEC ali če je 
tako dogovorjeno kako drugače, se lahko izpostavijo tudi sprednje in zadnje površine vzorca. V tem 
primeru je vsaka površina izpostavljena enakemu sevanju in enakemu škropljenju. 
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Izpostavljenost sprednje in zadnje površine določenega vzorca enakemu sevanju in škropljenju se 
lahko doseže s periodičnim obračanjem vzorca. To lahko poteka samodejno z uporabo naprav za 
vrtenje, če ima element za vgradnjo obliko odprtega okvirja. 

6.10.2 Temperatura črne plošče na točki, kamor se postavijo vzorci med suho dobo, se nastavi 
in regulira v skladu s publikacijami IEC, ki se uporabljajo za zadevno opremo. Če ni dogovorjeno 
drugače, je treba povprečno temperaturo črne plošče vzdrževati pri + 45° C. Povprečna temperatura 
črne plošče pomeni aritmetično sredino temperature črne plošče, dosežene na koncu suhe dobe. 
Med suho dobo je dovoljena lokalna razlika ± 5° C in ±3° C v mejnih primerih.  

Vzorci se zaradi vzdrževanja zahtevane temperature črne plošče in, kjer je to potrebno, 
zagotavljanja sevanja enake intenzivnosti na sprednje in zadnje strani vzorca (glej oddelek 6.10.1) 
lahko samodejno obračajo za 180° po vsakem vrtljaju. V tem primeru se v krožno gibanje vključita 
tudi termometer črne plošče in naprava za merjenje sevanja. 

6.10.3 Vzorci, nameščeni v elemente za vgradnjo, in zaznavalo naprave za merjenje sevanja iz 
oddelka 6.9 so enakomerno izpostavljeni sevanju in škropljenju v skladu s spodaj opredeljenim 
ciklom, ki se zaporedno ponavlja. 

Škropljenje:   3 minute 

Suha doba: 17 minut 

Relativna zračna vlažnost med suho dobo mora znašati 60 do 80 %. 

6.11 Trajanje in potek preskusa 

Preskus poteka v skladu s postopkom B v delu 2-9 publikacije IEC 68. Preskus traja 720 ur, cikel 
škropljenja je opredeljen v oddelku 6.10.3. 

Priporočljivo je, da se preskus odpornosti proti vremenskim vplivom izvede na istem vzorcu (pri 
neporušitveni preiskavi lastnosti, ki jih je treba proučiti, na primer pri preskusu odpornosti proti 
vremenskim vplivom) ali na več vzorcih (pri porušitveni preiskavi, na primer pri preskusu 
odpornosti proti šokom) z različnimi stopnjami sevanja, glede katerih se je treba dogovoriti. Tako se 
lahko določi potek spreminjanja lastnosti dela opreme med trajanjem vremenskega preskusa. 
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6.12 Ocena 

Po končani izpostavljenosti slabemu vremenu se vzorec za najmanj 24 ur hrani v temi, pri sobni 
temperaturi + 23° C, rosišču + 12° C, relativni zračni vlažnosti 50 %, hitrosti kroženja zraka 1 m/s 
in atmosferskem tlaku 860 do 1060 hPa.  Dovoljeno odstopanje za temperaturo zraka je ± 2° C in za 
relativno vlažnost ± 6 %.  

Ti vzorci in vzorci, uporabljeni za primerjavo, iz oddelkov 6.2 in 6.3 se pregledajo za določitev 
lastnosti v skladu z zahtevami, navedenimi v členu 2.01(1) in (2) ter členu 3.01(12). 

 

7. Preskus odpornosti proti slani vodi in vremenskim vplivom 

 (preskus morje-megla) 

7.1 Namen in uporaba 

S tem preskusom se določi učinkovanje slane vode in slanega ozračja med delovanjem in prevozom 
in skladiščenjem v skladu s členom 3.01. 

Lahko je omejen na vzorec ali primerke uporabljenih materialov. 

Naslednje tehnične zahteve temeljijo na publikaciji IEC 68, del 2-52. Dodatne informacije je 
mogoče dobiti v publikaciji. 

7.2 Izvedba 

(1) Preskusni aparat 

Preskus se izvede v preskusni komori z atomizatorjem in slano raztopino, ki ustreza 
naslednjim pogojem: 

– Materiali, iz katerih sta izdelana preskusna komora in atomizator, ne smejo vplivati na 
korozivno učinkovanje slane meglice. 
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– Po notranjosti preskusne komore je razpršena drobna, homogena, vlažna, gosta meglica; 
njene razporeditve ne smejo ovirati vrtinci ali prisotnost vzorca. Curek se ne sme 
neposredno zadevati ob vzorec. Kapljice, ki se nabirajo v notranjosti komore, ne smejo 
padati na vzorec. 

– Preskusna komora je dovolj prezračevana in izhod prezračevanja je dovolj zaščiten ped 
nenadnimi spremembami gibanja zraka, tako da se prepreči nastanek močnega zračnega 
toka v komori. 

– Uporabljena slana raztopina je po masi sestavljena iz 5 ± 1 delcev čistega natrijevega 
klorida − z največ 0,1 % natrijevega jodida in 0,3 % nečistoč, v suhem stanju − do 95 ± 
1 delcev destilirane ali popolnoma razsoljene vode. Njen pH je med 6,5 in 7,2 pri 
temperaturi +20 ± 2° C in mora med delovanjem ostati v teh mejah. Že razpršene 
raztopine se ne sme uporabiti še enkrat. 

–  Stisnjen zrak, ki se uporablja za škropljenje, mora bit brez nečistoč, kakor sta olje ali 
prah, in raven njegove vlažnosti je najmanj 85 %, da se šoba ne bi zamašila. 

– Meglica, razpršena po komori, mora imeti tako gostoto, da je v čisti posodi z odprto 
vodoravno površino 80 cm2, postavljeni na katero koli mesto v komori, povprečna 
precipitacija ves čas med 1,0 ml in 2,0 ml na uro. Za spremljanje gostote meglice se v 
komoro postavita najmanj dve posodi, tako da ju ne prekriva vzorec in da vanju ne 
padajo kapljice kondenza. Za kalibriranje količine razpršene raztopine pršenje traja 
najmanj 8 ur. 

Vlažna doba med fazami pršenja poteka v kondicionirani komori, kjer se temperatura 
zraka ohranja pri + 40 ± 2° C in relativna vlažnost pri 93 ± 3 %. 

(2) Predhodni pregled 

Vzorec se pregleda vizualno, s čimer se potrdi, da je v brezhibnem stanju, in zlasti, da je 
pravilno sestavljen in da se vse odprtine pravilno zapirajo. Zunanje površine, zamazane z 
maščobo, oljem ali blatom, se očistijo. Preskusi se vse komande in preveri, ali delujejo 
pravilno. Mobilnost vseh zapiral, pokrovov in gibljivih delov, ki se med delovanjem ali 
vzdrževanjem odmontirajo, je treba preveriti in pravilno namestiti nazaj. 
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Vzorec se vključi v skladu z navodili proizvajalca in pri nazivni napetosti omrežja na 
plovilu, s toleranco ± 3 %. 

Po preteku časa, potrebnega za operativno stanje, se preskusijo funkcije in evidentirajo in 
zabeležijo se podatki o delovanju, pomembni za uporabo na plovilu in ocenjevanje učinka 
slanega meglenega ozračja. Vzorec se nato izklopi, tako da se lahko izpostavi pršenju. 

(3) Faza pršenja 

Vzorec se postavi v komoro s slano meglico in se za dve uri izpostavi slani meglici pri 
temperaturi + 15° C do + 35° C.  

(4) Doba vlažnosti 

Vzorec se postavi v kondicionirano komoro tako, da z nje kaplja čimmanj slane raztopine. 
V kondicionirani komori, kjer se temperatura zraka ohranja pri + 40 ± 2° C in relativna 
vlažnost pri 93 ± 3 %, ostane sedem dni. Ne sme priti v stik s katerim koli drugim vzorcem 
ali kovinskim predmetom. Več vzorcev je treba razporediti tako, da je izključen kakršen 
koli medsebojni vpliv. 

(5) Ponovitev preskusnega cikla 

Preskusni cikel, vključno s fazama (3) in (4), se ponovi trikrat. 

(6) Poznejša obdelava 

Po četrtem preskusnem ciklu se vzorec vzame iz kondicionirane preskusne komore in se 
nemudoma začne pet minut izpirati pod tekočo sladno vodo in nato spere z destilirano ali 
razsoljeno vodo. Kapljice, ki ostanejo na vzorcu, se odstranijo z zračnim curkom ali 
otresejo. 

Vzorec se pred dokončnim pregledom izpostavi običajnemu sobnemu ozračju za najmanj 
tri ure in vsekakor dovolj dolgo, da izhlapi vsa vidna vlaga. Po splakovanju se vzorec eno 
uro suši pri temperaturi + 55 ± 2° C.  

(7) Sklepi inšpekcijskega pregleda 

Vizualno se pregleda zunanjost vzorca. V poročilu o preskusu se zabeležijo vrsta in obseg 
poslabšanja v primerjavi s prvotnim stanjem, po potrebi se v podporo priložijo fotografije. 
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Vzorec se vključi v skladu z navodili proizvajalca in pri nazivni napetosti omrežja na 
plovilu, s toleranco ± 3 %. 

Po preteku časa, potrebnega za operativno stanje, se preskusijo funkcije in evidentirajo in 
zabeležijo se podatki o delovanju, pomembni za uporabo na plovilu in ocenjevanje učinka 
slanega meglenega ozračja. 

Preskusi se vse komande in gibljive dele ter preveri, ali delujejo pravilno. Preveri se 
mobilnost vseh zapiral, pokrovov in gibljivih delov, ki se med delovanjem ali 
vzdrževanjem odmontirajo ali premikajo. 

7.3 Pridobljeni rezultati 

Na vzorcu ne sme biti vidnih sprememb, ki bi lahko: 

– ovirale njegovo uporabo in delovanje; 

– kakorkoli občutno ovirale odmotiranje zapiral ali pokrovov ali premikanje gibljivih delov, 
kolikor je to potrebno za uporabo ali vzdrževanje; 

– zmanjšale vodoneprepustnost ohišja; 

– dolgoročno povzročile okvare. 

