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Prezente1e Reguli ale Registrului Naval Român (RNR), au fost aprobate 1n conformitate 
cu prevederile legale şi intră in vigoare de la data de 1 ianuarie 1993. 

Textul acestor Reguli a fost elaborat şi pus de acord I.n colaborare cu următoarele Orga-
nizaţii pentru Supravegherea Tehnică şi Clasifica rea NavelOi (OSTC) : 

- Registrul Naval Bulgar ; 
- Registrul Naval Cehoslovac; 
- Biroul Maritim Administrativ al RP.C. Coreene; 
- Societatea de Revizie şi Clasificare a Navela. din Germania; 
- Registrul Naval Iugoslav; 
- Inspecţia Generală pentru Transport a Republicii Ungare; 
- Registrul Naval din Federaţia Rusă. 

- Registrul Fluvial al Federaţiei Ruse. 
In prezenta ediţie a Regulilor RNR, dacă după un număr de referinţă este pusă o steluţă-r1, 

aceasta a re semnificaţia că există unele diferenţe de fond Intre respectivele cerinţe din Regulile 
RNR şi cele din textul de bază al exemplelor de control puse de acord intre QSTC-uri. Acestea con
S tituie particularităţi naţionale ale RNR. De asemenea dacă după un număr de referinţă este pusă 
o linie (-), care marchează absenţa textului respec tiv in Regulile RNR, aceasta are semnificaţia că 
respectivele cerinţe se pot găsi numai in ediţiile naţionale ale Regulilor unora dintre aSTe-urile sus
menţionate. 
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Informaţii generale asu.pra activităţilor RNR 

INFORMAŢII GENERALE 

Registrul Naval Român (RNR) a fost infiinţat in 1965 şi re
cunoscut prin legislaţia română. Prin hotărîrea nr. 302 din 24 
aprilie 1991, a guvernului României, Registrul Naval Român s-a 
organizat şi funcţionează ca regie autonomă (RNRN-R.A.), fiind 
organul tehnic specializat din România cu următoarele atribu
ţiuni: 

- supravegherea tehnică, clasificarea şi ccrtlficarea, pc baza 
propriilor reguli şi prescripţii a navelor maritime, navelor Huviale 
ş i unităţilor mobile de foraj marin în timpul construcţiei, recon
strucţiei şi reparării precum şi in exploatare; 

- supravegherea t~lmică şi certificarea containerelor, mate
rialelor şi echipamentelor pentru construcţii de nave; 

- supravegherea tchnică şi certifica rea materialelor, echipa
mentelor, instalaţiilor şi construcţiilor metalice; 

- elaborarea şi perfecţionarea regulilor şi prescripţiilor şi re
alizarea, în colaborare cu instituţii specializate, a unor lucrări de 
cercet~re ştiinţificu în scopul dezvoltării şi perfecţionării regulilor 
sale. 

Prin specificul activităţil o r sa]e Registrul Naval Român este 
organul tehnic specializat imputernicit de guvernul României să 
erectueze supravegherea tehnică a navelor sub pavilion românesc 
şi să elibereze certificatele şi documentele cerute de convenţiile 
internaţionale Ia C:lrc România este parte. In acelaşi timp, RNR 
poate fi imputernicit şi de alte guverne să efectueze servicii simi
lare la navele sub pavilionullor. 

Conducerea Registrului Naval Român es te asigurată de un 
Consiliu de administraţie alcătuit din 11 membri. 

Ministerul Transporturilor repl"ezintă interesele statului în ca
drul Consiliului de administraţie al RNR. 

Regulile şi publicaţiile RNR sint aprobate de Consiliul tehnic 
al RNR, care este format din specialişti În domeniul construcţiilor 
navale şi al transporturilor navale din România. 

Componenţa şi regulamentul de funcţionare a Consiliului teh
nic sint aprobate de Consiliul de administraţie. 

Conducerea executivă a Registrului Naval Romăn este asigu
rată de un director general, un director tehnic, un director coope
rare şi un director economic. 

Personalul RNR trebuie să se supună prevederilor statutului 
de organizare şi funcţionare a RNR, aprobat de Consiliul de ad. 
ministraţie. 

Pentru rcaljzarea activităţilor sale, RNR intreţine relaţii de 
colaborare cu parteneri români şi străini pe baze contractuale. 
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Informaţii generale a.supra activitdtilor RNR 

CONSIUUL DE ADMINISTRAŢIE 

Preşedi nte 

Dipl. ing. Nicolae Zamfir 

Vicep reşedinte 

Dipl. ing. Petre PLEŞCAN 

Membrii 

1. Cle. Cdlin MARINESCU 

- Director General al Registrului Naval Român 

- Director Tehnio al Registrului Naval Român 

- Secretar de Stat, Şef al Departamentului Tran
sporturilor Navale, 

2. Dipl. ing. Anghel NEACŞU - Reprezentant al Ministerului Transporturilor 

3. Ee. Aurelia IUG 

4. Dipl. ing. Ştefan POPA 

- Reprezentant al Ministerului Economei şi Finan
ţelor 

- Reprezentant al Ministerului Comerţului şi Tu. 
rismului 

5. Dipl. ing. Corneliu CLOŞCA - Director Tehnic, Institutul de Cercetări şi Pro
iectări Navale Galaţi 

6. Dipl. ing. Radu POPICA 

7. Prof. dI'. ing. Valeriu 
CEANGA 

8. Ee. Victor NETA 

- Director Tehnic, Compania de Navigaţie Maritimă 
NAVROM S.A. Constanţa 

- Şef Catedra de Construcţii Navale, Universitatea 
Galaţi 

- Director Economic, Registrul Naval Român 

9. JI'. Maria CONSTANTJNOIU- Consilier Juridic principal, Registrul Naval 
Român 



 
 
 
 
 

Informaţii ge nerale asu pra activită ţilor RNR 

CONSILIUL TEHNIC 

Preşedintele Consiliului tehnic .al RNR este directorul general al RNR. 

Membrii Consiliului sint specialişti din domeniul construcţiilor şi tran 
sporturilor navale ş.i din alte domenii, sint nominalizaţi de Coll.9iliul de 
administraţie. Membrii Consiliului provin din: 

- Centralul RNR; 

- Universitatea Galaţi; 

- Institutul de Marină Civilă Constanta; 

- Departamentul Transporturilor Navale; 

- Institutul de Sudar.e şi mcercări de Materiale Timişoara; 

- Institutul de Cercetări Metalurgice Bucureşti ; 

- Şantierul Naval Galaţi; 

- Comandamentul Pompierilor Bucureşti. 

5 



 
 
 
 
 

6 Informaţii. generale asupra activitătilor RNR 

CENTRALUL RNR 

77113 Bucureşti B-dul Dinicu Golescu , ur,38 

Telex: 10256 HNR R Telef,n:: 6377323 

Director General 

Director Tehnic 

Director Economic 

Director Cooperare 

Dipl. ing. Nicolae Zamfi r 
Telefon: 6 17.05.50 

DipL ing. Petre Pleşcan 
Telefon ~ 617.05.50 

Ee. Victor Neta 
Telefon: 638.7 1.61 

Telefon: 614.6·1.31 

Compartiment supraveghere tehnică, c1asiHcare. certificaTe nave, unităţi Telefon: 6 17.G4.00 
mobile de roraj marin, containcrc 

Compartiment reguli registru, reglementări internaţionale. avizări documcn- Telefon: 614.G1.97 
taţii, asigurarea calitătii 

Compartiment supraveghere tehnică produse idustriale şi materiale Telefon: 61'1.61.97 

Oficiu de calcul electronic Telefon: 618.02.90/296 

Compartiment documentare tehnică şi ed itare publicaţii RNR Telefon: 637.63.60 

Compartiment financiar-contabil şi administrativ Telefon: 638.71.61 

Compartiment organizare, dezvoltare ş i personal Telefon: 618.25.79 

Compartiment marketing, relaţi i internaţionale şi contracte Telefon: 614.64.31 



 

 
 
 
 

Informaţii generale aAupro activităţilor RNR 

INSPECTORATE ŞI SECTOARE RNR 

8711 AGIGEA 
lnci t ă port 

5500 BACĂU 
Str. Republicii nr.199 

·1.100 mSTRIŢA 
Str. Narciselor nr. 1 

1725 nOCşA 
Str. Uzinei nr. 1 

6800 BOTOŞANI 
Str. :Marchian n r. 1 

2200 llHAŞOV 
B-dul 15 Noiembrie nr. 78 

6100 BRAILA 
Str. Fabrieilor nr.22 

771 13 BUCUREŞTI 
B-dul Dinieu Goleseu nr. 38. 
secI. 1 

5100 BuzI U 
Aleea Industriilor nr. 1 

8625 CEHNAVODĂ 
Str. Canalului nr. 11 

3400 CLUJ-NAPOCA 
Str. Fabrica de Chibritur! nr.S-l 

8700 COl\"STANŢA 
Incintă Port 

1100 CHAIOVA 
Str. Tehnicii Ilr. 1 

1500 nnOBETA TUIl.NU-SEVEfilN 
Calea Timişoarei nr.204 

6200 GALA ŢI (Gara Fln\'iaIă) 
Str. Port.ului nr. 3·1 

8375 GtUHGlU 
Str. Portuhli or. 2 
Gara f1u\'i~Iă 

6600 I .AŞI 
SIr. Ştefan oei Mare nr.49 

8727 MANGALlA 
Santierul Naval ,,2 Mai" 
Str. Portului nr. 1 

Phonc: 0917-82200/50 

Phone: 093 1-55221 
Telex : 21307 pentru RN.R. 

Phone: 0990-50155 
Telex: 37208 pentr u R.N.R 

Phone: ()f)64-3379.1/294 
Telex: 71\252 pentru R.N.R. 

Phone: 0985-16092 
Telex: 2·1205 pentru RN. R. 

P hone: 0921-3571 1 
Telex: 6127\) pentru RN.R. 

PhoIle: 094·6-35525/ 129 
Telex: 552·12 pentru RN.R 

Phone: 01 lî-182G79 
Telex: 10256 

Phone: 097'1-27951 
Telex: 56229 pentru R.N.R. 

Phone: 0912-370·17 

Phone: 0951-31915 
Telex: 31222 pe nl ru R.N.R. 

Phone: 0916-13043 
16970/330 

Telex: 1-1358 

Phone: 0941-46538 
Telex: ·11323 pentru 

Phone: r.978- 12968 
17151/143 

Telex: '12218 pentru 

Pholle: 0931- 11808 
Tele:.:: 51332 

Phone: 0912-11961 
Telex: 15712 
Phone: 09 12-13475 

Phone: n98 1-14585 
Telex: 22228 

Phone: (1917/51442 
Telex: l ,tG28 pentru 

R.N.!l. 

RN.R. 

R.N.R 
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8 I n-formaţii generaIe asupra activităţilor RNR 

8735 MIDIA 
Şa n tierul Naval 
NEAGRĂ" S.A. 

.. MAHEA 

1271 ~IORENI 
Str. 22 Decembrie nr. 60 

8350 OLTENITA 
Str. Portului Dr. 2G 

1 5~ 3 OR ŞOVA 
Str. Gări i nr.2 

5GOO }' IATHA NEAMŢ 
Aleea Viforul ui nr. 14 

0300 PITEŞTI 
Str. T. Vladimircscu nr. 115 

2GOO I'LOlESTl 
Str. DepouluÎ n r.I4-113 

1700 UEşrrA 
Str. Golului nr. 

3UOO SATU iUAflE 
Str. Uzinei nr. 35 

2100 SIBI U 
Str. Ocnei nr.33 

8829 S ULINA 
In ci ntă Ateliere nr. 1 

1900 TBlIŞOAJlA 
B-dul Repu blici i or. 21 

0200 TIJlGOVlŞTE 
Str. 23 August fir. 20 

4300 TlnG u lI U llEŞ 
Str. Budiul ui or.08 

8800 TULCEA 
Str. Portului nr. fi 

Phone : t917-6Co152 

Phone: f 1J2G-E5GCO/ l.i,1 
Telex: 1i253 pentru RN.R. 

Phonc: COIIJ-I0325/57 
Telex: 8 1114 pentru RN.R. 

Phonc: 0979-6 1622 
621J 15/35 

Telex: 426 12 pentru RN.R. 

Phone: (936-2.1487 
Telex: 25276 ptntru R N.n.. 

Phone: 0976-30766, 
30800/ 166 

Phone. CFR: 8411347 
Telex: 182-14 pe ntru RN.n. 

Phone: (971-.13651 /25'.1 
Telex: 19337 pe ntru RN.n. 

Phone: G9fi.1-126·16 17 111 /92 
31083/39 

Telex: 74277 

Phone: C997-33·t56/ J 2G 
Telex: 38212 pe nt ru RN.R 

Phone: 092·1-3 180·'1 
32011 /2·17 

Telex: 69311 pentru RN.R. · 

Phone: G9 15··13430 
·13 10 1/ 1.\ 

P hone: 0961-12169, 
36582 

Telex: 71 323 pentru RN. R. 

Phone: 0926-17116 
Telex: 17236 pentr u RN.R. 

Phone: 0954-21007, 
32 131 

Telex: 65284 pentru RN.R 

Phone: 0915- 15671 
Telex: 52258 pentru RN.R. 



 
 
 
 
 

lnfomiaţii generale asu.pra activităţilor RNR 9 

PUBLICAŢIILE REGISTRULUI NAVAL ROMAN 

ltEGI;Ll GENERALE DE SUPHA\;EGIIEHE 
1990 

IIEf;t 'LI l 'ENTRU CLASIPICAHEA ŞI CON~ 
STHUCŢIA NAVELOR MAHlTum 

I'n rlea 1\-1 

l 'arl~'a .\-1.1 
.'urll'a A-tTI 

l'arlt'a A-IV 
"arll'a A-\' 
I'n rt~'a A-rl 

I'u r l~'a A-\,I[ 

l'urlt'a A-\'1I1 

I'«rten "·lX 
1'lIfl('a A-:\ 

1'lIfll'1\ A-Xl 

l'nrlt' l ~ )\-\11 

1'''fll'lI .\-Xlll 
l'I\rlt'L1 A-SIV 

r",II'1I /\.\: \' 
,ilUlfln j\-X \'[ 

19nO 

ClasifiC:lrt'a 
Corp 
Instala\ii. echi pamente 
şi dotări 

Stabilitate 
Compartimente 
Pro tecţia contra incendiil or 
Instala I.ji de maşini 
Instalaţii cu tubulaturi 
Maşini şi mecanisme 
Căldări, schimbătoare de 
căldură şi recipiente sub 
presiune 
Echipamente electroteh
nice 
Instalaţii frigorifice 
Materiale 
Suda rea 
Automatizarea 
Conslrucna şi rezistenţa 
corpuh,i na" .. elor şi bărcilor 
din m:llerial plastic armat 
cu fibre de sticlă (ed. 1978-
separată) 

JII·:tlUU l'ENTHU ECllIP"\iUENTE 
t :nNPOlUfE CONVENŢIILOR ALE NAVE

LOII !IAIUTlME 

It"ttlll 11-( 

rl'''' II-II 
l'aU.,. 1I·!Il 
fi.tlon 11·1 V 
,IJ"'!'In II-V 

1990 

Supravegherea 
Mijloace de salvare 
Mi jloace de semnalizare 
Echipamt'nte radio 
1':rhip:l1lH'ntc de navigaţie 

JlEGULl PENTR U INSTAI .. Al'ULE DE HlDlCARE 
ALE NAVELOn i\1AIUTIl't(E 

Partea f> IU 

1990 

Instala\ii de ridicare ale 
navelor maritime 

HEG ULI l'E:\ITR U CLASIFlCAHEA ŞI CON
STH UCŢIA NAVEI,OU tiE NA\'JGAl'lE 

INTEnIOAHA 

Partea I 
Partea II 
Partea lii 

Partea IV 
Partell V 
Partea VI 
Partea VU 
Pari ea VIlI 
I'artea IX 
I'artea X 

ln92 

Clasificarea 
Corp 
Instalaţii, echipamente şi 
dotări 
Stabilitate-nord liber 
Protecţia contra incediilor 
Instalaţii de maşini 

Instalaţii cu tubulaturi 
Maşini şi mecanisme 
Echipamente electrotehnice 
Echipamente de navigaţie 
şi mijloace de semnalizare 

KOTĂ: Următoarele părţi din REGUL IL E 
PENTRU CLASIFICAREA ŞI CONSTRUC
ŢIA N.4 VELOR MARITIME se aplică, de 
asemenea, şi navelor de navi gaţ ie interioară: 

Parlea A-X 

l'mlea A-XliI 
Partea A-XIV 
Partea A-XV 

Căldări, schimbătoare de 
căldură şi ,rccipiente sub 
presi unc 
Materiale 
Sudart'a 
Automatizare 

Se aplică de asemenea navelor de navigaţie 
interioară REGUL ILE PENTRU INSTALA
TIILE DE RIDICARE ALE NAVELOR MA
RITIME 

* 

REGULI PENTR U COKSTRUCŢIA ŞI SUPRA VE
GH E HEA A}IDAHCAŢIUKILon 

luaU 



 
 
 
 
 

10 Informaţii generale asupra activităţilor RNR 

HEG ULI lJENTH U CI.ASIFICt\HEA ŞI CON· 
STIIUqlA UNITĂŢI LOII MOBILE DE POIIAJ 

J\lAnIN 
1992 

Partea UUPM·l Clasificarea 
l'artea t!lHFM-1I Corp 
Par tea UlUFM-lIl Instalaţii. echipamente , i 

dotări 

I'arlea Ul\IFM-IV Stabilitate 
I'art ea UMPJ\I·'· Com parliment are 
llarlcfI Ul\IF:\I-VI Protecţia contra incendiilor 
)':trte:l UMF~I.\·Il Instalaţ ii de maşini şi tu-

bulaturi 
}'arlca UMPlU·nU Echipamente electrice 
I'lHl ca r:UPM·D.: r.lateri alc 
l)arlca UAlP:\I-X Sudarea 
Pa rl ea UMI~ i\l / EC-1 :'I !ijloace de sah-are 
Parlea t1MPi\l /EC.II :'>Ii jloace de se mn alizare 
Partea UMPM/EC-llI Echipamente ra dio 
I'arlr i! Ui\lF'M/EC~ l\' Echipamrnte de navig-aţie 
Purlell t:i\lFi\I/ BL I3urdul liber al UMFJ\I 

UE(irLi l'E~l'nu CONSTRUCŢIA CONTA1~"E
HELon 

"fi rlea Q-! 
1':lr1r ;l Q-[l 
PaTl ca Q-III 
Parlr:l 0-1\' 
Parte" Q-" 
Parll'a (}-\'( 

1:387 

neguli generale 
Clllllaine re de uz general 
Conlainere izoterme 
Cenl ai ncre-cisternă 
CO lltai nere-plalrormă 
Cuntaine re pen tru măruri 

in \ rac 
~upra\eghcr .. a lehnică a 
cunlaine rclor in exploata re 
E\ecu\ia accesoriilor va
male ale eontainerelor 

HF.(;n,I l)E~TnU VHE VENlREA POLUARII 
DE CATRE NAVE 

(eon.strlu'lie ~i ech ip:J111cntc) 

I'artefi 1'01..1 
I'arlea 11()I,-Il 

Partea POL-III 

I':trtra POL·IV 

HIU8 

Reguli de supra\'eghere 
Cerinţe prh:i nd conslruc
ţia corpului, echipamente
lor şi inshlaţiilor pentru 
prevenirea poluării cu hidra
carburi 
Ce rinţele prÎ\'ind construc
ţia corpului. echipamenLe
lor şi insta l aţ i ilor pentru 
prevenirl"a po l uări i (' 11 su b
slanţe nocive lichide tra n
sportale in \'fac 
Cerintc refcritoare la in
stalaţiile şi echipamentele 
navelor şi care sin t desti
natc pr<"ve nirii poluării cu 
ape 117.ale 

Parte:t POL-V Ce rinţel e referitoare la in
stalaţiile şi echipamentele 
aflale la bordul na\'cl of 
ş i care sint desti nate pre
\'c nirii polării cu gunoi 

nEG UU PENTR U TRANSPORTUL 
CE IlEALELon iN vnAC 

19BO 

PRESCIUPŢII SUPLIMENTARE LA BEG ULI 

GRUPA 1 

1-86( 1.02) 

2-86( 1.02) 

3-U6( 1.02) 

6-U6( 1.09) 

7-86(1.09) 

8-86( 1.09) 

1 O-UG( 1.09) 

12·UG( 1.02) 

15-66(1.06) 

9-C6( 1.I3) 

"3-llr(l.11) 
53-U6(1,01) 

55-UC( 1.O~) 

:JS.UG(1.02) 

57-C6( 1.0-' ) 

lNDIlUMAHI AJ UTATOAIlE 

Nod uri de strucuri la navele pcn_ 
tru transpo rtul containerelor. R o
Ro, OBO etc. 
Metodologie de calcul la torsi une 
a n avelor cu deschideri mari In 
punlc 
Metodologie pentru calculul apor
tului ramelor longitudinale con
tinue ale guril or de magazi i la 
modulu l de rezistenţă al sec
tiun ii transversale a corpului na
velor maritime 
Măsurarea sensibilităţii radiore
ceptoarel<,r , 
Determinarea abaterii de frecven
\ă a emiţătorulu i sau receptorului 
Determinarea distantei de- ac
tiune a rad i o-t'mil~t(l~rt'l!l r ('\1 

tipuri .de emi5illui .\2:-\; A:iE; 
H2A; H3A 
Prolec\ia anticorozid a ('ch ipa
mentelor eleei rotehniee si elec
troni ce in execu tie na\·al5. 
M(' t odologia dcterminării sarcini
lor hidrodinamicc la tancurile par
ţial umplute 
«'rin\e pentru laine de material 
plastic utili7.ale la montarea maşi
nilor pe posta ment la navă 
\Ictoul" recomandate prntru cal
eu!ul instabţiilor de ridicare nava-
le . 

Met3.Jizar('a prin pulverizare 
D~,tcrminarea l'xperimentală a 
momentuh. i dc redresare produ s 
de tancurile dc amortizare a ru· 
liului 
Verificarea s t abil it ăţii ele mente
lor de s t ructură ale corpului na
velo r 
Normă pentru analiza structuril or 
de r('Zisten\ă idealizate in reţele 
de grinzi ale corpului navelor 
maritime 
J\lctodolcgie de calcul şi apreciere 
a stabilităţi i navei p!' "al uri din 
pupa 



 
 
 
 
 

S8-nCt1.02) 

59-9ft(1.0') 

GRUIJA II 

lG~Br,(2.0I,) 

1 IJ·Ur,(2.0 '1) 

:!O-III;(~.fJ:j) 

~:.!-llli(:!.cI:O) 

• "·lIfi(2.0r.) 

ltl'i.11r.(2.fHi) 

RfI.IIU(:!.Uli) 

KI·HII(U.II) 

~U . UII(!!.Oll) 

IIA.IO(U.oll) 

Informaţii generale asupra activităţilor RNR Il 

TIufuri i'nbinate e.lastic 

Cerinţele pentru verificarea supli. 
mentară a stabililă~ii rcmorche
relor maritime care electuează ope
raţii porluare 

NOHllE TEHN ICE 

Determinarea pozi\iei centrului de 
greutate ai navei prin proba de 
inc1inări. 

Calculul influenţei suprafetelor li
bere lichide asupra stabilităţii na
vei. 

Dcterminarea momentului de dis
t.urnare al navei. 

Metoda de incercare a comportării 
la foc a materialelor textile sus
pendate şi a voalurilor de perdele 
utilizate pentru amenajarea inte
rioară a navei. 

Incercarea construcţiil or de pro
tecţie contra incendiilor. 

Metoda de incercare la i ncom
bustibilitate a materialelor pentru 
construcţii navale. 

Metoda de incercare a materialelor 
pentru construcţii navale. 

t-.fetoda de Încercare la inf!amabi
litate a invelişurilor de punte. 

I nspecţia şi repararea elicelor. 

Supravegherea motoarelor cu com
bustie internă executate in serie. 

Turbosuflante produse in serie 
pentru motoarele cu eombustie 
internă. 

Verificarea ;;udabilitătii tablelor 
acoperite cu grunduri de protecţie. 
Valorile parametrilor mecanici şi 
('leclrici ce se verifică in cursul 
Încercării produselor şi instalaţiei 
{'lectrice a navei. 

tnc{'rcarea echipamcntelor de ra~ 
<lin-comunieaţ.ii şi de navigaţie. 

Constructia cablurilor electrice na_ 
vule 

3IB-nG(2.09) Inccrcările cahlurilor electr ice na
yale 

32·n6(2.01) Delcrminarea inflamabilităţii ma
terialclor electroizolante. 

:H-86(~.OI) Aprobarea programelor pentru ma
~inilc cleei ranice de ca! eul şi veri
ficarea calculelor cu ajutorul pro
gramelor. 

3ti·nC(2.11) Incercarea rezistenţei sudurilor fa
ţă de [isurarea la rece. 

36.Ufi(2.11) Ineerc:lTea comportării la coro
ziune a probelor sudate. 

37.06(2.1 1) Incercarea rapida a comportării 
la coroziune a probelor sudate. 

38·116{2. ll) Procedura de autorizare a sudo
rilor. 

39.06(2.0D) Incercarea echipamentelor de au
tomatizare (control, comandă, indi
carc, semnalizare). 

42·86(2.11) Prescripţij privind sudarea şi tă
ierea sub apă. 

52-86(2.0?o) Determinarea numărului maxim 
de pasageri ce poate fi ambarcat la 
bordul nayelor {luviale care efec
tuează transporturi de pasageri. 

GO~90(2.05) Prescripţii pentru proiectarea, con
strucţia şi exploatarea instalaţiilor 
de gaz inert. 

61·90(2.06) Prescript.ii privind cerinţele con
structiye şi incercarea grupului de 
propulsie pentru bărci de salvare 
şi urgenţă . 

CATALOG DE MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE 
ACCEPTATE DE REGISTRUL NAVAL ROJ\IAN 

HEGISTRUL NAVELOR MAmTUlE 

HEGISTRUL NAVELOR DE NAVIGAŢIE IN~ 
TERlOAIlA 

BULETIN TEHNIC 



 
 
 
 
 

12 Informaţii generale asupra activită ţilor RNR 

PROGRAME TEHNICE DE CALCUL 

SiSlcmn! inror lilatie 

n.N.n. 510 

n .i\:.H. 520 

B.N.n. 530 

Teoria na\'cÎ 

n. N.n.I OO 

H.N.H. III 

Baza de dale tehnice a navclor 
marit ime şi de navigaţi e i n t.erioară 
supraycgheate şÎ clasificate de 
n..N.n. 
Baza de date tehnice a produselor 
na .... alc acceptate dc RN.R. 
Baza de dale referitoare la inspec
\i ile de clasi ficare şi statutare efec
lua le de R.N. R. la nave mari
time. 

Program de calcul a curbe lor hi
drostalice şi de stabilitate a M· 

velor. 
P~chd de programe pent ru veri
ficarea stabilităţii nu\clor mu
r.time conform RC'guli lcr RN.R. 
şi BIO. 

S urdlli exterioare 

n .N.B. 21,0 

H .~. lt ~O 

n .N.R.2&0 

n.N.n. 2iO 

P rogram de calcul a acceleraţi i l or 
ce apar in corpul na \'clor maritime 
la navigaţ i a pc valuri conform 
Regulilor RN. R 
Program de calcu l a sarcinilor 
locale datora le acţi unii mări i 
conform R egulilor R.N.R 
Program de calcu l a sarci nilor 
locale dalorale mărli i , combusti
bilului ş i balastulu i conform 
Regulilo r RN.R 
Program de calcul a forţelor de 
va l ce acţionează asupra structu
rilor un ităţilor de foraj marin. 

Ucz istenla strnctnrilor 

R.N.n.310 Program de analiză statidi şi 
di nami că a structuri lor elastice 
(SAP 90). 

n .N.1t 311 

n.N.R.331 

R.1\' .R. 335 

n.N.R. 336 

Pre- ş i post procesor grafic pentru 
programul RN.R. 310 (SAPLOT) 
Program de ca lcul a caracteristi
cilor de in covoiere pentru sec ţi u~ i 
Irans\'ersa1e ale structurilor cu 
pereli subţiri de formă oarecare. 
Progra m de calcul a caracte risti 
cilor de torsiune pentru sectiuni 
t rans\'ersale complexe cu pereţi 

subţiri ce admit CI axă de simetrie. 
Program de calcul a caracterist i
cilor geometrice pe ntru celc mai 
uz uale profil e utiliza le În construc
ţiile navale. 

Hobnsletea 1! t n eraHi. a n a \'Clor 

u'N.R.510 

ll.N.H. Git 

n .N.Il.520 

n.N,H.ăSO 

Program de calcul a rezistell\d 
longit udinale a n.n·elor in apă 
calmă pentru diverse situaţi i de 
incfirc~rc. 
Program de calcul a rezisten ţei 
longitudinale a na\"elor maritime 
confor m Regul ilor R N.R 
Program de calcu l la torsiunea 
na\'elor cu deschideri mari in 
punte. 
P rogram de calcul a \'ibraţiilor 
generale ale na\"elor. 

Maşini ş i instalati i 

n.N.R 710 

n .N.n , 720 

R.:\'. n . 725 

n.N.R 7::!G 

Program de veri ficarc a rezistenţei 
arborilor coti ţ i ai motoarelor na
vale Cll combustie i nternă con
form Reg ulilor RN. R. 
Program de ~alcul a grosi mii pa
lelor elicelor navelor maritime 
ronform Regulilor RN.R. 
Program de calcu l a montări i eli
celor fară pană, prin presare co n
iorm Regulilor RN.R 
Program de calcu l a mon tării cu
plajelor li niilor de arbori fără 
pană, prin presare conform Re
gulilor RN.R 

l 



 
 
 
 
 

RN.n.730 

n.N.n.800 

EşaD lionaj 

R.N.n. R20 

It.N.B. n21 

Informaţii generale asupra activităţilor RNR 13 

Program de calcul a vibraţiilor 
libere şi forţate a liniilor de arbori 
neramifica\i. 
Program de calcul a curenţilor de 
scurt-circuit din instalaţiile elec
troenergice navale. 

Pachet de programe de dimen
sionare a corpului na\'elor mari
time conform Regulilor R.N.R 
Program de alegere optimă a pro
filclor osaturii simple şi întărite 
ale navelor maritime conform Re
gulilor R.N.R. 

n.N.n. n22 

u.l\'.n . CIO 

n .N.R. C20 

Program de "erHicare a stabilităţii 
elementelor de str uctură ale cor
pului navel or maritime conform 
Regulilor RN.R 

Program de calcul a Certificatului 
de tonaj al navelor maritime con
form Convenţiei Internaţi onale din 
1959. 
Program de calcul al bordului 
liber pentru navele maritime con
form Convenţiei Internaţionale a
supra liniilor de Încărcare din 
1966. 
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TaLola de Tl1ţtterî! 

TABLA DE MATERII 

Partea I - CLASIFICAREA 

1'111 .'\<: 11'11 GENERALE 

n""U-lIiul de apUcare 
Ildilll\1 1 şi \·xplicalil 

(;'·lIl·ralit:lţi . 
Si", l ,olurile tlc clasă 

IlOCt·:\IE;"''TATITLE TEHNICE DE CLASIFICARE 

('<,rh'rr.lit"ţl .........•..•..•• 
Il<K'ullIent:l\i:l t~hnlcă Il nnelliave In construcl'e 
l)o('urllt'nla\1:1 tchnlc:l Il unei nr.ve tXlstente 
J)oK'mueul:r\la tehnică a unei nave care se reconstruieŞte SAU se reecblpcazil 

li\:-'I'ECT IILE DE CLASTf"IC,.I,.RE 

" ,1 {;r'l\( ralitllli . 
.. :r 1I ~'pl'l'l in IniUalA 
.. . It l"'III'I"\ ,llc periodice ...... 
.4 .~ I" \ j"'('\iilc ocazionale 

Atit KA !'t!U(:IlAMCL INSPECTTILOE PERIODICE 

Il . 
1.:.1 
I-!I 
J.' 
1,' 
J.' 

W :KI·:nALITAT I 

Il",n ... ,'u! d" :lpllcarc ... 
D,·1I1I1\il ~I no\hml 
:-''' I·nrngh''Tl·a 
:'I ll\('rl"lo' . 

P artea II - CORP 

l'rllu'IJlll !!"II 'rll!(o pl'utru construcţia corpului Iia\"d . 
I m l/II,!,rl ,."tlnl<· 

Il I MI ·:l\'SJl·l' JI .E ~-rRUCTURILOR 

CII II". ("\I"UI'II. ,1:1InboIl1 şi cn\'akţil arborilor portclice 
O~HllIr" rIlIUJ"JII; shnplll . 
()sulurn lI"nlajulni 
OM;Ilur" pUlllii ... .. 
111\"1'lişul Ilurt \ii , ................... . 
Ir\\eli~ul hmdului fi bordajului 
H:'uu-I,· <I(·_<t·hidcrHor din punte. 
L'pr",; ..t:lrl!ji 
Tmlt'lIrÎ ... 
:--'1I1'T:,Slrurlllri şi rururl 
J'nr:lJ'dl,1 

15 

:17 

" '" 51 
:it ,.! 

5:-\ 
6<1 

" '" 71 
7i 
71l 
"i7 ,!) 
"i\.l 

" 



 
 
 
 
 

16 

:u 
3.2 
3.3 

4.' 
4.2 
4.3 

5.' 
5.2 
5.3 

,., 
6.2 
6.3 , .. 
'.5 

7.' 

7.2 

8.' 
8.2 
8~ 
84 

o., 
0.2 
'.3 

Ii"'/Uii /,,"1111'11 dtl"i/iC(lrca şi cOllstruc~ja novclor de navigaţie interioară l!)!ll 

P"SI :Hlh,,,lt, . 
1)11hlul fl1lltl ~ i 11"lll1.1 IK,nl:.j ...•...•.........••.•...........•..........•.............•••. 
InUirir~'l ,",'Trulu; nnv!'ll>T p.'II\"1I ",,'II'f uri u~catc, rAră puule, cu cu lollr~ latcr:lIe lulllt\te 

t:EHI:\"TJ:: Sn'I.L\IENTAnJ·: 1'1·:i'.-rHl' l'\AVELE CISTERNĂ 

DomrniuJ de Ilpliurc . 
Gl·neTalitA\; ..... . 
Olmrn5hmlle structurll corpului In r..,giuncn tancurilo r (le mnrfii 

CERll'\TE Sl'PLlMEf';'TARE PEl'.'TRt.: fMI'INGĂTOARE, REMQRC J-IE RI:: ·TMPINGATOARE ŞI BAHJE 
lMPI l\'SE 

Tmpingliloarc: 
Bnl'je Impinse. 
Rcnlorchere-lmplnglitonrc 

CERIl\"TE SL'PLIMENTARE PENTRU NAVELE CARE TRANSPORTA :\IARl'Ă PE PL:l\'TE (N.'\\'E CU 
PUl\'TEA DREAPTĂ) 

Domcniul de aplicare 
Gl·nernliU\i ... 
Osatura corpuluI.. 

CER I I'ŢE Sl'PLlMEI'TARE PE~"RIJ CORPUR ILE COMPllSE D IN PO;"'iOAl"E INDEPEl'\DEI\'TE 

GCII~raIlHi\i. 
Dimensiuni prlndpalc 
Prlll~ipii dc enlcul şi 
In\'c:lişl1l exterior. 
O~nlura ... 

construcţie 

CERINŢE Sl;PLlMEr-.iARE PE~iRU l'\AVELE DESTINATE l'\A,'IGAŢ J EI PRI1\' GHEŢ1,;Rl SPARTE 

Indicnţll generale 

Osatura $\ InwJişul 

CER1!'\ŢE Sl'PLlME!\TARE PE!'\TRU l'\A\'E CL: ZONA DE l"AVIGAŢJE ] 

Gcncral\lAt i ....... ..... .... . 
R~list~ll\a longitudinal! ................................ .. 
JnUriturl la corpul navdor ptn\ru mărfuri us~alc . ................... . 
Ada05url de corozlune 

CERIl'';ŢE SJ.jPLl MEl\iARE PEl\'TRlJ NAVELE CARE TRANSPORTĂ CONT:\INERE tl\' MAGAZII 

Dorncl1lul df aplicare 
Gcneralltăti 
Conlit ruc\la fundului 

Ancxa 1 PROBE DE ETANŞEITATE 

Anexa 2. MO~fEl\iE DE I:-'ERŢIE. :\IODt;LE DE REZI STE1'-'ŢA 

L1 
1.2 ,., 
1.-1 
1.5 

:'11 
2 .:J 
2.:1 
ll, 1 
iar, 

Partea III - INSTALAŢII, ECHIPAMENTE ŞI DOTĂRI 

P RINCIPII GENERALE 

Domeniul de aplicare 
DefiniţII ........ .. 
Volumul $upravegberll 
I ndicaţII generale ...... .. ..... .................. . ................. . 
E tor t url unl t are d«:Uve ,1 rftistenţe admisibile 

I NSTALAŢ IA DE GUVERNARE 

GenfraliUţi ... 
Plina clrmel (nfranul) 
Axu l ~I p l\'otll clrmel 
Ae\iona.rea In5hlatllJor de gU\'ernare ... 
])lspoziU"e de limitare li unghiuluI lIe clnnă 

J ;-;STALAŢIA DEA!'\CORARE 

('tlLcrll l i l dţl 
])olarl'a Ilanlor cu :l.llcorC, 1:1Il1url şi plrlrne 

Si 
82 
83 

85 
85 
8ij 

,O 
90 

" 

" ,., 
" 
05 
05 
05 
06 

" 

" 
" 

" " " ' 00 

10 ' .. , 
102 

'06 

.. 7 

H3 
113 

'" " 5 
115 

'" ii ' 
'" '" '" 
122 
i22 



 
 
 
 
 

3.3 
:.1.'" 
3.5 

' .1 
' .2 
' .3 ... 

Ii . t 
ro.:.! 
1 .. :1 
1\.-1 
Il.r. 

Î .1 
7.:1 
7.:1 
7.,1 
7.!j 

' .1 
11 .:.1 
11:\ 
1t .,1 •. " M.n 
'.7 .. , 
M.' 

II 
1.1 

" 1 , 

1"' 

Tabla de m~terij 

Dlspo7.itive pentru :tţ iguratealall\uriloT. eahlurllor şi anCQfe!or 
M~anisme de nncurar... . .................. . 
ElC~U\I:l şi Incerc:U"ea :lnCorclor, lan\uri!or ~I cablurllor 

lr-::STALATIA DE M.\NEVRA ŞI LEGARE 

Gencrntilutl. 
Caracteristica tic dotare ............... . . 
Parime de manevră şi k-gllre ................ .. 
Eehipam .... ntc d~ man .... \'ră ,1 I .... gar .... 

I :\'STALAŢJA DE nE~IORCAnE Ş I tMPINGEHE 

GcneraliU\1 . 
Echlpam .... ntde r .... motcher...-lor .............................. . 
El."hlpamcntelc na\"eior n .... propu lsat~, r .... morentc . 
Instala\llk de cuplare ale ImplnltiUoardof ... 
Echipamentele navdor tmpink ... . ....................... . 
Echipamentele de remoreare Il nnwlor propulsate 

MIJLOACE DE SAL\'A RE 

C .... nenlit:'l11 
Korme de echipare cu mijloace de sah' Are 
Amplasar ... a lnfjlon ........ ]or dc salvare la bord .. 
(A' rlnic .... "l1structive privind mIJloac"l .... f i Instalntille de snlvllre ................. . 
Cerltl!e luplimcntllre pt"ntru nAve cu zona de naviga\le 1 •.. 

DISPOZIT1\'ELE DE Ir-::CHIDERE ALE DESC1I1DER ILOH IN CQRPl.;L NAVE I. SU PRA STm:CTURI 
ŞI RL"Ft. Rl 

GeneraJit/lti ................ . 
Hublouri. lefestre şi luminalonne de punte ............ . 
Spiraiurl, capace guri de vizitare. lambuehiurl ~I uşi u:terloare 
Capace pentru casete de ('):pan~ lune (la navc·el~tern:l) .... 
Capace p"ntru guri de magazie 

DI\'ERSE AMENAJĂRI ŞI DOTAREA I:-;:c'-'!.PERI LOR 

GeneralltA\1 ............................... . 
Amplasarea Incăperl!or de locuit, de serviciu ,1 iI-OCialc 
1(1lrl şi sc:llrl Incllnate sau nrtieale . 
( !'Şiri de sah'are 
Trecer i şi coridoare. 
Uş i 

lIo.lustrade 
Aml:"l\ajarca magaziilor pentru mlr lml usc:ale 
J' lescle de ridicare ale barjclor purtate. 

Partea IV - STABILITATE, BORD UBER 

CEHll'ŢJ! GEr-::ERALE 

IlflmfnJul de IIplienre 
IId;»i\i; 
\ "I';!Il,,1 ~Ilprav< plll'lli . 
1';loT, l 'l:l! i şi I !mil~rl. 

I.LlII:-'·P: GEl'EBA1.E -:,-SL'PRA STAB ILITĂŢII 

C:,,"oIll l, l, ~l nl illţ\i l M,lid,nlc 
IJIIOf'U llutfln\ln hlu:kA plivind shl l,i1ita \t'a 
\II''''nlll \ ln 1'c-lIlru cnmandllnl. 
1IIliIITlllllt'lr tit- ~Iabllitate .... .. ............................... . 
11 l" 1~'·lIllnlln·n muml'ntc\or de IlIc!illllTl' !ldmbibile 
Iuliu. lI\n Mlllrnf(' \l'ior libere .. .................. . 
1'1,,1111 , i!' hll"lImlrl 
V_ rlunl,.],· .1.· Im:iln'are 

1.1.111 ""'11-: !lI ': BA7.A PEr\TRU YERIFICAREA STABILITĂŢ II 

j ',r\Ic-llul ci,' vint ...................... ...... . 
111\1 cmlllnr, II nWlll\nlului dinamic dat de vint 

(mll l\'II ': M· "Ur.1El'TARE PENTRU VERIFICAREA STABILITĂŢII 

CtoIlli lf !-MI['mlr
NII'II tiI' Itll ' ullni 

17 

125 
12f. 
125 

127 
127 
127 
127 

121) 
129 
130 
131 
131 
131 

1:S2 
132 
133 
IJJ 
135 

!37 
137 
!37 
1:l8 
138 

14. 
14. 
1 • • 
141 
141 
141 
142 
142 
142 

1·\5 
145 
14 t> 
146 

147 
1," 
1<7 

1" 1<8 

14' 1" 149 

151 
151 

153 
153 



 
 
 
 
 

18 

.\.:1 
M 
4.5 .. , 
'.7 ... ... 

Ne1luli I)('II'''U ('In"jficanm şi COI~slruClia nave/or de navigaţie interjoarli 1992. 

Nn\'~ d~ Iral1l.port 
n " !llUrt']Icrll 
Macarale plutHolire 
DrăgI şi .nlnnd~ 
Nave hldroglisoate 
1'Ilve de tra"ersate 
Nave de pescuit 

5 DISTAl"ŢA DE S I Gl'RAl'\ŢĂ 

BORDUL LIBER 

6.1 
'.2 
'.S ,-' 

uMntdc gcmtale .... 
Condi ţii ~,nt'tale dt' slguraJ1ţli 
Bordul liber rte ba7.4 ....... 
Corecţlile bordului liber de bazil . 

7 r MARCA DE BORD LIBER 

........ , .. 

CERINŢE SUPLlMEf'..'TARE PENTRU STABILITATEA Ş I nORDUL L1DJ;:R AL NAVELon cu ZONA 
DE NAV l GAŢIE 1 

'.1 
8·2 
'·1 

1.1 
1.2 
1.3 

1-' 
1.5 

2.1 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 
2.1.5 
:U.6 

2.1.7 
2.1.8 
2.1.9 
2.1.10 

2.2 
2.3 

2.< 
2.5 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

3.5 

S .• 
3.7 

Domeniul de nplicat ... 
Stnbililatea . 
Bordul IllX'r 

Partea V - PROTECŢIA CONTRA INCENDIILOR 

PRI?\CIPII GEl'ERALE 

Domeniul de nplicare 
Definiţii ,1 noţiuni 
Clnsllicaru mat .. rialclor dup.i combustibîlitatt. prop~anll flăcărilor fi infl:lmabilitate 
Yolumul suprnv('gherii .. 
Plunuri şi sehemc ... 

PROTECŢIA CONSTRUCTIVA CO!\'TRA J:-':CEr-;m ILOR 

Generalită\I ... 
Ce"lnţe pmt"u materIale 
IeşIri, uşi, scllrl şi usccnsoare. M;\<Iuri lle limitare a tir:)jului. :10 pătnmderll turnului ,1 a flăcărilor 
~13galii ~ntru p:aturu. malerlnlelor şi subslnnţe\Qr uşor inrlamnblle şI a mntcri:ddor combu~lIbnc 
1nci\lzirea 
B.lcll.tărll ,1 ma;!n\ de g6tit 
Cerinţe speciale pentru Instalaţii de gale "chefial!.J. ........ 1: .. ,1 

lIuminatul 
Vcntl1aţlll 

Tancuri şi ltlbulaturl ue combustlbll . 
Nave de pasageri 
P('lroli('re ..................... . 
Statii ne trJn~ f erace Il prod Lselof p('t rol ieTc 
Nave ('e transporU Incoircăturl pcriculoa~ 

ECHlPAMEl\'TE, INSTAL,\ŢII, SE~I:-';ALlZ'\RI Ş I DOTĂRI CONTRA INCENDIVLt;l 

Gel)ţraliHil\ 

Instalatii de stinger(' II Incendiilor cu 3p;l 
Aile Ins\o.13ţil de stingere a incenL1ii1or 
Instalaţii de semnatlzare a incendlllor 
Inventat dc Innndiu 
Cerinţe suplimentare pentru dot3rea na\'dor de pU:l...~er\ cu mijloa:e de s!ill3cre a incendiilor 
Cerinţe suplimentare Pt'ntr'..l petroliere 

Anexa 1 Norme de cchipare şi dotare a lIa\'cloi" dc Ila\'igaţle Interioară cu m!jloace de combaterea incendiilor 

'.1 
•. 2. 
.~ 

ceRINŢE SUPLUfEl\'TARE PE:-'"'Tnu N.\VE cu ZONA DE N.\VIGAŢIE 1 

Domeniul de llplicQ"t 
Na';e P<'fltru m'kfur! uscate (cu lun<:i~c mal mare tIe 8~ ITI) 
r-;Qve pentru m/'irfLltI UJCnte (cu lun;ime mal m:l.i"e tlo tOOm) ~I pdrolirfe 

.,. 

154 
151 
15' 
15. 
1lJ7 
~57 ". 

100 
160 
160 
IIH 

165 
165 
166 

173 

173 
175 
170 
171j 

t77 
m 
177 

li8 
li8 
179 
180 
182 
182 
182 

182 
183 
181 
181 

1S6 

'" 18' 
18' 

'" IOf> 
ISI 

101 

102 
102 

1'.12 



 
 
 
 
 

1.1 
1.2 
1.3 
IA 
La 
1.' 
1.7 
1.8 
1.' 
1.10 
1.11 

:.1.1 
:,1.2 
2.3 
1A 
2.5 
2.6 
2.7 
:1.8 
2.9 
2.10 
2.11 

:I.l 
:1.2 
:1.:\ 
:1.'1 
:U·, 
:1.6 
J.7 

r' .1 
oi. :! 
r'.J 

11 
1,;' 
1.:1 
"4 .. , 
I.n 
1.7 

~: 
l' .. 
" .. 
.' 

Tabla. de 1"l\ClterzJ 

Partea VI - INSllALAŢII DE MAŞINI 

eE:-;ERALITAŢ I 

Domeniul de nplknre 
Definiţii şi explien\li 
Su praV('gher~ 1I ...... ..... .... . ............... . 
Fune\loZlllto'n In eaZU lllll\·d eu bandă şi :l5Îel:l 
Dispozitive de eo,nand:l 
Posturi de eomnlldll 
Instaln\îi de eomllndii ~I semnllli7.lIre ......................................................................... .. 
Apnrlltc de m~~l1 ril şi control şi :lpnr:ltc de semnali7.nrc ... 
t nc/lp<:ri d t lu~inl .. ...... ....... .. .............................. .. 
Amplasarea mlllinHor şi echipllmcnt('!oT .................... . 
Montaru m~lnnor ş i I'<'hip:lmrntdor ........................ . ......... . 

L1 KlI DE ARBORI 

Indic:l \ii "(·ncra!e 
Arborele Int~rmedlar 

Gauri şi dccupărl In arbori ..... 
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Partea 1 - Clasificarea 27 

PRINCIPII GENERALE 

1.1 DOMENI UL DE APLICARE 

1.1 . t Regulile pentru clasifi ca rea şi con~ 
slr ucţia navelor de navigaţie interioară se aplică 
următoarelor categorii de na ve, in construcţie 
şi/sau in exploatate: 

.1 nave de pasageri , na ve~cistern ă (des~ 
tinalt' trasportării li chidelor combush bile sa u 
atllor in că rcături lichide peri culoase), remorchere 
IInu impingătoare. indiferent de puterea maşinil or 
firincipale sau de mărimea lor; 

.2 nave autopropulsate, nemen ţionate la 
1.1. \.1. cu puterea maşinilor principale de 40 kW 
• ItU mai mult; 

,:1 nave ne me nţi onate la 1.1.1.1. şi 
1, 1, 1,2l'II produsul dimensiunilor principale(L. B. O) 
"" 100 m" sa u mai mult. 

'.1.2 Cu acordul RN.R. Regulile se mai 
f)ut IIpli ca ş i pentru clasificarea altor nave de 
•• vl"nti r. interioară, nemenţionate la 1.1.1. 

Regulile stabil esc condiţii l e cerute na~ 
III" na vi gaţ i e i n terioară, pentru a li se putea 

tla~a RN.R 

DEFINIŢII Ş I EXPLICAŢII 

Definiţiil e ş i explica t.iile termenilor 
In Iţ{'ncral in Regulile RN.R. sint date 

O .. Ul'glli i gencr .. lc de supravegherc". 

I'i.~ulru prezenta parle a Regulilor se 
"quftlunrl'!t· explicaţii: 

!legli/i Hegulile pen tru clasificarea 
navclo r de na vigaţie interi oa ră , 

ufml\loarele părţi: 

Clasi[ica.rca., 

11 (',o rp, 

111 Ins t alaţii, C'chipamente şi do· 
tliri , 

IV St nhilitate. n ord liber, 

V Prott'r:ţiu co ntra incendiilor, 

". In stnlaţii de maşini, 

VI! 
VIn 
IX 
x 

Instalaţi i cu tubulatllri, 
Maşini şi mecanisme. 
Echipamente electrotehni ce, 
Echipamente de navigaţie 
ş i mijloace de semnalizare , 

precum ş i următoarele părţi ale "Regulilor pen· 
t ru clasificarea şi construcţia navelor maritime": 

A·X Căldări, schimbătoare de cl'H
dură şi recipiente sub pre
siune. 

A·X II Instalaţii frigorifice, 
A-XIII Materiale, 
A~X IV 

A· XVI 
Sudură . 

Construcţia şi rezistenţa 
corpul ui na velor ş i băr

ci lor din material plastic 
armat cu fibre de sUcUl.. 

Preseriplii suplimentare (Ia RegnU) -
cerinţe separa te dar util izate in legătură cu Re~ 
gliiile in procesul de supravcg here al RN.R. 
Prescriptiile suplimentare sint gru pate in : 

Grnpa 1 - îndrumăr i ajută toare (Cu 
caracter de recomandare), 

Grupa 2 - norme tehnice (cu caracter 
obligatoriu). 

Cerinto suplimentare - cerinţe, ncspe· 
cifica.te in R eguli sau Prescripţii suplimentare, 
formulate de RN.R. in timpul efectuării acti
vi tliţilor de clasificare. 

Navă in cQnstructi~ - orice navă in 
intcr\'al\ll de timp dintre momentul punerii chilc i 
(sau alt stadiu sim il a r de construcţie) şi momen
tul obţinerii Ccrti(icatului de Clasă provizoriu sa~ 
definitiv. 

Nav(; in rxplo al are - orice navă care 
nu mai este in stadi ul dl' navă in construcţie. 

Remarc/tu - navă special destinată 
remorcării altor nave autopropulsate sau nepro-
pulsate. 

Impinga/ar - n avă speci al dest inat ă 
impingerii altor nave nepropul sate. 

Indl l im e a valului - valoarea maxi 
mă a Inăl ţimilor semnificative care corespunde 
unei probabilităţi de depăşire de 5%. Inălţimea 
semnificati vă se determină ca medie aritmeti că 
a Inălţimi lor, maxime ale valurilor, luate In număr 
de 10% din numărul total al acestora, observate 
pe o perioadă de scu rtă d urată. 

l 



 
 
 
 
 

28 Partea, 1 - Clasificare" 

2 CLASA 

2.1 GENERALlT.:\TI 

2.1.1 R.N.R. poate clasifica navele (acorda 
clasă navelor) construite sub supravegherea de 
clasificare proprie; de asemenea poale clasifica 
şi reclasifica nayele. sau restabili clasa acestora 
In exploataTe. 

2.1.2. Cla sa R.N.R., acordată unei nave 
indică faptul că nava, maşinile, instalaţiile şi 
echipamentele sale, precum şi subfabricatele ş i 
materialele care intră in construcţia acestora 
satisfac. integral sau într-o măsură acceptaU de 
către RN.R.. prescripţiile Reguli lor aplicabile. 
in cazul respectiv. 

2.1.3 CI asi rica rea: sau reclasific8rca unei nave 
este atestaU prin inscrierea in Cartea Registru 
şi prin eliberarea unui Certificat de Clasă însoţit 
de documente auxiliare. 

2.1.4. Navele sint clasificate sau reclasifi· 
caLe pe un tf·rmen de 6 ani, iar navele de pasa· 
geri, navele cisternă, şi navele cu zona de navi· 
gaţie 1 pe un termen de <1 ani, totuşi in unele 
cazur i pe baza unor considerente tehnice, RN.R 
poate clasifica şi reclasifica navele ş i pe termene 
mai scurle. 

2.1.5 Clasa şi Certificatul de clasă Îşi pierd 
valabilitatea in cazurile menţionate in partea O 
"Reguli generale de supraveghere" (v. 1..1.15). 

2.1.G RN.R. poate restabili clasa şi vala~ 
bil itatea Certilicatului de Clas?i, la cererea ar
matorului, dacă nava este supusă unei inspecţii 
speciale (v. 4.4.1). 

2.2 

2.2.1 * 

SIMBOLURILE DE CLASĂ 

Simbolnl fundamental 

Simbolul fundamental al clasei acor· 
date de către Registrul Naval Român navelor 
de navigaţie interioară constă din acele sem n.c 
ce figureaz3 in toate cazurile în simbolul de 
dasă al oricărei nave. Acest simbol se compune 
din două fractii separate printr~o ancoră. Spre 
n,rmplu. simbolul fundamental poate a\'ea ror~ 

IIUt: 

in cazul unei nave autopro· 
pulsale, sau 

in cazul unei n3\'6 nepropulsate. 

tn prima fracţie. num?irliotorul este 
totdeauna .. R.N.R." iar numitoru l indică modul 
de supraveghere din timpul construcţiei, a păr
ţilor de corp şi de maşini, prin sem nele respec
tive "C" şi "M" (v. 2.2.2). Intr-a doua fracţie
numărătorul este totdeauna ,,1" (navigaţia "IN
TERIOARĂ ") iar numitorul indică zona de 
navigaţie (v. 2.2.3). 

Pe lîngă simbolul fundamental. in 
simbolul de clasă al navei mai pot fi cuprinse. 
dacă este cazu l, oricare dintre semnele menţionate 
la 2.2.4 şi 2.2.5. 

Semnele pentrn supra\'eghere in 
timpnl constrnetiei 

.1 Dacă nava ce se clasifică şi maşinile 
sale sint construite sub supravegherea R.N.R. 
sau a unei Organizaţii de Clasificare recunoscută 
de către RN.R., atunci semnele de la numitorul 
primei fracţii a simbolului fundamental rămîn 
neschimbate (ca la 2.2.1), adică: "CM" sau .. C". 

.2 Dacă n3\'a preluată spre clasificare 
RN.R. şi/sau maşinile sale au fost construite 
anterior, sub supraveghere necunoscptă sau fără 
supravegherea vreunei Organizaţii de Clasificare, 
atunci semnele cuvenite de la numi torul primei 
fracţii a simbolului fundamental se inchid intre 
paranteze, astfel: 

"(eMr; .,(C) M::; .. C (M)" ,"u ,.(Cr. 

2.2.3 Semnele pe,n.trn indicarca zonei de 
navigaţie 

2.2.3.1 tn funcţie de caracteristicile conven
ţionale ale valurilor din zona de navigaţie (fie
care navă fiind construiU corespunzător cerinţe
lor respedÎ\'e prevăzute in Reguli), semnul de la 
numitorul fracţiei a doua a simbolului fundamen
tal este una din următoarele cifre: 

.1 pentru navete desinate să navige 
în zone cu valuri inalte de maxi
mum 2,0 m, 

.2 pentru na\"ele destinate să navige 
in zona cu valuri inalte de maxi
mum 1,2 m, 

.3 penlru navele destinate să navige 
in zona cu valuri Înalte de maxi
mum 0,6 m. 
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2.2.3.2 Dacă nava esle destinată să navigc 
numai in limitele unor ape interioare bine defi
nile geografic. cu caracteristici specifice (\1aluri 
viteza curentulu i, saJinitale, agresivitate etc.) 
bine cunoscute şi de care se ţine seama in con
strucţia navei respective. Ia simbolul fundamen
tal se Înscrie denumirea geografică a locului de 
navigaţie. 

2.2.3.3 Dacă o navă este destinată uneia 
dintre zonele de navigaţie de la 2.2.3.1 şi 2.2.3.2 
şi dacă. datoritA stării sale tehnice. i se impun 
anum ite restricţii În raport cu caracteristicile 
menţionate pentru zona respecti vă, aceste res
tricţii se inscriu in Certificatul de Clasă, iar in 
caz de necesitate şi in Registrul navclor. 

:!.2A. Semnul întăriturllor pentru ghea1ă 

Dad na"a are întărituri penlru gheaţă 
('are satisrac condiţiile prevăzute in Regul!, sim-
11I,lul de clasă se completează cu semnul "G". 

, 
J\lentinoilc textuale din si mbolul de 
clasă 

:!.:!.r..t Dacă nava are o destinaţie speciali 
tuli'i şi salisface c<.ondiţ; i e corespunzătoare din_ 

Reguli, simbolul de clasă se completează cu 
menţiunea textuală, scurtă, a destinaţiei navei, 
ca de exemplu: "Rem orcher", "ImpingUor", 
"Petrolier" (cu precizarea punctului dc inflama
bilitate, ca de exemplu : "p.i. < 55°C"), "Pasager" 
sau altele. 

2.2.5.2 Dadi na'l:a are unele caracteristici, 
particularităţi constructive sa u calităţi aparte şi 

RN.R le recunoaşte şi consideră necesar, sim
bolul de clasă se completează cu menţiunea tex
tuală. scurtă , a acest ora . 

2.2.G · Schimbarea semnelor simbolo la i dc 
c lnsă 

Dacă unei na\'e clasificată RN.R i se 
aduc unele modiricări sau dacă nu sint respec
tale unele dintre condiţiile luate in considerare 
la acordarea clasei, iar RN.R. apreciază totuşi 

că acestea nu sînt de natură să ducă la pierderea 
clasei in totalitate, RN.R poate anula sau schimba 
In mod corespunzător unele din semnele simbo
lului de clasă. 

l 
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3 DOCUMENTAŢIILE TEHNICE DE CLASIFICARE 

3.1 . GENERALITĂŢI 

Pentru ca o navă să poată obtine 
clasa RN.R. inainte de inceperea constructiei 
navrÎ noi , sau inainte de preluarea navei cxis
t('nle, se va prezenta la RN.R. spre examinare 
şi :lvizare. documentaţia tehnică de rigoare. care 
va conţine informatii suriciente. din cafC să 
rezulte satisfacerea cerinţelor RN.R., in l egă
tură cu nava respectivă. 

Componenţa documentaţiilor cafe se 
preT-intă la R.N.R. in cazurile uzuale de avizare. 
pent ru clasificarea navclor de navigaţie i n terioa ră, 
estr dată cu titlul de exemplu in listele de la 
3.2 la 3..1. 

3.2>!1 DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ A 
UNEI NAVE II\' CONSTRUCŢIE 

3.2.1 · rn cazul unf'i na'\c in con!olrucţie 
documentaţia Ichnicll SI! prl!zintă spre avizare 
in două etape: proiect tehnic (P.T.) şi proied de 
execu\ie (P.E.), după {"um se rxrmplifică ae la 
3.2.2. Ia 3.2.CJ. 

3.2.2 Docum rnl ajill ucnera l:\ 

3.2.2.1 In etapa proiect tehnic (P.T.) se 
prezinta: (nu se ştampJileuză). 

.1 memoriu general al navei; 

.2 planurile generalc ale navei. 
3.2.2.2 In etapa proiect de exccu\ie (p.E.) 
se prezi n tă: 

.1 programul gem'ral al probelor <la cheu 
In marş). 

3.2.3 

3.2.:.1. 1 
zinUl : 

Doeumentaţill pentru eorp 

In etapa proiect tehnic (P.T.) se pre-

• 1 determinarea (Ii mensitU!ÎlN si fuct u-
rale (ale corpului, suprastrueturilor şi ruf uri lor) 
- (nu se ştampilează); 

.2 secţiunea maestr5. (cu secţiuni tran-
s\"ersale constructive caracteristice şi cu noduri 
pri ncipale ale osatu rii ; se vor indica dimensiunile 
t uturor st ructu rilor principale ale corpului, supras
tructuri lor şi relurilor rezistente, cu materialele 

luI', intervalele dintre osalurile trans,crsale sau 
longitudinale, tlimellsiunile principale ale navei 
şi rapoartele dintrl! acestea); 

.:1 planurile generale d~' construc\ic (SI'C-
ţiuni longit udinale ale corpului, suprastructuri
lor şi rururilor, cu noduri principale caracteristicc 
ale structurilor punţilor şi fundului); 

.1, desfăşurat a in\'clişului exterior; 

.5 peretii etanşi (transversali şi iongi-
tudinali); 

.6 osaturile ext rcmităţilor incluzind e· 
tamboul şi etra\'a; 

.i ţancurile structurale (schema, cu in-
dicarea inâlţimilor tuburilo!" de prea plin şi de 
ventilaţie); 

.8 
principale 

postamentele căldărilor şi maşinilor 
(cu construcţia fundului sub acestea); 
apendicii corpului (cavale\ii etc.); 

. .10 schema de complln('r~ a corpului na"ei 
din secţii. CII breviarul tehnologici de asambl~re 
~i sudare (nu se ştampilează); 

. 11 schema de control a imbinIirilor S\l-

date şi tabela suduri lor corpului conţinind urmă
toarele date: 

.1 1.1 dhnensionarca elementelor de imbinat 
şi grosimea lor: 

.11.2 (orma sau nolaţia convenţională a 
prelucrării marginilor; 

.1 1.:1 mărcile şi categoriile ma terialului d, 
buză; 

. t 1.1 mărcilc şi categoriile materialului e, 
adaos: 

. I Ui metoda de sudare şi poziţia cusăturii 
in spaţiu (dacă datele menţionate de la .11.1 la 
.11.5 sint cuprinse in planurile corpului navei, 
tabela sudurilcr poate să nu (ic prezentaU) . 

:1. 2.:l.:!'" fn etapa proiect de executie (P.E) 
se prezintă: 

.1 planurile constructi\'c ale structurilor 
corpului, suprastrucluri lor şi rufuri lor: învelişul 
exterior, pu n ţile şi platformele, pereţii interiori 
sau el\.(eriori etanşi, puţur i le pentru maşini şi 
căldări (indicind osaturilc sau întăriturile, struc-

...., 
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turile cadru ş i tablele , cu det::llii ale nodurilor 
constructi,-c. secţiunile etc.); 

<) trecerilc osalu rilor , tubulaturil or, ca· 
!laI el; de ventilaţie ş.a. prin: pereţi. punţi, 
dublu· fund (dacă există), varange etanşe şi struc
lUfi cadru (n umai cele netipizate. Ia cererc ex
presă); 

.3 planurile constructive ale extremită-
ţ il or: clrava, etambourile, întărituri.le pentru 
împingere , întăriturile pentru g heaţă ŞI alt~ cO,n
slrucţii şi întărituri local~ de la. ex~remlLăţlle 
na\'ei (cu detalii constructive, secţiuni elc.); 

.4 
hOTilor 
detalii 

:1.:!.I,. 1 
zilll1'l : 

pantalonii, suporturile (ca\'~leţii) ar
portcHee şi ajutajele fixe ale ellcelor (cu 
construclive, secţ iuni etc.): 

Doenm cntal ia pentrn instalajii. eehi~ 
pamen te ~i dotări 

tn ctapa proiect tehnic (P.T.) se pre-

.1 schema amplasării deschiderilor <la 
(·orp. supraslrucluri şi rufuri , cu indicarea di-
1I11'lIsiunilor luminii. înălţimii ramelor sau pra
Mllrilor şi tipuril or dispozitivelor de inchidere res· 
Iln:IÎ\'e); 

<) calculul capacelor deschideri lor mari 
(nil S(' ştampilează); 

planurile (şi/sau schemele) generale 
1I11l1liasare şi specificaţiile tuturor instala
. l'chipamentelor şi dotărilor: instalaţiile de 

1 : re. ancora re. mane\'ră. remorcare şi/sau 
I mijloacele ş i i nstalaţiile de salvare. 

de semnalizare. echipamentele de 
şi in\'entarul magaziilor; 

calculele şi menţiunile carc indică 

11I~lr.",,·,,·,:, cerinţelor Regulilor pentru instalaţii, 
ş i dotAri (nu se ştampilează). 

tII etapa proiect de execuţie (P.E.) 

specificaţia inventarului de avarie (in
"01 plasarea); 

]llnllurile instalaţiilor, echipamcntelcr 
inslalll(iile de guvernare, de aneo_ 

m:IIlC\ 1':1, rrmorcare şi/sau împingere, 
,1 in .~ la l ;L\iil(' de salvare, sem nali zare, 

~lIrii o r de magazii, dispozitÎ\'eJe de 
o (!1'lIc ltidcri!or, in\'Cntarul ş.a. (cu 

C'1l1l,tltllc·tl\'(' III' ÎlIsla lMr şi fixare etc.); 

t'olclllt'lr iu :-.lal:l\iiJor. rchipamentelor 
'.~lIlri l or fin "11(, "inl 'lI'lIl r,. pi('se ş i organe, 

ci, Imllulull'-fh:In') (nu se ştam-

_IWII(I"II\lu IJil:H'!ol' t!1' r('z~r\· !i. 

3.2,~ Uo('nmcnt:l\ia {Ientrn s tabilitate şi 
bord liber 

Tn elapa proi('ct tehnic (P.T.) se 
prezintă: (nu se ştampilea7.ă) 

. \ planul de forme; 

diagramele carenelor drepte; 

.3 ealcu!ele şi diagramele braţelor sta-
biliUiţii de formă (pantocare ne); 

.1, materialele de calcul in legătură cu 
\'erificarea stabilităţii navei conform Regu lil or 
(tabelele greutăţilor şi centrelor de greutate pen
tru toate variantele de incărcare prevăzute in 
Reguli, cu amplasarea incărcăturilor in magazii 
şi pe punţi, di verselor Î n cărcături lichide, COm
bustibiiuluÎ şi apei din tancuri, influenţa supra_ 
feţelor libere ale lichidelor, determinarea Supra
fetei \'elice. acoperirea cu gheaţă, aglomcrarea 
persoanelor Într-un bord, schema deschiderilor 
din cod\. şi dcterminarea unghiurilor de inun
dare etc.).; 

.5 tabele cctratizatoare a rezultatelor (in 
diferitele va riante de incărcare, cu indicarea 
deplasamentului, coordo natelor centrulu i de carenă 
şi de greu ta te, pcscajelor, asietei şi stabilităţii 
i niţiale), diagramele stabilităţii statice şi dinamice 
şi concluzi ile asupra stabilităţii na\'e i după pro
iect ; 

.G materialele de calcul În legătură cu 
.ptribuirea bordului liber schemele deschiderilor 
din corp cu amplasarea dimensiunile ş i lipul 
dispozitivelor de Închidere ale acestora, bordul 
liber de bază şi corecţiile pentru selatură, supra: 
structuri şi ru{uri închise etc., scheme indicind 
poziţia mărcii de bord liber). 

3.2.6 

zinlA. : 

Docum entatia pentru mijloacele de 
proleelÎe contra incendiilor 

tn etapa proiect tehnic (P.T.) se pre-

.1 descrierea detaliată a protectiei co ntra 
incendiilor (constructii de protecţie, insta laţii , 
inventar pentru combaterea incediiJor etc.; cu 
scheme de principiu şi specificaţii): 

.2 schemele genera le de amplasare a 
mijloacelor de protecţie contra incendiilor (indi. 
cind construe:me de protecţie. căile şi uşilc de 
evacuare şi intervenţie, posturile de incendiu, 
echipamentele fixe ş i mobile pentrll combaterea 
incendiilor, mijloacelor de semnalizare de incen
diu etc.); 

.3 eal cuIele şi menţiuoile cure indică 
satisfacerea Regulil or pentru protecţia contra 
incendiil or (pentru cpnstrur.ţii de protecţie, pom
pe, instalaţii cu CO •. cu spurn1'i elc:) - (oy se 
ştampilează): 

....., 
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.4 documentatia penlru instalaţiile cu 
gaze licheliale de uz gospodăresc (descrierea şi 
schema). 

3.2.i'" 

:1.2.7 .1 
zintfl: 

.1 
bal:lşl: 

Docamcntaţia penlra instal:!.ţii ea 
tnblllatnri 

tn elapa proiect tehnic (P.T.) se pre· 

schema instalaţiei de drenare şi /sau 

.2 schemele instalaţiilor lubulalurilor de 
scurge ri generale, sa nitare şi de punle (cu am
plasarea pereţilor etanşi, punţii de bord liber şi 
Cll distanţele ofÎficiilor de sc urgere la această 
punte) : 

.3 schema tuburilor de măsurare, aeri-
s iri ş i preaplin (cu indieaTea diamelrelor tuburil or 
de umplere); 

.4 schema instalaţiei de ambarcat ş i de 
transfer combustibil lichid : 

. a schemcle instalaţiilor de Încărcare, dc 
curăţire şi de degazare (Ia petroliere); 

.C sche mele instalaţii lor de alimentare cu 
apă şi de purjare ale căldărilor; 

.i schemele tubulaturil or de vapori şi 
pentru încă l zirea tancuril or; 

.3 schemele instalaţii/or de combustibil 
şi de ungere; 

. ~ schemele instalaţiilor de răcire ale 
maşinilor principale ş i auxiliare; 

.10 schemele lubulalurilor de evacuare a 
gazelor; 

.11 schemele inslala\iiJor de acr com-
primat; 

.12 schemcle instalatiilor dc ventilaţie (cu 
amplasarea pereţilor etanşi şi de protectie conlra 
incendiilor, cu oblu ratoarele respective); 

.13 schemele instala\iilor hidraulicc: 

. 14 calculele de re 7.istenţă şi de debit 
ale instalaţiilor (nu se ştampilează). 
3.2.i.2· In etapa de proiecl executia (P.E.) 
se prezintă: 

.1 planurile instala\iilor cu tubulaturi de 
corp pentru apă potabil1\. ş i sanit ară , drenare, 
halast, scurgeri gene rale, sanitare şi de punte. 
măsurare, ventilaţie şi prea plin, încălzire. încăr
('are, curăţirea şi degazarea tancurilor ş.a. (cu 
detalii constructi\'e, de instalare şi fixare dc.); 

., planurile canalelcr pentru \'entilarcn 
În('ăperilor (cu detaliile obturat oarelor de la 
pereţi i etanşi ş i de protecţie contra incendiilor 
şi alte detalii constructi\'e, de instalare şi fixare 
etc.) ; 

.3 planurile instala\iilor cu tubulalur 
de maşini pentru: alimentarca cu apă şi purjarea 
căldărilor, combustibil, ungere. răcire. evacuarea 
gazelor arse. aer comprimat. hidrauJice ş.a. (cu 
detalii co nstructive, de instalare şi fixare etc.) ; 

.1, calculele instalatiilor cu lubulaluri (în 
special pen tru pisc şi orga ne, precum şi de in~ 
slalare· fixare) - (nu se şlampilează); 

,:i tabela sudurilor şi schemele pentru 
cenlrolul imlJinărilor sudatei 

.G 

.7 

3.2.8 

3.2.8.1 
zintă: 

probele de presiune (unde este cazul); 

specificaţia pieselor de rezer\'ă. 

