Badania, analizy i zestawienie dostępności infrastruktury portów
i przystani jachtowych Pomorza Zachodniego dla ładowania łodzi
z napięciem elektrycznym.

I. OGÓLNY OPIS PRZYSTANI I PORTÓW JACHTOWYCH
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Porty i przystanie województwa zachodniopomorskiego
położone są w miejscach o wyjątkowych walorach
przyrodniczych i historyczno-kulturowych. Przygraniczne
położenie regionu oraz transgraniczność Zalewu
Szczecińskiego zdecydowanie podwyższają rangę portów i
przystani, nadając im charakter euroregionalnego obszaru
turystyki wodnej. Szczególny potencjał stanowi powiązanie
możliwości licznych żeglarskich wędrówek drogami wodnymi
śródlądowymi i morskimi (kanał Odra – Havela, Odra, Jezioro
Dąbie, Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński, cieśniny Piana,
Świna, Dziwna) z żeglugą po otwartym morzu.

PODZIAŁ PRZYSTANI, MARIN I PORTÓW
W ZALEŻNOŚCI OD FUNKCJI, STANDARDU I
POŁOŻENIA.



Podział przystani zgodnie z ich typem (porty jachtowe, mariny
i przystanie) zależy od jakości, potencjalnych funkcji,
standardu i poziomu przystani. Klasyfikacja ta służy ich
porównaniu. Kryteria są odmienne w zależności od cech
odnoszących się do położenia i wyposażenia.

⚓︎ PORT JACHTOWY


To zespół akwenów portowych,
hydrotechnicznych budowli
portowych, budowli lądowych
oraz urządzeń technicznych
zapewniających bezpieczny
postój i obsługę jachtów oraz
innych rekreacyjnych lub
turystycznych jednostek i urządzeń
pływających. Akwatorium
portowe powinno być zasłonięte
przed wpływem wiatrów, fal,
prądów i pochodu lodu. Wejście
do portu powinno być
odpowiednio oznaczone i
zapewnić bezpieczną żeglugę w
cięższych warunkach
pogodowych.

⚓︎

Usługi podstawowe dostępne w porcie
jachtowym (marinie) i otoczeniu:

⚓︎

Bosmanat portu,

⚓︎

Miejsca gościnne dla jachtów,

⚓︎

Zaplecze sanitarne WC + natryski,

⚓︎

Punkty poboru wody pitnej i energii
elektrycznej,

⚓︎

Śmietnik i odbiór ścieków w tym
zaolejonych,

⚓︎

Urządzenia do wodowania i wyciągania
jednostek, place do zimowania jednostek

⚓︎

Ogólnodostępne połączenia
telekomunikacyjne,

⚓︎

Parking i internet.

⚓︎ MARINA


Port jachtowy połączony z dopełniającą zabudową mieszkalną. Przez
dopełniającą zabudowę mieszkalną należy rozumieć pawilony lub
inne budynki klubowe i portowe zapewniające miejsca hotelowe,
sklepy, bary, kawiarnie i restauracje oraz wszelkie funkcje wymagane
przez tymczasowych lub stałych mieszkańców.

⚓︎ PRZYSTAŃ JACHTOWA




Miejsca postojowe dla jachtów lub
innych jednostek rekreacyjnych
przy nabrzeżach lub pomostach.
Przystań jachtowa winna
zapewniać w miarę bezpieczny
postój ilości 50 jednostek.
Przystanie oferują postój w celu
krótkiego pobytu na lądzie. Nie
przewiduje się tu praktycznie
stałych miejsc postojowych, a
liczba tych przeznaczonych dla
turystów jest ograniczona. Nie
istnieje tu serwis podstawowy,
oprócz punktu odbioru odpadów i
w idealnym przypadku tablicy
informacyjnej.

⚓︎ Usługi podstawowe przy
przystani turystycznej:
⚓︎ Zaplecze sanitarne WC +
natryski,
⚓︎ Punkty poboru wody pitnej,
⚓︎ Punkty poboru energii
elektrycznej,
⚓︎ Śmietnik.

⚓︎ WAŻNIEJSZE PORTY JACHTOWE,
MARINY I PRZYSTANIE POMORZA
ZACHODNIEGO.