Podatki o delovanju, zabeleženi v fazah (3) in (7), morajo ostati v tolerančnih mejah, določenih v 
teh pogojih preskušanja in homologacije. 
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Del III 

 Minimalne zahteve in preskusni pogoji  
za radarsko opremo, ki jo za navigacijo  

uporabljajo plovila, ki plujejo po  
celinskih plovnih poteh  

Poglavje 1: Splošno 
Člen 1.01 Obseg 
Člen 1.02 Namen radarske opreme 
Člen 1.03 Atestiranje 
Člen 1.04 Prijava za atestiranje 
Člen 1.05 Homologacija 
Člen 1.06 Označevanje opreme in homologacijska številka 
Člen 1.07 Izjava proizvajalca 
Člen 1.08 Spremembe na homologirani opremi 
 
Poglavje 2: Splošne minimalne zahteve za radarsko opremo 
Člen 2.01 Konstrukcija, zasnova 
Člen 2.02 Stresano sevanje in elektromagnetna združljivost  
Člen 2.03 Delovanje 
Člen 2.04 Navodila za uporabo 
Člen 2.05 Vgradnja in preskusi delovanja 
 
Poglavje 3: Minimalne obratovalne zahteve za radarsko opremo 
Člen 3.01 Obratovalna pripravljenost radarske opreme 
Člen 3.02 Ločljivost 
Člen 3.03 Skale razdalje 
Člen 3.04 Spremenljivi marker razdalje 
Člen 3.05 Črta smeri plovbe 
Člen 3.06 Decentriranje 
Člen 3.07 Kotna skala 
Člen 3.08 Pripomočki za določanje smeri 
Člen 3.09 Naprave za zmanjšanje šuma zaradi morja in dežja  
Člen 3.10 Zmanjšanje motenj od druge radarske opreme  
Člen 3.11 Združljivost z radarskimi svetilniki 
Člen 3.12 Krmiljenje ojačenja 
Člen 3.13 Uglaševanje frekvence 
Člen 3.14 Navtične orientacijske črte in informacije na zaslonu  
Člen 3.15 Sistemska občutljivost 
Člen 3.16 Sled cilja 
Člen 3.17 Podrejeni kazalniki 
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Poglavje 4: Minimalne tehnične zahteve za radarsko opremo 
Člen 4.01 Delovanje 
Člen 4.02 Prikazovalnik 
Člen 4.03 Značilnosti radarske slike 
Člen 4.04 Barva prikazovalnika 
Člen 4.05 Hitrost osveževanja slike in persistenca 
Člen 4.06 Linearnost prikazovalnika 
Člen 4.07 Točnost meritev razdalje in azimuta 
Člen 4.08 Značilnosti antene in sevalni spekter 
 
Poglavje 5: Preskusni pogoji in preskusne metode za radarsko opremo 
Člen 5.01 Varnost, obremenitvena zmogljivost in razširjanje motenj 
Člen 5.02 Stresano sevanje in elektromagnetna kompatibilnost 
Člen 5.03 Postopek preskušanja 
Člen 5.04 Antenske meritve  
 
Dodatek 1 Kotna ločljivost na razdaljah do vključno 1200 m 
Dodatek 2 Preskuševalno polje za določanje ločljivosti radarske opreme 
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Poglavje 1 

SPLOŠNO 

Člen 1.01 

Področje uporabe 

Te določbe določajo minimalne tehnične in obratovalne zahteve za radarsko opremo, ki se 
uporabljajo za navigacijo na plovilih, ki plujejo po celinskih vodnih poteh, ter pogoje za 
preskušanje skladnosti s temi minimalnimi zahtevami. Oprema za celinsko elektronsko pomorsko 
karto (ECDIS), ki se lahko uporablja v navigacijskem režimu, velja v smislu teh določb za 
navigacijsko radarsko opremo. 

Člen 1.02 

Namen radarske opreme 

Radarska oprema mora omogočati navigacijo plovila z zagotavljanjem jasne radarske slike 
njegovega položaja glede na boje, obalo in navigacijske strukture in z omogočanjem zanesljivega in 
pravočasnega prepoznavanja drugih plovil in ovir, štrlečih nad vodno gladino. 

Člen 1.03 

Atestiranje 

Radarska oprema se ne sme vgraditi v plovila, dokler ni s preskusom tipa dokazano, da zadošča 
minimalnim zahtevam, predpisanim v teh določbah. 

Člen 1.04 

Prijava za atestiranje 

1. Prijave za preskus tipa radarske opreme so vložene pri pristojnem organu za preskušanje v eni 
od držav članic. 

S pristojnimi organi za preskušanje je treba seznaniti odbor. 
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2. Vsaki prijavi je priložena naslednja dokumentacija: 

a. dva izvoda podrobnega tehničnega opisa; 

b. dva popolna izvoda dokumentacije o vgradnji in servisiranju; 

c. dva izvoda podrobnih navodil za uporabo ; 

d. dva izvoda povzetka navodil za uporabo. 

3. Vlagatelj s preskusi, ki jih izvede sam ali jih zanj izvedejo drugi, ugotovi, ali radarska oprema 
ustreza minimalnim zahtevam teh določb. 

K prijavi se priložijo rezultati preskusov in poročila o meritvah horizontalnega in vertikalnega 
sevalnega diagrama antene. 

To dokumentacijo in podatke, pridobljene med preskušanjem, hrani pristojni organ za 
preskušanje. 

4. Za potrebe atestiranja "vlagatelj" pomeni vsako pravno ali fizično osebo, pod katere imenom, 
blagovno znamko ali katero koli drugo obliko identifikacije se oprema, predložena v 
preskušanje, proizvaja ali trži. 

Člen 1.05 

Homologacija 

1. Če oprema opravi preskus tipa, pristojni organ za preskušanje izda certifikat o skladnosti. 

Če oprema ne zadošča minimalnim zahtevam, se vlagatelj pisno obvesti o razlogih za 
zavrnitev. 

Homologacijo podeli pristojni organ. 

Pristojni organ obvestiti odbor o opremi, ki jo je homologiral. 
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2. Vsak organ za preskušanje ima pravico kadar koli izbrati za pregled opremo iz proizvodne 
serije. 

Če ta pregled odkrije napake na opremi, se lahko homologacija prekliče. 

Homologacijo prekliče organ, ki jo je izdal. 

3. Homologacija velja za obdobje 10 let in se na zahtevo lahko podaljša. 

Člen 1.06 

Označevanje opreme in homologacijska številka 

1. Vsak sestavni del opreme je neizbrisno označen z imenom proizvajalca, trgovsko oznako 
opreme, vrsto opreme in serijsko številko. 

2. Homologacijska številka, ki jo dodeli pristojni organ, se trajno pritrdi na komandno enoto, 
tako da ostane vidna tudi po vgradnji opreme. 
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Zgradba homologacijske številke: 

e-NN-NNN 

(e = Evropska unija 

NN = koda države homologacije, pri čemer je 

1 = Nemčija 18 = Danska 

 2 = Francija 20 = Poljska 

 3 = Italija  21 = Portugalska 

 4 = Nizozemska  23 = Grčija 

 5 = Švedska 24 = Irska 

 6 = Belgija 26 = Slovenija 

 7 = Madžarska 27 = Slovaška 

 8 = Češka republika 29 = Estonija 

 9 = Španija 32 = Latvjia 

11 = Združeno kraljestvo 36 = Litva 

12 = Avstrija  49 = Ciper 

13 = Luksemburg  50 = Malta 

17 = Finska  

 

NNN = trimestna številka, ki jo določi pristojni organ.) 
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3. Homologacijska številka je uporabljana le v zvezi s homologacijo, na katero se nanaša. 

Vlagatelj je zadolžen, da si priskrbi in pritrdi homologacijsko številko. 

 

4. Pristojni organ o dodeljeni homologacijski številki nemudoma obvesti odbor. 

 Člen 1.07 

Izjava proizvajalca 

Vsaki enoti opreme je priložena izjava proizvajalca, da ustreza veljavnim minimalnim zahtevam in 
da je v vsakem pogledu identična z opremo, predloženo v preskušanje. 

Člen 1.08 

Spremembe na homologirani opremi 

1. Če se oprema, ki je bila že homologirana, kakor koli spremeni, se homologacija prekliče. Pri 
kakršnih koli načrtovanih spremembah se pristojnemu organu za preskušanje pošlje 
podrobnosti v pisni obliki. 

2. Pristojni organ za preskušanje odloči, ali homologacija še vedno velja, ali pa je potreben 
pregled ali nov preskus tipa. 

Če se podeli nova homologacija, se dodeli nova homologacijska številka. 
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Poglavje 2 

SPOLŠNE MINIMALNE ZAHTEVE ZA RADARSKO OPREMO 

Člen 2.01 

Konstrukcija, zasnova 

1. Radarska oprema je primerna za delovanje na plovilih, ki plujejo po celinskih plovnih poteh. 

2. Konstrukcija in zasnova opreme sta skladni s stanjem tehničnega razvoja, tako mehansko kot 
električno. 

3. Če v Prilogi II k tej direktivi ali v teh določbah ni nobene posebne določbe, se za napajanje, 
varnost, medsebojne motnje opreme na plovilu, varnostno razdaljo kompasa, odpornost proti 
klimatskim vplivom, mehansko trdnost, vplive okolja, oddajanje slišnega šuma in 
označevanje opreme uporabljajo zahteve in metode preskušanja iz publikacije IEC 945 
"Splošne zahteve za pomorsko navigacijsko opremo". 

Poleg tega se uporabljajo Radijska pravila ITU. Oprema ustreza vsem zahtevam teh določb 
pri temperaturi okolja radarskega prikazovalnika med 0° C in 40° C. 

Člen 2.02 

Stresano sevanje in elektromagnetna združljivost 

1. V frekvenčnem območju med 30 in 2000 MHz poljska jakost stresanega sevanja ne presega 
500 µV/m. 

V frekvenčnih območjih med 156 in 165 MHz, 450 in 470 MHz in 1.53 in 1.544 GHz poljska 
jakost ne presega vrednosti 15 µV/m. Te poljske jakosti se uporabljajo na preskuševalni 
razdalji 3 m od preskušane opreme. 
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2. Oprema ustreza minimalnim zahtevam pri jakosti elektromagnetnega polja do 15 V/m v 
neposredni bližini preskušane opreme v frekvenčnem območju od 30 do 2000 MHz. 

Člen 2.03 

Delovanje 

1. Oprema nima več komand, kot je nujno za njeno pravilno delovanje. 

Zasnova, oznake in rokovanje s komandami so taki, da omogočajo njihovo enostavno, 
nedvoumno in hitro delovanje. Njihova razporeditev kolikor je le mogoče preprečuje 
obratovalne napake. 

Komande, ki niso potrebne za normalno delovanje, niso neposredno dostopne. 

 2. Vse komande in kazalniki se opremijo s simboli in/ali oznakami v angleščini. Simboli 
ustrezajo zahtevam Priporočila IMO št. A.278 (VIII) "Simboli za komande na ladijski 
navigacijski radarski opremi" ali zahtevam v publikaciji IEC št. 417; vse številke in črke so 
visoke vsaj 4 mm. 

Če se lahko dokaže, da višina številk in črk 4 mm ni mogoča iz tehničnih razlogov, in če so za 
delovanje sprejemljive manjše številke in črke, se dovoli zmanjšanje na 3 mm. 

3. Oprema je zasnovana tako, da napačno upravljanje ne more povzročiti okvare. 

4. Vsaka funkcija nad minimalnimi zahtevami, kot je zmogljivost povezovanja z drugo opremo, 
je zagotovljena tako, da oprema pod vsemi pogoji ustreza minimalnim zahtevam. 
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Člen 2.04 

Navodila za uporabo 

1. Vsaki enoti so priložena podrobna navodila za uporabo. Na voljo so v nizozemskem, 
angleškem, francoskem in nemškem jeziku in vsebujejo vsaj naslednje informacije: 

a) aktiviranje in delovanje; 

b) vzdrževanje in servisiranje; 

c) splošna varnostna navodila (zdravstvena tveganja, npr. vpliv elektromagnetnega sevanje 
na spodbujevalnike srčnega utripa itd.); 

d) navodila za pravilno tehnično vgradnjo. 

2. Z vsako enoto je dobavljen povzetek navodila za uporabo v trajni obliki. 

Na voljo je v nizozemskem, angleškem, francoskem in nemškem jeziku. 