DtI('UIlH'nlntin Jlcn1fn insln lnţii mCCll
niee. mnşini, <,iild:iri şi rceipiclIlC S 11!) 

prcs Îunc 

111 etapa proÎ<,cl tehni(' (P.T.) se pr('-

.1 planurile generale ale încăperilor pen-
tru maşini ş i ciildări şi ale incăpt'l'ilor pentru sur
sele de energie de a\'arie (cu amplasarea maşinilor . 
c.1ildărilor şi echipamentelor cu indicarea căilor 
de ieşire); 

.2 posturile cenlralizate de comandă la 
distanţă ale maşi nilor principale, cu schmele de 
principiu ale instalaţiilor respecti\'e (schema trun
smisiilor mecanice, tubulaturilor hidraulice sau 
pneumatice sau reţelei electrice); 

.:J reductoarelc, cuplajele ş i cuplele: 

.1, liniile de arbori (planurile de ansamblu 
şi subansamblurile arborilor: intermed iari , de 
impingere ş i portelice); 

~. calcu lele de rezi stenţă şi de oscila\ii 
l orsionale ale liniilor de arbori (numai în cazul 
moloarelor cu combustie internă cu puterea peste 
75 k\V şi de luraţie mijlocie şi rapidă) - (nu 
se ştampilează); 

.G tulllil elam bou cu detaliile sale; 

.7 proplllsoarele (de orice tip: clici cu 
paie fixe sau (lemonlabilc. clici Cll pas reglabil . 
prupulsoare cu paIele \'erUcale, roO cu zbalu ri 
elc.; planurile de asamblu şi de detaliu): 

.8 calculele de rezistenţă ale propulsoa-
relor CII detuliil(' lor (nu se ştampilează); 

.9 specificaţia centralizatoare a inslala-
ţiilor mecanice, maşini l or. căldări l or şi recipien
lelor sub presÎune (cu indicarea tuturor datelor 
şi caracteristicilor tehnice. necesare in vederea 
a\'i;o;[irii şi c1asifica rii ). 

3.2.8.2- 1n etapa proiect de execuţie (P .E.) 
se prezintă: 

.1 planurile instalaţiilor de căldiiri şi 
maşini principale şi celorla lte instalaţii mecanice 
legate de propulsie: comenzi. se mnalizare şi con. 
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trol la distanţl\, dispozitive de siguranţă, amor
tizoare, inversoare şi reducloare. cuplaje şi cuple, 
linii de arbori. lagăre de sprij in şi de impingere. 
dispozitive de etanşare, propulsoare ş.a. (cu 
delalii construclive şi de fixare pe postamente 
etc.); 

.2 calculele i n stalaţii l or de maşini legale 
de propulsie (in special pentru piese şi organe . 
precum şi de fixare pe postamente~ amortizare. 
vibraţii etc.); 

.3 planurile celorlalte instalaţii meca-
nice şi de maşini, calda rine, recipiente sub pre
siune. maşini auxiliare, pvmpe, compresoare. \'en
tilatoure, diverse grupuri şi agregate, acţionări 
ş.a. (cu detalii construclive şi de fixare pe posta
mente etc.); 

.~ calculele instalaţiilor mecanice şi de 
maşini nelegate de propulsie (v. precizările de 
" .2); 

.5 tabela suduri lor şi schemele pentru 
controlul cusături lor sudate <Ia căldări, recipiente 
sub presiune etc.); 

.6 

• 7 

3.2.9 -

3.2.9, 1 
prezintă : 

probele de presiune (unde este cazul); 

specificaţ ia pieselor de rezervă . 

Doenmentatia pen trn echipamente 
eleelrolehniee 

Jn etapa proiect tehnic (P.T.) se 

\..... 1 planul general de amplasare şi sche
mele de principiu sau cele dez\'oltatealeinstalaţiei 
clectropropulsi\'e (cu circuitele principale, de 
excitaţie, comandă. control, semnalizare . pro
tecţie şi blocare): 

.2 rezultatele calculelor puterii necesare 
a generatoarelor instalaţi ei propulsive (pentru 
nsigurarea tuturor regimuril or de lucru) - (nu 
I\C ştampileazl\): 

.3 schemele de principiu ale distribuţiei 
encrgiei electrice de la sursele de bază şi de avu
rie, ale reţelelo r de forţă de iluminare şi ale 
luminilor de semnalizare şi na vigaţie; 

.1, schemele de principiu ale inslalatiilor 
principale. de a\'arie şi speciale. ale instalatiilor 
de ronă şi de iluminare. tablourilor de distribu
ţie. posturilor ş i pupitrelor de comandă etc.); 

.ri sch{'mel(" de principiu ale dispoziti\'e1or 
rl eclri('{' ale inslalaţiilor de gu\"ernare, ancora re, 
!UUI1'·,·,·:;. rj'mnrcare şi/sau împingere (cu siste
mde eh·cjricc de comandă la di !llanţă şi eu dispo
dli\'I'le dt, prolee\ie şi de sem nalizare); 

.Ii H'zuHalele calculelor puterii necesare 
ftlnlral,·i ,'I.'clriee a na\'ei (pentru asigurarea 
t uturor ft'gimuri lor de lucru. cu justificarea 
AII'IoII'fii puterilor şi a numărului generatoarelor) 

(nu SI' ş tumpilează); 

.7 rezultatele ealeulelor scăderii tensiunii 
13 conectarea consumatorilor cu cea maÎ mare 
putere la pornire (nu se ştampilează); 

.8 rezultatele calculelor curenţilor de scurt 
circuit (nu se ştampiicază); 

.9 rezultatele calculelor secţiunilor cab-
luril or (indiCind tipurile lor. curenţii şi protecţia) 
- (nu se ştampilează); 

. 10 schemele circuitelor de ungere şi răcire 
ale acţionărilor principale; 

.1 1 schemele de principiu ale legăturilor 
exterioare ale aparaturilor de comandă ale na\"ei. 
legăturilor telefonice, se mnalizării de alarmă şi 
incendiu; 

.12 

. 13 rezullatcle calculelor .de iluminare ale 
spaţiilor şi incăperii or reglementate in partea 
IX (nu se ştampilează); 

,)1 planul general de amplasare şi spe
cificaţia echipamentelor electrice importante (in
dicînd caracteristicile tehnice şi informaţii despre 
aprob.nea lor de către RN.R. sau de către alte 
organe competente). 

3 .2.9.2 tn elapa proiect de execuţie (P.E.) 
se prezintă: 

. 1 planurile constructi\"e de ansamblu 
(numai in caz\li unor echipamente nelipizate) 
pentru posturile ş i pupi trele de comandă. precum 
şi pentru tablourile de distribuţie (principale. 
de a\'arie şi specia le) ale inst~laţiilor electropro
pulsi\'e. de forţă ş i de iluminare; 

.2 sc hemele circuitelor de iluminare de 
la tablourile de distributie auxiliare; 

3. sche mele circuitelor finale de la tablou-
rile de di stribuţie de avarie şi de iluminare de 
avarie; 

.4 schemele de principiu ale conexiu-
nilor interioare ş i ale scmnalizăril or; 

.5 schemele de principiu ale conexiunilor 
exterioare ale aparatelor pentru măsurarea mă
rimil or neeleclrice (nivelelor. presiunilor. tempe
raturilor et c.) şi planurile de amplasare şi insta
lare ale aceslora; 

.6 planurile generale de amplasare ale 
echipamentelor electrotehnice in încăperile şi 
spatiile na vei j 

.7 schemele de montare (pozare) pentru 
cabluri (cu detalii de fixare şi treeerile lor prin 
con strucţiile etanşe); 

.3 schemele de amplasare ale dispo~iti-
velor de punere la pămînt şi de paratrăznet (cu 
detaliile lor); 

.9 specificaţia pieselor de rezervă. 
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3.2. 10 Documentaţia pentru limitarea nive-
lului de zgomot şi vibra ţii. 

.1 Descrierea măsurilor prevăzute pentru 
reducerea nivelului de zgomot şi vibraţii (nu se 
ştampilead); 

.2 Desenele soluţiilor constructive pentru 
reducerea nivelului de zgomot şi vibra ţii precum 
şi schemele pentru izolaţia fonică; 

.3 Calcul justificati v privind aprecierea 
nivelului preliminar de zgomot şi vibraţii (nu 
se ştampilcază). 

3.3 DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ A 
UNEI NAVE EXISTENTE 

3.3. 1 tn cazul preluării spre clasificare 
R.N.R. a unei nave existente, care are sau a avut 
anterior clasă acordaU de către o altă Organi
zaţie de Clasificare, se vor prezenta următoarele 
acte şi documentaţii: 

.1 ultimul Certificat de Clasă: 

. 2 certificatele pentru echipamente; 

.3 aclele ajutătoare existente, emise de 
Organizaţia de Clasificare anterioară, in legătură 
cu inspecţiile efectuate pe perioada scursă de 
la ultima inspecţie de reclasificare: 

.4 descrierile (specificaţiile); 

.5 planurile generale: 

.6 secţiunea maestră sa·u principalele sec-
ţiuni trnnsversale constructive: 

.7 

.3 

secţ.iunile longitudinale constructive; 

desfăşurata invelişului exterior; 

.0 punţile şi peretii etanşi; 

.10 etrava şi etamboul, cirma cu axul; 

.11 inrormarea despre stabilitate (numai 
pentru nave de pasageri şi remorchere); 

.12 construcţiile, instalaţiile ş i echipa-
mentele de protecţie contra incediilor (numai pen
tru nave de pasageri şi petroliere); 

. 13 planuril. g,n,,"le ale incăperil" pen-
tru maşini, instalaţii mecanice, căldări etc. (prin
cipale, auxiliare şi de a\Tarie); 

. I Ii liniile de arbori şi tuburile etambou, 
cu instalaţiile aferente; 

.15 căld1i.rile şi recipientele sub presiune; 

.le schemele tubulaturilor (inclusiv cele 
. de măsurare, ventilaţie ş i prealpin); 

.17 schemele de principiu ale reţelelor 
electrice şi ale lablourilor de distribuţie princi. 
paIe ş i de avarie. 

Dac1i. armatorul nu are posibilitatea 
să prez.inte unele dintre documentele menţionate 
mai sus, el va asigura transmiterea la R.N.R. a 
tuturor informaţiilor cerute pentru efectuarea 
inspecţiei iniţiale de acordare a clasei. 

3.3.2 tn cazul preluări i spre clasificare 
R.N.R. a unei nave existente, care anterior nu 
a mai avut clasă, este necesar ca R.N.R. să-şi 
dea acordul asupra documentatiei care va fi pre
zentată . 

3.4.1 

DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ A 
UNEI NAVE CARE . SE RECON
STRUIEŞTE SAU SE REECI-!l
PEAZĂ 

1n cazul reconstrucţiei 
J: 

sau reechl-
păd i unei nave c1asificată RN.R., se va pre· 
zenta documentb.ţia tehnică a acelor părţi ale 
corpului, maşinilor, inslalaţiilor sau echipamen_ 
telor navei, care vor fi supuse reconstrucţiei sau 
reechip1i.rii. 

3.4.2 tn cazu l instaU'irii pe o navă in ex
ploatare, clasificatii RN.R, a unor noi maşini, 

instalaţii sau echipamente (asupra cărora se 
extind cerinţele Regulilor), eare diferă substan
ţial de cele iniţiale, se va prezenta documentaţia 
tehnic!t respectivă, inclusiv noile amenajări le
gate de acestea, conform celor indicate pentru 
navele in constructie (v. 3.2). 
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4 L"'SPECŢIILE DE CLASIFICARE 

4.1 GENERALITĂŢI 

1.1.1 Clasa RN.R poate fi acordată şi 
menţinută cu condiţia prezentării nayei la inspcc
ţiile dc clasificare, la care să obţină rezultate 
sati sfăcătoare in raport cu Regulile şi cu condi
ţiile suplimentare ale RN.R 

RN.R efectuează aceste inspecţii sub 
forma supra\'cgherii t.ehnice in timpul construc
tiei .rcparaţiilor, reconstrucţiilor sau reechipării 
nayelor, precum şi sub forma inspecţiilor perio
dice şi ocazionale la navele in exploatare. 

1.1.2 O navă care nu a fost clasificată 
anterior sau care a avut clasa expirată acordată 
de către o altă organizaţie de Clasificare, poate 
n preluată spre clasificare RN.R, cu condiţia 
prezentării na ... ·ei la inspectia iniţială (v. 4.2) . 

Jj. 1.3 O navă care are încă in vigoare clasa 
:1 1'ordată de către o altă Organizaţi e de Clasifi
I'are poate fi preluată spre clasificare RN.R 
printr-o inspecţie de confirmare a clasei (v. 4.3.1.2 
şi 4.3.3). tn cazul că la această inspecţie se obţin 
H'zultate satisfăcătoare, RN.R. poate acorda 
I'hlsa sa, pentru intreaga durată de valabilitate 
II Certificatului de Clasă a .... ut de navă in acel 
Iil omenl. 

• . ~ INSPECŢIA IN IŢIALĂ 

Inspecţia iniţială are drept scop să 
l'lllislatc posibilitatea acordăr:i clasei unei na\"e, 
pr(''l.MItn1ă p",ntru prima dată spre clasificare 
B.N.IL 

Volumul acestei inspecţii se stabi l eşt.e 

11 (1 ('(11 re RN.R. după .... olumul inspecţiilor de 
rerlnsiricare (v. Anexa), in funcţie de vechimea 
Il M\'I·i şi \il1ind seama de starea tehnicri a corpului, 
IlI lIşlnilor şi inslalaţii l or. 

4.11 INSPECŢIILE PERIODICE 

4,U,1 I nspecţiile periodice la navele in ex-

1'1011 1111'(' sinl: 

• t i nspccţi i d.e recJasificare 

,II i n.~pecţi i de confirmare a tlasei. 

,. 

Programul acestOl;' inspecţii, a\' ind un 
ciclu general de 12 ani , este dat in Anexă. Vo
l umul ~iecărei examinări, măsurări, probe etc., 
se stabileşte de către inspectorul RN.R., în 
funcţie de i nstrucţiunile in vigoare şi de condi
ţi i le concrete. 

~ ,3 .2 Inspecţia de reclasificare are drept 
scop să constate dacă starea tehnică a navei 
satisface Regulile şi condiţiile suplimentare ale 
RN.R 

1i.3.3 Inspecţia de confirmare a clasei are 
drept scop să verifice dacă sta rea tehnică a navei 
corespunde în suficientă măsură condiţii lor pen
tru menţinerea clasei, precum şi să vcrifice func
ţionarea fiecărei maşi ni sau instalaţii asupra 
cărora se extind cerinţele Regulilor. 

4.3.4 In principiu, loate operaţiile de in
spectare la corpul, maşinile, i nst.alaţiile şi echi
pamentele navelor in exploatare se vor face si
multan, la termenele 'prevăzute pentru inspec
ţiile periodice de clasificare, in afara cazului că, 
l a cererea armato rului, R.N.R. incadrează nava 
in regimul de supraveghere conti nuă, cînd ope
raţiile de inspectare se repartizează. in t imp, pc 
intrcaga durată a ciclului respecti v. 

~,3 .5 Data iniţială de la care incepe cal
cularea t.ermenelor inspecţiilor periodice se sta
bileşte astfel: 

.1 tn cazul unei nave construite sub 
supravegherea de clasificare a RN.R, data 
iniţia!ă este data e'iberârii Certificatului de Clasă, 
cu condiţia ca aceasta să nu fie mai t irzie de 1 
an după lansare; dacă acest interval a fost depă
şit, nava va fi prezentată pentru inspectarea 
operei vii, iar dacă aceasta nu este posibilă, ca 
daLă iniţială se va considera data lansării; 

.2 in cazul unei nave existente, care 
are clasă valabilă a unei alte Organizaţii de Cla
sificare, preluată spre clasific:lre R.N.R in tim
pul unei inspecţii de confirmare, data i niţ i ală 

este data Certificatului de Clasă anteriori 

.3 in cazul unei nave existente care 
nu a mai fost clasif i cată, data in i ţ i ală este data 

acordării clasei RN.R re 
4.3.6 In cazu'; bine ju,tilicate. temen"e 
unor inspecţi i periodice pot fi aminate astfel : 

-
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.1 inspecţia de rcclasificarccu maximum 
() luni , la cererea armatorului, cu aprobarea RN.R. 
inspecţia amînată se inlocuieşte printr-o inspecţie 
specială al cărei volum se slabileşte de către 
R.N.R. ; 

.2 inspecţia de confi rmare, cu maximum 
3 luni, armatorul informind R.N.R. despre amî
nare; aceasta nu atrage ami na rea automată a 
urmlitoarei inspecţii periodice. 

1,.3.7 tn cazul că starea tehnică sau con
diţii l e de navigaţie grele fac necesare, R.N.R. 
poate decide scurtarea intervnlelor dintre ins
pecţiile periodice sau num ai dintre unele operaţii 
de examinare, măsurare, probe. in legătură cu 
opera vie, arborii portelice, unele maşini, insta
laţii etc. 

In cazul scurtării inlcrvalelor dintre 
operaţii l e in legătură cu opera vie sau arborii 
portelice, noile termene vor coincide, pe cit 
posibil, cu termenele inspecţiilor periodice. 

1 .3.8 RN.R poate să nu repete operaţiile 
de inspectare in legătură cu acele părţi care au 
fost inspectate cu mai puţin de G luni Inainte . 

4,"' . INSPECŢIILE OCAZ IONALE 

4,1" ,1 Inspecţiile ocazionale se efectuează 
In diferite alte ocazii in afara Înspecţiilorperiodice, 

in legătură cu nava in intregime sau numai cu 
unele dintre maşinile, instalaţiile, echipamentele 
sau dotările sale, asupra ci'lrora se extind cerinţele 
R.N.R. 

Volumul acestor inspecţii şi modul 
de efectuare se stabilesc de către RN.R., in 
funcţie de obiectivele inspecţiei, de vechimea 
şi slarea tehnică a navei. 

1".4.2 Inspecţia după a\'arie are drept scop 
sli constate defecţiunile , să a\'izeze in legii-tură 

cu volumul remedierilor necesar~ şi să determine 
existenţa posibilităţilor şi condiţiilor În care mai 
poate fi menţinută clasa R.N.R. 

Prezentarea n ave i ""a această inspec~ 

i e va avea loc chiar in portul in care s-a produs 
avaria sau in primul port după avariere. 

In cazul unor defecţiuni care pot fi 
eliminate integral cu mijloacele bordului, nu 
este necesară inspecţia dup1't avarie. 

1i.4,3. Inspecţia excepţională se dectueaz1't 
la cererea autorităţilor portuare. asigurătorilor 
sa u armalorilor şi are drept scop să constat.e 
s t area tehnică existentă in momentul respectiv. 

Obiectivele unei astfel de inspecţii 

vor fi indi cate de către solicita nt. iar volumu l 
inspecţiei va fi stabilit de către R.N.R. 
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ANEXĂ 

PROGRAMUL INSPECŢIILOR PERIODICE 

S~mnmcaţia pr~lCurUlrnor u tiliute In tabd; 
L - v~rîficarea legalităţii - exbtrnţa uocumentrlor valaoile şi s!gl!iilor (pentru tlcl"!c> tlparate pentru ctlre este eazul); 
E - examinare exte rioară; 

F - verificarea funcl1on.lirli mecanismelor, echipamentelor ,1 ill5lala\iilor (cu l'Xll,minaTe rxtcrloară): 
1 - inspect aru pentru relevarea defce\lunilor şi dctcrlor:'lrllor, cu deschideren ~au demonlaren (d1lpi! c:lz) n p:irţilor 

n ecesare pent ru acces şi examinare in t er ioară: amploarea demontărllor, eventUal renunţarea la UemontitrL se stabi-
lesc de cAtre inspectorul RNR In urma exnminărll exterloar~, verificArii In funcţiune sau pe baza cxperknţcl sale; 

" - măliurlltorl; 
H - probe de presiune; 
S - probe la staţiile de Incercare de la mal. 

Ciclul inspeclll10T pentru 12 ani C$le: 

La nave pU:lserl, cisternă şi nnve cu lonn de nnvlgalie p'6G' 

2 • , 8 ,. 12 ani 

confir-
mare 

reclllSlflcarc cO!lfirmare rccla, ilicarc conflnn:lre reclnslflcarc 

Pozlţl:l Ob!edul In5p!,'Cli~i EOI EIO Eli E20 E21 E3. . La toale celelalte nan ; 

2 ~i 4 , 8 ~i 
,. ". L I 

confir- reclasllicare conflcmare rcclaslrlcare. 
mare. 

FOI ~i F02 F IO FU ~i FI2 ",O 

1 2 3 • , , 7 I 8 

1 Corpul 

I.l Opera vie (din cx:tcrior)I'2' 

tU Chila, drava, t t nmboul, Cl\va-
IeI li tllcilor, tlemenlde do 
rezi51~nţ' .i< tuburllor o· 
tambou: 1 1 1 

1.1.2 JnVfll$ul eliterlor (fund " 1,· 
t~ra l ); 1 IMI IMI 

1.1.3 Casetele prl7.elor de fund şi din 
borduri cu fixarea armt'iturilor 
respective; 1 IMI j J\.P 

1.1 .'1 Clrmn: 
.1 pll.na, tubul etambreulul, 1 1 1 
.2 axul (fusul), plvoţ!!, lagArele IM IM IM 

1.1.5 Dopurile de scurgere 1 1 1 

1.2 Opera lnoatll (din exlerior); 

1.2.1 Etrava, etam boul ; E 1 E 1 E 1 

1.2.2 Tablele Invell$ulul lateral: E 1 E 1:\P E IMI 

1.2.:1 Tablcle punlll; E 1 E IMI E IMI 

1.2.·1 Suprastructurile şi rufurile (pe-
reţi, cxterlorl şi interioti, pun-
ţile). pul urile ma~inllor, ". 
mei", p;url1or do maSll.ll1 ,1 
'111'11 tIlatollrelor şi alte constru· 
cţil supra punţil; 1 1 l i\! 

1.2.:' I'Dslamcntcle vÎrtciurÎlor de iln-
rClrate şi/sau manevrA şi cabt:-
sl:llIc1or; E E E 

1 :t.r. AI'op\'rIMle punţilor exterioare E 1 E 1 E 1 

1.:1 Spaliile d in Interiorul corpului' 

1.:1. 1 E xt rpmll/ill\e Jl rova şi pupa; 1 1 IMI H ' 
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1 I 2 I , I 1 I 5 I • I 7 I 8 

1.3.2 Tancuri1" ~tnlttuale (ni tubu-

I 
rill' de Ilmp1crt', prraplil ' , \'1.'11-
IHaţie ş i m"<nt:tn'): 

.1 tic apii dnlce, haln ~LscH~gcr i ş. a . lf-P Ilr' L\r ~ 11 

.2 adinci (dt'ep-Iauk), 11[11 Ilj1rp' 1.\1'117 I 

.:1 d, b:tla.<l-<cnmhustibil, combus-
Ubil lubrlflnnt, li' 1.\1'11 II' 

.1 d, IncAlzire (ptntru combusti· 
blli lichlr.\ ~I simlatct: II' I.\PII II' 

t.:t3 Cofcrdamllrllc .' tnncmile ". catcl ") , 1 '-\'" 

1.3.1 Sanlinele: 1 , IMI 

1.:J.5 Magnziilc pentru IncarClllurl 
uscate: 1 , 1;\1 1 

1.3.6 Inc':;pnllc ~lItru ma,in; (cu pu-

I \l1till' r('~I'('ctl\'e): 

I .1 Illt- ma'ÎnHof principale şi :lllxl-
Il:lr .. , allfrllntdor, ciiltliirHur, 
tuneluri],.: liniilor d, arllori 
etc. 1 1 I .\P 

.2 postamclll,'\(' mn,lnilor prlnci-
pak, auxiliare şi dldii.rilur , , , 1 

.3 pnlolurilc; 1 , 1 

1.3.7 Alte Incăperi nIl' cocii ş i supra-
structurilor , 1 1~1 1 

J..I Marca de bord liber. E E "- E "- E 

2 INSTALATII ECHIPAMENTE 
ŞI DOTĂRI ---

2.' Instalaţiile d, guvernate (veti 

I 
~ I 5.6.G): 

.1 :lJec:mismtll' Umon('i. axlomc-
trele, indirntoarelc, ttansml-

I 
!iiile (lroţ('k. barele. axel(', 
pIrghiile elc.), dispo7.1t1velc 
auxiliare. le IF ,e IF lF IF 

.2 limitatoarele dr bandă. E E E E E E -
2.2 In~tala\iHc d, ancornre (veti , 

~I 5.6.i): 
.1 Imrotele, n!irHe. instalaliile d, 

I'>\1I1('te In post, E , E , E I 
.2 lallţurlk ~I bolţuri1(', E IMII E '" E 1),1 ., t:ablurile E 1 E , E 1 
.4 stopele. "- II' E ,e E Il' 

2.3 Insl:.laţlile d, manevră.legare 

(aceesorille .' parlmelc) -
(VI'1.; ~I 5.6.8). E 1 I ~ 1 E 1 

2.4 I nstnlaţiile d~ remorcare $I /sau 
Impingcrc (vet\ $1 5.6.9:) 

I .1 c1r)ig('le cu ple~le de fi:o:are $\ 
aC('e5Qrlile lor "). , le , le 

I 

, IF 
.2 cur~lcll), , 1 , 

I 
.3 babaklc $\ parlmek , F- , E 1 E , 
.4 tampoanele de Imping(·n·. , 1 1 
. 5 dispozitivele de cuplarr . rixarc I ~; manevrare In 1'011 val. E I F E II' I E IF , , , 

2.5 lnsl:!laţii]c ~I mij lo:ll'clt: 
I 

d, 
salvat(': 

2.5.1 Insta.la.ţli1e {1~ snh' ar~ (~rullc 
bărcilor. Instalaţmc d, lan-
iare a plulelor cu llccesorli): F IF F tllF F !lIF 
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1 I 2 I 3 I , I , I , I 7 I 8 

2.5.2 Mijloace de salvare: 

I 
.1 blircilc. EU III F EU IU F EU IU F 
.2 !li5po~itivcle rip:ide (pIUlc1e. 

chcsoancle de.), EU 1" EU 1" EU 1" 
.3 culacli ş i veslele 

rigide, E EMil E ElII'~ E EMil 
... plutele pncumatiec ES" ESli ESli ESu r:SII ES" IT ., vestele pneumalke. ES'i ESli ESli ES" ES" ESli n 

2.6 Mijloacele de s.emnaUtarc: 
.1 acu$t1ce, EF EF E1' E1' E1' EF 
.2 luminile de navigaţie li de S-eln· 

nalitare, Ll1' Ll1' LI1' LlF L1F L1F S 
.3 figurile de semnalitare. E E E E E E 

2.7 Echipamcnt ele de navigaţie: 
.1 Instalaţiile de radlolocll.\le şi de 

sonde ul1ra50n. (complete), 

1 

11' n,IF 11' DrF 11' IMF 
.2* -., sllr5t-le de alimcntare electricA. 11' TMF lF IMF 11' nfF ... hl\"entarul, aparatele şi Instru· 

I mcntcle de navigaţie, apara· 
tele de mMur:'i etc. S S S S S S 

2.8 Echipamente radio ti de radio· 

I navigaţie 11' TFM 11' TP).t IF IF).! 

2.' Dbpo7.itivcle ae inchidere 
etanşA l' FH' F FHI l' 1'H' 

3 PROTECŢIA CONTRA 
INCEND II LOR 

3.1 Protecţia constructivA. 1 l l 

3.2 Instalaţiile do sCl1lnalltnre do 
Incendiu. l' l' l' l' l' F 

3.3 Instal aţiile ~ntru sUngerea 
incendillor: 

3.3.1 Cu apă; 
.1 cu furtun, eu ." pclvcrlllltă, 

sprinkler, elc.1I F 11' l' 11' l' lF 
. 2 cu cortinA de apă, apA fin pul • 

verlzată, spl1mlilt); l' IF l' IFH'O l' lF 

3.3.2 Cu vapori sau cu lichide 
diversc; l' F l' lFH~ l' F 

. 
:1.3.3 Cu bioxid de carbonl1 F lFH l' lF11 F IFH 

:1.3.4 Cu gate inerte F IF l' 11' F 11' 

:1. 4. Echipamentele pentru comba· 
terea Incendiilor. E IF1" E 

I 
lF" E IF"' 

:Ui Manometreleu : 
.1 1. pompele d, Ineendlu, prin· 

clpală şi de nvatlc: 
.1.1 partea de refulare LI' L1' L1' 
1.2 pnrtea de asplraţ le; LI' L1' LF ., 1. Instalaţla d, stins incendiu 

eu COl' gaze Inerte $aU gaze 
lIehefiate. LF L1' L1' -

I INSTALAŢII CU 
TUBULATUR I 

I-
II A;-milturilc amplasate pe InvcJl-

şul l'xtcrlur ,," p' perc\lI 
,·tnnşi: 

1 ~ilwlte sub planul do plutire. l I I I 1 1 
.. sil":lI,' ' !"asupra pianului do 

plulire. 1 l l 1 l I 
.:\ .... :"'llnnare la distanţ". F F F F F F 

'--
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.2 

.2 .1 

.2.2 

.3 
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I 2 I 

!IIUlnl:J.tlHr CII tubulaturi (pro
prlu-tÎsc): 

Pentru IlP": 
S(;orjţctl1(' (ce 'lTubnl Im'elişul 

tllOltrior later::ll. pur.\îk. p .. rc
ţii sau pl:.tformdr). 

de dunare (sanUnA), 
manomctrcle la pompele dr orice 

lip (partea de n~plrn\ir)U; 
mnnomclrr!c In pompele eu pis_ 

ton (partea de refulare. supli-

3 

F 
I 
11' 

LI' 

menlar)U, LF 
de halul, 11' 

F 

pentru apa de n'lclrcu I II' I 
pentru aPIl de nllmentnrc n cr,[-

I 
IF F 

LI" 

II' 
il'" 
1F I 

dt'irilor. F lF F lF F 

de l'omllUslibl1 S:tU ele Incăr-

CI1,TC (rxctptlnd lancurile de 

I 
I I' 

LF 

1.1' 
IF 
1F 

IF 
re strllhllt direct prin tancurile I 

f-_____ �--~I"~'-'''~'"-·,-''~re~~-.~;-----------I------ I.~''~I-----I----_____ III I _________ I ~"~I ____ _ 

f-_,_.2~.2 __ .:-,I~"_"~t.~"_,~,,,~r~'''_'~'"~'~i ~Ii~'h~i~d'~;,--_ _______ I-~I'~· _______________ ~ ________ +~E:' ______ 1 

1.2.3 
. 1 
.2 

4.2.\ 

·12.5 
.1 
.2 ., 

4.2.6 

Prntru combuţtibiLll Iichi7.i: 
1'\1 tnnrurl n(-Structurale • 
cu "ah-ule cu acţionarI' In dis

tantA; 

Ptntru lubrlfinnţitl ; 

Pentru vapori: 
la presiunea cAld:lriiu . 
la prtslunca redu~li, 
pllrjaru clildiir\lor; 

'" 
II' IF II-" 

I I' IF IF 

w In~ IF 
IF IF Il' 

Pentru aer comprimat; t·· Il' F IFI .. !G l' I F Ji=
. IF P IFII~ F IF 

-C,~,~.7:--I-~C~"--"~I'-Cd~~~t~'"~'~"~i~(,-,,--,.-m~'~t"--. -------1---------1---------1·--------1--------1--"------

.1 

.2 

.:1 

01.2.8 

Till" rrs~ctl\'I"): E 
Ik prcnpHn. E 
tii' w·ntl1atil" (val şi 1.3.1); E 
de tlcl!aZare (la petroliere) 

E 
1-: 
E 

E 
E 
E 

--------·I---'------ II--------·I--'------I--------·I-~'------ I 
·1.2.0 \'('nUlaţia incAperilor pentru 

ncunlulatonrc, Ine;;'ptrilor PCII' 

Iru nmplasnrca butdiilor de 
COt sau Incdperllor protejate 

Cnnaklc d(' ventilntic (cc slră
hat InvcllşlIri etnnşc In apll 
snu construcţii de proteCţie 

('UntTa Incendiilor); 

prin COt F IF F IF F IF 

4.2.10 Slste.ude de acţionarI' hldrau- ------+~------ I -:....----- I.-'.:....----+..:...------I--~-----I 
Jid; F II' F IIF F Il' 

·1.2.11 Sistemele InstalaţLllor eu gaze ,-------1---------1-------- ---------1--------+--------1 
IIcheliate, de Dt gospodăre5e II' IF IF 11' IF IlO 

4.2.12 Separator IIpă mll.!l:al.ii F F l' l-' F F 

5 INSTALATII MECANICE. 
MAŞINI ŞI RECI PIE1\TE 
sun PRES IUNE 

----;5~.I:-II-,,~,~.t~.~ .. ~,~,,~'~"~'~.~m~b~,,-"~i'-,-in~t-.. -.-1------1---------,---------: ---------11--------+--------1 
IIA, principa1ele!5 n: 

5.1.1 Corpurile motoardor: 
.1 famele de postameut, bulonncle 

postnmentc1or $i binele, car
terele cu dispOZitivele de 51-
J.(l1TRlltll contra explo7.lllor, 
blocurile cilindrilor, chlulaselc 
şi buloanele de :mcorarc, 

.2 dmăşlle cilindrilor; 

F 

I 
Il\! 

F 

I ' Il\! 

F 

I 
1:\1 
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~ 
, I 3 I • I 5 I fi I 1 I 8 

~.1.2 Ansamblele plstoanelor : 
.1 plstoanele, capetcle do cruce, 

bolţuril" plstoanelor, IM ,,, ,,, 
.2 bielele, lagărele bielelor, tijde 

de ghldare ale pistoanclor: , , , 
5.1.3 Arborii cotiti: 

.1 fusurlle de pat şi de manivcll'l'· IM ,,, li\! 

.2 lagărele de pat, , I I J .3 fr1ngeriicU " " M " M M 

5.1.4 Dispozitivele de distribulie, rc-
j;llare, c()mandă ~I control: 

.1 dl.$potitivele de manevră şi lan-
S9.fC, mecanismele d. acţio-

nare ale valvulelor de admisic 
şI evacuare, regulaloarelc de 
turatle, I I I 

.3 apar.lltelc do măsurău: 

.2.1 manometrek (presiunea uldu-
lui de ungere), 1.F LF LI' 

.2.2 lahometrele; LI' I.F LI' 

5.1.5 Echipamentele anexe: 
.1 ungătoarele etc., F F l' 
.2 5upapelc de siguranţă"; l' F F 

5.1.6 Maşinile auxiliarc anexate ~i ac-
ţionate de maşinile principale 
(pompele de ungere, ale circui-
telor apei de răcire, de dr!'nare 
(santină), d. balclai, turl»-
sunantelc de supraalimentarc, 
compresoarele o. r!tcitoarelc 
dintre tr('ptc etc.). l' 'F l' II' l' II' 

5.2 Ma,inile cu vapori, principale:', l' l' l' 

5.2.1 Corpurile m14inllor 
.1 urnele dc postament, buloanele 

postamente1or şllaincle, earle-
tercle, coloanele şi suportu-
rile. , I I 

.2 cilindrii (de expansiune şi serta-
relor) cu eap3cfle ~I cămăşile 
1" IM IM Ti\! 

5.2.2 Ansamblurile pistoanelor : 
. 1 pistoanele, capetele de cruce . IM Ii\! It.! 
.3 blelele, lagăre le bielelor, buloa-

nele lagărelor , tljele de ghi-
dare ale plstoanelor; I I , 

5.2.3 Arboril cotiti: 
.1 fusurlle principale şi de muni-

velă, IM IM IM 
.2 lagărele de pat, I 1 I 
.3 frtngerile; M M M 

a.2 .4 Dispozitivele de distrlbu1ie, re-
glare, comandă şi control: 

.1 val \lulele principale d. mane-
vră, F 1F F IFH!O F IF 

.2 sertarele, Il\! 1M IM 
.3 mecanismele d , ac1ionare "0 

sertarelor ". valvulelor d. 
distribuţie , "\'Suvulele, meeQ-
nismele de inversare, regula-
toarele de turalie, IF IF lI' 

.4 aparatele de măsurllu ; 
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.'1.1 

.-1.2 

.4.:1 

!!.2.5 
.1 

.2 

5.2.6 

'.3 

, .. 
.1 

.2 

.3 

'.5 

5.5.1 

.1 

.2 

.3 

.. 

.5 

5.5.2 
.1 
.2 
.3 .. 
.5 
.6 

5.5.3 
.1 
.2 · 

.3 

.. 
'.6 

5.6.1 

.1 

\ 2 

rn~nomdrcle (presiunea din 
conducta principală d, va-
pori). 

manometrele (presiunea ulelulul 
de ungere), 

tabometrele; 

Ecblpamentele anc:te: 
ungătoarele, gresoarele, dispozi-

tivele de purjare a apel dc., 
supapele de siguranţă"'; 

Maşinile aU:tl\lare anexate şi ac-
ţionate de maşin!le principale 
(pompele d, ungtre pentru 

'" d, alimentare, 'P' d, 
răcir e, condensat, de drcnare 
(santinl) dc.). 

Dispozitivtle de comandă la dis-
tanţă ale maşinllor principale 

Cuplajele şi rcrluctoartle 
axele, roţile din ţ ate şi pinloa-

nele, 
lagărele, piesele d, fricţiune, 

buloan e"J.e d, postament şi 

lainele. 
manometrcle (presiunea uleiu-

lui de ungerc)U 

UnHle de arboriu : 

Arborii d, Impingere şi inter-
medlaTi: 

fusuri d, sprijin şi gulcrelc de 
Impingere, 

l agărele de sprijin şi de hnpin-
gen, flanşele cuplelor şi cu-
plajele, 

buloanele postamentelor şi lai-
nde de sub lagăre , i de sub 
cuplnjc", 

jocurile axiale, 
centrarea arborllo ru ; 

Arborii portelicel ~o n: 
rlanşcle cuplelor şi cuplajele, 
fusurlle de sprijin, 
lagărele de sprijin, 
jocurile 

" 
lagărele tuburllor 

etambou', 
tuburile etambouU, 
elanşărlle de la ellccu , 

Elicileu : 
echilibrarea stalisticău, 
-piescle importanle .1, clieilor 

cu Pllli reglabil, 
montarea pe arbore (ajllStarea, 

presarca. aSigurarea)", 
fixarea tlicilor. 

Maşinile şi Instalaţiile auxiliare: 

Maşinile auxiliare cu pislon (mo-
toare '" eombustie Internă 
sau maşini cu vapori) .... : 

cilindrII, capacele (chiulasele), 

\ 3 I 
, I , I fi I 7 I 8 

LF LF LF 

LF LI' LF 
LF LI' LF 

F l' F 
F F F 

IF Il' IF 

F F F F F P 

IM IM JM 

I I I 

LF LF LF 

F F F I F F F 

I 
, 

I 

IM lM 11\1 

I I I 

E E E E E E 
M M M M " M 

M M M 

I 
-

I I . ··. 1 

" 11 M 
I I I 

M M M 
I I j -
IH Iii IH 

M 

IH 1H IH 

I I I 
I I I 

F F F F F F 
I I I , 

I 

I 

I 
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1 2 I , I • I 5 I , I 7 I , 
. 2 pisloanell' • hielele ,. l agărele 

lor. nrborli cotili ~i lagărele 

de pat. 1 1 1 
.3 valvul". supape. regulataare; 1 1 1 

5.6.2 Compresoarek'": F F F F F F 
.1 eillndrll, ch!ulasel~, arborii ro-

tit! ~I lagărele de pat. Vlllvu_ 
1 1 lele. 1 

.2 tAcltoard" din tuptl' , >1" 

.3 5 upapelc l!e 11~uranIAI7; F F F F F F 

---
5.6.3 Pom~le (cu actionarI' Indep"n-

dcnt4) - (de uz Ilenerat dre-
nllte (santinli). balast. salva!'\', 
aUmenlare cAld:'irl, eirculatle-
rliclre, combustibil. lubrl-
nant); F IF F II' F IF 

5.6.4 Filtrde (pentm apa de. alimelJ-
tare ş\ de rAcite, combustibil, 
lubrlflant etc.): 1" 

5.6.5 :\lijloacde de semnalizare III In-
cAperile maşinilor; F F F F F F 

5.6.6 Servomotoatde instala\!i1or de 
guvernnre (vt:r:i şi 2.t); F IF F IF F IF 

5.6.7 l\I~alJbmcle Instalatlilor de an-
cotare (vezi şi 2.2); F IF F IF F IF 

r,.6.8 Meeaulţmele instalallilor de ma-
nevrA-legare (ve~1 ~i 2.3); II' IF IF 

5.6.9 Vlnelurlle Instalaliilor de rt-
morcate $1 Impingere, CI1 echi-
pamentele lor (v\'zi şi 2.4) II' IF IF 

5.7 Rcclplentde sub pre5iune (Indu-
si ... c:de pentru gazele de eşa-
pament)" 17 F F F F F F 

r •. 7.1 Corpurile rc-elpicntclor cu armA-
turlle" u; Iii IH Iii 

!i.7.2 Supapele de slgurantAl1: F IF F IF 1" IF 

5.7.3 ManomctreJe (presiunt>a Interi-
oari II reelplcntulul}tI. LF LF LF 

5.8 CJlldiirlle principale ". auxi-
liare": F F F F F F 

r •. S.t Corpurile cAld~rllor Ignituhulare 
cu anll,UurileJ7.' u F JMHF IMF IMHF IMF l)IHF 

5.11.2 Corpurile clild:'irilor IIc\'lltllbu-
Iare cu armAturilcu U II; IF IF IF THF IF IF 

:\.11.3 Supapele de slguranFinu ; F IF F IF F IF , 
6.8.-4 Manometrde: 

.1 pentru presiunea vaporilor e' 
mo.nometre)·'. LF LF LF ., pentru Indicatorul nivelului d 
IIpă". LF LF LF 

.:1 ~ntrll presiunca 1. refularea 
poOlpcl d, circulaţie (numai 
la c:'\ld:1rlle cu circulaţie for-
lat:1": LF LF LF 

6.11.:; Instalaţlilc d, combustibll .1, 
d.ld4rllor 1 1 1 1 1 1 

~.!l Schlmbătoarele de c!lldurA: 

0.9. 1 Hricltoarele ~l1 tru apa de rllcite 
sau pentru lubrlflal\ţl; 1 IHM 1 
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1 I , I 3 I • I , I • I 7 I , 
5.9.2 Condensaloarele, economlzoarde 

(pentru aPQ (le alimentare a 
căldărilor)" ; 1 1 1 

5.9.3 Evaporatoarrle": F F F F F F 
.1 recipiente\e sub presiuneu , 1 1\1 1 
.2 supapele de slguran\ăt7; 1 1 1 

5.9.4 Manomet~le 5Chlm bltoardor de 
cAldurii presiunea din !lecare 
spaţiu de rdulare)U ; LF LI' LF 

, ECHIPAMENTELE ELEC-
TRQTEHNICE 

'.1 Echipamentele de forţă şi 

lumină·'; 

6.1.1 Instalaţiile ele..:tropropulsi\'ell : F F F F F F 

.1 generatoarel\', agrellatele de (')t-

diaţle. moloat('Ie ş i cuplajele 
eleclroml\.llnctiecH, 1>1 l~f IM 

.2 Instalaţi il e dO' distribuţ ie, 1 1>1 1 ar 1 L\I 

.3 pupitreJe de eomandA ş i 

control; 1>1 li\! 1>1 
.4 Aparatele de miburA de la sene-

ratoarele ~ I molonrele de pro-
pulsie"; 

.4.1 voltmetreie, LF LF LF 

.4.2 u'npe.·ll1etrele, LF LI' LF 

.4.3 wattmelrele, LF LF LF 

.4.4 frtcvcnţmetrele, LF LF LF 

6.1.2 Sursele de energic electricA (prin- I cipale şi de l\Valle), preeum 
şi in5lalaţ111e de transform arc 
(pfntru alimentarca Instala ţll-
lor eJectrlce Importante pentru 
I'xploatarea " ~curitntca 
navei'1 ; F lMF F IMF F lMF 

0.1.3 Instalaţiile de distribuţie": F F F F F F 
.1 tablourile general (principale ~I 

de avarlt) ~ I prnlru luminile 
de IInvigaţle ~I semnaUZIIretl, 1 1>1 1 IM 1 Il'.! 

.2 tablourile de SK.\lune şi auxi-
liare: 1 11'01 1 1>1 1 lM 

.3 aparat ele de mă$ură pentru ge-
neratoare şi baterii": LF LF LF 

.3.1 voltmelTfle, LF LF LF 

.3.2 ampermetrelc, LF LF LF 

.3.3 ' wattmetre!l', LF LF LF 

.3 .4 frecventmetrcle, LF LF LF 

.3 .5 voltmetrelc pentru allment:lren -de la sursă exterloariiu ; LF LF LF .. pupitrele d, comandă li 
control F IM F F n.tF F IMF 

6. 1A. 

I 
""'-

Reţele de cabluri: 
.1 cablurile şi conductorII", " IM " 1>1 M Il'-! 
.2 prot~ţiile ublurllor, treterllc ,.. 

eabluriJor prin punţile şi pc:re- rl3 
Iii I'tanşl ,1 de protecţie contra ---? . 
Ineelldll\()r; E E E E E E 

0.1.5 Acţloniirile electrice ,1, In5t8-
laţiilor Importante pentru ex-
ploatarea ,1 securltaten navei 

'" dispozitivele 1" d, .o- I mandă şi control: IF IMF ID lMF IF IMI' 
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1 I , I 3 I • I 5 I 6 I 7 I 8 

., ancorare, remoreQre şi/sau hn-
pinllere. pompt'le (enumerate 
la 5.6.3) F IMF F IMF F IMF 

.3 manevră-legare; IF IF IF 

6.I.G lluminarea: 
.1 din Ind pcrlle şi spaţmc Impar_ 

1:1II1c pentru ~uritatea pro-
pulsiel navei şi persoandor de 
la bord, F IF F IF F IF ., de avarie; IF IF IF IF IF IF 

6.1.7 Luminile de navlgaUe ~I s.emna-
lizare, '" instalaţiile ," d. 
dlstrlbulle; IF IF IF IF IF IF 

6.1.8 Aparatele electrice de Incălzirc , 
legale de Instalaţiile 
mecanice; F F F F F F 

6.1.9 Cablurile şi echipamenlde elec-
triC(', la locurile upuse peri-
colului de .explo1.le. 1" 1" 1" IM lM IM 

6.2 Instal aţiile elecţr\ee de semna-
lizarc, protecţie ,1 auxiliare 
de serviciu: 

6.2.1 5emnalldrile electrice ale insla-
lallllor imporlantc, tekgra- , 
fele electrice pentru maŞini, 

reţelele tel~fon\ee de bord; F IF F II' F IF 
----

6.2.2 Punerile la pămlnt, Instalailile 
de paratrAsnet. E 1 E 1 E 1 

NOTE: 

,) In cazul navelor care navigA sist ematic pe ape Interioare cu 5alinllale 5~'U agre.ţlvitale lUare, prin gheţurl sparte nu 
In cazul navrlor de pa~a lleri rapide, ace51c inspecţii se "or face după "n program sp.::cial, stabilit d, comun acord 

Cll R.N.R. 
") Termenele prevăzute pentru Inspecţiile Cllfe necesitA lCOat~rea pe cală sau andOC::aTu Ilnt obligatorii doar pvttru nave 
de pasageri, pdrollere; pentru celelalte n~'·e. cu acordul R.N.R., se poate renunţa la untle dintre InspecţIIle la uscat. 
1) M - groslmlle taiJldor, IneJu!lv ale structurilor adiacellle, in volumulltablUt de către Inspectorul RN.R.; in cazul 
tJ:lVeior cl.!;ternă, prima mburare se face (lupă 8 ani; ulmltdarele mAsuri se fac la 4 ani; pentru toate celelalte nave 
"rima măsurătoare se face dupA ]2 ani; p<ntru suprnslrudurl, ,ufurl, puţ maşini ~tc., numai dadi inspectorul considerA 
Il('CUat. 
') De asemenea şi la fiecare andocan ... 
') Se In'pecluzA toat e osaturlle (ltt'TS\'H!ale ~I lorglludlnllle), tablele Invellşulul ~xtHior ,1 pu\urllor ,1 alte elemente 
importante per. l ru re7ht.nţa c<llpulul; de aHmel1ea se verifică Iau se fXlIIIlir.eazA etar.scltatca punţilor, pereţilor t"",-
nruli şi longitudlnaJl, puţl1'tlor, tundelor şi ni~dor. 
") La n:l\'('!c I1ltulte In timpul fl(cărd Il1speeţil de nc\asif!cIlT(" d, asem('r.ea ~I la navde sudate, dar Incepind cu • lIda Inspecţie de recJaslfleale. 
H) CU acordul R.N.R. ~e admite Plotarca ~I cu nava la apă dacii există poslbllitntca efectuării un!' i InspecţII Interioare . 
• • ) Cu acordul R.N.R. Se admite plobarca cu combustibil şi cu nava la apă. 
") In elUul altor Incllrdlturl !i(hidf: ac('ste inspeclll se vor face după un prOSl'llm special stabilit de ditre R.N.R. 
Iltlltru fiecare uz In parle. 
LU) Dac/\. unclc coferdamurl $Int lle~tinate Sll contlnă ocazional liC'hide se vor cor.~ldera tancuri. 
II) M _ 1\umal după primul ciclu €le 12 nnl. 
11) NIIllI:li la remorchert. 
II) SllIl IIccrsarc probe de etan,eltate şl/lIIu de rezistenţii. 
II) nar:'l In 111'11111. cxamlnărli exterioare se constaU indicii de pll'Tdere " elan~eităţii $au rczirtenţe! este necesar " "t' Fucll probe de etanşeitate respectiv tie rulstenţA. 
n) M _ pentru caracterisUelle d, exploatnre. 
") C:lntiltir{'Q bute lillor cu lIate eomprhnal!'. 
Il) i'robe de rczl1ltenţ.:'i pentru butdiile ('II gaze comprimat!'. 
U) 11 _ Probele hldraulice pot fi Inloculte cu probe prin stropire . 
1") F _ pentru pompe, eompresoare şi luiJulaluri principale, cu armliturile lor. 
I~) 1.11 fkcare 8 an!. 
Il) II nrifiearca gradului de umplere al buteliilor ;i curgeri! din tubulaturl. 
ti) F _ Ilumal In cazul echipamentelor mecanice. 
ti) 1' _ III timpul probelor funcţionale ale maşinilor, ln$lalaţiîlor şi sehlmblltolfelor termice rcspectÎ\'c. 
JI) II _ la 2 nnl dacă tubulatUrile au ImbinAri In Interiorul tancurilor. 
It) 111 ,·,,7.111 Iilotoarclor cu turatli mai mari tie 10 5-1 Acule Inspecţii se vor face după ' un program special $tabilll d e 
etlll'I' I\.N.R. pentru fiecare caz In parte pe blUa Indkaţlilor firmei ronstructoarc. 

-



 
 
 
 
 

Partea 1. - Clasificarea 

ti) F _ pentru Intre~ul amamblu eu observarea fun clionArli tuturor sllhansamblurllor. dispotlti"dor şi «i1ipamcntelor 
rC5p«Uvt', armăturilor şi auxLiiarclOl' aneXe. 
17) \'Hlflcarea rtglajului. . 
") E - verificarea alungirii buloandor. 
~') 1.1 _ la !icur/:' demontart. 
") 1" ca7.ul arborilor porteliCe cu In"ellşuri de protecţie de lip complet şi cu dar."are la e lice prin lubrlfianl 5&11 de 
alte tipuri acceptatc dc către Rl\.R. ca echivalente. acute irl$Jlt'c \il se pot face dupl un prOGram sp«i al stabilit de 
dtre R.K.R. pentru fiecarc Ca! In partt. 
U) Inspectarea se hce după seoatul'a alborilor din tu burile t'lnmbou ~I dtmonloTt'(l el icilor. 
~ :) I - fărA demontAri. 
U) 1 _ de asemene. Ia fiecare scoatere a arborilor. 
It) 1 _ simultan CII arborii portelice (ntl 5.5.2). 
il) ~[ _ de asemenu şi la liceare nparare. 
") I - <le IIscmeneo. , 1 la fiecare demontaTe. 
IT) 1ncerearea la danşdtatc a armăturilor montate ptste deschiderile din Invelişu l cxttriOf d:acă există dubii asupra 
<'Ianscităţli lor. 
II) l-I _ la fiecare 8 ani, In scntTal; _ la fiecart" ani, In catul căldArilor şi rccipientdor sub prtsiunc inncetsibi1e pt'ntru 
Ilispedacra interloadl (Ia presiunea nomlnalii fărA demontar~a Izolajitl). 
U) M _ numai penlru tuburile focare nle căldărilor principal~. 
40.) Miisurarca rr7.i5ttnl~i de Izolaţie 5e face In Umpul Inspecţlllor de eonrirm,.re n clasei numai pentru instaln\ii\t dcc
triCt important .. pentru ~xploatarta $\ 5t'curitatn navei , Iar In timpul inspec\iilor <le rcclasifiure a n (",cI pcntrl' loale 
maşiniI\' ,1 Instalaţiile dectrlce ale navt i. 
OI) I _ In fl ccart 2 ani, la rec!plentcle sub ptcshmc plin~ cu gate de eşapament. 
' ~ ) Numnl cite nn nparat de măsură pentru fiecare agreSat, In5taln\ie Sau tubulaturil. LF - In fieurc ·1 alli. 
OI) LF _ la fl['('arl' " ani. 
U) M _ la fusurlle prlncipalt numai daCl'l a cxistat o avarit, Iar la fusunlt dt manivelă numai dllcii Se Impunc repa
rarea a rbortlul cotit. 
U) ŞI cArlerea, ('onform Instructlunilor fabricantuluI. 
OI) F _ ,1 la puttel mai mici decit cu nominalA, du nu la o puterc Inferioar:l celei din situa\la cea mal defavorabilă 
retullatA din bilan\ul tntTsctlc al nanI. 
n) Se verifică starea eurăltnlel Interloart. sluta boblnajulul, starea cont'xiunllor, uzura Indelor ,1 periUol coltctoarc, 
uzura IngArelor, mărimea Intrtflerulul şi rezl$lenla 17.0lallel. 
U) F _ cu verificarea prolecţHlor la suprasardnă; se admite $11. se facA ,1 prin shnulare cu un echipatnenl corespun7.Ator 
acceptat de R.N.R. 
' ') Se nrltîc:}: 
n) trastele libere; 
b) urm:ltoarele puncte din lrnSccl .. acoperite: 
- cutiile de lndozart, de vizitate şi ramlficatillc, 
- Capctde ttrmlnllit In tablouri şi l.a reCtploaTt, 
_ anumite lAmpi (prin ~Ddaj), 
_ zonele undt l-au semnalat 5(!urllcrl dt lichidt, 
- ~onele unde l-au semnalat dclerlorărl mecanice, 
- treCtTlle etanş~, 
- tonele calde 
e) continuitatea tcranelor, la cabluri le ~cranatt. 
l') lnspeella de reelaslflcare la navel~ cu tona de na"igaUe 1 : 
- penlru nave de pasngerl, nave dsl emA - Ia fiecare 2 aDI cu nava andocat:l; 
- peniru edelalte na"t - 1:1 fiecare 2 all\ cu nava la apă. 
l') 1\ _ la riccare 6 anI. 
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GENERALITAŢI 

1.1 DOMENIUL DE APLICARE 

1.1.1 Prezenta parte a regulilor se aplică 
navelor pentru navigaţia interioară. construcţie 
sudată din oţel. de următoarele tipuri: 

.1 nave pentru transportul mărfurilor 
uscate propulsate. şi nepropulsate (denumite în 
continuare nave pentru mărfuri uscate). 

• 2 nave pentru transportul mărfurilor 
lichide, propulsate şi nepropulsate (denumite in 
continuare nave cisternă); 

. 3 nave de pasageri de tip clasic; 

.It remorchere, împingătoare şi remor-
chere·impingătoare; 

.5 nave tehnice. 

La navele autopropulsate pentru. 
transportul mărfurilor. compartimentul maşini 
se consideră dispus la pupa. iar la celelalte 
tipuri de nave în zona centrală. 

1.1.2'" Construcţia şi dimensionarca 

turii corpurilor navelor cu~~32 şi 
D 

vor fi conforme diviziunilor 2 ... 7 din 
parte a Regulilor pentru următoarele 
de nave: 

struc-
1. 
B~ 10 

prezenta 
categorii 

- nave de transport mărfuri cu 
L~80m, 

nave de pasageri cu L~60 m, 
rCDlorchere cu p~ 1200 kW, 
impingătoare cu P~2 200 kW, 
nave tehnice cU L~60 rn. 

La navele care nu se Încadrează in 
prevederile aliniatului precedent, dimensi unile 
elementelor structurale stabilite in baza pre\'e
defilar diviziunilor 2 ... 7 se vor verifica prin 
calcul, construcţiile respective fac obiectul unei 
{'xnminări speciale din partea RN.R 

1.1.:1 Structura navelor pentru mărfuri us
calc se determină în prezentele Reguli funcţie 
dc nrdinea de încărcare-descărcare. 

1.1.:1.1'" In formulele din diviziunea 2 se au 
III \'{'c\(>re următoarele procedee: 

_ încărcarea printr-o singură trecere, 
de la (J extremitate a navei la cealaltă. Adică se 

incarcă complet prima magazie, apoi a doua 
magazie complet ş.a.m.d. 

- încărcarea prin două treceri, de 
la o extremitate a navei la cealaltă şi apoi in sens 
invers, adică la prima trecere se încarcă numai 
jumătate din fiecare magazie, iar la întoarcere 
se completează restul de marfă. 

tncărearea printr-o singură trecere se 
cons i deră "procedeu normal " . 

Incă.rcarea prin două treceri se con
sideră "procedeu special" . 

Formulele din diviziunea 2, la care 
n li se specifică procedeul de încărcare, corespund 
celui normal. 

Formulele din diviziunea 2, la care 
se specirică un procedeu de încărcare special, 
permit reduceri de dimensiuni. In acest caz pro
cedeul de incărcare va fi menţionat in simbolul 
de clasă, conform cu 2.2.5.2. partea 1 "Clasifi
carea " RN.R.-I. 

La navele de mărfuri (uscate sau 
lichide) autopropulsate încărcarea se incepe din 
pupa. indiferent de procedeul de încărcare, iar 
descărcarea din prova. 

La navele de mărfuri (uscate sau 
lichide) nepropllisate Încărcarea şi descărcarca 
poate incepe de la orice extremitate a navei. 

1.1.3.2 La navele nepropulsate, in cazul cind 
încărcarea !)i descărcarea se execută prin 3 sau 
mai multe treceri , cu acordul RN.R , se pot 
admite reduceri de dimensiUni ale structurii. 

1.1.3.3 La navele pentru mărfuri uscate, 
încărcătura poate fi sub forma unui strat uniform 
distribuită pe toată suprafaţa magaziei, in gră
mezi separate sau loturi separate. tn cazurile 
în care solicitarea locală a magaziei datorită 
grămeziJor şi loturilor separate depăşeşte cu 
mai mult de 33% sarcina datorită Încărcăturii 
uniform distribuite dispuse pe toată suprafaţa 
magaziei , la avizarea documentaţiei, se vor pre
zenta calculele de rezistenţă locală şi generală 
a corpului navei. 

1.104 La navele pentru mărfuri uscate care 
au în simbolul de clasă denumirea geografică 
a zonei de navigaţie conform 2.2.3.2 din partea 



 
 
 
 
 

50 Partea 11 ~ Corp 

1 "Clasificare", unele elemente structurale fac 
obiectul unei examin~ri speciale. din partea R.N.R. 

1.1.5 Procedeul de incărcare-descăracare va 
fi menţionat În certificatul de clasă al navei. 
Procedeul special din 2 sau mai multe treceri 
va fi scris şi la loc vizibil pe navă. 

1.2 DEFINIŢII ŞI NOŢIUNI 

Definiţiile şi noţiunile referitoare la 
terminologia general li din Reguli sint date in 
partea O "Reguli generale de supraveghere". In 
prezent~ parte a Regulilor sint folosite urmă· 
toarole defini ţii: 

1.2.1 Dimens.itmi principale 

Lungime de calcul a napei, "L", [ru], 
este lungimea măsurată intre perpendicularele 
duse la extremităţile liniei de plutire de maximă 
Încărcătură. tn cazul unor forme neobişnuite ale 
extremităţilor. determinarea lungimii face obi
eelul unei examinări speciale din partea R.N.R. 

Lălimea navei, "B", [m1, este lă
ţimen maximă măsurată la mijlocul navei, intre 
feţele exterioare ale eoastelor, 

Inlllţimea de construcţie, "D m}, 
este distanţa măsurat1\. pe verticală la mijlocul 
navei, de la raţa superioară a chilei plate sau 
de la intersecţia supra[eţei interioare a Învelişu
lui exterior cu chila masivă pînă la intersccţia 
feţe i superioa re a traversei punţii superioare cu 
bordajul sau pină la intersecţ.ia prelungirii lor 
(in cazul na vclor cu imbinarea rotundă a centurii 
cu Iăcrimara). 

Pescaj, "ci", Im]. este di stanţa măsu
mtă pe verticală la mijlocul navei, de la faţa 
superioară a chilei plate, sau de la intersecţia 
suprafeţei inferioare a învelişului exterior cu 
chila masivă pină la linia de plutire de maximă 
încărcătură. 

1.2.2 Definiţii 

Distanţă inlercoslală, "a", [m] , este 
distanţa dintre două coaste consecutive, măsu
rată intre plnnele Ce le delimitează, iar pentru 
osatura longitudinală noţiunea se asimilează ca 
distanţa dintre planele ce delimiteaz1'i două lon
gitudinale consecutive. 

Perpendiculare prova şi pupa sint n
niile verticale in planul diametral al navei, care 
trec, prin capătul prova respectiv pupa, al lun
gimii navei "L". 

Secfium: maestrtl este secţiunea tran
versală prin navă, la mijlocul lungimii navei "L". 

Compartimenl maşini la pupa se con
sideră atunCI cind mijlocul acestui compartiment 
se găseşte la mai mult de 0,3 L de la secţiunea 
maestrii. 

.zonă cenlrald a na vei este porţiunea 
din lungi mea navci, in regiunea mijlocului a
cesteia, egală cu 0,5 L (cite 0,25 L în prova şi 
pupa secţiunii maestre) dacă. in text nu se spe
cifică altfel. 

Extremităţi ale navei si nt porţiunile 
corpului navei egale cu 0,15 L de la pcrpendicu
larele pro\'a respectiv pupa. 
> Zone (le trecere sint portiunile corpu
lui navei cuprinse inlre 1.ona centrală ş i extre
mităţile sale. 

Picuri prOlla şi pupa sint comparti
mentele extreme ale na"ei, despărţite de restul 
corpului prin peretele de coliziune, respectiv 
de presetupă. 

Punle superioarJ este puntea conti
nuă cea maÎ de sus. 

Punfe de calcul este puntea de rezis
tentă constituitA din elementele care alcătuiesc 
grinda echivalentă a corpului navei. AceastA 
punte poate fi puntea continuă cea mai de sus 
sau puntea unuI castel central lung. 

Suprastr//cfură este o construcţie, pun
lată amplasată pe puntea superioară , care se 
extinde din bord in bord S<\\1 se găseşte [aţă de 
borduri la o distan~ă mai mică de 0,04 B. 

Ruf este o construcţie puntată am
plasată pe puntea superi oară sau pe punţile 
suprastructurilor la o distanţă mai mare de 0,04 B. 
chiar faţă numai de unul din borduri. Rufurile 
pot avea unul sau mai multe etaje. 

Semitni1lfime a valului ,,,u" în m, 
este jumătatea înălţimii unui val convenţional, 
care se adoptă astfel: 

u= 1,0 m pentru zona 1 de navigaţie 
u=0,6 m pentru zona 2 de navigaţie 
u-=0,3 m pentru zona 3 de navigaţie 

1.2.3 Indicalii pentru dimensionarca. elcmen· 
telo r strnctnrale 

1.2.3.1 Rotunjirea dimensiunilor eleme ntelor 
structurale se fac in mod obişnuit în plus, Gro
simile tablelor acestor elemente se vor rotunji 
astfel: 

- valorile pînă la 0,25 mm se ro
tunjesc în minus In mm intregi; 

- valorile între 0,26 mm şi 0,75 mm 
se rotunjesc la 0,5 mm, 

- valorile peste 0,75 mm se rolun
jesc În plus la 1 mm, 

1.2.3.2 Modulele de rezistenţă şi momentele 
de inerţie ale osa.turii navei, determinate cu for
mulele din prezenta parte a Regulilor, se referă 
la grinzi laminate ş i compuse împreună ClI fişia 

de tablă adiţională. 

Fl5ia adiţioDa.Iă. are următoarele di-
mensiuni: 

- grosimea egală cu grosimea tablei 
in secţiunea de calcul considerată; 

Il 
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- lăţimea ('gală cu 1/6 din deschi
derea de calcul sau cu jumătatea distanţei dintre 
elementele cele mai apropiate, amplasate de am
bele părţi ale elementului considerat şi anume 
aceea care va fi mai mică, dacă in text nu se 
specifică alUel. 

tn unele cazuri, cu acordul RN.R., 
se poate adopta o altă lăţime pentru (işia de 
tablă adiţi o nală. 

1.2.3.3 Dimensiunile osaturii pentru care nu 
fost calculate modulele de rezistenţă şi momen
tele de i nerţie cu formulele din prezenta parte 
a Regulilor se pot adopta folosind diagramele 
din Anexa 2. 

1.3 SUPRAVEGHEREA 

1.3. 1 Principiile generale referitor la {'{ec
luarea supravegherii t.ehnice de călre RN.R , 
.~int arătate in partea O "Reguli generale de su
praveghere" RN.R. - M şi partea 1 "Clasificare" 
a prezentelor Reguli. 

1.:1.2 După examinarea şi aprobarea docu
mentaţiei tehnice, următ.oarelc părţi ale eor
plilui sint supuse supTD.vegherii RN.R in timpul 
('onstrucţiei: 

1. secţiile de fund, bordaj şi punte (osa-
t lira şi Învelişul), 

f) secţiile pereţilor etanşi, inclusiv pereţii 
tancurilor de marfă şi combustibil, 

.:1 posln mentele m .. şinilor principale. elil-
tliil'ilor. maşinilOi auxiliare şi mecanismelor care 
:,i ul supuse supraveg herii RN.R. 

..-'i ramele gurilor de magazie, tam-
buchi urile sn u alte construcţii similare ale di
\crsclor deschideri din puntea principal1\.. 

.G etrava, etamboul şi cavaleţii arbori~ 
Inr portelice, 

.Ii sect iile supra st ructurilor ce participă 
In r(' ~ ; stenţa generală a navei. 

1.:1..1* tn timpul execuţiei corpului, părţile 
,1 ('I"lnC'ntele de construcţie menţionate la 1.3.2. 
Ufll1C'OlZ5. a fi supuse supravegherii in ceea ce 
)l rln·şte indeplinirea prescripţiilor prevăzute in 
1,"rtc<l A-XIII "Materiale" şi partea A-XIV" Su
d uru ~ din RN.R - M, verifici.ndu-st" in aee,,,,1 timp şi dacă corespund documentaţiei a\'i
," 11' HH'ol ionate la partea 1 .. Clasificarea~ a pre
M;, nlt'! or !\C'guli. 

I.~ MATERIALE 

1.4.1 Cerinţele enun ţate În prezentele Re
. 1111 . rdrritoare la dimensiun ile elementelor slruc
t \t rllir ulc corpului, sint valabile in cazul folo-

.' 

sirii oţelului ca rbon cu lim ita de curgcre de 235 
N/mm l care satisrace cerinţele părţii A-XlII 
"Materiale" din RN.R - M. 

Pentru toate elementele structurii cor
pului este admisă utilizarea oţe l ulu i de categoria A. 

1.4.2 · Cind structura corpului se execută 
din otelu l cu R' 11 > 235 N/mm l , modul ul de rezisten
ţă al osaturii se poate reduce prin inmulţirea cu 

~, iar grosi mea tablelor se poate reduce prin 
11," 
inmulţirea cu V 235 in care: 

RoN 

n~H este limita de curgere a oţelului 
folosit. În N/mm l • Totuşi Rm nu va depăşi 0,7 
din rezistenţa de rupere a oţelu l u i utilizat. 

Valorile obţ inute în urma reducerii 
nu \'or mai fi mici decit cele minime indicate 
in diviziunile 2 ... 7 ale prezentelor Reguli. 

1.5 PR INCIPlI GENERALE PENTRU 
CONSTRUCŢIA CORPULUI NAVEI 

1.5.1 Genera li tă\i 

1.5.1. 1 Variaţia grosi mi lor. in1ilţimilor, 15-
ţimilor. sec ţiunilor şi formelor elementelor con
structive ale corpului va fi treptată. 

1.5.1 .2 Trecerea la o înălţime mai mică a 
inimilor profilelor compuse şi laminate se va 
face pc o lungime egalli cu de două ori diferenţa 
dintre Înăl\imile inimilor. Se va asigura o lre~ 
cere linli intre platbenzi de Iăţimi diferite. 

1.5.1.:1 Diferen\a dinlre grosi mile adiaccnte 
nu va depăşi 30% din grosimea tablei celei mai 
groase sau 3 mm şi anume valoarea mai mică. 
La diferenţ e mai mari, muchia tablei celei mai 
groase se va teşi. Teşirea se \'a executa pe o lun
gime de cel putin egală cu 5 ori diferenţa grosi
milor tablelol' 5au in conformitate cu standardul 
recunoscut de RN.R. 