Rzeka Odra: Nabrzeże Miejskie Gryfino, North-East Marina Szczecin, Bulwary
Nadodrzańskie Szczecin, Marina Gocław;



Jezioro Dąbie: Marina Pogoń Szczecin, Centrum Żeglarskie, Camping Marina
PTTK, Kooperatywa Armatorów (HOM Szczecin), Marina Dąbie – Port Jachtowy
Sun and Sail, Jacht Klub AZS Szczecin, Marina Club, Marina Lubczyna;



Zalew Szczeciński: Przystań Łunowo, Łunowo Port Jachtowy, Wapnica –
Międzyzdroje, Marina Wolin, Marina Nowe Warpno, Marina Trzebież, Marina
Kamień Pomorski, Stepnica Kanał Młyński, Stepnica Nowa Marina im. Kpt.
Roberta Hilgendorfa;



Morze Bałtyckie: Port Morski Darłowo, Kołobrzeg Marina Solna, Port Dźwirzyno,
Port Mrzeżyno, Marina Dziwnów, Świnoujście Port Północny.

PRZYSTAŃ ŁUNOWO

PORT MORSKI DARŁOWO

II. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE I PRAWNE SYSTEMÓW
PRZYŁĄCZENIOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO
ŁADOWANIA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH Z LĄDU.



W trakcie rejsu instalacje łodzi zasilane są z autonomicznych
źródeł zainstalowanych na pokładzie jednostki, jednak
podczas postoju w portach ich właściciele chcieliby mieć
możliwość podłączenia się do zewnętrznej sieci zasilającej.
Dlatego też właściciele portów coraz częściej decydują się
na doprowadzenie energii elektrycznej do nabrzeży, przy
których cumują jachty lub łodzie motorowe.



⚓︎ UWARUNKOWANIA
TECHNICZNE

W normie PN-HD 60364-7-709:2010 zawarte
zostały szczegółowe wymagania dotyczące
zasilania portów, marin i podobnych lokalizacji
służących do zaopatrzenia w energię
elektryczną łodzi wypoczynkowych oraz łodzi
mieszkalnych. Wymagania te odnoszą się
jedynie do instalacji znajdujących się na
nabrzeżach. Według powyższej normy jako
łódź wypoczynkową należy rozumieć
jakąkolwiek łódź, statek, jacht, motorówkę, łódź
mieszkalną lub inną jednostkę pływającą
używaną wyłącznie do sportu lub wypoczynku.
Zawarte w normie wytyczne nie obejmują
wewnętrznych instalacji łodzi wypoczynkowych
i dużych pływających jednostek handlowych.

⚓︎ NAPIĘCIE
ZASILAJĄCE



Zgodnie z wymaganiami normy znamionowa wartość
napięcia zasilającego nie powinna przekraczać
Uf = 250 V w obwodach jednofazowych oraz UN = 690 V
w obwodach trójfazowych.



Wszystkie rozdzielnice powinny być umieszczane w taki
sposób, aby uniknąć fal wodnych powodowanych
cumowaniem jednostek pływających lub całkowitego
zanurzenia w wodzie. Wybierając rozdzielnice, które
będą umieszczone na nabrzeżu, należy pamiętać o
wybraniu materiałów odpornych na korozję. Istotnym
zagadnieniem jest również zapewnienie odpowiedniej
wytrzymałości mechanicznej. Wymaga się, aby osprzęt
elektryczny wykorzystywany do zasilania jednostek
pływających posiadał wytrzymałość co najmniej na
poziomie IK 07. Ponadto wskazane jest zastosowanie
rozwiązań zapewniających dobrą widoczność punktów
przyłączenia w nocy. Można to osiągnąć, montując
dodatkowe
oświetlenie
w
samych
punktach
przyłączeniowych (rozdzielnicach) lub lokalizując
rozdzielnicę w pobliżu zewnętrznych źródeł światła.

ELEMENTY SKŁADOWE
INSTALACJI
PODŁĄCZENIA JEDNOSTEK
PŁYWAJĄCYCH DO SIECI,
GDZIE:
A – ROZDZIELNICA ZASILAJĄCA,
B – GNIAZDO ZASILAJĄCE,

C – WTYCZKA,
D – WTYCZKA JEDNOSTKI
PŁYWAJĄCEJ,
E – GNIAZDO JEDNOSTKI
PŁYWAJĄCEJ,
F – ZŁĄCZE WTYKOWE JEDNOSTKI
PŁYWAJĄCEJ.

⚓︎ WYMAGA SIĘ, ABY
GNIAZDA ZASTOSOWANE
W OBWODACH
ZASILAJĄCYCH JEDNOSTKI
PŁYWAJĄCE SPEŁNIAŁY
NASTĘPUJĄCE NORMY



Gniazda o prądzie znamionowym do 63 A
powinny być zgodne z normą EN 60309-2 i 603094;



Gniazda o prądzie znamionowym ponad 63 A
powinny być zgodne z normą EN 60309-1 i 603094;



Gniazda dwunapięciowe 230/400 V powinny być
zgodne z normą EN 60309-1 i EN 60309-4.