 

Člen 2.05 

Vgradnja in preskusi delovanja 

Vgradnja, zamenjava in preskusi proizvodnih lastnosti so v skladu z zahtevami Dela V. 
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Poglavje 3 

MIMIMALNE OBRATOVALNE ZAHTEVE ZA RADARSKO OPREMO 

Člen 3.01 

Obratovalna pripravljenost radarske opreme 

1. Radarska oprema je polno delujoča v štirih minutah po hladnem zagonu. Po tem času mora je 
mogoče trenutno prekinjanje in aktiviranje oddajanja. 

2. Mogoče je, da ena oseba hkrati upravlja radarsko opremo in opazuje prikazovalnik. 

Če je nadzorna plošča posebna enota, le-ta vsebuje vse komande, namenjene neposredno za 
radarsko krmiljenje. 

Brezžični daljinski krmilniki niso dovoljeni. 

3. Branje prikazovalnika je mogoče tudi ob precejšnji osvetlitvi okolja. Po potrebi so na voljo 
vizualni pripomočki, ki jih je mogoče lahko in enostavno namestiti in odstraniti. 

Vizualni pripomočki so uporabni za osebe z očali. 

Člen 3.02 

Ločljivost 

1. Kotna ločljivost 

Kotna ločljivost je povezana s skalo razdalje in z razdaljo. Zahtevana minimalna ločljivost na 
krajših razdaljah do vključno 1200 m je prikazana v Dodatku 1. 

Minimalna ločljivost pomeni minimalno azimutno razdaljo med dvema standardnima 
reflektorjema (glej člen 5.03(2)), pri kateri sta le-ta na radarski sliki jasno ločeno prikazana. 
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2. Minimalna razdalja in ločljivost po razdalji 

Na vseh razdaljah med 15 in 1200 m pri skalah razdalje do vključno 1200 m sta standardna 
reflektorja, postavljena na medsebojni oddaljenosti 15 m v isti smeri, na radarski sliki jasno 
ločeno prikazana. 

3. Funkcij, ki lahko povzročijo poslabšanje ločljivosti, ni mogoče vključiti pri skalah razdalje do 
2000 m.  

Člen 3.03 

Skale razdalje 

1. Radarska oprema je opremljena z naslednjimi skalami razdalje, ki jih je mogoče zaporedno 
preklapljati, in s krogi :  

Skala razdalje 1 500 m, en krog na vsakih 100 m  

Skala razdalje 2 800 m, en krog na vsakih 200 m  

Skala razdalje 3 1200 m, en krog na vsakih 200 m  

Skala razdalje 4 1600 m, en krog na vsakih 400 m  

Skala razdalje 5 2000 m, en krog na vsakih 400 m  

2. Dovoljene so dodatne skale razdalje, ki jih je mogoče zaporedno preklapljati. 

3. Izbrana skala razdalje, razdalja med krogi razdalje in razdalja spremenljivega markerja 
razdalje so označene v metrih ali kilometrih. 

4. Širina krogov razdalje in spremenljivega markerja razdalje pri normalni nastavitvi osvetlitve 
ne presega 2 mm.  

5. Prikaz pod-odsekov in povečave niso dovoljeni. 
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Člen 3.04 

Spremenljivi marker razdalje 

1. Radarska oprema ima spremenljivi marker razdalje. 

2. V osmih sekundah je mogoče nastaviti marker razdalje na katero koli razdaljo. 

3. Razdalja, na katero je nastavljen spremenljivi marker razdalje, se ne spremeni niti po preklopu 
na druge skale razdalje. 

4. Razdalja je prikazana kot tri- ali štirimestna številka. 

Točnost za razdalje do 2000 m je znotraj 10 metrov. Polmer markerja razdalje ustreza 
digitalnemu prikazovalniku. 

Člen 3.05 

Črta smeri plovbe 

1. Črta smeri plovbe se razteza od položaja na radarskem prikazovalniku, ki ustreza položaju 
antene, do roba radarskega zaslona. 

 2. Širina črte smeri plovbe na robu zaslona ni večja od 0,5°. 

3. Radarska enota ima usmerjevalno napravo za popravek kakršne koli azimutne kotne napake v 
vpetju antene. 

4. Po popravku kotne napake in aktiviranju radarske enote, odstopanje črte smeri plovbe od 
linije kobilice ne presega 0,5°. 
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Člen 3.06 

Decentriranje 

1. Za omogočanje podaljšanega pogleda naprej je možno decentriranje radarske slike pri vseh 
skalah razdalje, navedenih v členu 3.03(1). 

Decentriranje povzroča izključno podaljšanje pogleda naprej in je nastavljivo na najmanj 0,25 
in največ 0,33 efektivnega premera zaslona. 

2. Na razdalji s podaljšanim pogledom naprej so krogi razdalje raztegnjeni in spremenljivi 
marker razdalje nastavljiv in čitljiv do maksimuma prikazane razdalje. 

3. Dovoljen je stalen sprednji podaljšek razdalje, prikazane skladno z oddelkom 1, pod pogojem, 
da v srednjem delu slike efektivni premer ni manjši, kot je določeno v členu 4.03(1), in da je 
kotna skala konstruirana tako, da je možno zavzeti smer v skladu s členom 3.08. 

V tem primeru se zmogljivost decentriranja iz oddelka 1 ne zahteva. 

Člen 3.07 

Kotna skala 

1. Radarska oprema ima na robu zaslona kotno skalo. 

2. Kotna skala je razdeljena na vsaj 72 delcev, od katerih vsak predstavlja 5 stopinj. Oznake na 
skali, ki predstavljajo 10 stopinj, so vidno daljše od tistih, ki predstavljajo 5 stopinj. 

Oznaka 000 na kotni skali je nameščena na sredini zgornjega roba zaslona. 

3. Kotna skala je označena s trimestnimi števili od 000 do 360 stopinj v smeri urinega kazalca. 
Številčenje je z arabskimi številkami vsakih 10 ali vsakih 30 stopinj. 

Številko 000 lahko nadomešča jasno vidna puščica. 
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Člen 3.08 

Pripomočki za določanje smeri 

1. Dovoljeni so pripomočki za določanje smeri ciljev. 

2. Če so zagotovljeni taki pripomočki, so zmožni določiti smer katerega koli cilja v približno 5 
sekundah z največjo napako ± 1 stopinje. 

3. Če se uporablja elektronska smerna črta, je: 

a. jasno razločljiva od črte smeri plovbe; 

b. prikazana navidezno zvezno; 

c. prosto vrtljiva 360 stopinj levo in desno; 

d. široka največ 0,5 stopinje na robu zaslona; 

e. raztegnjena od izhodišča do kotne skale 

f. in mora tvoriti tri- ali štirimestni decimalni odčitek stopinj. 

4. Če se uporablja mehanska smerna črta, je: 

a. prosto vrtljiva 360 stopinj levo in desno; 

b. raztegnjena od označenega izhodišča do kotne skale; 

c. brez drugih označb in 

d. zasnovana tako, da odčitki odbojev niso po nepotrebnem zasenčeni. 
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Člen 3.09 

Naprave za zmanjšanje šuma zaradi morja in dežja 

1. Radarska oprema ima naprave z ročnimi komandami za zmanjšanje šuma zaradi morja in 
dežja. 

2. Nadzor šuma zaradi morja (krmiljenje občutljivosti v odvisnosti od časa – STC) je pri 
maksimalni nastavitvi učinkovit do razdalje približno 1200 m. 

3. Radarska oprema ni opremljena s samodejnimi napravami za zmanjšanje šuma zaradi morja 
in dežja. 

Člen 3.10 

Zmanjšanje motenj od druge radarske opreme 

1. Obstaja naprava, ki jo je mogoče vključiti, za zmanjšanje motenj, ki jih povzroča druga 
radarska oprema. 

2. Delovanje te naprave ne preprečuje prikaza koristnih ciljev. 

Člen 3.11 

Združljivost z radarskimi svetilniki 

Signali iz radarskih svetilnikov v skladu z resolucijo IMO A.423 (XI) so jasno prikazani pri 
izključeni blokadi šuma zaradi dežja (hitra časovna konstanta – FTC). 
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Člen 3.12 

Krmiljenje ojačenja 

Območje krmiljenja ojačenja je takšno, da je pri minimalni nastavitvi blokade šuma zaradi morja 
površinsko gibanje vode jasno vidno in da so lahko močni radarski odboji z odbojne površine, 
ekvivalentne 10.000 m2 , izločeni na vsaki razdalji. 

Člen 3.13 

Uglaševanje frekvence 

Prikazovalna enota je opremljena z indikatorjem uglaševanja. Uglaševalna skala je dolga vsaj 30 
mm. Indikator deluje na vseh razdaljah, tudi brez radarskih odbojev. Indikator deluje enako dobro, 
kadar je aktivirano ojačenje ali blokada bližnjih ciljev. 

Na razpolago je ročna komanda za popravljanje uglašenosti. 

Člen 3.14 

Navtične orientacijske črte in informacije na zaslonu 

1. Na radarski zaslon se lahko dodajo le črta smeri plovbe, smerne črte in krogi razdalje. 

2. Ločeno od radarske slike in dodatno k informacijam o delovanju radarske opreme so lahko 
prikazane le navtične informacije, ki so navedene spodaj : 

a) hitrost obračanja; 

b) hitrost plovila; 

c) položaj krmila; 

d) vodna globina; 

e) smer kompasa. 
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3. Vse informacije na zaslonu, razen radarske slike, so prikazane navidezno statično, hitrost 
osveževanja pa ustreza obratovalnim zahtevam. 

4. Zahteve glede prikaza in točnosti navtičnih informacij so enake kot tiste, ki veljajo za glavno 
opremo. 

Člen 3.15 

Sistemska občutljivost 

Sistemska občutljivost je taka, da se standardni reflektor na razdalji 1200 m jasno pojavi na radarski 
sliki pri vsakem obratu antene. Pri reflektorju s površino 1 m2 na enaki razdalji ne sme razmerje 
med številom obratov antene z radarskim odbojem v določenem času in skupnim številom obratov 
antene v istem času, temeljiti na 100 obratih (blip-scan rate), manjše od 0,8. 

Člen 3.16 

Sled cilja 

Prejšnji položaji ciljev so prikazani s pomočjo sledi. 

Predstavitev sledi cilja je navidezno zvezna, njena osvetlitev pa je manjša od osvetlitve 
pridruženega cilja; sled cilja in radarska slika sta iste barve. Persistenca sledi cilja je prilagodljiva 
obratovalnim zahtevam, vendar ne traja dlje kot 2 obrata antene. 

Sled cilja ne slabša radarske slike. 

Člen 3.17 

Podrejeni kazalniki 

Podrejeni kazalniki ustrezajo vsem zahtevam, ki se uporabljajo za navigacijsko radarsko opremo. 
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Poglavje 4 

MIMIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA RADARSKO OPREMO 

Člen 4.01 

Delovanje 

1. Vse komande so razporejene tako, da med njihovim upravljanjem ostanejo vidni vsi podatki 
in da ne ovirajo radarskega krmiljenja. 

2. Komande, s katerimi lahko izklopimo opremo ali ki bi ob aktiviranju lahko povzročile okvaro, 
je treba zaščititi pred nenamernim rokovanjem. 

3. Vse komande in kazalniki se opremijo z virom svetlobe, ki ne blešči, ki ustreza vsem pogojem 
za osvetlitev prostorov in ki jih je z neodvisno komando mogoče nastaviti na vrednost nič. 