1.5.1 ." Elementele osaturii se vor dispune de 
regulă in acelnşi plan, a!'itf('l incit să formeze 
cadre (de exemplu curcnt~montant întărit 
carlingă, longitudinală de punte - montant _ 
longitudinală de fund , traversă - coastă - \'3-

rangă etc.). 

1.5.1. ;'; tmbillaren elementelor de construc\ie 
care participă la rezistenţa genera!1i a navei se 
face cap la cap. 

1.5.1.(; Elementele structurale care se leagă 
de ambele părţi ale unui perete trebuie să se gă
sească in acelaşi plan. Cind apar abateri, se nd
mit cu condiţia ca decalarea să nu depăşească 
jumătatea grosi mii elementului reI mai gros. 

1.5.2 Fixnrea la rea'l.cme a nervurilor de 
r igidizare ş i a osalnrii d mple 

1.5.2.1 In cazul în care un clemen t de osa
tură se termină la un perete sau pe inima unl' i 
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osaturi lotărite , se V3 dispune un guseu tind 
osatura respectivă este supusă la încovoiere, 
iar cind este supusă numai la faffccare, se va 
suda pe contur. 

1.5.2.2 In cazul in care osatura simplă lre
ce prin inima osaturii, considerate rcazem, :lcea
sta se va suda de inima osalurii Intărite direct 
sau prin intermediul plăcuţelor. guseelor sau 
nervurilor (vezi [ig. 1.5.2.2.). 

S·~(·"'dSI-Sz 

s· 5:? c·,ndS:! ... ~ 

Fig. 1.5.2.2. 

Execuţia trecerilor, guseelor şi cusă
turilar de sudură trebuie să corespundă stan
dardelor sau normelor recunoscute de R.N.R. 

1.5.2.3 Capetele libere ale osaturii simple se 
vor teşi sub un unghi de 30 grade (vezi fig. 1.6.8.1-1) 

1.5.3 Extremit!\ţile osatnrii IOlluitudinale 

1.5.3.1 Extremităţile osalurii longitudinale În-
tă.rite a fundului, bordajului şi pun ţii (carJingi, 
stringheri, curenţi etc). trebuie astfel executate 
incit înălţimea să se reducă treptat pe o lungime 
egală cu 1,5 ori înălţimea lor şi să se fixeze de 
osatura transversal1L 

tn cazul terminării osaturii longi
tudinale întărite in dreptul unui perete trans
versal, pe partea cealaltă a peretelui se .... a con
tinua prin gusee pe cel puţin o distanţă inter
costală. 

1.5.3.2 tn planul unei secţiuni transvcrsale 
a corpului se pot termina cel mult o treime din 
numărul total allongitudinalelor de fund şi punte. 

Trecerea de la sistemul de osatură 
longitudinal la sistemul transversal se va face 
treptat pe cel puţin trei di!;unţe intercostale. 

1.5.3.3 Extremităţile osaturii longitudinale se 
vor amplasa dincolo de zonele cu deschideri mari 
sa u de zonele cu concentrări de tensiuni. 

1.5.4 Dimensiunile {luscelor 

Guseele care îmbină osatu ra simplă (coaste
tra .... erse, l ongitudinale-montaţi etc.) vor avea 
următoarele dimensiuni: 

.1 lungimea de lucru a guseului, deter-
minată de lungimea imbinării guseu lui cu osatura, 

va fi cel puţin egală cu de 2 ori Inălţimea celui 
mai mic element de osatură ce se îmbină dacă 
In prezenta parte a Regu1îlor se nu specifică 
altfel; 

.2 grosimea guseelor va fi egală cu 
grosimea celui mai subţire element de osatură 
care se îmbină, dar cel puţin egală cu 2,5% din 
lungimea de lucru pentru guseele si mple şi 2% 
din lungimea de lucru pentru guseele flanşate; 

.3 guseul a cărei lungime de lucru este 
mai mare de -15 s (s - grosimea guseului) va 
fi flanşat pe marginea liberă. Lăţimea flanşei 
va fi de 10 ... 15 s. Se admite ca flanşa guseului 
să fie liberă la capete (vezi fig. 1.5.4.3). Muchia. 
de la capătul guseului va fi de 2 ... 3 s. 

h . h 1 tjfld~ <:~ 

1, ~l""'2 (md~c:hl 

Fig. 1.5.4.3. 

1.5.5 Exeeusia şi Imbinarea osatoriii 
tnt3rite 

1.5.5.1 Marginea liberă a inimii va fi pre
văzută cu platbandă sudaU sau f1anşă. Grosimea 
platbenzii va fi cel puţin egală cu grosimea ini
mii, iar lăţimea va fi de 20 ... 30 de grosi mi. Lă
ţimea flanşei va fi de 10 ... 15 grosi mi. 

1.5.5.2 Dimensiunile osaturii intărite, mo
dulele de rezistenţă şi momentele de inerţie care 
se stabilesc conform prezentelor Reguli, pot fi 
calculate cu ajutorul nOil'ogramelor din anexa. 
nr.2 ş i in plus: 

- înălţimea inimii "Ii" va li de cel 
puţin 1/30 din deschiderea ei; 

- grosimea inimii ,,$" va fi ce l 

putin (~+ 2)' (mm]. . 100 

Se recomandă ca grosimea inimii sii 
nu depăşească grosimea tablei invelişului pe 
care il susţine . 

1.5.5.3 Inimile osaturii Întărite ('are au o 
grosime mai mică deCÎt aceea prevăzută in 1.5.5.2 
precum şi inimile cu o inl,lţime mai mare de 
500 mm sau slăbite pr,n decupări vor fi Intărite 
cu nervuri de rigidizare verticale sau orizontale. 

Pi:.~: Lăţimea llcrvuriJor de rigidizare ver
ticale va fi cel puţin egală cu 1/10 din înălţimea 
inimii. 
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l\Iomentul de inerţie al nervurilor de 
rigidizare orizontale cu [işia de tablă adiţională 
\"a fi cel puţin egal cu: 

(1.5.5.3) 

in care: r - suprafaţa secţiunii trans\"ersale a 
ncrvurii de rigidizare, fără fişia adiţională, [cml]; 

t j - grosimea inimii osaturii intări-
te, fcm}; 

1,,- lungimea nervurii de rigiditare, 
[em]. 

Nervurile de rigiditare se pot executa 
din platbenzi, dacă valoarea raportului dintre 
lăţimea şi grosimea sa nu depăşeşte 10. In orice 
caz, ll'iţ i mea nervurii va fi de cel puţin 50 mm, 
iar grosimea cel puţin 0,8 din grosimea inimii 
osaturii intarite. 

Nervurile de rigidizare verticale se 
vOr extinde pină la platbanda osaturii şi se vor 
suda de aceasta. 

1.;;.5.>'0 Extinderea şi suda rea la capete a 
[lanşelor sau platbenz,ilor osaturii Întărite nu 
este necesară dacă elementele se considera simplu 
rezemate. Extremitatea flanşei sau a platbentii 
se va afla la de două ori grosimea flanşei sau 
platbenzii faţă de capătul elementului pe care 
îl rigidizeaz,ă. 

Dacă osatura se consideră Încastrată 
12 capăt, atunci platbanda sau flanşa se va suda 
pe toată lăţimea ei de platbanda sau flanşa ele
mentului cu care se imbină. Platbenz,ile sau flan
şele elementelor osaturii incastrate la capete, 
la extremităţi nu se vor suda de tablele inveli
şului, ci se vor termina la o distanţă de înveliş 
egală cu de două ori grosimea lor şi se vor teşi 
sub un unghi de aproximativ 30 de grade. 

1.5.5,5 Inimil e elementelor imbinate sub un 
unghi mai mic de 135 grade se vor rigidiza in 
locul schimbării direcţiei , pentru preintîmpinarea 
pierderii stabilităţii, cu două gusee extinse pină 
la jumătatea înălţimii inimii, care să Impartii 
in două unghiul de înclinare. Cind unghiul este 
de 90 grade se admite inlocuirea guseelor cu 
prdungirea platbenz,ii unui element (vezi fig. 
2.3.6). 

l,ri,C Deenpări 

Ui ,G.t Toate decupările din osatura 10n-
g-iludinală se. recomandă a fi dispuse cu lalura 
lUare în lungul navei. 

l.[i.t;.2 Toate decupările dreptunghiul are din 
osal ură se vor rotunji la colţuri cu o rază de cel 
putin 0, 1 din lăţimea decupării. 

Ui.'i.3· Decupările (dacă sint mai multe) din 
tll"c1iş se vor dispune pe cit posibil pe o paralelă 
lu plronul diametral, evitindu-se amplasarea mai 
lIIultor decupări intr-o singură secţiune trans
\l'r."aI5. Elementele intrerupte de decupăd in 
I I"c'liş se \"or compensa corespunzător. 

1.5,6,4· Tn inimile carlingilor laterale, supo r
ţilor laterali ş i varn ngelor cu inimă neetanşe, 
se pot practica găuri de uşurare sau de trecere, 
fără compensarea secţiuni i dacă: 

- î nălţimea decupării est.e de cel 
mult 0,5 ori înălţimea elementului iar axa decu
pării este dispusă la mijlocul înălţimii elementu
lui, 

- lăţimea decupării este de cel mult 
două ori inălţimea ei, 

- distanţa dintre două decupări nu 
este mai mică decit 11lţimea celei mai mici decu
pări, 

- colţurile decupărilor sint rotun
ji te corespunzător. 

1.5,6.5 Nu se admite practicarea decupări
lor in inimile osaturilor sub guseele de hnbinare 
şi nici in apropierea reazemelor. 

Decupările se vor dispune la o dis
tanţă de cel puţin jumUate din Înălţimea elemen
tului de la capătul guseului. 

Distanţa dintre marginile tuturor de
cupărilor practicate in inimile varangelor ş i ale 
osaturii Întărite şi marginile decupădlor prin 
care trece osatura simplă nu \"a fi mai mică decit 
înălţimca acestor profile. 

1,5.6.6· Decupările de scurgere din osatură 
vor a\"ea Înălţimea 1/5 din înălţimea profilului, 
dar cel mult 75 mm iar lungimea egală cu de 15 
ori grosimea invelişului. dar ce l mult 150 mm, 
cu asigurarea modulului de rezistenţă necesar in 
secţiunea respecti\"â. 

loG I"BINĂRI SUDATE 

1.6,1 Cordoanc!e de sudură se vor dispune 
in porţiunile mai puţin solicitate .ale construc
ţ.iei şi la o distanţă cit mai mare posibilă de locu
rile in care elementele structurale suferă o varia
ţie bruscă. de secţiune, de decupări, flanşe etc. 

1.6.2· Se va e .... ita: 

o densitatc mare a cordoanelor 
de sudură, 

intretăicrea cOrdoallelcr de sudură 
in unghiuri ascu~ite. 

apropierea sudurilor paralele cap 
la cap, 

apropierea sudurilor de colţ de 
cele cap la cap. 

Distan\a dintre cordoanele de sudură 
paralele nu va fi mai mică de: 

- 200 mm intre cusăturile de su
dură cap la cap, 

75 mm intre cordoanele de sudură 
cap la cap şi cordouneJe de sudură de colţ, 

- 50 mm intre cusăturiie de sud ură 
cap la cap şi cusăturile de sudură de colţ para'ele 
pe o lungime de cel mult 2 m. 

-
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Unghiul de intrelăiere a două Îm
binări cap la cap nu va fi mai mic de 60 de grade. 

Cusălura cap la cap a inimii unui 
prom compus se va dispune la o dist::anţă de 
cel puţin 150 mm de la cusăturn cap la cap a 
platbenzi j profilului , precum şi dt' la cusăI ura 
de montaj a in\'c lişului. Pentru profilele cu inăl
timea mai mare de 150 rom se admite ca imbi
narea inimii să fie in acelaşi pla n cu imbinarea 
i n\'cliş ului. 

1.6.3 Se va evita dispunerea cordoanelor 
de sudură in zona locurilor prelucrate la rece cu 
o rază interioară mai mică de 3 grosimi. Cind 
aceste îmbinări nu pot fi evitate. distanţa dintre 
cordoanelc de sudură şi marginea acestor locuri 
\'0. fi mai ma re de 3 grosi mi. tn aceste cazuri 
sudura face obiectul \\!lci examinări speciale din 
partea RN,R. 

I.G.I, Tn cazul intersectării cordoanclor dc 
sudură din interiorul construcţiei. una din cilsă
tud se \'a intrerupe prin practicarea une i decu
păr i in inima prof ilului. CuslituriJe pot fi exe
cutate şi contimlU ca urmare a unei prelucrări 
plane a locu lui de intersecţie şi o sudură bine 
pătrunsă, cu excepţia cu .. ăturiior de la asambla
rea corpului pe cală, 

I,G.5 

!.lUi Cusă mrile suda te cap la eup 

Felul şi calitatea cordoanelor de sudură ale Îmbi
nărilor cap la cap depi nd de metodele de sudură 
şi de grosimea tablelor Sau profilelor ce se îmbi
nă ("ezi partea A-X I V .. Sudarea" a RNR-M), 

1.6.7 Cusll turi lc sudate de colt 

1.6.7. 1 Cusălurile sudate de colt de la corpul 
na\'elor se ('xecută continui sau di scontinui, 

1.6.7.2 Grosimea de calcul a cusături lor su
date de colţ, pentru sudura manuală şi semiau
tomală să {ie cel puţin: 

- pentru cusături unilaterala 

Nr. erI. DCl1umlrc3. Imblnărll 

I 
I 1 2 

a= 2':r;s ~, Imml; (1.6.7.2- 1) 
1 

- pe ntru cusături bilaterale 
I 

[mml· (1.6.7.2 ·2) a -= a.s - , 
1 

in care: 

Ct. - coeficient dc rez i stenţă a cusă-
turii sudate conform tabel ului 1.6.7.2; in zona 
lancurilor de marfă la na\'cle cisternă valoarea lui 
Ct. se \'a mări cu 0.05 fată de valorile din tabelul 
1.6.7.2 ; 

s - cea mai mică grosime a elementului 
re se îmbină, (mm); 

t pulsul cusliturii discontinue, lmml: 

1 - lunginH'a cusăturii discontillue, 
[mml· 

rn cazul sud urii continue, in formulele 1.6.7.2-1 

şi 1.6.7.2-2 se adoptă .!.=l 
1 

Grosimea cusălurilor sudate de col~ 
va li cel puţin: 

- in cazul sud urii semiaulomate sau 
automate, pentru primul strat 04" 1,4 a, în care: 

a - înălţimea triunghiului isoscel in 
secţiunea cordon ului (fig. 1.6.7,2). 

Relatia dinlre caleta cordon ului de 
sudură şi inălţimea triunghiului isoscel inscris 
in secţiunea cordon ului (yezi fig. 1.6.7.2) trebuie 
adoptată egală cu 1(= 1,.10 sau a-O,7 l\. 

Tn cazul inlocuirii sud urii manuale cu 
sudură semiautomată şi automată, grosimea sau 
catda (funcţie de parametrul adoptat ca bază de 
calcul) pot fi micşoratc, dar nu cu mai mult de 
30% pentru c\lsălurile dintr-o singură trecere. 
Pentru cusături le fo r mate din mai multe treceri 
reducerea face obiectul unui examinări speciale 
di n par tea RN.R 

T,bt!lu l I .G.7 . ~ 

",,,1; I Se l,..onll.' cus,llUl rl 

t lrntul dr wjJatl'rall 
fe7.istcnţă -------

ni bU!\ter3.\:\ In ;iltz3.(i 
cusăturii , contlnuil ,1 111 b.a, cuntlJlu.\ disl'onU-

sudatc, Il 1 ___ 

nur, 

-- --- ---
3 4 , , 7 

1 
1- Etra\'ll şi ellunboul, eu\'ult' llI lI!n lor por i ellcl', eh!l3. m p.sh'ă 

I 
I 1.1 Părţile compur.l'nle Intre cle şi ('" ''l"c1işul 0, '\ x 

2. Qslltura fundului 

I 
2.1 Inimile suporţilor ~i "ljrangl'lot cu Invclişu l I'X!I't10T. ln\'cli-

I ."1 dublului f:.lnd şi cu plnlbcnzHe lor $up('riup.re O,:!O X X 

I 
2.2 Inimile lupor\llor şi varnngclor cu tnvl'lJşul cxterior şi plat· 

bcnzile lor In tona post a.lllCll t dor mo!o!lrtlor cu arderc 
internă 0,30 X 

\ 
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Tabelul 1.".7.2 (contiouan) 

1 I 2 I 3 I , I 5 I 6 I 7 

I 
I 

I 
2.3 Vnrangde cu 5upor\H 0,35 X 
2A Inimile varangdor cu tabla IIllrncl 0,..10 X 
2.5 Varangelc c.lan.,e la. apă , 1 ~tro l cu Invelişu l cxt~rlor ~ i 

I I In"cllşul dublului fund 0,35 X 
2.G f4arUngile ,i suporţi! cu ~rctii O,~O x I 2.7 Varangele IoChe lct CII ln\"eli~u l exterior şi ln"cU'lll dllb lulul 

fund 0,15 x x X x 
2.8 Longltudinalcle CII lnvelişu l exterior şi cu ln"cllşll l dllblulul 

fund 0,15 X x X X 
2.' Invelişul dublului tund cu 1I1\"clişul exierlor .. \ cu dublul 

bordaj . 0,40 X 
3 Osatura borduJulul 
3.1 Inimile cOMtelOr InUrite şi ale strlngherilor cu hl\"dişul 

exterior şi platben7.i1e lor 0,20 X X 
3.2 Coastf le IntMile ,1 st rlngherii Intre ci şi cu p~rctli 

3.' COllste!e cu lnveli,ul exterior şi cu platbcnzjJe lor In fona 
0,4.0 X 

0,2 L de la pcrptondlcular!l prova şi de :l$em("nea In tancu~ 
rUe de balut ,i combu~tibil ti In compartimentul ma~inl 0.20 X X 

3A Idem In celelalte zone 0,15 X x X X 
3.5 Longitudinalcle bordajullli cu lnvelişul ext erio r 0,15 X X X X 
·1 Osatura I'UJlIIi 
' .1 Travcrsele InUrlte ,1 curl'"llţll cu lrl\'eli,ul punţI! şi plat. 

benzile lor 0.20 X X 
'.2 Tra\'erule Int.itlte cu hlYellşul bordajulul şi cu curenţII 0.·10 X 
' .3 Curentil cu pereţii 0,'1.0 X 
4A Sl'"mltrR"erselc CII Invdilrul punl ll, InveUşul bordajului ş.i 

cu platbt'nzilc lor O.:1!l X 
'.5 Tra\'crsele şi lonsitudinalele cu II1"di,ul punl]] 0,15 X X X X 
'.6 Traversele ,Ilongitudinalele cu In\"Cl~ul pl!nţll la navele Catc 

transportă mărfuri pc punte şi gabare 
0.20 x x · 4.7 Ramele gllrilor' de magazie ~ i 50clutile gurllor de venlilaţie. 

cu plllrtca 
0.:15 X ,1.8 Pontl!l i cu puntea şi dublul fund, guseele pontiUJor cu pon. 

Ulii, puntea, dubllli fund ~I alte elemente 0,·10 X 5 Pn~11 

I 
5.1 O$ltura Inilirltri "erticală şi orizontală eu In"eU,uI per\:-

\lIor şi cu plat benzile lot 0.::0 X X 5.2 Idern Intre ele şi cu platbenzlle osaturilor fundlllul, borda. 
julul ş i punţI! O,:.! x 

5.3 Montanlii ,1 ner"urile orizontale cu lllvelişul şi cu platben. 
zile lor 

O, l a X X X X 5.' Peretii picurilor şi ai tancurilor de apl şi comllustlbil cu 
Inveli~ul exterior t i puntl'"R 0.·19 X 5.5 Ceilalti pl'"tell etan,1 cu Invelişul exterior $IU CU InveUşul 
dublului fund şi CII puntea 0.35 X 

5.6 Peretii longitudinali CII peretii tranS\'ersali 0,'10 X r, l'uDII, plutforme şi suprastrueturl 
6.1 Tnbla IAcrlmat.:1 a punţli de calcul cu Inveli.şul exterior 0.5 X 
6.2 Tabla l:\crimară a celorlalte pIInII şi platforme eu ln"e. 

Ilşul exterior O,~O X 
6.3 Peretii suprastruetur!lor eu pllutca 0,40 X 

7 Postnmeule 

7.1 Inhnlll'", bmcbetll ti gusecle postamentelo, de sub motoarele 
cu ardere Internl1ntre ele, ("u In"('!i,ul exterior, tnvelişul 
dublului fund şi cu platJxonziie lor 0,40 X 

7.2 Inimile grinzllor celorlalte postarnente de sub maşln ! şi căi. 
dilrl CII tn"elişul dublului fund şi cu plathcnzile lor 0,:0 X 

7_3 Srac.heţii fi gUMele post::m(nte!or de sub maşini şi clildări 
cu grinzile 0,40 X 

I 
7.4 Idem cu plalbenzlle lor 0,::0 X 
7.5 Tiilpile pOslamcntdor cu inimile. brach<,ţli şi guscele O,W X 

. ) ClI excepţia trnllspor tlllui trallerf lor ~atl tt/mlcii mobl!~ Pc rell. 
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o 

Fig. 1.6.7.2 

I.G.7.3 Cus3.turile de colţ unil!l.lerale intre
rupte sin t. permise pentru grosi mi de pinA la 
5 rom ale elementelor ce se Îmbină. 

1.6.7.4 Lungimea cusălurii de colţ discon
tinuc t trebuie să (ie cel puţin 50 rom, Pasul 
sudurilOT nu V3 depăşi 150 rom, Grosimea cusă
turii de colţ discontinuc trebuie sli fi e ma xim 
O,G din grosimea tablei (pînă la grosimea de 6 rom 
0.7 din grosimea tablei). 

1.6.7.5 La sudarea osalurii navelor ciste rnă 
sint permise numai cusăt ur i bilaterale continue 
sau cusături in pieptene. 

1.6 .i .6 La imbinările de colţ supuse la şocuri 
şi sarcini alternat iyc (postamente!e motoarelor 
cu co mbustie internă etc.) dacă grosi mea ele
menlelor ce se îmbină este mai mare de 8 rom 
se va prevedea teşirea uni sa u bilate rală a mar
ginilor. iar cusăturiie vor avea pătrundere com
plet1\. (vezi fi g. 1.6.7.6). 

Fig. 1.6.7.6 

I ,G.1I Suda rea IDIOr detalii 

l.Ii.II.1 Inimile si platbcnzile osaturii libere 
In capete se vor suda la extremităţi cu cusălură 
h i l n l f'rală continuă , cu coeficientul de rezistenţă 

0;=0,.1 pe o lungime egală cu de două ori În ăl
ţimea profilului (vezi 1.6.8.1 -1). 

1.6.8.2 Marginile decupărilor din inimile 0-

salurii sudate discontinuu se sudează continuu 
pe ambele părţi pe o lungime egală cu lungimea 
sud urii discontinue adoptate ş i acelaşi calibru 
(vezj fig. 1.6.8.1-2) . 

• 1 'r1- ---....,-

~\g s-,---l -y~~I 
Fig. 1.6.8.1 

1.6.8.3 Guseele se vor suda eu cusătură bi· 
laterală co ntinuă cu coeficientu l de rez i stenţă 
0; - 0.4. 

1.6.8 .~ In porţiunile osaturi i unde sînt insta
late gusee, cordoaoele de sudură dintre inimi, 
platbcnzi ş i fişii adiţionale vor avea aceelaşi 
dimensiuni cu ale cordonului de sudură dinlre 
guse u şi osatură. 

1.6.9 tmbinări sud,ate prbt suprapunere 

1.6.9.1 La corpul navelor menţionate la 1.1.1 
se permit Imbinări sudate prin suprapunere, cu 
excepţia: 

- elementele constructh-e ale tan
curilor structurale destinate transportului sa u 
păstrării li chidelor periculoase sau gazelor; 

- planşeele de fund, bord şi punţe 
din zona compartimentului maşini; 

- construcţia corpului din zona mo
toarelor dc propulsie; 

ori entabile; 

structura fundului din 1.0na elicelor; 
structura pupa in zona ajutajclor 

structura corpului in zona motoa
relor (agregatelor) auxiliare, la navele nepro
pulsate; 

- structura corpului de sub echipa
mentele tehnologice, la na \'cle tehnice; 

- elemenlele structurii În tăr i te, lUai 
puţin acele elemente preyăzute la 2.3.3, 2.13 şi 

5.2.1; 
- eleme ntele longitudi nale Întărite ş i 

pereţii longitudinali din zona tampoanelor im
pingâtoarelor şi navelor impinse; 

- zonele supuse la sarcini concen
trate importante ; 

- elementele constructÎYe ale cor
pul ui supuse la sarcini mari (la limita solicitărilor 
admisibile) ş i de asemenea dacă În exploata re pot 
apare suprasarcini. 

1.6.9.2 Dispunerea imbinăril or sudate prin 
suprapunere \'a respecta cerintele de la 1.6. 1 şi 
1.6.2. 

.., 
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1.6.9. :1 Lăţimea suprapunerii clementf'lor im-
binate prin suprapunere va li cel putin: 

b= 1,5s+20, [mm] (1.6.9.3-1) 

tn care: 
s= grosimca cea mai mică a elemen

telor care se îmbină, JmmJ. 
t n cazul t ablelor cu grosi mi intre 

3 ... 6 mm, l ăţimea suprapunerii \'a fi cel puţin: 

b=ţ± l. ~ mm] 

iar pentru tablele cu grosi mi între 3 .. ..1 mm se 
admite sudură unilaterală. 

1 .. &.9. 4 Cusă turile de colţ ale imbinărilor prin 
suprapunere t rebuie executa te continuu şi in
chise pe contur. Coeficientul dc rez i stenţă al 
cusliturii se va adopta OA. 

1.&.9.5 t mbinările prin suprapunere transver
sa le şi longitudinale ale in\'elişului exterior, du
b lului fund şi dublului bord trebuie realizat pe 
placă, avind grosimea egală cu cea mai groasă 
dintre tablele ce se imbi nl!. şi amplasată spre 
interior. 

Marginile t ablelor i nvel i şulu i trebuie 
să fie amplasate, pe cit posibi l, pe o linie ~ vezi 
fig. 1.6.9.5. Dista n ţa dintre margini le tablelor va 
fi min im 3~1 ' in care SI - grosimea ce amai marI! 
a elementelor se imbinl!.. 

in velis 

rofÎI 

Se permite imbinarea prin suprapu
nere a lablelor in\'elişului. fără placă. in acest 
caz cordonul de sudur~ exterior transversal t re
buic sl!. fie amplasa t in pupa. 

1.6.3.6 P laca menţionată la 1.6.9.5, la imbi-
nările t rans"ersale alc invclişulu i , se va suda de 
tabla peretilor lransversali sau cadrelor; la imbi-

Fig. 1.6.9.5 

nările longiludi nale de labla dublului fund, stri n 
gherilor de bordaj sau platformclor. t n lipsa aces
tOI- ele men te constructi"e se permite folos irea 
profilelor lami nate ale osaturii transversale sau 
longiludinale în locul pll!.cii ~ vezi fig. 1.6.9.G. 

Iacă 

robIa 
sa u cadr utul 

Fig. 1.6.9.6 

tabla 

il1veti~u l ui 

~ 
e 

.~ ~ 
- t- -- t--- -- - -

-
n g. 1.6.B.8 

osatura 
intdrihi 

Imbinarea inimii osaturii intărite sau tablei pe
retelui cu placa invelif)ului cxterior sau dublu 
bordajului trebuie amplasată întrc cele două 
cordoane de sudură. 

1.6.9.7 Imbinarea prin suprapunere a tab
lelor cu cornierul de gurnă face obiectul un!:?i 
examinări speciale din partea RNR. 

1.6.9.8 Imbinărilc cap la cap de montaj ale 
inimilor şi platbenzilor osaturH întărite tre
buie decalate faţă de imbinârile prin supra
p u nere ale invelişurilor cu cel puţin 150 mm, 
vezi fig. 1.6.9.8. 

...., 
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2 DIMENSIUNILE STRUCTURILOR 

2.1 CHILA, ETRAVA, ETAMBOUL Ş I 
CAVALEŢI! ARBORILOR PORT 
ELICE 

2.1.1 Cbila masivă 

Dimensiunile chil ei masive de sec· 
tiune dreplunghiulară a navelo, autopropulsate 
vor fi cel puţin egale cu acelea calculate cu: 

- înălţimea: 1=1.25L+75, [mm}; 
_ IlI.ţimea : b- O,40L+ 10, [mm] (2.1.1) 
Secţiunea chilei masive poate fi re· 

dusă astfel: 
- cu 10% la navete nepropulsatei 
- cu 20% la navele de pasageri, 

tehnice şi la cele conform 1.1..1. 

2.1.2 E lraYa 

2.1.2.1 * Etrava masivă 

Dimensiunile etravei masive cu sec
ţiunea dreptunghiulară, la navele autopropulsatc. 
vor fi cel puţin egale cu acelea calculate cu: 

în ă l ţimea: l- L+70. [mm}; 

- I ăţ;m,., b-004O L+ 10, [mmJ. (2.1.2. 1) 

La na"\'ele nepropulsale, aria secţiu
nii poate fi redusă cu 10%. 

t 
=:±:::Ţ:==;::e!-.._,_ 

2. 1.'.2 Etra\'ele cu altă secţiune plină (de 
exemplu, circulară etc.) şi etravele turnate tre· 
buie să aibă o rezistenţă echivalentă cu aceea a 
etravei de secţiune dreptunghiulară. E trava lur· 
nată trebu ie să aibă o secţiune simplă şi raze de 
turnare cit mai mari posibile. 

Imbinarea etravei cu chila trebuie să 
se găsească cu cel puţin 300 mm in pupa incepu· 
tului curburii elravei. 

2.1.3 Etrnm din. labl:\ sau din corni er 

2.1.3.1' Grosimea tablei sau a aripii cornieru· 
lui va fi cel puţin egală cu: 

s- I,25v'L+2(' 10), [mm] (2.1.3.1) 

in care: 
v - viteza de exploatare a navei , in 

k rn/h, dar cel puţin 11 km/h. La navele staţio
nare. expresia: 

2('-10) - 0 

Grosimea poate fi redusă cu 15% 
pent ru următoarele tipuri: 

nave de pasageri: 

nave tehnice; 

nave conform 1.1A. 

SECTIUNEA A-A 

FiII'. 2.1 .3 
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2.1.3.2 . Lă~imea ar ipii ( orn ie rului \ 'U fi cel 
puţin egală cu de 9 ori grosimea determinată 
conform 2.1.3.1. 

Ta bla etravei se va exti nde În pupa 
faţă de linia terminării rotunjirii cu cel puţin 
100 mm (vezi fig. 2.1.3). 

Secţiunea elmvei va fi aceeaşi pînă 
la plutirea de maximă încărcătură, după care 
poate fi redusă t reptat. 

2.1.3.3 Etrava se va in tări din 500 În 500 mm 
cu bracheţi care vor depăş i margint.a ei cu cel 
puţin 75 mm, extinzindu·se pe cît posibil, pină 
la prima cOastă . Grosimea bra cheţilor etravei va 
fi cel puţin 0,7 din grosimea acesteia. 

2. 1.4 Etrava din tablă sau din cornier .... a 
depăşi cu cel puţin 300 mm racordarea sa cu 
linia de bază (vezi fig. 2.1.3). 

Se recomandă ca in planul diametral. 
etrava s1'i fi e tntărită cu o pl atband ă de grosime 
egală cu grosimea tablei acesteia. 

2. 1.5 

2.1.5.1 

Eto.mboul 

Eto.mboul lla\"C~ lo r eu o elice 

Dimensiunile etam boului masÎ\' cu 
secţiunea dreptunghiulară vor [j cel puţin egale 
cu acelea calculate cu: 

înălţimea: 1- 1,25L+85, (mm); 
l1'iţimea: b=(0,.10L+ IO). 

'(I +.-!:..), [mm]. (2.1.5. 1-1 ) 
8SJ 

tn cazul in care pintenul e tamboului 
nu foloseşte pentru susţinerea cirmei ci numai 
pentru protecţia eli cei, se admite reducerea Jă· 
ţimii pină la următoarea va loare: 

b- (0,40L +IO) (1 + .-!:..), [mm] (2.1.5.2-1) 
1324 

in care P este puterea nominală a maşini l or 
principale, [kW]. 

:!.l .5.2 

Fig. 2.1.5 

Etamhoul na\'elor cu Ilouă elice şi 
al nu \·clor nepropulsalc 

Dimensiunile etamboului masi v cu sec· 
ţ i une dreptunghiularA f1irA cîrmă in interior vor 
fi egale Cu dimensiunile chilei masive de la na
vele nepropulsate. 

tn cazul În care pintenul elam boului 
se [o l oseşte şi pentru susţi nerea cirmei, înăl ţi mea 
secţiunii se va mări cu 10%. 

2.1.(; Cînd etamboul este o co nstrucţie su
dată , modulul s1'iu de rezistenţă în raport cu 
axa longitudi nalA "a fi cel puţin ega l cu 1,5 ori 
modulul de rezistenţă al u nui etam bou masiv de 
secţiu ne dreptunghiulară, determinată coniorm 
2.1.5.1 sau 2.1.5.2. 

tn ii. lţim ea de calcul l' a secţjunii 
unui et ambu sudat nu va depăşi 1,7 din inălţi. 
mea etam boului masiv. Grosimea tablel or va 
fi c('"\ puţin egală cu 25% din lăţimea etam boului 
masiv determinat1'i con form 2.1.5.1. 

Etamboul turnat trebuie să aibă o 
rezistenţă echivalentă cu a etamboului masiv de 
secţiune dreptunghiul ară, determinat conform 
2.1.5 . 

2. 1.7 Etamboul trebuie prins de peretele 
transversal cel mai apropiat sau de o varangă 
cu inimă îngroşată, legată cu traversa întărită 
prin pontili sali o construcţie echivalentă. Gro
simea peretelui sau inimii varangei trebuie să 
fie egală cu 20% din l ăţimea etamboului masiv. 

Varanga va fi r igid i7.ată la partea 
superioară cu o flanşă sau platban dă co nform 
1.5.5. 1. Inima vara ngei poate avea decllpări 
pentru acces in interi orul picu lui. 

2.1.8 I':\rlile eomponente ale etamboullli 

2.1.8.1 Grosimea butucului etam boului, În 

formă OD aIă, trebuie sA fie cel puţin egală cu 
GO% din grosimea etamboului , dar nu mai mică 
de 35% din diametrul arborelui portelice. 

2.1.8.2 Etamboul cirm ei trebuie să aibă ace· 
l eaşi dimensiun i ca ş i etamhoul elicei. determi· 
nat conform 2.1.5 Sali 2.I.G. 

2.l.n.3 Dimell!;Îu nile călcîiului masiv de sec
ţiune dreptung hiular!i, care serveşte pentru sus· 
ţincrea cÎrmeÎ. \"or (j cel puţin egale cu ace lea 
calcu!~te cu: 

- înălţime;: 1- 1.65L+75, [mm); 
- lăţimea : b= O,70L+18, [mm}. (2. 1.8.3) 

2.1.8.'" Dacă nava nu arc etam bou al cirmei 
modulul de reziste n ţă al secţ iunii transversa le 
a călcîi ului faţă de axa verticală va fi cel puţin 
egal cu acela calculat cu: 

W -O,75AII' I. [cm l ] (2.1.8.4) 

n care: 
A - aria penei cirmei, [m']: 

- viteza maximă a navei, [km/hJ; 
- d i stanţa dintre axa cirmei ş i sec· 

ţi unea transversală considerată, [m]. 
Trecerea de la călcîi la etambou trebuie 

să fie lină. Cind călciîul etam boului nu serveşte 
la susţinerea cir mei. ci numai la protecţi a elice i, 
el trebuie să aibă dimensiunile chilei masive. 
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Cind călc îiul etam boului are o altă 
secţiune decit dreptunghiulară masivă, atunci 
secţi unea adoptată t rebuie să aibă modulul de 
rezistenţă raţă de axa orizontală şi vertical ă egal 
cu acela al secţ iun ii dreptunghiulare masive. 

2.1.9 Etamboul trebuie să sc imbine cu 
chil a masivA printr-o sudură in x. Cind se folo
seşte chila plată , etambolll, la partea inferioară. 
se va p relungi spre pro"a pe cel puţin două dis
tanţe intercostale. 

2.1.10 Cnvaleţi 

2.1.10.1 Cav.:lleţii pot avea unul sau două 
braţe. Cind sîn t prevăzute două braţe. unghiul 
dintre ele va fi pe cit posibil de 90°. 

2.1.10.2 Dimensiunile braţelor şi ale bulu
eulu i se determină in funcţie de diametrul d al 
arborelui portelice d in tabelul 2.1.10.2. 

Tnb~lul 2.1. 10.2* 

Cavaleţl cu douil I 
EI~mentul 

braţ~ I C:lval~li cu 

unghiul din tre br:l\~ . un singur braţ 

00' I 180' i 
Groslm~!I braţului 0,45 d 0.55 d 0.75 d 

Secţiunea braţului 0,45 d ' 1.1 d ' 1.5 d ' 

Lung;m" b",U'U1U:1 '.0 d 3,0 d 3.0 d 

Grosimea finală :1 

peretelui butuculul 0,35 d 0.35 d 0.40 d 

2.1.10.3 Braţele trebuie să intre in corp ş i 
să fie bine fixate de inveliş şi osatură. Aria sec
ţiunii cordoanel or de sudură trebuie să fie egală 
cu cel pu ţin două ori secţ i unea braţelor. 

ln velişu l corpului în regiunea de fixare 
a cavale ţil or va fi Ingroşat cu 50% faţă de tablele 
adiacente. Zona ingroşată va fi pe conturul sec
ţ i un ii braţului cu o lăţime cel puţin egală cu d· 

2.1.10.4 Dimensiunile cavalcţil or care fixează 
terminaţii1e pantalonilor axelor portelice vor fi 
cel puţin egale cu 0.75 din d imensiunile cava
l eţilor eu două braţe. 

2.1.10.5 Rezistenţa cavaleţil or sudaţi sau a 
celor turnaţi ş i sudaţi va fi cel puţin egală cu 
rezistenţa cavaleţilor ale diror braţe au o sec
ţiune transversală plină conform tabel ului 2.1.10.2. 

2.2 OSATURA FUNDULUI SIMPLU 

2.2.1 Amplasarea \'nrang:elor cu inimă 

2.2.1.1 tn cazul sistemului transversal de 
osatură a fundului, varangele cu inimă se vor 
amplasa in planul fiecărei coaste in comparti
mentele maşi ni şi căldări , in picuri şi magaziile 

oavelor destinate pentru transportul minereuri
lor sa u mărfurilor grele. 

rn celelalte cazuri, varangele cu inimă 
se vor amplasa cel puţin din patru în patru coaste. 

rntre varangele cu inimă, se vor pre
"" edea la liecare coastă vara nge s impl e. 

2.2.1.2 tn cazu l sistemului longitudinal de 
osatură a fundului , varangele cu inimă se vor 
amplasa cel puţin di n patru in patru coaste . 

Distanţa dintre varangele cu i nimă 
sau dintre \'ara ngele cu inimă şi pereţii trans
versali nu va depăşi 2..1 m. 

2.2.1.3 Dacă osatura fundului este constituită 
din longiludinale InUirile (profil T compus), 
amplasarea vara ngelor cu ini mIi. nu este obliga
torie. 

2.2.2 ])imcnsiOU3rca vara.ngclor cu inimă 
in magazii 

2.2.2.1 Mod ulul de rezistenţă va fi cel puţin 
egal cu: 

(2.2.2 .1) 

in care: 
al - distanţa dintre varangele cu inimă 
[mJ 
BI - deschiderea varangei cu inimă intre 

reazemc, [mI , cel puţ.in egală cu 0,5 B (se consideră 
drept reazeme bordajul, pereţi i longitudinali 
precum şi dublul bordaj execu tat conform 2.13.12); 

](-1,2 - cind fundul ş i bordajul 
sint in sistem longitudinal ; 

]( - 1.6 - cînd fundul este in sistem 
longitudinal sa u transversal şi bordajul in sistem 
transversal; 

K_ l ,75 - cind fundul este în sis
tem t ransversal şi bordaj lll in sistem longitu
dinal; 

1{_ 2,0 - cind fundul ş i bordajul 
sint in sistem longitudinal, in c?zul navclor des
tinate pentru transportul min ereului sau al măr
f urilor grele; 

K =3,0 - cind fundul este in sis
tem longitudinal sau trans\'ersal şi bordajul in 
sistem transversal, in cazul navelor destinate 
pentru tra nsportul minereului sau al mărfurilor 
grele. 

2.2.2.2 Momentul de inerţie al varangelor 
cu inim ă, tn cazul fundului In sistem longitudi
nal , va fi cel puţin ega l cu: 

( 
n " 1,, - 0,1451,Z ~) , [cm4

] (2.2.2.2) 

in care: 

1~ - momentul de inerţie al loogitu
nalei fundului cu [işia adiţi onală, {cm4]; 

Z - numărul longitudinalel or de fund 
care intersectează deschiderea BI' 
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2.2.2.3 Atunci cind vara nga intersectează o 
carlingă laterală care satisface prcvederile de 
la 2 2.12, modulul de rezistenţă al \"arangei cu 
inimă poate fi redus prin inmulţi rea cu f{l, de
terminat cu: 

J(,_J(, [1 + 0,25[ ;: -0,83 )l (2,2,2,3) 

În care: 

1, momentul de inerţie al vara ngei . 
[cm'] ; 

1" momentul de inerţie al carlingii 
laterale, [cm'); 

Ko - coeficient determinat conform 

fig 2.2.2.3. in funcţie de~; 
8, 

1 - deschiderea carlingii laterale intre 
pereţii transversali, [m). 

~,~;f-----,~r:"-~'T,,,,r-::r:;o:':;P11 
O," lp/I;-; . C,SJ 

0,8 

0$t' ~Mţ 0I> +---i-ti 
0, 

Of~~-~-+-+--t-r'i--r~~~ 

o,J l~ ~ :puri dl!~ 

O; o.~ (ţ q; O) 013 O,'3 'P 1,1 '.'2 ',J 1 ~ 1:; lf ',7 'p,'- f3, 
Fig. 2.2.2.3 

2.2.2.'* La navele cu [undul slelat varanga 
va fi înălţată. în borduri cu o treime din înălţim ea 
gurnei . totuşi inima varangei .nu va. fi . mai mică 
de două ori înălţimea coastei (vezI fig. 2.2.2.4) 

<: 
~-=-+~,,--_:::,,=-_ . _ _ , __ ~ , h!L 

.,0 

Fig. 2.2.2.4 

2.2.2.5 * In magaziile pentru minereu s'au alte 
mărCuri grel e, inimile varangelor pe 0,25 B deo
parte şi de alta a planului diametral se vor In
Uiri cu nervuri de rigidizare ve rtica le dispuse 
In 0.7 m intre ele. Nervurile de rigidizare. sub 
rormă de platbenzi, se vor executa conform 1.5.5.3 

In loc de platbenzi se pot Colosi ş i 
profile laminate, avind un modul de rezi stenţă 
echivalent. 
2.2.2.6 -

2,2.:) nimeluio:J.l·Cl \' I 'na l ~ : J ' CI l:li 
În compartiment ni maş in i . 

2.2.3.1 ~1odulut de rezistenţă. al v:Hangelor 

cu inimă trebuie să fie cel puţin: 

W=6,5 adB' + 2::l, [cm') (223.1) 

Varangele trebui e executate din pro
fii T compns (inimă cu plat bandti, suda tc). 

l năI\imea \"::ll'allgelor sub carlerul m a
torului trebuie s!$. fie pe cit posibil mai mare. 
Modulul de rezistenţ!$. în această zon!$. va fi cel 
puţin egal cu 0,75 din valoa rea determinată cu 
Cormula 2.2.3.1-

Trecerea de la ÎD!$.lţimea minimă a 
varangei de su b carter la înălţimea normal1i va 
Ci rigidizat1$. prin platbenzi sa u gusee (vezi fig. 
2,2.3.1.) 

2.2.3.2 In cazul cind pc int reaga lungime a 
compartimentului maşinii sint amplasate patru 
sa u mai multe carlingi laterale, care sen'esc ca 
postament pentru motoarele principale fixate 
elastic. se admite ca modulul de rezistenţă obţi nut 
cu formula 2.2.3.1 să fie redus cu 20% cind ra
portul dintre lungimea şi l ăţimea compartimen
tului ma,;ini este ,,1. 

Fig. 2.2.3.l 

2.2.1 nimensionarea varangelor en jnimă 
in pienri, la navete de mi'irlnri şi remor
ehere 

2.2.4. 1* Grosimea inimilor vara ngelor trebuie 
să fie cel puţin egală cu 0,8 v'r:: dar cel puţin 
-1 mm. Modulul de rezistenţă al varangelor va 
fi cel puţin egal cu acela dat de 2.2.2. 1. La navete 
auLopropulsate cu forme ascuţ i te la pupa, vara n
gele se ,'or extind e, pe cit posibil, p înă deasupra 
tubului etam bou. 

2.2A.2 La navele menţionate la 1. 1,01 , cu 
acordul RN.R. nu este obligato rie respectarea 
condiţiil or prevăzute la 2.2.4.1. Varangele pot 
avea aceleaşi dimensiuni ca in zona central1$. a 
na'·ei. 

2.2.5 Varangele cu inimă de sub incăperile 
de locuit, de sub magaziile nostromulu i elco şi 
de sub alte compartimente nementi onate la 2.2.2. 
2.2.3 ş i 2.2.'1: trebuie să aibă un modul de rezis
tenţă cel puţin egal cu: 

W=!{·[{l · al·(d+u)B:. [cml) (2.2 .5) 

In care: 
K = 6,0, cind fundul este In sistem trans

, 'ersa l; 

""""'1 
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[(=4,5, cînd fundul este in sistem lon
gitudinal; 

J( I - "ezi 2.2.2.3. 

2.2.6* r nranuelc din corespondenta rOHS!C

lor int ;irilc 

. 1 Varangele din corespondenţa coaste-
lor intărite (menţionate la 2.3.6.1.1) VOf fi din 
profil 7' compus. Scc\hmea lrans\'crsală a plat
benzilor va fi cel puţin egală cu de două ori sec
ţiunea plalhenzii \arangei cu inimă din zona 
respectivă. 

.2 Yarangelc din corE'sponden\a coas-
telor întărite (menţicnate la 2.3.6.1.2) ,'or [i 
in profil T compus şi egale ca profil cu \'arangclc 
cu inimă din zona respectivă. 

2.2.7 Ynr:mHc !simple 

2.2.7.1 Modul ul de rczistcn~ii al \aran~clor 
simple, dispu~e Între varangelc cu inimă , trebuie 
să fie cel puţin egal cu: 

(2.2.7. 1 

in care: 
- deschiderea varangelor simple, in

tre reazemele lor, [m], Însă cel puţin S /·1 (se con
sideră reazeme: bo rdajul , pereţii longitudinali, 
dublu bordaj, pontilii şi carlingile). 

2.2.i .2 La navele cu corpul in formă de 
ponton, În picul pro\'a Între varangele cu inimă 
se vor prevedea varange intermediare aVÎnd 
m odulul de rezistenţă cel puţin 60%din acela 
calculat la 2.3.2.1 Însă nu mai mic de 6 cm l . 

2.2.8 Am plasa rea lonuit odin alelor de fu nd 

2.2.0.1 In cazul na\'elor autopropulsate, sis-
temul longitudinal al fundului poate fi folosit 
În toate compartimentele, in afara compartimen
tului maşini şi picul pupa. 

Distanţa dintre longitudinalI' nu \'a 
depăşi 600 mm. 

2.2.8.2 Dacă nava are gurna rotundă, cu o 
rază de curbură mai mare de 500 mm şi bordajul 
este in sistem longitudinal, cel puţin o longitu· 
dinală se va dispune normal pe suprafaţa gurnei. 

2.2.9 Dimensinnile osatnrii IOIl!l ilndinale 

2.2.9.1 Semicarlingile (Iongitudinale întărite) 
la navele de marfă vor avea modulul de rezistenţă 
cel puţ i n egal cu: 

W = 1,8a (D+d+~) II, Icm "] 
'10 

(2.2.9.1-1) 

in care: 

l - deschiderea semicarlingii (longi tudinakj in
U.rite) intre reazeme, [m] (considerindu-se 
reazeme numai pereţii transversalî). 

In cazul navei ce se incarcă prin două 
treceri (vezi 1.1.3), modulul de rezistenţă va fi 
cel puţin egal cu: 

W-I,3a ( D+d+ ~ ) l:, [cm"] (2.2.9. 1-2) 

,.2.2.9.2 Longitudinalel e {undului la na .... ele de 
marră, care nu preiau sarcina dată de marfă. vor 
avea modul de rezistentâ cel puţin egal cu: 

"" _7, la ( d+u+ :~ ) li, (em"] (2.2.9.2.1) 

in care: 
[ - desc hiderea longi tudinalei , inclusi.... cap(

tele dc fixare , (m]. Sint considerate rea
zcmele longitudinalelor peretii tranS\'crsali 
şi \'arangele cu inimă. 

tn cazul na .... ei ce se încarcă prin 
douii \reccri, modulul dp rezistenţă va fi cel puţin 
{'gal cu: 

W = 5.2a { (1 +11+ ;,~ ) P, [cm'] (2.2.9.2-2) 

2.2.9.:1 SemicarJingile (longitudinale'e) întărite 
la navele de marfă care transportă minereu sau 
mărfuri grele vor D.\"{'a modulul de rezistenţă cel 
puţin egal cu: 

W =3,a ( D+d+ ~~ ) li, (cm'] (2.2.9.3-1) 

In cazul navei ce se incarcă prin d ouă. 
treceri (\'ezi 1.1.3), modulul de rezistenţă va fi 
cel puţin eg:al cu: 

W = 2,la ( D+d+ :~ ) [1, (cm'] (22.9.3-2) 

in care: 1 - \'ezi 2.2.9.2 
2.2.9.4 Longitudinalcle, la alte navc decil 
cele de mai sus, \'or avea modulul de rezistenţă 
cel puţin {'gal cu: 

W - 5,2a ( (/+// + ~) [1, [cm~l (2.2.9.11) 

n care: 1 -vezi 2.2.9.2 

2.2.9.5 Z\"{'lIeţca longitudinalclor va respec-
la următoarea co ndiţie : 

. n care: 

100 I 
A~-- ,,100 

JTriTie 
(2.2.9.5) 

• - secţiunea longiludinalei, inclusiv [işia de 
tablă adiţionaJă, Iern I]; 
1. - momentul de inerţie al longitudinalei, in

clusiv J işia de tablă adi ţională, [cm l ); 

l - wzi 2.2.9.2 

2.2.10 Constnlcl ia osat nrii )ong itu (! inn lc 

2 .2.10.1 Longitudinalele fundului nu se în
tre r up la pereţii Ira nsversali neetanşi. Treceren 
lor prin varaogele cu inimă sc va executa conform 
fig. 1.5.2.2. 

...., 
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2, 2.10,2· Longitudinalele simple şi semicarlin
gile intrerupte la pereţii trans\'ersali etanşi se 
(ixeazn de montan ţii \'erticali ai acestora prin 
~usee . Dimensiunile guseelor se stabilcsc conform 
1.5.4. Distanţa dintre capetele longiludinalclor 
şi percte va fi cel mult 20 mm. 

Cind pereţii au os"tură orizontală, 
fixarea longiludinalelor se execut1'\. ca în figura 
2.2.10.2. 

Fig. 2.2.10,2 

2.2.10.3 Cînd carlinga se intrerupe la pereţii 
transversali. inima ei se va suda pe contur de 
tablele pereţi l or. tn acest caz guseele verticale 
pot lipsi dacă platbanda carlingii nu se intrerupe 
la perete ,sau se prevăd gusee orizontale. Guseele 
orizontale se vor dispune pe ambele părţi ale 
plathenzi i. avind lăţimea egall'i cu lăţimea plal
benzi i, iar lungimea de două ori lăţimea plat
benzii. 

2.2.10.4 Inimile carlingilor şi suporţilor late
raii din zona 0,258 de o parle şi de alta a planului 
diametral, la navele pentru transportul minere
ului sau mărfurilor grele, vor [j rigidizate prin ner
vuri de rigidizare verticale, dispuse la o distanţă 
maximă de 0,7 m Între ele. 

Nervurile de rigidizare sub formă de 
platbenzi se vor executa conform 1.5.5.3. 

tn loc de platbenzi, se pot folosi alte 
profile echivalente ca rezistenţă. 

2.2. 11 Amplasarea carlin!J ilor 

2.2.11.1 La navcle de marf1'\.. indiferent de siste
mul de osatură al fundului şi la toate Da\'ele cu 
osatura [undului În sistem transversal, distanţa 

dintre carli ngi sau di ntre carlingi ş i bordaj sau 
dintre carlingi ş i pereţii longitudinali nu va de
păşi 2,5 m. tn zona navei unde fundul este ste
Int, una dint.re aceste carl ingi va fi dispusă În 
planul diametral. 

2.2. 11.2 La navele nespecificate la 2.2. 11. 1 
;tvÎn rl 8>6 m sa u fundu l stelat este suficientă 
II si ngură carlingă in P.D. 

~.2. 1 1.3 Carlinga centrală tre buie să sc ex
tindă de la elravă la elambou. iar la pontoane 
intre oglinzile pupa şi proya. tn compartimentul 
maşini, carlinga cent.rală poate li psi dacă posta
mentelc maşinilor principale sint contin ue, iar 
('arUnga centra l ă din magazie se extinde pe cel 

puţin dO\l ă distante intercostale in interioru l 
compartimentului maşini. 

2.2.11.1 Dneă un" din carlingilc prevăzute la 
2.2.11.1 nu se găseşte in planul diametral. atunci 
in picuri vor fi prevăzute enrlingi in planul dia
met ral. ('u excepiţia pontoanelor. 

CarJingele laterale din magazii se vor 
lega de carlinga centrală dil. picuri sau se vor 
extinde paralel pe cel puţin două distanţe inter
costale. 

tn picul pupa. inima verticală a etam
boului poate ţine loc de carlingă cent rală, cind 
earlingile laterale se prind de aceasta. 

2.~.1 2 Dimensiu nile ş i cxcenlia t arlin!Jilor 

2.2.1 2. 1 Tn zona magazi ilor de marfă, înălţi-
mea şi grosimea inimii carlingii centrale vor fi 
cel puţin egale cu cele ale varangelor, iar sec
ţiunea plat benzii \·a fi cel puţin egală cu secţiunea 
indicată in tabelul 2.2.13. 

Inima carlingii centrale poate fi con
tinuă sau intercQstală. tn ambele cazuri plat
banda va fi continuă intre pereţii trans\'ersali 
ctanşi. t n loc de platbenzi se pot utiliza profile 
laminate (vezi fig. 2.2.12.1). 

tn celelalte comp:lrtiment.e construc
ţia carJingii centrale va fi analoagă. lotuşi sec
ţiunea plat benzii poate fi egală cu secţ i unea 
flanşei sau platbenzii .varangei cu inimă. 

rn·,,~ 
St'chuM<ll B- B 

Fig. 2.2.12.1 

2.2.12.2 CarUngile laterale, la navele de marfă 
se vor executa ca şi carlinga centrală. 

Fac excepţie navele Încărcate prin 
dou1\. treceri (vezi punelul 1.1.3) şi celelalte tipuri 
de nave la care carli ngi le lat.erale vor avea ace
l eaşi dimensiuni ca şi \'ar:lngele cu inim1\.. In 
acest caz. platbanda sau flanşa carJingilor late
rale se va suda de platbanda varangei (vezi fig. 
2. 2 .12.3- 1). 

Dacă varangele sint f1anşa le. nu este 
permisă sudarea i nlercostală a f1a nşelor. iar 
platbanda carlingii va fi nelntrcruptă şi sudat1'i 
la flallşa \'arangei (vezi. fig. 2.2.12.3-2). 

, 
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IT " fi 

Gi· : , .~;~ IT, Ia~~ ~~\a 

Fig. 2.2.12.3 

2.2.12.3 Carlingile care se termină la pereţi 
trebnie să se continue dincolo de aceştia pe cel 
puţin două distanţe intercostale, Sllb farm:\ de 
gusee. 

2.2.12.4 '" III cazul cind carlinga se întn,:rnpe 
la pereţii lrallsversa!i, inima se va suda pc contllr 
de tablele pereţi l or. Tmbinărilc carlingilol' Cu 
montan\ii se \'or realiza prin gus('c. 

Gusede vor avea: 
grosimc:l egală ('II grosimea inimii 

carlingii. 

gii. 

platbanda egaHi cu a earlingii. 
laturile egale cu inrll(imca c:J.rlin-

2.2, 1:1 CarlinDi pc mran!Jc 

2.2.13.1 La navele nespecificate la 2.2.11.1 vor 
fi prC\"ăzulc carlingi pe varunge. 

Dacă B >6 fi atunci în afara carlin
gii centrale se VOT dispune carUngi pc ... arang:e 
din profile laminate sudate pe faţa superioară a 
varang-e1oL Numărul lor ş i aria secţiuni i lor 
transw rsale sint indicate in t abelul 2.2.13. 

Lil\imra lIav~i 

2.;;..-; B<'" 
6 .,;;; 13<9 
(1 " 13 <12 

12 ..-; B<I;; 

2.2.1 3.2 

Numilrul cllrlingi- Scc\iunca unci 
lor pc Vflnm~e carlingi [nil') 

0.0 
9.0 

11 .0 
13,0 

2.2.1:1.3 La pereţii trans\"ersali , ac('ste C3r
lingi , se \'or suda pc cont ur. Pentru prinderea 
de perde se recomandă gusee urizontale cu 
lal.urile egale cu de două ori l ăţimea aripii prO
filtdui. 

2.2.1'0 întărirca struct urii dublului fund la 
nu\"cle de mărfuri uscate in ale căror 
ma~a:l.ii operea.7.:\ I transportă mijloace 
tehuice pe rOli. 

!!.2.I/o.1 Construcţia dublului fu nd ya fi cu 
varaug(' cu iuimă la fiecare coastă. Dislanţa 
dintre suporti llll va depăşi 2,5 m. 
2.2.14.2 Modulul de rezistenţă al \"arangelor, 
cînd operează unul sau mai multe mijloace teh
nice pe roţi trebu ie să fie minim: 

W=3,85 ~-5.7 u13~ (d"'I. - u), [cm~] 
Z 

(2.2. 14.2. 1) 

in care; 

Q - sarcina de calcul pe osie, [KNJ: 
BI - "czi 2.2.2.1, [m]: 

Z=~ - n~mărul varangelor care preiau efectiv 

sarc ina mijlocului pe roţi; 

a distanţa dintre va range. [m]; 

b.=.EL+bt - l ungimea de. calcul a porţiunii de , 
fund care preia sarcina, dar nu mai mult 
de 0,7 din distan ţa intre centrele sarcin il or 
pe lungimea navei (fig. 2.2.1-1.2), [m] : 

b, - distanţa intre centrele amprentelor ro
ţilor mijlocului pe roţi, fm]; 

d",r. - pescajul minim al navei, dar nu mai mic 
decit tr, [m]. 

OlJscnaţie : Cind operaţiile de încăr
care se fac În locuri adăpost it e, mărimea "u" 
])oa1e fi egală cu zero. 

2.2."".3 &CţiUDI.'f\ in imii \'arangelor (fără de~ 
cupări) trehuie să fie cel puţin: 

S~-"-, [om' l 
21 

~.~.H. /o tn cazul cind distanţa dintre mijloa
cele pe roţi cste mai mică de O.G B, ş i modulul 
de rezis ten ţă efectiv al varan.'l:ei depiişeşte cu 
puţin valoarea cerută la (2.2. 1·1.2-1), RNR poate 
cere întărirea supli mentară a in\"e1işului dublului 
fund cu nervuri lon~itudinale dispuse la cca 
500 mm de o parte şi de alta a inimii suportului. 

2.3 OSATURA BOROAJULUI 

2.3.1 Distante intf'rcostalc 

2.3.1.1 In cazul sistemului transversal dis~ 
tanţa intercostală nu va depăşi O,G m. La navele 
mai mici cu o grosime a înveliş ului mai mică 
sa u egală cu <1 m m. precum şi la n avele tehnice se 
recomandă o distanţă de 0,4 la 0,5 ffi. 

2.3.1.2 In cazul sistemului longitudinal , dis
tanţa intre longitudinalc nu \"a depăşi O.G m 
iar di stanţa dintre coastele în tăr i te nu va depăşi 

2,4 m. 
Sistem ul longit.udinal de osatură al 

b ordajului poate fi folosit in t oate compartimen
tele na\'ei. Trecerea de la sistemul longitudinal la 
sistemul transversal se execută confor m 1.5.3. 

2.3.2 

2.3.2.1 
egal cu: 

in care': 

Coaste simple 

Modulul de rezistenţă va fi ce! puţ in 

(2.3.2. 1) 

- di stanţa măsurată pe bordaj 
Între (aţa superioară a varangei şi faţa interioară 
a traversei, [m]; 
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Fig. 2.2.14.2 

D, - înălţimea hordajului la L f2 mă
surat înt.re punctul de int.ersecţie a punţii cu 
bordajul şi punctul de int.erseeţie a prelungiri 
liniei fundului cu bordajul, (m). 

Dacă pe bordaj se dispune un stringher 
conform 2.3.7.4. modulul de rezistenţă calculat 
cu formula 2.3.2.1 poate fi micşorat cu 35%. 
dar nu sub 10 cm", respect.i\' 6 cm" pentru navele 
de pasageri. 

2.3.2.2 La navele de pasageri. tehnice şi cele 
prevăzute la 1.1.4 modulul de rezistenţă cal
culat cu formula 2.3.2.1 poate fi redus cu 25%. 
dar nu sub valoarea minimă prescris!\. Ia 2.3.2.1 

2.3.2.3 Modulul de rezistenţă al coastelor 
d ispuse In zona tancurilor va fi mărit cu 10% 
faţă de acela calculat cu formula 2.3.2.1. Totuşi, 
el nu va fi mai mic decit ace la calculat cu fo r
mula 2.9.3. 

2.3.2.4 Modulul de rezistenţă al coustclor 
de care se prind traversele intărite , in cazul 
punţii in sistem longitudinal, iar fundul şi bor
dajul in sistem trans\'ersa l, va fi dublul celui 
calculat conform 2.3.2.1 

2.3.2.5 Dacă la extremităţile navei, unghiul 
dintre planul coastei şi planul tangent la hordaj 
in punctul de intersecţie al acestuia cu planul 
coastei şi planul plutirii la maximă Încărcătu ră 
f'ste mai mic de 70", atunci, modulul de rezis
tenţă al coastei incepind de la 70° se \"3 mări 
cu 20% penlru fiecare 100 diferenţă. 
2.3.2.6 

2.3.3 Prinderea capetelor coaste lor simple 

:!.:l.3.1 Prinderea capetelor inferioare ale coa-
Iclor cu varangele trebuie să se facă conform 
fig. 2.3.3.1 sau printr-o sol uţie echivalentă. 

,) 

F"", 
b 1O~ 

t "",Im 

SECTIUN[P. r,. r. SECTIUNEA B· a 

h - 1-, 

FJg. 2.3.3.1 
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In cazul imbinării prin suprapunere , 
capătul coastei se va suda pe intregul contur 
(vezi fig. 2.3.3.1 -3 şi 2.3.3.1-4). 

2.3.3.2 Prinderea capetelor superioare ale coas
telor cu traversele simple se face prin gusee con
form 1.5..1. 

Prinderea coastei OI' cu longitudinalele 
fundului şi punţii se execută conform fig. 2.3.3.2. 

Fig. 2.3.3.2 

Bracheţii inferiori se vor extinde pe 
bord a} pină la nivelul planului feţii superioare 
al varangelor cu iniml!., iar grosimea va fi egală 
cu grosimea inimii varangei. 

2 .3.4 Coaste intermediare 

2.3 ...... 1· La prova navei, pe o distanţă de la 
perpendiculara prova cel puţin egală cu "B" 
dnd a;;;:; 0,5 m, se vor dispune coaste interme
diare. Ia jumătatea distanţei intercostale. 

Modulul de rezistenţă al coastelor 
intermediare trebuie sâ fie cel puţin egal cu 60% 
din modulul de rezistenţă calculat cu formula 
2.3.2.1, totuşi nu mai mic de 6 cm'. 

2.3.1".2 In corespondenţa coastelor interme
diare dispunerea varangelor nu este obligatorie, 
dar coastele trebuie să ajungă pină la planul 
diametral dacl!. fundul este stelal. 

La navele cu fundul plat, coastele 
intermediare se prevăd numai pe bordaj. 

2.3.1".3 La navele cu corpul in formA. de 
ponton dispunerea coastelor intermediare nu este 
obl igatorie. Varangele intermediare se dispun 
conrorm 2.2.7.2. 

2.3.4.1. Extremităţile coastelor intermed iare 
vor fi libere la capete şi prelucrate conform 1.5.2.3 
ş i, sudarea conform 1.6.8. 

2.3.5 LongÎtudinale de bordaj 

2.3.:U Modulu l de rezistenţă trebuie sA. fie 
cel puţin: 

W- 6,3 a (d+u - :t j ) fi (cm"] (2.3.5.1) 

in care: 
I - deschiderea longitudinal ei intre 

reazeme, [m) (se considE'Tl\; reazeme, coastele 
intărite şi pereţii trans\'ersali); 

xj - distanţa pe verticală dintre 
longitudinala considerată şi fata superioară a 
chilei plate sau punctul de intersecţie a feţei 
interioare a invelişului exterior cu chila masivă, 
(m]. 

Modulul de rezistenţă va fi cel puţin 
6 cm~ pentru navele de pasageri şi 10 cm" pentru 
celelalte nave. 

2.3.5.2 La navelc de pasageri, cele tehnice 
şi la cele prevăzute la 1.1.4 modulul de rezistenţă 
calculal cu formula 2.3.5.1 poate fi redus cu 
15%. dar nu sub valoarea minimă indicată la 
2.3.5.1. 

2.3.5.3 La navele cu rundul şi puntea in 
sistem longitudinal. dimensiunile longitudinale 
OI' de bordaj extreme vor fi egale cu acelea ale
longitudinf!lelor de fund şi punte ifllediat vecin,e. 

2.3.5.4. Longitudinalele de bordaj vor fi neîn
trerupte intre pereţii transversali etanşi. 

Fi~rea longitudinalelor la co~stelţ 
întărite se execută in conformitate cu 1.5.2. 

Dimensiunile guseelor de fixare a 
longitudinalelor la perete trebuie să corespundă 
cu 1.5.4. 

Distanţa dintre longitudinale şi la~la 
peretelui trebuie să fie de maximum 20 mm. 

Tn cazul pereţilor cu montanţi, prin
derea longitudinalelor se va executa conform fig. 
2.2.10.2. 

2.3.G Coaste inHl.rite 

2.3.6. ' · La bordajul in sistem transversal 
tn toate compartimentele navei( in afara co~
partimentului maşini, numărul minim de coaste 
intl'irite se adoptă in una din variantele: 

.1 funcţie de distan~a dintre pereţi, din 
tabelul 2.3.6.1; 

.2 fie am plasind coastele întărite la IIJ.~-
ximum 4 distanţe intercostale. 

2.3.6.2 In compartimentul maşini distanţa 
dintre coastele inUrite sau dintre acestea şi pâ
reţii transversali nu y~ depli-şi 2 m. In eorespon
denţ~ extremit~ţilor posta~entelor maşinilor prin
cipale vor fi dispuse cpaste lnpi.rite. 



 
 
 
 
 

Partea II - Corp 51 

Oist/lll\~ dintre percili Numărul CO:lstdof 
trans\'cfSr\1i ~tan~I •• E [mi InUrltl' 

6~E<IO 1 
10~E < 1 5 2 
IS ", E <20 3 
W""E , m. distan\n maximă 

dintre coastele InUrile 

2.3.C.3 In cazul cind se dispune un stri ngher 
pe un bordaj in sistem trans\"ersal , distanţa din~ 
tre coastele Întărite nu va fi mai mare decit aceea 
rezultat3- de la 2.3.6.1. 

2.3.C.I,.· Modulul de rezistenţă al coaslelor 
întărite (conform 2.3.6.1.1) va fi egal cu al \"a~ 
rangelor cu inimA din corespondenţa lor. deter~ 
minat conform '2.2.6. 

Modulul de rezistenţă al coaslelor 
inUtite (conform 2.3.6.1.2) \"a fi egal cu modulul 
de rezistenţă al secţiu nii transversale a varangelor 
cu inimă. corectat astfel: 

- irlăl ţ imea inimii secţiunii de cal~ 
cui egol1\. cu 0,65 din înălţimea real1\. a inimii \'a~ 
rangei; 

- plat banda secţiunii de calcul egală 
cu 0,65 din aria reală a platbenzii \"arangei. 

Modulul de rezistenţă al coastelor 
intărite, cind bordajul este În sistem longitudi~ 
iar fundul in sistem transversal, nu \'a fi mai 
mic decit.: 

(2.3.6.4) 

În care: 
W. - modulul de rezistenţii al va~ 

rangelor cu inimă calculat conform 2.2.2 , [cm'}; 
r - distanţa adoptată dintre coas~ 

lele inUrite. [m]; 
r I - distanţa dint.re coastele întă

rite, [m1, În sistemul trans\"ersal al bordajului, 
ca Iculată conform ccrinţclClr de la 2.3.6; 

( 
/')' ' c r",u=O,Oa ---j; + .; , [m1 

2.3.G.G ::'Ilcdulul de rezistenţă a l cpastelor 
întărite din compart imentul maşini trebuie sA 
fie cel puţin egal cu acela calculat cu formula 

~w( 1+0.82 V P; ). [em'l (2.3.6.5) 

I n care: 

W - modulul de rezisten\ă al coas~ 
telor simple calculat cu formula 2.3.2.1, [cm ' ]; 

r - distanţa dintre coastele Înlă
rite din compartimentul maşini. [m] ; 

n - turaţia maşinii principale. (min- 11 
P I - puterea nominal1'l a unei si n~ 

gure maşini. (kW). 

,. 

2.9.6 .C· Coastele întărite se vor executa ca 
profile T compuse. 

Imbinarea coastelor Întărite cu \"a
rangele cu iniml'l şi traverselc întărite se execută 
conform fig. 2.3.0. 

2.3.6.7 

2.3.7 

Fig. 2.3.6 

Strinuheri 

s-s,cind Sr<~ 
S-~cÎm:lsi<'~ 

2.3.7.\ Dacă Înălţimea bordajului miisurat5 
la o distanţă de 0,05 L de la perpendiculara 
prova este mai mare de 2.5 m, atunci În extremi
tah'a prova se dispune un stringher la o inăI~ 
ţime de aproximalh' 0 ,0 D de la fund. Dacă 
Înălţimea bordului in acest loc este mai mare 
de <1 m, se di sp un 2 slringheri. 

La ponloanc nu este obligatorie dis
punerea stringherilor. 

Stringherii se dispun de la etra vă 
pină în zona unde na\'a are lăţimea maximă, 
totuşi. trebuie să se extindă pe to:l.tă regiunea 
spaţiului de locuit (cind există) de sub puntea 
pro\"a. 

Modulul de rezistenţă al stringhe~ 
rului trebuie să fie cel puţin egal cu de 5 ori mo
dului de rezistenţă al coasteI ar simple din extre
mitatea pro\'a, determinat conform 2.3.2. 