W portach, podobnych lokalizacjach lub tam,
gdzie zamienność nie jest wymagana, gniazda
powinny być zgodne z normami EN 60309-1 i EN
60309-4 lub EN 60309-2 i EN 60309-4.



Zarówno w przystaniach, jak i w portach i
podobnych lokalizacjach można użytkować
gniazda wtyczkowe przeznaczone do
użytkowania w warunkach domowych pod
warunkiem, że ich prąd nie przekracza 16 A.

⚓︎ OCHRONA
PRZECIWPORAŻENIOWA


•W zakresie ochrony podstawowej w instalacjach
elektrycznych zasilania jednostek pływających
nie można stosować przeszkód lub umieszczenia
poza zasięgiem. Podstawowym środkiem ochrony
w tym przypadku jest izolacja podstawowa oraz
zastosowanie obudów. Należy jednak pamiętać,
że elementy ochrony podstawowej powinny
spełniać wymagania przez cały przewidywany
okres użytkowania instalacji w niekorzystnych
warunkach środowiskowych, jakie występują w
portach i marinach. Warunkuje to dobór
materiałów wykorzystywanych w ochronie
podstawowej np. na elementy konstrukcyjne
stosowanych obudów.

• W zakresie ochrony przy uszko
dzeniu zalecane jest wykorzyst
anie środka ochrony poprzez s
amoczynne wyłączenie zasila
nia lub separację elektryczną.

⚓︎ PRZYKŁAD
ROZDZIELNICY
ELEKTRYCZNEJ
PRZEZNACZONEJ DO
ZASILANIA JEDNOSTEK
PŁYWAJĄCYCH
Z WBUDOWANYM
ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA

III. DOSTĘPNOŚĆ GNIAZD ELEKTRYCZNYCH W WYBRANYCH
PORTACH JACHTOWYCH, MARINACH I PRZYSTANIACH POMORZA
ZACHODNIEGO. SYSTEM OPŁAT

1. Gryfino – Nabrzeże Miejskie – 48 gniazd 16A/230 V; (opłata wg licznika).
2. Szczecin – Port Jachtowy – Marina North East - 83 gniazd 16A/230V; (karta mag.).
3. Szczecin – Nabrzeże Starówka – 8 gniazd 32A/230V i 6 gniazd 63A/400V; (karta mag.).

4. Szczecin - HOM - Kooperatywa Armatorów – 48 gniazd 16A/230V; (wliczona w postój).
5. Szczecin – Nowa Marina Dąbie - Sun and Sail – 164 gniazd 16A/230V; (ryczałt).
6. Szczecin – Marina Pogoń – 212 gniazd 16A/230 i 4 gniazda 64A/400V; (wliczona w
postój).

7. Lubczyna – Przystań OSiR – 100 gniazd 16A/230V; (karta magnetyczna).
8. Stepnica – Kanał Młyński – 132 gniazd 16A/230V; (karta magnetyczna).
9. Stepnica – Przystań im. Kpt. R. Hilgendorfa – 56 gniazd 16A/230V; (karta
mag.).
10. Łunowo – Przystań Żeglarska – 12 gniazd 16A/230V i 1 gniazdo
32A/400V;(gotówka).
11. Kamień Pomorski – Marina – 240 gniazd 16A/230 V; (ryczałt).
12. Trzebież – Marina – 88 gniazd 16A/230V; (wliczona w postój).
13. Darłowo – Port Morski – 90 gniazd 16A/230V i 30 gniazd 16A/400 V;
(wliczona w postój).

⚓︎ PODSUMO︎WANIE
︎


Rozwój gospodarki dzięki między innymi funduszom strukturalnym
spowodował rozwój i modernizację infrastruktury turystycznej,
która przekłada się wzrost konkurencyjności miejscowości i
regionów. Dotyczy to również infrastruktury przystani, marin i
portów jachtowych Pomorza Zachodniego. Wzrost znaczenia
ekologii i poszukiwań niskoemisyjnych źródeł energii powoduje
celowość poszukiwań alternatywnych i bardziej „zielonych”.



Porty jachtowe, mariny i w mniejszym stopniu małe przystanie
Pomorza Zachodniego są przystosowane do zaopatrywania łodzi
w energię elektryczną.



Najczęściej na pływających pomostach bądź na lądzie
przystanie wyposażone są w nowocześnie słupki energetyczne
bądź energetyczno-wodne stanowiące nierzadko elementy
małej architektury. Proste, bezpieczne i funkcjonalne urządzenia
jakimi są słupki energetyczne oferują gniazda „żeglarskie” jaki i te
znane nam z gospodarstw domowych. Zabezpieczenia
energetyczne wykonywane zgodnie z normami projektowymi
spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.



Obecnie większość przystani dysponuje zapasem mocy,
infrastruktura energetyczna jest wystarczająca.