4. Naslednje funkcije morajo imeti lastne komande z neposrednim dostopom: 

a) stanje pripravljenosti/vključeno (stand-by/on); 

b) razdalja (range); 

c) uglaševanje (tuning); 

d) ojačenje (gain); 

e) šum zaradi morja (STC); 

f) šum zaradi dežja (FTC); 

g) spremenljivi marker razdalje (VRM); 

h) kurzor ali elektronska smerna črta (EBL) (če je nameščena); 

i) dušenje markerja smeri plovbe naprej (SHM). 

Če se za zgoraj navedene funkcije uporabljajo vrtljive komande, se prepove koncentrična 
razporeditev komand ena nad drugo. 



 

 
13274/1/05 REV 1  kbl 83 
PRILOGA IX DG C III    SL 

5. Vsaj komande za ojačenje, šum zaradi morja in šum zaradi dežja je mogoče nastaviti z 
vrtljivo komando, sorazmerno s kotom obračanja. 

6. Krmilne naprave so nastavljene tako, da ima premik v desno ali navzgor pozitiven učinek na 
spremenljivko in premik na levo ali navzdol negativen učinek. 

7. Če se uporabljajo tipke, jih je mogoče poiskati in upravljati z dotikom. Na vidnem mestu 
imajo tudi sprostilec stika. 

 8. Obstajati mora možnost ločene nastavitve svetlosti naslednjih spremenljivk od vrednosti nič 
do vrednosti, zahtevane za delovanje: 

a) radarska slika; 

b) stalni krogi razdalje; 

c) spremenljivi krogi razdalje; 

d) kotna skala; 

e) kotna črta; 

f) navtični podatki, kakor so opredeljeni v členu 3.14(2). 

9. Glede na to, da so razlike v svetlosti nekaterih prikazanih vrednosti majhne in da je mogoče 
stalni krog razdalje, spremenljivi krog razdalje in kotno skalo mogoče izključiti neodvisno 
enega od drugega, lahko obstajajo štiri komande svetlosti, ena za vsako skupino vrednosti: 

a) radarska slika in črta smeri plovbe; 

b) stalni krogi razdalje; 

c) spremenljivi krogi razdalje; 

d) kotna črta in kotna skala ter navtični podatki, kakor so opredeljeni v členu 3.14(2). 
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10. Svetlost črte smeri plovbe je mogoče nastavljati, vendar je ni mogoče zmanjšati na nič. 

11. Za izključitev črte smeri plovbe obstaja posebna komanda s samodejnim ponovnim 
nastavljanjem. 

12. Naprave proti šumu so nastavljive v celotnem območju po vrednosti nič. 

Člen 4.02 

Prikazovalnik 

1. "Radarska slika" pomeni skalni prikaz radarskih odbojev od okolice in njihovega gibanja 
glede na plovilo na zaslonu prikazovalne enote od enega obrata antene, pri čemer linija 
kobilice in črta smeri plovbe stalno sovpadata. 

2. "Prikazovalna enota" pomeni tisti del opreme, ki vključuje zaslon. 

3. "Zaslon" pomeni nizkoodbojni del prikazovalne enote, na katerem je prikazana ali samo 
radarska slika ali radarska slika skupaj z drugimi navtičnimi informacijami. 

4. "Efektivni polmer radarske slike" pomeni polmer največje popolnoma okrogle radarske slike, 
ki se lahko prikaže na območju kotne skale.  

5. "Prikaz rasterskega snemanja" pomeni kvazistatični prikaz radarske slike popolnega obrata 
antene v obliki televizijske slike. 

Člen 4.03 

Značilnosti radarske slike 

1. Efektivni polmer radarske slike je najmanj 270 mm. 

2. Polmer zunanje skale razdalje za razdalje, opredeljene v členu 3.03, znaša najmanj 90 % 
efektivnega polmera radarske slike. 

3. Na radarski sliki so vidne skale razdalje za vse položaje antene. 
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Člen 4.04 

Barva prikazovalnika 

Barva prikazovalnika se izbere na podlagi fizioloških dejavnikov. Če se na zaslonu lahko prikažejo 
različne barve, je radarska slika črno-bela. Prikaz različnih barv na nobenem delu zaslona ne 
privede do mešanja barv zaradi vkopiranja. 

Člen 4.05 

Hitrost osveževanja slike in persistenca 

1. Radarsko sliko, prikazano na zaslonu, zamenja posodobljena radarska slika v 2,5 sekunde. 

2. Vsak odboj na zaslonu ostane najmanj v trajanju enega obrata antene, vendar ne presega dveh 
obratov antene. 

Persistenco radarske slike je mogoče doseči na dva načina: ali s stalnim prikazovanjem ali s 
periodičnim osveževanjem slike. Ta periodična osvežitev slike poteka pri najmanj 50 Hz. 

3. Razlika v svetlosti med zapisovanjem odboja in njegovim naknadnim svetljenjem med enim 
obratom antene je čim manjša. 

Člen 4.06 

Linearnost prikazovalnika 

1.  Linearna napaka radarske slike ne presega 5 %. 

2. Na vseh razdaljah do 2000 m se stalna ravna črta obale na razdalji 30 m od radarske antene 
prikaže kot ravna stalna odbojna struktura brez opaznih izkrivljanj. 
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Člen 4.07 

Točnost meritev razdalje in azimuta 

1. Določitev razdalje do cilja s spremenljivimi ali stalnimi krogi razdalje je natančna do ± 10 m 
ali ± 1,5 %, upošteva se večja vrednost.  

2. Kotna vrednost smeti predmeta od realne vrednosti ne odstopa za več kot 1 stopinjo. 

Člen 4.08 

Značilnosti antene in sevalni spekter 

1. Pogonski sistem antene in antena sta takšna, da omogočata pravilno delovanje pri hitrostih 
vetra do 100 km na uro. 

2. Pogonski sistem antene ima varnostno stikalo, s katerim se lahko izključi pogon oddajnika in 
rotatorja. 

3. Horizontalni sevalni diagram antene, merjen v eni smeri, ustreza naslednjim zahtevam: 

a) -3 dB, širina glavnega klina: največ 1,2 stopinje; 

b) -20 dB, širina glavnega klina: največ 3,0 stopinje; 

c) stransko slabljenje klina v ± 10 stopinjah okrog glavnega klina:  najmanj -25 dB; 

d) stransko slabljenje klina zunaj ± 10 stopinj okrog glavnega klina: najmanj -32 dB. 
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4. Vertikalni sevalni diagram antene, merjen v eni smeri, ustreza naslednjim zahtevam: 

a) -3 dB, širina glavnega klina: največ 30 stopinj; 

b) glavnina glavnega klina je na horizontalni osi; 

c) stransko slabljenje klina: najmanj -25 dB. 

5. Energija visokofrekvenčnega sevanja je horizontalno polarizirana. 

6. Delovna frekvenca opreme je v območju nad 9 GHz, kar je določeno v skladu s 
prevladujočimi Radijskimi pravili ITU za navigacijsko radarsko opremo. 

7. Frekvenčni spekter visokofrekvenčne energije, ki jo oddaja antena, je v skladu z Radijskimi 
pravili ITU. 
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Poglavje 5 

PRESKUSNI POGOJI IN PRESKUSNE METODE ZA RADARSKO OPREMO 

Člen 5.01 

Varnost, obremenitvena zmogljivost in razširjanje motenj 

Napajanje, varnost, medsebojne motnje opreme na plovilu, varna razdalja od kompasa, odpornost 
proti podnebnim vplivom, mehanska moč, vplivi okolja in emisije slišnega hrupa se preverijo v 
skladu s publikacijo IEC 945 "Splošne zahteve za pomorsko navigacijsko opremo". 

Člen 5.02 

Stresano sevanje in elektromagnetna združljivost 

1. Stresano sevanje se meri v skladu s publikacijo IEC 945 "Splošne zahteve za pomorsko 
navigacijsko opremo" v frekvenčnem območju 30 do 2000 MHz. 

Izpolnjeni so pogoji člena 2.02(1). 

2. Izpolnjeni so pogoji za elektromagnetno združljivost iz člena 2.02(2). 

Člen 5.03 

Postopek preskušanja 

1. Preskuševalno polje iz Dodatka 2 za preskušanje radarske opreme se pripravi na mirni vodni 
površini, dolgi najmanj 1,5 km in široki najmanj 0,3 km, ali na terenu z ekvivalentnimi 
odbojnimi lastnostmi.  

2. Standardni reflektor je radarski reflektor, ki ima pri valovni dolžini 3,2 cm ekvivalentni 
radarski prerez 10 m2. 
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Ekvivalentni radarski prerez (sigma) triosnega radarskega reflektorja s trikotnimi površinami 
za frekvenco 9 GHz (3,2 cm) se izračuna z naslednjo formulo: 

   

 2

4

0,0323
aπ4σ

⋅
⋅⋅

=   

  

a = dolžina kota v m 

Za standardni reflektor s trikotnimi površinami, je dolžina kota a = 0,222 m. 

Dimenzije reflektorjev, ki se uporabljajo za preskušanje razdalje, in diskriminacija pri valovni 
dolžini 3,2 m se uporabita tudi, kadar valovna dolžina radarske opreme, ki se preskuša, ne 
znaša 3,2 cm. 

3. Standardni reflektorji se postavijo na razdaljah 15 m, 30 m, 45 m, 60 m, 85 m, 300 m, 800 m, 
1170 m, 1185 m in 1200 m od antene. 

Poleg standardnega reflektorja pri 85 m se na obeh straneh, pravokotno na kotno črto, 
postavijo standardni reflektorji na razdalji 5 m. 

Poleg standardnega reflektorja na 300 m se na razdalji 18 m, pravokotno na kotno črto, 
postavi reflektor z ekvivalentnim radarskim prerezom 300 m2. 

Dodatna reflektorja z ekvivalentnim radarskim prerezom 1 m2 in 1000 m2 se postavita pri 
medsebojnem azimutnem kotu najmanj 15 stopinj, oba na oddaljenosti 300 m od antene. 

Poleg standardnega reflektorja na 1200 m se na razdalji 30 m, pravokotno na kotno črto, 
postavijo standardni reflektorji in reflektor z radarskim prerezom 1 m2. 
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4. Radarska oprema je nastavljena na najboljšo kakovost slike. Ojačenje je treba nastaviti tako, 
da se v območju takoj za območjem delovanja nadzora proti šumu šuma ne opazi več. 

Komanda blokade šuma zaradi morja (STC) je nastavljena na minimum, komanda blokade 
šuma zaradi dežja pa je izključena (FTC). 

Vse komande, ki vplivajo na kakovost slike, ostanejo nespremenjene med trajanjem preskusa 
pri določeni višini antene in so ustrezno stalno nastavljene. 

5. Antena se nastavi na katero koli želeno višino med 5 in 10 m nad vodno gladino ali tlemi. 
Reflektorji se postavijo na takšno višino nad vodno gladino ali tlemi, da njihov efektivni 
radarski povrat ustreza vrednostim, opredeljenim v odstavku 2. 

6. Vsi reflektorji, postavljeni v izbranem območju, so na vseh razdaljah do vključno 1200 m 
prikazani na zaslonu hkrati kot jasno razvidni cilji, ne glede na azimutni položaj preskusnega 
polja glede na črto plovbe. 

Signali iz radarskih svetilnikov, kakor so opisani v členu 3.11, so prikazani jasno. 