2.3.7.2 La o înălţime a bordajului in com~ 
parlimentul maşini mai mare de 2 m, ' trebuie să 
se dispună la jumătatea înălţimii bordajului un 

·stringher de dimensiuni egale cu coastele intă
rite. Stri nghcrul se \'a continua in afara compar~ 
timentului maşini atit spre prova cît şi spre 
pupa, conform 1.5.3.1, dar cel puţin două dis~ 
tanţe intercoslale. 

.:;. 
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2.3.7.3 Tancurile, in cazul in care se extind 
de la fund şi pînă la punte, pe o lungime mai 
mare de o distanţă intercostală , iar unul din 
pereţi este bordajul navei trebuie să aibă la 
jumătatea inălţimii un stringher al cărui modul 
de rezistenţă va fi cel puţin egal cu: 

(2.3.7.3) 

in care: 

t - înălţimea tancului, [mI; 

h - distanţa de la stringher la ca
pătul superior al Lubulaturii de aerisire, [m]; 

- lungimea tancului (distanţa din
tre pereţii transversali) , lm]. 

2.3.7.4 In cazul osaturii tran~versale la care 
s-a aplicat corecţi a de 35% conform 2.3.2.1 mo
mentul de inerţie al stringherului va fi cel puţin 
egal cu: 

1.., == 1,451c - - , [cm t ] d ( , )' 
" D . 

(2.3.7.4) 

în care: 

l e - momentul de inerţie al coas
tei simple. [cm'] . corespunzător modulului de 
rezistenţă calculat cu formula 2.3.2.1 şi căruia 
i s-a aplicat corecţi a de 35% ; 

Do - vezi 2.3.2.1; 

r - distanţa dintre coastele Intll.
rite, [mI, dar nu va depăşi valorile prevăzute 
in tabelul 2.3.6. 1. 

~.3.7.5 Prinderea coastelor simple de strin_ 
gheri se face conform 1.5.2.2. Stringherii din 
prova, dispuşi conform 2.3.7.1, se vor prinde din 
două in două coaste de coastele simple prin gusee 
verticale. 

2.3.7.G Dacă briul de acostare este dispus 
mai jos decît marginea inferi oară a centurii, sta
bilită conform 2.6.5, atunci in planul uneia din 
inimi, pe bordaj , se va dispune un stringher inler
costal. 

2.4 OSATURA PUNŢII 

2.4. t Amplasarea 

2.4.1.1 La punţile in sistem tra nsversal, tra
versele sau semitraversele se vor dispune in pia
nul coastelor. La coastele intermediare nu se 
dispun traverse. 

2..4.1.2 La punţile in sistem longitudinal dis
tanţa dintre longitudinale nu va depăşi 0,6 m, 
iar distanţa dintre traversele intărite nu va de
păşi 2,4 m. 

Sistemul longitudinal al punţii se 
poate folosi in t oate compartimentele navei. 

2.4.2 'frl\\'erse şi Semilrn\'erse 

2.4.2. 1 Modulul de rezistenţă nu trebuie să 
fie maÎ mic decît: 

(2.'1.2.1) 

in care: 
- deschiderea traversei sau se mi

tra\'ersei , inclusiv reazemele, (m) (se consideră 
reazem pentru traverse: bordajul . pereţii longi
tudinali, dublul bordaj , curenţii şi pontilii. iar 
pentru semitranrse şi rama gurii de magazie); 

egală cu: 
Deschiderea de calcul 1 "a fi cel puţin 

B 
1."~G+ I, [mi; 

La navele cu 3,0 m < B .... 4,5 m, des
chiderea trayersei se adoptă fără a considera 
curentul ca reazem. 

p - sarcina pe punte , egală cu; 
- pentru punţile de calcul ale 

na\'elor de marfă: 

- p=4-+ 0,02L, [kN/mt l; 
- pentru punţil e intermediare ale 

navelar de marfă: 

celorlalte na ve: 

p~3, 5 +0,02 L , IkN/m 'J; 
pentru puntile de calcul ale 

p~ 3,5+0 ,01 L, [kN/m'l; 

pentru punţile de locuit în
chise, care nu sint punţi de calcul: 

p~3,5, [kN/m']' 

- pentru punţile suprastructuri
lor, neaccesibile pasageri lor: 

p~ 1,0, [kN /m']. 

Pentru calculul tra\'erselor care sus
ţin părţi constructi\'e grele sau diferite mecani sme 
amplasate pe punte (de exemplu: vînciuri de 
ancoră , maşini de cîrmă etc.) se "or lua in con
sideraţie şi aceste sarcini. 

2.4.2.2 La navele de marfă autopropulsate, 
la care raportul dintre puterea maşinilor prin
cipale P, [kW). şi încărcătura Iltilă, (t). este mai 
mare de 0,4-4, modulul de rezistenţă al traverselor 
aflate in pupa peretelui pupa al magaziei pupa 
trebuie mărit cu 30% [aţă de acela calculat cu 
formula 2.4.2.1. 

2.4.3 1mbinarea (rnvenelor 

Traversele se vor îmbina cu coas
tele, montan ţii pereţilor longitudinali, montanţj1 
pereţilor suprastructurilor, curenţi şi ramele gu
rilor de mt'lgazie prin gusee, conform 1.5.4. 

Traversele care trec prin inimile cu
renţilor se vor Imbina cu acestea conform 1.5.2.2. 

l 
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2.4..1, Semi lraYerse 

rn limitele lungimii guri lor de ma
gazie. Ia navele de marfă la care distanţa dintre 
bordaj ş i rama longitudinală a gurii de magazie 
nu depăşeşte 1 m. prinderea coastei ar simple şi a 
părlii de sub punte a ramei se face prin semitr~
\'erse întărite. avînd grosimea inimii cel puţin 

0.75 yL, înălţimea la bord 0.12 D. iar la ramă 
0.06 D şi o lăţime a flanşei de cel puţin 10 ori 
grosimea (vezi fig. 2.3.3.1-2). 

Dacă distanţa de mai sus este maÎ 
mare de 1 m prinderea semitraverselor se poate 
face cu gusee. 

2..4.5 Longitudinale de punte 

2.4.5. 1 Modulele de rezistenţă nu trebuie să 
fie mai mici decit: 

- in regiunea magaziilor. Ia navele 
de marfii: 

W~O,6 a(p+ ~oll,,[cm']' (2.4.5.1-1) 

_ in regiunea magaziilor. la navele 
de marfă ce se încarcă prin două treceri (vezi 
1.1.3) , 

W=0.6 a(P+ l~)ll. Ierni); (2.4.5. 1-2) 

_ pentru celelalte tipuri de nave. 
in zona centrală a navei: 

in care: 
p sarcina pe punle. (kN /m!]. con-

form 2..1.2.1; 
1 deschiderea longitudinalei, [mI, 

inclusiv reazemele. 
Reazemele longitudinalelor sint tra

versele întărite şi pereţjj transversali. 
Longitudinalele din afara zonelor men

ţionate mai sus se pot calcula cu aceleaşi formule. 
ncmaiţinind seama de in fluenţa lungimi i navei. 

Zvelteţea longitudinalelor va satis
face relaţia; 

, _ __ ' __ " 70 

JTJT: 
in care: 

,. - secţ iunea longiludinalei. inclu
siv fjşia de tablă adiţională, [cmll; 

1. - momentul de inerţie al longitu
dinalei, inclusiv fişia de tabH\ adi\ionaIă , tem')' 

:!.t..G.2 Longitudinalele vor fi conti nue Între 
pereţii transversali etan.'}i. Trecerea lor prin 
lraversele intarite se execută conform 1.5.2. 

:!.t..5.3 Longitudinalele Intreruple la pereţii 
Iransyersali etanşi se vor prinde la montan ţi i 

ve rti cal i prin guseI'. Dimensiunile guscelor se 
stabilesc conform 1.5.4.. Distanţa dintre capătu l 
longitudinalelor şi p .. rele va I'i cel mu 't 20 mm 
tn cazul pereţilor ('u osatura orizon ' ală rixarea 
longilt!dinaldor se executa ca in fig. 22.10.2 

2.4.6 Tm\'ersc ş i scmitra,'erse Înlărite 

2.4.6. 1 Tra\'efsele şi semilra\ersclc întărite 
se amplasează in planul coaslelor intărite dis
puse conform 2.3.6. În planul Tamelor de capla 
a guri lor de magazie. Ia extrcmÎlalea puţurilor şi 
a le altor extremităţi de deschideri mari in punte, 
dacă in locul lor nu s-au dispus alte întărituri 

e chiyalente . 

2A.C.2 La puntca in sistem transversal mo _ 
dulul de rezistenţă :,tI lraverselor intărite va fi 
egal cu accla al coastelor iniMile din corespon_ 
den ta lor. 

La eşantionarea semitrayersclor in
tăriLe care se imbină cu coaste intărite avind 
dimensiuni majorate conform 2.14.1. majorarea 
dimensiunilor se mitraverselor poate fi neglijată 

2,1,.6.3 La puntea în sistem longitudinal mo
dulul de rezistenţă al trayerselor intărite nu va 
fi mai mic decit: 

- in regiunea magaziilor. la navele 
de marfă: 

W - O,8 '(P+ :~ll" [cm'] (2.4.6.3-1) 

- pentru celelalte tipuri de naye, in 
zona central ă a nayei: 

in care: 
, 

tărite, [m]; 

P 
form 2..1.2.1; 

1 
mI· 

distanţa dintre traversele in-

sarci na pe punte [kN/m'), con-

deschiderea lraverselor întărite. 

Traversele în lărite din afara zonelor 
menţionate mai sus se pot calcula cu aceleaşi 

formule. nemaiţinind seama de lun gimea navei. 

2. ,U::A Construcţia şi dimensiunile traver
selor intărite "'a. fi la. Iei cu aceea a coastclor 
Întărite de care se prind. tn cazul osaturii pun ţii 
în sistem longitudinal tra\'ersele întărite se exe
cută ca profil T compus. 

2.".6.5 Semitrayersele întărite se vor execut.a 
ca in fig. 2.3.6. 

,., 
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2 ,1,.7 Curenţi 

2A.i.1 Cureutii se dispun in zonele unde 
lr::t\'erselc au o lungime rezemată mai mare de 
0,5 B. Se recomandă ca aceştia să fie dispuşi in 
planul carlingilor pe care se descarcă prin inter
mediul pontiHlor sali monlanlilor intăriţi. Curenţii 
se vor prelungi cit mai mult posibil spre extre
mităţile na\'t',j. 

La navele cu B~3 ni pot să nu fie 
predzuţi curenţi. 

La navele cu 3,0 m < B .!G: ·\.5 In, tre
buie dispus un curent in planul diametral. 

2.1,,7.2 -
egal cu: 

in care: 

[kN/m'[; 

)1001.11ul de rezistenţ[\ \3 fi cel J'Suţin 

p snrd na re PUI:'!t{' conform 2 4.2.1 

lă\imrn medie a ariei pun ţii, 
susţinută de respectivul curent, inclusiv gurile 
de magazie situate in zona considerată, [m]; 

1 - deschiderea curentului, [m] , mă-
su rată intre axele reazemelor (reazeme se con_ 
sideră montanţii întăriţi ai pereţilor şi pontilii); 

k - 0,56 pentru curen ţii fixaţi 
la capete cu gusee şi care se prelungesc după 
reazem pe cel puţin două di sta nţe intercostalc; 

k - 0,74 pentru curenţii nefixati la 
capete prin gusee sau care nu se prelungesc după 
reazem pe cel puţin d Otlă distanţe intcrcostale. 

La na\lele cu 3.0 m < B" 4,5 m. mo
dulul de rezistenţă al curentului \'a fi cel puţin 
egal cu modulul de rezi stenţă al traversei întă_ 

rite din zena respectivă. 

Dacă pe deschiderea curentului sint 
dispuşi pontili, atunci la calculul modulului de 
rezistenţă cu formula 2.4.7.2 mărimii p i se ya 
adăuga \'aloarea 6.p calculată cu: 

,. 
6p=I{ 7;, kN/m! 

in care: 

K = 1,15 cind pontilul este dispus 
la O,125l de la punctul de reazem al curenluhlÎ; 

K ... 1.65 cînd pontilul este dispus 
intre 0,25l şi O,5l fa \ă de punctele de reazem 
ale curentului; 

N - vezi 2.4.8.3, [kN). 

Pentru poziţii intermediare ale pon
tilului, valoarea lui K se dc1ermină prin inter
polare liniară. 

2.?o.7.3 Cind curcntul are mai multe deschi 
deri cu dimensiuni diferitc, trecerea de la dimen
siunea mai mare la aceea mai înică se va efectua 
la 1/4 din deschiderea curentului cu dimensiuni 
mai mici. 

2.?o.7.4 Gusecle de prindere a extremităţilor 
curentului \'or avea: 

- lungimea laturilor de prindere ega
lă cu înălţimea Înimii curentului; 

.- grosimea egala cu grosimea inimii 
c\lrentuJui; 

platbanda de dimensiuni egale cu 
acelea ale plat benzii curentului. 

Dacă la relizeniul curentului nu se 
folosesc gusee. secţiunea respectivă va Ci sufici
entă pentru a prelua elorturile de forfecare afe
rente. 

2.4.7,::; Curenţii se vor rigidiza cu gusee , cel 
puţin din patru în patru lraverse, conform. 
fig. 2..1.7.5-1. 

tn coresponden(a pontllilor, Între. lra 
vc-rse ş i curenţi se dispun gusee ca in fig. 2.'1..7.5·2 

2.4.8 IJol'.tili 

~ 
-~ur '" 

Fig. 2.4.1.5° 

2.4.8. 1 P ont.i\ii se dispun acolo unde este 
necesar să se micşoreze deschiderile osaturii în
tările a pun ţ ii sau fundului. 

2.4.8.2 Pontilii din suprastructuri trebuie să 
fie, pe cit posibil, dispuş i in corespondenţa pon
tililor din corp. Dacă o astfel de amplasare nu 
c-ste posibi lă. atunci ponlilii superiori se vor 
deschca r-e cei inferiori prÎn intermediul unui 
curenl sau unei traverse intărite, calculate astfel 
i ncit ~lI. 1 {7.Îsle la ~arcina de transmis. 

Capătul inferio r al pontilului din corp 
se Y3 m enI a pe yarangele cu inimă, pe carlingi 
sa u la inlefsfc(ia unei carlingi cu o 'ia rangă cu 
i n i m ă. 

Cînd ponlilul se descarcă pe deschi
den'a unei \arange cu inimă sau unei carlingi, 
inimile ler vcr fi intărite ca in fig. 2.4.8.2. 

y ' 

Fig. 2.4.8 .2 



 
 
 
 
 

Cind capătul inferior a\ unui pontil 
este dispus intre două varange cu inimă, pon
tilul se \'a descărca pe cele două varangc printr-o 
construcţie, care să asigure transmiterea corectă 
a sarcinii, precum şi stabil itatea acesteia. 

2.4.8 .3 Aria sectiunii transyersale a pon 
tililor din bare rotunde va fi cel puţin egală cu: 

S-=O,036N+V 1,28·tOINI+l,35 Ni:. [emil 
(2A8.3 ) 

in care: 
N sarcina pe pontil, [kNJ: 

N=pbl+Ej (pbl) l+ q 
II lungimea pontilului, inclusÎv gu-

seele de prindere, [mI; 
1 - distanţa măsurată de-a lungul 

curenţi lor Între centrele deschiderii lor, [m1; 
b - lăţimea medie a punţii sus ti-

nută de pontil. [m]; 

p - vezi 2.<1.2.1, [kNj m' ]; 

q _ greutatea construcţiilor grele. 
mecanismelor elc., ce încarcă pontilul, majorată 
cu 25%. (kNJj 

Lj (pbl), - suma sarcinil or datorate 
pontililor supra puşi sau care prin sitemul de con
strucţie ad optat transmite sarcini pontilului res
pectiv, {kN]. 

2.4.8.4 Diametru] exterior al pontililor tu-
bulari va fi cel puţin egal cu: 

dl = 1/ 4.6 N + y 2\ Nl+9 Nât+ d~+2.18 N l~ tO'. 
[mml (2.4.8.1) 

in care: 

N,l, - vezi 2.4.8.3. 

el, - dia metrul interior; [mm]; la 
prima aproximatie se poate lua: 

d, 1,55d-15; [mm1; 

d - dia metrul pontililor plini con-
[orm 2.4.8.3. 

tn cazul utilizării pontililor cu alte 
secţiun i decit cele indicate la 2.4.8.3 şi 2.4.8..1 se 
vor respecta următoarele co ndiţii: 

.1 Pontilii cu secţiune continuă vor 
a''''ea aria secţiunii trans\'ersale şi s\'elteţea cel 
puţin echivalente cu ale pontililor cu secţiune 
circulară plină; 

.2 pontilii c~ profil compus vor avea aria 
secţiunii transversale şi svelt~tea cel puţin eehi
valente cu ale pontiJiior tubulari. 

Coeficientul de s\'elte\e se determină 

cu: 
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In care: 

- momentul deincr\ie minim al 
se cţiu nii profilului. [emil: 

S - aria secţiunii trans\'ersale, [cm l ]: 

1, - vezi 2.'\.8.3. 

2A.8 .!j Grosimea peretelui sau a profilului pon-
tilHor nu \'3 fi mai mică de 5 mm. 

In tancurile de combustibil nu se 
vor utiliza pontiJi tubulari. 

2.5 INVELlŞUL PUNŢII 

2.5.1 In"e1i5ul punţii dl' calcul 

2.5 .1.1- tn cazul puntilor in sistem trans
versal. grosimea tablelor va fi cel puţin egalA cu: 

.1 la navele de marfă, in zona centrală 
ş i în regiunea magaziilor: 

S-3KYL'V nI; (1 - ~)(2.34C!- 1 ), [mm] 
(2.5.1.1_1) 

in care: 
J( - 1 la na \'ele ce se ioc.arcă prin 

două treceri; 

J( - 1,34"",1,41 C, ; 

1, lungimea totală a magaziilor, 
[mi; 

C, coeficient de fineţe bloc. dac 
cel puţiu 0,8. 

.2 la na\'ele de pasageri, In zona ceotrală 

S=2'"V L+ P~~88 . V a~(mc!-n)(2,1-1,3 1; J 

·V (I.7-3,SI; )+IlS[mm] (2.5.1.1 -2) 

m,n - cocfi~ienţi conrorm tabelului 
2.5. \.1; 

lft - lungimea primului etaj al su-
prastruclurii , (m): 

1", lungimea compartimentului 
maşini, (m); 

P - puterea nominală a maşinilor 
principale, IkW); 

IlS - 0,02 L pentru zona 2 de navi
gaţie , [mm]; 

IlS= O pentru zona 3 de navigaţie. 

.3 la remorchere, in zonl centrală a 
na .... ei: 

S=I,8-eJL+G ,Vo:!m(C,,-0, 15>*-n]. 

,·V(t,7_2.34 1;) +IlS. [mm (2.5.\.1-3) 
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Tal~lul ~.;;.1. 1 

~I -i1 
nil plin- =s;;2::0 "". clpale 

[kWJ 

I I Lungimea m , m , 
navei. [mJ I 

L <2f1 5.20 O,I:l 2,ij -0.41 2,:\5 -0,50 
20<L< 30 5,:'15 0.16 3,34 -0,28 2.W -0,40 
~0<L<40 5.ro 0.27 '1,f.7 0,01 :1.81 - 0,18 
40<I.<! 0 7,:>0 0,58 [ •• &:1 '.l.2:l 4.77 -0.03 
50<L 8.89 0.92 7.00 0.51 6.0:2 • 

Ol!urftl/fe 

l','ntlll vl\[ori [1I11'nuedi:trl' nIl' puterii, ("odid" n til m 

CII - coeficient de fineţe bl oc, dar 
nu mai mic de 0,0; 

tl.S - 0.02 L. frr.m}, pentru zona 2 
de na viuaţh'; 

.4 

tl.S - ° pentru zona 3 de nayigaţie. 

la nnvele tehnice in zona centrală 

S-2,39'1. + " ."ya l (O 28+0,8 CII)' 

VI-I,-7---I-,--'S-';-"-j +t>S [mm (2.5.1.1·5) 

tl.S - 0,02 L, [mm}, pentru zona 2 de 
na vigaţie: 

tl.S - O pentru zona 3 de navigaţie. 

2.5. 1.2 In cazul punţilor in sistem longitu
dinal grosimea tablelor determinată conform 
2.5.l.1 pcate fi redusă cu 35%. In acest caz, in 
formule "a" reprezintă distanţa dintre longitu
dinale. 

2.5.1.3 · In orice sislem de osatură, grosimea 
invelişului punţii pe 0,5 L la mijlocul na\'ei, ya 
fi cel pul in egală cu: 

s-KV"L,[mml, (2.5.1.3-1) 

dar cel puţ in 3 mm, iar petrolierclc cel puţin 5 mm , 
in care: 

}{ - 0,7 pentru navele de marfă, re
morchere şi na\"ele tehnice. 

/{ - 0,6 pentru na\"ele de pasageri. 

Grosimea tablelor pun ţii la remor
chere pe t oaHI lun gimea na\"ei \'a fi cd puţin 
egală cu: 

s - O.7YL+30, [mm] (2.5.1.3·2) 

Grosimea tablelor punţii la na\'ele 
care transport1\. marfă pe pun le, in zona mărfuri-
lor, va fi cel puţin egală cu: . 

s - 1,87 a yp' [mm] (2.5.1.3-3) 

~i 

'00 7·10 '"'O ~llOO 

m I , m I " m I , m I , 
2.20 - 0.1,2 2,20 -0,52 2.20 _0,52 2.20 -0,52 
2,54 - 0,45 2.a.1 -0,45 2,54 -0,45 2,30 - 0, '1::' 
3,28 - 0,29 3,0:1 - 0,34 2,76 _0.42 2,45 -O,4!l 
3.81 - 0.18 3.411 _0.25 3.00 -0,35 2.W -0,44 
4,21 -0.09 3,75 -O,HI 3,21 -0,31 2,55 -0,42 

n " ooliu prIn [nlt'"rpolart'" linlar!l. 

in ('arc: 

p-sarcina j;e punte (nform 2.4.2.1 
[kN/rn']. 

2.5. 104 Cind lăţimea deschideri lor in punte 
este mai mare de 0,2 B, grosimea tablelor in 
zona dccupărilor determinată conform 2.5.1.1 şi 
2.5.1.2 se maj oreazA. prin inmulţirea cu: 

'V 0,8 Il 

B-r:. 

in care C este lăţimea dcschidelii din punte, [mI. 
Cind ramele longitudinale sau alte 

întărituri longitudinale f'ehivalcnte ale deschi
derii se extind pe cel putin trei Gri lungimea 
deschiderii sau 2D, se peate renunta la majorarea 
de mai S\lS. . 

2.fi,I.G Grcsimea tab!elor din zona cenlral5 
a na,'eÎ poate fi micşorată treptat cu 1 mm spre 
extremităţi. pină la grosimea minimă determi
nată confOlm 2.5.1.3. 

2.5.1.6 tn cazul extremităţii unei suprastruc
turi corespunzătoare cerinţelor de la 2.10, pri
vind r ezIste nţa longitudinală a na\"ei, grosimca 
table/or punţii de calcul sc adoPt ă conform 2.5.1.3. 

2.5.2· Tahla 1:"\.crim:uă 

Uilimea Iăcrimnre i pun ţii de calcul 
va fi cel puţin egală cu: 

b-OOO+5L, [mmJ (2.S.2.1) 
ACt'astă l ăţime se menţine pe toată 

lungimea na\'ei, cu clI.cepţia picurilor. 
Grosimea Iăcrimarei in zona: 
- 0,7 L la mijlocul nayelor de marfă , 

.- centrală pentru celclalte tipuri de 
II<I\e va fi cel puţin egală cu: 

S - KyL [mm] (2.5.2.2) 
în care: 

!{ "'" 1 pentru na \'e/e de marfă şi 
tehnice, 

]( =0,8 pentru navele de pasageri şi 
remorch"rc. 
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La extremităţile nayei, grosimea lă

erimarei poate fi redusă cu 20%. 
Grosimea Iăcrimarei va fi cel puţin 

egală cu grosimea invelişului punţii din zona 
respectivă. 

2.5.3 Tabla Jăcrimur.\ la navele i:lr:1 punte 

2.5.3.1 La na\'ele fără punle de calcul con-
form 2.5.1, puntea prova se i \'a uni eu puntea 
pupa prin labla Iăcrimară din ambele borduri. 

2.5.3.2 Lăţimea şi grosimea lăcrimarei sint 
valabile În cazul cind la marginea sa liberă se 
află o ramă longitudinală a gurii de magazie fă
cînd parte integrantă din osatura longitudinală 
a navei. Rama se va realiza conform 2.7.1. 

Navele de marfă fără rame longilu
dinale continue vor avea o punte de calcul con
form 2.5.1. 

2.:'.3.3* Lăţimea Iăcrimarei ya fi cel puţin 
egală cu : 

C=o,GG d laV /{d ,[ cm] 
DJ.'y 

(2.5.3.3) 

in care: 
I - lungimea celei mai mari ma

gazii de marfă, [m]: 
K =1 pentru navele cu o singură 

magazie. 
K =2,2 pentru nayele cu două ma· 

gazii de lungimi aproximativ egale, 
J( = 5 penlru npvele cu trei sau 

mai multe magazii aproximativ egale, 
1{ = 2,4 pentru navele cu trei ma

gazii, cea mijlocie fiind mult mai scurlă decîl 
celelalte două (vezi fig. 2.5.3.3). 

Fig. 2.5.3.3. 

F - secţiunea cenlurii conform 2.6.5. 
sau secţiunea ramei longitudinale a gurii de 
magazie de înălţime egală cu de 50 ori grosimea 
ramei, in clusiv întăriturile orizontale ale ramei, 
dacă ele se află in această zonă şi anume care din 
aceste secţiuni este mai mare. 

y - săgeata admisă a ramei lon-
gitudinale a gurii de magazie (ve7.i fig. 2.5.3.3), 
[cm], nu va fi mai mare de: 

1,5 la navele cu magaziile acoperite 
cu capace mobile. 

2,0 la navele cu magaziile acoperite 
cu capace simple sau alte capace demontabilc, 

3,0 la navele 'u l.."40 m, iar mag"· 
ziile neacoperite, 

4,0 la navele 'u L>40 m, iar maga-
ziile. neacoperite. 

Dinlre valorile de mai 'u, / 
sau y- 800 

se va adopla aceea care este mai mică. 

2.5.3.4 Cînd lăţimea l5.crimarei cG nu poate 
fi menţinută din cauza unor particularităţi con
structive, zona respectivă va fi tratată conform 
2.14. 

Cind lăţimea efectivă a tablei Iăcri
mare este mai mare decit lăţimea eo, nu se admit 
reuuceri ale rezistenţei construcţiei. 

2,5,3.5 La navele nepropulsate, lăţimea Iă
crimarei in zona suprastructurii pupa poate fi 
micşorată cu 30%. 

La navele autopropulsale nu este per
misă reducerea Iăţimii Iăcrimarei În zona su
prastructuri i pupa. 

Lăţimea Iăcrimarei trebuie astfel a
doptată incit să asigure pentru trecere un culoar 
de cel puţin 400 mm. 

2.5 .3,& Grosimea tablei Iăcrimarei va fi cel 
puţin egală cu: 

10 
So=~ (40 B~- 1 ,8F, - O,gOFCL ), {mm} 

( 2.5.3.6) 
în care: 

c lăţimea efectivă a t.ablei lăcri-
mare , [cm}i 

s grosimea tablelor pun ţii con-
form 2.5.1, [cm]: 

FI: - aria secţi unii transversalc a 
ramei longitudinale a gurii de magazie, inclusiv 
întăriturile ei orizontale, deasupra punţii, [cm t ] 

F G ,. - suma următoarelor arii ale sec
ţiunilor transvcrsale: 

- a părţii de sub punte a ramei lon
gitudinale a gurii de magazie, 

- a lengitudinalelor de punte, 
- diferenţa dinlre secţiunea adoptată 

şi aceea cerută pentru cenlură conform 2.6.5, [cm'} 
Totuşi grosimea Iăcrimarei nu \'a fi 

mai mică decit aceea dată de 2.5.2. 

2.5.4 tn zona pupa a magaziei pupa şi in 
zona peretelui frontal al unei suprastructuri În
gropate, se va utiliza o tablă îngroşată a înveli
şului punţii care să cuprindă şi racordarea guri i 
de magazie. Extremitatea pupa şi prova a acestei 
table lrebuie să se afle la o distanţă de colţuri de 
cel putin 2,5 distanţe intercostale. Grosimea aces
tei table va fi cu 40% mai mare decît grosimea 
de calcul a Învelişului in zona respectivă. 

La na\'ele Încărcate prin două treceri 
(vezi 1.1.3) grosimea acestei lable va fi cu 25% 
mai mare decît grosimea de calcul a invelişului 
În zona respectivă. 

'\ . 
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2.5 .5 Decup:'\ri in in\'c liş l1l lluotii 

2.5.5 .1 tn cazu l cind in tabla Iăcrimară existA 
deschideri cu diametrul mai mare de 0, 15 din 
lăţimea acesteia, secţiunea eliminată va fi com
pensată prin îngroşarea ei. 

Diametrul decupărilor rotunde din 
tabla Iăcrimară nu trebu ie să (i e in nici un caz 
mai mare de jumătate din lăţimea Iăcrimarei. 

2.5.5.2* Deschiderile din punte in partea cen
trală a navei şi In prova com partimentului maşini , 
avind o lungime mai mare de şase distanţe inler
costale şi o lăţime mai mare de 0,2 B , trebuie să 
a i bă colţurile rotunj ite cu o rază de cel puţin 
10% din l ăţ i mea deschiderii. Celelalte deschideri 
mai mici se vor rotunji la colţuri cu o raza de cel 
puţin cinci ori grosi mea tablei in zona respectivă. 

2.5.6 Zonele de lucru ş i zonele de mişcare a 
oamenilor de pe punţile deschise şi platforme 
trebuie astfel realizate ca să excludă posibilitatea 
alunecării, poticnirii şi stagnării apei. 

2.6 INVELIŞUL FUNDULUI ŞI 
BORDAJULUI 

~ . 6.1 Tm'e li şul fundului 

2.6 .1.1 * La fundul in sistem transversal, gro-
simea tablel or va fi cel puţin egală cu; 

.1 la navele de marU. nepropulsate 

S~I.6 Kav'L(_L_ + 0.82J. [mm] 
'6<D 

(2.6.1.1.1 ) 

in care: 
J( _ 1 pentru extremităţile navei. 

La navele ce se incarcă prin două treceri (vezi 
1.1.3), pe toată lungimea navei; 

K _ 0,35+CB , in zona centrală a 
navei, dar cel puţin 1, 

a - distanţa intercostală, (m), dar 
cel puţin 0,5 mi 

Ca - coefici entul de fineţe bloc. 

.2 la na vele de mărfuri auto propulsate, 
in zona centrală 

S K (1 6 vI: + 2795+ P -GCnJ (_ L_ 
= ,a 552 166Ll + 

+ 0.82J. [mm) (2.6.1. 1.2-1) 

In care : 

J( _ rO.45+C.)(1-7,36PIO-')
- 0,1, dar cel puţin egal cu 1; 

l( = 1, in cazul navelor ce se incarcă 
prin două treceri. 

P - puterea nominală a maşinilor 
principale, (kW). 

Spre extremităţi, grosimea tablelor 
poate fi redusă treptat cu cite 1 mm, dar nu sub 
valoarea dală de formula: 

-", ("6D J S=l,Gay L . -L- + 0,82, [mm] 

(2.6.1. 1. 2.2) 

.3 la navele de pasageri, in zona centrală 

S~O 92aV " +14i (L P-588 J ( , J ' 21"3 +~ mcB-n 

V(2 ,1- 1.3 '2 J (1 .7 - 3.5 ~' J + "S, [mm] 

(2.6.1.1.3) 
în care; 

CB - coeticientul de fineţe bloc, dar 
cel puţin 0,60; 

1.. - lungimea primului etaj al su-
prastructurii. rm]; 

1", - lungimea comparLimentului ma-
şini, [mi ; 

IlS= 0,015 L, [mm}, pentru zona 2 
de navi~aţie: 

.4 

dS- O pentru zona 3 de navigaţie; 

m,n= coeficienţi din labelul 2.5.1.1 

la remorchere, in zona centrală 

s- 1.2a V tfgL[m(Cn-0.15)~-n] 

V ( 1.7 - 2.34 ': J+'" (2.6.1.1.4) 

in care; 
P - puterea maşinilor principale, 

[kW); 

m şi n - vezi tabelul 2.5. 1.1 ; 

im - lungimea compartimentului 
maşini, [m); 

Ils = 0,015 L pentru zo na 2 de na
vi gaţie (mm), 

[mm). 

.5 

.6 

As .... O pentru zona 3 de navigaţie, 

la lla\'C tehnice În 2.Ona.. centraH\ 

,~ 1 . 2a V f,,( L+; J(0.28+0.8C,J 

y( 1,70 - 1,75 1;) +As, [mm] (2.6.1.1.6) 

in care: 
i", - lungi mea compartimentului ma

şi ni inclusiv porţiunea de punte pe care sint 
dispuse mecanismele instalaţiilor tehnologice dar 
nu mai mare de 0,6 L (m) . 



 
 
 
 
 

Partea II - Corp 75 

.7 grosim('a minimă a tablf'lnr fundului 
io zena cent rală 

- pentru remorchere şi na .... e tehnice 

s-1,7ayII: +0,5, lmm) (2.6.1.1.7-1 

- pentru nave de pasageri 

s~3,25+0,025L , [mm] (2.G. !.I .7-2) 

în care: 
a - di stanţa dintre varange sau 

dintre longitudinale , dar cel puţin egală cu 0.5 m. 

2.6.1.2 La navele de pasageri, remorchere şi 
tehnice, grosimea tablelor rundului . determinată 
conform 2.6. 1.1 , poate fi redusă treptat spre 
extremităţ.i pin ă la o valoare cel puţ i n egală cu: 

S,-5,5avd+u, [mm] (2 .6. 1.2) 

dar nu mai puţin de 3 mm. 
DacA S" >S, se va adopta grosimea 

S" pentru tablele fundului , pe toată lungimea 
navei. 

La petroliere grosimea minimă 3 t3-

bie lor fundului va fi cel puţin egală cu 5 mm. 

2.6.1.3 Dacă osatura fundului conţine trei 
carlingi, grosimea s determinată conform 2.6.1.1. 
poate fi redusă cu 6%. 

Cind sint mai mult de trei carlingi. 
grosimea fundului poate fi redusă cu cîte 3% 
pentru fiecare carlingă în plus. Totuşi , grosimea 
fundului nu va fi mai mică decit So conform 
2.6. 1.2. 

2.6.1.1. 1n cazu l s istemului longitudinal gro
simea determinată conform 2.6.1.1 poate fi re
dusă cu 30% dar cel puţin egală cu SD conform 
2.6.1.2. 

2.6.2 Iooroşarc::a l ocală a tablelor fundului 

2.6.2. 1 Tablele fundulu i nawlor de marfă. 
in regiunea de la etTil\'ă pină la cel puţin 1 m 
in pu-pa peretelui d(' coliziune, st' vor ingroşa 

cu cel puţin 1 mm f.q1i. de groşimC'a pre\'ă7uI ă 
la 2.6.1.1 .5 i 2.G.1.3 sau 2.6.1.'1. Tu cazul ciad în 
]lupa peretelui de coliziune. sub punte, există în_ 
căperi de locu it. porţiunea C\l tabl e ingroşate 
\'a depăşi sprc pupa peretele pupa al respecti\'e lor 
in căperi. 

2.6.2.2 Grosimea tablelor fundului, d6 care 
se fixează postamentele ma şinil or principale, \'a 
Ci cel puţin egală cu: 

S== 0,8 vI:· tI + 16:'PI 1, [mmJ (2.6.2.2) 

în care: 
n - turaţia maşinii principale, (min- I ); 

P I - puterea nominală a unei singure maşini, 
[kW[. 

Grosimea lablelor, astfel calculată. 
nu va fi mai mică decit grosimea tablelor adia
ce nte. 

2.6.2.3 Chila plată 

Navele fără ch i lă masivl'i vor fi pre
văzute cu o chilă plată, 8\'lnd următoarele di -
mensiuni: 

- lăţimea, cel puţin egală cu 0,1 8, 
- Gro~imea. mai mare cu 2 mm decit 

aceea obţinută la 2.6.1 pentru învelişu l fundului. 

2,G .3 Gurna 

2.6.3.1 La navele de marfă grosimea tablei 
gurnei va fi cel puţin egală cu: 

S~ KVL, [mm] (2.6.3.1) 

În care: 
[{ 1,05. 
J( 0,85 in cazul navelor ce se incarcă prin 

d ouă treceri (vezi 1. 1.3). 
Grosimea lablei gurnei. astfel calcu

lată . nu va fi mai mică decit grosimea tablelor 
adiacente ale fundului. 

2.6 .3.2 La alte nave decit cele de marfă, 
grosimea tablei gurnei va fi cu cel puţin 1 mm 
mai mare decit grosimea tablelor adiacente ale 
fundului. 

2.G.3.3 1n afara zonei cilindrice, grosimea 
gurnei poate fi micşorată pinA la grosimea ta
blelar adiacente ale fundului. 

2.G.3.4 Raza de curbură a table i gurnei va 
fi cel puţin egală cu de 5 ori grosimea acesteia, 

Tablele gurnei trebuie să depăşească 
cu cel puţin 100 rom terminaţia curburii şi cu cel 
puţjn 50 mm faţa superi oară a varangelor cu 
inimă. 

2,fi.3.5 La navele cu guroa ascuţită, tablele 
fundului şi bordajului se vor suda de cornieru! 
guroei. ale cărei aripi vor avea O grosime cu ce! 
puţin 2 mm mai mare decil grosimea tablelor adi
acente ale fundului. 

La navele cu forme sim ple şi cu 
L;o;,;25 m, in locu l corni erului se poate utiliza: 

- oţel rotu nd. cu un diametru ce! 
puţin egal cu (It' 5 ori grosimea tablelor adiacente 
ale funduluij 

- ţev i , la care grosi mea peretelui 
va fi cu cel puţin 2 mm mai mare decit grosimea 
tablelor adiacente ale fundului. 

Sudarea directă a tablelor bordajului 
cu tablele fundului face obiectul unei examinări 
speciale din partea RNR. 

La navele cu D+tl o!i;3 aripa co rni eru
lui gurnei poale să nu fie teşită conform cerinţelor 
de la 1.5.1.3 in cazul cînd feţele aripei cornierului 
şi tablele i n\'elişului exterior sint in acelaşi plan. 

2.6.t. lm'clişul bordajului 

2.6.1..1 La nayele de marfă, grosi mea table-
lor bordajului va Ci cel puţin ega l ă ('.u : 

S- I,6 aVL. [mm] (2.6.4.1) 
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dar IlU mai m:lre decil grosimea tablelor fundului 
din zon." respectivă. 

La celelalte nave. grosimea tablelor 
bordajului trebuie să fie egală cu aceea a inveli~ 
şului fundului in zona respecth;~. 

2.6.".2 Cind in tablele bordajului sint prac~ 
ticale decupări pentru hublouri, scurgeri de apă 
elc., colţurile acestora vor fi rotunjite. Dacă 
dia metrul decupărilor este mai mare de 300 mm, 
marginile lor vor fi consolidate Cu mme sau prin 
îngroşarea cchi\ulenlă a lablei din zona rcspcc~ 
t-ivă. 

2.6 .".3 fo regiunea nărilor sau nişelor de 
ancoră, grosimea tablelar bordajului se V3 mări 

cu 50%. 

2.6.5· Centura 

Aria secţiunii lransversale a ccnturii, 
in zona centrală a navei sau in regiunea maga
ziilor la na\"cle de marfă, \'U fi cel puţin egală cu: 

F _ 2,O DyL:' [em' ] (2.6.5) 

Distanţa măsurată pe bordaj dintre 
linia teoretică a pun ţii şi centrul de greutate al 
secţ.iunii centurii va fi de minimum 0,05 D. Gro
simea cent urii va fi eli cel puţin 2 mm mai mare 
decit grosimea tablel or adiacente. 

Spre extremităţi, grosimea centurii Se 
poale reduce treptat pină la grosimea tablelor 
bordaiului. 

La navele de pasageri , tehnice şi na
vele de marfă prevăzute la 1.1.4. aria secţiunii 
centurii calculată cu formula 2. 6.5 poate [i re
dusă cu 20%. 

:Marginea superioară a centurii "'a fi 
netedă, cu muchiile rotunjite. 

Tn zona centrală a navei nu se admit 
decupări sau sudarea unor elemente de construcţie 
de marginea superioară a centurii. 

2.1 RAMELE DESCHIDERILOR 
DIN PUNTE 

2.7.1 lnălţimea ramelor, de regulă, nu va 
fi ma i mare de 90 ori grosimea inimii lor. 

Cind totuşi înălţimea ramelor este 
mai mare, la jumătatea înălţimii lor se vor dis
pune nervuri de rigidi7.are care vor avea: 

- grosimea cel puţi n egală cu 0,8 
grosimea inimii; 

- lăţimea, egală cu aceea a brache
ţilor determinată conform 2.7.2.3 la jumătatea 
in ălţimii lor. 

Marginile inferioare ale ramel or vor 
avea muchiile dinspre gura de magazie rotunjite. 

2.7.2 Haml'l IODUitud nale 

2.7.2. 1 Ramele longitudinale ale gurilor de 
magazie sau ale altor deschideri din punte pot fi: 

- continue, pe o lungime de cel puţin 
4 D ş i înUrite conform 2.7.2.2 şi 2.7.2.3 astfel 
incit să participe la rezistenţa longitudina l ă a 
naveÎ; 

- scurle, asigurind numai securita
tea oa menilor şi elanşeitatea punţ.îi. 

2.7.2.2 RameJe longitudinale continue vor 
a vea: 

- grosimea inimii. egală cu grosi
mea tablei Iăcrimarei calculată conform 2.5.2; 

- Întăritura orizontală de la margi
nea superioarl!. cu secţ iunea cel puţin egală cu: 

in care: 

S=s~, lcm ' ] 
20 

s grosimea inimii ramei, (mm); 

(2.7.2.2·1) 

h. înălţimea ram ei. măsurată de la punte pînă 
la faţa inferioară a întăriturii superioare 
orizontală, [cm], dar maximum (i0 cm. 

~Iodulul de rezistenţă al inUriturii 
superioare orizontale faţă de axa vert.icaIă, luind 
in consideraţie o fişic adiţională cu o lăţime ma
ximă de 25 s, va fi cei puţin egal cu: 

W- 2 ,', [em' l (2.7.2.2·2) 

tntăritura superioarli orizontală. se 
ca suda continuu pe ambele părţi cu inima ramei. 

Se recomandli evitarea decupărilor 
in inima ramelor. Cind totuşi acestea nu se pot, 
evita. ele se vor executa cu marginile rotunjite, 
iar zona respectivă se va compensa prin îngro
şarea ramei sau alte soluţii corespunzătoare . 

2.7.2.3 Pe ramele longitudinale continue se 
dispun bracheţi care vor lega inima ramei de 
punle ~j de Întăritura orizontală. Bracheţii se vor 
suda continuu pe ambele părţi. Distanţa dintre 
bracheţi nu va depăşi patru distanţe intercos
tale. Lăţimea bracheţilor. Ia jumătatea înălţimii 
lor nu va fi mai mică decit: 

b~,+8, [em] (2.7.2.3) 

In care s este grosimea ramei, rmm]. 

2.7.2.4 Ramele longitudinale scurte trebuie 
să aibă modulul de rezistenţă faţă de axa ori
zontală cel puţin egal cu: 

W~ Kpl"(B+b), [em'] (2.7.2.4.) 

in care: 

p - sarcina pe punte inclusiv gurile de magazie 
[kN/m:], Însă cel puţin 4 kN/m ' ; 

l ,b lungimea, respectiv lăţimea deschiderii din 
punte, [m1; 

J{ 0,19 cind colţurile deschiderilor punţii sint 
susţinute de pontili; 
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1\ _ 0,14 cind rumelc. longitudinale se f('azema 
pe traversele de caplit care s int continue 
pe toală lăţimea navei şi nesusţinute de 
pontili. 

Cind sub ramele longitudinale sînt 
dispuşi curenţi ca re se reazemă pe pereţii trans· 
""ersali, iar ramele transversale se prind de cele 
lonRitudinale. [ără a fi susţinute de pontili . se 
va lua ]( - 0,19. iar l se consi deră distanţa dintre 
pereţii transversali. 

Grosimea inimii rarnelor longitudinale 
va fi cel puţin egală cu grosimea tablelor punţii 
din zona respectivă. 

2.7.3 Hnme trans\'ersnle 

2.7.3.1 Grosimea inimii rarnelor transversale 
va fi egală cu aceea a ramelor longitudinalI' de 
care se fixează. In cazul traverselor de capăt 
care asiguril. rezist.enţa transversală, fără utili
zarea pontililor. modulul de rezistenţă al camelor 
va fi cel puţin ega l cu: 

W -O,2pb1(3B - 2 ~J' [om'! (2.7.3.1) 

in care p. b, L - vezi 2.7.2.4. 

2.7.3.2 Marginea liberă a ramelor transver
sale scurle se va rigidiza cu o platbandil. sau cu 
un profil laminat. Pe lungimea ramei se ,,'or dis
pune hracheţi la intervale de maximum 2,.t m. 
Bracheţii vor avca grosimea egalli cu grosimea 
inimii ramei, iar Hi.limea cel puţin 1/6 din inăI
ţimea ramei. 

2.8 PEREŢI ETANŞI 

2.n.l Amp lasnren 

2.n.1.1 La toate navele. in zona 0,04 ... 0,08 
L, dar cel puţin 1,4 m de la pcrpendiculara provu, 
se va dispune un perete transver.sal etanş - pe
rete de coliziune - care se "·u extinde dc la fund 
pinli la puntea supcrioarli. 

La pontoane, peretele de coliziune se 
recomandă a se dispune in pupa locului de unde 
incepe teşi rea fundului. 

2.8.1.2 Pe toate Da\·ele cu L~ 15 m la aprox· 
imativ 0.04 L de la perpendiculara pupa, dar cel 
puţin 1,4 m se va dispune un perete transversal 
etanş - perete de presetupă - care se va extinde 
de la {und pină la puntea superioară. 

2.n.1.3 La navele auto propulsate şi la na vele 
Cu alte instalaţii mecanice în corpul navei, com
partimentul maşinii va fi delimitat prin pereţi 
etanşi. Dacă compartimentul maşinii este am
plasat la pupa na vei, peretele picului dispus con
form 2.8.1.2 se consideră ca perete etanş pupa 
al compartimentului maşini. 

Zona in că perilor de locuit situată 
sub nivelul liniei de plutire la maximă incărcă-

tur1\. va ţi dclimilat:i. prin pereli etanşi, extinşj 
de la fund pin li la puntea superioară. 

Magaziile de marfă vor fi delimitate 
prin pereţi etanşi, care se VOT extinde de la fund 
pînă la puntea superioară. 

2.8.1." Tn peretele de coliziune. nu se vor 
practica nici un [el de decupări, cu excepţia tre
cerilor etanşc pentru conducte şi cabluri. 

tn pereţii etanşi, cu excepţia pere
ţ.il o r picurilor, se pot practica deschideri, cu 
condiţia ca inchiderile sli fie etanşe şi de rezis
tenţă echivalent1\. cu a peretilor În care sint dis
puse. 

2.8.2 Tablele Ilere\Îlor etanşi 

2.8.2. 1 Grosimea tablelor va fi cel puţin 
egală cu: 

s - O,9 ah+lt, [mm] (2.8.2.1) 

in care: 
a dislanţa dintre montanţi sau orizontale. 

[mI; 
il - înălţimea mAsurată in planul diametral de 

la marginea inferioară a tablei considerate 
pină la puntea superioară, iar la navele de 
marfă pină la faţa superioară a ramei gurii 
de magazie, [mI, dar cel puţin 1 fi; 

!( 3.5 pentru pereţii picurilor; 
1( 2,8 pentru ceilalţi pereţi. 

2.8.2.2 La navele de marfă, in magazii, fila 
inferioară de tabl1\. se \'a ingroşa cu 1 mm, faţă 
de grosimea rezultată de la 2.8.2.1. Jnălţimea 
acestei file va fi cu cel puţin 100 mm deasupra 
nivelului osat.urii fundului. 

2.8.2.3 Fila inferionrli a pereţilor comparti· 
ment.ului maşini, de care se sudează postamentele 
r.laşini1or principale, trebuie să aibă înl'i.lţimea 
minimă de 0,18, dar cel puţin 100 mm deasupra 
nivelului postamentelor. 

Grosimea acestei file va fi cel puţin 
egală cu: 

(2.8.2.3) 

in care: 

s - grosimea tablei peretelui determinată con-
form 2.8.2.1; 

Pion -vezi 2.3.6.5. 

2.8.2.4. Grosimea tablelor perc~ilor orizontali 
etanşi (plafoanele) va fi cu 1 mm mai mare de.cit. 
a tablel or pereţilor verticali adiacente. 

2.8.3 Osatura llere\i1or t:lanşi 

2.8.3 1 Distanţa dintre elementele de osa-
tură nu \'a fi mai mare de: 

0,5 m pentru pereţii picurilor. 

- 0,6 m pentru ceilalţi pereţi. 
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to cazul sistemului longitudinal de 
osatură a fundului sau pun ţii, monlanţfi trebuie 
dispuşi in corespondenţa longiludinalelor fun
dului sau punţii. 

2.8 ,3.~ Modulul de rezistenţă al montanliJor 
liberi la capete \"a fi cel puţin egal C\I: 

W - K ahfl +3, [elU'] (2.8.3.2) 

in care: 
J( 5 pent.ru pereţii picurilofj 

K " pentru pereţii ctall;;;i; 
K 3 pentru pereţii magaziil or; 

deschiderea monta ntului sau orizolllalei, 
[mi; 

a dislan\a dintre mOIlLanti [m]; 
h pentru montan\i, Înălţimea măsurată de 

la mijlocul lungimii monlanLului pină la 
puntea superioară, iar la na\'ele de marfă 
pînă la faţa Slll){'rioară ti ramei gurii de 
magazie, (m] j 

- pentru orizontale, înălţimea mă
surată de la orizontală pină la puntea superioară, 
iar la navele de marfă pînă la faţa superioară a 
ramei gurii de magazie, [mI. 

Modulul de rezistenţă al monlanţilor 
fixa li la capete cu gusee, va fi mai mic cu 25% 
faţă de acela dat de formula 2.8.3.2. 

2.8.3.:1 Modulul de rezistenţă al osaturii pla
roanelor etanşe va fi mai mare cu 35% faţă de 
acela dat de formula 2.8.3.2, dar nu mai mic 
decit acela dat de 2..1. 

2.8.3.1,,* Modulul de rezistenţă al montanţilor 
di spuşi in ~orespondenţa carlingilor va fi dublul 
modulului obţinut in formula 2.8.3.2. 

Modulul de rezisten\ă al monlanţilor 
r atăriţi din corespondenţa curenţilor va satisface 
cerinţele de la 2.4.8 pentru ponUli, dar nu va fi 
mai mic decit dublul modulului obţinut cu for
mula 2.8.3.2. 

2.8.3.5 Capetele libere ale montanţilor se vor 
termina la 20 mm de la punte, fund sau osatura 
lor. Prelucrarea şi sudarea lor la capete va cores
punde cerinţelor de la 1.5.2.3 şi 1.6.8.1. 

10 cazul fixării montanţilor la capete, 
cind puntea şi fundul sint in sistem tranS\'ersal, 
guseele se vor extinde pînă la prima tra \'ersă 
şi varangă (vezi fig. 2.8.3.5-1). 

~f,~ . 
, . 
, h / 

Fig. 2.8.3.5 

tn cazul ridrii capetelor montanţilor 
dc longitudinalele fundulu i şi pu n ţii, gusecle vor 
corespundc indicaţiilor di n fig. 2.8.3.5-2 

2.n.3Ji 

2.8.3.7* Modulul de rezislent1'l al orizontalelor 
'a fi cel puţin egal cu: 

w= 1 a(d +ll-x,+O,OIL)l'. (cm') 

in care :r, \'czi 2.3.5.1. 

(2.8.3.7) 

Modulul de rezÎstentli al orizonlalelor 
rrre\i /i r ricurilcr "a fi cu 20% mai mare decit 
acela dal de formula 2.8.3.7. 

Qrizontalele SE' vor prinde la capete 
Cll gusee, extinse pînIi. Ia prima coastă (v~zi rig. 
2.8.3.5-1). 

2.11.1" l nl :'lrireu s U!leriU3r;l a peretelui 

Cînd marginea superioară a perelelui 
esle libHă , se va dispune o întăritură al cărui 
medul de rezistenta ra~ă de axa \"ertieală va fi 
et'1 puţin tgal cu: 

W = 2/I"b ', lem l } 

in care: 
II - înălţimea peretelui, in planul diametral, 

[mi· 
deschidera intăriturii orizontale, inclusiv 
guseele [mI. 

Fixarea intarit urii la capetc se \'3 

realiza ecnstructi\" asHel, incit să poat1'l fi con
siderată ca incastrare. De asemenea, peretele 
de care se fi xează ace3~tă Întăritură (de exemplu 
rama gurii de magazie) lrebuie Întărit corespun
zător. 

2.8.5 l'cre!i go(rll!i 

2.8.::i.l tn locul pereţilor plani cu montan ţi 
se pot utiliza peretii gofraţi. 

Fig. 2.8.5.1 

Grosimea tahlei peretelui se deter
mină conform 2.8.2. In locul distanţei intre mon
tanţ i se "3 utiliza cea mai mare valoare dintre 
b şi r din fig. 2.8.5.1. . 

2.8.5.2 Modulul de rezistenţă al gofrci (vezi 
fig. 2.8.5.1) \'a fi cel puţi n egal cu: 

W - cthl" (S:, )', [em'} (2.8.5.2-1) 
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în care: 
15 penlru pereţii picurilor; 
12 pentru ceilalţi peret i etanşi; 
9 pentru pereţii magaziilor de marfă; 
lăţimea unui rînd de go[re, [m); 
înălţimea perelelui, [mI; 

II înălţimea, [mI. măsurată de la mijlocul 
deschiderii perelelui 1 pînă la puntea pe
reţilor etanşi, iar la navele de marfă pină 
la faţa superioară a ramei gurii de magazie, 
dar cel puţin 1 m; 

b,s - vezi fig. 2.8.5 .1, [cm}. 

Constructiv se va lua !....«; 46iar , 

Modulul (le rezistenţă al unei gofre 
ca in figura 2.8.5.1 se determină cu formula; 

(2.8.5.2-2) 

Toale dimensiunile elementelor din 
lormulă sînt in cm. 

In cazul folosirii altui tip de gofră 
decît cel din fig. 2.8.5.1 se va asigura o rezislenţl:i 
echivalentă. 

2.9 TANCURI 

2.9. 1 Cind tancul se extinde dintr-un bord 
in altul, se va dispune in P.D. un perete longitu-· 
dinal etanş. 

Daci\. peretele tancului este şi perete 
despărţitor cerut de 2.8.1 , rezistenţa sa trebuie 
să satisfacă şi cerinţele pentru astfel de pereţi. 

2.9.2 Pereţii verticali vor avea grosimea 
tablelor cel pu~in egală cu: 

,- 4,3 a V'. + 1, [mml (2.9.2) 

par cel puţin 4 mm. 
in care: 
a distanţa intre monta ţi, [ro1; 
h înălţimea, [mI, măsurată de la marginea 

inferioară a tablei pină la capătul ţevii 
de aerisire, dar nu mai puţin de 1 m. 

Grosimea tablelor plaloanelor va fi 
cu 1 mm mai mare decit aceea deLerminată cu 
formula 2.9.2, În care h se măsoară de la plafon 
pin1"l la capătul tevii de aerisire. 

2.9.3 
va li cel 

in care: 

Modulul de rezistentă al 
puţin egal cu: 

W - cahl'+rn, [cml] 

montanţi1or 

(2.9.3) 

4 pentru montan ţi fixaţi la capete cu gusee 
5,6 pentru montan ţi liberi la capete; 

rn 3 pentru tancuri structurale; 
rn 2 pentru tancuri nestructurale; 
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deschiderea montalllului, inclusiv fixurea 
capetelor. [mj; 

h Înălţimea măsurată de la mijlocul deschi 
derii montanlului pină la capătul ţevii de 
aerisire. [m]. dar cel puţin I m. 

2.9.1, Dimensiunile curenţilor in cazul cind 
puntea este plafon de tanc. se determină conform 
cerinţelor de la 24.7.2 . unde in locul s'lrcini 
pe punte p se foloseşte presiunea, [kNjmtj co
respunzătoare unei coloane de apă de înălţime 

h, conform 2.9.2 care, in orice caz, nu va fi mai 
micii. de 10 kNjm ' . 

2.9.5. Dimensiunile osalurii simple. in cazul 
cind puntea este plafon de tanc, se determină 
conform cerinţelor de la 2.4, unde in locul sa r_ 
cinii pe punte p se foloseşte presiunea [kN/m'j 
corespunzătoare unei coloane de apă de inălţime 
h, conform 2.9.2 care, in orice caz, nu va fi mai 
mică de 10 kN/m t . 

2.9.6 Cind bordajul este perete de tanc, 
coastele trebuie să corespundă prevederilor de la 
2.3.2.3 . 

. 2.9.7 Stringherii de bordaj din tancurile 
de combustibil trebuie să corespundă prevederi
lor de la 2.3.7.3. 

2.9.8 Guseele montanţilor se vor executa 
conform fig. 2.8.3.5 sau 1.5.4, funcţie de sislemu 
de osatură. 

2.9.9 

2.9. 10 Cerinţele privind construcţia tancu
rilor structurale se aplică şi tancurilor nestruc
turale tratate in partea VII "Instalaţii cu tubu
laturi" din RN.R.-I. 

2.9. 11 · Tancurile de combustibil şi lubri
fÎanţi se vor separa de tancurile de apă dulce şi 

de Încăperile de locuit sau de serviciu prin cofer
damuri. 

Lăţimea colerdamurilor ,·erticale va 
fi cel puţin egală cu o distanţă intercostal3, iar 
Inll.lţimea colerdamurilor orizontale va fi de cel 
put.in 600 mm. 

2.10 SUPRASTRUCTUR I ŞI RUFUR I 

2.1 0. 1 

2.10.1.1 Grosimea tablelor punl,ii supraslruc
turilor cu un si ngur nivel ş i pun ţ i i primului nivel 
la supra structurile cu mai multe nivele, va fi cel 
puţin egală cu; 
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. 1 
L~25 m 
care: nu 

La toate suprastructurile n3\"elor ('li 

şi suprastrncturile. na\"clor cu L > 25 m 
participă la rezistenţa longitudinală: 

,~[~+2)+-, [mm] 
;:.0 t .fi 

(2.10.1.1·1 ) 

dar cel pu\in 2,5 mm. 

.2 La suprastructurile car{' participă la 
rezistenţa longitudinală a DaYei şi la toate su~ 
prastrudurile îngropate, la nawle cu L > 25m: 

SI/=S--])- , [mm] 
DJ/ + fl 

(2. 10.1.1·2) 

dar cel putin S determinat cu 2.10.1.1-1 , 
in care: 
s _ grosimea lablel or pun ţii de calcul conL 

2.5.1 ; 
DJI - inălţimca supr~structurii deasupra pun ţii, 

[m]. 
O suprast.ructură este considerată că 

participă la rezistt'nţa longiludinală, dacă lun
gÎJnt>3 acesteia este de cel puţin şase ori mai 
mare deCÎt înălţimea sa , dar minimum 0,5 L. In 
acest caz, suprastructura se va amplasa pe toată 
lungime-a ~onei centrale a navei şi se va consolida 
cu montanţi întăriţi sau cu pereţii transversali. 
Distanţa dintre montanţii Întăriţi sau dintre 
pereţii transversali nu va depăşi 5 m. 

2 .10.1.2 Grosimea tablelor punţii celui de al 
doilea nivel şi al nivelelor următoare ale supra
strudurilor şi tut.uror nivelelor rufurilor va fi 
fi cel puţin egală cu: 

,~ [..!.:....+2)-"-, [mm] 
80 0,60 

(2.10.1.2) 

dar cel puţin 2 mm. 

2.10.2 * La navele cu L;a: 25 m la care supra
slructurile au lungimea ~0,5 L dar nu participă 
la rezistenţa longitudinală a na\'ei, îmbinarea 
dintre suprastrudură şi punte face obiectul unei 
cxaminări speciale din partea R.N.R. 

2.10.3 Includerea etajului al doilea sau al 
celorlalte etaje in rezistenţa longitudinală a navei 
face obiectul unei examinări speciale din partea 
R.N.R. 

2.10.4 l'ereji exterior; 

2.10.4.1 Grosimea tablelor pereţ.ilor exteriori 
ai suprastruclurilor, care se iau in considerare la 
calculul de rezistenţă longitudinală , la navele 
cu L >25 m, va fi cel puţin egală C\I: 

=~(.!:..+?5 1 [ J s 0,6 .10 - , J' mm (2.10.4.1) 

dar nu mai mică de 3 mm şi nici mai mare decil 
grosimea tablelor punţii lor, determinată conform 

2.10.1 -2. Tablele pereţilor exteriori ai suprastruc
turilor din zona decupărilor pentru ferestre sau 

huhlouri, vor fi rigidizatc prin Întăritur i superioare 
şi inferioare decupării, cu o arie n secţiuf!ii trans
versale cel puţin egală cu aria secţiunii transvcr
sale a decup1'irii. 

Suprastrudurile cu lăţimea mai micf\ 
decîl n. vor a\'ca grosimea filei inferioare a pere
ţilor t'xkriori cel puţin egală cu 4 mm. 

2. 10.1,.2 La toate celelalte suprastruduri şi 
rufuri. gro:;imea tablelor pereţilor va fi egală cu 
grosimea pun ţii suprastrudurii sau ruf ului res
pecth' determinală la 2.10.1.1-1 şi 2.10.1.2. 

Grosimea filei inferioare a pereţilor 

laterali şi frontali, care se prind de pun lea supe
rioară. \ ' a fi de cel puţin 3 mm. 

2.10.::; Osatura punţii sc va calcula conform 
cerintelor de la 2,4 cu precizarea că În formulele 
respective nu se ian În considerare membrii in 
care este inclusă lungimea navei, dacă suprastruc
tura nu participă la rezlsten\a longitudinală. 

2.10.fi ~I o ntan\ii simpli Iji intări\i ai pe
reţilor vor fi amplasati in plantll osat.urii cores
pun7.ătoare a corpului navei. Distanţa dintre 
montanţi nu va depăşi 0,6 m. 

Modulul de rezist.enţă al monlan\ilor 
pNeţilor la: 

- suprastructura cu un singur etaj; 

- primul etaj al suprastruclurilor cu 
mai mt1\te ni\'elc ; 

- suprastructuri ingropaie, 
\"a fi cel pu\in egală cu 80% din modnlul de r{'
zistenţă al coastelor corpului din zona respectivă. 

Mod\l lul de rl'Zistenţă al monLanţilcr 
peretitor la celelalte suprastrueluri şi rururi \".c 
fi cel puţin ('gală cu 60% din modulul de rezi s ' 
tenţă al coastelor corpului din zona rcspect.i\"ă 

1n nici un caz modulul de rezistenta 
al m c ntanţilol' nu \"a fi mai mic de G cm~. . 

Dacă pentru OSat.ura pereţilor nu sint 
folosiţi montanti Întăriţi (confOlm 2.10.7), alunci 
la maximum opt distanţe Între monlanţii simpli 
se vor dispune montan ţ i Întări ti care vor a\"ca 
modulul de rezistenţă cel pu~in egal cu dublul 
modulului de rezistenţă al montanţilor simpli din 
zona r~speet.ivă. 

2.10.7 !>.Iodulul de rezistenţă al montanţilor 
intăriţi şi Ira\"erse!or întărite ale suprastructurilor 
care participă la rezistenţa longitudinală a navei 
va fi cel puţin egal cu: 

'''Il = W __ D_ ]cml] 
D + D ' 

(2.107) 

în care: 

IV modulul de rezistenţă al coaslelor intărite 
şi traverselor Întărite ale corpului din zona 
respectivă, [cm l ); 

D y - înălţimea supraslructurii, deasupra pun ţi i 
superioare, [mI. 
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2.1 0.8 Pereţji laterali ai suprastructurilor. 
dispuşi in continuarea bordajului la navele eu 
L > 25 m, se vor racorda lin la ambele capete 
eu bordajul pe o distanţă cel puţin egală cu înăl
ţimea suprastructurii. 

Grosimea filei inferioare a pereţilor 
Jaterali. centurii şi IAcrimarei se va mări cu 10% 
faţă de grosimea tablelor adiacente conform fig. 
2.10.8. 

Fig. 2.10.8 

2 .1 0.9. Din punctul de vedere al construcţiei, 
duneta şi teuga se consideră suprastru cturi. 

2. 11. PARAPETUL 

2.11 .1 tnălţimea parapetului se df'termină 
din tabelul 2. 11.1, funcţie de amplasarea lui şi 
de zona de navigaţie a navei. 

Tabelul 2.11.1 

I 
fnil.lţlmu parapt'tului. m 

Zona de navigaţie 
I prOVQ pupa 

2 

I 
0.0 

I 
I).(l 

3 0,0 -

2.11.2 Dimensionare 

2. 11 .2. 1 Grosimea tablei parapetului va fi 
egală cu grosimea tablelor pereţilor laterali ai 
suprastr:uclurii. conform 2.10.4.1. iar pentru "o" 
se adoptă distanţa dintre monlanţii parapetului. 

2.11.2.2 Montanţii se vor dispune in corespon
denţa osaturii punţii la ÎnleT\'al de maximum 
1.2 m. 

Llirţimea monlantului la punte va fi : 

- 1/3 din Inălţimea parapet ului, pen
tru zona 2 de navigaţie, 

- 1/4 din in3 1 ţimea parapetului, pen
tru zona S de navigaţie. 

'-U'JI 

Grosimea montanlului va fi egală Cu 
gros imea tablei parapetuluÎ, din zona respectivă. 
Marginea liberă a montantului va avea o plat
band3 sa u f1anşă de lăţime egală cu zece ori gro
simea montanlului. 

2.1 1.2.3 Modulul de rezistenţă al copastiei 
fa ţă de axa verticală \'a fi cel puţin egal cu; 

W- 5-'-,lcm'J 
0,00 

(2'11.2.3) 

in care: 

a - distanţa dintre monta~ţi, [mJ. 

2. 11,2.4 Dacă in parapet sint dispuse 
ale instalaţii lor de punte (nări, role etc.). 
montanţii se vor InUri corespunzător. 

2.1 2 PQSTAMENTE 

piese 
atunci 

2.12. 1 POS lamentele maşinilor principa le 

2. 12.1.1 Lonjeroanele se vor dispune con
tinuu pe toată lungi mea compartimentului ma
şinii şi se vor suda de pereţii transversali etanşi. 

Cînd lonjeroanele nu se leagă de car
lingi , acestea se \'or cont inua dincolo de pereţii 
compartimentului maşini pe două di stanţe inter
costale , sub formă de gusee. 

tn 1l..Iţim ea lonjeroanelor estc funcţie 
de poziţ ia motorului însă nu trebuie să fie mai 
mică deCÎt pozitia varangelor cu inimă din com
partimentu l maşini. 

Grosimea inimi i IOlljeronului va fi 
cu 1 mm mni mare decit grosimea inimii varan
gei din compartimentul maşini. 

Pl at banda lonjerollului pe care se 
fixează motorul va awa o l ăţime corespunzătoare 

tălpii motoru lui şi o secţiune cel puţin egală cu 
de două ori secţ iunea plat benzii varangei cu 
inim3 din eomparlimentul maşini. 

2.1 2.1.2 Pentru elementele lrans\'ersale ale pos-
tamentelor vezi 2.2.3. 

2.12.2 Postnlllentele maşinilor a u xil iare 

Postamentele trebuie să asigure prin
derea solid ă a mecanismelor auxili:He de osa
tura corpului navei. 

Grosimea inimii 10lljeroanelor va fi 
egală cu a vara ngelor, iar sec ţiunea platbenzii 
lonjeronului va fi cu 50% mai mare decît sec
ţiunea platbeuzii varangelor. 

2,1 2.3 Trecerea de la Înălţimea maxi mă a 
postament ului la inălţimea normală a osaturii 
fundului se va face treptat 
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2.1.3 

2.13.1 

2.13.2 

2.1 3.3 

DUBLUL FUND ŞI DUBLUL 
BORDAJ 

Grosimea tablelor dublului fund va fi 
cel putin egală cu: 

,_[~ +2 ) ~. mm) 
20 0,5 

(2.13.3) 

rn cazul ulilizl!.rii grairerelor sau altor 
mijloace mecanizate pentru încărcarea şi des· 
cărcarea navei, grosimea tablelor dublului fund 
se va majora cu 3 mm. 

2.13.4 Varangele cu inimă. vor satisface ce· 
rinţele de la 2.2.2 şi 2.2.5. tn cazul utilizării va· 
rangelor schelet, cel puţin a patra varangă va 
fi cu inimă. Cind tabla dublului fund este inclusă 
in modulul de rezistenţă al varangei pline şi 

suda rea acesteia se face după un alt procedeu 
decft acela indicat in tabelul 1.6.7.2 la nr. 2.1.şi 2.2, 
procedeul de sudare constituie obiectul unei exa· 
minări speciale din partea RN.R. 

,) 

..... zi I.S.4. 

Fii. 2.13 

2.13.5 Profilul inferior al varangelor schelet 
va corespunde cerinţelor de la 2.2.7. 

Modulul de rezistenţă al profilului 
superior al varangei schelet va fi cel puţ.in egal 
cu' 

W- J(aD,b'. [cm'l 2.13.5) 

in care: 
K _ 7,1 - pentru varangele schelet, care nu au 
legături la mijlocul deschiderii Între profilul su
perior şi inferior; 

J( .... 1,25 - idem, cu legături; 

b - deschiderea m[lximă a varan
gei, Im], măsurată inlre suporţi sau intre suporţi 
şi bordaj, fără a se ţine seama de bracheţi; 

De - inălţimea de construcţie a na
vei in sectiunea considerată, [mI. 

2. 13.& lntre profilele superioare şi inferioare 
ale varangei schelet, se dispun bracheţi, a căror 
lăţime va fi: 

la suportul tentral Şi gurnă, 0,6 
din înălţimea dublului fund , 

la suporţii lateraH, 0,1 din Înăl

ţimea dublului fund. 

Bracheţii vor avea: 

- prosimE"a egală cu aceea a tnblelor 
dublului fund calculată conform 2.13.3; 

- lăţimea flanşci E"gală cu de 15 
. ori grosimea lor (vezi fi~. 2.13). 

2.13.7 Suportul central va avea grosimea 
cel puţin egală cu: 

,~O.8 v'L [mmJ (2.13.7) 

Suporţii later?li vor avea grosimea 
egală cu a varangclor cu inimă (pentru amplasare 
\'czi 2.2.11). 

2.13.8 Longitudinalele fundului vor indeplini 
cerinţele de la 2.2.9 (vezi fig. 2.13). 

Longitudinalele dublului fund vor avea 
modulul de rezistenţă cel puţin E"gal cu: 

W=KaD.I', (cm' (2.13.8) 

in care: 

1 - deschiderea longitudinalci intre 
varangele cu inimă şi fără a se ţine seama de 
bracheţi, [m]; 

K = 7,1 - pentru longitudinalelc care 
nu zu legături intre longitudinalele fundului 
şi dublului fund, la mijlocul deschiderii lor; 

K= 4,25 - idem, cind au legături. 

2.13.9* Inăl ţimea dublului fund nu va fi 
mai mică de 650 mm. In anumite cazuri, cu acor 
dul special al RN.R., Jnălţ.imea dublului Tund 
poate fi redusă. In cazul cind inălţimea dublului 
fund a fost redusă şi nu se mai pot executa sud u· 
riie normale dintre osatură şi . tablele dublului 
fund. se vor lua următoarele măsuri: 
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- filele de table · ale dulJlului fund. 
:şe \'dr amplasa t ransversal, i.ar morpinîle lor s~ 
vor suda cel puţin din 3 tu 3 varange de f1anşa 
acestora cu o cusătură continuă; 

- tablele dublului fund se YOT suda 
la fiecare varangă in borduri şi de o parte şi de 
alta a suportului central, prin sudarea in găuri. 
pe o lungime cel puţin egală cu 0,6 m. 

Cu acordul R.N.R., se pot utiliza şi 
a lte scheme de sudură care să asigure rigiditatea 
şi elanşe i tatca construcţiei corespunzătoare la 
sarcina de probă conform anexei nr. 1. 

2.13.10 T~blele terminale ale dublului fund 
nu se vcor intrerupe hrusc la pereţii transvcrsali 
etanşi, ci se vor extinde pe fiecare continuare a 
suporţiJor. 

Extinderea tabelelor din planul dia· 
metral se va prelungi cit mai mult posibil spre 
extremităţi. Lungimea minimă a extinderii va 
fi de 0,1 B la fiecare prelungire de suport, iar 
l ăţimea minimă la perete va fi de 0,05 B. 

2.13.11 · Prinderea coastelor de plafonul du~ 
blului fund se \'a ex.ecuta ca in fig 2.13. tn cazul ' 
cind coastele se prind de plafon prin gusee f1an~ 
şate, in corespondenţa unei varange cu inimă, 
varanga se va rigidiza cu o nervurli, ca in Hg. 
2.13.11· sau un profi l echivalent. 

Fig. 2.13.ll' 

2.13.12 Duh lul hordnj 

2.13.1 2.1 Lă\imea dublu hordajului C~ (vezi 
fig. 2.13) nu va fi mai mică de 800 mm. 

2. 13. 12.2 Modulul de rezistenţă al coastelor 
înUrite se determină pentru toată secţiunea trans
versală a dublu bordajului. inclusiv nşia de la
blă adiţională, atit de pe bordajul exterior cit 
şi de pe dublul bordaj (vezi fig. 2.13, secţiunea 
A-A). 

Modulul de rezistenţă al profilelor, 
atit ale bordajului cit şi ale dublu bordajuluÎ, 
care formează coastele intărite, va fi cel puţin 

egal cu: 

W=3,8 a,D.i', [em'] (2.13.12.2-1) 

În care: 

a. - distanţa dintrele coastele intlirite, [ml j 

I,D. - vezi 2.3.2.1. 

Profi lele, care formeazA. coastele in
tărite. Ia mijlocul deschiderii 'lor \'or fi prevă
zute cu traverse nepuntite, ca in fig. 2.13, sec~ 
ţi\ln~a A-A, saţl altă constru~,ie echiva l entă. 

Secţiunea transversală a lraverse i ne
puntite va fi cel puţin egală cu: 

S=I,4 a.l ' , [cm'] (2.13.12.2-2) 

2.1 3. 12.3 Modulul de rezistenţă al coastelor 
simple, atit ale bordajului cit şi ale dublu borda
jului, se determină conform prevederilor de la 
2.14.2.2. 

2.13. 12.4 Grosimea Învelişului dublu bordaju~ 
lui va fi egală cu grosimea invelişului dublului 
fund, determinată conrorm 2.13.3. 

2.1 3.12.5 Dimensiunile semitra\'ersei simple vor 
fi: 

Înălţimea); 0.12 D 

grosimea> 0,75 vr 
- lăţimea flanşei, cel puţ.in egal ă cu 

de zece ori grosimea ("ezi fig. 2.13). 

Pentru semitraversa inUrită, se pot 
adopta aceh'aşi dimensiuni ca şi pentru acea 
simplă. 

2.14 

2.14.1 

2.14.1.1 

INTĂRIREA CORPULUI NAVE
LOR PENTRU MĂRFUR I 
USCATE FĂRĂ PUNTE, CU 
CULOARE LATERALE 
INGUSTE 

Cerir\!e !Jenerale 

tn cazul rind lăţimea reală a tablei 
Iăcrimare CI ("ste mai mică decit lăţimea nomi
nală determinată conform 2.5.3, corpul navei va 
fi intărit conform prevederilor de la 2.14.2 şi 

2.14.3. 

2.14.1.2 
depăşeşte 

cu dublu 

2.14.2 

Dacă lungimea uneia din magazii 
0,5 L, se recomandă construcţia na\'ei 
bordaj conform 2.13.12. 

Osatu ra ho rda jului 

2. 14.2. 1 Modulul de rezistenţă al coastclor 
Întărite. determinat conform 2.3.6.4, se va mliri 

prjn inmulţire cu ..s. 
c. 

2. 14.2.2 Modulul de rezistenţă al coastelor 
simple, determinat conform 2.3.2 şi al longitu
dinalelor de bordaj determinat conform 2.3.2 şi 

2.3.5 se va mări prin inmulţire cu V.:.o... 
'. 

..., 
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2.11.3 Osatura fundului 

2.U.3.t Modul de rezistenţ ă al varangelor 
cu inim ă din magazii, delerminat conform 2.2.2 
ş i 2.2.6 de care se prind coaslele Întările corec
lale co nform 2.14.2.1, se va mări prin inmulţire 

cu .E!.. 
c, 

2.14.3.2 Modul de rezistenţA al varangelor 
cu inimli din magazii , determinat conform 2.2.2, 
de care se prin coastele simple se '\'a mări prin 

Inmulţirea cu V c, . 
c, 

2.14.3.3 

2.15 

..., 
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3. CERINŢE SUPLIMENTARE PENTRU NAVELE CISTERNA 

3.\ DOMENIUL DE APLICARE 

3.1.1 Cerinţele prezentei diviziuni se aplică 
navelor cisternă destinate transportului lichide
lor inflamabile de categoriile I,II şi III (pentru 
definiţii vezi 1.2 din partea V "Protecţia contra 
incendiului" din Regulile RN.R- l) indiferent 
de zona lor de navigaţie. 

Construcţia navelor destinate trans
portului altor lichide [ace obiectul unei examin
nări speciale din partea RN.R. 

3.1.2 Elementele corpului, nemenţionate in 
prezenta diviziune. Ii se aplică cerinţe le divi
ziunilor 1 şi 2 din prezenta parte a Regu lilor 
pentru procedeul no~mal de încărcare al navei. 

:).1.3 tn prezentelc Reguli , s-a adoptat ca 
tip principal constructiv de navă cisternă, nava 
cu o s i ngură punte, {ără dublu fund, la care fundul. 
bordajul puntea şi pereţii etanşi, delimilează 
tancurile de marfă. 

Construcţia navelor ci sternă cu tancuri 
nestructurale se execută conform prevederilor di
viziunii 2 din prezenta parte a Regulilor. 

Construcţia na\'elor cisternă cu alte 
tancuri structurale de marfă •• altele decit cele 
prevăzute mai sus, constituie obiectul unei exa
minări speciale a RN.R 

3.2 GENERALITĂŢ I 

3.2.1 Com partimcnlarea tancurilor 

3.2.1,1 Navele cistern3. cU B =6 . .. 12 m, sau 
la care lungimea tancurilor (inclusiv colerda
murile pupa şi prova) este mai mare decit acea 
sta bilită prin formula: 

Q,82L ( \ - 7,5 : ) , [mi (3.2.1.1) 

vor fi prevăzute intre pereţii transversali eta n şi, 
cu perete longitudinal etanş, in planul diame
tral. Navele cisternă cu B > 12 m vor fi prevă
zute, intre pereţii transversa li etanşi, CII doi 
pereţi longitudinali etanşi. Distanţa dintre pere
ţii longitudinali şi borduri şi dintre ei va fi in 
limitele de 0.33 ... 0,6 B. 

3.2.1.2 Navele cisternă cu un singur perete 
longitudinal etanş in tancuri vor fi prevăzute cu 
pereţi transversali etanşi din bord in bord. 

. Număru~ pereţilor transversali etanşi se 
stabileşte In funcţlc de următoarele conside
r~nte: 

volumul tancurilor nu trebuie să 
{ie mai mare decit acela indicat in tabelul 3.2.1.2; 

TII~ lu l 3.2. 1.2 

K = L'BD 

I 
\','"m"' mnim ,'"",,' IN'. m''''m d, 

Imll tlnc, inclusiv casetele d t lancurl de 
l'xpansiune ImI] mllrfll 

O,:J L'BD 2 
0.3 L ' BD 4 

K < l50 00 + 0,16 (L'BD- 300) 4 
150<!iOK< 300 114 + 0,12 (L'BD- 4S0) 6 
:100"K< 450 180 + 0,10 (L'BD-lOOO) 8 
450", K < 1000 230+0,08 (L'BD-l500) 8 

1000",1«1500 270+0,03 (L'BD-2000) 'O 
1500",1«2000 330+0,05 (L'DO - 3000) 10 
2000" 1< <:1000 380 10+2 
3000" 1,<4000 "''''" 4000" J{ rlttare 

1000 mI 

In carc; 
L' utt lungimu maximă a. navei, [mI 

ObSUDa/ie 
natA lungimu lotalll. a tancurilor cit marfă este mal 
mici dcclt 0.8 L '. numărul minim al Ia.ncurllor dc 
marfă poate fi redus In raportul 110,8 L '. 

- numărul tancurilor nu trebuie să 
fie mai mic deCÎt acela indicat în tabelul 3.2.1.2; 

- distanta dintre pereţii transversal i 
etanşi trebuie s1i fie..;;;-(1+0,l L), [m] 

3.2.1.3 Navete cisternă cu doi pereti longi
tudinali etanşi \'or fi pre\Tăzute cu pereţi trans
"ersali etanşi exti nşi din bord in bord. 

- Numărul pereţilor transversali e
tanşi se stabilesc funcţie de urm1itoarete consi
derente: 

- volumul l:l.ncurilor nu trebuie să 
fie mai mare decit acela indicat in labelul 3.2.1.2, 
cu exceptia unuia din tancurile centrale, al cărui 
volum poate fi mai mare cu 25%; 

- volumul total al unui tanc dis
pus intre doi pereţi transversali etanşi nu va 
depăş i 60% di n volumul delimitat de aceştia. 

Numărul tancurilor nu trebuie să fie 
mai mic de 6. 



 
 
 
 
 

Partea II - Corp 

3.:!.~ c.tC'~lln 

3.:':!. 1 Tanc dC' marfă de la navele ci s· 
stemă pd1tra t dC' C' IDflamabile de categoria 
III 'or fi separate de: c mpl'rtiment ul maşini. 
incăperile de IOCUlt c mpartime ntul căldări ş i 
picuri. printr-tl~ C-:i!erdam. dispus pe toată Iăti 
mf'a naHi. Corerdamul ~e "a extinde pe o di stanţă 
i ntercostală. dar cel putin 500 mm. Pereţii co· 
ferdamului vcr fi f'tanşi. 

:O-;a\tle cislf'rnă pen tru transportul 
lichidelor inflamabile de ca t egoria 1 ş. i I,I , in 
afara prevederilor de mai sus. vor a \ ca separat 
pr in corerdam şi compartimentul pompelor, dacă 
aces ta este a mplasa t sub pun te . 

3.2.2.~ Coferdam urile navelor cisternă pentru 
transpor tu l li chidelor inflamabilf' de categoria 
1 ş i II n u vor fi utili za te in alte scopuri. tn pereţii 
lor nu se , 'or practi ca d ec upări. 

Coferdamurile na \'el or ci:d ern ă pen
tru tran sportul li chi delor infl amabilc de catf'go
ria III pot fi folosit e astfel: 

pent ru lî chidclc infla mabile de ca-
tegoria III, 

pentru combus t ibilul propriu , dacă 
apa rţi ne categ oriei III, 

ca t ancuri de apă pata bi lă sau 
de răci re, 

pentru a mplasarea pompelor ce 
marfă. 

3.2.3 SUllrastrueluri şi ruI uri 

3.2.3. 1 Suprastru cturile. in care sin t ampla-
sate a menaj ll. ril e pentru echipaj , se vor dispune 
in afara t ancuril or de marf ă ş i a coferdamurilor. 

tn ca zu ri excepţi onale, suprastructura 
poate d epăşi cu 3 m extremitatea coferdamului 
ş i tancu ril or de marfă, d acă puntea-pai 01 este 
metalÎcă şi etanşă la gaze. 

La na\'ele pentru t ransportul lichi
delor infl amabile de categoria I ş i II, puntea
paiol se \'a dispune deasupra pun ţii . Ia o Înăl
ţime care sA permită o circul a ţ ie liberă a aerului 
ş i intreOnere comodă. dar nu mai mică de 500 mm. 

3.2.3.2 In perttii (rontali a i suprastructu
rilor dispuşi in apropierea coferda murilor şi tan
curilor de roarU nu se \'or practica decupări 
deschiSC'. 

3.2..3.3 Soprastructura trebuie să n e o con-
strucţie metabd. 

3.!!..3.~ RIrl'~1 poate fi di .. pus d easu pra punţii 
taDcan de marfl numai in cazul cind aceas ta 
no com,mud c me alt compa r t imente ale 
c rpclw D.aTtt 

Pua~ a rufului trebuie să fie 
meblid p ta cd pu\in 0,5 m deasupra 
P= 

3._' F R t.llK' de marfă trcbuic pre· 
v a.u tie n D:SIune. 

Yolumul OM aW!e de expansiu ne 
"a fi cel pu ţin t!;al cu S 1) din ,'Olumul total 
al tancului de marfă_ In.i1 · lmea ramei casetei 
d e e xpa nsiune . deuupra puntii. \'a fi cel pu ţi n 
de 300 mm , iar grosimea cel putin t'gală cu gro
s imea in 'elişului punlii. dar minim 5.5 mm. 

:J.:J DI;\I E :'\S Jt;>n LE STRl,;CTURlI 
( ORPCLu l t:o-; R EG IUNEA 
T AN CliR ILOR DE ~I:\RFA 

Dimensiuni le structuri i navale cister
nă, <!('trrminat e cu for mu lele din prezenta divi 
ziune, co respund procedeului de încărcare ş i 
descărcare normaL 

3.3.1 \ ':uange cu inimă. 

:.1.3.1.1 In sistemul t ra nS" ersal de osatură, 
varangele eu inimă se vor dispune la fiecare 
scoaslă , iar in sistem ul longitudinal. Ia cel mult 
patru di stanţe int ercos lale. 

3.3.1.2 
t'bal cu : 

in care: 

Mod ul de rezi stenţă va fi cel pu ţ in 

[em' l (3.3.1.2) 

(II - d i stall ~ a dinlre "arangcle cu 
i nimă [m] ; 

NI - 0.5 n in cazul unui singur 
perel (' long:i t udinal , (m}. 

8 1 - 0 ,.\ B în cazul a doi pere ţi lon
l udinali, (mI: 

}{ - 5,0 cind fundul este în sis tem 
longitudinal sau tra ns\'e rsal, iar bordajul in 
si slem lon gitudinal. 

1\- 3,7 cind fundul şi bordajul sint 
jn sis tem longitudinal 

11 - în ălţime a casetei de expansiune 
deasu pra pun \ii. pl us 0,5 m, dar cel puţin 1 m. 
[mi· 

3 .3.1.:1 Va rangele Cll inimă "or fi continui 
prin pereţ ii longitud inali. Se admite intreruperea, 
cu condi ţ ia ca l egătura varangelor cu peretele 
să se rea li zeze pr in gusee, avind următoarele 
dimensiuni: 

- lat ura de pe ,!arangă \'a a vea 
lungimea de 1.5 ori i n ă l ţi mea "arangeij 

- la tura de pe perete va avea lun· 
gimea egală cu în ă l ţimea varangei j 

- g rosimea, mai mare cu 2 mm decît 
grosimea inimii \'arangei. Distanţa dintre varange 
ş.i pereli \'a fi de maximum 40 mm. 

3.3.1 04 La fu ndul in s ist em longitudinal , dacă 
deschiderea "a ra ngei d e pă şeşte 4,5 m, la mijlocul 
acesteia, intre longi t udinale ş i \'a rangă, se vor 
prevedea g usee de o parte ş i de alta a varangei 
(vezi fig. 3.3. 1.\.). Aceste gusee pot fi înlocuite 
cu ca rlingi. 
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--!.1 ... 
~ 

"'j)'!: liCA ?' 
Fig. 3.3.1.4 

3.3.1.5 Cu acordul special al R.N.R., varan
gele cu inimă se pot amplasa peste longitudinalele 
fundului. In acest caz. varangele vor fi executate 
din profile simetrice (1 sau U), iar valoarea modu
lului de rezistenţă se referă numai la profil, fără 
{işia de tablă adiţională. In cazul cind longitudi
nalele sint executate din profil cu bulb, intre 
varange şi longitudinale se vor dispune gusee 
ca in figura 3.3.1.5. 

Fig. 3.3.1.5 

3.3.2 LoniJitudlnn le de fund 

Modulul de rezistenţă va fi cel puţin 

egal cu: 

(3.3.2) 

in care: 
deschiderea longitudinalc.i, inclusiv ca
petele de fixare (se consideră reaume 
pereţii transversali şi , 'arangele cu inimă), 
Imi; 

h vezi 3.3.1.2. 

3.3.3 Carling i 

3.3.3.1 Amplasarea şi numArul carlingilor va 
corespunde prevederilor de la 2.2.11, cu urmă
toarele precizăr i : 

_ pereţii longitudinali ţin loc de 
carlingi, 

- distanta dintre carlingi nu \'a de-
păşi 3 m. 

Dimensiunile - conform 2.2.12. 
3.3.3.2 tn cazul fundului in sistem longitudinal 
carlingile nu sint obligatorii. 

3.3.1 tn coferdamuri, pereţii longitudinali 
trebuie prelungi ţi cu gusee, ale căro r dimensiuni 
sint indicate În fig. 3.3A. 

3.3.5 

3.3.5.1 

Fig. 3.3.4 

Osatura bordajului 

Coaste simple: 

Modulul de rezi stenţâ va fi cel puţin 
egal cu: 

W = 2,5 a D+ 2.'t)Dl + 5, [cm'] (3.3.5.1) 

in care h - vezi 3.3.1.2. 
tn cazul cind pe bordaj est.e dispus 

un slringher, modulul de rezistent1\. al coastelor 
simple poate fi redus cu 30%. 

3.3.5.2 Prinderea coastelor la traverse şi va
range se va executa numai prin gusee, conform 
cerinţelor de la 1.5.4. 

Prinderea eoastelor la longitudinalele 
fundului şi ale punţii se va executa conform fig.,. 
2.3.3.2 fără Îmbinări prin suprapunere. 

3 .3.S· La fundul ţi punt.ea in sistem longi
tudinal, coastele Întărite vor avea următoarele 
dimensiuni: 

- capătul inferior, egal cu dimen
siunile varangei cu inimă; 

- capătul superior, esal cu dimen
siunile traversei Întărite. 

Trecerea de la dimensiunile unui cap1it 
la celălalt se va [ace liniar. 

Imbinarea coastei cu traversa Întă
rită şi varanga cu inimă, se poate executa con
form fig. 2.3.6. 

3 .3.7 Longitudinale 

3,3.7.1 Modulul de rezistenţă va fi cel puţin 
egal cu: 

W- 6,3 a (D+h -%;)[1, [cm'] 3.3.7.1) 

in care: 
h - vezi 3.3.1.2; 
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distan\a pe verticală, dinlre longiludinala 
considerată şi faţa superioară a chilei 
plate sau dintre punctul de inlerscc~ie a 
feţei interioare a înveliş ului fundului cu 
chila masivă, lm}. 

3.3.7.2 La bordajul şi punlea in sistem lon
gitudinal, Între ultima longitudinală de pc bordaj 
şi prima longitudinală a pun\ii , se vor prevedea 
gusee ca in fig. 3.3.7.2. 

Fig. 3.3.7.2 

Grosimea guseelor va fi egală CU 
grosimea bordajului. Guseele se vor dispune la 
inlen'ale de maximum 1 m. 

3.3.8 

3.3.8.1 
egal cu: 

in care: 

Tnl\"erse simple ş i intiiritc 

Modulul de rezistenţă \'a fi cel puţin 

(3.3.8.1) 

]( =G pentru traverse, cind puntea esle in 
sistem transversal, 

K = 5,3 pentru traversele întărite, cînd puntea 
este in sistem longitudinal iar bordajul 
În sistem transversal , 

]{ 4,5 pentru traversele î ntărite, cînd puntea 
şi bordajul sint în sistem longitudinal; 

al distanţa dintre traversele simple sau în
tărite, [m]; 

It vezi 3.3.1.2; 
l pentru traycrsele simple, v('zi 2.'1.2.1, 

pentru tra\'ersele Întărite I=B I , conform 
3.3.1.2. 

3.3.0.2 Imbinarea traverselor simple cu coas
lele şi montan ţi i de pc peretele longitudinal se 
execută cu gusee conform 1.5..1. Dacă tra"crsele 
se intrerup la perete atunc i se prevăd gusee pe 
ambele părţi. Grosimea guseelor \'a fi cu 2 mm 
mai mare decît Învel i şul peretelui determinat con
form 3.3.13.2, iar distanţa dintre capătul tra
versei şi perete va fi de 25 mm. 

Inimile iraverselor Întărite vor fi 
continue prin pereţii longitudinali , platbenzile 
se pot Întrerupe şi se vor suda la pereţi. 

:l.3.:lLong itudinalc 

Modulul de reZistenţă Y3 Ci cel puţin 
{'gal cu: 

(3.3.9) 

În care: 
~ deschiderea longitudinalei, inclusiv rea

zemele, [mJ, dar cel mult 2 m; 
Iz vezi 3.3. 1.2. 

3.3.10 Curent i 

:1.3.10. 1 In cazul punţii in sist('m t ransversal, 
curenţ.ii se dispun astfel ca deschiderea traverse
lor să nu depăşească 3 m. 

Curenţii se vor dispune in prelungirr-a 
pere\ilor longitudinali ai tancurilor de marfă 
şi se vor extinde cit mai mult posibil spre exlre
mităţ.ile navei. 

tn locurile de i ntersectie cu traversele 
Întărite. cnrenţ.i i se vor sprijini pe pontili. 

3.3. 10.2 Modulul de rezistenţă al curenţilor 

va fi cel puţin ('gal cu: 

in care: 
II ~ vezi 3.3.1.2; 
k ,b,l - vezi 2..1.7.2. 

(3.3.10.2) 

:l.a. lo Cind puntN este in sistem longitu
dinal , dispunerea curenţilor nu este obligatorie. 

3.3.11 In coferdamuri, trecer.:a de la pereţii 
longitudinali la curenţi se face cu gusce, ale căror 
dimensiuni sînt indicate in 'fig. 3.3..\. 

3.3.12 I'omili 

Aria secţi uni i transYf:rsale a ponli
lilor nu va fi mai mică dccît: 

5=2 21llJ I [em"] (3.3.1 2-1 ) 

Momcntul de inerţie al pontilikr, va 
fi cel pu\in egal cu: 

1=24 Ilb ll~, [em'] (3.3.12-2) 

in care: 
h ~ vezi 3.3.1.2; 
b,l,ll ~ vezi 2.4.8. 

3.3. 13 Tu\'C lişu l peretilor tancurilor de marf:"1 
ş i colerda mu.rilor 

3.3. 13.1 Grosimea tablclor pereţilor transver
sali se determină conform prevederilor de la 

2.8 .2.1, în care h se măsoară de la marginea in fe-
rioară a lablei pînă la ext remitatea superioară a 
caselei de expansiune, plus 0,5 m, dar cel puţin 
1 m şi ]{=2. Grosimea tablelor nu va fi mai 
mică de 5 mm. 

-
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3 ,3.13.2 Grosimea tablelor peretilor longitu
dinali, pe 0.5 L la mijlocul navei , \'3 fi mai mare 
cu 0.5 mm decit grosimea determinată la 3.3.13.1. 
In afara lui 0,5 L grosimea lablelor pereţilor longi
tudinali va fi egală cu aceea a pereţilor trans
versali. 

3 .3. 13.3 Grosimea tablelor peretelui coferda
mului, care nu se invecinează cu lancurile de 
marfă, se determină conform prevederilor de la 
2.9.2, in care h se măsoară pln ă la extremitatea 
tubului de aerisire. dar cel puţin 1 ro deasupra 
punţii. Grosimea lablelor nu va fi mai mică de 
5 rom. 

3.3.1 4 Osatura perclilor tancurilor de marfă 
şi cofertlamurilor 

i\lodulele de rezistenţă vor fi cel puţin 
egale cu: 

• 1 Montanţi 

W - ko(l+2h)l' , cm'l 3.3.14-1) 

n care: 
deschiderea montantului, inclusiv guseele 
(dadi existA), [m}; 

a distanţa dintre montan ţi, lml; 
h - vezi 3.3; 
K 3 pentru montanţii liberi Ia capete, 

K 2 pentru montan ţi cu gusee Ia capete, 
K 2,1 pentru montan ţi cu gusee la capele, În 

cazu 1 pereţilor longitudinali. 

.2 Orizontale 

/3.3. 14-2) 

in care: 

- deschiderea orizontalei Între reazeme, {m ; 
h - vezi 3.3.1.2; 
XI - vezi 2.3.5.1. 

.3 Montanţîi inUriţi ai pereţilor lon-
gitudinali, in sistemul longitudinal, vor avea: 

- capătul inferior egal cu secţiunea 
varangei cu inimă, 

- capătul superior egal cu secţiunea 
traversei inUrite. 

Trecerea de Ia o secţiune la alta se 
va face liniar. 

3.3.15 Pereţi gorraţi . Gofrele se stabilesc con-
form 2.8.5 . 

in care: 

h - vezi 3.3.1.2; 

c - 15. 

3.3.16 Deeupăr i de scu rgere 

Pentru trecerea lichidelor prin in
mile osaturii fundului ş i pentru trecerca lichidelor 
şi gazelor prin inimile osaturii pun ţii, se vor 
prevedea gău fi de scurgere. 

In cazul osaturii sudate in pieptcne, 
găurile de scurgere nu sint obligatorii. 
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4. CERINŢE SUPUMENTARE PENTRU IMPINGATOARE. 
REMORCHERE-IMPINGATOARE ŞI BARJE IMPINSE 

In afara pre\'ederilor din diviziunile 
şi 2 se \'or satisface şi următoarele ce r i n ţe: 

4. 1 IMP INGĂTOARE 

4. 1.1 rn planul tampoanelor de împingere 
se vor monta pereţi longi tudinali sau cadre 
î ntărite, legate solid de corpul navei şi extinse 
pînă la pe retele picului prova. 

In prelungirea acestor pereţi sau ca
dre se vor dispune carlingi şi curenţi, de dimen
siuni conform 2.4.7 şi 2.2.12. 

4.1.2· Tn\'e lişu 1 

4.1.2.1 Grosimea invelişului bordajului in ex
tremitatea prova pe o distanţă cel puţin egală 
cu lăţimea navei, va fi egală cu grosimea inveli
şului exterior din zona centrală a navei. 

4. 1.2.2 Grosimea tablei oglinzii prova va fi 
majorată cu 30% faţă de tablele cen lurii din 
zona cen trală a navei, dar cu cel puţi n 2 mm. 

4.1.2.3 Grosimea tablelor punţii de calcul. 
pe toată lungimea navei, se ca l cu lează cu for
mula: 

:.=2 '?/LV a2[m(Cn-0. 15)3- n l ( 1,7 - 1,4 f ) + 
+M. lmm l (4.1.2.3- 1) 

În care: 

CB - coeficientul de fineţe bloc. dar nu mai 
mic de 0.6; 

Âs =O,02(L+30), [mml pentru zona 2 de 
navigaţie, 

Âs=0,5, [mm l pentru zona 3 de navigaţie; 

m,n,l ... - vezi 2.5. 1. 

Indiferent de sistemul de osaturu a 
pun ţii, grosimea învelişului punţii pe toată lun
gimea navei nu va fi ma i mică decît: 

, - 0.7 VI.+30. [mm] (4.1.2.3-2) 

4.1.2.4 Grosimea Iăcr i marei , pe toată lun-
gi mea navei, va fi cel puţi n egală cu: 

,~0,8v'L. [mm] (·1.1.2··1) . 

Grosimea liicrimarei, nu ya fi mai mi
că deCÎt g rosimea invelişulu i punpi in zona res~ 
pectivă. • 

4.1.2.5 Grosimea tablelor fundului, pe loaU. 
lungimea navei, va fi cel puţin egală cu: 

s= I.3(1 V2L{m(CB-0,15)3- n}(1,7-1.4~) + 
+Âs [mml (4.1.2-5) 

În care: 
ÂS_ O,0 15fL+30) [mml pentru zona 2 de 

navigaţie; 

~S-0,5 [mml pt'ntru zona 3 de na\'ignţie; 

l ... m,n - vezi 2.5.1; 
CB - coeficientu l de fi neţe bloc. 

1,.1.3 Dacă in planul lampoanelor de Îm
pingere se pre\'ăd cadre inUrite, in corespondenţa 
lor pe peretele de col iziune se vor dispune mon~ 
tanţi întăriţi avind dimensiuni egale cu "ale curen
tului de care se prind. 

1" .1.4 Tn planul stringherilor, peretele de 
coliziune va fi prevăzut cu orizontale În tărite 
legate de stringheri prin gusee. Orizontala În
tărită va avea aceleaşi dimensiuni cu stringherul. 
conform 2.3.7.1. 

4. 1.5 Sudura osalurii longitudinale Întă

rite. in zona picului prova, va fi continuă, bilate
rală . 

4. 1.6· Etram 

4.1.6.1 Dimensiunile etravei masive se vor 
majora cu 25% faţă de cele indicate la 2.1.2.1 
ş i 2.1.2.2. 

4.1.6.2 Grosimea etra\'ei din tablă se va 
majora cu 40% faţă de aceea indicaU la 2.1.3, 
totuşi grosimea ei nu va fi mai mică de 8 mm. 

4. 2 BARJE IMP INSE 

4.2.1 Pe ntru preluarea sol i citărilor produse 
de tampoanele impingătoarel o r sau de alte dis
pozitive de cuplare, corpul trebuie Întări t astfel : 
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.1 1n planul tampoaneJor sau altor dis-
pozitive de cuplare trebuie prevăzuţi curenţi şi 
carlingi laterale, exlinse cel puţin pină la peretele 
de coliziune. i\lodulul de rezistenţă al carlingilor 
laterale va fi cel puţin egal cu acela al \ 'a rangelor 
pline din partea centrală a na\'ei. Inălţimea cu
renţilor va fi de minim 0,1 1 li - inălţimea ogli n
zii). 

.2 In planul lampoanelor Sau in locurile 
în care tampoanele impingătoarelor sint in con
tact cu oglinda, oglinzile trebuie Întărite cu bra
cheţi, constituiţi din profil T sudat, de înălţime 
egală cu a curenţilor adiacenţ i şi se vor suda de 
curenţii şi carlingile laterale. 

.3 In planul curenţilor şi carlingilor, pc 
pereţii de colhiune se vOr prevedea montanti de 
dimensiuni egale cu ale curenţilor. 

4.2.2 In orice sistem de osatură se vor 
asigura următoarele grosi mi minime: 

- pentru tabla Iăerimară: 

s~O,07 L+4, [mm] 

- pentru invelişul fundului: 

s"'" 0,055 L +3, mm) 

,_5,5 a v' d+u, [mm] 

(4.2.2-1) 

(,1.2.2-2) 

4.2.2-3) 

- pentru Învelişul bordajului: 

,- 1.6 a vr: [mm] (4.2.2 .. 1) 

La extremităţi, pe zonă de lungime 
minim cit lăţimea navei , grosimea bordajului \'a 
fi cel putin egală. cu grosimea in\'elişu l ui fundului 
în partea centrală. 

Grosimea învelişului pun ţii, la extre
mităţi va fi cel putin: 

, - (0,05 1_+3)..!.-, [mm] 
0,5 

( •. 2.2.-5) 

4.2.3 La extremităţi, transversal pe navă 
se va prevedea o tablă Iăcrimară, de grosime cel 
puţin: 

s=0,07 L + l , (mm) (U.3-1) 

Lăţilllea acestei table lacrimare va fi 
minÎm: 

b_ 5 L +300, [mm] (4.2.3-2) 

"' .2A Oylin;oj 

"',2."' .1 La harjele fără tampoane tabla eenlurii 
se \'a prelungi pînă la oglinzi şi pe oglinzi. In\'e
lişul oglinzii de sub centură \'a avea grosimea cu 
2 mm mai mare decît grosimea bordajului din 
zona centrală. 

4.2 ,"'.2 L..a barjele cu tampoane grosimea În-
\'elişului oglinzilor \'a fi minimum: 

, - 0.07 L+6, [mm] (4.2.4.2) 

"'.2:5 . Pe peretele de coJi~iune, in planUl 
stnnghenlor se vor prevedea oTizontale intărit.e, 
avind aceleaşi dimensiuni ca şi stringherii (vezi 
2.3.7.1). Orizontalelc se vor prinde de stringheri. 

4.2.6 Modulul de rezistenţă al montanţilor 
oglinzilor va fi cu 50% mai mare decit acela cal
culat la 2.3.2.1, pentru ,,1" adoptindu-se Înălţimea 
oglinzii. Capelele montanţiJor se vor fixa cu gusee 
de elemente vccine. 

4.2.7 Tampoanele se vor fixa sigur de corp. 
Se reeumandă ca tampoanele să aibă construcţie 
chesonată. Grosimea tablei [rontaie trebuie să 
fie minim: 

s- O,l L +8, [mm) (4.2.7-1) 

Grosimea tablei laterale va fi minim 

,-0,08 L+5, [mm] (4.2.7-2) 

"'.2.11 In zona picurilor, structurile longitu
dinalc Întărite se \'or suda cu cusături eontinu('. 
bilaterale. 

"',2.9 La barjele impinse avind dubiu fund 
numărul suporţilor poate fi redus, faţă de pre
nderile de ia 2.2.11.1, la hei (un suport central 
şi · doi lateral i). Tn cal.1I1 barjelor cu dublu'bordaj 
suporţii laterali vor fi prc\'ăzu(i in corespondenţa 
du blu bordaju:lli. 

HE~10RCH EHE-t~JP LNGĂ TOARE 

Dimensionarea se va executa in con
formitate cu prevederile diviziunilor 2 şi '1, adop
tindu-se \'a lorile cele mai mari. 
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5. CERINŢE SUPLIMENTARE PENTRU NAVELE 
CARE TRANSPORTA MARFA PE PUNTE 

(NAVE CU PUNTEA DREAPTA) 

DOMENIUL DE APLICARE 5.2 GENERALITĂŢI 

Cerinţele prezentei diviziuni se aplică 

navelor care transportă. marCă pe punte (nave 
Cu puntea d reaptă). ale căror dimensiuni princi
pale trebuie să co respundă cerinţelor de la 1.1.2 
din prezenta parte a Regulilor. 

5.2. 1 La na vele care transportă marfă pe 
punte trebu ie prev5.zut un perete longitudinal in 
planul diametral. Cu acordul R.N.R. peretele 
longitudinal poate Ci inlocuit prin grind ă cu tli
brele. La nave le cu procedeu special de incărcare 
se permite solutia cu pontili. 

PO J. 
B/2 - 8 

-

- -
Fii. 5.2.3.- 1 

" , , " ~ 

o 

SE.CTIUNEA A • A 

t VARIANTA) 

-

-

-

-
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Fig. 5.2.3-2 

5.2.2 Sistemul de osatură al fundului tre
buie legat in mod eficace de osatura pun ţii ; la 
nave le cu procedeu normal de Încărcare prin 
grindă cu zăbrele. iar la navele cu procedeu spe
cial prin pontili. tn cazul adoptării sistemului 
cu pontili. Ia eşantionarea varangelor, in formula 
(5.3.2. 1) in loc de B1 se va folosi lăţimea navei B. 

5.2.3 In sislemul longitudinal de osatură al 
fundului şi pun ţii zăbrelele se vor amplasa in 
planul tuturor cadrelor transversale (vezi fig. 
5.2.3-1) iar in sistemul transversal, in planul tuturor 
elementelor longitudinale de bază (vezi fig. 5.2.3-2) 

5,3 OSATURA CORPULUI 

5.3,1 Elementelor de structură ale corpu
lui. nemenţionate in prezenta diviziune. Ii se 
aplică cerinţele diviziunilor 1. 2 şi 4. din prezenta 
parte a Regulilor. 

5.3.2 Varangc cu inimă şi carlin.gi 

5.3.2.1 Varangele cu inimă se consideră re-
zemale pe bordaje. pereţi longitudinali şi nodurile 
grinzilor cu zăbrele longitudinale. 

r;lodulul de rezistenţă al varangelor 
cu inimă va fi cel puţi n egal cu; 

W=I{.KI (d + u)alB~, [cma1 

in care; 

(5.3.2.1) 

Bl - deschiderea varangei cu inimă măsurată 
intre rcazem, dar cel puţi-n egală cu valoarea 
înălţimii D, [m]; 

al vezi 2.2.2.1; 

K 4,5 in cazul sistemului longitudinal al 
osaturii fundului; 

" n, -

6 in cazul sistemului transversal al osaturii 
fundului; 

vezi 2.2.2.3. In absl'.nţa suporţil or lat.eraIi 
KI = 1 

5.3.2.2 Dacă varangele cu inimă compuse din 
profiJe simetrice U şi 1 se dispun pe marginile 
superioare ale longitudinalelor. Îmbinarea varao
gelor cu longitudinalele va fi conform 3.3.1.4 şi 
3.3.1.5 din prezenta parte a Regulilor. 

5.3.2.3 Modulul de rezistenţă al earlingii (vezi 
fig. 5.2.3-2) va fi cel puţin egal cu; 

W= G b(d+u) {I, . [cm a] (5.3.2.3) 

-
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in cafC: 
II lăţimea supra fe ţii întărite de respecth'3 

carlingă , măsurată in tre centrele suprafete
lor ndnlările. dispuse de o parte şi de alt a 
a ei, [mI (wzi fig. 5.2.3-2); 
dcschider{'u carlingii , [mJ. Se con~idcră 
reazclRc peretii transyersali şi nodurile 
grin7:ii cu zăbrele. 

;\fodulul de rezistenţă al carlingii va 
fi cel puţin egal cu cel al varangci cu inimă. 

5.3.3 

5.3.3 .1 Osat ura punlii 

5.3.3.1 Dimensiunile oslurij pun ţ ii se de
lerminu confor m cerinţelor de la 2..l din prezenta 
parte a Regulilor, cu menţiunea c1i sarcina de 
calcul se determină CU: 

in care: 
y densitatea lncărcăturii de pe punte, [lj m*l ; 
h Înălţimea medie a stivei incl!.rcăturii de 

pe punte, [mI. 

Dacă sarcina e[eclivii. de pe punte 
depăşeşte 30 KN/m' , respectivele . construcţii 

constituie obiectul unei cXaminări speciale din 
partea R.N.R. 

5.3.3.2 îllHlişul PlU\lii 

Grosimea im'eli ş ului pun ţii la mij
locul na vei, iu zona de Încărcare \'3 -fi cel puţin 
egală cu: 

S ..,. 5+ J~ (!Om] (5.3.3.2) 
I 2 ' 

in care: ,,5" - grosimea in"eli şulu i punţii calcu
lată conform 2.5.l. 

In cazu l existenţei curenţilor de punte 
conform 2.4.7, grosimea S determinată conform 

2.5.1.1.1 poate li redusă cu 6% in cazul existenţei 
a 3 curen ţi şi cu cile 3% pentru rieca re curent in 
plus, Imm] ; 

Il) 

021 
N 

(1 - distanţa Între elementele de osatură (m]; 

p - ~arci na pe punte conform 5.3.3.1-

Pentru punţile HirA învel iş de pro
tecţie din lemn la care pentru incărcare/descăr

care se folosesc mijloace mecanizate, grosimea 
in\'elişului pun ţii , in zona de încărcare, va fi cu 
2 mm ma i mare decit aceea determinată cu for
m ula 5.3.3.2. 

S.3.? Grin'/, i cu zăbrele 

5.3.? .! Elementele gri nzi !or cu zăbrele (tra

verse, yarange, carli ngi, curenţi, diagonale) se 
vor amplasa transversa l in cazul sistemului lon
gitudinal de osatură (vezi fig. 5.2.3-1) sau longi
tudinal in cazul sistemului transversal de osatură 
(vezi fig. 5.2.3-2). 

5.3.?.!! Dimensiunile elementelor grinzil or cu 
zăbrele se determină conform prescripţ i ilor din 
prezenta paTle a Regulilor. Pontilii se ca l culează 

conform 2.4.8. Diagonalele se calculează conform 
2.<1.8 adoptind penlru sarcina de calcul l\'c va
loarea: 

IKNI (5.3..t.2-1) 

in care: 

N sarc:na de calcul conform 2.-1.8.3, [K)l]; 

O'. unghiul dintre axa pontilului şi diagonală, 

{gradeJ; 

f{ ! pentru zălJrelele conform fig. 5.3A.-a şi li; 

K 2 pentru zăbrelele conform fig. 5.3A- c şi 

lungimeu de calculi. valoarea: 

(5.3.·1.2-2) 

în earc: 

f. lungimea diagonalei, [m] ; 

]{I 1 pentru zăbrelele eon;orm fig. 5.3.4-3 şi b; 

K . 0,6 pentru zăbrelelc conform fig. 5.3. 4-c. 

e) IN 

Fii. 5.3.4 
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6. CERINŢE SUPLIMENTARE PENTRU CORPURILE 
COMPUSE DIN PONTOANE INDEPENDENTE 

6.1 GENERALITĂŢI 

Prezenta diviziune se aplică navelor 
tehnice al căror corp este comp us din pontoane 
independente cuplate rigid intre ele. 

Pentru elementele de structură ne
menţionate in prezenta diviziune se aplică divi
zi unile I şi 2 din prezenta parte a Regulilor. 

&.2 D IMENSIUNI PRINCIPALE 

- Lungime de c.alc.ul .,T.:', rm], esţc 
lungimea ansamblului pontoanelor 'măsurată con
form 1.2.l. 

..... Lălim, a navei "B", [m]. {'ste lă
ţimea ansamblului pontoanelor măsurată con
form 1.2.1. 

- Lt'J/imc a IInui ponlon "b", [m], 
este lăţimea maximă măsuraU!.. Între feţe le exte
rioare ale coastclor unui ponton ce face parte 
di n ansamblu. 

G.3 PRINCIPII DE CALCU L Ş I 
CONSTRUCŢIE 

6.3. 1 Cuplarea pontoa nelor se va facc cu 
elemente demontabile: şuruburi, piulite, pinleni 
etc. Se vor lua măsuri sigure pentru prev('nir{'a 
demontării de la sine a acestor elemenle. Intre
buinţarea la cuplare a şaibelor elastice nu este 
permisă. 

6.3.2 Elementele demonta bile vor trebui 
verificate la e[orturile care apar În toate situaţiile 
de exploatare sau transport. Dintre acestea, ur
mătoarele situaţii "or fi avute in vedere in mod 
deosebit: 

.1 Pontoane cuplate av in d una sau mai 
multe imbinări. in situaţ i a de a fi manevrate cu 
macaraua In vede rea transportului sau lansării 
la apă; 

.2 Ansamblul de la . 1 in sit uaţia de 
pluti re; 

.3 Nava complet dotată pentru situa ţia 
de exploatare in stare de plutire şi cu luarea in 

consideraţie a va lului cor{'spunzălor zonei de 
navigaţie, inclusiv a valului aşeza t transversal. 

G.3.:J Elementele de îmbinare 

G.3.3.1 S{'cţiun ea elementelor de 
pentru imbin1i.ri lransversale, in zona 
mijlocul na "ei trebuie să fie cel puţin: 

imbinare. 
0,5 L la 

pentru piesele supuse la intinderel 
compresiune: 

AI=~ 10', {mml (6.3.3 .1 -1) 
~. 

pentru piesele supuse Ia forfecare: 

A , - .Q.. I0-, [mm' ] (6.3.3.1-2) 
~. 

in care: 

,M CI - momentul ÎnCO"oietor maxim al navei, 

tire 

[kN . mI, calculat prin integrarea diagra
mei de greută~i sau printr-o altă metodă 
agreată de RN.R. 

P'entru si tuaţia navei in stare de plu
poate fi folosil1\. [ormula: 

Mo.-.!:...(TJ+4) (1 ,7- t ,75~ ) .[kNm} 
13 L 

(6.3.3.1-3) 

Q - forţa lăietoare maximă, [kI\l 
Pentru sit uaţia navei in stare de plutire forţa 
tăietoare poate fi calculată cu: 

Q- ,,~. . {kN} (6.3.3.1-4) 

distan~a pc "crticaIă intre elementele de 
imbinare , in zona pun ţii şi fundului, Im}. 

Fig. 6.3.3.1 
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rezislenţele admisibile la intindert"/com
presiune şi respectiv forfecare ale mate
rialului elementelor de îmbinare IN/mm l

] 

conform 6.3.4. 

P,I ... - vezi 2.6.1.1. 

6.3 .3.2 Pentru imbinârile longiludina le, la 
calcu lul momentului inco'\'oielor transversal, in 
formule le 6.3.3. 1-3 şi 13.3.3. 1-4 parametrii L ş i 
ş i 1 .. se in locuiesc cu B şi respectiv bOI' 

6.3.3.:1 Cind un grup de pontoane sau În
treaga navă sint manevrate cu o i nstalaţi e de 
rid icat (in "ederea transportului sau la nsării la 
apă), calculul eforturilor din imbin?lri face obiec
tul unei examinări speciale din partea R.N.R 

6.3.4 Tensiunile efective din elementele de
monlabile şi elementele de cuplare nu vor depăşi: 

. t Pentru îmbinări cu şuruburi a "ind; 

d < Bmm - 0,25 Rm 

.2 

.3 

.4 

.ro 

d> 8mm -0,3 RfII 

Tensiunile de Încovoiere - 0,4 Rm 

Tensiunile tangenţ i ale - 0,2 R~1I 

Tensiun ile de strivire - 0,3 Ro/{ 

Tensiunile de Întindere/co mpresiune 
-0,3RII1 

Pentru cazul solicitărilor compuse, efor-
tul combinat ; . 

0".0,,=v'0 1+3":"";:;;;0,5 R'H 

6.3.5 In zona imbinărilor demontabile În
ve l iş ul şi osatu ra corpu lui pontoanelor se vor 
r igidiza. 

La Înveliş se \'or prevedea ta ble În
g roşate sau dubluri. 

La osatură se vor prevedea elemente 
intărite co nslit uite din ini mă şi pla tba nd ă. Pe 
ambele părţ i ale elementelor ÎnUrite se vor pre
vedea bracheţi de r igidiza re. 

(i A lNVELIŞUL EXTE RIOR 

6.1,.1 Grosimea io\"elişu l ui fundului trebuie 
calculaUi cu formula 2.6. 1. 1.6, da r va fi cel puţin 
5 mm. 

6.1.2 Grosimea invc l işului pun ţii în zona 
centrală trebuie calculată cu formula 2.5. 1. 1.5 
dar va fi cel puţin 5 mm. 

6.".3 Po ntoanele cu b >5 m şi de ase
menea pontoa nele ale căror cu plări se f i xează 

de punte vor fi prevăzute cu tablli Iăcrimarli.. 

OSATURA 

.1 Longitudinalele fundului vor fi cal-
cu late cu formula 2.2.9.2-1. 

.2 Vara ngele vor fi calculate cu formula 
2.2.5, ad optînd J{1 = 1 şi B1= b, dar ce l puţin 2,5 m. 

.3 Trayc rsele întărite in siste mu l 10 11-
gitudinal de osatură \'or fi calculate cu formula 
2.<1.6.3, ndoptind pentru deschiderea traverse i 
l= b, dar cel puţin 2,5 m. 

.1 In cazul cînd grupul de pontoane sau 
nava asamblată sint manevrate cu o instalaţ ie 
de ridicat ( in \'cderea transportului sau l ansăr i i 
la apă), şi osatura punţii este in sistem longitu
dinal, modulul de rezistenţă al longi ludinalelor 
de pu nte \'a fi cel puţin: 

W=3 apP, (cm*} (6.5.1) 
in care; 
p - vezi 2.4.2.1. I 

I 
I 

I 
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7 '.CERINŢE SUPlJMENTARE PENTRU NAVELE 
DESTINATE NAVIGAŢIEI PRIN GHEŢURl SPARTE 

7.1* INDICAT lI GENERALE 

Elementelor corpului nemen ţionatc în 
prezenta diviziune li se aplică cerinţele diyiziuni
lor t ... 6 din prc7..enta parte a R~gu lil or. 

7.2 OSATU RA Ş I lNVELlŞUL 

7.2.1 E lra \':l. 

7.2. 1.1 Dimensiunile etravei masive de sec-
ţiune dreptunghiulară, determinate co nform 2.1.2 .1 
se yor majora cu 25%. : 

Etrayele masive de altii. secţiune dec it 
dreptunghiulară vor avea acelaşi modul de re
zisten ţii. faţă de o axă perpendiculară pe planul 
diametral. 

7,2,1.2 Grosimea etravei din tabl ă sau din 
cornier. determinată conform 2.1.3.1 , se \·a ma
jora cu 30% 

7.2.2 Osulurn fundului 

7.2.2.1 Osatura fundu lui, la extremitatea pro-
va, se va executa in sistem transversal. 

7.2.2.2 Grosimea varangelor cu inimă, din 
extremitatea prOY3 determinată confoflu 2.2.4.1 
se va majora cu 15%. 

7.2.3 Os:: tllrl1 horda jll lui 

7.2.3. 1* Cind (/ > 0,4 m se vor displllle coaste 
intermediare la pro\'a., care se vor extinde spre 

/. . 

1 - 10'i~ 

pupa pină la wna eiiindrică , dar pc o distanţă 
cel puţin ega l ă cu B. 

7.2.3.2 · Mod ulul de rezistent1\. al coastelor 
simple şi intermediare, indicate la 7.2.3.'1, se va 
maj ora cu 30% faţă de acela determÎnat conform 
2.3.2 ~ i 2.3.4. 

7.2.3.3· In zoua i n dicată la 7.2.3.l amplasa
rea stringherilor va respecta prevederile de la 
2.3.7.1 1 dar cel puţin un st ringher va fi dispus 
la jumătatea distanţei dintre plutirea navei in 
balast ş i plutirea de maximă incărcăturA. Modulul 
de rczistentă va fi cu 30% mai mare decit acela 
indicat la 2.3.7.1. 

7.2.4 · ' Tahlele in\"eJişllllli. din regiunea cu
prinsă Între 300 mm deasupra lin iei de pluli re 
de maximă Încărcătură ş i 400 mm sub lin ia de 
plutire a navei in balast . iar pe lungime conform 
zonei indicate la 7.2.3.1, vor avea grosimea ma
jorată cu 30% fată de aceea i ndicată la 2.6.4. 
Grosimea majoraUI va fi cu cel puţi n 2 mm mai 
mare decîl aceea determinată la 2.6.4. 

Dacli fundul se găseşte la mai puti n 
de 400 mm suh linia de plutire a na\"ei in balast, 
atunci grosiml'!\ !\cc.!otuia \'a fi egală cu grosimea 
majorată a borda jul ui determinată mai sus. 

7.2.5 Ostltura IJdrdajului şi învelişul ' ex_ 
terior ale impingătoarclor de tip ponton se va 
Întări , pe pi:)",,~iunca 9.2 L de la pupa, conform 
cerintelor de In 7.2.3 şi .7.2.4. ~ 
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8. CERINŢE SUPlJMENTARE PENTRU NAVE 
CU ZONA DE NAVIGAŢEI l' 

8.1 GENERALITĂŢI 

8.1.1 Preurnta. d,iviziune sc aplică oaveJor 
pentru mărfuri uscat~ Ji naveloJ' cisternă aplo-
propu lsate~ destinate să navige in zona 1. ,L 

Cerinţele din prezenta divi~iune_ sînt 
suplimentare faţă de cerinţele din prezenta parte 
a Regulilor ' pentru zona de navigaţie 2, :. 

8.1.2 Cerinţele din prezenta diviziune se 
aplică plecind de la ipoteza că navele de navi
gaţie interi()ară, construite. in c()nf()rmitate cu 
aceste cerinţe, vor naviga in condiţii meteoro
logice care nu vor cţmduce la va luri mai inalte de 
2 m. Definirea înălţimii valului se face conform 
1.2 din partea I - "Clasificarea". 

8.1.3 Raportul L ID pentru navele indicate 
la 8. I.t nu va depăşi 29. 

8.1.1" Puterea aparatului de propulsie, se 
recomandă, să asigure navei la plină incărdHudi. 
in apă calmă o viteză de minim 15 km /oră. 

8.1.5 tn toate situaţii l e de in!;ărcare (in
clusiv nava in balast) pescajul prova va fi ce l 
puţin 0,015 L. 

8.2 REZISTENŢA LONGITUDINALĂ 

8.2.1 Rezistenţa longitudinală a corpului 
·se va verifica prin calcul. Momentele incovoie
toate ş i forţele tăietoare in apă calmă se vor de· 
termina pentru toate C2Zuri le reale posibile de 
repartiţie a încărcăturii pe lungimea navei ; ce 
apar in exploatare. Totuşi este necesar să se ve
rifice următoarele cazuri: 

.1 nava goală fără balast, cu 10% şi 
100% rezerve: 

. 2 navă goală cu balast, cu 10% şi 100 % 
rezerve; 

." navă cu plină ind.rcătură, cu 10% 
şi 100% rezerve. 

8.2.2 La navele cu raportul LJD >25, la 
determinarea valorilor M ,,,, ş i N.", se poate lua 
in cond ideraţie incovoierea longitudinală a co!'
pului navei. Valoril e momentelor inco\'oietoarp in 

apă calmă M,,,, şi fort~lor Uieloare in apă calm1\: 
N,,,, pot fi determinale cu: 

in care: 

~ -

M •• -~ M' ••. Ik~ml (8.2.2-1) 

(8.2.2,.2) 

momentul ioco"o}etpr şi forta tă
letoare, In apă calmă fără luarea 
in considerare a incovoierii lon
gitudinale. 

coeficient.ul de in(luenţă a încovoie
rii longitudinale asupra momenlu
lui incovoietor . şi fortei tăietoare; 
se poate calcula. aproximativ, cu 
relaţia: 

~ =1 - (!±?.)'. 1::'7 
100 "IY·B 

1-., B, D '- "czi 1.2.1
i 

0.2.3 Momentul incovoietor adiţipnal da-
torat '"alului se calculează Cll: 

M .. = ±~ Cn BU, [kNm} (8,2,3) 
3.G 

in care: 

h scmiinălţimea yalului. Dacă înălţimea va
lului, nu este specifi cată in mod expres. 
se adoptă h = 1 m. Valoarea lui h nu se va 
adopta mai mare decit (D'-d,+O,2), [mI; 

CB coeficientul de fineţe bloc, pentru pescajul 
d1 tO. 

D' înălţimea de eonstrucţie a navei, măsurată 
conform 1.2.1 pînă la puntea superioară 
sau pină la marginea superioară a truncu
lui, dacă acesta există, [mI; 

d 1 - pescajul navei corespunzător situaţiei de 
încărcare, [mi . 

Momentul inco\'oietor adiţional da
torat "alului, la mijlocul navei pe 0,5L sc consi
deră constant, spre extremităţi scade pină la zero, 
vezi fig, 8.2.4. 

8.2.4. Forţa tăietoare suplimentară daloraU 
valului se calculeazfi cu: 

N",-~ 
L • I,NI (8.2.4) 
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Fig. 8.2.4 

b1 - d i sta n ţa dintre ' varangele pline sau Ira-
\"ersele întărite, (cOlI . 

. 2 Ca elemente ri gide pot fi considerate: 

- structurile longitudinple (suporţi, 
carlingi , curenţi, rame, guri de magazie, longilu
dinale etc.) 

- fîşiile adiţionale ale structurilor Ion
gitudinale. de l1iţime 0.25 a, de fiecare parte a 
inimii (a - latura cea mai mică a plăcii , vczi 
fig. 8.2.7). 

toate tablele invelişului supuse la 
intindere; 

gurna in limitele curburii sale. 

Toate celelalte elementc structurale se 
consider1'i elastice. 

Fig. 8.2.7 

8.2.8 Pentru navele de mărruri uscate trebuie 
determinată tensiunea rezultantă care apare in 
secţiune? transversală a corpului in zona extre
mităţii gurii de magazie. Această lensiune se 
compune din tensiunea normală datorată inco
voierii "crticale a corpului in locurile respecthe 
şi din tensiunea normală datorată t.ensiunii cor
pului navei pe ' ·aluri. 

La navele cu o singură magazie len
siunea rezultantâ poate fi calculată aproximativ, 
inmul ţind tensiunea datoraU Înco"oierii verti
c21e in secţiunea consideratii cu un coeficient dat 
in tabelul 8.2,8. 

'o 

Tam-lui B.~,f1 

Locuri In cxtrcmltat~:l 

I i\"a \':1 I N", 10 
ma,gat lel goală 

plină 
Incăn:ii.lurii 

Muebill, ~lIpnilH,rA a ra.mel 1.5 

I 
1,7 

r,luchla Interioară a ramei 1.' 1.6 

Muehla supcrioaril. a ~nturll 1,1 

I 
1.3 

Gurna '.' 2.7 

Tensiunile calculate cu această mc
t<odă aproximath'ă nu vor depăşi prevederile de 
la 8.2.7. In anumite cazuri RNR poate cere veri
ficarea prin calcul a tensiunilor datorate torsiunii 
na'·ei. 

803 INTĂRITURI LA CORPUL NAVE
LOR PENTRU MĂRFURI USCATE 

8.3,} Ccrinţele dc mai jos se aplică elemen
tel or constructive ale corpului, care au fost sta
bilite in conrormitate cu diviziunea 2 din prezenta 
parte a Regulilor şi se consideră minime. Dacă la 
verificarea rezistenţei longitudinale conrorm 8. 1 
se co nstată depăşirea tensiunilor admisibile, este 
necesa ră întărirea suplimentară a corpului navei, 

8.3.2 Cnrlin!Ji (suporli) 

tn cazul osalurii rundului simplu in 
sistem lranS"ersal, numărul carlingilor va fi ce 
putin egal cu (lcela prevăzut in tabelul 8.3.2. 

Tabelul R.3.2 

pin" 1:1 S.t. 

8,5<n" 10,5 

10,!'l < nC;;12.5 

12,5 <H-o t ;, 

:-Iurnărul carlingilor 

tn cazul navelor cu dublu rund n u
mărul suporţi1or se micşorează cu 2. 

8.3.3 Tabla Iăcrimadi. 

Grosimea tablei Iăcrimare determi 
nată. conform 2.5.3.6 se va mări cu !:l, calculatfl 
cu; 

( 
1 - 60 ' 

d o - J,5 -'-w-J' {mm] (8,3.3) 

in care L nu se , 'a considera mai mic de 60 m. 



 
 
 
 
 

Distrihuţia pe lungimer. Il:'!\'.:'! n :'!("es
tei forţe ~ste ariitată in fig, 8,2.4. 

Flg, 8.2,.f.. 

8.2.5 Momentul ÎncDvoietor longitudinal ver_ 
tical de calcul se determină pentru fiecare caz de 
încărcare ca suma valorilor absoh!te ale momen
tului in apă calmă .~1 ... şi momentpl adiţionnl iVI ... 
:Momer:tul încovoiel or maxim 1\1",.., destinat ''-1'
rifidrii tensiunilor din corpul ntlvei se de:tennîn.li 
din infăşurătoarea tuturor curbelor momen'.;ebr 
incovoieto3re care au fost calculate: pentru sitll
aţiile de incărcnre preconizate, 

3.2.6 Tensiunile din elementele ::trllclun,lc 
.. le c~rpuHti navei, tensiuni ce apar datorită r.!O

mentului incovoietor se calculează cu: 

- tensiuni normale: 

- tensiuni tangtnţinle: 

în care: 

iHmaz - momentul Îu co\'oietor maxim in sec
ţiunea trans\'ersală examinută, vezi 
8.2.5, (kNmJ; 

N",u 

z, 

s 

Corţ .. tăietoare maximă in secţiunea 
transversală cxaminată, [kNJ; 

distanţa de la elementul considerat pinii 
la axa neutră, [m); 

momentul static al suprafeţelor sec
ţiunilor tuturor elementelor structurale, 
situate de o singură parte a axei neutre, 
intre fibra extremă şi o ax5 paralel:t 
la axa neulră care trece prin punctul 
considerat, in r<lport cu .. xa neutr:I, 
[cm 2mJ; 

surnit grosimilCll' bordajului sau indus!\' 
peretelui longitudinal in pl<lJlul ,IXI'i 
neutre, [cm]; 

J mo:nentul de inerţie al sectiunii tran :;
\' ersale examinate, [cm·]; 

n.2.Î Trnsiuni!f' maxim(' <!dmisib il(: dntu 
r.'lle !nnJ\"oierii longitudina lI' sint indirule in t.:\ .. 
bdul 8,2.7. in functie ac rezistenţa la CHrW·.ff: 

Tahe lul :1.2.7 

EI"",",,,, ,:ru~'"'~J ~~~~r:,~~;:~ .: 
Tcnriunl Ilvrmule ai In: 

- muehia ~upetloară 
u Tamd 53\1 II truncului 

- punlt:l sup~rioară 
sau fund 

0.68 R'N 0,;,0 R.I' 

0,65 R." O,fin R,1/ 

1_T_'"_'_'''_"_' _"_"_'_'_"_'_"_"_" __ ,-_O,_"_R_,'_'...-'- O, :l8_~::" __ j 

Tensiunea de compres'iune oatorat3 Îl:
covoierii longitudinalI' DU trebuie să ,1epăşe<lsc~ 
tensiunea critică din t.ablele punţii şi fliI!dului. 
Dacă tensiunea de compresiune este mai mare, i~ 
calculul momentului de inerţie al secţiunii. tr .. :t.:i· 
versa le a corp ului pot fi incluse. cu intreaga SI,' 

praCaţ5 a secţiunii numai eiementele rigid.::. l!.le· 
mentele elastice pof fi incluse numai cu secţ.ioIn:·;, 
requsă, aplicilldu-se tin coeiicient de redncf:IT {~gfl.l 
cu 0,5. In cazuri deosebite RNR pOdte een', \ rd
ficarea stabilităţii fundului şi punţii. 

Obser \'aţii 

.1 Tensiunile critice .. le tablelor p :!!'.tii :,i 
Cundu!t!i pot fi calculate cu lIp roximaţie CI,' 

in care: 

K - ccefici€:ntll[ c:dculat astfr!: 

" 

in r"-zul osaturii punţii ~I (,. ntbllli i:l 
si:;lem tranSVf:.rs:::tl: 

in cazlt! osatnrii p unţii şi func1n!<li :11 
sistem longi tu dinal: 

](=(~1-+.!.!..12CÎnd 1.:<;~~ 1,41 
~I "1 UI 

K=·l ~'jfld!!..>1,41 

" grosim(';:; .!oopratlt a tablelor pun ţii " i 
fundului, [cm]; 

disl<'lnţ., ri i!11rc ':tlr,mge sr.u lravcl'sc-. {~B\~; 

distanţ_a d.nll'!' !ongiludinalc, [cm] ; 

distanţa dintre suporţi sau curenţi, [tl;1 j; 
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B.3.1t. Rama gurii de magazie 

.1 Grosimea ramei gurii de magazie de-
terminată conform 2.7.2.2 se va mări cu 11, cal
culată cu; 

(L-00)2 ~.=1,5 -\-0- , (mm1 (8.3.4-1) 

în care L nu se va considera mai mic de 60 m. 

.2 Grosimea părţii superioare a ramei 
gurii de magazie determinată conform 2.7.2.2, 
se va dubl~ pe o lăţime de cel puţin 250 mm. 

.3 Secţiunea intăriturii orizontale de-
terminată conform 2.7 .2.2 - 1 se va mări cu~, 
calculată cu: 

a. ~ -"-- (L-oO), [cm'] (8.3.4-2) 
24D 

in care L nu se va cOllsi~era mai mic dc 50 m. 

.4 Lăţimea bracheţilor determinată con-
'orm 2.7.2.3 se va mări cu 20%. Distanţa dintre 
bracheţi va fi de maxim 3 distanţe r~gulamentare. 

8.3.::i Tnt:'rirea echivalentă a tablelar 

lntăririle prevăzute la 8.3.3 şi 8.3.1 
pot fi realizate şi sub formă de nervuri longitudi
nale suplimentare de secţiune egală. Aceste 
nervuri trebuie sudate cu cusături continue, la
terale. 

8.4 ADAOSUm DE conOZIUNE 

In funcţie de durata de exploatare in 
zone maritime, de felul şi calitatea vopselelor anti
carozi\'e, precum şi de agresivitatea rnărfii, R.N.R. 
poate cere mărirea adaosurilor de coroziune la 
tablele ale căror grosimi au fost stabilite prin 
prezentele Reguli. 
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9 CERINŢE SUPLIMENTARE PENTRU NAVELE 
CARE TRANSPORTA CONTAINERE IN MAGAZII • 

9.1 Domeniul de aplicare 

9.1.1 , Cerinţele prezentei diviziuni se aplică 
navelor pentru mărfuri uscate cu magazii, d«rstî~ 
nate transportului dc containere, precum şi na~ 
vele de mărfuri generale care ocazional transportă 
containere. 

9.1.2 Cerinţele presupun aşezarea longitu
dinală a containerelor pe 2, 3 şi 4 rinduri în sens 
transversal şi maxim 3 rinduri pe verticală. 

9.1.3 Navele cu puntea dreaptă, destinate 
pentru transportul containerelor se vor dimen
sion a prin calcul. 

9.1.4 Pe navele pentru mărfuri generale, cu 
dublu fund, al cărui în\'eliş are grosimea de 9 mm 
şi mai mult, se permite transportul containerelor 
pe un rind pe verticală. In cazul cind collul con
tainerului nu se aşază in corespondenţa unui 
element Întărit (varange cu inimă sau carlingă), 
se va prevedea întărirea cQrcspunzăto<>re a du
blului fund, iar sub pereţii longitudinali ai con
tainerufll i se vor prevedea dulapi de lemn, care 
să asigure distribuirea uniformă :J. greutăţii con
tainerului. 

9.2 • Generalil:'ili 

9.2.1 Cerinţe suplimcntare numai pentru 
osatura fundului. 

Elementele constructh'e ale fundului 
trebuie să satisfacă cerinţele diviziunii 2 şi capi
tolului 4.2. 

9.2.2 Sistemul de osalură al fundului poate 
fi trans\'ersal sau longitudinal dar indiferent 
de sistem, pe linia mediană a şirului pieselor de 
colţ trebuie prevăzut un suport lateral (vezi fig. 
9.2.2.1 şi 9.2.2.2). Preluarea de către suportul 
lateral a sarcinilor lr:J.nsmise de colţurile cbntai
nerelor se va face prin intermediul unei plăci cu 
dimensiunile 12 x 130 x .f60 nim, sau prin locaşul 
de fixarea containerului, sudat de dublu fund 
(fig. 92.2.3 a şi b). , , 
9.2.3 In cazul cind şirul colţurilor de con~ 
taincre se reazemă .pe o carlingă (suporl), sub 
şirul vt!cin al colţurilor conlainerelor se va pre
vedea o semicarlingă (semisuport), extinsă pe 
d ouă interyale inlercostale. In acest caz 'de con~ 
strucţie placa îngroşată nu mai este necesară dacă 

grosimea în\'c\işului dublului fund este de minim 
9 mm. Distanţa dintre semicarlingă (semisuport) 
şi carlingă- (suport) va [i de 250 mm (vezi fig. 
9.2.3.1). Cu acordul R.N.R. se pot adopta ş i alte 
soluţii, inclusiv pentru alte tipuri de containere. 

9.2.4 In cazul absenţei plăcilor ingroşate sau 
a locaşurilor pentru fixarea containerelor, locurile 
de aşezare a containerelor vor fi marcate vizibil. 

9.2.5 Plăcile ingroşatc prevăzute la 9.2.2 tre
buie instalate pe intersecţia carlingilor (suporţi. 
lor) cu varangele cu inimă sau se vor prelungi. 
pînă la două varange vecine (vezi fig. 9.2.2.1, a) . 

9.2.C In zona plăcil or îngroşate, în inimile 
varangelor, carlingilor (suporţi lor) şi semicarlin
gilor (semisuporţilor) nu sint permise decupări. 

9.2.7 Ordinea încărcării/descărcării contai
nerelor lrebuie reglementală (pe rînduri sat:.. 
arbitrar). Dimensiunile elementelor constructive 
ale fundului trebuie stabilite funcţie de ordinea 
adoptată. 

La navele prevăzute să transporte 3 
rinduri de cOlltainere (pe înălţime) şi sti"uirea 
arbitrară a primelor două rînduri, pescajul de 
calcul se \'a adopta pentru cazul încărcării n:J.vei 
cu două rinduri de containere. 

9.2.8 Pentru elementele constructi ve ale 
fundului R.N.R. poate soli-eita verificarea stabi
lităţii acestor elemente. 

9.2.9 Se permite slabilirea prin calcul a 
dimensiunilor elementelor constructive ale fun
dului, cu o metodă agreată de R.N.R. 

In calcule pot fi adopta Le următoarele 
tensiunÎ admisibile: 

.1 normale penlru carlingi - 0,45 R'H 

.2 I.an~el,lţiale penlru carlingi - 0,.10 RtJI 

.3 normale pentru varange - 0,75 Rm 

.,. tangenţiale penlr var:J.nge - 0,45 R'H 

Tensiunile admisibile normale şi tan
gcnţ.iale, pentru elemenlele carlingilor care suportă 
direet colţurile conlainerului vor fi respectiv 
0,,10 R' H şi 0,35 R'H' iar pentru vaI'ange 0,55 Ron 
şi 0,35 RUJ' dacă se foloseşte schema idealizată 
prin reţea de bare a planşeului fundului. 

1·1 

1, 

-1 
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b) 

FIII'. 9.2.2.1 

9.3 Conslruc1ia fundului. 

9.3.1 Modulul de rezistenţă al varangclor 
WI> care susţin containere trebuie să fie cel putin: 

in carc: 

W1 = 7,7 M~.2...- 5,7 M.a" (em l
] (0.3.1.1 ) 

z 

M,~0.25P,. n[m(B - 7.32) + 9. 761. {KNm] 

Pţ - sarcin ş. de calcul a containe rului, [KN] ; 
n - numărul rindurilor de conlainere pe Înă!· 

ţimea magaziei; 

m - numărul rindurilor de containere pe lăţimea 
magaziei; 

- numânll Yarangelor cu inimă ce susţin 
containere adiacente. care se adoptă egal 
cu cel mult numărul vara ngelor efective 
amp lasate in zona b. [m] conform tabelului 
9.3.1.1 şi fig. !l.3.1.1 j 

a~ - distanţa dintre yara ngele eare ~uşţin co n
tainere, rm]; , 

b. - lungimea de calcul a porţiunii fundului 
(in sensul lungimii navei) care susţ,i ne con-

I 
I 

I 
I 

I 

I 
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Fig. 9.2.3.1 

L------ I --.- . ...----
!--. --.~----I ~ __ . 