Vse zahteve, opredeljene v teh določbah, so izpolnjene pri višini antene med 5 in 10 m, pri 
čemer so dovoljene samo osnovne nastavitve komand. 
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Člen 5.04 

Antenske meritve 

Značilnosti antene se merijo v skladu s publikacijo IEC 936 "Ladijski radar". 

Dodatek 1 

Kotna ločljivost na razdaljah do vključno 1200 m 

Dodatek 2 

Preskuševalno polje za določanje ločljivosti radarske opreme 
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Del IV 

Minimalne zahteve in preskusni pogoji 
za kazalnike stopnje obratov, ki jih uporabljajo plovila, 

ki plujejo po celinskih plovnih poteh 
 

Poglavje 1: Splošno 
Člen 1.01 Področje uporabe 
Člen 1.02 Namen kazalnika stopnje obratov 
Člen 1.03 Atestiranje 
Člen 1.04 Prijava za atestiranje 
Člen 1.05 Homologacija 
Člen 1.06 Označevanje opreme in homologacijska številka 
Člen 1.07 Izjava proizvajalca 
Člen 1.08 Spremembe na homologirani opremi 
 
Poglavje 2: Splošne minimalne zahteve za kazalnike stopnje obratov 
Člen 2.01 Konstrukcija, zasnova 
Člen 2.02 Stresano sevanje in elektromagnetna združljivost 
Člen 2.03 Delovanje 
Člen 2.04 Navodila za uporabo 
Člen 2.05 Vgradnja in preskusi delovanja 
 
Poglavje 3: Minimalne operativne zahteve za kazalnike stopnje obratov 
Člen 3.01 Obratovalna pripravljenost kazalnika stopnje obratov 
Člen 3.02 Kazanje hitrosti obračanja 
Člen 3.03 Merilna območja 
Člen 3.04 Natančnost pokazane hitrosti obračanja 
Člen 3.05 Občutljivost 
Člen 3.06 Spremljanje delovanja 
Člen 3.07 Neobčutljivost za druge običajne premike plovila 
Člen 3.08 Neobčutljivost za magnetna polja 
Člen 3.09 Podrejeni kazalniki 
 
Poglavje 4: Minimalne tehnične zahteve za kazalnike stopnje obratov 
Člen 4.01 Delovanje 
Člen 4.02 Dušilne naprave 
Člen 4.03 Priključitev dodatne opreme 
 
Poglavje 5: Postopki in pogoji preskušanja kazalnikov stopnje obratov 
Člen 5.01 Varnost, polnilna zmogljivost in razprševanje motenj 
Člen 5.02 Stresano sevanje in elektromagnetna združljivost 
Člen 5.03 Postopek preskušanja 
Dodatek: Največja dopustna toleranca napak kazanja pri kazalnikih stopnje 

obratov 
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Poglavje 1 

SPLOŠNO 

Člen 1.01 

Področje uporabe 

Te določbe določajo minimalne tehnične in operativne zahteve za kazalnike stopnje obratov, 
uporabljene na plovilih, ki plujejo po celinskih plovnih poteh, ter tudi pogoje za skladnost preskusa 
s temi minimalnimi zahtevami. 

Člen 1.02 

Namen kazalnika stopnje obratov 

Kazalnik stopnje obratov omogoča radarsko krmiljenje in kaže hitrost obračanja plovila v levo ali 
desno. 

Člen 1.03 

Atestiranje 

Kazalniki stopnje obratov se ne smejo vgraditi v plovilo, dokler ni s preskusom tipa ugotovljeno, da 
ustrezajo minimalnim zahtevam, določenim s temi določbami. 

Člen 1.04 

Prijava za atestiranje 

1. Prijave za preskuse tipa kazalnikov stopnje obratov se pošljejo pristojnemu organu za 
preskušanje v eni od držav članic. 

Odbor je seznanjen s pristojnim organi za preskušanje. 
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2. Vsaki prijavi je priložena naslednja dokumentacija: 

a. dva izvoda podrobnega tehničnega opisa; 

b. dva popolna kompleta dokumentacije o vgradnji in servisiranju; 

c. dva izvoda navodil za uporabo. 

 3. Vlagatelj s preskusi, ki jih izvede sam ali jih zanj izvedejo drugi, ugotovi, ali radarska oprema 
ustreza minimalnim zahtevam teh določb. 

Rezultati preskusa in poročila o meritvah priloži k prijavi. 

To dokumentacijo in podatke, pridobljene med opravljanjem preskusa, hrani pristojni organ 
za preskušanje. 

4. Za potrebe atestiranja "vlagatelj" pomeni vsako pravno ali fizično osebo, pod katere imenom, 
blagovno znamko ali katero koli drugo obliko identifikacije se oprema, predložena v 
preskušanje, proizvaja ali trži. 

Člen 1.05 

Homologacija 

1. Če oprema opravi preskus tipa, pristojni organ za preskušanje izda certifikat o skladnosti. 

Če oprema ne ustreza minimalnim zahtevam, se vlagatelj pisno obvesti o razlogih za 
zavrnitev. 

Homologacijo podeli pristojni organ. 

Pristojni organ obvesti odbor o opremi, ki jo je homologiral. 
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2. Vsak organ za preskušanje ima pravico kadar koli izbrati za pregled opremo iz proizvodne 
serije. 

Če ta pregled odkrije napake na opremi, se lahko homologacija prekliče. 

Homologacijo prekliče organ, ki jo je izdal. 

3. Homologacija velja za obdobje 10 let in se na zahtevo lahko podaljša. 

Člen 1.06 

Označevanje opreme in homologacijska številka 

1. Vsak sestavni del opreme je neizbrisno označen z imenom proizvajalca, trgovsko oznako 
opreme, vrsto opreme in serijsko številko. 

2. Homologacijska številka, ki jo dodeli pristojni organ, se trajno pritrdi na komandno enoto, 
tako da ostane vidna tudi po vgradnji opreme. 

 Zgradba homologacijske številke: 

e-NN-NNN 

(e = Evropska unija 

NN = koda države homologacije, pri čemer je 

 1 = Nemčija 18 = Danska 

 2 = Francija 20 = Poljska 

 3 = Italija 21 = Portugalska 

 4 = Nizozemska 23 = Grčija 

 5 = Švedska 24 = Irska 

 6 = Belgija 26 = Slovenija 

.7 = Madžarska 27 = Slovaška 

.8 = Češka 29 = Estonija 

 9 = Španija 32 = Latvija 

11 = Združeno kraljestvo 36 = Litva 

12 = Avstrija 49 = Ciper 
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13    = Luksemburg 50 = Malta 

17    = Finska  

 

NNN = trimestna številka, ki jo določi pristojni organ.) 

3. Homologacijska številka se uporablja le v zvezi s homologacijo, na katero se nanaša. 

Vlagatelj je zadolžen, da si priskrbi in pritrdi homologacijsko številko. 

4. Pristojni organ o dodeljeni homologacijski številki nemudoma obvesti odbor. 
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Člen 1.07 

Izjava proizvajalca 

Vsaki enoti opreme je priložena izjava proizvajalca, da ustreza veljavnim minimalnim zahtevam in 
da je v vsakem pogledu identična z opremo, predloženo v preskušanje. 

 

Člen 1.08 

Spremembe na homologirani opremi 

1. Če se oprema, ki je bila že homologirana, kakor koli spremeni, se homologacija prekliče. 

Pri kakršnih koli načrtovanih spremembah se pristojnemu organu za preskušanje pošlje 
podrobnosti v pisni obliki. 

2. Pristojni organ za preskušanje odloči, ali homologacija še vedno velja, ali pa je potreben 
pregled ali novo atestiranje. Če se podeli nova homologacija, se dodeli nova homologacijska 
številka. 
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Poglavje 2 

Splošne minimalne zahteve za kazalnike stopnje obratov 

Člen 2.01 

Konstrukcija, zasnova 

1. Kazalniki stopnje obratov so primerni za delovanje na plovilih, ki plujejo po celinskih plovnih 
poteh. 

2. Konstrukcija in zasnova opreme sta skladni s stanjem tehničnega razvoja, tako mehansko kot 
električno. 

3. Če v Prilogi II k direktivi ali v teh določbah ni nobene posebne določbe, se za napajanje, 
varnost, medsebojne motnje opreme na plovilu, varnostno razdaljo kompasa, odpornost proti 
klimatskim vplivom, mehansko trdnost, vplive okolja, oddajanje slišnega šuma in 
označevanje opreme uporabljajo zahteve in metode preskušanja in publikacije IEC 945 
"Splošne zahteve za pomorsko navigacijsko opremo". 

Poleg tega oprema ustreza vsem zahtevam teh določb pri temperaturah okolja med 0° C in 40° 
C. 

 

Člen 2.02 

Stresano sevanje in elektromagnetna združljivost 

1. V frekvenčnem območju 30 do 2000 MHz poljska jakost stresanega sevanja ne presega 500 
µV/m. 

 V frekvenčnih območjih 156 do 165 MHz, 450 do 470 MHz in 1,53 do 1,544 GHz poljska 
 jakost ne presega 15 µV/m. Te poljske jakosti se uporabljajo na preskuševalni razdalji 3 metre 
 od preskušane opreme. 
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2. Oprema ustreza minimalnim zahtevam pri jakosti elektromagnetnega polja do 15 V/m v 
neposredni bližini preskušane opreme v frekvenčnem območju 30 do 2000 MHz. 

Člen 2.03 

Delovanje 

1. Oprema nima več komand, kot je nujno za njeno pravilno delovanje. 

Zasnova, oznake in rokovanje s komandami so taki, da omogočajo njihovo enostavno, 
nedvoumno in hitro delovanje. Njihova razporeditev kolikor je le mogoče preprečuje 
obratovalne napake. 

 Komande, ki niso potrebne za normalno delovanje, niso neposredno dostopne. 

2. Vse komande in kazalniki se opremijo s simboli in/ali oznakami v angleščini. Simboli 
ustrezajo zahtevam v publikaciji IEC št. 417. 

Vse številke in črke so visoke vsaj 4 mm. Če se lahko dokaže, da višina številk in črk 4 mm ni 
mogoča iz tehničnih razlogov, in če so za delovanje sprejemljive manjše številke in črke, se 
dovoli zmanjšanje na 3 mm. 

3. Oprema je zasnovana tako, da napačno upravljanje ne povzročiti njene okvare. 

4. Vsaka funkcija nad minimalnimi zahtevami, kot je zmogljivost povezovanja z drugo opremo, 
je zagotovljena tako, da oprema pod vsemi pogoji ustreza minimalnim zahtevam. 
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Člen 2.04 

Navodila za uporabo 

Vsaki enoti so priložena podrobna navodila za uporabo. Na voljo so v nizozemskem, angleškem, 
francoskem jeziku in vsebujejo vsaj naslednje informacije: 

a) aktiviranje in delovanje; 

b) vzdrževanje in servisiranje; 

c) splošna varnostna navodila. 

 

Člen 2.05 

Vgradnja in preskusi delovanja 

1. Vgradnja, zamenjava in preskusi proizvodnih lastnosti so v skladu z zahtevami Dela V. 

2. Smer namestitve v razmerju do linije kobilice je razvidna na zaznavalu kazalnika stopnje 
obratov. Zagotovijo se navodila za tako vgradnjo, da je zagotovljena kar največja 
nedovzetnost za druge običajne premike plovila. 
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Poglavje 3 

Minimalne operativne zahteve za kazalnike stopnje obratov 

Člen 3.01 

Obratovalna pripravljenost kazalnika stopnje obratov 

1. Kazalnik stopnje obratov je polno delujoč v štirih minutah po hladnem zagonu in deluje v 
okviru zahtevanih toleranc točnosti. 