,k-~ .......... ---- -~----' -/î.--------
a a 

1 , I '----v---
varan ge (u 'Lnimă 

1". 

varangele p(ÎncJpale 

Fig. 9.3.1.1 

taine re. a cărei valoare nu va dcpa~i pe 
acelea prevăzute in tabelul 9.3.1.1; 

_ M .. =1,22Bl(a;f. - u), [KNm]; 

d: w _ pescajul minim al navcÎ la inceputul În
cărcării. care nu se va adopta mai mare 
de 0,6 dt şi mai mic de u, [mI; 

d. pescajul navei in cazul de încărcare cu 
containere. (m]; 

9.3.2 ln cazul încărcării arbitrare a c/lntai
nerelor (vezi 9.2.7) modulul de rezistenţă W: al 
fiecărei varange din magazie trebuie să fie cel 
puţin egal cu W l (delerminat cu formula 9.3.1.1) 
şi are expresia: 

W.= 6,95 B~a(de+II), (em l
] (9.3.2.1) 

In caTC: 
a distanţa efectivă dintre varunge, (m); 
8 1 - vezi 2.2.2.1. ImI. 

9.3 .3 Modulul de rezÎstenţă al Yarangdor 
aflate in afara zonei (=.(1.). (care nu susţin con· 
tainere) se determină conform 2.2.2 şi mărit con
form 2,1,1,3. 

9.3.4 Secliullca ,'arangelor cu inimă (fără 

dccupări) situată intre bordaj (sau perete longi
tudinal) şi carlinga (suportul) cea mai apropiată 
trehuie să fie cel puţin: 

(9.3.4.1) 

Pe porţiunile dintre carlingi (suporţi) 

SIIII ,se micşorează după relaţia: 

S/(,,=S/(I_lj-6S,. [emI1. 
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NumArul <,ontalnerelor pe lăţimea navei 

pentru contalnue de 20' 

b .. [m) . .. 

pentru containere de 40' 

la .fiecare. trecer.e ' pest~ O carlingă (s uport) con
tinuă , de o parte a planului diametral, dar maxim 

..:.. S, . tn care: 
2 

.6. S,=0,03P.~. [cm ']. . , 
9,3.5 La incă,rcarea .arhitrară a cont aine
re10r secţiunea inimii varangelor !(iiri. decupări), 
intre 'bo~aj (sau perete longitudinal) şi Cea mai 
a,propiat.5. ' carlingă (suport) trebuie să fie ce.! 
puţin: 

S,=0,466 Ba(d.+u). (eJll'1 (9.3.5.1) 

Pe .următoarele porţiuni dintre carlingi (spporţi) 
S, se micşorează după relaţia: 

J. 

Tabelul '.3.1.1 

I m _ 2 I m =3 I m=.( 

",3,95 <5 ,1 5 ,, 5,70 
, 

,,5,30 <S,30 " 9.00 

in care : ,) 

y - distanţa pină la P.D. a secţiunii examinate, 

.: (m), dar maxim.2:.. S, . . 
2 

'9.3.6 Secţiunea inimii {fără decupăTi) a 
fiecărei carlingi ş i a carlingii centrale trebuie să 
{ie cel puţin: 

S .. - 0, .. 06 ~.n, ~cmIJ. 

Cu .cr.eşterea .di stanţei laţă de col ţul 
containerului secţiunea se pO;lt e mi.cşora cu: 

.6.S.= 2S • ..!!!.. [emil -, 
!Ia .tTecerea peste fi ecare varangă cu inimă , dar 

maxim ~ S,' . 
2 

.' 

.,. 
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Anexa 1 

PROBE DE ETANŞEITATE 

t .. Cerinţele prezentei diviziuni, se referă 
la Încercarea etanşeităţii invelişului exterior, 
compartimenteloT interioare, inchiderilor corpu
lui şi supra structurii. 

Probele de etanşeitate se efectuează 
prin umplere cu api'l sau cu jet de apă sub pre
siune. Jelui va fi dirijat. pc cit posibil, perpen
dicular pe . porţiunea supusii încercării de .I.a o 
distanţă maximă de 3 rn· 

Presiunea apei din furlun va asigura 
o înălţime a jelului de Q.pă pe verticală de mini
mum 10 m, iar diametrul interior al ţevii de re
fulare va fi de Jminimum 16 mm. 

2 Zonele navei supuse încercătii şi me
todele de incercare a etanşeităt,ii sînt date in 
tabelul de mai jos. ... 

3* Probele de etanşeit.ate .- se vor executa 
numai după terminarea saturării şi predării teb.~ 
nice. 

Inainte de efectuarea probei de etan~ 
şe i tate, suprafeţele ce urmează a fi supuse Incer~ 
cării nu se vor pitura, cimenta sau adalta. Se 
admite totuşi grunduirea construcţiilor, cu ex
cepţia zonelor imbinărilor sudate. 

'" tnainte de lansarea navei, se supun 
probelor de etanşeitate toate zonele navei, care 
după lansare nu mai pot fi vizitate pe ambele 
părţi. Probarea celorlalte părţi se poate executa 
şi după lansarea navei. 

5 Cind temperatura mediului ambiant 
este sub O°C, se permite efectuarea probelor de 
etanşeitate dacă se iau măsurile corespunzUoare 
pentru prevenirea ingheţării zonei supuse probei. 

G Dacă totuşi după probele de etanşei
tate se mai executA lucrări de asamblare, sudură 
sau Indreptare, atunci R.N.R., hotărlişte necesi
tatea şi volumul repetArii probelor de etanşeitate. 

7 Folosirea altor metode in afara celor 
prevăzute in tabel este permisă numai cu acordul 
special al R.N. R. 

Nr'l Zonele navei 

1 

Mdodele 01 normele de 
at. supuse Incenlril Incercare 

1 Plc . rf/e 
Prin umplere cu apil pina. 

1.1 - folosite ca o:apltul superior al aerl$Lril 
tancuri de apil 

1.2 - uscate Prin umplere cu apli plnă 
la puntea dispU$! dtrulupra 
liniei de IncArcarel) 

2 
2.1 

2.2 

• 
'.1 

'.2 

6 

6.1 

• 6.2 

10 

11 

12 

Taflcur-j 
Tancuri 

structuraJo 

'[nncurl 
nestructuTllle 

Tancurile de 
marfă III. nnvele 
clltemA 

,. 

CamparlImtnl~ din 
dublu fund 

- uscate 

- folosite ta 
tancuri pentru 
lichide 

Coftrdo.murllt 

C/Udtle DalDu/elor 
de fund 

- cu spălare 

- fiirA spălnre 

InDelfşul ulufor 
in afora 
tancurilor 

Punlta t;t:pluD 

P~rt/li t/an.Jl 

Suprallruclurl şi 
rufurl 

Fundul nout! 

Imblndrllt prin 
luprapunue la 
l/lutIlful t%/erfor 
fi dubiu ~rdoj 

Ob'UDa/1I 

Prin umplere cu IIpA plnă la 
capAtu l luperior al aerr. 
IlrlP) 

Prin umplere cu !lpl pinA la 
capătul superior II aerl
slrll sali p~apllnulul, lnsll. 
nu mal puţin de 2,5 m 
coloanll. api dusupra punc
tului cel mai de lUI al 
tanculul l ) 

Prin umplere cu apil. plnD. 
deasupra casetei de I:'X-

, panslune, 1ns.'i nu mal 
puţin de 1 m S'J~anA apA 
deasupra punctuluI cel 
mii de IUS al p,',ntli 
tancului respectivi) 

, 
Prin umplue cu apA pinA la 

'0,5 m' coloana apA,' dea
Supra liniei de-lncArc~el) 

Prin umplere cu apA. plnă la 
capiHulluperlor al aerisLrIl 

sau preapllnulul, dar cel 
puţin 2,5 m coloana apA 
deasupra dublului fund 

Prin umplere cu apll. p1nA 
la capAtul luperlor al tu
bului de aerisire dar cel 
~utln 1,5 ~ deasl'pra 
pUhţitl) ţ ~ '>J».r'" 

'1 • 
Prin umplere cu apA, avind 

o coloanA dc apă de 1,25 
ori prulunea de lucrul) 

Prin umplere cu apA, avind 
o coloanli de apă de 
1,25 DI) 

Suoplre cu jet de apă sub 
presiunel) 

Stropire CII jd de apă sub 
preslunel) 

Stropire Ctl jet de apA sub 
preslunel) 

Stroplre cu jet dl:' apă sub 
preslunel) 

Prin umplere cu apil p1nă la 
InAlţlmu. varanllelor dar 
m1nimum 0,25 mi) 

Cu acordul special al n.N.R. 

1) 1n catul executArii unei serii de nlve, la navele ce 
urmeull capului de serie, proba de umplere cu :lpă 
poale II lnlocullil cu proba cu aer sub presiune. Presi
unu de probA va 1\ dl:' 25 kN/m t • 

2) Prob:l cu jet de apA sub presiune ponte 1\ Inlocuită 
prin proba cu petrol şi pral de cretA. Fac excepţie 
Imblniirlie prin luprapunere. 
3) La navele cu fundul .tclat, cu acordul n.N.R., s<: 
poate utl1ita proba cu petrol şi praf de cretll. 
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MOMENTE DE INERŢIE, MODULE DE REZISTENŢA 
ŞI SECŢIUNI 

Anexa 2 

s, 
S, 
IL 0,1 0,2 O,.} O.~ 0,5 0$ 0,7 o. q9 aJ f.I 12 ',3 ~ 1.5 U 1.1 '.1 1,9 

:.: - ~.I ~ f-- J -:; __ ~ ._"- ~L-+-+-r-t-+-f-t-+ 
~41-+-~'t- ~ ." ~ ~ . . ··~~"n_-I- y 
" I I " 

~ 

16 ~ 
';~~H-~~t+~~1-~~t-~t-t-~t-~Y-t-~ 

II ~2r-f-H-r+f-~f-r++-t-~t-t-*-t-+-f-r 

l°r-r-»-rrr-~r-rrt-t+t-t-~t-~+-~ 
'~I--'Ht--!++--tt-t~H-t1I-t--+-/t--+--HI-!-+-+l-+-+-1+-+ 
,.6I-+-JI--t+HIH---i/--+-H-+!++-+--V-I/-+-+-J4-+-,\--l
·.>H-IH-Hf-HHf-Hf-f-f-I-f-Hf-t-1-+1-I 
~~-1~~~1-#-~t-~~-+~/+-t-~-

III •. O Hc-IHcHHf---JH;I--t+-I--HI--r-tf-f-H~I--t+HI-t-
~4f-l--+--II-+-I+-+f++--+I-+-I-+I+I+-+-/'--+--HI+-I---ţ--+-+
~.H--I-I~-+-r-~f-r-f-V-f-~r-f-r-t-I-+f-r-hf+ 

C; I I I II / ~~-
J.2~-It--+-ti---I-1fr-H1H+t-t-/ft--+-+--H+t-1 ~'~,Lf--
J.O H--n- --tt---'t-1H/'-t-t+I-+-ffl-+--tf-t-+:;+t--+-1f---cf-f-A-+--1 I / / 

'. I I / 1 1/ / / V 
1. I I / / / V./ /' S, -supra{ah.",i-tIPcnZli celei 
I 2 rrlol /TJ(Jrl C/11", '. 

, II / / / / / V,,/ V Sr :c~ t;!f6en", ce/CI 

1,0 / / / /' /' 'r JUf>'T'fch mi,,,,j ' em ' 
oa -I.-"-!7"'q...".f<"-+-+-+-+-+-+ n- ",:,fanil> o'mm, renfrde " 1///// // /' ,/ de 9,,",,1rIk ale }>/<7f~nfi cm 
o. '////~I-/ // 
:;_~~~V 

0.' 02 0.3 O,t, 0.5 0.. 0,1 O,~ 0,9 ,,O 1./ f.2 ',J /, 1., I,S 1.6 1.1. I~ 1.9 ~() 1,1 2,2 ~ 
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· ,. : ,. , 
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1, PRINCIPII GENERALE 

1.1 DOMENIUL DE APLICARE 

1.1.1 Prezenta parte a Regulilor se apli c1i 
instalaţiilor, echipamentelor ş i doUrjlor nave
lor de nayigaţ ic interioară. pentru zon~le de na
vigaţie 2 şi 3, cu exceplia navelor cu aripi portaute. 
pe pernă de aer şi a hidroglisoarelor. Aplicarea 
cerinţelor la navele din zona de navigaţie 1 va 
face obiectul unui acord special al RNR. cu 
excepţia cazur:tlor com'coile prin Reguli. 

Caracteristicile zone lor de navigaţie sint in
dicate la 2.2.3.1 partea 1 "Clasificarea". 

1.2 DEFIN IŢI Î 

Defin i ţiile ş i noţiunile folosite in 
terminologia genera l ă a Regulilor sint menţionate 
in "Reguli generale de supraveghere," şi in partea 
1 "Clasificarea", 

to prezenta parle se rolosesc şi ur
mătoarele definiţii: 

1.2. J Dimensiunile principale şi pe.scajul 
Dani 

. 1 Jndlţ imea de construcţie a navei "D" 
distanţa măsurată pe vert icală la mijlocul 

navei, de la suprafaţ a superioară a chilei plate. 
sau de la punelul de intersecţ ie a suprafeţei 
inteţioare a învelişului exterior cu chila masivă , 
pină la intersecţ ia feţei superioare a traverse; 
punţii superioare cu bordajul. sau pină la punctul 
de intersecţie al liniilor teoretice prelungite ale 
punţii superioare şi bordajului (in cazul imbin ării 
rotunj ite a centurii cu Iă crim ara). 

.2 Lungimea navei . .,,1:. " - distanţa mă-
surată Între perpend icularele duse la extremi
tăţile liniei de incArcare. In cazul unor forme 
neobişnuite , ale extremitţilor pupa sau prova, 
determinarea lungimii "L" face obiectul unei exa
mină~i speciale a RNR. 

.3 Ptscajul navei .. d" -distanţa măsu-
rată pe verticalA, la mijlocul navei, de la raţa 
superioară a chilie i plate, sau de la intresecţia 
suprafeţei inlerioare , a invelişului exlerior cu 
chila masivă, pinA. la linia de in cA rcare. 

.1" Ldţimea navei .. B" '- Biţi ,mea ma-
ximl!., măsurată la mijlocul navei, Inlre feţele 
exterioare ale coastelor. 

1-1117' 

1.2.2 Suprns tructuri ş i rulnri 

.1 SlIprastrucluTli - construcţ ia punta-
Iă, situată pc puntea su per i oară. care se ex
tinde de la UII hord la celălalh ' sau (',are se afl ă la 
o distanţă faţă de unu! din borduri, de cel mult 
0,04 din l ăţimea navei ,.n". 

.2 Rllf - construcţia pu.ntată, situatli. 
pe puntea s uperioară. sau pe puntea supras
tructurii, ca re se află la o distanţă mai mare de 
cel puţin 0,04 din lăţimea navei "B " de la 
unul din horduri. Rufuri!e pot u"ca upul sau 
mai multe et3je. 

1.2.3 1~ lanşe it !, te, 

.1 Etanş la stropi -, caracteristica unui 
d ispozitiv de Închi~ere din oper:a moartă, sau 
element de conslrucţ ie , prin care apa nu pătrunde 
in caz de ploaie intensă sau valuri pe p unte. 

Incercarea etanşe i tăţii la stropi se 
face la lei ca incercarea etanşeit.1l.\ii la apă . dar 
in acest caz se admite pătrund erea unei mici can
tităţi de apă prÎn aceste dispozith·e. 

.2 Etallş la apă - caracte ri!!tica unui 
dispozitiv de inchidere. sau element de cons
tructie, prin care apa nu pătrunde, la presiunea 
Îndicată sau În timpul încercării la un jet de 
apă produs de o ţeava de refulare. 

Diametrul orificiului ' de> ieşire al 
ţe ..... ii de refula re trebuie să fie de cel puţin 16 mm, 
iar presiunea apel in furtun treBuie să asigure 
un jet de apă cu o in ălţime de cel puţin 10 m; 
stropi rea se fa~e de la o distanţă de cel mult 
3 In de la porţiunea de · incercat. 

1.2.1" .'untea.. de bord liber - puntea etanşă 
de calcul pină la care se extind pereţii etanşi. 
Această punle poate avea una 'sau mai multe 
trepte. 

La navele cu puntea discontinuă, par
tea cea mai de jos a punţii şi ,. prelungireâ 
ei paralelă cu partea superi oară a I pun ţii se 
consideră ca punte de bord liber. . 

1.3 VOLUMUL SUPRAVEGHERII 

1.3.. Principiile generale prh:ind suprav~
gherea insta l aţiilor, echipamentelor ş i dotărilor 
' navale sint expuse in .. Reguli generale de supra-
veghere" şi in partea 1 "Clasificarea". " 



 
 
 
 
 

114 Partea III - Instalaţii. echţpamente şi uotifri 

1.3.2 UrmA.toa rele elemente ale instalaţiilor. 
echipamentelor şi dolărilor s int supuse supra
vegherii RNR in timpul execuUlrii lor : 

1.3.2. 1 instalaţi a de gu\"ernare 

.1 axul cirmei; 

.2 pana CÎrmei (sarranul); 

.3 etambourile demontabile; 

.4 pivotii cirmeij 

.5 piesele dc fixare fş uruburile imbi
năril o r CII flanşe). 

1.3.2.2 instal~ţia de ancorare 

.1 ancorele avind masa de 35 kg ş i mai 
mult; 

.2 l an ţurile de ancoră avind calibrul 
() mm ş i m ai mult sau cablurile de ancoră. 

1.3.2.3 instalaţia de manevră ~ i legare, 

.1 parimele vegetale, metalice' sau sin
tetice de manevrli. şi legare. 

1 .3.2." instalaţia de remorcare ş i Împingere 

.1 parime de remorcare; 

.2 cirlige de remordre cu un efort la 
tracţiune de 10 kN ş i mai mult; 

.3 instalaţiile de cuplare pentru impin
gerea navelor. 

1.3.2.5 mijloacele ş i instalaţiile de salvare 

.1 vrstele ş i co lacii; 

.2 plutele; 

.3 Mrdle; 

.4 aparatele plutitoare; 

.:; gruile ş i vindurile bărciloL 

1.3.3 Supravegherea RNR, la executarea 
următoarelor elemente ale inst:d aţiilor, echipa
mentelo r şi dotlirilor na .... ale, se limitează DU

mai la av izarea documentaţiei tehnice respccth'ţ: 

1.3.3.1 insta l aţia de guvernare 

.1 balarpalele cirmei i 

.2 laglirele axel or cirmei ; 

1.3.3.2 instalaţia . de ancorare 

.1 instala\ia de tinere la post: 

1.3.3.3 instalaţia de mancvră şi legare 

. 1 ba holele de manevră, tacheţ ii, ure
chile de ghid are, năril e, rolele de ghidare ş i stopele: 

1.3.3A In stalaţiile de remorcare şi împingere 
i . . 1" ' .:;ll 

.1 bjnlelc~; babnlclc, ure.chile de ghidare' 
nările ş i sto pele de remorcare; 

.2 piesele pentru fixarea cirligelor de re
morcare In corpul na vei; 

.3 cu rbel e pentru parimelt. de remorcare 

1.3.3.5 
defilor in 

dispozitivele de Închiderea deschi
corpul navei, suprastrucluri şi rururi 

•• hubl ourile, ferestrele ş i luminatoarele 
de punte; 

, 2 spiraiurile. inchiderile din punte ş i 
uşile exterioare . 

1.3.3.6 diferi te alte instalaţii şi echipamente 
.1 scările interioare ş i ~xterioare; 

.2 balustradele. 

1.3.4 Pentru toale elementele menţi onate la 
1. 3.*. şi 1.3.3 trebuie să se prezinte la RNR: 

. 1 planul genera l al instalaţiei; 

.2 ca lculele (nu se ştampi lează); 

.3 planurile suba nsam blurilor ş i piesclor, 
da că' ele nu se execută conform standardelor 
acceptate sau cond i ţiilor tehnice aprobate de 
RNR; 

.4 descrie rea tehnică ş i alte documenM 
taţii necesare pentru mijloacele de salvare. 

1.3.5 Piesele instalaţiilor , echipamentelor 
şi dotărilor. specificate in tabelul 11.3.5, precum 

Tabelul 1.3.:> 

N'I crt. 
Denumirea I Piese brute 

I Axele elrml·lor, inclusiv PI~ lorjah. din otel 
lIanşele lor Piese turnate din oţel 

2 Ple5('le ~nd clrmd P ieSe forjate <lIn olel 
Plne turnate din otel 
TabU lamlnată din olel 

3 Etnmbollrlle demont:J.hile Piese forjale din oţel 
ale clnnelor. InclU$I" Piese turnate din 01 ("\ 
fla",d~ lor 

, Plvoll! etrmelor Piese fOfjate din aici 
Piese turnate din oţel 

, PieSele <le filtn re (~uru- Piese fafJate <lIn olel 
burl , plullţc) Protile din oţel 

G Clrllgrle de remorcare şi Piese lorjate din oţd 
piesele pentru' flX llrea Tablă lamlllntă din oţel 
lo r la corpul navei Profile din olel 

7 Ancore , Pine fotjate din olel 
PieSe turnate din oţel 
T::tblii laminaU din otel 

8 Lanţuri d~ nncor~ ,1 Oţel rotund 
alte lanţuri Piese t urnate din olel 

"'·aI4 : 

, 
1) Folosirea a.ltOT materiale p~ntTu piefo('le brute men-
ţionate eon$[ltul~, In f1tCllre cal. In parte, obiectul 
untl ~"amlnMI sprcla1e a RNR. 

otel 2} Ples~le fQrJatc din old pot fi !nloculte '" lamlnat Rv! nc) c.lLamclrul pinA 1a. _150 mm. , 
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şi materialele penlru confectionarea mijloacelor 
de salvare, urmează a fi supuse supravegherii RNR 
pentru verificarea respectării cerinţelor din partea 
A~XIII "Materiale" şi partea A-XIV "Sudarea" 
din Regulile pentru na ... ele maritime, precum 
şi din partea VIII ~Maşini şi mecanisme" 
din Regulile pentru clasificarea şi construcţia 
navelor de navigaţie interioară. 

1.3.6 Următoarele instalal;ii şi echipam~nte 
sint supuse supra\"egherii RNR in timpul con~ 
strucţiei navei; 

.1 

.2 

.3 .. 
instnlaţia de guvernarei 

instalaţi a de aneorarei 

instalaţia de manevrăş'j legare; 

instal;i ţia de remorcare şi împingere i 

.5 instalatiile şi mijloacele de salvare; 

.6 dispozilivele de inchidţrea deschi~ 

derilor in corpul navei, suprastructuri şi rufuri; 

.7 instalaţii ' ş i echipamente diverse, indi-
cate in diviziunea 8. 

1." INDICAŢ II GENERALE 

1.4.. Intărituriie pentru gheaţă prevăzute 
in prezenta parte a Regulilor se referă la navele 
cu semnul "GOI (din simbolul clasei). 

Caracteristicile penfru sem nul "G" 
sint date in partea 1 "Clasificarea". 

1.4.2 
lichide 
admite 

" 

Pe na\'ele care transportă in tancuri 
inflamabil e, de categoria 1 şI!!, nu se 
instalarea diferitelor mecanisme direct 

. , 

pe punţile care formează plafoanele tancurilor 
de marfă şi ale tancurilor de combustibil. 

In acest caz, mecanismele trebuie să 
rie instalate pe postamcnte speciale, a căror 
construcţie să asigure circulaţia aerului sub me
canisme. 

, .. EFORTURI UNITARE EFECTIVE 
Ş I REZISTENŢE ADMISIBILE 

1.5.1 In prezenta parte a Regulilor, prin 
efort unitar efectiv se inţelege efortul unitar 
re~us ~ .. " calculat cu (ofir ula 

a, ... - Va'+3T· IN/mm'] (1.5.1) 

in care: 

a - efortul unitar normal in secţiunea 
considerată, {N;mm'l; 

'1' - efortul unitar tangenţial in sec
ţiunea considerată, [N/mm ' ]; 

Verificarea condiţiilor de rezistenţă 
trebuie sli. se facă la aceste eforturi unitare 
reduse. 

1.~.2 Rezistentele admisibile, cu care sînt 
comparate eforturile unitare reduse la verifica
rea c~mdiţii1or de rezistenţă, sint date in pre~ 

lenta parte a Regulilor sub formă de fractiuni 
din limita de curgere a materialului folosit; totuşi, 
n cazul cind nu se menţionează altfel, \'aloarea 

limitei de curgere nu trebuie să (,ie mai mare de 
0.7 din rezistenta de rupere a materialului res~ 

pectiv . 
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2 INSTALAŢI" DE Gu,vERNARE il. 

2,1 GENERALITĂTII 

2.1.1 Orice n",vă. cu ~xcep\l~ barje)or 
purtate şi şlepuriJor Impinse, na ve lor fără pro
pulsÎ~ ale flotei tehnice, construcţiilor plutitoare 
fărâ propulsie ş i navelor staţionare care se ex
ploatează permanent la mal sau pc ancore de 
fQrp mort, trebuie si aibă o instalaţie ,d.c gu
veoare sigu'ră. care să garanteze, manevrablhtatea 
şi stabilitatea de drum necesară. 

Asemenea instalaţii pot fi: cu cirmă. 
ajutaj oricntabil , propulsat cit paiele \'crU
ple şi alte, instalaţii aprobate d; către RNR. 

2.1.2 Prezenta diviziune se aplică numai 
n stalaţi ilor de guvernare, 3\'Înd cirrnă obişnuită,I CU 
SIlU făr1'l profil hidrodinamÎc. Instalatiile de gu
vernare avind cirme speţj,~le neobişnuite, pre-cum 
şi 'propulsori Cli pal,ete verticale, inSt'atati!,1e 
cu a jutaf orien tabil şi alte instalaţii vor ' lorma, 
tn fiecare caz, obiectul unei examinări speciale 
a RNR. 1 I, 

2.1.3. Diferitele a nsimbluri şi detalii ale 
Il\~talaţiei de guvernare, precum şÎ diferitele părti 
ale mecanismelor nepreYăzute 1n pruenla div; ... 
ziune . vor corespunde standardel or acctpta,ţe tie 
HNR şi cerinţelor din partea VII I "Maşini 
şi mecanisme". 

2,1.4 Parametrii i.ni\iati de calcul. deter
minaţi În prezentul capitol. sint \'alabili numai 
pentru alegerea elementelor constructive ale cîr
melor obişnuite ş i ajutajelor orirntabile cu sta
bilizatoare fixate rigid şi nu poUi rolosiţi la de
terminarea caracteristicilor finale ale dispoziti
velor de acţionare il cirmei. RNR nu reglemen
tează metodele de determinare a acestor carac
teristici, iar calculele respective nu vor fi supuse 
acordului său. Caracteristicile menţionate. ale dis
.pozitivelor de acţionare, vor fi verificate de HNR 
in timpul probelor de marş ale na\'ei. În sensul 
concordanţei Cll 2.4. 

2.2 PANA CIR.\IEI (SAFRANUL) 

2,2, 1 Grosimea s a tablelor invelişului unei 
pene de cirm6. cu profil hidrodinamic. va fi cel 
pulin cea rezultind din formula: 

$=-=m k V 120"+2 500d (mml 
R," 

(2.2.1 -1) 

·'0 
in care: 

m este cea mai mică din distan
ţele intre nervuri le orizontale , sa u intre diafrag-
mele vcrticale, m: ' )n 

k - coeficientul dat in tabelul 2.2. t; 
v - viteza conrorm pct. 2.3. t ; 
d - pescajul maxim, m: 

R,u 
a materialului 
.. < 

n 
intre nervurile 
verticale, m. 

- limita superioară de curgere 
im'elişului cirmei, N/mm l : 

- cea ~ai ' ~are dint;e distan\el~ 
orizontale, sa u, intre diafragmele 

Tnbelul :!.~. I 

" /rn _,_1_1_1._' 1.' , , 
-=- ' , ~ .. I I"j k 1.72 2,13 2,'1!l 2,12 .. 

Pentru valori interrriediare ale ra
portului In /m. cooeficientut k se dE1t~rmină pri~ 
interpol are liniară. t 

l n" to3.te cazurile, groSiijlea table.lqr 
Invelişulu·i cirmei nu trebuie să fie m ai mică 
de: 

(romi (2.2.1-2) 

Însă in nici un caz mai mică de 3 mm, in care: 
L - lungimea navei, m. 

2.2.2 La cirmele cu profil hidrodinamic. 
grosimea tablelor care Închid pana, la partea 
superioa.ră şi cea inferioară, \'a fi de cel puţin 
1,.1 ori grosimea invelişului penei conform 
2.2.1. 

2.2.3 In velişu l trebuie să fie ÎnUril la in
lerior cu nervuri orizontale şi diafragme ver
ticale a căror grosime nil trebuie să fie inferioară 
grosi mii invelişului penei conform 2.2.1. 

Nervurile orizontale ş i diafragmele 
verticale trcbuie să aibă un număr suficient de 
decupări, pentru scurgerea liberâ a apei care 
pUrl1nde in structura cirmei, iar in tablele de 
inchidere se vor prevedea do puri de evacuare, 
din material rezistent la coroziune. 

2.2.1 Dacă imbinarea penei cîrmei cu axul 
cirmei se face cu ajutorul f1anşelor orizontale 
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(~ul C;îrmcb nu pătrunde in pana cirmei) atunci, 
in afară de celelalte Icgliluri intre flanşe şi pana 
cirmei, sub cxtremităţile prova şi pupa ale (lanşei 
penci, se "or pl'evedea cite o diafragmă vcr
ticală. 

Diafragma prova trebuie prelungit1\. 
il\ jos cel pulin pină la jumătate din înălţimea 
penei. iar cea din pupa va fi dispusă pc toată 
Înăl tiinea peneL 

" , Grosime; ţieeărei diafragme "a fi 
cel puliri de două ori grosimea invelîşului renei, 
conform 2.2.1, 

"2.2.t'f Grosimea s n· tablelor invelişului pcnei 
unei cirme plate (nepPl,fiIale) trebUie să rie eel 
puţin: 

'[ s =<1,25 '\1':[ J {m,[~] 

insă in nici un eaz mai mică de 5,5 mm. 

L este lungimea navei, m. -

2.2.G La cirmele plate ,modulul de rezis
tcnpl. W, al nervurilor orizontale (Ură nşia de 
tablă adiţional1\.) În imediata apropiere a axului 
de rotire a penei cirmei, se va determina. pentru 
fiecare ner\"ură in parte, 'cu formula: 

"' ..., [em'] ., (2.2, 6) 

in care: 

distan(a diy.tre netvurile cirmeî. m; 

11 distanţa dintre marginea dinspre pupa 
cirmei şi axul de rotire, m; 

viteza maximă co'n'form 2.3.1; 

R'1l lim.iţa s~periQară d~, curgere a materin
n.r.lui Jolosit, N/mm·~ 

La cJrmele ş.1ej)urilor, acest modul de 
rC1.isten\ă p02te fi micşorat cu 29%. 

IIlălţimea ner,vuril9r orizontale poate 
fi redusă t.reptat pînă la , jumăt.ate, la marginea 
dinspre pupa a pCJ,lei cirrilei. 

2.2.i Grosimea tablelor învelişului penei, de
terminată conform 2.2.1 'Sau 2.2.5, precum şj 
modulul de rezistenţă al nervuri lor orizonlale 
determinat conform 2.2.6, trebuie miirită cu 10% 
la I;lavelc avind in simbolul de rlasă sem nul 

"" "y' , 
2.2.U', La remo rchcre şi îrnpin~ătoar('. , gro
simea tablelor in ... elişului renei cirmei, determi. 
naLă conform 2.2.1'-5au 2.2.5 şi majorată conform 
2.2.7, se va mări cu lO%J iar modulul de retis
tenţă al nervurilor Rri:r;qntale/ determinat con
torm ~2.2.6 şi majoraţ conform, ~17.7, se va llllil! 
cu 2Q%. 

2. 2.~ La drmele nedispuse in curentul eli ~ 
eilor, precum şi la cdle de la şlepuri, grosimea 
tablelor invelişului penei cirmt"i, dctcrm~ 
conform 2.2.1 sau 2.2.5, poate fi micşorată. cu 
10%. 

2.2.10 Cirmele vor trebui să fie amplasate 
deasupra liniei de bază a navei. astfel incit să 
se excludă posibilitatea avarierii prin lovirea 
de fundul apei. cind nava este apupată. 

2.3 AXUL Ş I PIVOŢlI e lRMEI 

2.3.1 Diametrul capului ax.ulu i cirmei d. 
DU trebuie să fie mai mic de ': 

~n care: 

A 

r, 

" 

d. _ S,6S ll -;;-:;; [cmj 
Y R,II 

suprafaţa penei cirmei. n:'; 

(2.3.1) 

distanţa Între centrul de greutate .··.lI 
suprafetei cirmei şi axu l de rotire, 'fn; 

nu trehuie să fie mai' mic de 1/3 din dis
tanţa rT)edie între axul de rotire al eirmei 
ş i marginea dispre pupa a l penei clr~ei 
(fig. 2,8.1): 

Ft/I - limita superi oară de curgere a ma·terialu· 
lui axulu i cirmei, N'Jmm s • 

" 
Fig. 2.3.1 
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v 4J viteza maximă a navei la marş inaÎnte. 
insă cel putin <'gală cu: 

0-1I,I"\! j,~' jkm foră] 
in care : 
P puterea totnUI. Ia elice. dcdusă din putt'r,ea 

nominală a motoarelor principale, kW; 
6. deplasamentul navei, la pcscajul corestnin
zălor liniei de incărcare, t. 

Pentru impingătoarc. se ia suma de
plasamentel or impingălorului ş i celui mai mare 
şlep pre,răzul pentru împingere. Pentru navele ' 
Ilcpropulsale, viteza v se ia egală cu cel puţin 
8 kmforă. 

La cir mele dispuse in curentul elicei, 
dJgmetrul do trebuie să fie majorat conform 
2.3A 

Diametru! ca pului axului cirmei d •• 
determinat conform formulei 2.3.1 ş i majorat 
conform 2.3.4, Se' va {olosi la dimensionarea deta
liilor de acţionare a cirmei, in conformitate cu 
prescripl iile din partea VIII "Maşini şi meca
nisme", 

2.3.2 Diametrul d l al axului unei 
sprijini t in lag1\re deasupra şi dedesubtul 
nu trebuie să fie mai mic de: 

Icm] 

in care: 

C.-2-( :~ r 
conform 2.3.1; 

cirme 
penei 

(2.3.2) 

It distanţa intre mijlocul lagărului infe
rior al axului cirmei ş i marginea supe
rioară a penei. m (fig . 2.3.1): 

111 distanţa intre mijlocul lagărului infe
rior al axului cirmei şi mijlocul primului 
lag~r de deasupra penei, m (fig. 2.3.1). 

2 .3.3 Diametrul d" al axului unei cirme 
compensate suspendate, nu trebuie să fie mai 
mic de: 

in care: 

, 
d,-d.Y C, (cm] 

'. 
(2.3.3) 

C,= 1/ 1.33 h~+r~ (m] 

conrorm 2.3.1; 
distanţa intre centrul de greutate al 
aTlet Clrmel ŞI mijlocul primului lagăr 
al axului cirmei deasupra penei, m 
Wg. 2.3.1). 

2.3.4 Diametrul axului unei cirme dispuse 
in curentul elicei trebuie să fie majorat. faţă de 

cel calculnt, cu o mărime care se determină con
form fbrmuloi : 

:!tf I~:, r (1·'- 2~·) 1%1 (~.3.') 

in care: , 

R raZa elicei. dar mI mai mare de ([ - r~). m: 
1 J'unghnea medic a cirmei. m (fig. 2.3. 1); 
T I di51anţa dintrc axul de rotire al cirmci ş i 

marginca dispre pron a cirmei, m (fig. 
2.3.1). • 

2.3.:> Diamel{ul nxului unei cirme dispuse 
in pupa ajulajulu i elicei se va 1pări cu 10%. 
peste majornrca conform 2.3..1. 

2.:J.f; La navele avind in simbolul de clasă 
semnul "C", dinmetrul axului cirmei trebuie să 
fie m!irit cu 10%. peste majorarea conform pcl. 
2.3.4 sau 2.3.5. 

2.3.7 La 1I:l\"cle cu mai multe elici. se admite 
micşorarc:. CII 5% a diametrului axului la toate 
l;irmelc. 

2.3.U Dacii eehea sau sectoru l cirmei se 
a[lă la distanţa 1/ deasupra lagărului superior 
al axului cirmei, atunc i diametrul axului d, in 
dreptul ac('stu i lagăr nu trebuie să fie mai mic 
dc: 

in care: 

, 
d. -d,VG. loml (2.3.8-1) 

do diametrul capului axului cirmei cu majorăli
le conform pct. 2.3.·1 sau 2.3.5, cm; 

lunGimea cehei sau raza sectorului cirmei, 
cm (fig. 2.3.1); ) 

Il _ distanţa Între mijloc.ul lagărului superior 
• al axu lui cirm~i ş i mijlocul bucşei de fixare 

pe ax a ec he i sau a sectorului, cm (fig. 2.3.1). 

Pe porţiunea din distan~a Il arJaU 
intre marginea supe rioară a lagărului şi a bucşei 
echei sau sectorului, diametrul d, poate fi micşo
rat treptat pină la valoarea diametrului do· 

In caz\l1 cind distanţa intre lagărul 
cel mai de sus al axului cirmei şi l agăru l imediat 
inferi or este mai mare decit Il, diametrul d~ -
incepind de sub lagărul superior - poatţ fi mic
şorâ'l treptat pînă la valoarea diametrului cerul 
pentru l agăru l imed iat inferior. 

Dacă distanţa dintre cele două lagăre 
este mai mică decit distanţa u. atunci reducerea 
treptată a diametrului d. trebuie efectuată astfel, 
incit diametrul d l sau d, (inclusiv ma.io~ări1e 
acestor diam,etre) să fie obţinut numai la V (Iis
tanţa egală cu Il. 

In afară de aceasta, pentru cirmele 
montate pe arbori prin pană, diametrul d, trebuie 
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sa se \"crifice la solicitarea maximă produsă de 
nc tionarea cirmei, cu ajutorul formulei; 

, 
da= 22Y .\fIC~ [cm) R., (2.3.8-2) 

in c:::tre; 
.lI,[ I - momentul de tors iune m:::txim dezvoltat 

de ac~ionarea cirmei pc arborele exam inat, 
kNm. 

In cazul exislen\e i unor dispozitive 
care să limiteze redistribuirea sarcini; acţionării 
pe ceilalţi arbori ai cîrmelor, aslfcl incit momentul 
pe arborele unei cirme separate să nu poată 
depăşi momentul nominal aferent, "-erificarea eu 
formula- (2.3.8-2) nu este nt'cesară. 

2.3.9 Pe porţiunea intre marginea ~upe
rioară a primului lagăr de deasupra pe.nei tirmei 
ş i marginea infe ri oarA. a lagărului su perior al 
:axului cirmei, diametrul d, sau da (cu luarea in 
considerare a m'ajorărilor respective) poale fi 
redus treptat astfel: 

- in cazul unor clrme susţinute la 
partea inferi oarA., di a metrul d, poate fi micşorat 

treptat pe toală distanţa intre l agărul tubulu i 
clambreu şi marginea inferioară a lagărului su· 
perior, dar nu mai puţ in de \"aloarea diametru lui 
( /0 (luînd in cQns iderare majorărite respective); 

- in cazu l unor cirme suspendate, 
diametrul d, trebuie să fie păstrat pe porţiunea 

egală cu 0,2 din distanţa intre mijlocul lagărului 
tubului etambreu şi mijlocul primului lagăr de 
deasupra etambreulu i, iar din acesl puncl. pe 
po r ţ iunea p i nă la marginea inferioară :\ lagărului 
superio r , poale fi redus t reptal pînă la yuloarea 
diametrului d, (luind in considerare majorările 
respect ive). 

In cazul cind axul eirmei se. p~elun
geşte' pînă la margi.t;lca inferioară a penci Clrmel , 
diametrul capăt ului infcrior al axului cirmei 
poate fi micşorat astfel: 

- la cirmele cu reazem sub pană, 
pină. la 60 % din diametrul d, (0,6 d l ) ; 

- la cirmele sus pendate, pină la 
40 % din diametrul d l (OA d.). 

T recerea de la lIU diametru la al t ul 
trebuie să se efectueze treptal. cu o rază de racor
d are cit mai mare. Trecerea 'de la ax la flanşa 
de îmbinare cu pa na cirmei trebuie să se facă cu 
o rază de racordare de cel putin 0, 12 din di ametrul 
axului, 

2.3.10 Dacă. imbin area axului cirmd cu pana 
se face cu flanşe orizontale. dia metrul bul oa nelol' 
de asamblare d. "a fi cel putin: 

el.=O,61 d V+ [em) (2.3. 10) 

in care: 
,1 - di :llnetrul el, sau dl al a;..:ului d rmei con· 

form 2,3,2 sau 2.3.3, cu major:'"trile necesare, 

cm; 
numărul buloanelor de asamblare. 

Numărul buloanelor de asamblar~ va 
fi de cel putin 6. Distanta de la cenlrul unui 
buion pină, la centrul nan~ei va fi de cel puţin 
0,7 din diametrul dl sau d. al axului cinnei, con· 
form 2.3.2 sau 2.3.3 . 

Pentru cirmeie al căror ax esle soli· 
citat la torsiune şi incovoirre. se mai cere ca 
d istanta de la centrul unuj bui on pină la planul 
diametral al penei să nu fie mai mică de 0,6 din 
di ametrul axului cirmei in dreptul l agărului, de 
deasupra penei. 

2.3,11 Toate butoanele trebuie să fie c:alibrale 
şi să (ie asigurate conl ra autodt'şurubării. 

Dacă, intre suprafe\ele de co nt act ale 
hnbinării prin llanşe , se prevede pană de păsuire. 
atunci se considcră suficient ca numai două 
buloane să fie calibratl'. 

2 ,3.12 Grosimea fI:mşe l or de Îmbinare nu 
t-rebuie să fic mai . mică decit diametrul buloa
nelor d •. Centrcle găuril or pentru butoane l rebuie 
să se afle la o distanţă de la marginile exterioare 
ole flanşelor dc cel pu ţi n 1,2 din diametrul buloa
llelor. 

2.3.13 Dacă imbinarea axulu i cu cinna este 
conică, atunci lungime:::t de lucru a părţii coni ce 
a. axului cirmci nu trebu ie să fie mai mică de 
1,5 ori diametrul axu lui cirmei, iar conicitatea 
trebuie să fie Între 1;10 şi 1 :12. 

tmbinarea conică va fi pre\'ăzută cu 
pană longitudinală. Filetul porţiunii filetate 
o' axu lui cirmei trebuie să fie fin. Pi uliţa trebuie 
să fie asigl1rată contra autodeşurubă rii . 

2.3.14 Dacă axu l cirmei nu este dintr-o 
s i ngură bucată, părti le sale componcnte trebuie 
sA fie Îmbinate print-un cu pl aj cu manşon. Păr
tile cup lajulu i trebuie să fie îmbinate cu cel 
puţin 8 buion ne. 

Af'Îa tolală a secţiu ni i trans\"ersale 
a buloanelor trebuie să fie de cel puţin 0.-14 (l', 
d fiind diamelrul axului cirmei la locul de îm
binare. 

Gros im ea fiecărei flanşe a cuplaj ului 
nu trebuie să fie mai mică de 0,3 din diametrul 
a~ulu i cirmei la locu l de Îmbinnre. 

Pentru descărcare a buloanelor, tre
buie să se prevadă pană. 

Cen t rele gauril or pentru buloane tre
buie să se afle la o distanţă , de la marginile ex
trrioare ale flanşelor, de cel puţin 1,2 din diame
trul butoanelor de asamblare. 

2,3 ,15 Diametrul .d, al pi\'o\i\?r fără bu cşă 

şi al pivoţilor cu bucşli, inainte de montarea 
acesteia , trebuie să fie cel puţin: 
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in' eaTe: , 
Rz - reacţiunea in ' reazcme, determinatl'i in 

" funcţ.ic de tipul cirmel; prin distribuirea 
- sarcinii de calcul R a 'cîrmei pe fiecare 

din renzeme, corespunzător poziţiei cen
trului de greutate al suprafet,ei cirmei; 

R<ll limi\a superioară de curgere a materia
lului pivotului, Nfmm l

• 

Sarcina de calcul .R a cir mei se va 
lua cel putin egală cu: 

R =39,2 Avl [NI 

in care; A, v - cOJ}form 2.3.1. 

(2.3.15-2) 

, Pentru cir'mele dispuse în curenlul 
elicei, viteza navei v se va lua mărită cu 3Q%. 

2.3.16 Lungimea porţiunii conice a ' 'Pivotu~ 
lui , prin care se fixează in balamaua cirmei sau 
în călcîiul etam boului, nu trebuie să fie mai 
mică decit diametrul pivotului d" iar conieilatea 
trebuie să fie intre 1 ;10 şi 1 :12. Poftiunea co
nică a piyolului trebuie conlinuată printr-o 
formă ciiindrică fără trepte. 

Lungimea de lucru a porţiunii cilin
drice a pÎ\'otului trebuie să fie cel puţin ' egală 
eu diametrul pivotului împreună cu bucşa, dacă 
aceasta există, şi nu mai mare de 1,3 ori acest 

diametru. 

2.3.17 La toate nayele. avînd in simbolul de 
clasă semnul "G", diametru! de calcul al pivo
ţilor trebuie să fie mărit cu 10%. La impingă
toare şi remorchere, diametrul pivo\ilor, deter
minat conform 2.3.15 şi majorat ca mai sus, 

trebuie să fie mărit cu Încă 10% . 

2.3.18 Grosimea peretului balamalelor cÎr

mei, situate J;le e'tamboll, trebuie să fie cel puţin 
0.Ş5·'·~in diamet~ul pivotului fără bucşă. 

2.3.19 Dimensiunile alese pentru pivoti \'or 
fi 'yerificate la ' presiunea speci[ică, cu formula: 

. • (2.3.19) 

in care: . 

Rz - reacţiunea convenţională de calcul con
form 2.3.15, N; 

71. _ diametrul pivotului inclusiv buc.şa lui; dacă 
există, Însă fără majorările prevăzute la 
2.3.17, cm: 

hb - Înălţimea bueşei pivot.ului, cm. 
, 

Presiunea specifică rezultată nu tre
buie să fie mai mare decit !. valorile indicate in 
tabelul 2.3.19. Il 

Tabdul :!:.:l.19 ~ 

M~tNi?lele fo mlll"\J l"uplurl 
de r r"c~rc 

O\el illux iduhil .$au bronz 
Pt: lemn ik gaiac 

Olel iuoxidahil sau !.>rOll7. 
pe text"lit Suu IX' malc
riale siulrti<.;,· 

0te! inoxidabil pe uron7. 
sau Îllv"r5 

Olcl pc c()rnp(>~i\i<- ' 

antifriclluJle 

la ·lulm:·firr\" Ila lubrcficrc 
cu npă cu. ul"'; 

, 2.4 

Cu .acordul spo.-ci:ll al 
RNH 

n.9· Cu at;lrdul 
~pcciul ni 
RNR 

.1.4 

Folosirea pentru cuplurile în frecare 
a altor matcriale, decit cele indicate in tabel·. 
va forma. in fiecare caz, obiectul unei examinări 
speciale a RNR 

2.3.20 Lagărele axului cirmei, care preiau 
sarcini transversale mari. trebuie să Indeplinească 
cerinţele de la 2.3.19. 

2.3.21 Pentru a prelua greutatea cirmei şi 
a axului trebuie ' instalat un lagăr axial. L ocul 
instalării aCţstui lagăr trebuie să fie întărit 
corespunzător. 

De asemenea, se vor lua măsuri im
potriva deplasării axiale in sus a penei şi a axu
lui cirmei, mai mult decît permite sistemul de 
ac\ionare a cirmei. 

2.3.22 tn locul de trecere al axului cirmei 
prin partea superioară a tubului etambreu trebuie 
montată o presetupă care să împiedice pătrun
derea apei in corpul navei. 

Presetnpa trebuic să fie amplasată 
Î.ntr-1Jn loc permanent accesibil pentru control şi 
intre ţinere. 

Dac? tubul et.ambreu este scos mai 
sus de linia de bord liber, atunci presctupa poate 
lipsi. 1. 

2.4 ACTIONAnEA lNSTALA,T"llLOR 
DE, GUVERNARE;., 

2.4.1 Fiecare navă, cu excepţia cazurilor 
de la 2.4.2, trebuie să dispună de acţionnre prin
cipală şi auxiliară a insl;J,la\iei de guvernare. 

2.4.2 Aeţionarea auxiliară a cirmei nu esle 
necesară În următoarele cazuri: 

.1 dacă acţionarea principală a cirmei 
este manuală şi există acţiol1,are cu eehe de 

avarie; 

,. 
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.2. in cazul utilizării a două sau mai 
multe instalaţii de cirmă (de exemplu cîrme 
multiple, cÎrme cu ajutaje orientabile etc.), cind 
fiecare din ele este acţionată separat de ciLe un 
servomotor şi de asemenea există şi o acţionare 
cu eche de avarie; 

.3 in cazul unui servomotor hidraulic 
cu două pompe hidraulice, acţionate independent 
una de alta {de exemplu acţionare electrică şi/san 
manuală). 

2"'-3 Acţionarca principală, care funcţio
nează de la o sursă de energie, trebuie, să asigure 
manevra de bandare a cirmei, de la 30 grade 
d intr-un bord la 30 grade in celălalt bord, cu o 
viteză unghiulară medic de cel puţin 4 grade 
pe secundă, la pescajul maxim şi la viteza maximă 

de mtlrş inainte ale navei. 

Ţinind seama de condiţiile specifice 
ale anumitor căi naviga bile, RNR poate admite 
şi o viteză unghiulară de bandnre mai mică, 

insă nceasta nu trebuie să fie sub 2,5 grade pe 
secundă, 

In afară de aceasta, acţionarea prin
cipală mecanică a cirmei trebuie să asigure pu~ 
nerea cirmei banda, dintr~un bord in celălalt 

bord, la viteza max imă de marş Inapoi a navei. 

2.~ . '" Acţionarea aux i liară a cirmei tre~ 

buie să fie independentă de acţionarea princl ~ 

pală şi sâ asigure punerea cirmei banda, de la 
20° intr~un bord la 20° in celălal t bord, intr~un 
timp de cel mult ro s.la marş inainte, cu o viteză 
egală cu jumâtate d in viteza maximă a navei, 
la pescajul corespunzător incărcăturii m axime. 

Dacă acţionarea Quxiliarâ a cirmei nu 
intră in funcţiune automat (in cazul defectării 

acţionArii principale), trebuie să se prC\"edă po-

. --

sibililatea unei comutări manuale, simple şi ra~ 
pide, a acţionilrii auxi liare, din orice pozi ţie a 
cirmei, prin cel mult două operaţii efectuate 
de către o singură persoană) in maximum 5 se
cunde. 

Pupitrcle dc comandă trebuie să fie 
pre"ăzute cu semnalizăl'i luminoase. pentru a 
evidenţia funcţionarea şi care anume dintre 
acţi onări este in funcţ.iune. 

2.4.6 Acţionnrea principală a cirmci poate 
fi manuală . dacă diametrul capului axulu i cirmei 
d. nu depăşe~le 150 rom. 

2.5 DISPOZI'{IVELE DE LIlH ITARE 
A UNGHIULUI DE etRMĂ 

2.5 .1 Instala~ia de guvernare trebuie sA 
fie dotată cu limitalori de unghi de cîrmă, care 
să permită punerea cirmei banda in fiecare bord 
numai cu unghiul :;0 şi să satisfacă condiţia: 

pentru acţionarea manuală 

(2.5.1-1) 

pentru acţionarea mecanică. 

(IXO+2D).::;;;~O.::;;; (c.(.o+30) 12.5.1-2) 

în care: 
« - unghiul maxim de cirml\, la care este reglat 

servo mecanismul. 

2..5.2 Toate piesele sistemului de limitare 
a unghiului de cîrmă \'or fi calculate la sarcinile 
co respunzătoare momentului limită de torsiune 
MI. care nu trebu ie să fie mai mic de: 

1n care: 
d, 

)UI =1 1,54 rfoRrrr [Ncm] (2.5.2) 

d iamet.rul capului axulu i cirmei conform 
2.3.1, cm; 
limita superioară de curgere a materia
lului axului cirmei, Nfmm l • 
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3 INSTALAŢIA DE ANCORARE 

3.1 GENERALlTĂT I 

3.1.1 Prezenta di viziune se 
obişnuite, cu sa u fl'lră propulsic 
cum şi convoaiclor impinse. 

a pliClt 1l 3n'lor 
proprie, pre-

3.1.2 Orice navă, cu excepţia cazuril or de 
la 3. l. 3, trebuie sl'l fie prevăzută cu o instalaţie 
de ancaTare uşor de pus in funcţiune. 

3.1.3 Navele staţionare. exploat ate in per
manenţă la mal, precum ş i navcle împinse care 
efectuează curse scurte, cu acordu l RN R, 
pot să nu aibă insta l aţ ii ele anCOTare, cu condiţi a 
asigurării securitAtii lor la stalionare prin alte 
mijloace. recunoscule ca fiind suficiente. Dacă 
anumite condiţii locale de exploataTe impun exis
len ta pe aceste nave a unor echipamente de an
carare, aceste.:t. vor fi la fel ca ale nuYclor fără 
propulsie. 

3. 1.4 Drăgile se echivalează . in ceea ce 
priveşte instalaţia de ancorare. cu navele de 
marfă autopropulsatc. 

~ . I.5 Dotarea cu I instalaţii de ancorare a 
barjelor purtate, a const.rucţiilor plutîtoare cu 
destinaţie specială, a na\'elor neprop ul sate din 
flota de dragure, a nnvelor cu o constructie neQ
bişnuiUi., precllm şi a navelor obişn uite desti
nate exclusiv lucrărilor in condiţii speciale, for
mează, tn fiecare caz ÎIl parte, obiedul unei exa
minări speciale Mn partea RNR. 

3.1.6 Dacă pe 113\'ă, in afa ră de instalaţia 

de ancorare snu altI.'. echipamente prevăzute la 
3.1.2. 3.1.1 şi 3.1.5, mai f'Xistă orice fel de altă 
instalaţie de ancora re . sau echipament (ancore 
de 3yanti sau papionaj. corp mort la docurile 
plutitoarc ş.a.), alund asemeu{'u instalaţii sau 
echipamente de ancorare sînt considerate ca 
speciale ş i nu !:.int supuse supraycgherii RNH. 

3.1.7 Cerinţele prezentei dÎ\'Îziuni se aplică 
aneorelor de oid cu forţă de ţinere. normală (lIall 
sau ancore cu patru braţe). 

Folosirea unor ancore de alt tip şi 
În special a ancorelcr cu f,Jrţă de (inerc mărită 

formează, În ficcnre caz in partc. obiectul unei 
examinări speciale din partea nKR 

3.1.8 Tonte elementele instala \iei de an
carare, Jlemcnţionale ia <lceastă di\'iziune. 1re
huie să corespundă standardelor aCC(:l)tate. de 
RNR. . 

3.1.9 Posturile de manevră, a instala\iei de 
ancorare VOr fi astfel dispuse incit, la ruperea 
parimei sau lanţului. să nu existe nici un pericol 
pentru pe rsonalu l de servici u, iar lanţul de an
coră ce trece peste harboli n1i lrebuie să fie u.şor 
\'izibil. 

3.1.10 Acoperirea punţii, la locurile unde se 
execută monevrarea instalaţie i de ancora re, tre
buie 5ă excludă posibilîtate3. alunecării. 

3.1.11 Deschide rile din punţile de acces des
coperite ale tuburilor nărilor de ancoră trebuie 
să fie dotate cu inchideri uşor- de manevrat. 

3.2 DOTAREA NA VELOR CU ANCORE. 
LANŢURI ŞI PARIME 

3.2.1 Ca.raeteristicn de dotarc 

3.2.1.1 Echipamentul de ancorare se deter-
mină in funcţie de ca racteristica de dotare Na• 
calculată cu [ormula: 

N.-L(B+D)+.4 [m'] 132.1.1) 

in c3re L, E, D reprezintă dimensiunile prin 
cipale ale navei ,m; 
A - corecţia. pentru suprastructuri şi rururi, 

determinatA cu formula: 

A _ J(Ilh [mZ] 

n care 1 ş i h sint lung imile şi înălţimile medii 
ale diferitelOr suprastructuri şi rufuri, m. 

La barjele purtate, in calculul mă
rimii A. ramele guri lor de magaz ii şi celelalte 
construcţii care se află deasupra punl ii superi
oare, se consideră ca suprastructuri sau ruiuri. 

Coeficientul J( se ia egal cu 1,0 pen
lru na"'ele la care lungimea insumată, a supra
structurilor şi rururilor de pe toate pun ţile. de
păşeşte jumătate dÎn L ş i egal cu 0.5 pentru n a
"'cle la care neeastă lungime totală este cuprinsă 
intre 0,25 L şi 0,5 L. 

In cazul unei lungimi totale, fi supra
structurilor ş i rururilor, mai mieă de 0,25 L, 
corecţia A nu se introd uce în formulă. 

3.2.1.2 Pentru n avele destÎnate transportu
lui de mărfuri pe punte, ~ l h se calculează 
ca produsu l dintre lung imea {onturului lateral 
:,1 inc~rcăturii pe punte ~ i a înălţimii sale med ii, 
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incluzind şi separaţiile încărcăturii. iar coefi
cientul K se ia egal cu 0,5 pentru şlepurile desi i
nate numai mărfurilor în vrac şi 1,0 dacă trans
portă caric pc punte. 

3.2.1.3 La drăgi, eşafodajul el indei. elinda. 
gruile şi jgheahurile in poziţia de marş. se con
sideră, din punclul de 'vedere al caracteristic ii de 
dolare. ca. rufuri , aria suprafetei lor laterale de
terminindu-se pe baza gabaritului profilului. 

3.2.1.':' Pentru caracteristica de dotare. a con
voaielor de nave impinse. se adoptă valoarea 
maximă rezultată din calcul , dintre toate va
riantele de convoi, considerind că impingălorul 
şi nuvele impinse fac corp comu n, 

3.2.2 Ancorele pront 

3.2.2.1 Pentru na\'ele destinate zonei 2 de 
navî~aţie, numărul şi masa ancorelor prova se 
determină din tabelul 3.2,2.1. in funcţie de carac
teristica de dotare, inmulţind masa tabel ară a 
ancorelor cu coeficientul K sau K t în care: 

K - 0.9 - pentru- navele cu şi făra propulsie 
proprie şi pentru o \'iteză a curentului 
mai micA de 6 kmfh: 

Cllract ~ r i!lka de dotare 

I 
Număr de I >Im lot.l' • 

N (m!) ancorarc aneor~lor pro"a 
(kg) 

PinII iti :15 1 ~5 
36 - 65 1 5. 
66 -8:; 1 75 
86-107 1 100 

108 - t:Jl 2 15. 
132 - 156 2 200 
1,,7 - 185 , 250 
186 - 236 , 300 

237_2Q·\ 2 350 
295_:\56 2 400 
357 - 417 2 450 
418 -ă25 2 500 

526 - 669 2 '00 
670 - 840 2 700 
841-1010 2 800 

1011-1200 2 900 
1201 - 1550 2 1000 

1 ă51 - 2 080 2 1250 
2081 - 2 675 2 1500 
2676 - 3310 2 1750 
3311 - 3990 2 2000 

3991-4 200 2 2250 
4201_5839 2 2500 
5840_8050 2 3000 
8051-11200 2 3500 

/{ 1,0 - idem. pentru \' iteze ale curen
tului intre G şi 9 km/h; 

J( 1,2 - idem, pentru viteze ale curentului 
mai mari de 9 km /h: 

]{l 1,08 K - pentru remorchere şi imping
t oare. 

Pentru na\'ele destinate zonei 3 de 
navig a ţie . a vind caracteri stica de dotare mai 
mică de 325, masa ancorei se determină inmul
ţind masa tabelarâ a ancorei, pentru zona 2 de 
navigaţie . cu coeficicntul K, ,",,, O,8 (ţ inind seama 
şi de coeficient ii de mai sus). 

t n cazul ciud viteza curentului, in 
zona 3 de IHl \' igaţie , este mai mică de 3.5 km /h, 
cu acordul HNn, coefic ientul/{. poate fi luat 
egal cu O,{j pentru toate caracteristicile de dotare. 

. In toate celelalte cazuri, nemenţio-
nate mni sus , navele din zona 3 de navigaţie se 
vor dota cu ancore de aceeaşi masă ca la navele 
din zona 2 de navigaţie. 

!l.2.2.2 La determinarea masei fiecăreia din 
cele două ancore insLalate. masa totală tabel ară 
se imparte egal. Totuşi masa une i ancore poate 
ti egal ă cu pină la 0 ,6 din masa tabelară tota l ă, 
masa celeilalte a ncore fiind dedusă co respunză
tor. 

3.2.2 .3 Cu acordul RNR se poate admite 
ca Împingăloarele să nu fie dotate cu ancore 
pro\'a. 

3.2.2.4 La danele şi barjele purtate. exploa
tate in convoaie impinse, instalaţia de ancorare 
pro\'a este obligatorie numai pentru danele sau 
barjele din capul convoiului. pentru care trebuie 
să se ia in cons ideraţie cerintele de la 3.2.1.4 . 

3.2.2..5 ?\Ia!ia to l alll. a ancorelor prova a două 
sau mai multe bal'je legate intre ele şi aflate la 
capul con\'oiului integrat poate fi impărţită 
intre ele. 

3.2.2.r: Cu acordul RNR se admite ca la 
navele fără propulsie, care conform tabel ului 
3.2.2.1 trebuie să fie dotate cu douA. ancore prova, 
să se instaleze numai o ancoră cu o masă de cel 
puţin 75% diu masa totală tabelară, iar la 
şlep urile împinse - cel puţin 100% . 

3.2.3 Ancorele pupa 

3.2.3.1 Impingiitoarele ş i remorcherele-im-
pîngăloare, pentru zona 2 şi 3 de navigaţie. tre
buie să fie dotate cu o instalaţie de ancora re 
in pupa. 

Numii.rul şi masa ancorelor pupa se 
stabileşte, după tabelul 3.2.2. 1, in funcţie de 
caracteristica de dotare determinată după cerin
ţele de la 3.2.1.4 şi inmulţind masa tabelară a 
ancorei cu coeficientul K. - O,75 Kl' in care Kl 
se determină conform 3.2.2.1. 

Masa totală a ancorelor nu trebuie 
să fie mai mi că decit cea menţionată in tabelul 
3.2.3.1. 

, I 
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Puleru kW 

29:; 
440 
735 

1 105 
1 G20 
2355 
3 G80 

.\"ofd, 
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TalleluI3.2.3.1 

I Mu:tlotală:I :tl\corclor pupa 

" 
I 600 

'00 
1 llOO 
1 250 
I ~OO 
17::.0 
, 000 . 

La remorcherele-imp i ngătoare , cu pu
t erea pînă la 295 kW, cu acordul RNR , m asa 
ancorei pupa poate fi micşora tă, iar la cele C'U 

puterea de 100 kW ş i m ai mică, cu o lungi me 
pînă la 20 m inclusiv, i nst alaţia de ancorare p upa 
poate lipsi. 

3.2.3.2 Dotarea cu instalaţii de ancorare pupa, 
la alte t ip uri de nave cu ş i fără propuls ie {lro
prie. formează, in fieca re caz În parte, obiectul 
unei ex ami n ă ri speciale din par tea RNR. 

Valorile intermediare ~ dl'terlll ini1 prin lnterpolare 

3.2.4 Lanţurile şi cablurile de ancorl\ şi 

călăuză 

liniară , rot unjind plnă In r(>(1 mai apropi:l l:i m:tliil dc 3.2A. l Alege rea lant urilor de ancoră ş i ti 
an cor i!. standard . 

lanţuril or căl ă u ză se facc după ta belul 3.2.4.1. 

TnlH'lul 3.2.4 .1 

CaliLrul Ia.n\ulul ,1, :lncora mm 
Forln minimă 

Cu punt e: MMa ancorel d, nlJlCrc , 
FAră punt e 

(kg) l anţu lui d, (Categoria Cntf'ţtorla Catep:orÎa 

\ 

Cllt~gorln ancnn'i (kN) 1 şi 2) 1 2 , 
I , , • 5 6 

35 12 6 - - -
50 17 7 - - -
70 " 

, - - -
100 34 10 - ~ -
150 51 12 11 - -
200 G9 14 U 11 -
250 " 1. 16 12,5 -
300 10' 17 16 11 II 

350 121 18 17.5 18 12.5 
400 137 20 10 16 J.I 
450 155 21 20,5 17,5 J.I 
500 172 22 20,::0 17,5 10 

600 20. " '·1 1. l' 700 240 " 26 20,5 17,5 
800 275 28 26 22 l' 000 30' " " 24 20.5 

1 000 ,<3 31 :;0 " 2Q,5 

1 250 110 " " 28 ',1 
1:;00 5 15 38 3ti " 26 
1 T1t) 00 1 41 40 3\ 28 
2000 686 " ti :lo 30 

Xold .. 

_ Call1mti Il\n~lIhl; (~ al1corii. menţionat In tabel, este ddet-
minat f\(1,tl'll oldurlk OI' lanţ d e ~:;l tclol'orille 1. 2 ~I 3 (vrl.i '. 
p unc t ul 3.G I'Iln par l ~ a A X ilI ~Matcriale~ II RegulllC>T PCll t ru 
u:wdc m:lritimr). 
_ Forţa d,' rl!J'('f( a 1:1'11111111 (sali cablulul) ci\l/lu:r..1. lrcbul~ 
s{j fi<> ed puţiu 0,3 dll: forl' de nlIJ('re • lanţului de :lJlrorii. 

, 
3.2.4.2 tn ţ'azU I folosirii uno r ~C'Or(' c.ti'fo r ţA 
de ţinere m A r'ită , a tege(e~ l a nţ tl ril or de ancorA, 
ca blurÎlor ş i altor elemente ale insblaţic Î de' an co
pare tTebuie să se facă in funcţie de masa anco
rei ' cu fOrţa normală de ţinere st abilită pe nt ru 

3.2.4..3 tnce pind de la calibrul de 11 mm 
şi ma i mt!l t, se rccomandă ca lanţul să aibă Zale 
cu pnn te. 
3.2.4.1,; ., Lu ngimea 1" a fiecă rui lanţ pentru 
ancore prova trebl!ie să fie 1~=L, dar ' cel puţin 
30 m ş i cel mult . l 00 m. 1lava respectivă. -
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Lungimea 1 •• a fiecărui lanţ pentru 
ancora pupa. trebuie să fie de cel puţin 75% din 
lungimea lanţului ancorei prova, cu excepţia 

impingătoarelor şi remorcherelor-impingătoare 

la care lur.gimea lanţurilor pentru ancorele pupa 
nu trebuie să fie mai mică decit lungimea lan
ţuril or pentru ancorele pro"a. 

3.2.t..5 Lanţurile sau cablurile călăuză tre
buie să aibă o lungime mai mare cu cel puţin 

5 m decit lanţurile de ancoră. 

3.2.1".6 Inlocuirea lanţurilor de ancoră cu ca
bluri formează, in fiecare caz În parte, obiectul 
unei examinări speciare d in partea RNR. 

3.3 DISPOZITIVE PENTRU ASIGU
RAREA LANŢURILOR. CABLU
RILOR ŞI ANCORELOR 

3.3.1 Pentru fiecare lanţ sau cablu al an
corei principale trebuie să se prevad li. Q ştopă 

pentru mentinerea ancorci la nară. Stopele trr-· 
buic să fie astfel executate incit să permită elibe
rarea ş i fixarea uşoară şi sigurA a lanţului ş i an_ 
corci. Elementele de fixare la post a ancorci 
trebuie să permită eliberarea sigură şi rapidă. tn 
cazul cA stopa are o rezistenţă egală cu reziatenţa 
lanţului de ancoră stopa se poate ut.iliza şi pen
tru menţinerea navei la ancoră. La navele care 
nu au mecanisme de ancora re, esle obligatorie 
prevederea sto pelor care sa asigure staţionarea 

navei la ancoră. 

3.3.2 Piesele dispozilivului pentru asigu
rarea şi/sau eliberarea totală a capătului de la 
bord al lanţului, trebuie să fie verificate la re
zistenţă, luind ca sarcină de calcul 0,6 din sar
cina de rupere a lanţului sau a cablului care 
il înlocuieşte. In acest caz, eforturile uni
tare in piesele dispozitivului nu trebuie să 

fie mai mari de 0,95 din limita de curgere a ma
terialului. Cu acordul RNR, acest dispozitiv 
poate lipsi. 

Dacă nu exist1i un dispozitiv pentru 
eliberarea capătului de al bord al lanţului de an
coră sau al cablului, atunci lanţul de ancorA sau 
cablul trebuie să aibă o l egAtură sigură la navă, 
printr~o cheie de ancoră sau alt element, care să 
aibă o rezistenţă mai mică decit lanţul sau cablul. 

3.3.3 Amplasarea nărilor de ancoră (dacă 

există) trebuie să satisfacă unn!itoarele condiţii: 

.1 să asigure intrarea liberă a fusului 
ancorci în nară, iar in cazul rilArii lanţului de 
ancoră, căderea liberă a ancorei; diametrul in~ 

terior al tubului nării trebuie să fie de cel puţin 

10 ori calibrul lanţului de ancoră. iar grosimea 
peretelui tubului nării nu trebuie să fie mai mică 
de 0,4. din calibrul lanţului: 

" să asigure Iringerea minimă a lanţu-

lui de ancoră la trecerea lui prin nară: 

.3 cerinţele complementare pentru con-
strucţia nărilor de ancoră şi nărilor de puţ pen
tru navele petroliere sint indicate În partea V 
"P rotecţia contra incendiilor" (cap. 2.3). 

3.4 MECANISME DE ANCORARE 

3.4.1 Pentru fundarisirea şi virarea an
carelo r cu o masă mai mare de 35 kg, pe puntea 
navei trebuie să se instaleze mecanisme de an
corare, respectind cerinţele de la 1.4.2. 

Cu acordul RNR, pentru fund ari· 
sirea şi vira rea ancorelor. se admite instalarea 
de mecanisme manuale, precum şi folosirea altor 
mecanisme de punte. 

Cerinţele privind construcţia ş i pu
t erea maşinil or, instalaţiiJor de ancorare sint 
dale În partea VIII "Maşini şi mecanisme". 

3.4.2 :'I'Iecanîsmele de oncorare, cu acţio

nare manuală, trebuie să fie amplasate in aşa 

leI. incît manivelele. in poziţie inferioară minimă, 

să nu ajungă la mai puţin de 500 rom de la in~ 

veJişul pun tii, iar in poziţie s\lperioară maximă 

să nu depăşească 1200 mm cle la în\'elişul punţii. 