2. Opozorilni signal nakaže, da je kazalnik vključen. Kazalnik stopnje obratov je mogoče 
opazovati in upravljati hkrati. 

3. Brezžični daljinski krmilniki niso dovoljeni. 

 

Člen 3.02 

Kazanje hitrosti obračanja 

1. Hitrost obračanja se prikazuje na linearni graduirani lestvici s točko nič v sredini. Smer in 
hitrost obračanja je mogoče odčitati s potrebno natančnostjo. Dovoljeni so kazalčni kazalniki 
in palični grafikoni. 

2. Lestvica kazalnika je dolga najmanj 20 cm in je lahko krožna ali premočrtna. 

Premočrtne lestvice so lahko postavljene samo navpično. 

3. Samo digitalni kazalniki niso dovoljeni. 
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Člen 3.03 

Merilna območja 

Kazalniki stopnje obratov imajo lahko eno ali več merilnih območij. Priporočena so naslednja 
merilna območja: 

30°/minuto 

60°/minuto 

90°/minuto 

180°/minuto 

300°/minuto. 

Člen 3.04 

Natančnost pokazane hitrosti obračanja 

Pokazana hitrost obračanja ne odstopa več kot za 2 % od izmerljive najvišje vrednosti ali za več kot 
10 % od dejanske vrednosti, upošteva se večja vrednost (glej Dodatek). 

Člen 3.05 

Občutljivost 

Prag delovanja je manjši ali enak spremembi kotne hitrosti, enakovredne 1 % pokazane vrednosti. 
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Člen 3.06 

Spremljanje delovanja 

1. Če kazalnik stopnje obratov ne deluje v okviru zahtevanih toleranc točnosti, je to razvidno. 

2. Če se uporablja vrtavka, kazalnik opozori na vsak kritičen padec hitrosti vrtenja. Padec 
hitrosti vrtenja vrtavke je kritičen, če se točnost zmanjša za 10 %. 

Člen 3.07 

Neobčutljivost za druge običajne premike plovila 

1. Obračanje plovila do 10° pri hitrosti do 4° na minuto ne povzroči napak v merjenju nad 
predpisanimi tolerancami.  

2. Takšni vplivi, ki lahko nastanejo med sidranjem, ne povzročijo napak v merjenju nad 
predpisanimi tolerancami. 

Člen 3.08 

Neobčutljivost za magnetna polja 

Kazalnik stopnje obratov ni občutljiv za magnetna polja, ki so običajna na plovilu. 

Člen 3.09 

Podrejeni kazalniki 

Podrejeni kazalniki so skladni z vsemi zahtevami, ki se uporabljajo za kazalnike stopnje obratov. 
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Poglavje 4 

Minimalne tehnične zahteve za kazalnike stopnje obratov 

Člen 4.01 

Delovanje 

1. Vse komande so razporejene tako, da med njihovim upravljanjem ostanejo vidni vsi podatki 
in da ne ovirajo radarskega krmiljenja. 

2. Vse komande in kazalniki se opremijo z virom svetlobe, ki ne blešči, ki ustreza vsem pogojem 
za osvetlitev prostorov in ki jih je z neodvisno komando mogoče nastaviti na vrednost nič. 

3. Komande so nastavljene tako, da ima premik v desno ali navzgor pozitiven učinek na 
spremenljivko in premik na levo ali navzdol negativen učinek. 

4. Če se uporabljajo tipke, jih je mogoče poiskati in upravljati z dotikom. Na vidnem mestu 
imajo tudi sprostilec stika. 

Člen 4.02 

Dušilne naprave 

1. Sistem zaznaval se duši za kritične vrednosti. Konstanta dušenja (63 % mejne vrednosti) ne 
presega 0,4 sekunde. 

2. Kazalnik se duši za kritične vrednosti. 

Dovoljene so komande za povečanje dušenja. 

Konstanta dušenja ne sme nikoli preseči pet sekund. 
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Člen 4.03 

Priključitev dodatne opreme 

1. Če je mogoče kazalnik stopnje obratov priključiti na podrejene kazalnike ali podobno opremo, 
ostane kazanje stopnje obratov uporabno v obliki električnega signala. 

Hitrost obračanja se še naprej kaže z galvansko ozemljeno izoliranostjo in ekvivalento 
analogni napetosti 20 mV/stopinjo ± 5% in notranjo omsko upornostjo 100 omov. 

Polariteta je pozitivna, če plovilo zavija desno, in negativna, če zavija levo. 

Prag delovanja ne presega 0,3°/minuto. 

Ničelna napaka ne presega 1°/minuto pri temperaturi 0° C do 40° C. 

Če je kazalnik vključen in zaznavalo ni izpostavljeno učinkom premikanja, neželena napetost 
pri izhodnem signalu, merjena z 10 Hz prepustnim pasom nizkopasovnega filtra, ne presega 
10 mV. 

Signal stopnje obratov se sprejema brez dodatnega dušenja nad mejami iz člena 4.02(1). 

2. Zagotovi se zunanje alarmno stikalo. Stikalo je vgrajeno kakor galvansko ozemljeno 
odpiralno stikalo za kazalnik. 

Zunanji alarm se sproži s prekinitvijo stika: 

a. če kazalnik stopnje obratov ni priključen ali 

b. če kazalnik stopnje obratov ne deluje ali 

c. če se je naprava za nadzor delovanja odzvala na preveliko napako (člen 3.06). 
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Poglavje 5 

Postopki in pogoji preskušanja za kazalnike stopnje obratov 

Člen 5.01 

Varnost, polnilna zmogljivost in razprševanje motenj 

Napajanje, varnost, medsebojne motnje opreme na plovilu, varna razdalja od kompasa, odpornost 
proti podnebnim vplivom, mehanska moč, vplivi okolja in emisije slišnega hrupa se preverijo v 
skladu s publikacijo IEC 945 "Splošne zahteve za pomorsko navigacijsko opremo". 

Člen 5.02 

Stresano sevanje in elektromagnetna združljivost 

1. Stresano sevanje se meri v skladu s publikacijo IEC 945 "Splošne zahteve za pomorsko 
navigacijsko opremo" v frekvenčnem območju 30 do 2000 MHz. 

Izpolnjeni so pogoji člena 2.02(1). 

2. Izpolnjeni so pogoji za elektromagnetno združljivost iz člena 2.02(2). 

Člen 5.03 

Postopek preskušanja 

1. Kazalniki stopnje obratov se priključijo in preskusijo v nazivnih in mejnih pogojih. V tem 
smislu se delovna napetost in sobne temperature preverijo v okviru predpisane mejne 
vrednosti. 
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Poleg tega se za vzpostavitev maksimalnih magnetnih polj v bližini kazalnikov uporabijo 
radijski oddajniki. 

2. Napake kazalnika v razmerah, opisanih v odstavku 1, ostanejo v tolerancah, navedenih v 
dodatku. 

Izpolnjene so vse druge zahteve. 
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Dodatek 
Največja dopustna toleranca napak kazanja pri kazalnikih stopnje obratov 

 

 Relativni kazalnik stopnje 
obratov v % mejne vrednosti  

Relativna razlika izkazane 

vrednosti v % izmerjene vrednosti 
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Del V 

Zahteve za vgradnjo in preskuse proizvodnih lastnosti za radarsko opremo 
in kazalnike stopnje obratov, ki jih uporabljajo plovila, ki plujejo po 

celinskih plovnih poteh 
Vsebina 

Člen 1 Področje uporabe 

Člen 2 Homologacija opreme 

Člen 3 Odobrena specializirana podjetja 

Člen 4 Zahteve za napajanje na plovilu 

Člen 5 Vgradnja radarske antene 

Člen 6 Vgradnja prikazovalne enote in nadzorne enote 

Člen 7 Vgradnja kazalnika stopnje obratov  

Člen 8 Vgradnja pozicijskega zaznavala 

Člen 9 Vgradnja in preskus proizvodnih lastnosti 

Člen 10         Potrdilo o vgradnji in proizvodnih lastnostih 

Dodatek 

 Vzorec spričevala o vgradnji in proizvodnih lastnostih za radarsko opremo in 
kazalnike stopnje obratov 
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Člen 1 

Področje uporabe 

S temi zahtevami se zaradi varnosti in pravilnega radarskega krmiljenja na celinskih plovnih poteh 
Skupnosti zagotovi, da je oprema radarja za krmiljenje in kazalnikov stopnje obratov vgrajena v 
skladu z najboljšimi tehničnimi in ergonomskimi standardi in da se po vgradnji izvede preskus 
proizvodnih lastnosti.  Oprema ECDIS za celinske plovne poti, ki se lahko uporablja za krmiljenje, 
se šteje kot radarska oprema za krmiljenje v smislu teh določb. 

Člen 2 

Homologacija opreme 

Za radarsko krmiljenje na celinskih plovnih poteh v Skupnosti ima dovoljenje za vgradnjo samo 
oprema, ki je homologirana v skladu z veljavnimi določbami te direktive ali Centralne komisije za 
plovbo po Renu in ki ima homologacijsko številko. 

Člen 3 

Odobrena specializirana podjetja 

1. Radarsko opremo in kazalnike stopnje obratov lahko vgrajujejo, zamenjujejo, popravljajo ali 
vzdržujejo le specializirana podjetja, ki jih je odobril pristojni organ v skladu s členom 1. 

2. Homologacijo lahko izda le pristojni organ za določen čas in pristojni organ jo lahko kadar 
koli prekliče, če niso več izpolnjeni pogoji iz člena 1.  

3. Pristojni organ o specializiranih podjetjih, ki jih je odobril, nemudoma obvesti odbor. 
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Člen 4 

Zahteve za napajanje na plovilu 

Vsi napajalni vodi za radarsko opremo in kazalnike stopnje obratov imajo lastne varnostne naprave 
in so po možnosti zaščiteni pred izpadom. 

Člen 5 

Vgradnja radarske antene 

1. Radarska antena se vgradi kolikor mogoče blizu linije med sprednjim in zadnjim delom 
plovila. V bližini antene ni nobene ovire, k bi popačila odboj ali povzročila nezaželene 
senčenja; antena se po potrebi pritrdi na sprednji del plovila. Elementi za vgradnjo in 
pritrditev radarske antene v položaj za delovanje so dovolj stabilni, da radarski opremi 
omogočajo delovanje v okviru zahtevanih mej točnosti. 

2. Po odpravi kotne napake v elementih za vgradnjo in po vključitvi opreme razlika med črto 
smeri plovbe in črto med premcem in krmo plovila ne presega 1 stopinje. 

Člen 6 

Vgradnja prikazovalne enote in nadzorne enote 

1. Prikazovalna in nadzorna enota se v prostor za krmiljenje vgradita tako, da ocenjevanje 
radarske slike in delovanje opreme ne povzročata nikakršnih težav. Azimutna orientacija 
radarske slike je v skladu z običajnim stanjem okolice. Spone in nastavljivi nosilci so izdelani 
tako, da jih je mogoče blokirati v katerem koli položaju brez vibracij. 

2. Med radarskim krmiljenjem se proti upravljavcu radarja ne odbija umetna svetloba. 
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3. Če nadzorna enota ni del prikazovalne enote, se namesti v ohišje v razdalji 1 metra od 
prikazovalne enote. Brezžične daljinske komande niso dovoljene. 