3.G EXECUŢIA ŞI INCERCAREA 
ANCORELOR, LANŢURILOR ŞI 

CABLURILOR 

tncercarea lanţurilor cu punte se va 
efectua in conformitate cu tab. 3.6.10.2 partea 
A XIII "Materiale" din Regulile RNR - M, 
iar a l anţurilor H'irA punte in conformitate cu 
tab. 3.5. 



 
 
 
 
 

126 Partea III - Instalaţ'ii, echipamente şi dotări 

Sarcina de Inccrc::trc ti Ia.uţulni f:1ră punle 
Calibrul lanţului fără punle de catl."goria 1 ş i 2 [kN] 

[mm] 

I probă rl1~rc 

1 2 3 

, 9 " 7 13 18 

8 17 24 

9 21 'O 
10 26 37 

11 31 45 

12 37 53 

13 H 6"] 

I4 51 72 

15 " " 
1G " " 17 75 107 

18 81 120 

10 '·1 1:13 

20 101 148 

21 114 1113 

22 125 179 

" 137 11);) ,. 149 :n :l 
25 Hi2 231 

" 175- 250 

27 18' 269 

28 203 28!l 

29 218 310 

30 233 332 

31 249 355 

32 2" 378 

:13 28:J 402 

3·1 300 427 

35 318 4;;'2 

36 336 478 

37 35" 505 

" 374 5:13 
39 394 "Ill 

40 415 ~'JI 

41 436 ' 21 
42 45H 652 

43 480 '" 
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4 INSTALAŢIA DE ~'1ANEVRA ŞI LEGARE 

4.1 GENERALITĂŢI 

Fiecare navă trebuie să aibă 
instalaţie de mane\'ră şi legare, care să asigure 
apropierea şi legarea sigură a navei de cheu sau 
de alte construcţii plutitoare. 

4.2 CARACTERISTICA DE DOTARE· 

Caracteristica de dotare N. se cal
culează in modul indicat la 3.2.1. 

4.3 PARIME DE ~JANEVRĂ ŞI 
LEGARE 

4.3.1 Numărul parÎmelor de man('.vră şi 
legare la bordul navei trebuie s1'l. fie de cel puţin 
3. 

La cererea armatorului, parimele de 
mane\' r.ă şi legare ale barjelor purtate pot fi păs

trate la nava portbarje. remorcher sau impingă
tor şi nu vor intra in componenţa dotării barjei 
însăşi. 

1,.:1.2 
manevră 

de: 

Lungimea a fiecărei parime de 
şi legare IlU trebuie să (it; mai mică 

1~1,8 L [mI (4.3.2) 

in care L - este lungimea n:n·ei. m. 
Această lungime nu trebuie să fie 

mai mică de 50 ro şi nici mai mare de 150 m. 

4.3.3 Forţ.a de rupere F, a parimelor de 
manevrll. şi legare din otel, trebuie să fie cel 
puţin: 

(4.3.3) 

in care Na - este caracteristica de dotare con
form 4.2. 

Totuşi, nu este necesar ca forţa de 
rupere a parimelor de manevră şi legare să fie 
mai mare de 320 kN. 

4.3.4 Forţa de rupere minim ll. a pari mei 
vegetale de manevră şi legare trebuie să fie cu 
20% mai mare decit cea a· parimelor de o\el. 

4.3.5 Parimele de mane\Tă ş i legare pot fi 
din oţel, din fibre vegetale sau sintetice. 

Pentru navele care transportă lichide 
in(lamabile, parimele de oţel trebuie să satis
lacă cerinţele capitolului 2.3 din partea V 
"Protecţia contra in cendiilor". 

Pc navele care transportă lichide in
f1amabile, de categoriile I ş i II, nu se permite 
lolosirea parimelor sintetice. decit in locurile 
situate În afara zonei tancurilor de încărcare. 

10.3.6 Parimele de oţel trebuie să aibă cel 
puţin 144 sîrme şi cel puţin 7 inimi vegetale 
(constructie flexibilă 6 toroane x2-1 sirme+7 
inimi "egelale). 

Sirmele trebuie să fie zincate conform 
slan dardelor acceptate de RNR. 

Cu acordul RNR, pot fi admise şi 
alte conslrucţ ii de parime, care să asigure cali
tăţile echivalente parimelor de mai sus. 

10.3::' 1n legătură cu cerinţele privind exe~ 
culia şi încercările parimelor, se va vedea partea 
A XlII n~Iateriale" din Regulile pentru clasifi
carea şi construcţia navelor maritime. 

10.4, ECHIPA~IENTE DE MANE\'R.~ 
ŞI LEGARE 

4.4.1 Numărul şi amplasarea babalelor, a 
urechilor de ghidare şi altor accesorii de ma
nevră şi legare ale navelar se adoptă ţinînd seamă 
cle particularităţile funcţionale ~i constructive 
şi de dcstinatia ~i sistematizarea generală ale 
navei. 

11 .":.2 Diamclrul exterior al corpului baba
lei nu trt'buie să fie mni mic de 10 ori diametrul 
parimci de oţel, san de 5,5 ori diametrul pari mei 
din fibre sintetice, sau cit lungimea circumfe
rinţe i parimei vegeLale pentru care este destinată 
babaua. 

Distanţa dinlre axele corpurilor baba
lei nu trebuie să fie mai mică de 2.5 ori diametrul 
exterior al corpului babalei. 

ItA.3 Babalele pot fi din o\el sau din fontă. 
La navele mici, dOlate numai cu parime vegetale 
sau din fibre sintetice, se permite executarea baba~ 
lelor din aliaje uşoare. Ca mo'd de execu~ie, ba
bnlele pot fi sudate sau turnate. 

La barjele purtate se admite utili
zarea ca element de manevră·legare, a părţii 
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superioare il pieselor de ridicare, cu condiţia ca 
aceasta să aibă o formă corespunzătoare. 

4..1..1. Babalele se vor fixa de puntea navei 
prin postamenle, sau vor fi legate prin punte 
de osatura corpului. 

Babelele, urechile de ghidarc şi alte 
accesorii de manevră şi legare, precum şi posta
mentele lor, trebuie să fie calculate. astfel incit 
eforturile să nu depăşească 0,95 din limita de 
curgere a materialelor, la acţiunea unei forţe 
egale cu [arţa de rupere a pari mei pentru care 
sint destinate. 

tn cazul folosirii fontei cenuşii . coe
ficientul de siguranţă faţă de rezţstenţa la rupere 
trebuie s1!. fie cel puţin 2. 

4..4.5 Echipamentul de manevră şi legare 
trebuie să fie amplasat pe punte, astfel incit să 
se asigure accesul liber la manevră şi să nu fie 
expuse la lovituri sau frecări cu alte instalaţii 
sau mecanisme de punte, respectînd cerinţele 

de la 1.4.2. 

4.4.tJ Cerinţele privind construcţia meca
nismelor de manevră sint date in cap. 5..1 din 
partea VIII "Maşini şi mecanisme". 

4.4.7 Posturile de manevră a instalaţiei de 
legare vor fi astfel d ispuse incit. Ia ruperea pari
mei, să ou existe nici un pericol pentru perso-
nalul de serviciu. 

"'.4..8 Acoperirea pun tii , la locurile unde se 
execută manevrarea instalaţiei de legare, trebuie 
să excludă posibilitatea alunecării. 

4.4.9 La executarea operaţiilor manuale de 
legare, dispunerea reciprocă a urechilor de ghi
dare, nărilor şi babalelor, cit şi amplasarea lor 
pe Înălţime, trebuie ~ă asigure fixarea parîmclor 
pe babale. incluzind atit reglarea cit şi pozarea 
normală a parimelor pe babale, fliră a se admite 
formarea de suprapuneri. 

Dispunerea reciprocă, a habalelor şi 
urechilor de ghidarc, trebuie să fie astfel rcaUzată 
incit parime le, de la baba le spre urechile de 
ghidare, să nu facă un unghi mai mare de 2QG 
faţă de orizontala. 

4.4. 10 Dispozitivele de legare trebuie astfel 
dispuse incit parima să fad. unghi drept cu axul 
de rotaţie al mecanismului de legare. 

4.1..11 :\Iecanismele de legare, cu acţionare 

manuală, trebuie să fie amplasate in aşa fel 
incît maniyeleJe, in poziţia brerioară minimă, 

să nu ajungă la mai puţin de 500 mm de la in
yelişul punţii , iar in pozilie superioară maximă 
să nu depăşească 1200 mm de la învelişul pun ţii. 

4..4..12 Alegerea numărului şi lipului meca
nismelor de manevră se face la aprecierea arma
torului şi proiectantului, cu condiţia ca forţa 
nominalA. de tracţiune a acestora să nu depă
şească 1/3 din forţa totală de rupere a parimelor 
de legare adoptate pentru dotarea navei şi res
pectind cerinţele de la 5,4 din partea VIII ,,~Ja
şini şi mecanisme". 

l 
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5 INSTALAŢIA DE REMORCARE ŞI IMPINGERE 

G.I GENERALITĂŢI 

5.1.1 Fiecare na\"ă propulsată sau nepro
p\llsată trebuie sli fie prevăzută cu posi bilitatea 
remorcării sale de către alU na\"ă. 

5.1.2 Pe lîngă aceasta, na\"ele la care sim
bolul de clasă este completat cu menţiuni spe
ciale trebuie să respecte următoarele cerinţe din 
prezenta diviziune: 

.1 navele cu menţiunea "remorcher" 
cerinţele de la 5.2; 

. 2 navele cu mentiunea "impingător" 
cerinţele de la 5.'1; 

.3 navele cu menţiunea "remorcher- im-
pingător" - cerinţele de la 5.2 şi 5.4. 

5.1.3 Instalaţiile de remorcare ale na velor 
propulsate, nemenţionate la 5.1.2, trebuie să 
Îndeplinească cerinţele de la 5.6. 

5.1.... Posturile de manevră a instalaţiei de 
remorcare .... or fi dispuse in afara zonei de pericol 
a pari mei şi cirligului de remorcare, iar echipa
mentele trebuie să fie uşor vizibile. 

5.2 ECH IPAlI.IENTELE REMORCHE
RELOR 

ri .2.1 Numărul şi tipul mecanismelor şi echi
pamentelor instalatiei de remorcare, precum şi 
amplasarea lor. se vor stabil i de către proiectant. 
sau de beneficiar, in (uncţie de particulariUiţ.ile 
constructive ale remorcherului. 

!i.2.2 Nu este admisă folosi rea fontei pen
tru confecţionarea pieselor, instalaţiei de remor
care, supuse la intindere sau încovoiere sub acţiu
nea forţei de tracţiune din remorcă. 

5.2.3 l'arimR de remorcare (remorca) 

5.2.3.1 Dotarea remorcherelor cu parime de 
remorcă se \'a face in funcţie de forţa de tracţiune 
nominală la cirlig F, corespunzătoare vitezei 
de remorcare 11-0. valoarea acesteia luîndu-se 
cel puţin: 

.1 la navele fără ajutaje 

F-I60 p, [N[ (5.2.3.1-1) 

.2 la. navele cu ajutaje fixe sau 

orienlabile 
F=200 Pe (N! (5.2.3.1-2) 

in care: 
Pe - pulerea totală la elice, kW. 

Dacă In timpul probelor remoreherului 
la cheu şi in marş. tra.cţjunca măsurată la cirlig 
\'8 fi mai mare decit cea rezultată din calcul 
sau decit aceea determinată la prototip, atunci 
RNR poate cerc Intărirea instalaţiei de remorca
re, sau poate impune limitarea puterii la remor
care . 

5.2.3.2 Sarcina de rupere a unei parîme de 
rem orcare la tracţiune trebuie să fie cel puţin 
3F, fofla F delerminindu-se conform formulelor 
şi indieaţiilor de la 5.2.3.1. 

5.2.3.3 Parimele de remorcă trebuie să fie 
din oţel. Cu acordul special al RNR, se perm ite 
folosirea parimelor de remorcă din fibre sintetice. 
Parimele de remorcă din oţel, folosite la navele 
care transportă lichide inflamabil e, trebuie să 
respecte cerinţele cap. 2.3 din partea V "Pro
tecţia contra incendiilor". 

Parimele de remorcă vor fi confecţ.io
nate şi încercate in conformitate cu cerinţele 
din partea A-X 1 Il "Materi ale" din Regulile 
pentru clasificarea şi constructia navelor maritime. 

5.2.3.... Lungimea parîmelar de remorcâ din 
dotarea remorcherului se determină pe baza date· 
lor practice de exploatare, in funcţie de puterea 
remorcherului. de condiţiile locale de navigaţie 
etc., insă va fi de cel puţin 60 m. 

5.2.... Cîrligele de remorcA 

5 .2 ..... 1 Cîrligele de remorcă trebuie să aibă 
un dispozitiv, pentru molarea rapidă a remorcii, 
care să funcţioneze în deplină siguranţă , in gama 
sarcinilor la cirlig de la zero pînă la sarcina totală 
de rupere a pari mei de remorcă şi in cazul tutu
ror abaterilor practic posibile faţă de planul 
diametral. 

Dispozitivul trebuie să poată fi 
ac\ionat atit local cit şi din timonerie. Această 
cerinţă nu se aplică cirligului de rezervă. 

5.2.'-.2 Toate elementele cirligului de remorcă, 
supuse unei sarcini de tracţiune, precum şi pie· 
sele de prindere a acestuia de corpul navei tre
buie să fie dimensionate pentru a prelua forţa 

l 

I 
II 
I 
I 
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de rupere a paTimei de remorcă. Eforturile unÎ· 
tare in elementele respecti'\"c nu trebuie S3 rie 
mai mari de 0,95 din limita de curgere :l. materia· 
lulu i. 

5 2.4.:1 Fiecare cirlig de Temorcă. cu excep
ţ i a celor de la remorchcrele cu puterea mai mică 
de 75 kW, trebuie să aibă am('lrtizoare a căror 
sarcină Iimit1l. de amortizare nu trebuie să fie 
mai mică de 1,2 ori tractiune a nominală la cirlig. 

5. 2.40.10 Porţi unea art iculată a cirligului de 
remorcă trebuie să fie din oţel , for jat dintr-o 
singură bucatA, sau sA fie executaă dintr-o sin
gură p iesâ brută laminată. 

Alungirea relativă a materialului trebuie să fie 

A, > 18%. 
5.2.t,.5 Porţiunea articulată a cirliguluÎ de 
remorcă lrebuie să fie calculată ca o grindă 
eurbilinie. Dacă cirligul este asimilat cu o grin
dă rectilinie, atunci rezistenţe l e admisibile in 
secţiunea periculoasă trebuie să fie reduse cu 
35%. 

5.2.1,.6 Cirligele de remorcă, inainte la mon
tarea la bord. trebuie să fie supuse la o sarcină 
de probă, egală cu dublul tracţiunii nom inale la 
cirlig F, corespunzătoare vitezei de remorcare 
v=o. 
5.2A . i Fixarea cirligului de remorcă de cor
pul na\'eÎ trebuÎe să fie executată, astrel incit , 
la orice unghi de remorcare practic posibil, cir/i
gul să fie supus numai forţe l or care acţ ionează 

in planul de simetrie vertica l al cirligului. 

5.2A .8 
amplasat 
cirmei de 

Cirligul de remorcă trebuie să fie 
in axul navei, la o distanţă de axul 
cel puţin 0,3 L. 

fn unele cazuri. cu acordul RNR 
se admite micşorarea acestei distanţe. 

5.2.5 Cu rbe pentru re mor('ă 

5.2.:i.I Dacă in partea din pupa a pUlllii 
remorcherului se dispun curbe de remorcă, atunci 
acestea trebuie să fie extinse de la un bord la 
celâlalt. Numărul curbelor se va stabili pentru 
fieCare remorcher. in funcţie de lung imea părţii 

pupa. 

Se recomaIală montarea curbe lor la 
o distanţă de 2 - 2.5 m intre ·ele. 

5.2.5.2 Disrunrrra curbelor trebuie să asigure 
mişcarea li beră a remorcii, iar curba propriu
zisă trebuie să fie suficient de rezistenU'i. 

5 .2.5 .:1 La ultimele curbe, se recomandă mor.-
tarea unui dispozitiv de oprire a eventualei a l u~ 

necări a remorcii de pe curbe. 

ă.2.1; Vlneiuri de remord. 

Cerintele privind puterea şi construcţia '\'inciu
rilor de remorcă sint indicate in partea V 1 Il 
..Maşini şi mecanisme". 

5.3 ECHIPAMENTELE NAVELOR 
NEPROPULSATE, RDIORCATE 

5.3. 1 Echipamentul de remorcare la nave le 
ne propulsate, destinate a fi remorca le. se com
pune, de regulă, din ba bale sau binte de remorcă, 
nări . parime de remorcare. 

La cererea armatorului, pot fi prev1'l
zute ş i cîrlige de remorcă, monta te pe una din 
babalele de remorcl'l. 

Pentru legarea reciprocă, a nuvelor 
remorcate, ponte fi utilizată instalaţia de mane
vră. şi legare. 

5 .3.2 Numărul şi amplasarea echipamen
tului de remorcare se va stabili in funcţie de cons
trucţia navei şi plnDul general de amenajare. 

5.3.3 La dotarea cu echipament de remor
care a navelor nepropulsate, destinate a fi re
morcate, se aplică: 

cerinţele de la .104 , pentru babale şi nări; 

cerintele de la 5.2.5. pentru cÎI'lige de remorcă; 

cerinţele de la 5.2.4.3 şi 5.2.4.4, pentru pa
rimc de remorcare. 

5.304 Parimcle de remorcă, necesare navelor 
nepropulsate destinate a fi remorcate. se stabilesc 
cu aj utoru l caracteristicii de do tare care se cal cu
leaz1i conform indicaţiilor de la 3.2.1. 

fn runctie de caracteristica de dotare. 
din tabelul 5.3.4 . se determină sarcina de rupere a 
parim('j de o\el. 

Pentru parimele de remorcă din fi
bre vegetale, sarcina de rupere indicată in tabelul 
5.3.4 se \'3 mări cu 20%. 

5.3.5 La cererea armalorului, parimele de 
remorcare ale barjelor purtate vor fi păstrate la 
nava portbarje. remorcher sau remorcher-impin
gător şi nu vor intra in componenţa dotării 

barjei însăşi. 

Fona de rupere a parimei de remor
care, necesoră pentru dimensionarea elementelor 
dispozitivelor de remorcare, nu trebuie să fie 
mai mică decit cea calculată cu formula: 

F, - n(O,2C, N.+35) (kN] (5.3.5) 

in care: 

n 

N. 

numărul barjelor remorcale din convoi; 

caracteristica de dolare conform 3.2.1. 
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Taheltll :>.3." 

Carnctetistlf!l lIe dotnre 

I 
Sareinll de rUPt're II pa· 

Na(m:) rlmd li" n\rl (Intn·gi) 
kN 

100 ·Hl 
'00 R1 
:JOO 108 
'00 l:l:{ 

"'" '" 
000 18' 
700 , .. 
'00 '20 
000 24;' 

1000 '" 
1100 277 
I 200 '00 
1:'00 '" 1400 308 
1 500 316 

1 000 322 
1 700 :127 
1800 331 
1 !lOO 33;' 
, 000 338 

,,"oM: 

1" cazul cind cllrQclcrlsticll de dotare cnlcul11tă S~ 

lină Int re două valori t:lbelar('. sarcina de rupere R 
patimei se stabilrşte prin interpolQre liniarA. 

5.1 I NSTALAŢIILE DE CUPLARE 
ALE IMPINGĂTOARELOR 

5.1.1 Jmpingătoarele, de toate tipurile, vor 
fi dotate cu instalaţii de cuplare, corespunzătoare 
zonelor de navigaţie şi tipurilor de nave prevă-
zute a fi impinse. . 

ăA.2 Instalaţia de cuplare trebuie să înde-
plinească următoarele cerinţe principale: 

. 1 elementele instalaţiei de cuplare tre-
huie să aibă. o rezistenţă suficientă. Ia sarcina 
max.imă din ex.ploata re şi in cele mai grele con
diţii de navigaţie, specifice zonei pentru care 
a fost proiectată nava ; 

.2 construcţia instalaţiei trebuie să asi· 
gure na\"elor gradul necesar de libertate, la de
plasările lor una faţă. de alta, atunci cînd sint 
supuse la oscilaţii În plan longitudinal şi transver
sai; 

'" 

.3 trebuie să asigure posibilitatea cu-
plării impingătorului. atit la şlepuri l e Încărcate 
cit şi la cele goale; 

.{ amplasarea instulaţiei de cuplare nu 
Irebuie să impiedice deservirea altor mecanisme 
de puntei elementele instalaţiei nu t.rehuie sli 
dl'păşeasCri Iăţimt':'l de gabarit a na\"ci. 

5.5 ECHIPAMENTELE NAVELOR 
IMPIN SE 

5.:).1 tn funcţie de zona de navigaţie , fie
care nad destinată a fi impinsă va fi dotată cu 
echipamentul necesar cuplării ş i legării navelor 
În convoi. 

S.~.2 PI'oiectarea intalatiilor de cuplare, ale 
navelor impinse şi ale impingătoarelor. t rebuie 
executată s im ultan. 

Jn sta laţiil or de cuplare ale nave lor 
Împinse li se aplică cerinţele prevăr.ute la 5.4.2. 

5.5.3 Pentru legarea Între ele a navelor im
pinse in convoi, se permite ulilizarea babalelor de 
manevră din oţel. cărora li se aplică cerinţele 

prescrise la 4.4. 

5.5.1 Dacă navcle inipinse sint desLinate 
a ti folosite in mod regulat şi la remorcarea prin 
tracţiune, atunci ele \"or fi dotate cu insta l aţie 

de gU\·ernnre. iar instalaţi", de remorcare trebuie 
să corespundă cerintelor de la 5.3. 

tn cazul remorcării la ureche a nave
lor impinse. se admite utilizarea in acest scop a 
inslalatiei dc manevră şi legare. căreia i se 
aplică cerint~le pre\lăzute in divizh~nea 4 din 
prezenta parte a Reglililor. 

5.6 ECHIPAMENTELE DE REMOR
CARE A NAVELOR PROPULSATE 

ri.C. l Dacă navele propulsate s int dotate 
cu echipamentul necesar, pentru a remorca in 
mod regulat alte na\·e. atunci acesta trebuie să 

corespundă cerinţelor de la 5.2. 

5.6.2 Volumul echipamentului, destinat ex
clusiv remorcării in cazuri de a\"arie, va fi supus 
acordului RNR. 
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6 MIJLOACE DE SALVARE 

6.\ GENERALITĂŢI 

G.1. 1 Cerinţele prezentei diviziuni se aplică 
mijloacelor de sah'are ale na\'clor de navigaţie 
interioarâ , aflale sub supravegherea RNR. 

ro , \.2 Mijloacele de salvare şi obiectele de 
echipament şi dotare trebuie să funcţioneze in 
mod sigur la o temperatură a mediului inconju
răiar de la _30°C pină la +50°C. 

6.2 NOmlE DE ECHIPARE CU 
~tIJLOACE DE SALVARE 

6.2. 1 PrescriplH gcucr:lle 

6.2.1. 1 Lungimea bărcilor ou trebuie să [ie 
mai micl'l de 4m pentru navele din zona 2 de 
navigaţie şi 3,5 m pentru navele din zona 3 de 
navigaţie . 

6.2. 1.2 Capacitatea' plulelor de salvare nu 
trebuie să fie mai mică de ,1 oameni şi nici mai 
mare de 20 oameni. 

6.2. 1." BărcHe de salvare de la petroliere 
trebuie s3 fie confecţionate din materiale in
coml>ustibile. 

G.2.2 NIl"c a ulopropu lsa te 

G.2.2. 1 Na\'ele auto propulsate vor fi dotate 
cu mijloace de salvare in conformitate cu tabelele 
0.2.2.1-1 ş i 0.2.2.1-2. 

G.2.2.2 Cu acordul RNR. navele de ori
ce tip, inclusiv cele de pasageri, pot fi dotate 
numai cu colaci de salvare conform 6.2.2.1, in 
cazul in care exploatate zilnic, in şenale navi
gabile ce nu depăşesc in adincime inălţimea bor
dului navei (inclusiv suprastructura rigidă) , dar 
maximum 1,8 m, sau in şe nale navigabile la care 
distanţa pină la mal. in acel Idc, nu depăşeşte 
250 m. In cazul in care, in astfel de şenale navi
gabile. este exclusă sau puţin probabilă posi
bililatea ciocnirii cu ' nave de oţel avind o lungi
me mai mare de 15 m (ca urmare a navigaţiei 
conform unui orar. exploatare efectuată numai 
de către o singură intreprindere ele.) această 
distanţă se poate mări la 500 m. 

G.2.3 Na\'e ncprop ulsate 

6.2.3 .1 Nlj.\'cle de marfă ne propulsate şi navele 
...l2.!!l tehnice nepropulsate se consideră ca nave 
de marfă auto propulsate, dudi au la bord echipaj
permanent. 
Nuvele care nu au echipaj În exploatare pot să 
nu aibă mijloace de sah·are. 

Tallt"lul G.2.2.1- 1 

:\Olll'lrui Nr. colo- "Hte de sah'ore Mijloace d. salvare I 
Tipul de o;amelll 
nn\"d ce se :lfI" 

cilor d. colcCtivA~) 

la borrl 
salvare 

I I 2 I 3 I • I , 

2. I Pentm 2.3 r. din 

N.'l\1.' (1,(: :!1_50 ., P.'nlru 100 % din oamt'lii " ~ nflă 

pa$ag~rl . ~1-100 3 "am~nîl ce se nnil 1 • borrl 

,1 la bord plus lO r. 
bacurl 101-200 ·1 pentru copiI. 

penlru 2UI-200 5 ,\ cesl număr se 

lnuu· :>01 _'100 " 
ponle mlşcora cu Pentru 25% 

portar("t1 40t _~OO 7 50 % dacA se asigură din onmenli ..,e se 

oamenilor 501_GOO , nrS<'ufundabllilo.lc!I nnll 1. borrl. dar ..,cI 

f,oI-SfKl , 1111""'\ In Inundnr~a pulin o bnreil de salvare 

>800 ,. anul comptlrtlmt1l1 
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l'nbdu l G.2.2.1-2; 

I I N""" -I \'este de Ullvare') 

I 
l\I!Jloacc de 5alvare I Tipul navei L (ni) ellor de 

salvarei} eoleetiv:'\I) 

I I ., I 3 I 4 I , 
~a\'c de mărfuri <15 I P~nlru 100 y. din Pcnlrll 25 y' din 
ImpingălOllre, rfmor· 15 -75 , oamenii ce se "fl,l o.::nnl'uii ~ " .n. 
chere, nAveJe flotei >75 3 la bord la bord - cel puţin 

lehnic(', bncuri o bllrell. de salvare. 
pentru milrruri Dac:l echipajul '" 3 onmeni ,1 m.I 

puţin. nu e$le nece-
sară barca 

1'\ole In tab. 0.2.2.1-1 ş\ la tab. 0,2.2.1-2 

1) Navele pentru hnpin :!erc ,1 renloreherele trebuie să fie prc\'uUllc suplJmrntnr 
lin colac de salvare. 

Navelc de locuit trrbllie să aibli cel putin doi colaci de salvare. 
Pe navdec.e lc.cuil, fol (l~ilc prnlru odihn/l. trebuie d. se prrvadă rei puţin cite un 

TOlac de salvare la fiecare loc de intrate-Il'$lrc ,1 Pf' fiecare punle a suprastructuillor. 
Z) Pe navde de lucult acest~a se npllcă numai echipajului c~ ~c Ot:l pn de manC\Ta 
navei. 
1) :\fijloaccle de IIllvnre colectlvii 5lnt : 
_ bAreile dc salvart. 
_ plulcle de salvare (rigide ,!/sau pnl'umaUcc\ 
_ aparatde de snl\'ll.rc (u aparate tii' salvare colecti\'/I., Cli nronlul R'K'R. pol fi admisI': 
bilncile. mesele sau alte obiecte mari care plutesc). 

fl1 funcţie ue condi\iile de ocplont_te a na\'(l. In locul b4rcilor de sal\'aTe prevăwle In 
') f .~ tabele, eu acordul RNR. pot n admiSe bArci de SCf"iciu şi bMd pneumatic!'. 

v~=-~r~---------------------' 

6.2.3.2 Bacurile nepropulsa te de trecere sint 
echivalente eu na\'ele de pasageri. in privinţa 
dotărilor cu mijloace de sah·are. Dacă se asigură 
nescufundabilitatea lor, la plină Încărcătură şi 
cu un compartiment inundat, alunci pot fi do
tale numai cu colaci de salvare in conformitate 
cu tabelul 6.2.2.1-1. 

C.2.4 

G.2_4.1 Navele staţionare. destinate pentru 
locuit (pontoane. platforme etc.). cu o lungime 
egală sau mai mică de 30 m, treouie să aibă doi 
colaci de salvare pe fiecare punte, iar la navele 
cu o lungime mai mare de 30 m cite patru colaci 
de salvare pe fiecare punte. 

C. 2."'_2 Navele staţ i onare, exploatate in radă, 
se vor dola cu mijloace de salvare ca nnvele lte
propulsate, conform indicaţiilor de la 6.2.3.1. 

G.3 AMPLASAREA MIJLOACELOR 
DE SALVARE LA BORD 

Capacitatea mijloacelor colective de salvare tre
buie să fie repartizată, pe cit este posibil. in mod 
egal in ambele borduri. 

6_3.1 Amplnsarea apara telor plutitoare 

6.3.1.1 Aparatele plutitoare, plutele (uşoa
re). scaunele şi mese le din lemn t rebuie să se am-

plaseze pe punţi deschise, in locuri uşor acce
sibile şi fixate În aşa fel, in cît la scufundarea navei. 
ele să se elibereze uşor. 

6.3.1.2 Plutele se pot aşeza una peste alta, 
cu condiţia Însă să nu se deplaseze la balansul 
navei. 

6.3.2 

li.3.2. 1 
mod egal 
accesibile. 

Amplasarea cola ei lor şi \'estelor de 
sa h 'are 

Colacii de salvare se ampl asează in 
i Il bord urile navei, in locuri uşor 

Nu se admite asezarea colacilor intr-un 
mod care să impiedice ieşirea lor imediată la 
s uprafaţă, in cazul scufundării navei. 

6.3.2.2 Vestele de salvare trebuie s1'i fie 
uşor accesibile. tn fiecare loc de p1'istrare nu 
trebuie să fie mai mult de 20 veste de salvare. 
Locul lor de păstrare trebuie să fie marcat cl ar, 
cu inscripţia H Veste de salvare". 

G.4.1 

CERINŢE CONSTRUCT IVE 
PR IVIND MIJLOACELE ŞI 
I NSTALAŢ IILE DE SALVARE 

Dă rei le de sah rare 

G.4..1.1 Bărci l e trebuie să aibă o asemenea 
rezisten\ă, incit la suspendarea lor in cirlige cu 
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plina incArcălurâ (număr de oameni şi echipa
mentul complet) mărită cu 25% . să nu apară de
formaţii remaoente. 

6.1.1.2 Bftrcile trebuie să-şi păstreze flota
bilitatea şi stabilitatea, chiar şi atunci cind sint 
pline cu apă pină la marginea super i oară a co
pastei, cu intregul număr de oameni şi echipa
mentul complet imbarcal. 

G. 'U .3 Flotabilitatea se realizează cu che
soane. sau compartimente de aer etanşe la apă. 
sau cu n\!lleriale plutitoare corespunzătoare, avind 
stabilitate la coroziune şi la produse petroliere. 
Jn principin , aceste chesoane nu trebuie să aibă 
o lungime mai mare de 600 mm; totuşi, cind 
construcţia reclamă chesoanc de aer mai mari, 
atunci se ndmitc ca lungimca lor să nu depăşească 

1 200 mm, cu condiţia ca acestea să a i bă pereţi i 

transversali etanşi şi inUI.ritnri longitudinale. 

{;.I,.1.4 Pentru asigurarea stabilităţii bărcii 

in caz de a\'arie (vezi 6.4. 1.2), chesoanele de aer 
vor fi amplasate in apropierea bordajului. Cind 
aceasta nu ('sle posibil, se admite să [ie insta
late la pro\'3. la pupa sau la ceutru cu condiţia 
ca ele s!'l fie dispuse sub bancheli. Amplasarea 
chesoanelor 1 rebuie să asigure inlocuirea uşoară , 

protecţia impotriva deteriodirjlor şi fixarea care 
să excludă deplasarea lor. 

6.1". 1.5 Barca, cu intregul echipament şi nu~ 

măr de oameni. 0\1 trebuie sl'i aibă un bord liber 
mai mic de : 

280 mm _. pentru blirci cu lungimea pină la 
3,5 1l1; 280 + if.O(L - 3,5) mm - pentru bărci cu 
lungimea Înlre 3,5 m şi 4.5 m; 320 mm - pentru 
bărci cu lungimea peste 4,5 m. 

G.?o. l .G Stabilitatea bărcii trebuie să fie sufi-
cientă pentru numărul maxim permis de oamen i. 

Stabilitatea se co nsideră suficientă. 

dacă bordul liber nu este mai mic de 0,10 m. cind 
j umătate din num!'lrul maxim permis de oameni 
se află. pe locurile lor. intr-un bord al bârcii. 

6.4.1 .7 Capacitatea bărci\or se determină cu 
metodele recunoscute de calculul volumului. sta
bilindu-sc pen tru fiecare om ce l puţin 0,225 mI. 
Lătimea unui loc, de slat jos, t rebuie să fie de 
cel pulin 450 mm pentru un om. 

Capacitatea totală se stabileşte ti nind 
seama de amplasarea confortabilă a oamenilo r 
îmbrăcaţi cu veste de sa lvare, astfel ca in ase
menea situaţii sl'i nu fie impiedicaU ramnrea 
şi/sau guvernarea bărcii. 

6.t". 1.8 Echipamentul bărciior se stabil{'şte 

in conformitate cu tabelul 6.·t.l.S. 

(;.4. 1.9 Toate obieclele de echipament ale 
bărcii - cu excepţia căngii ....,.. trebuie să fie ama
rate in barcă pe locurile destinate in acest scop. 

6A.. 1.I 0 Suprafaţa copastiei şi centurii bărcii 

de salvare se va vopsi in culoare portocalie. 

6.1" .1.11 Pe centura bărcii de sah-are, !ingli. 
etravă, in ambele borduri, se va scrie cu caractere 
nelavnbile sau prin alt procedeu echivâlenl: 

- numele.şi portul de inregistrare al nave i pro
prietare: 

numlirul de persoane pentru care cste auto
rizaU barca. 

! Nr. I I I ZOIl:l dl' lLu"i-
,rt. Obkcte de cchip:unfmt :II" bilrcilor 11I:.1 galic 2 ~ i :1 

1 Bamc C1lmpl. 1') 
2 Furth(" \1 eu lilnll$or compl. 1') 
3 Canl!~ lungă "gală cu lungimca ramei buc. , , ClImil cu accesorii şi lrole buc. 11) 
5 Ispol buc. 1 , Parlruă sau lanl dc 15 m lungime buc . 1 
7 CaPOt pentru barcă buc. 1 

• Ghirlandă de salvare ~\lne-te blne~, In 
exteriorul bArcii, cu pluUloare Ia fit'ear~ 

bueli! bue. 1') 
9 Dopurl, pentru gaura b:lrcii. kgale cu 

I.!irtll~ or buc. 1 

Note: 
1) Componen t a completului (nmnărul necc~ar şi rama dc gu\'cnlare) se stablie~te In 
funcl l~ d~ tipul Mreli. 
1) S~ cere \1\ funcţie d~ tipul b:lrcli. 
1) Numai pNLtru băreil~ cu In:l lllmca de construclle mal mar~ de 0,7 m. 
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C.4.2 Aparatele plulitoare, plutele, eolaeli 
şi vestele de sah'are 

Aparatele plutitoare, plutele, colacii 
ş i \'estele de salvare trebuie sli corespundă cerin· 
ţelor părţii B·II " Mijl oace de salvare" din Regu. 
li pentru echipamente conforme convenţiil or, 
ale navel or mar;time, in afarl'l de cele 
prec'zale in prezenta parte a Regulilor. Se ad· 
mit derogări , de la aceste cerin ţe, nu ma i cu acor· 
dul specia l al RNR. 

6.4.3 Insta1:l.\iile de lăsare la apă 

CA.3.1 Pentru lăsarea şÎ ridicarea bărcii tre· 
buie să se prevadă grui. Dacă aceasta nu este 
posibil. cu acordul RNR. pot fi instalate ş i 
alte dispoziLh 'e care să le inl ocuiască, sa u se ad· 
mite remorcarea bărcii de către navă. 

6.4.3.2 Rezistenţa gruiloT, parÎmelor, maca· 
r alelor ş i altor piese ale instalaţiilor de l ăsare 
la apă trebuie să fie s uficientă pentru lăsarea 
bărcii la apă in siguranţă ,- cu numărul de oameni 
care deservesc blircile la lăsare şi cu intregul echi· 
pament Îmharcat. 

tn afară de aceasta, calculul de rezis· 
t enţă. pentru piesele insta laţiei de bărci . se vor 
face pentru o bandă de cel puţin 10° in orice bord · 

Lungimea palanurilor trebuie. să fie 
s uficientă, · pentru a permite bărcii să ajunga la 
apll., la o bandă a navei in orice bord de cel puţin 
10° ş i la cel mai mic pescaj, astfel ca pe tam· 
burul \'i nciului de grui să rămină rei pu ţ i n tre i 
spire de parimă. 

6.".3.3 Timpul de lăsare la apl\ a bărtii nu 
trebuie să depăşească 5 minute. inclusiv timpUl 
de pregătire pentru scoatere şi l ăsare in afara 
bordului. 

6.".3." Vi ncÎurÎle. pentru gruile de bărci. cu 
acţ i onare de la o sursă de energie meca nică. tre· 
buie să aibă ~ i o ac~ io nare manuală eficace. 

G./o .3.5 Dimensiunile construcli\·e. ale elemc n· 
le lor portante ale instalaţiei de lăsare la apă, 

t rebuie astfel alese incit, la sarcina de lucru. 
să asigure un coeficient de s iguran~ă cel puţ in 

egal cu cel indicat in tabelul GA.3.5. 

Tl1uflul GA.3.::; 

.--N-'·-I.-------------------·c----------.-I~( .. ~r~"~"-"~t-"~'i~"~',,-,-,~'o-C.i-'"-,-",~,~c--r 
c7' Denumirea elementelor instalallci de lăsare I VaJparca I In raport 'cn: I~ 

2 , , 
Elemente portante ale instAlallel de 

lăSare. Ineluslv postamentul lor 
Scr l peţl. inel ~, virtej uri etc. 
Zalde lan\urilur 
Parime - de o\el 

- \"cgcla1e ,i sintetlcel) 

N;:.tii: 

~ 
2,5 , , 
5 

7 

1.lmlta de curgere 
Umita de nl~re 
Sarcina do rupere 
Sarcina d, rupere 
11 patlml'l 
Sarcina d, rupue , 

parlmei 

1) Folosirea parlmdor din fibre sinte tice se face eu ncordul ftNR 

,. " •• 0 CERINŢE SUPLI~fENTARE PEN· 
TRU NAVE CU ZONA DE NAV I· 
GAŢIE 1 

6.5.1 Domcn.ÎIII de aplicare 

6_:;.1.1 Ceri nţele prezentului capitol se aplică 
navelor de mărfuri ş i navelor cisternă, autopro· 
pulsatc. destinate navig aţie i În zona 1. 

6.5.1.2 Aceste cerin ţe trebuie satisfăcute su~ 
plimentar peste cele prevăzute pentru navele cu 
zona de navigaţ ie 2. 

6.5.2 1tlijloaee eoleetive de salvare 

&.5.2.1 
dotare: 

Fiecare navă va avea următoarea 

• 1 in fiecare bord al navei rebuie să fie 
amplasate una sa u mai multe bărci de salvare 

cu O capacitate totalil s uficientă p{'lllru lo\Î 0('1-

menii aflal i la bord, sau: 

_2 una sau mai multe bărci de salvare, 
Cll o capacitate totală suficientă pentru toti 
oymenii aflaţi la bord ş i una sali mai multe 
plule de salvare, cu ° capacitate totală suficientă 
pentru jumătate din Loţ i oamenii afla ţi la bo rd, 
cu posibilit atea l ansării in ambcll" borduri ale 
n avei, sau: 

.3 În fiecare bord al na wl trebuie să 

fie amplasate una sau ma i multe plu te de salvare, 
cu o capacitat e totala sufic ientă pentru \oţj 

oamenii aflaţi la bord şi, pe lingi! aceasta, una 
sau mai multe plule de salvare. cu o c~lpacitate 
t otală suficientă pentru jumătate din toţ i o:llncni,i 
a flaţi la bord , precum şi o barcă de urgenţfl (pen . 
tru inten'enţie in caznrile de "om la apă"). 

1 

J 
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6.5.2.2 Bărcile de salvare trebuie să fie dotate 
cu dispozitive de lansare de un tip aprobat. Dacă 
plutele de salvare rigide se vor amplasa la o 
înălţime mai mare de 3m deasupra liniei de plu
tire a nani fără încărcăluri, aceste plute vor 
trebui să rie dotate cu dispozitive de lans3rc 
proprii, de tip aprobat. 

6.5.2.3 Lungimea bărcilor de salvare nu tre
buie să fie mai mică de 4 m. Plutele de salvare 
vor avea o capacitate de minimum 6 persoane. 

6.5.3 llijloaee individuale de sah"are 

6,5 .3.1 Pe navă trebuie să fie amplasate ves-
te de salvare de un tip aprobat, pentru toţi 
oamenii arlaţi la bordul navei. ___ . ~ 1.g ... rQ ~- -
G.5.3.2 Pe na\'ă trebuie să Iie amplasati 
minimum -1 colaci de salvare, iar cel putin 2 dintre 
-aceştia trebuie dotaţi cu geamanduri luminoase. 
Cite un colac de salvare din fiecare bord trebuie 
dotat cu o saulă (plutitoare) lungă de 27 m. 
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7 DISPOZITIVE DE INCHIDERE A DESCHIDERILOR 
IN CORPUL NAVEI, SUPRASTRUCTURI ŞI RUFURI 

7.1 GENERALITĂ"fl 

7.1.1 Cerinţele prezentei diviziuni se aplică 
navelor de navigaţie . interioară şi barjelor pur
tate cărora le-a foest atribuit un bord liber minim 
in conformitate cu G.4 şi 8.3 partea IV "Stabi
litate şi bord liber". 

Pentru aceasta, se pune condiţia ca 
barjele purtate să fie transportate sub puntea 
navei portbarje sau punţi deschise. in afara zo
nelor 1 şi 2 indicate la 7. IA partea A- III " Ins
talaţii echipamente şi dotări" din Regulile pen
tru clasificarea şi construcţia navelor maritime 
şi să fie exploatate numai in zoncle de navigaţie 

. 2 şi 3, ca unităţi ce navigă independent. 

RNR poate aproba derogări. de la 
aceste cerinţe, navelor cărora le-a fost fixat un 
bord liber mai mare decit cel minim, d acă mă
surile de siguranţă prevăzute vor fi găs ite sa
tisfăcătoare. 

7.1.2 La constructia dispozitivelor de inchi
dere a deschiderilor. in corpul navei şi supra
structuri, se vor respecta şi cerinţele 6.2 şi 8.3 
părţii IV "Stabilit.at.e şi bord liber" şi 2.2.3 ale 
părţii V ,.Protecţia contra incendiilor". 

i .I.a Uşile. hublourile . capacele gurilor de 
vizilare şi acces etc. trebuie să aibă dispozitive 
impotriva inchidrrii accidentale. 

7.2 lIUBLOURI, FERESTRE Ş I 
LUMINATOARE DE PUNTE 

i.2.1 Numărul hublourilor in bordajul exte-
rior. amplasate sub puntea de bord liber trebuie 
să fie redus la minimum. Hublourile pot fi de 
formă circulară sau dreptunghiul ară. 

'J' 1 ~ 7.2.2 Toate hublourile din bordajul exle· 
"~ I fior, amplasate sub puntea de bord liber, tre

buie să aibă capace de furtună permanent ata
~şate, cu inchidere etanşă din interior. iar sticla 

trebuie să fie calită şi grosimea de cel putin 12 mm 
pentru un diametru interior al hubloului de 

\i 300 mm. 
\ 

0\ Marginea inferioară a hublourilor din 
bordaj trebuie să se afle cu cel puţin 100 mm 
deasupra liniei de incărcare. 

Cu acordul RNA. pot fi admise de
rogări in funcţic de condiţiile de n avigaţie. de 
tipul ş i formll huhlourilOL 

7.2.3 La na"ele destinate a naviga in zona 
2 de naviga tie. in pereţii frontali şi laterali ai 
suprastructurii etajului 1 şi in pereţii frontali 
ai rufurilor trebuie să se prevadă ferestre de 
construcţie etaJlşă la stropi, cu sticlă securit. 
avind o grosime de cel putin 6 mm, dacă in inte
riorul supraslructurii sau rufului există intrări 
neacoperite şi fără prag ce duc in încăperi situ
ate sub puntea de bord liber. 

i.2.10 Pentru iluminatul natural al Încă· 
perilor situate sub puntea de bord liber, acolo 
unde amplasarea hublourilor de bordaj nu este 
posibil ă, se pot instala luminatoare de punte, 
formate din dale sau prisme de sticlă, etanşe la 
apă, montale in ramă metalică prinsă de punle. 

7.3 SPIRAIURI, CAPACE GURI DE 
V IZITARE, TAMUUCIHURI ŞI 
UŞI EXTERIOARE 

i.a.1 Cnpacele guri lor de vizitare de la 
tancuri şi coferdamuri. situate pe puntea de bord 
liber. trebuie să fie executate din tablă de oţel sau 
alt material aprobat de RNR. 

Gros imea acestor capace IlU trebuie 
să fie mai mică decit grosimca tablei ar in\'e
lişului pe care sînt montate. 

Fixarea capacelor, de rama sau cadrul 
gurilol' de vizitare, se va face cu ajutorul şurubu
rilor sau prezoanelor eu piuliţe. Capaeelor Închise 
şi asigurate trebuie să fie etanşe la presiunea in
terioară. Etanşeitatea se va asigura cu ajut.orul 
unor garnituri rezistente la Iichidele ce se tran
sportă În tancuril e respective, corespunzătoare 
presiunii de probă pentru compartimentul sau 
tancul considerat. 

7.3.2 Toate uşile exterioare ale suprastruc
turilor şi rufurilor de pe puntea de bord liber 
trebuie să aibă praguri corespunzătoare cerin
ţelor 6.2. LI şi 8.3.4.2 ale părţii 1V "Stabilitate 
şi bord liber". 

Uş i le situate in interiorul suprastrue
turi lor pot să nu aibă praguri. 
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7.3.3 La n:lycle destinate a naviga in zona 
2 de navigaţie, construcţia uşilor exterioare 
de la primul etaj al suprastructurilo r şi al ruf uri lor 
trebuie să fie echivalentă Cli construclia peretilor 
in care sint instalate. 

7.3.4 Cu nprobarea RNR. se admite ca 
uşile din pereţii exleriori, ai sliprastructurilor 
şi ai rururilor, să fie confecţionate din lemn sau alt 
material. I 

7.3.5 Deschiderile in punţi, destinale am-
plasării scărilor de coborire in compartimentele 
situate sub punte, trebuie să fie protejate cu 
lambuchiuri acoperite cu capace rabatabile şi 
executate din oţel situ alt matcri:ll aprobat de 
RNR. 

La capacele metalice, grosimea ta
blei lrebuie să fie egală cu cel puţin 0.01 din 
distanţa inlre nervurile de rigidizare, lnsă va 
fi cel puţin 3 mm, 

i .3.G Deschiderile În punţi. destinate aeri
sirii şi iluminării unor compartimente (budi.tării, 
Mi, compartimente maşini etc.), trebuie s3 fie 
protejate cu spiraiuri şi guri de ventilaţie. 

Sticlele din capacele spiraiuri lor tre
buie să fie călite şi să aibă o grosime nu mai 
mică de 6 mm. pentru un diametru sau latură 
a ferestrei de 450 mm. Pentru diametre sau laturi 
mai mici, se admite mic.şorarea grosimei sticlei, 
dar nu mai puţin de 3 milimetri. . 

Dacă Însă sticla este armată cu pla
să melalică (la compartimentul maşini aceasta 
este obligatorie). atunci grosimea ei poate fi de 
5 mm, iar prescripţiile referitoare fa căl i re nu 
se mai aplică, 

Sticlele trebuie să fie hine fiule de 
capace cu ajutorul unor rame şi să aibă pe peri
metrul lor garn ituri din cauciuc. sau din alt mate
rial echivalent, care să asigure etaoşeitatea oece-
ară. 

7.3.i Capacele spiraiurilor şi puţurilor de 
ventilaţie ,'or fi prev1'lzute cu dispozitive de 
zi\. \'orÎre. 

Dacă, in afara destinaţiei lor pro
priu-zise, aceste deschidcri sint folosite şi ca 
it'.şiri de a,'arie, atunci dispozitivul de zăvorire 

va fi astfel executat, incit el să poată fi mane
vral din ambele părţi ale capacului. 

Capacele inchise şi ::l.l;igllralc trcbuie 
să fie etanşe la stropi. 

Etanşc.>itatta se realizează prin gar
nituri din cauciuc sau din alt material echiva
lent. 

i .a.8 Capacele gurilor de vizitare. de pe 
pere~ii \'erticali ai tancurilor. trebuie pervăzute 
C\I prinderi pentru manipulare m.wuRIă. 

i.3.9 Fort,a necesară pentru ridicarea capa
celor, de acces şi evacuare ale gurilor inferioare, 
nu trebuie să depăşească 100 N. 

7.4. CAPACE PENTRU CASETE DE 
EXPANSIUNE (LA NAVELE· 
C ISTERNĂ) 

7.4.1 Capacele casetelor de expansiune ale 
tancurilor de marfă trebuie să fie de construc
ţie etaoşă la apă. 

7.4.2 . Etanş~itatea capacelor se "a asigura 
'cu garn'ituri din ca~ciuc sau din alt material 
stăbil la acţiuneh i:himie~ a. lichid ului transportat 
in tancuri. 

iA.3 Grosimea t.ablei de oţel, din care se 
confecţionează capacdc. nu trebuie să fie mai 
mică decit grosimea tablei pun ţii. Însă nu mai 
puţin de 6 mm. şi cu 20% mai mare pentru ca
pacele din, aliaje uşoare. Capacele se \'or rigidiza 
cu nerVUri, 

7.4.1, tn capac se poate monta un vizor, cu 
diametrul în lumină de 150 mm. care să se in
chid ă cu un capac ae construcţie corespunzătoare. 
Se pot monta ş i alte mijloace de obsen'aţie a
probate de f!.NR 

7.5. CAP.\CE PENTRU GURI DE MAGAZIE 

7.ti.1 Etanşeitalea capacelor guriIor de ma
gazie t rebuie să corespundă cerinţelor 6.2 şi 8.3 
din partea IV "Stabilitate, bord liber". 

7.5.2 Grosimea capacelor din oţel, care se 
reazemă numai pe ramele longitudinale ale gu
rilor de magazii. nu trebuie să fie mai mică de 
3 mm. i'!lodulul de rezistenţă W şi momentul 
de inerţie 1 al capacelor trebuie să fie cel puţin 
de: 

in care: 

W=1,33'p,b·(I [cm*) 

1-1,53·p·b.P Icm4 J 

(7.5.2-1) 

(7.5.2-2) 

p - sarcina de calcul pe capac, inclusi\' greu
tatea proprie a capacului, dar minimum 1,:17kPa; 

il - Iăţjmea capacului m; 

1 _ lungimea!capacului intre reazeme [ro1, 

i.5.a Modulul de rezistenţă W al capacelor. 
executate din al!aje uşoare. care nu au reazeme 
intermediare şi se sprij ină numai pe ram ele lon
gitudinale ale gurilor de magazii, va fi deler
minat cu formula (7.5.2-1) majorată cu un coe
ficient egal cu 1,5, 

Momentul de inerţie 1 al acestor ca
pace nu trebuie să fie mai mic de: 

1=4,08·p·b·{I [cm4 J (7.5.3) 

in care p, b şi 1 au aceleaşi semn ifica ţii ca la 7,5,2. 

i.5,.', Grosimea capacelor din tablă ondu
Iată zineaU, care se reazemă numai pe ramele 
longitudinale ale gurilor de magazii, trebuie să 

,'" 
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fie de cel puţin 1,5 mm. tn rest, ele trebuie sl:i. 
satisfacă cerinţele de la 7.5.2. 

7,5.5 Grosimea laml>ei., de la imbinările 
longitudinale ca şi grosiiîtea legăturilor transver· 
sale ale dulapilor de lemn ale capacelor trebuie 
să fie de cel puţin 30 mm. 

Legăturile transversale trebuie să aibă 
o lăţime de 120 mm şi slI. fie dispuse la o dis· 
tantă de 1,5 m una de alta, 

Materialul lemnos folosit trebuie să 
corespundă destinaţiei. 

7.5.C Capacele gurilor de magazii trebuie 
să fie astfel fixate, incit poziţia lor să nu fie mo· 
dificată accidental de vint, de instalaţiile de 
incărcare sau remorc~re şi de altele. 

7.5.7 Capacele gurilor de magazii ale bar· 
jelor purtate. dacă pe acestea se aşează contai· 
nere, precum şi capacele guri lor de magazii ale 

bnrjelor purtate care se transportă in amplasa. 
mente de cntcgoria 1 şi 2 pe punţile deschise ale 
navelor portbarjc (\'ezi A-III, "Insta l aţii, echi
pamente şi dotării .. din Regu!ile pentru construc
ţia şi clasificarea navelor maritime), trebuie să 
satisfacă cerinţele de la 7.10 partea A·I ll a re· 
gulilor amintite mai sus. 

7.5.8 Elementele de comandă, pentru in· 
chiderea şi deschţderea mecanică a capacelor, 
trebuie dispuse astfel incit să permită atit co
manda sigură cit şi următoarea. În orice moment, 
a mane\'relor de deschidere şi inchidere, 

Dacă nu este posibilă urmărirea aces· 
tor manevre, deschiderea şi inchiderea trebuie 
ind i cată printr·un semnal sonor şi/sau luminos. 

7.5.9 Inchiderea capacelor trebuie pre\'ăzu
tii cu unul sau mai multe dispozitive de blOcare 
CaTe să preintimpine deplasarea accidentală, atit 
in poziţia închis cit şi deschis. 
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8 DIVERSE AMENAJARI ŞI DOTAREA INCAPERIWR 

8.1 GENERALlTĂT I 

Cerinţele prelente i diviziuni se re
feră In amplasarea ş i amenaja rea încăperilor de 
locuit ş i de serviciu pentru echipaj şi pasageri, 
la ieşiri , scări. hublouri de salvare. treceri, 
coridoare, balustrade, precum şi la amenajarea 
mngaziilor pentru mărfurile uscate. 

8 .2 A~IPLASAREA INC"PERILOR 
DE LOCUIT, DE SERV ICIU Ş I 
SOCIALE 

fl.2.1 Nu este permis de a amplasa illcăperi 
de locuit şi sociale in: 

• 1 picuri; 

.2 inc:'iperi!e care au ieşire directă , prin 
uşi sau guri de vizitaTe. in compartimente in 
care sint amplasate ml'canisme. căldări, pompe 
sub presiune, cu gaze inflamabile sau in carc sint 
depozitate produse petroliere. cărbuni. precum 
ş i in magaziile de pituri ş i in lampistării. 

8.2.2 Poate fi admisă amplasarea ind.~ 
perilor de locu it Iingă sa u deasupra tancurilor 
de combustibi l lichid, cu temperatura de aprin
d ere de 55°C ş i mai mare. Însă cu condiţ i a asi
gurării etallşt"ităţi i t otale la gaze a pereţilo r ş i 
punţilor. 

8.2.3 La amplasart"a inC'lIperilo r de locuit şi 
dt" serviciu. pe na\"ele pentru transportul lichi
delor inflamabile. trebuie respectate cerinţe l e 
din partea II "Corp~ şi partea V "Prote ctia con
t ra incendiilor". 

8.2." Tn cazul amplasării încăperil or de 
locuit pc punti in consolă. aceasta trebuie să se 
"Ue la o distanţă de cel puţin 300 mm de la margi
nea (':\.lerÎoară a consol('i. 

8.3 IEŞ I R I Ş I SCĂR I JNCLlNATE S.\U 
VERTICALE 

8.3.1 Fiecare compartiment, silua t sub PU!l
lea de bord liber şi destinat înCăperil o r pe ntru 
pasageri ş i echipaj, trebuie să aibă ce l puţ in 
d ouă ieşiri amplasate la capetele opuse ale com-

parti mentului. Una d in aceste ieşiri se consider1\. 
ieşire de 3\"arie. 

La com partimentele destinate unu i 
număr mai mare de 30 persoane, ambele ieşiri 
trebuie să fie pre\"hute cu scă ri inclinate. Cerin
ţele referitoare la ieşirile de avarie din compar
timent~l maşini-căldări s int arătate la UL2 
din partea VI " I nsta l aţii de maşini". 

8.3.2 La compartimentele situate sub pun
tea de bord liber, destinate unui număr de pină 
la G pt'rsoane , din care există o ieşire directă 
pe puntea deschisă , ieşirea de avarie poate lips i. 

0.3.:1 Nivelele II şi II 1 ale suprastructurii, 
destinate amenajărilor pentru pasageri. trebuie 
să fie prevăzute cu cel puţin două scări inc\inate, 
montate la extremită ţile ni\'elelor respective . 

ll.3A. Sălile de spectacole şi incăperiie pen
tru rularea filmel or trebuie sli aibă ieşiri directe 
pe puntea desch isă. cite una pentru fiecare 50 
de spectatori. însă nu mai puţin de două ieşiri 

ll.3Jj Lăţimea fiecărei ieşiri nu trebuie să fie 
mai mică de: 

.1 1 m pentru fiecare 50 persoane la 
încn.perile sociale, Însă. nu mai puţin de 1,1 m; 

.2 O,G m la Încăperile de locuit ş i de 
ser\'ieiu. 

Dimensiunile ieşirilo r dit! magaziil e de 
mărfuri (gurile de i eş ire) nu trebuie să fie mai 
mici de O,G xO,G In in lumină. 

In unele cazuri, cu aco rdul RNR, 
dimensiunile guri!or de ieşire pot fi micşorate. 

ll.3.G Lăţimea scări lor inclinate nu trebuie 
să fie mai mică de: 

.1 0,8 m. l a i ncă.periie dest inate unui 
număr de cel mult 50 pasageri. Pentru fi ecare 
zece pasageri in plus. lăţimea scă rii se măreşte 
cu 5 cm; 

.2 0,8 m, la încăperile destinate eehi-
pajului. 

8.3.7 Scările inclinate de la incăper ile pentru 
pasageri trebuie să aibă o Încljnare de cel mult 
55°, iardel aincăperileechipajului, de ser\"iciu ş i 
sociale de cel mult 65°. 

Adincimea unei trepte nu trebuie si\. 
fie mai mică de 150 mm. 
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La scăr i le cu inălţ i mea mai mare de 
1 m lrebuie să fie prevăzute miini curenle. 

8.3.8 F iecare scară inciinaU lrebu;e să ne 
prevăzută. Ia inlrare şi la ieş i re. cu cite o plal
formă liberă. avînd l ăţimea cel puţin egal ă cu 
l ăţi mea scării şi lungimea de cel pul·in 0,8 m. 

8 .3.~ In magaziile de mărfuri, picuri, pu
ţuri şi in locurile in care d istanţa pe înălţime, În
tre suprafeţele de lucru, este mai mare de 0,3 m 
elc. trebuie să se prevadli scări verticale sau 
scăr i din scoabe cu o lăţime de cel putin 300 mm. 

8.3. 10 Pe catarge şi alle construcţii aseml'l
nătoare Înguste, lăţimea scărilor .poate fi micşo
rată pînă la 250 mm. 

8.3. 11 Distanţa intre treptele scărilor tre
buie să fie de 300 mm pe toată lungimea scării. 

8.3.12 Scările verticale, in încăperile de mar
fă, trebuie amp lasate în afara luminii (deschide-
rii) guri lor de magazie. -

Dacă acest lucru nu este posibil, da
torită modului de construcţie al navei, scările 
verticale trebuie construite ş i instalate astfel 
încit să poată fi protejate impotrÎ\'a deleriorărilOL 

8.3. 13 tn capacele tambuchiurilor, deasupra 
sclirilor verticale, trebuie prevăzute roti de 
mane\'rli. 

8.4 IEŞIR' DE SALVARE 

8.4. 1 Dacă ieşirea de avarie conform 8,3.1 
nu duce direct pe puntea deschisă, intr-un ase
menea compartiment, in incăpt'riJe comune sau 
in coridoare trebuie să se prevadă ieşir i de salvare. 
cîte una În fiecare bord, 

8.4.2 In cazul in care bordul liber este in
suficient pentru a se amplasa ieşirile de salvare. 
t rebuie să se instaleze o scară verticală, pentru 
fiecare 50 de oameni, care să ducă din comparti
ment pe puntea exterioară. 

ft A.3 Ieşirile de sah'are trebuie amplasa
le in partea opusă ieşirilor principale ale compar
timentelor, 

Dimensiunea luminii hubloului de sal
\'arc trebuie să fie cel puţin 400 mm, lăţimea ieş i 
rii de salvare conform 8.3.5.2. Lă\imea trepte lor 
din scoabe de cel putin 300 rnm, 

8.4. ." Ieşirile de avarie (sal\'are) şi căile de 
evacuare se marchează distinct iv, in conformitate 
cu regll'mentlirile te hnice nntio nnle in vigoare. 

8.5 TRECER I Ş I CORIDOARE 

8.5.1 Lăţimea trecerilor principale in incâ
perile pentru pasageri, cu locuri rezervate pc sca
une, nu trebuie să fie mai mică de: 

.1 1 m, dacă numărul de locuri este mai 
m ic de 50; 

.2 1.1 m, dacă numărul de locuri este 
mai mare de 50. 

8_5 .2 Lăţ i mea tl'ec~rilor pri ncipale, in in-
căperile speciale. trebuie să fie de cel putin: 

.1 0 ,9m ;n restaurante, săli de mese, 
careuri 

.2 1,1 m in sli\ile de spectacole : 

.3 1,4 m ;n vestibule. 

8.5.3 La navele de pasageri, lăţimea tre
ceril or pc punţi, care fac legătura cu locurile de 
amharcare a oamenilor in bărci şi plute de sal
vare. trebuie să fie de .cel putin: 

.1 0,9 m dacă numărul de locur i in blir-
cile dintr-un bord este mai mic de 50; 

.2 1,0 dacă numărul de locuri in brlrcile 
dintr-un bord este Între 50 şi 100 inclusiv; 

.3 1,2 dacă numărul de locuri in băr
ci1e dintr-un bord este Între tOl şi 200. 

Dacă numărul de locuri in bărcile 
dintr-un bord este mai mare de 200, lăţimea tre
cerilor va face, În fiecare caz, obiectul unei exa
minări specinle a RNR. 

La loate celelalte nave lăţimea tre
cerilor indicale mai sus trebuie să fie de cel puţin 
0,8 m. 

8.5.4 Lăţimea coridoarelor trebuie să fie 
de cel puţin: 

. 1 0 ,9 m la coridoarele magistrale ale 
Încliperilor pentru pasageri; 

.2 0,85 m la coridoarele magistrale ale 
încăperilor pentru echipaj; 

.3 0,8 m la celelalte coridoare ale Încă-
perilor pentru pasageri; 

,1,. 0,7 m la celelalte coridoare ale incă 
perilor pentru echipaj, 

Tn cazul cind numărul pasagerilor sau 
al membrilor echipajului, din cabinele ampla
sale pe acelaşi coridor,este mai mare de 50, IA
limile indicate mai sus trebuie să fie mărite cu 
0,1 m penlru fiecare 50 de persoane in plus, 

8.& 

8.G. 1 
următor: 

UŞI 

Uşile trebuie să se deschidă in fel ul 

.1 uşile Încăperilor de locuit şi de ~er-
yiciu, cu ieşire in coridor - in interiorul incă
pe rilor; 

.2 uşile încăperilor soci::lIe - in exteri- e:, 
sau in ambele păr\i; , 
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.3 uşile În pereţii de la extremităţile 
suprastructurilor şi în pereţii exteriori lrans
' .. ersali ai fufurilor - in exterior, inspre bordul 
cel mai apropiat; 

A uşile in pereţii exleriori longitudinali 
ai rufurilor - in exterior, spre prova. 

8,6.2 Nu sint permise uşi glisante pentru 
ieşirile şi căile de evacuare. 

U 6 3 Uşile compartimentelor de locuit Ire-
~ b~i'e să aibă , pe jumăla:ea inferioară , cîte un pa

nou detaşabil av~nd l'iTiTiensiunea 0,4 x O.5 m. 
La uşile compartimentelor de pasa

geri, aceste panouri trebuie să poarte inscripţia 
"Ieşire de avarie - in caz de avarie se va sparge", 

Instalarea panourilor detaşabilc nu 
este obligatorie, Q.ac~ în compartiment există 
hublouri de salvar~~in care oamenii pot trece 
În coridor sau pe punţea deschise,;~ J..' 
8.6.1i Pragurile uşilor , ~~ţime mai' m'lre 
de 380 mm. trebuie prevăzute pe ambele părţi cu 
trepte avind adîncimea de minimum 150 mm 
(de la muchia din faţă a treptei pînă la prag). 

8.7 BALUSTRADE 

8,7.1 La marginea tuluror punţilor des
chise şi plaUormelor suprastrucluriloJ" şi rufurilor, 
în zonele accesibile pentru oameni, trebuie să se 
prevadă balustrade fixe sau para pete, cu excep
ţia navelor fără echipaj şi zonelor guri]or de maga
zjj ale navelor pentru Încărcături uscate. 

8.7.~ In cazul În care la bordul navei există 
parapet, aeesta trebuie să corespundă cerinţelor 
de la 2.11.2 partea II "Corp". 

8.7.::1 lnălţime<l balustradelor nu trebuie 
să fie mai mică de 0 ,9 m, iar distanţa Între bas
toanele balustradei nu trebuie să fie mai mare 
de 1,5 m. 

8,7.~ Pe toate punţilr. cu exceptia celor 
la care au acces pasagerii, distanţa intre barele 
orizontale ale balustradelor nu trebuie să fie mai 
mare de 450 mm. 

Balustradele punţilor la care au acces 
pasagerii trebuie să fie prevăzute cu plase de 
protecţie a"Înd lungimea laturilor ochiuri lor de 
cel mult 100 mm. Plasele de protectie pot fi înlo
cuite cu bare rigide sau eu platbande, montate 
orizontal şi cu distanta intre ele de cel mult 
100 mm. 

8,7.5 Spre bordaj , pe punţile care nu sint 
prevăzute cu balustrade sau parapete, marginea 
superioară a centurii trebuie să se afle deasupra 
puiiţii J;"espective cu cel puţin 50 rom. In cazul 
cind marginea superioară a cenlurii se află la 
acelaşi nivel eu puntea, trebuie să se prevadă 
o platbandă marginal~w cu o inălţime de cel puţin 
50 mm. 

--",.- .. 
\JMk ).''' \ :J.~. 'J ? \!'-

'i Este Decesar să se prevadă posibilitatea 
Indepărtării . apei de pe punte. 

8.7.6 tn locurile in care balustrada sau 
parapetul se intrerupe (zona mecanismelor de 
punte etc.'. lrl'buie să fie prevăzute baluslrade 
demontubilc. 

0,3 AMENAJAREA r-."lAGAZIlLOR 
PENTRU MĂRFURI USCATE 

8.8.1 La nuvele fără dublu fund, peste osa
tura fundului se va aşeza un paiol de lemn eare 
să SI.' extindă p!nă in borduri. 

La nawle cu dublu fund, paiolul nu 
este obligatoriu. In cazul folosirii acestuia, el 
trebuie să fie mnnlat pe rigle cu grosimea de 
cel puţin 20 mm, aşezate fie in corespondenţa va
rangelor fi e pe plaJonul metalic al dublului fund, 
acoperit in prealabil cu l\ll strat de mastic 
aprobat de RNR. 

8,3.2 Paiolul poate fi conrec~ionat diD pa
nouri sau scinduri izolate; in ambele cazuri , tre
buie să fie pre"ăzută posibilitatea demontării 

uşoare a paiolului. 

n.8.3 Grosimea paiolului din lemn trebuie 
să fic de cel pu\in 50 rum. 

8.8.4 Se recomandă mărirea grosimii pa
iolului sub guriie de magazii in care se prevede 
descărcart'a mărfurilor cu graifere sau alte dis
pozitive mecanizate. 

8.8.ti tn magaziile pcntru mărfuri generale, 
osatura bordajului trebuie să fie protejată cu 
serete de lemn, a,'ind grosimea de cel puţin 25 
mm şi lăţimea nu mai mică de 100 mm. Seretele 
trebuie sI! fie fixate pe osatura bordajului, in uşa 
Ccl incit. să poată fi demontate şi înlocuite uşor. 

8.8.6 tn magaziile pentru mărfuri in vrac 
sau cereale, paiolul şi căptuşeala din borduri 
trebuie să fit' astfel executate, incit să fie exclusă 
posibilitatea in{undârii puţurilor de scurgere a 
santinelor şi sorburilor instalaţiei de santină. 

8.9 PIESELE DE RIDICARE ALE 
BAHJELOR PURTATE 

Piesele pentru ridicarea barjelor pur
tale la bordul navei portbarjă (cum sint: urechi. 
inele, scoahc, piese de prindere etc.) trebuie să 

fie calculate, pentru două puncte situate pe dia
gonală, la efectul Corţelor eare apar la ridicarea 
barjei încărcată uniform cu Încărcătura specifică. 
tn acest caz, eforturile unitare care apar in pie

. sele de ridicare nu trebuie să depăşească 0,7 
din limita superioară de curgere a materialului. 

.... 
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CERINŢE GENERALE 

1.1 DO)lENIUL DE APLICARE 

1.1.1 Prezenta parte a rl'gulilor se aplică 
nayelo'(" de na\'igaţie interioară aflate sub supra~ 
Yegherea RNR conform 1.1.1 - 1.1.2 etinpartea 
1 "Clasificarea". 

Navele hidroglisoare, na\Cll' pe per
nă de aer, navele cu aripi imersf. in condiţiile 
plutirii ca nave cu deplasamenl, navele cu \'ele 
in condiţiile nayiga\iei cu \'cle şi docurile plu
titoare vor trebui să corespundă cerinţelor pre
zentei părţi a Regulilor in măsura in care aceast.a 
este rational şi posibil. 