4. Če se vgradijo podrejeni kazalniki, ustrezajo zahtevam, ki se uporabljajo za navigacijsko 
radarsko opremo. 

Člen 7 

Vgradnja kazalnika stopnje obratov 

1. Sistem zaznaval se vgradi kolikor je mogoče na sredi plovila, horizontalno in poravnano s črto 
premec−krma. Kraj vgradnje ima čim manj vibracij in je izpostavljen blagim temperaturnim 
spremembam. Kazalna enota se po možnosti vgradi nad radarski zaslon. 

2. Če se vgradijo podrejeni kazalniki, ustrezajo zahtevam, ki se uporabljajo za kazalnike stopnje 
obratov. 

Člen 8 

Vgradnja pozicijskega zaznavala 

Pozicijsko zaznavalo (npr. antena DGPS) je treba vgraditi tako, da je zagotovljena največje stopnja 
točnosti in mu ne škodujejo nadgradnje in oprema za oddajanje na plovilu. 
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Člen 9 

Vgradnja in preskus proizvodnih lastnosti 

Preden se oprema po vgradnji prvič vključi ali po podaljšanju ali razširitvi obsega spričevala o 
pregledu ladje (razen v skladu s členom 2.09(2) Priloge II) in tudi po vsaki spremembi plovila, ki 
lahko vpliva na delovanje opreme, pristojni organ ali podjetje, pooblaščeno v skladu s členom 3, 
izvede preskus vgradnje in proizvodnih lastnosti. V ta namen so izpolnjeni naslednji pogoji: 

a. napajanje ima posebno varnostno napravo; 

b. delovna napetost je v tolerančnem območju (člen 2.01 Dela III); 

c. kabli in njihova napeljava ustrezajo določbam Priloge II k tej direktivi in, če je to potrebno, 
Uredbe o prevozu nevarnih snovi po Renu; 

d. število obratov antene je najmanj 24 na minuto; 

e. v bližini antene ni nobene ovire, ki bi škodovala krmiljenju; 

f. varnostno stikalo antene deluje dobro; 

g razporeditev prikazovalnikov, kazalnikov stopnje obratov in nadzornih enot je ergonomska in 
uporabniku prijazna; 

h. črta smeri plovbe radarske opreme od črte premec−krma plovila ne odstopa več kot za 1 
stopinjo; 

i. točnost razdalje in azimutnih zaslonov ustreza zahtevam (merjenja z uporabo znanih ciljev): 

k. linearnost na kratkih razdaljah je pravilna (vlečenje in potiskanje); 

 l. prikazana najmanjša razdalja je 15 metrov ali manj; 

m. središče slike je vidno in njegov premer ne presega 1 mm; 
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n. lažni odboji zaradi odboja ali nezaželenega zasenčenja črte smeri plovbe ne nastanejo in ne 
škodujejo varnosti krmiljenja; 

o. blokade šuma zaradi morja in dežja (s prednastavitvami STC in FTC) in povezane naprave za 
krmiljenje delujejo pravilno; 

p. nastavitev ojačanja deluje pravilno; 

q. fokus in definicija slike sta pravilna; 

r. smer obračanja ladje je prikazana tako na kazalniku stopnje obratov in položaj nič pri smeri 
naravnost naprej sta pravilna; 

s. radarska oprema ni občutljiva za oddajanje radijske opreme ladje ali za motnje zaradi drugih 
virov na plovilu; 

t. radarska oprema in kazalnik stopnje obratov ne moti druge opreme na plovilu. 

 

Poleg tega pri opremi za celinsko elektronsko pomorsko karto (ECDIS): 

u. statistična pozicijska napaka, ki vpliva na karto, ne presega 2 m; 

v. statistična napaka faznega kota, ki vpliva na karto, ne presega 1stopinje. 

 

Člen 10 

Potrdilo o vgradnji in proizvodnih lastnostih 

Po uspešnem dokončanju preskusa v skladu s členom 8 pristojni organ ali odobreno podjetje izda 
potrdilo, ki temelji na vzorcu iz Dodatka. To potrdilo se stalno hrani na plovilu. 

Če preskusni pogoji niso izpolnjeni, se sestavi seznam pomanjkljivosti. Odobreno podjetje vsako 
obstoječe potrdilo prekliče ali ga pošlje pristojnemu organu. 
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Dodatek 

Vzorec spričevala o vgradnji in proizvodnih lastnostih  

za radarsko opremo in kazalnike stopnje obratov 

Tip/ime plovila:  

Uradna registrska številka plovila:  

Lastnik plovila 

Ime:  

Naslov:  

Telefon:  

Radarske naprave Številka  

Št. odredbe Oznaka Tip Homologacijska št. Serijska št. 

     

Kazalniki stopnje obratov Številka  

Št. odredbe Oznaka Tip Homologacijska št. Serijska št. 

     

S tem se potrjuje, da radarska oprema in kazalnik stopnje obratov zgoraj navedenega plovila 
ustrezaza zahtevam vgradnje in preskusa proizvodnih lastnosti za radarsko opremo in kazalnike 
stopnje obratov, ki jih uporabljajo plovila, ki plujejo po celinskih plovnih poteh. 

Odobreno podjetje 

Ime:  

Naslov:  

Telefon: 

Žig Kraj Datum  

Podpis 

Organ odobritve 

Ime:  

Naslov:  

Telefon: 
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Del VI 

Vzorčni seznam zavodov za preskušanje, odobrenih podjetij za 
homologiranje opreme in vgradnjo 

kakor je določeno v Delu IV in v Delu V 

 

A. PRISTOJNI ORGANI ZA PRESKUŠANJE 

v skladu s 

členom 1.04(1) Dela I 
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B. HOMOLOGIRANA RADARSKA OPREMA 

v skladu s členom 1.06(4) Dela IV 

 

 

Št. Tip  Proizvajalec  Lastnik  Datum in država homologacije  Homologacijska št. Št. dok. 
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C. HOMOLOGIRANI KAZALNIKI STOPNJE OBRATOV 
v skladu s 

členom 1.06(4) Dela IV 

 

 Št.  Tip  Proizvajalec  Lastnik  Datum in država 
homologacije 

 Homologacijska št. Št. dok.
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D. ODOBRENA SPECIALIZIRANA PODJETJA  
ZA VGRADNJO ALI ZAMENJAVO RADARSKE OPREME  

IN KAZALNIKOV STOPNJE OBRATOV 

v skladu s členom 3 Dela V 

 

POMNI Črke v stolpcu 4 se nanašajo na oznake v stolpcu 1 točk B (radarska oprema) in C 
(kazalniki stopnje obratov). 

 Podjetje Naslov Homologirani tipi opreme, navedeni v 
stolpcu 1 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

________________________ 
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I. Uvod 

 

Decembra 1997 je Komisija predložila Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 

82/714/EGS z dne 4. oktobra 1982 o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po 

celinskih plovnih poteh. Cilj predloga je prilagoditi tehnične zahteve Skupnosti naprednim 

standardom za plovbo po Renu z namenom vzpostavitve enotne sheme za celotno mrežo 

evropskih plovnih poti.  

Evropski parlament je 20. oktobra 1998 na prvi obravnavi sprejel številne spremembe . 

Po začetku veljavnosti Amsterdamske pogodbe, ki je uvedla postopek soodločanja za 

transportni sektor, je bila pravna podlaga 1. maja 1999 spremenjena. Evropski parlament je 

16. septembra 1999 na prvi obravnavi potrdil svoje mnenje. 

V luči razvoja dogodkov je Komisija julija 2000 predstavila spremenjen predlog, ki sestoji iz 

delov izvirnega predloga, spremenjenega zaradi sprememb s strani Evropskega parlamenta. 

V organih Sveta je delo v zvezi s tem predlogom dolgo časa mirovalo zaradi vprašanja 

možnosti odobritve plovbe plovnih objektov s spričevali Skupnosti na Renu. Ker je bila 

takšna možnost v skladu s pravili, ki jih je vzpostavila Centralna komisija za plovbo po Renu 

(CCNR), prej izključena, se je položaj spremenil, ko je CCNR dne 27. novembra 2002 

sprejela spremembo Mannheimškega akta (Dodatni protokol 7) ter zagotovila pravno podlago 

za plovbo po Renu s spričevali, ki jih zagotovi organ, ki ni CCNR, na primer Evropska 

skupnost. Dodatni protokol je začel veljati, potem ko ga je 1. decembra 2004 ratificiralo vseh 

pet držav pogodbenic CCNR. 
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Glede na te dogodke je bilo možno besedilo vnovič proučiti, Svet pa je 10. decembra 2004 

dosegel delno politično soglasje v zvezi z izvedbenim delom osnutka direktive. Več mesecev 

zatem so organi Sveta dosegli tudi soglasje o besedilu prilog. 

 

Po reviziji celotnega besedila s strani pravnikov-lingvistov je Svet sprejel skupno stališče dne 

23. februarja 2006. Pri sprejemanju tega stališča se je Svet temeljito seznanil z mnenjem 

Evropskega parlamenta s prve obravnave. 

 

Svet se je seznanil tudi z mnenjem Ekonomsko-socialnega odbora. 

 

 

II. Analiza skupnega stališča 

 

Svet se je strinjal z glavnimi točkami predloga Komisije. Vendar pa se je Svet v zvezi z 

nekaterimi točkami odločil besedilo spremeniti, s splošnim namenom, da bi postalo jasnejše, 

preprostejše in bolj razumljivo. 

 

Najpomembnejša sprememba se nanaša na člen 3 v zvezi z 'Obveznostjo posedovanja 

spričevala'. Besedilo tega člena, ki zagotavlja enakovrednost spričeval Skupnosti za plovbo 

po celinskih plovnih poteh s spričevali, izdanimi s strani CCNR, je nastalo na podlagi 

poglobljenih pripravljalnih razprav med Komisijo in državami članicami CCNR. Ta člen 

predstavlja temelj direktive, ker zagotavlja, da spričevala, izdana v okviru te direktive 

Skupnosti, dodeljujejo pravice do plovbe po Renu, ki so enake tistim, ki so dodeljene s 

spričevali CCNR. 

 

Člen 5 v zvezi z 'Dodatnimi ali nižjimi tehničnimi zahtevami za nekatere cone' je bil 

spremenjen in zdaj izpolnjuje željo nekaterih držav članic glede možnosti prenehanja uporabe 

prehodnih določb iz Poglavja 24a Priloge II v primerih, ko bi uporaba slednjih botrovala 

znižanju obstoječih nacionalnih varnostnih standardov. 



 
13274/1/05 REV 1 ADD 1  kbl 4 
 DG C III   SL 

 

Besedilo člena 27 v zvezi z 'Naslovniki' je bil spremenjeno tako, da zagotavlja, da direktiva 

naslavlja zgolj 13 držav članic, ki imajo celinske plovne poti, kakor je navedeno v členu 1(1). 

 

V luči tehničnega napredka in razvoja, ki je posledica dela drugih mednarodnih organizacij, 

zlasti CCNR, so bile obsežne priloge predelane v okviru izvedenske skupine, ki jo sestavljajo 

tako izvedenci Skupnosti in njenih držav članic kot izvedenci CCNR in njenih držav članic.  

V tem postopku so bile v besedilo vnesene tri nove priloge, ki so trenutno oštevilčene s 7, 8 in 

9. 

 

 

III. Spremembe s strani Evropskega parlamenta 

 

V spremenjenem predlogu je Komisija prevzela skoraj vse spremembe, ki jih je Evropski 

parlament sprejel na prvi obravnavi; glej obrazložitveni memorandum k temu spremenjenemu 

predlogu, strani 2 in 3. 

 

Svet, ki je svoje delo opravil na podlagi spremenjenega predloga Komisije, je v celoti sledil 

pristopu Komisije ter tako zavzel enako pozitivno stališče kakor Komisija v zvezi s 

spremembami s strani Evropskega parlamenta. 

 

 

IV. Zaključek 

 

Svet meni, da je besedilo skupnega stališča ustrezno in uravnoteženo. Ob upoštevanju 

sprememb, predlaganih s strani Evropskega parlamenta na prvi obravnavi, Svet opaža, da so 

bile te spremembe ob nekaterih manjših izboljšavah skoraj v celoti sprejete. Svet zato meni, 

da besedilo tega skupnega stališča zagotavlja doseganje cilja, ki ga je zastavil Parlament s 

svojimi spremembami. 

 

_________________ 
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DODATEK 1 K OPOMBI K TOČKI POD "A" 
od: generalnega sekretariata Sveta 
za: COREPER/SVET 
Št. predl. Kom.: 13617/97 TRANS 187 
Zadeva: Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 

82/714/EGS z dne 4. oktobra 1982 o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za 
plovbo po celinskih plovnih poteh [prva obravnava] 
- sprejetje (ZA + I) 
(a) skupnega stališča 
(b) utemeljitev Sveta 
- izjave 

 
 

Enostranska izjava Komisije 
 
Komisija se zavezuje, da bo pri izvajanju te direktive tesno sodelovala z Osrednjo komisijo za 
plovbo po Renu (CCNR), tako glede prilagoditve prilog kot tudi uporabe Direktive s strani držav 
članic, ter upoštevala vse pobude, ki jih je v ta namen sprožila CCNR. 

 
 

Enostranska izjava Nemčije 
 

Sklicujoč se na izjavo Komisije o členu 20 predlagane direktive vlada Zvezne republike Nemčije to 
izjavo ocenjuje kot uporabo sporazuma o sodelovanju z dne 3. marca 2003 med Evropsko komisijo 
in Osrednjo komisijo za plovbo po Renu. 
 

________________________ 
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KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Bruselj, 14.3.2006 
COM(2006) 126 konc. 

1997/0335 (COD) 

  

SPOROČILO KOMISIJE 
EVROPSKEMU PARLAMENTU 

 
v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES 

 
o 

skupnem stališču Sveta o sprejetju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh in 

razveljavitvi Direktive Sveta 82/714/EGS 
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1997/0335 (COD) 

SPOROČILO KOMISIJE 
EVROPSKEMU PARLAMENTU 

 
v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES 

 
o 

skupnem stališču Sveta o sprejetju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh in 

razveljavitvi Direktive Sveta 82/714/EGS 

1. OZADJE 

Datum predložitve predloga EP in Svetu (dokument COM(1997) 
644 konč. – 1997/00335 (COD): 

 
9. december 1997 

Datum mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora: 25. marec 1998 

Datum mnenja Evropskega parlamenta, prva obravnava: 20. oktober 1998 

Sprememba pravne podlage po začetku veljavnosti Amsterdamske 
pogodbe, s katero je bil uveden postopek soodločanja na področju 
prometa: 

 
 
1. maj 1999 

Datum potrditve mnenja Evropskega parlamenta, sprejetega na prvi 
obravnavi: 

 
16. september 1999 

Datum predložitve spremenjenega predloga:  
(dokument COM(2000) 419 konč.): 

 
19. julij 2000 

Datum delnega političnega soglasja Sveta v zvezi z operativnim 
delom osnutka direktive: 

 
9. december 2004 

Datum sprejetja skupnega stališča (soglasje): 23. februar 2006 

2. CILJ PREDLOGA KOMISIJE 

Namen spremembe predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 
Direktive 82/714/EGS z dne 4. oktobra 1982 o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za 
plovbo po celinskih plovnih poteh, ki jo je pripravila Komisija, je uskladiti tehnične zahteve 
Skupnosti za sodobne standarde, ki urejajo plovbo po Renu zaradi vzpostavitve enotnega 
sistema za celotno omrežje evropskih vodnih poti. Predlog bi moral tudi olajšati prilagajanje 
teh tehničnih zahtev v prihodnosti s pomočjo postopka komitologije in z vidika tehničnega 
napredka in spoznanj, ki izhajajo iz dela mednarodnih organizacij, zlasti Centralne komisije 
za plovbo po Renu (CCNR). 
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Za notranji trg in razvoj proste plovbe po vseh celinskih plovnih poteh v EU je potrebna 
harmonizacija ali uskladitev tehničnih in varnostnih predpisov v skladu z najvišjimi standardi. 
To bo ugodno vplivalo na prosti pretok blaga in pospešilo oblikovanje visokih varnostnih, 
okoljskih in družbenih standardov. Hkrati bo harmonizacija tehničnih predpisov in 
vzajemnega priznavanja spričeval izboljšala pogoje za pošteno konkurenco in vzpostavila 
enake pogoje za promet po celinskih plovnih poteh na enotnem trgu. 

3. PRIPOMBE NA SKUPNO STALIŠČE 

Med letoma 1999 in 2004 so bile razprave v Svetu ustavljene zaradi vprašanja o možnosti, da 
se plovba po Renu dovoli plovilom s spričevali Skupnosti. Medtem ko Revidirana konvencija 
o plovbi po Renu prej ni dovolila priznavanja spričeval, ki jih niso izdale obrežne države 
Rena in Belgija, se je to spremenilo s sprejetjem in začetkom veljavnosti (1. decembra 2004) 
Dodatnega protokola št. 7 zgoraj navedene konvencije. Ko je bila postavljena pravna podlaga 
za priznavanje spričeval, ki jih izdajo drugi organi in ne organi obrežnih držav Rena in 
Belgije, je Svet lahko dosegel delno politično soglasje o operativnem delu osnutka direktive 
in nekaj mesecev pozneje tudi o besedilu prilog.  

Svet je soglašal z glavnimi smernicami predloga Komisije, pri čemer je nekoliko spremenil 
besedilo nekaterih členov zaradi jasnosti ali zaradi upoštevanja pomislekov, ki so jih izrazile 
nekatere države članice. Komisija meni, da te spremembe ne spreminjajo ciljev njenega 
predloga. 

To skupno stališče ni samo trenutno stališče Sveta, ampak vključuje tudi skoraj vse 
spremembe Parlamenta iz prve obravnave.  

Večina teh sprememb je oblikovnih, včasih pa je treba nadomestiti besede, stavke, odstavke 
ali člene. Na primer, sprejeta je bila sprememba Parlamenta, s katero se določen datum, na 
katerega morajo države članice izvajati določbe, potrebne za skladnost z Direktivo, nadomesti 
z opredelitvijo tega datuma glede na datum objave. Zato je bilo sklicevanje na začetek 
veljavnosti Direktive vstavljeno v člene 3(1)(a), 5(5)(a), 8(1) in (2), 13(2) in (3), 22, 23 in 25, 
pa tudi v Priloge.  

Glede na to, da se tehnični napredek in razvoj, ki izhajata iz dela drugih mednarodnih 
organizacij, in sicer CCNR, nista ustavila med obdobjem “zimskega spanja” Direktive, je 
skupna delovna skupina, sestavljena iz strokovnjakov iz držav članic EU, CCNR in Evropske 
komisije, delala neprekinjeno od leta 2002, da bi prilagodila obsežne tehnične priloge k 
Direktivi. V tem postopku so bile v besedilo vstavljene tri nove priloge, ki so zdaj oštevilčene 
s 7, 8 in 9. Svet je izid tega dela vključil v skupno stališče.  

Svet je tudi sprejel spremembo Parlamenta, povzeto v spremenjenem predlogu Komisije, da 
se na seznamu opredelitev vstavi sklicevanje na potniška jadralna plovila (Priloga II, del I, 
poglavje 1, člen 1.01, točka 19). Poleg tega je bilo v Prilogi II k Direktivi dodano novo 
poglavje o potniških jadralnih plovilih (Priloga II, del II, poglavje 15a), ki ga je pripravila 
zgoraj navedena skupina strokovnjakov. 
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Število sprememb, ki jih je uvedel Svet, je omejeno in spremembe se lahko štejejo za skladne 
s cilji prvotnega predloga Komisije in njenega spremenjenega predloga. 

(1) Najpomembnejša sprememba se nanaša na člen 3 glede „obveznosti imetja 
spričevala“. Besedilo tega člena, ki predvideva enakovrednost med tehničnimi 
zahtevami, kakor so opredeljene v Prilogi II k Direktivi, in tehničnimi zahtevami, 
določenimi z uporabo Revidirane konvencije za plovbo po Renu, je posledica 
poglobljenih pripravljalnih razprav med Evropsko komisijo in državami članicami 
EU, ki so članice CCNR. Ta člen je temeljni kamen Direktive, ker zagotavlja, da 
spričevala, izdana v skladu s to direktivo Skupnosti, dajejo pravico za plovbo po 
Renu, enakovredno pravici, podeljeni v spričevalih, ki jih izdajajo obrežne države 
Rena in Belgija.  

(2) Komisija lahko podpre spremembo člena 5 glede „dodatnih ali zmanjšanih tehničnih 
zahtev za nekatera območja“, ki je bil spremenjen zaradi upoštevanja pomislekov 
nekaterih držav članic, ki želijo imeti možnost, da ne uporabijo prehodnih določb iz 
poglavja 24a Priloge II v primerih, ko bi njihova uporaba imela za posledico znižanje 
obstoječih nacionalnih varnostnih standardov.  

(3) Člen 19, ki se nanaša na „postopek odbora“, je bil spremenjen zaradi upoštevanja 
splošnih pravil za postopke odbora v skladu s členoma 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES. 

(4) S formalnega stališča je Svet spremenil predlog v postopek preoblikovanja in tako 
nadomestil sedanjo Direktivo 82/714/EGS. To pomeni, da besedilo vsebuje tudi 
člene sedanje direktive, ki niso bili spremenjeni, in da je bil dodan nov člen 25 o 
„razveljavitvi Direktive 82/714/EGS“. 

(5) Besedilo novega člena 27, ki se nanaša na „naslovnike“, je bilo spremenjeno zaradi 
zagotovitve, da se Direktiva naslavlja le na tiste države članice, ki imajo celinske 
plovne poti, kot so navedene v členu 1(1). Komisija lahko sprejme to omejitev. 

4. SKLEP 

Zaradi zgoraj navedenih razlogov Komisija meni, da skupno stališče, ki ga je 23. 2. 2006 
soglasno sprejel Svet, ne spreminja ciljev in pristopa njenega predloga in ga torej lahko 
podpre, zlasti zato, ker skupno stališče ustrezno upošteva spremembe, ki jih je Evropski 
parlament predlagal v prvi obravnavi, ter spremenjeno stališče Komisije.  

5. IZJAVA KOMISIJE 

Komisija je ob sprejemu skupnega stališča podala enostransko izjavo (glej Prilogo I).  
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PRILOGA I 

Izjava Komisije 

Komisija se obvezuje, da bo pri izvajanju te direktive tesno sodelovala s CCNR pri 
prilagajanju Prilog in uporabi Direktive s strani držav članic ter da bo upoštevala vse pobude, 
ki jih s tem v zvezi sprejme CCNR. 
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