1.1.2 Prezenta parte a regulilor se aplică 
navelor nQi aHale În construcţie cit şi navelor 
existente cărora li se schimbă destinaţia sau care 
sint supuse reconstruirii, rcamenajării, moder
nizării sau reparaţiei captt;&le, dacă prin lucrările 
efectuate li se modifică caracteristicile de stabi
litate 
ficliri 

1.2 

şi bordul liber sau apar ca neCl'sare \''f!a/\ 
suplimentare ale stahilităţii. 91~1,~ 

DEFINIŢII 

",1'1 ".1 
-J . ţ- \ \~.O 

\0 0 ... ' . 
Definiţiile privind terminologia ge

nerală folosită În Reguli sînt conţinute in partea 
O ,.Rl'gu!i generale de supraveghere" şi În partea 
1 "Clasificarea". Tn plus pentru prezenta parte 
a regulilor se mai definf"sc următoarele noţiuni: 

1 .2.1 Dimensiunile ]lrineiJmle ule navei şi 

peseajul 

.1 lniiffime de cons/rllcţie ,.D" - distan-
\a măsurată pe verticală la cuplul maestru, de la 
fata interioară a chil ei plate sau de la punctul 
de intersecţie a feţei interioare a În\"elişului exte
rior cu chila masivă, pină la punctul de intersec
ţie a feţei superioare a traversei cu faţa interioară 
a bordajului sau pînă la punct.ul de intersecţie a 
prelungirii fe\ci superioare a tra\'(>rsci cu prelun
girea feţei interioare a bordajuhli la navele ('u 
Iăcrimara rot.unjită. 

.2 Lungime " L" - distanţa, măsurată in 
planul liniei de Încărcare Între punctele de interr 
secţie a plutirii cu conturul provei şi pupei navei 
in planul diametral. Pentru forme neobişnuite ale 
conturului pro\'ei sau pupei na\'ei, definirea 
lungimii L face obiectul unei examinări speciale 

lf - IOla 

a RNR dacă in prezenta parte a rl'gulilor nu sint 
date alte indica\ii. 

.3 Pescuj ,.d" - distanţa măsurată pe 
verticală la cuplul maestru de la faţa interioară 
a chil ei plate sau de la punctul de intersecţie a 
feţei interioare a În\"clişului exterior cu chila 
mas;v1! piuă la linia de Încărcare. 

A Lăţimea B - lăţimea maximă a navei 
la nivelul pl'scajului. măsurată in afara f'oastelor 
la navele cu înveliş metalic şi in afara bordajului 
la na\'e!e Cli Înveliş nemetalic, dacă in prezenta 
parte a Regulilor nu sint date alte indica\ii. 

1.2.2 tnc:ireiHuri şi re7.crn 

.1 * Inci/rcăll/fa lichidâ - orice În.cărcălu
ră lichidă in \"fac (ca de exmplu Încărcătura na
ve]or cisternă, rezervele lichide. apa din tancurile 
de halast, din tancurile de ruliu sau din bazinele 
de inot). 

.2 J Ilc!irc(il!1f(i omoge.nă - Încărcătură cu 
factor de arimare uniform pe Întreaga na\'ă. 

.3* lnclirciHllrli in vrac deplasabilă - o 
Încărcătură constituită din cereale sau orice altă 
încărcătură uscată de natură granulară sau pul
\"erulcntă ale cărei proprietăţi fizice oferă condiţii 
de deplasare În cazul Înclinării trans\"ersale a 
nasei. 

.4 Hl':erueie - Încărcături consum ahile in 
timpul exploatării na\"ei (combustibil, luhrifianţi 
apa ·potabiIă, pro"iziile alimentare. etc.) 

1.2.3 Bord liber - distanţa măsurată verti
cal pe bord ai. la secţiunea maestră. de la punctul 
de intersecţie a marginii superioare a pun ţii de 
bord liber sau a puntii de lemn a in\'elişului cu 
marginea exterioară a in\"elişului exterior, pînă 
la marginea inferioară a mărcii de încărcare res
pective. Tn cazurile in care Iăcrimara punţii este 
rotunjită. se ia in considerare linia virtuală re· 
prezentind intersecţia prelungirii feţei superioare 
a punţii cu prelungirea feţei exterioare a bord a
jului. 

1.2.4 Supraslrucluri - constructii pc puntea 
de bord liber acoperite cu punţi continui rezis· 
tente, care pot fi de tip Închis sau de tip deschis. 
Punţile dunetelor şi teugilor supraivălţate vor 
fi considerate construcţii Închise. Rufurile ampla
sate pe puntea de bord liber vor fi considerate 
suprastructuri. 

-
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1.2.5 Deschideri n!.prnlf.jule .- deschideri in 
bordaj~, punţi sau supraslrucluri prin care este 
posibilă pătrunderea apeÎ In ind~rile inferioare 
ale na\"l'i. 

1.2.C Elan:~cilulc: 

.1 l~I(/f!ş 111 IIpii - esle consideral etanş 
la apă rlcmcntul constructiv sau dispozit.ivul 
de inchidere al unei deschideri ir- rorpul n~\"ci. 
in peretii suprastruclllTilor sau rulurilor, astfel 
construit, incil împiedică pătrundcre:l apei în 
interiorul na"ei sub ae\iunca unci presiuni cores
punzătoare unci coloane de apli de 1 m aplicatli 
timp de un minul, sau sub actiunea unui jet 
continuu de apă avind o presiulJ.c de 100 kPa 
(1 bar) aplicntli timp de 10 minule il' tuate direC
ţiile şi pe toată suprafata respccli\lliui element. 

.:! F:ll,"Ş lu slropi şi inll'mpţrii - este 
considerat etanş la stropi ş i intempcrii acel ele
mert constructÎv sau acel dispozitiv de incl· idere 
a unei deschideri din corpul nuvri. din sllprast~uc
turi sau rururi, dacă În ţoale cC'ndiJiile m,eteo
rologice inLHnite in zona de ua\"igil tie. prevă7.Utli 
nu lasă :;;ă pătrundă apa În ;ntrriorul navei. tncer
carea etanşeiUiţii la stropi şi intern perii se (ace 
prin stropire. timp de 10 m in.ute, pe rlemenhll 
respectiv, eu un jet de apă dispersat. 

1.2.7 Punie d(' bord liber - puntea e tanşa 
:;Ii de r!!zlsten \ă pină la care se I..'xt ind pereţii ('lanşi 
Ac~p.stă punle poate avea o nişă. r 

La navele cu punte discontinuă, cea 
mai de jos parte a pun\ii ş i prelungirea ci para
Idă cu partea superioară a pun ţii se considrr.!i 
punte de bord liber. 

\.:! .a Drăgi - construcţii plulitoare prev.!i
~\l.te cu instalaţii adecvate (pompe, cf€:vatoare 
etc.) pentru ef('ctuare~ lucrărilor de dragure. 

1.2.9 Distan{d de sigliran/lI (d.) - dis
tantă măsurată pe ver ti ca l ă inlre planul pluLirii 
de maximă incărcare permis1\. şi punctul cel mai 
de jos deasupra căruia nava nu mai poa le fi con
sidcraUi ca etanş;l Iii apă. Nu se \·or lua in consi
derare găurile din bordaje prnlnl prizele de apă 
sau or iri cîîJe pentru tnllUl nlurile de scmgere. 

1.2.10 N(llJd goală - I\a";\ complet terminată 
şi echipalli rără încărcătură şi balasl lichid, dar 
cu m~caai :;;mcle şi si5l~mel(' coc\inÎnd fluidele 
de lucru. 

1.2.1 t Unghi dt 1I!,l1n(l1lft. (0/) - unghiul 
rle înclinare transversalli la carc prin deschide
rile neprotejalr Începe inundarea spiI\iului inte~ 
rior al corpului nawi. sau unghiul la care mar
ginea punţii de bord liber inlrii in apă, sau UD

\l:hiul la care jumătatra gurnri na\"('i iese din apă 
ş i anume ce! mai mic dintrr cele Irei unghiuri. 

1.2.1 2 Unghi de răsturl1are (ar) - ul)ghiul 
de ' Înelinarl' ,trans\'l"rsalti. Ia ('Ilrc sub :1.e\iun~a 
momentului dinamic de Înclinare incepe răstur
narea n3vei. 

1.3 VOLUMUL SUPRAVEGHERII 

{.3.1 La na\·ele cărora li se aplidi. ceri n ţele 

prezentei părţi de reguli. RNR efeclUE'Rză: 

.1 inainte de inceperea lucrărilor de con-
stnlcVe: 

- CX3min3J"ea şi :\V izarea documeu
taţiei tehnice referitoare la stabilit atea şi la 
calculul de bord liber; 

f) in timpul lucrărilor de construcţie 
şi după terminarea lor: 

- \'l'rificare'~ amplasării mărcilor de 
bord liber şi a respectării cerinţelor generale de 
siguranţă indicatc la 3.2 in prezenta parte a 
Regulilor ; 

- supra\"eghrrea efectuării probei de 
înclin ări ş i a\"izarea protocolului acesteia; 

- c:(aminareu şi u\"'zarea documen
taVe~ de stabilitate corectate În baza rezultate
lor probei de inclinări; 

- examinarea şi a\"izar<."a informaţiei 
privind stabilitalt-a na\·ei. 

.3 Înainte de reparaţii, reechipări , modifi-
carea destinţ1ţiei sau a zonei de lla,·igaţie: 

.'< ._ ~erificările necesare În scopul sta-
bilirii caracteristicilor ulterioare ale slabilităţii 
navei , precum şi a mărimii bordului liber. 

EXCEPTAR I ŞI LIMITARI 

1..'0.1 tn cazul în care partieula.ritliţile con
slructi\·e ale na\"ei sau conditiile de exploatare 
ale acesteÎn nu se Încadrează Întru-totul preve
derilor prezentelor Reguli, RNR va putea cere 
verificarea stabilită\ii de la caz la caz, pentru 
situa\ii1e concrele in care se poate afla na\'a. 

lA.2 RNR poate admite nesrUsfaceiea 
temporară a anumitor cerinţe din prez€'nta parte 
a regulilor numai in cazuri jl1stificate şi in condi
ţiik în CRre măs\lTile prevlizllle pl'ntnl sigura nţa 
na\"ei sint considerate ca suficiente. 

lA.:t Dacă pentru o navă nu sînt satis[ă

cute cerinţele prezentei pArţi a Regulil or corn
punzătoare unei anumite zone de navigaţie, 

RNR poate limita zona de na\' igaţie a res
pecti,·e i Ha\"(', sau poafe' intl 'oduce alte restrieFi 
în funcţie de condiţiile de cxploatare şi destinaffă 
na\"ei" 
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2 CERINŢE GENERALE ASUPRA STABILITAŢII 

2.1 CONDIŢIILE STAB ILITĂŢII 
SUFICIENTE 

2.1.1 Stabilitatea unei nave se consideră 
suficientă d acă in toate variantele de încărcare 

prevăzute de prezentele neguli la 2.8: 

.1 înălţimea metacclltrieă iniţială corec-
tată este poziUd; 

sint satisfăcute cerinţele de la dh'iziu-
nea 3; 

.3 sint satisfăcute cerinţele suplimentare 
de stabil itate de la di viziunea 4, corespunzătoare 
tipului şi destinaţiei navei. 

2.2 DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ 
PRIVIND STAB ILITATEA 

2.2.1 Documentaţia tchnică privind stabi
litatea care se prezintă spre avizare la RNR 
trebuie să ateste că nava satisface condiţiile de 
stabilitate prc\'ăzule în prezenta parte a Regu
lil or. 

2.2.2 Documentatia care va fi prezentată 

la HNR Înaintea inceperii construcţiei sau 
reconstrucţiei navei va fi întocmită pe baza co.te i 
centrului de greutate al navei gonle. determinată 
prin calcul. 

La na\'ele care \ 'or fi supuse unei 
probe de înclinări conrorm 2.Î, documentaţia sus 
mellţionată va fi corectată pe baza rezultatel or 
obţinute la probă în caiurile in care: 

- cota centrului de greutate al navei 
goale determinată experimental este mai mare 
cu 5 em decit cea antecalculatli sau. 

- deplasamentul nasei goale difN"ă 

cu 2% faţă de deplasamentul navei goal~ ante
calculat. 

2.2.3 Calculele vor fi executate prin meto~ 
de general acceptate în teoria navei. In caz:ul 
utilizârii altor metode de calcul sau a calculatoa
relor, metodele de calcul sau algoritmi i şi pro~ 

gramele de calcul trebuie să fie aprobate de RNR 

". 

2.3 INFomlATIA PENTRU 
COMANDANT 

2.3.1 tn ~copu l asigurării stabilităţii navei 
in timpul exploatării, trebuie Întocmită infor
maţia pentru comandant, cart' "a fi pusă de 
acord cu RNP. Informaţia se Întocmeşte pentru: 

.1 nuvele de pasagerii 

.2 navelc de mărfuri uscate (inclusiv 
navele cu puntea dreaptă) la cart' cota centrului 
velic măsurată dt"asupra liniei de plutire este mai 
mare de 2 m; 

.3 navele de alte tipuri care nu Îndepli-
nesc in totalitate cerinţele privind slabilitatt'a 
precizate la 2.1. 

2.3.2 Informaţia pentru comandant trebuie 
să fie elaborată pe baza calculelor ş i a rezultatelor 
probelor de înciinări. 

In(ormaţia pentru comandant trebuie să conţină: 

.1 dale asupra stabilităţii na,'ei în toate 
vari:mtele de încărcare prevăzute de prezentele 
Reguli , precum şi în alte vurinnte de încărcare 
tipice in exploatarea navei; 

.2 indicaţii referitoare la restricţiile de 
exploatare şi măsurile constructi ve necesare pen
tru a se asigura o stabilitate suficientă; 

3 indicaţii, instrucţiuni. diagrame, tabe-
le şi alte materiale ajut1Hoare care să pcrmi tă 
evaluarea ~tabi lităţii În oricare din variante le 
de încărcare neluate in considerare in calcule, dar 
posibile in exploatare; 

.4 dale privind cazurile de încărcare 

l imită admisibile ale na"ei; 

. ~ , indicaţii asupra măsurilor ce se reco-
mandă a. fi lu ate de către comandant pentru 
asigurarea unei stabilităţi corespunzătoare a na"e i 
in diferite situatii. 

2.3.3 Pentru drăgi ş i maCarale plutitoare , 
informaţia va conţine datele necesare asupra 
stabilităţii şi diferitelor restricţii atit in condiţii 

de exploatare cit ş i În condiţii de transport. 

Datele privind stabilitatea macara~ 

lelor plutitoare in condiţii de exploatare vor fi 
prez:entate pentru diferite poziţii ale braţului ma
caralei şi pentru diferite sarcini la cirlig. 
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2.4 DIAGRA~IELE DE STABILITATE 

2.1,.1 Verificarea stabilit ă\ii după criteriul 
de vînt, cit şi după cerinţl'le supliment'lre de 
stabilitate trebuie efectuate in baza diagrame lor 
de stabilitate statică sau dinamică la carc s-au 
adus corecţiile datorate influenţelor suprafeţelor 

li bere de lichid. 

2.1,,2 Stabilitatea rezultată din dingramă se 
consideră feală pînă la unghiul la ("arc incrpe 
inundarca spaţiului intl'fior al corp ului !lav!;'i. 
La depăşin.><' aC,cs t ui unghi stablitatea se con si
der3 tetal pierdută. 

2,4.3 tn diagrama de stabilitate trebuie să 
fie reprezent.ate momentele maxime admisibile 
de inclinare a navei şi ti momentelor fortelor exte
rio are c..·lfe să permită a stabili gr adul de .sa tis
facere a cerinţelor ! prezentei părţi a Ilegulilbr. 

. Valorile momentelor [oflelor exterioare 
se co nsideră eonstnnle pe toată pe~ioada de incli
oare a nu\·eÎ. 

2·,5 · DETERMINAREA MOMENTELOR 
DE INCLlNARE AmllS IBILE 

2,5.1 Braţele moment.elor adm isibile de in
ci inare (l,,), În toate variantele de încărcare, se 
vor determina fie pe baza diagrameler de stabili
tate statică, fie pe baza diagramelor de stabijitate 
dif.1amică (vezi fig. 2.5.1-1 ş i 2.5.1-2) . 

I,d 
(mi 

A, ~A 2 

2.5.2 Li! n<l\"Clc avind corpul de [armă 
paralelipipedică momentele de inclinare admi
sibile pot fi determinate, fără a mai fi necesară 
trasarea diagramelor dc stabilitate pe baztl rela
ţiilor: 

. 1 Pentru momentele dinamice: 

M,,=O,085G d.ho ·6" [kNm} 

unde: 1: • 
(2.5.2-1) 

d . - deplasamentulna\'ci in cazul de incărcare 
in care se face verificarea stabilităţii; II) 

h.- înălţimea me tacentrică iniţială coree.tată 
datorită efectului suprafeţelor libere de lichid 
cor{'spunzătoare deplasamentului d.; [mI 

0 .. - unghiul dl'. înclinare admisibil corespun
zător deoh"samcn~lIlui d • . 1°1 

<) Pentru momentele statice: 

(2.5.2-2) 

2.5.:1 Cu acordul RNR formulele 2.5.2·1 
şi 2.5.2-2 pot fi utilizate la determinarea mo
mentelor admisibile de înclinare şi in cazul altor 
nave decit cele prevăzute la 2.5.2. 

2.6 INFLUENTA SUPRAFEŢELOR 
LIBERE 

2.G. l In calculele destabUitatese va ţine sea
ma de influenţa suprafeţelor libere ale lichidelor. 

2,1i.2 Pentru -lichidele a căror cantitate va· 
riază in timpul navigaţie.i, calculul se ef('ctuează 
pentru tancurile umplute 50% din capacitatea 
ler. 

I n calculele de-stabilitate nu se vor lua 
în considerare reziduurile din tancurile cu fundul 
in formă de V dacă înălţiml'a lichidului rămas 
nu depăşeşte 5 cm. 

T ancurile umplute mai mult dE: 95% 
ţ.e:::~,----=------j------j-B(;;-;:'~i-se eonsidf"fi"l complet umplute. 

I,d 
'(m) 

571"rod) 
Fig. 2.5.1-1 

2.0.3 Daca navn {'ste destinatfl transportu
lui de Încărcături lichide dil{'rite. in calcul se 
.... a lua cazu] de incărcare cel mai ncfa\·ora bil. 

2.7 >r. PROBA DE JNCLINĂRI 

2.7.1 Proba de i inclin1iri I·se va execut.a: 
~ la fiecare nayă nouă care nu este 

construită in scri{'; 
la navele construite in sc rie, con-

[clm 2.7.2; 

la navele care au fost supuse unor 
lucrări de transformare, rfechipaJe sau moţi~r-

jI:""'~~:;" _ _ + _______ --1_-:t.,.,- nir,are, ~acă urmar,t; ~c('stqra ~epla~amentul n.ayei 
1,., .0 - ,_ ~~) goale diferă cu. mai mult de ±2~aţă de deplasa· 

mentul anterior al n1a\'Ci goale,@ină l ţimcacotei 
I,,·..,J 'lI 573('\ ro ·1,. cc,ntru lul de 'greutate al na\' c·i g6a!c~c·ste mai mare 

~. '1 J. Fig. 2.5.1·2 cU' ·5 em faţ:1 de situatia anterio'arii\ .,;, 
\ 
'1 \<" 
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- la n:n!t>l e a căror st abilitate este 
necunoscu tă sau neces ită '\'{'rificări. 

2.7.2 Pentru na\'ele construite in s('rie in 
.cadrul aceluiaşi şantier naval proba de înciinări se 
dechlea1.ă: 

.1 în cazul nayelor p('nlrn tr ansport uri 
de mărfuri uscate şi alllayelor cist,('I'Ilă - la prima 
11a"ă a seriei (cap de serie) preCllm şi la oricare 
pavă a seriei ce se incadr{'ază în prc\'eder{' a de 
la 2.7.2.3; 

. 2 în cazul na\'elor de pasageri, remor~ 
cherelor, împi ngătoarelor, macaralclor plutitoa~ 
re, drăgilor - la prima na\'ii a serie i (cap de 
serie) şi apo i la fiecare a c.incea na\'ă a seriei (adică 
a şase a, a unsprezecea, etc) precum ŞI la oricare 
n avă a seriei ce se încadrează in prevederea de la 
2.7.2.3. Incepind cu a douăsprezecea navă din sc~ 
rie, RNR poate să 'Iiiniteze efectuarea probei 
de Î nclinări la un Jlu rn ăr mai mic de nave, dacă 
spre satisfacerea sa se \'a dO\'('di că la conslruirea 
nuvelor din se rie se asigură menţinerea deplasa~ 
mentului şi poziţiei centrulu i de greutate in limite 
acceptabile, abaterile nedepăşind yalorile indi
cate la 2.7. 2.3; 

.•• Ia oricare navă a seriei pentru care 
calCulele pun în evidenţ ă că modificările con
structive ce a u sun'eni t in raport cu prima navă 
a seriei conduc: 

- fie la modificarea dcplasnlllentului 
navei goale cu mai mult de ±:?%; 

- fie la cr{'ştrre a cot ei centnllui de 
greutate a navei goale cu mai mult de 5 cm . 

O navă a ${'riei su pusă probei de 
'inc!inări conform celor ind icatc în prezt>ntul sub
punct va p co nsider ală din purtel de \Tdere al 
s t abili t ă ţ i i ca prima na\'ă dintr·o s{'rie nouă, 

TatJe]u 1 2.8.1 

ordi ne a de cfecluare a probei de inclinâri la 
celelalte nave ale seriei, stabilindl1-se in conti
nuare conform 2.7.2.1 ş i 2.7:2.2. 

2.7.3 RNR poate scuti de efectuarea pro
bei de înclinări unele nave sau tipuri de nave , 
atunci cind din calcule sau din compararea cu 
d ~tele existente pentru na \'cle si mit arc (in ce pri
veşte rapoartele dintre dimensiunile principale. 
ampl asarea încărcăturîi sau condiliile de ex
ploatare) rezultă că na\'a are o stabilitate mai 
mult decit suficientă . 

2.7.1" Pentru efectuarea probei de inclinări 
şi apreciere a calităţii accsteia se \'or a plic a cerin
ţele de la 1. 5.8; 1.5.9; 1.5.10; 1.5.11.1; 1.5.11.2; 
1.5.12 şi 1.5.13 din Regulile R~R pentru 
clasificarea şi construcţia navelor maritime pur
ll'a A- IV "St.a bilitate" precum ş i cerinţele din 
Prescripţiile supli mentarc la Regulile RNR con
ţinute in publicaţia nr. 16-86 (2.04). 

2.8 VARIANTELE DE tNC.~RCARE 

2.8.1 Verificarea stabilităţii va fi făcută În 
variantele de încărcare indicate în tabelul 2.8.1 
in funcţie de tipul şi destinatia navei. 

2.8.2 Dacă nu se prevăd cerinle speciale. 
verificarea s t abil ităţii in variantele de incărcare 

indicate se va efectu a in condi ţii normale de 
exploatare a navei şi dc amplasare a mărJii şi a 
pasagerilor. 

2.U.3 Dacă la nad există balasl solid masa 
acestuia se va include in mas a naHi goale. 

2.3.4 Incl uderea balastului lichid in compo
nenla încărcăturii, in oricare yarianlă de Încăr
care trebuie s5 fie pusă de acord Ctl RNR. 

Tipu] nani Variantele de lncărtnre Observaţii 

Navt' de. pasageri şI naw de nlLl" 
tipuri utilizate ocazÎol\:l1 sau )X'r

:1,l l l " \1:lljOlt ct' pt'rSO:llU: 

Nave de Irallsport m~rluri 

,1 nava el1 100% rezet\'e, cu numilrnl maxilll 
d" pasageri la bord, cu bagaje şi ]ncl'lrdltura 
maximă posibilii; 
.2 nava I'U 10% rezerv ... , cu numilru\ mGJ;Îm 
de pasageri la bord cu bagaje şi ]ncărciltura 
ma,,;imă posibilă: 

.:1 nava cu 10% reze rve făril pasageri. hagaje 
şi Im'ărciil ură. 

.1 nava ... u 100% rcurve şi cu ]ntrcaga Indr
ci\turil r{'par\izatit In concordanţă CII condi
ţiile nMma]" de exp]oatate; 
.2 nava lilră Ind\rcătură, cu 10 % teZeTV('. 

La verifk!ltca slaloilitălii dup:\ crite_ 
riul de vInt se va cOIl$idera cii rep ar
tizat"a pa.m~l'Tilor este In COl\cor
danl;" cu condiliile normale de ex
ploatate a nawi. 
Numănl l maxim de pa,ţageri va fi 
stabilit 11\ o:onlormitute cu preve· 
derile din ct'rin\d" suplimrntare ]a 
Reguli!c RNR·publicajia !lr. 52-82 
(1.04) 

Ln nu\'ele dstemit 81' \ 'or mai consi_ 
dera şt urmfitoar{'lr \,arÎ:lnll'; 
- nava cu 100% teUt\'c şi tancurile 
de marfă Inci\reatc ~O % din capa
citatea lor; 
- nava cu 10% rczerv(' şi tmleurile 
de marfă Indlrcatc 50% din capa· 
cl t atca lor. 
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Tabelul 281 (continuare) .. 

Tipul navei I Variantele de IncArcare I Observaţii 
__ o 

RemDrclu~rt 1. 1I:1\':!. cu 100 y. frur"c şi 10 Y. rezerye ,1 
cu Indrdtut3 posibilă la bord; 
.2 nava 
In" bord. 

ou 10X rt:t~T\·t, răr~ Incărdturl 

Macarale plutito3rt .1 nll'-. cu 10X trun'c şi cu sarcinA maximă 

" 
cirlig 'n po7.lţiile etlc mai dduvombHc 

ale braţului mo.caralei In condiţii dr txploalarr; 
.2 ni'"' ou 10X rUtt\'c In tondlţii d, 
tranSport. 

Drligi şi şnlande .1 nava cu ]00% rt1.CT\'C şi cu loalii IJlcarc!i. VerHieirile stablllto.\U după criteriile 
lura posibilA la bord; d, bnti\ h, Varlal\telc d, IncArcare 
.2 nava cu 10 X reterve ~i cu toată Indirc:l- indicate '" li txe<:utate In cazu-
lurn posibilii. In bord: rIIe tt\(- mai nefavorabile de repar-
.3 nava ou 10X rU·('f\'C dupii dcsdlre{\rrn tinte Il lnc:irc1iturtl, ee pol 1.'\ apan' 
materialului drapat, 'n cazul dnl!(ilor '" In procesul d, exploatate 'n funclil! 
mal!lI:r.ii ,n autodescmare ,i " şalandeltlr de tipul şi destlnalia uavei, 
autodrs<"il.reiitOllr ... llvtnd la bord lneărcii.tura 

mnxlm poslbLlu de altA naturII.; 
"\ nava '" IOX rezerve 'n cazul drăgilOf 

In condi\i1 de transport. 

Nave de pescuit .1 nava la ieşirea la peseliit cu 100X rezerve: Dacă In cawrile 2 şi 3 se prevede prin 
.2 nava In \I\toatcerca din cursii cu Inln:aga prolecl transportarea 1'< punte , 
cantitnte de peşte pescuit In map:R1.ic şi pc sculelor d, pescuit ,i " altor IncAr. 
puntl', cu 10% din ruer"e ,,1 l'Ollllmstibll; dluri atunci Ilcutca vor fi luate 
.:.1 Iil Inlonrcerell din cursă fără peşte In ma· 'n cOllsilierare 'n calcul. 
gazle 11\5,1 cu peşte pescuit pc punte şi eli 
101. rezerve. 

l'Oave hldroglisollre Mem ca la navelc lie pasager], nava lIidro· 
gllsollre (iind In situaţia plutiril ca lIa\'ă cu 
deplnsament. 

Alte tipuri de nave nemen\lonah .1 nava cu 100% rezerve şI evcntual cu luat1i Vcrificaren stabllltA111 " "11:'1 executa 

m,' '"' 
Inci1rcătura posibilii; In ca7.urUe cele ' mal nefavorabile d, 
.2 nava ClI 10% reurvc. rcp:u1:t~are , Incireli.turii " pol 

apare In timpul exploatării 'n fum:· - -- ţic de tipul ~ i destlna\ia navei. 
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3 CERINŢE DE BAZA PENTRU VERIFICAREA 
STABILITAŢII 

3. 1 CRITERIUL DE VINT 

3.1.1 Criteriul de vînt 'din prezenta parte 
a Regulilor este dat în funcţie de :tOna de navi
gaţie şi sen"eşte la verificarea stabiliUiţii sub 
efectul presiunii dinamice a ,'intului. 

3 .1.2 r\ava ~aLisface criteriul de vint dacă 
in cazul cel mai nefavorabil de incărcare, mo
mentul de înclinare dinamică admisibil (M~) este 
egal sau mai mare decît momentul dinamic de 
Înclinare datorat presiunii YÎntului (Ur), adică: 

jU~;;.,Mr 

3.1.3 Verificarea stabilităţii pe baza cri
teriului de vînt nu esle obligatorie la urm:ltoarele 
l1a'e: 

.1 nave!e pentru încărcături uscate, des
tinate transportului de. Încărcăluri omogene sau 
deplasabilc În \TaC, împingătoarele şi navelc 
cisternă la care rapoartele dimensiunilor princi
pale ale nawÎ au "alorilc: 

L IB<9 şi Bld>3 

.2 nuvele desti~ate lran~porlul ui inc5.r
căturii pe punte la care cota cenlrului supra
feţei velice a navei nu depăşeşte 2 m de la linia 
(le plutire şi care satisfac cer i nţele referitoare la 
raportul dimensiunilor principale ale navei .u·ă
tale la 3.1.3.1. 

3'" DETERM INArmA MOMENTULUI 
DINAl\IIC DAT DE VINT 

:1. 2. 1 Momentul dinamic de înclinare pro
dus <1(' acţiunea v intului se calcu lează cu for
mula: 

unde: 

p. 
tabelul 
(pa]; 

A. 

z. 

.Mr= O,OOl·p~ Ar'Z~ [kNmJ (3.2.1) 

pre::.iunea dinamică a \'int.uJui dată in 
3.2. 1. in funcţie de zona de navigaţie 

aria suprafeţe i \'elice. efect.iw detr-rmi· 
minată conform 3.2.2-3.2,4 [m2); 

cota centrului de greutate al snprafeţd 
velice determinată conform 3.2.5 [mI. 

Tab~lll i 3.2. 1 

i~1 1 I I 
3 ,1 I I 

2 I , 5 , 
de na- I vlgatle 

____ ' __ 1~~1 2(~ I~:J :145 ~~ 
11(8 1 217 12.t7 [ 269 

, 
"6 302 

3.2 .2 Pentru navele porteontailler. proiecţia 
bterală a eontainerelor de p{ punte trebu:c 
să f:e inclusă în suprafaţa vel ică, ca un perete 
continuu, fără considerarea spaţiilor dintre con
tainere. 

3.2.3 Ariile suprafeţelor proiectate pe planul 7 
diametral al navci ale eorpuri1ff cu secţiune 
circul",ră se '"or înmulţi cu coeficifntul 0,6. 
:1.2." Se recomandă a se lua in considerare 
suprafeţele discontinue ale balustradelor, arbo
radei (cu excepţia eatargelor) şi tachelajului 
navei, precum şi suprafaţa diferitelor obiecte 
mărunte. Aria suprafeţelor velice ale construc· 
ţiilor prezentînd sllprafeţc discontinue se deter
mină înmulţind aria sl1prafeţ. i proiectat( pe pla
Ilul diametral al navei delimitată de conturul 
construcţiei, avind discontinuităţi cu coeficien-
t nI de umplere dat in tabelul 3.2.4. 

Tabelul ::.2.'1 

Felul con$truc~icl cu suprafeţe I Coeficientul de I 
disconlinue umplere 

Construcţie cu z5brele pentru ma-
carale plutitOllr ... , drăg i - el .... 0,3 - 0,5 

-
Balustr:tde: - Cără plasil. 0 ,2 

- cu pla~ă O,, 

3.2.:; Dacă proiecţiile diferitelor părţi ale 
_suprafetei "clice se ~uprapun reciproc, total sau 
parţia., in calculul suprafeţe i velice se va intro
duce În totalitate una din proieciiile suprapuse, 
cealaltă luîndu-se în calcul procentual, in funcţie 
dt distanta dintre ('.Iementele suprafeţei "elice 
care se suprapun, conform tabclului 3.2.5. 
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Tllbtlu13.2.:> :1.2.7 Cota centrului de greutate al s upra
fetei velicc se măsoară de la nivelul liniei de 

DI5I:mţll dlntr~ elementele supr:l.fele1 velke % 
care se suprapun 

- mai mirA decit .a" • - de la _:l.~ la .230· 5. 
- mal mare decit ~2a · 100 

• - In6111mu sau lăţ lml1l cLlm~n l ului din faţii. 

3.2,6 Aria suprafeţei velice ş i momentul 
slatic al acesteia se va c21cula pentru diferite 
pescaje ale navei cuprinse Inlrf pescajul minim 
ş i pescajul maxim admis, trasl ndu-se var i aţia 
in raport cu pescajul. 

plutire efective in va rianta de i ncărcare analizati 
şi se calculează cu relaţia: 

7. I A,Z.f .. ~---
IA, 

[mi (3.2.7) 

unde: 

A, aria suprafelei """cl ict a elementului i 
luat in co nsiderare co nform 3.2.2- 3.2.4 
[m t ) ; 

Z.I - cota centrului de greutate al suprafeţe i 
"elice a dementului i măsurată de la 
ni\'elul liniei de plutire efectivă {mI. 
Şi in cazul cotei Z. se va pune ine v idenţă 
varialia acesteia in raport cu pescajul 
na\'ei. 
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4. CERINŢE SUPLIMENTARE P ENTRU VERIFICAREA 
STABILITA ŢII 

?o .l CEnINŢE GENERALE 

1i.1.1· Cerinţele suplimentare pentru veri· 
fi carea stabilităţii conţinute In prezenta divi
ziune se impun satisfăcute, in funcpe de tipul na
vei, În egal!i măsură ca şi ccrinţelf de bază pentru 
verificarea stabilităţii de la diviziunea 3. 

La navele la carc raportul dintre 
puterea totală a maşinilor principale şi deplasa
menl este NIl!~O,75 (Kw/t) se va efectua ve
rificarea stabilităţii la acţiunea momentului de 
inclinare statică datorat giraţiei stabilizate con
form 4.2.6. tu acest caz unghiul de inclinare sla
tică nu trebuie să depăşeascil 80% din unghiul de 
inundare. 

4 .1.2 tn cazul na\"clor ce prezintă anumite 
particularităţi constructive sau in modul de ex· 
ploatare care le afectează negativ stabilitatea, 
particularităţi neluate in considerare prin cerin· 
ţde prezentd diviziuni, RNR va putea ce rc 
efectuarea de yeriricări suplimentare ale stabili
tăţii. 

4.2.· NA vE DE PASAGERI 

"'- .1.2 1n afară de satisfacere~ cerinţelor 
de bază de la 3.1 nayele de pasageri precum şi 

navele de alte tipuri utilizatE permanent sau 
ocazional 19 transportul de pasageri, trebuie să 
satisfacă suplimentar şi cerinţele de la 4.2.2 şi 
4.2.3 in yarianlele de încărcare 1 şi 2 indicate 
in tabelUL 2.8.1. 

"'- .2.2 tnclinarea static1'i a na\'ci: nu ya 
trebui să depăşească unghiul admisibil de incli
nare statică (6 .. ) indicat la 4.2.3 . 

• 1 la acţiullea combinată a momentului 
de Înclinare M p datorat aglomerl1rii Într-un 
bord a pasagerilor şi a momentului static datorat 
vintului Mr.i 

.2 la acţiunea combinată a momenlului 
de Înclinare M p datorat aglomerării intr· un 
bord a pasagerilor ş i a momentului de inclinart 
M, datorat forţei centrifuge in timpul giraţiei 

slabilizate. 

4.2.3 
(6 •• ). 
se va 

unde: 

lnclinarca statică adm isibilă 
in condiţiile de inclinare indicate 
adopta după cum urmează: 

J 120 dacă 61~12° 
OU = 1 61 dacă 61 < "(2° 

a n:\veÎ 
la 4.2.2 

- in cazul navelor avînd toate fere:;;· 
trele şi deschiderile din bordaje eta nşc la apă, 
01 rcprezintă unghiul la care bordul liber rezi
dual în partca înclinată a navei este egal cu 
20 cm (fig. 4.2.3·1); 

- in cazul navelor ce nu au toate 
ferestrele şi deschiderile din bordaje etanşe la 
apă, 61 reprezintă unghiul pentru care distanţa 
de la nivelul apei pin!'!. Ia cel mai de jos punct 
al celei mai de jos deschideri din bordul de Încli
nare al navei este de 10 cm (fig. 4.2.3-2). 

Fig. 4.2.3·2 

. {t, 

. I 

~.2A. lnclinarea statică a navei, produsă 
numai de acţiunea momentului de înclinare AI,. 
datorat aglomerării intr·un bord a pasagerilor, 
nu va trebui să depăşească in nici un caz unghiul 
de 10" dacă unghiul de inclinare admisibilă O ... 
definit conform 4.2.3 cste mai mare decit 10°. 

l 
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".2,5 Momentul de înclinare al navei da
torat acţiunii statice a vîntului se determină cu 
formula: 

(kNm] (4.2.5) 

unde: 
P., _ presiunea statică a vîntului reprezen

tind 50% din mărimea presiunii dată 
în tabelul 3.2.1; [Pa] 

Il. pescajul navt.i in cazul de încărcare 

analizat. Im1 
A~;Z~ - conform 3.2. 

",2.6 Momentul de înclinare datorat ac
ţiunii forţei centrifuge in timpul giraţiei stabi
lizate a navei se determină CII formula: 

unde: 

'1 - 0.2-6, '0
2 [z d') " ,--- - ,- -

L 2 
[kNm] (4.2.6) 

6. ,- depla!>amentul navei în varianta de in
cărcare analizată It]; 
V viteza maximă a navei in apă calma [m/s]; 
Zv - cota centrului de greutate deasupra pia-

nului de bază al navei ImI. 

1,,2.7 Momentul de Înclinare al navei pro
dus de aglomerarea pasageril or într-un bord 
va fi determinat În următoarele condiţii: 

.1 repartizarea pasagerilor spre a co
respunde aglomeraţiei celei mai nefavorabile 
in condiţiile normale de exploatare se va face 
luîndu-se in considerare doar suprafeţele desti
nate pa!>agerilor; 

.2 densitatea pasagerilor în condiţiile a
glomerării se va adopta după cum urmează: 

- 6 oameniJm 2, pe porţiunile ·de 
punte avind o lăţime de cel puţin 1 m, situate 
lîngă para peţi ~au balustrade; 

- 4 oameni jm2 in spaţiile dintre 
locurile de stat jos sau dintre mese; 

- . locurile de stat jos avind 50 cm 
lăţime şi 75 cm profunzime vor fi considerate 
ocupate de o singură persoană; 

.3 cota cenlrului de greutate a unui 
pasager se va lua egală cu t,l m de la nivelul 
tălpiior pentru pasagerii stind in picioare şi 
0,3 m de la nivelul blatului scaunului pentru 
pasagerii stind jos; 

,1, fiecare pasager va fi considerat ca 
avînd 75 kg iar bagajul său ca avind 25 kg. 

1,.3* NAVE DE TRANSPORT 

".3.J Verificarea stabilităţii după criteriul 
de vînt conform 3.1.2 nu trebuie să fie făcută 
la navele de transport avind LIB~9; B jd,,-3 şi 
Z ~ <2 m, 

4.3.2 ~- Navele de mărfuri avind L/B>9; 
B jd<3 şi Zr>2 m, in afară de satisfacerea cri
teriul 1 de vint cOMorm 3.1.2 trebuie de aseme
nea să satisfacă condiţia: 

}l .. -',M: 

unde: 

A1u - momentul de înclinare datorat acţiunii 

statice a vîntului determinat conform 4.2.5 
(kNm]; 

M~ - momentul admisibil de înclinare statică 

corespunzător unei inc linari statice e .. 
egală cu 80% din unghiul de inundare 
(kNm1, 

1".10* REMORCJ-IERE 

Ji,I"I 1n afară de ~atisfa cerca cerinţelor 
de baza de la 3. t remorchcrele, precum ş i orice 
alte tipuri de nave utilizate permanent sau oca
zional la efectuarea unor operaţiuni de remor
care trebuie sa satisfacă suplimentar cerinţele de 
la 4.4.2; 4.4.3 şi 4.4.6 in toate variantele de in
cărcare indicate la 2,8, 

4.4,2 Stabilitatea remorcherdor trebuie 
~ ă fie suficient de mare astfel ca sub acţiunea 
statică a tracţiunii exercitate transven:r1 de 
cablul de remorcă să ' ric indeplinită condiţia: 

(4.4.2-1) 

unde: 

M~ - are aceeaşi semnificaţie ca la 4.3.2 (kNm] 

M,~ - momentul de inclinare slatică [kNm] 
datorat tracţiunii exercitate transversal de cablul 
d(' remorcă, determinat cu relaţia: 

Al" ~F [[ ~ + 1, ) 1,/,+0,65 ~ 1 (kNm] 

(4.4 .2-2) 

unde: 

F - factor ce se adoptă egal cu 1,16· NI' dar 
nu mt>i mic dc 1,636 6. , (NI' - puterea 
totală a instalaţid de propulsie kW)j 

6.. deplasamentul navei [tJ la plutirea efec
tivă; 

Z. - cota punctului de aplicare a forţei de 
t.racţiune din cablu, măsurată de la planul 
de bază [m]j 

B, - lăţimea navei la plutirea efectivă [m]; 

h, inălţimea metacentrică iniţială corectată 
(m]; 

fi şi It - coeficienţi funcţie de raportul B,/d. 
(d. fiind pcscajul corespunzător depla
samentului 6.,) determinat conform ta
bPolului 4.4.2. 
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Tabelul 4 .<1.: 

D,/d, 

1 

2.25 şi 

1 
2.5 

I 
2,75 

\ 
3,0 

I 
'.5 1',0 I '.5 1 

5.0 
1 '.0 I 

6.5 

I 
7.0 1',0 ,1 mai puţin mai mult 

f. 

I 
-0.44 1-0.371 -0.30 I -0''' 1 -0'''1 0.0 1 0.1 \ 0'''1 0.32 1 O.~ ~I~ 

f. 0,72 o,n 0,72 0,72 0,71 O,6~ 0,00 0.53 0.42 0,38 0,35 0,:00 

t, - coeficÎent funcţie de ahsciS3 X. a punctu
lui de aplicare a forţei de tracţiune din 
cab lu măsurată pe orizontală de la cen
trul de greutate al navei. 

(
1 dacă X~/L "O,3 

f,= 0,85 dacă X~/L >O.3 

Fig. 404.2 

1,.4.3 Dacă Z.> 1,2 Z, (unae Z, - cola 
centrului de greutate al Da\"ej deasupra planului 
de bază in m), stabil itatea remorcherelor va fi 
,"eriCieaLă şi la acţiunea dinamică a tracţiunii 

exercitată transversal de cablul de remorcă. 

Stabilitatea va trebui să fie suficient 
de mare astfel ca: 

(4.4.3-1) 

unde: 

.\1. - momenlul de inclinare dinamică admi
sibil [kNm); 

Al •• - momenlul de in clinare dinamică [kNm1 
datorat şocului transv, rsal produs de 
cab lul de remorcă. Se determină cu rele
ţia: 

M •• = 18,15 ,w· .1..·(Kl](z)% (kNm] (4.4.3-2) 

unde: 

IV - r~tor funcţie de puterea totală a insta
laţiei d( propulsie, determinat conform 
tabel ului 4.4.3- 1; 

.1.. - deplasamentul efectiv al remorcher ului It]; 

Kl şi K 2 - coeficienţi adimensionali delermi
naţi cu formulele: 

li. (-"- - 1.2..i) 
K I - _-,,,,"-.f~B,-. ;-:----"B~."-:-,,_ (4.4.3-3) 

0,8+( -'-. JZ q,+ (~- 1,22..)'" 
L, n. n. 

](2 = 1 + --;;==q~.=== 
V ~. - 1,2 ~'. 

(4.4.3-4) 

l e idem ca la 4.4.2 (m]; 

L. lungimea Jllutirii efective (m]; 

B.; d. - idem ca la 4.4.2 [m]; 

ql; q3 - coeficienţi detcrminaţi conform labe
lului 4.4.3.2- funcţie de raportul B./d. 
(m]; 

q~ coeficient determinat funcţie de ra

poartele B,ld, şi ~. din tabelul 4.4.3-3 (m]. 

Tllbelul 4.01.3-1 

N I'w I 7~ 1 ~ 1O+~+50 1500 
(k\\') şi ~a.i 600 ,Imal 

puţm mull 

. 10.17 ] 0,1810,210,22510.25510,29010.3310.375 

Tabelul f.'.3-~ 

De/de lm;l~u~:n 1 2,5 12,75 ! 3,0 I 3.5 1 ",O 1 ',5 1 5,0 1 5,5 I 6,0 1 0,5 1 7,0 8,0 şi 

mal mult 

:: \ ,:.3 IlS: \ ::~: 1 :~~ \ :~~: 1 o~:;: 1 o~:;: \ 0~,7;: 1 O~:: 1 O~:;: 1 O~:;: 1 O~:~: I--o-'~_~:--
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TAbf'IUI 04 ••. 3-3 

I 
Codlcientul ql pentru IHldc 

Z./Be 2,25 ,i 

1'" 1,·75 13 •• 1,·, 1··· 1'" 1'·· 1'" 1 O. 1 O.' 1 7 •• 1 
8,0 ,1 

mai puUn mal mult 

0.30 Ii,S5 li 65 

~~ 
1\ 25 6.05 5,85 5,65 5,45 5.25 5,10 4.00 ' .00 ---- 1---

0.35 1i.2Q OI. r. 00 5,9 5,7 5,5 5,3 '.1 4,95 4 .8 4,65 4.5 -1.20 
---- -- --

0,40 '.00 55 'A 53 5,15 5,0 ' .S ... 4.5 4,35 " 4,0:> 3,i5 
----

0.45 5,10 5.00 -100 1 -18 165,450 .35 1.20 405 :~,85 .1,63 3.45 3,25 

<'. .ljo4 Stabilitatea re morchel'e lOI" a\' Înd insla-
lati a de propulsie cu puterea specHică 
NjS>O,7 kW/k N (S ~ impingt'rea totală a Jlro
puls oare lor In kN) VOf trebui să fie verificate 
prin încercări experimentale <Ia remorcherelc 
construite În serie aceste Încercări vor Ii făcute 
numai la prima navă a sniei). Dacă încercările 
do vedesc că la acţiun('u statică a cablului de 
remorcare stabilitatea navei este suficientă, c u o 
anumită limitare a vitezei de remorcare atunci 
se admite a nu se mai face \'erificarea conform 
4.4 .2. 

Programul de Încercări, protocolul in· 
cercărilor şi Informaţia privind stabilitatea vor 
trebui supusc examinării ş: aprobării RNR 

~A . 5 La remorcherele avind NID.,~O,75 
Kwjt se va verifica stab ilitatea ş i la acţ i llllell 
momentului de înclinare statică datorat giraţiei 
stabilizate. 1n funcţie de mărimea În metri n 
cotei centrului de greutate a l suprafeţe i velice 
(Z.) vor trebui lndeplinite condiţiile următoarc: 

cind Z. ~ 2 

cî nd Z.>2 

M,"'M~ 

.M,+Mu~ M~ 

unde: M" M ro ş i M~ au aceeaşi semnificatie ca 
1n 4.2.6 şi 4.3.2. 

~.5 MACARALE PLUTITOARE 

~.5.1 Vel'ificar('2 s tabilităţii macarnle lor 
plutitoare după critt'riul de \'Înt (wzi 3.1) se va 
efectua in următoarelt' conditii: 

.1 momentul de inclinart' dinamic pro· 
d liS de vint se va determina con~id t'rind pre
s iunea vinlului rgală cu 4CO Pa indifNcnt de 
mărimt'3 cotei c('ntrului de gr('ulatc al supra
[('Ici velice ş i de zona de navigaţie; 

'1* unghiul de inc!inart' admh ibil (~te 
unghiul de inundare, acest unghi net!'ebuind 
!>a depăşea~că in nici un caz (10. 

~.5.2 \'erificart'a stabilităţii dllpii critfriul 
de vint (4.5. 1) pl'ntru macaralei/.' cu braţ rotitor 
SI.' va face luind În consideraţie şi inclinarea 
~tatică datorată acţiun ii sa rcinii ~ u$pendate in 
cirlig cu bratul macaralei In poziţia cea mai de
la\'orabilă din punct de vedere al stabilităţii. 

In aceste con diţ ii momentul din .. mic a<lmi
sibil poate fi determ: nat cu formula: 

M. _ O,0856 .a. , hfO. - O.) IkNmJ (4.5.~) 

unde: 
.6., - d('plasamentul nave; la plutirea t"feeUvă 

a caz.ului de Încărcare examinat lt] 
h - inill\imea metaeentric3 iniţială coreetatil 

pentTL' influenţa s uprafeţelor libere a in
cărcătllrilor lichide [mI; 

0" unghiul de inclinare admislbil conform 
4.5.1.2 n 

el unghiul de inclinare statică dat de acţiunea 
sarcinii suspt'ndate in cîrlig [0]. 

1,.5.3 Unghiul de înclinare statid (e,) d2.
torat sarcinii max ime la cirlig, macaraua fiind 
cu braţul In pozijia cea mai defavorabilă, nu 
trebuie să depăşească unghiul de inclinare ma:.; im 
admis constructiv pentru [unc\ionart'a macaralei 
şi in nici un caz nu trebuie să depăşească valoarea 
delerminată cu relal ia: 

(4.5.3) 

unde mărimile ce intervin in formulă sint defi
nite conform 4.5.2 ş i ·3.2. 1-

Unghiul de inclinare statiCă in s itu aţia 
de lucru nu trebuie să fie mai mare decit unghiul 
pentru care distanţa de la linia de plutirt' la des
chiderile din bordul navei sau din punte (prin 
care este posibilă inundarea navei) este de cel 
puţin 300 mm. 

~.G* DRAGI ŞI ŞALANDE 

~.G.I Verificarea stabili tăţi i dri'igi lor cu gra i
fer se face con form nce lora~i cerinţe ca pentru 
macarnlele plutitoare in \'n riantrle de incărcare 
prevăz.ute la 2.8.1. 

I,.C.:! Pentru alte tipuri de drăgi decit 
cele indicate la 4.6.1, verificart'a stabiliUlii se 
va face de nsemenea con form cerinţe lor aplica
bile macaralrlor plutitoare in ee priveşte presi
unea din?m ică a vintul ui, calculul supra reţe l or 
velict', luarea în considerare a inclinărilor sta
tice, În variantele de Incărcare prevăzute In 
2.8.1 cu următoarele prec i zări: 
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'tabelul ".G.~.3 

Tipul drllglL 

I 
Dtnsltat!'.a recomandatA In calculul 

I 
Locul unde ană mllterialul dragat : pentru mllterlalul drng:l.t ~ 

(') (2) (.1) 

Dră~Î cu CUpt 21Jm" fn tu pcLc piir\l! superIoare a lanlului de 
CUPt (de la la.nburul superIor pin" ,. 
<:('1 inferior). Cupele !.e consideră piinI) 

Dru.J.:Î eu grllLf('r I ,Gtlm' In cupa graHerulul, CITI'. se va considera 
plină ,1 snspenda!:i d, bratul CII du-
ehlderu maxim .. lt3\·en pe n:l.\'ă 

nr~~i r('fulate 1,3 tIm" 1" conducta d, reful:l.re p, portlUneR 
afLată In limitele corpuhlL tlr:'igli 

P,-ntru cazurile In carc s.c cunoaste den_ţllll iu mall-TlaLutul drag~t. In ('alcul 5(' \':1 adopta rcsj)fctLva dClUita!t. DacII. 
d .. nsitatt'a ma!l'.riaLului dTlIgat. dlc tp;\L,,- sau mnl mic:l dt l,:i tIm" IncArc:'itura Se conslder4 fluidă " In accsl caz " \':\ line SCluna de influenla 5uprafelrlM libere C'(lrespundtet!lre . 

• 1 la drăgile la care materialul dra.gat 
('ste transportat cu instalalii transllortoare (benzi 
tramport oar(', colivare etc.), in calculul momen
tul ui de înclinare dinamică admisibil se va lua 
in considerare şi inclinarea statică produsă prin 
reumarea pe dragă a transportorulu: Încărcat 
cu materÎal dragat. Unghiul admisib!l de încli
nare statică în acest caz, se sLabileşte astfel Încît 
distanţa de la linia de plutire pînă la deschiderile 
lI eprotejate din bordul inc1in::tt ni drăgii sau 
pinII. Ia îmbinarea bordului C\l pllntea s:J DU fie 
mai mică de 300 mm; 

.2 la drâgile autopurtătoaTl.', pre"ăzute 

cu sistem(' de auLodescărcare În borduri a ma
gaziilor, se va lua în considerare şi momentul 
dinamic datorat descărcăr i ' Încărcăturii intr-un 
bord în crndiţiile acţionurii si multane a tuturor 
dispozitivelor de deschidere din respectivul bord. 
Ac('st moment se va însuma cu OHwu'ntul di
namic de înclinare produs de vint. to cazul ac('stor 
na\e unghiul admisibil de înclinare \'a fi adoptat 
conform 1.2.13. 
tn cazul de înclrcare "Navi'r fără materi,,1 dra
gat" spaţiul mt>gaziilor pentru materialul dragat 
\'a fi considerat umplut cu apă in ipoteza că 
dispozitivele de descărcare rUll1in deschise; 

.3 in calculele centrului de greutate se 
\:1 con~idera, funcţie de tipul drăgii, densitatea 
~ i IOC ll1 de amplasare la bord a materialului 
dragat conform tabel ului 4.6.2.3. 

1 .6.3 P('ntru ş3 lande \'erificar('a ~tabilită\ii 
s(' V3 face conform cerin!elor aplicabile n3vclor 
de transport. 
Pentru !'alandele cu autodescărcarc, verificarea 
stabilităţii in cazul şalande i fără matuial draga.t 
se \' a face considerind spaţiul magaziei umplut 
cu apă, 

1.6." Drligil e şi şal an deie de cu nstruc\ie 
deosebită vo r face obiectul unei examinări spe
ciale de către RNR. 

4.7 NAVE 1I1DROGLISOARE 

4.7.1 Na\'ele hidroglisot're In regim de plu
tire ca na\'c cu d('plasament, in afară de satis
facerea cerinţelor de bază de la 3.1, \'or trebui 
să sat isfacă şi ct>rin\t>le complementare de la 4.2 
pentru navele de pasRgeri. 

".i.2 Verificarea sta bilităţii navelor hidro
gl isoare in regim de glisare \'a face obicctul unei 
examinări speciale a RNR 

4.U* NAVE DE TRAVERSARE 

".3. 1 NaveJe de traversare .. mijloacelor de 
t.ranspo rt pc roli (fero"iare sau rutiere). În abdi. 
de ~atisfacere3 cerinţelor de bază de la 2.1 vor 
trebui să sa ti dacă suplimt'ntar şi următoarele 
cerin! ,,: 

.1 unghiul de Înclinare statică al navei 
goale, avind pe rampa de acces vehiculul cu 
tonajul maxim ce poate fi încărcat pe puntca 
navei, nu trebuie să fie mai mare de 1,5°: 

.2 unghiul de înclinare statică al navei 
Încărcate la capacitatea maximă, datorat dis
tribuirii asimetrice a Încărcătllrilor la bord, nu 
trebuiţ să fie mai mare de 1,5°; 

.3 l1a\'('lc de transbordare avind raportul 
N rI~< ~ 0,75 (N t - puterea totală a instala
ţiei de propulsie în k\V şi A ~ - deplasamentul 
efectiv in t) trebuic să Îndeplinească condiţia: 

'4.8.1) 
unde: 
,llo; M~ se determină conform 4.2,5 ş i 4.2.6; 
M~ momentul de înclinare statică admisibil de
terminat astfel cr nava să nu aibă o înclinare 
mai m .. r ! de 3° şi bordul liber sau distanţa de 
siguranţă in partea inclinată 55 nu devină mai 
Olic de 300 mm (kNm); 
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.4. navlde de tra"ersare a mijloacelor 
de transport. utiliz.ate şi la traversări de per
soane vor fi verificat.. conform cerinţelor de 
la 4.2 pentru nave\(. de pa!>ageri, in ipoteza încăr
cării lor in exclusivitate cu pasageri. Numărul 
maxim al pa!>ag"'rilor tran~portaţj va fi stabilit 
in ronformitate cu prevederile din "Prescripţii 
suplimentare la Regulile RNR" publicllţia nr. 
52-86 (2.04). Necesitati a verifid'rii stabilităţii 
in variante de încărcare carc prevăd transportul 
concomitent de vehicule şi pagaseri face obiectul 
unei examinări speciale a RNR. 

1..8.2 Navcle de traversare destinate in 
exclusivitate transportului de prrsoane sint con
siderate nave de pasageri şi vor fi supu~e preve
derilor de la 4.2. 

".8.3 Navele de lransbordare de orice lip 
avind raportul LjB < 4 nu vor fi supu!>c unor 
"erificAri suplimentare ale stabilităţii, faţă de 
cerinţele de bază conţinutf la 3.1. 

4. .8.4 Navele pentru traversarea pasage
rilor, acţionate prin cablu sau lanţ de curentu I 
apei, vor fi verificate conform cerinţelor de la 4.2 
pentru navete de pasageri cu deosebirea <.ă in 
locul momentului de înclinare datorat giraţiei 
se va lua in considerare momentul de înclinare 
dat de forţa de reacţiune din cablu sau lanţtil 
âe acţionare determinat cu relaţia: 

(4.8.4) 

unde: 

!{ 0,726 pentru pontoane; 

K 0,176 pcn'", boou"; 

Al - aria suprareţei reprezentind proiecţia pe 
un plan normal la curentul apei a corpului 
navei sub linia de plulire [m2J; 

V. - viteza curentului apei [m/sJ; 

Z - cola punctului la care este fixat cablul 
sau lanţul de acţiona re, mă!>urată de la 
planul de bază al navei [mI. 

ln nici un caz momentul de înclinare 1\1" nu 
trebuie să ducă la o inclinare statică mai mare 
de 5° a navei. 

1,.9* NAVE DE PESCUIT 

4.9.1 Navele de pescuit avînd mai puţin 

de 12 oameni la bord în afară de satisfacerea ce
rin1elor de bază prevăzute la 3.1 trebuie să satis
Iacă suplimentar în toate variantele de incărcare 
şi cOlldiţia ca momentlli de Înc.inare statică M, 
produs de gira1ia stabilizată, determinat conform 
4.2.6, insumat cu momentul de înclinare statică 
l\1n produs de vint. determinat conform 4.2.5, 
să nu fie mai mare ca momentul admisibil M~, 
dtfinit la 4.3.2, adică: 

(4.9.1) 

o'J.9.2 La navelc > de pescuit prevăzutt: cu 
m2gaz.ii pentru depozitarea peştelui fără separaţii 
din lemn. care să impiedice deplasarea longitu
dinală şi transversală a peştelui, in calculele de 
stabilitate peştele va fi considerat ca o incărcă

t.ură lichidă. 
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5 DISTANŢA DE SIGURANŢA 

5 .1 Distanţa de siguranţă def i nită la 1.2 
va fi adoptată conform labdului 5.1 f uncţie de 
tipul navei şi zona de navigaţie. 

Tabelul :J. 1 

Tipul n:wd I 
Distanţa de siguranţ:'l. (nun) 

I pt'nt ru z(lnn 2 I p<'ntru 7,ona 3 

A f i B 600 300 

C 1 000 500 

Explicaţ i e: 

Naue de lip A Nave puntat(' avind capacele gurilor 
de magazii cu o rez istenţă. r igiditate ş i etan-

şeitatE la intemperii. satisfăcătoare confo rm preve
derilor părţi i III l nstalaţii echipamente şi dotări. 

Naue de lip B - Na\"c cisternă şi asimilate cu 
acest.ea pevftzute cu deschideri de dimensiuni 

' mici. pentru accesul in cisterne. respectivei!' dcs
eh iJeri fiind închise cu capace din oţel sau dintr-un 
material echi valent, avind garnituri etanşe la 
apă. Navele de acest tip posedă: 

o mare etanşeitate a punţi i expuse; 

o rezist€nţă ridicată la in undare. 

Naue de tip C Nave de"chise ale căror capace 
ale gurilor de magazii nu a u rezistrnţă. r igidi
tate şi o etanşeitate la intemperii satisfăcătoare 

sau au gurile de magazii desch ist". 
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6 BORDUL LIBER 

G.I CERlKŢE GENERALE 

6.1.1 Aplicarea cerinţ elor din prezenta di-
viziune presupune că: 

. 1 rezistenţa corpului nasci satisrace 
cerinţ rlr. părlii II ,.Corp", la pescajlll cores
punzător bordului liber atribuit; 

.2 ceri nţele de slabilitalf' prcYăzute de 
prezenta parte a Regulilor sîn t satistăcutc, la 
pescaj\ll core!opuntător bordului liber atribuit. 

6.1.2 Bordul liber atribuit se adoptă ega l 
sau mai mare decit \ ' 3lOUrea bordului liber cal
culat conform 6.4. J, dar În nici un caz nu trebuie 
să fie mai mic decît bordul liber necesar pentru 
respectarea distanţei de siguranţă indicate la 
5. J. 

6.2 

6.2.1 

COND IŢII GENEHALE DE SI
GVRANŢA 

namt']e dcsebid('rilor 

6.2.1.1 lnă1limea ramelor deschiderilor de 
acces din pereţii exteriori ai suprastructurilor 
fnchise precum şi ale deschidcri,or din puntea 
de bord liber care servesc pentru accesul la În
căperiic dl ~ub puntc trebuie să fie de cel puţin 
150 rom deasupra rt>splctive i punţi. 

Daă bordul libcr r>tribuit (ste mai 
mare decit I'cl calculat conform 6.4 . 1, Înălţimea 

ramel or gurilor de magazii care au capace etanşe 
poate fi micşorat ă pină la Iimil2 minimă pentru 
care cerinţa 6.5.1. este satisfăcută, dar in oici 
un CH inăltimea rc"pectiYelor rame nu va fi 
mai mică de 40 mm. 

De·chiderilt- din interiorul ~upra

strUi turilor inchise pot ~ă nu aibă raml. 

6.2.1.2 Deschidcrile din puntea de bord J"ber 
care servesc pentru accesul în tancuri sau in 
comparfmentele goale la nayele avind pereţ; 
de compartimentHe etanşi, 1'01 fi fără rame dacă 
si ut prevăzute cu inchideri etanşe. 

6.2.2 (apacde lJuriior de magazii 

Gurile de magEzii ş i deschidf riie de 
pt. punţile sup rastructurilor, prin care poate 
pătrunde apa in spaţiile din intfriorul navei, 

care ~Înt amplasate 12 o inăllime mai mică decit 
di!>tanla dc sigura n1ă prt'scr isă in tabelUl 5.1, 
trebuie să aib~ caprcc ctnn~e la apă. 

6.2.3 I1ulllouri, feresl rc şi spiraiuri 

6.2.3.1 lIublourile de pe bordajl, fHeslrt'l{ 
din pereI ii exteriori ai suprastr ucturilor şi ~pi
raiurilc !; ituale la Înălţimi mai mici decit dis~ 
tanla de !:.iguranţă indicată in tabelul 5.1, tre
buie să fie fi xC", ncdemontab ile şi etanşe la apă. 

6.2.3.2- 'largi nea inferioară a hubl nurÎlor din 
borduri si feres trel< din pereţii exteriori ai supra
structurilor C(' nu sint de tip fix trebuie să fie 
deasupra liniei dc plutire corespunzătoare mărcii 
de bord liber la o dista nţă egală cel puţin CII 

distanţa de siguranţă. 

Toale uşile din pereţii expuşi ai supra
~tructuriJor inch isc, rururilor ş i tambuchiurilor de 
acces În spaţiile situate sub puntea de bord liber 
trebuie să rie eLan~c la intemperii. 

6.3 BORDUL LIBER DE BAZ.\ 

6.3.1 Bordul I:ber de bază (F~) reprez:ntă 

bordul Iibcr al navei fără a ţine seama de selatură 
şi supra1;trucluri. 

\'alorile bordului liber dc bnd sint 
date in tabelul 6.3.1, in funcţie de zona de na
\·ignţie. 

I Zunn d(' lHIVl!l:lI.\k 
I 

Rordullib('T {I(' baz:'l 

, 300 alin 

, 1:;0 mlJl 

6.3.2 Valorile bordului liber de bază illdi-
cate In tabelul 6.3.1 vor t rebui corectate cu co
recţiile datorate i nfluenţe i suprastructuri lor şi 

selaturii, delerminate confo rm 6.4. 
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SA 

6 ..... 1 

CORECŢIILE BORDULUI LIBER 
DE BAZĂ 

n ordu l Iibt' r de ca lcul (FI) 

Bordul liber de calcul (FI) este egal 
cu bordul liber de bază {Fa} indicat la 6.3.1, 
căruia i se aduc corectiilc datorate influenţei 
s uprastructurilor şi selaturii conform relaţiei: 

unde: 

~IS'I+~I 'Sf2 [rom] 

" 
(6.4.1) 

Fo bordul liber de bază [rom; 

IX codicicnl de corecţie datorat infl u
enţei suprastructurilor (cont. 6.4.2); 

~l; (3,: - coeficienţi de f'onc\ic dalr.rita in-
fluenţei selalurii prova ş i pupa, re
zultind din existenţa suprastructu
filor la extremităţile nayci (cont. 6.4.3). 

StI j S.: - sclatura eficace prova respectiv pu
pa, in rom (conr. 6.4.3); 

M3rimea FI determinată ca mai sus in nici un 
caz nu va fi luaU. mai mică ca zero. 

Corectia datoratA i n fl nenţei S IlP r.l ~ 
structurilor 

Coe(lcicnlul (l reprezentînd corecţia 
influenţei suprastructurllor se calc ulează cu re
laţia: 

unde: 

L 

/. 

und e: 

b 

II 

li [mJ 

11 - Ul0 

(6.4.2-1) 

lungimea maximă a corpului navei fără 
luarea in considerare a- c'irmei şi 
hompresului ImI; 

lungimea eficace a unei suprastruc
turi delerminaUl. cu relaţia lm): 

1.- 1· 0.:11 ( 2.:~ -1,5) [m] (6..1 .2.-2) 

lungimea reală a suprastructurii con
siderate [mI; 

lăţimea medie a suprastructurii consi
derate [mI; 

lă1ime!l maximă a naHi. PCJl.tru cal
culul lungimilor eficacc lu şi 1 .. ale 
su prastructuril or de la extremităţile 
navei se va adopta lăţimea medie a 
na\'ei măsurată la mijlocul supra
structuri lor considerate (mJ; 

inlilţim('a medie a suprastructurii mă
surată de la punte la marginea in-

ferionră n primei deschideri neill
citise prin care poate pătrunde apa 
in interiorul suprastrucluri i ; pentru 
gurile de magazii, h n fi obţinut 

reducind această inălţime cu semi
distanţa dt: siguranţă dată in ta
belul 5.1. 

In nici un caz in calcul nu se va lua 
pentru h o valoare mai mare de 0,72 m pentru 
zona 2 de navigaţie şi 0,36 m pentru zona 3. 
Observaţie: Dacă blB este mai mic decit 0,6, 
valoarea termenului dintre paranteze in relaţia 

6.4.2-1 \ 'a fi luaU egală cu zero. 

H - lnălţimea valului convenţional, egală Cll 

1,2 m pentru zona 2 de navigaţie şi 0,6 m 
pentru zolla 3. 

6.1.3 Cfo~eeiiJ' ÎIIUuell lei selalurii 

GA3.1 Corecţia bordului liber de bază da~ 

torată influenţei selalurii din formula 6.4.1 este 
determinată de relaţia: 

1 15 (~IS'I +~zS<t) 

unde : 

~t - 1 -3~ 
1. 

(6.1.3-1) 

S .. - pSt Sn=pSt (6.4.3-2) 

t .. şi {OI _ IUllgimiie eficace ale suprastruc-

L 

p 

Zona de 
nuvlgaţle 

2 

3 

turHor pro"3 respectiv pupa ex
tinse pe O,25·L de la exlrelT'ităţi 

spre mijlocul ravci [m]; 

conform 6.4.2 [m]; 

ordonatele selaturii reale la prova 
ş i respectiv la pupa. Mărimiie SI 
ş i St in nici un caz nu vor fi luate 
mai mari decît valorile indicate in 
tabelul 6.4.3-1 Imm]; 

coeficient obţinut din tabelul 6.4.3-2. 

Tnbelul 6.4.3·1 

I 

\'1I1onrt'l\ lUaxim adlTlis~ li. ordonatel 
Sl'la turii 

S, (la prova) I Sz (ta pupa) 

2000 1000 

1000 500 
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Ta~lul t.4.3·~ 

0.25 şi 

X /L mal mult 0,20 0,15 

~~ 
0 ,00 

p , 0,80 0,00 0,40 0.20 0,00 

X - ~5b absclsil mitsllr:lIă de In t'xtr~U\itah'a na\'cl ,. punctul undt St'llltura tstc ('SaU cu 0,25 S 
(fIg, 6A..3). 
Ptntru valori InttrmetJlarr: al .. rapurtului X /L, 
r:odlclcntul p St oblhl(, prlll Int('rpollirc linellr/l. 

6.4.4 Bordul Iiher minim 

6.4."'.1 Valoarea minimă a bordului liber 
atribuit pentru navele cu zona de navigaţie 2 
trebuie să fie de cel putin 100 mm , iar pentru 
navele cu zona de navigaţie 3 de cel pulin 50 mrn. 

Fig. 6.4.3 

6AA.2 RNR poate accepta atribuirea unui 
bord liber mai mic decit cel prescris la 6...t.4.1, in 
cazurile In care bordul liber d~ calcul (FI) re
zultă mai mic, dacă nava este amenajată cores
punzător pentru a asigura deplasarea pe punte 
În sigurantă a membrilor echipajului şi se res
pectă cerinţele releritoare la distanţa de sigu
ranţă de la 5.1 
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7 MARCA DE BORD LIBER 

7.1 Bordul liber atribuit se măso:lră pe 
bordajul navei Între muchia superioară a liniei 
punţii şi muchia inferioară a benzii orizontale a 
mărcii de bord liber corespunzătoare zonei de 
navigaţie ce o parcurge nava. 

7 .2 Linia punţii va fi marcată pe bord a
jul navei, În ambelc borduri, la jumătatea lun
gimii navei printr-o linie orizontală lungă dc 
300 mm şi Iată de 25 mm avind marginea supe· 
rioară. dispusă ca in figura 1.2 la nivelul punţii 
de bord liber. 

7 .3 Alunci cind marcajul liniei punţii 
nu se poate executa direct din cauza formei îm
binării tablelor dc centură cu ccle Iăcrimare, 
linia pun ţii \'a fi marcată mai jos pe porţiunea 
p l ană a hordajului, bordul liber corectîndu-se 
corespunzătot. 

7." REPHEZENTAREA l\IĂRCII DE 
BORD LIBER 

7.4.1 Marca de bord liber pentru zona 3 
este constituită dintr-o bandă orizontală avînd 
lungimea de 300 mm şi lăţimea de 30 mm care 
poatc fi completată cu un inel avind centrul 
la mijlocul muchiei inferioare a respecth'ei benzi, 
dinmetrul ex1erior de 200'mm şi lăţimea de 30 mm 
(!;g. 7.4. 1). 

l\-\uchia inferioară a mărcii de bord 
liber va coincide cu planul plutirii de maximă 
Încărcare pentru care nava se autorizează a 
naviga. 

Spre prova faţă de banda orizontală 
va fi marcată cifra 3 indicind zona de naviga
ţie. Dimensiunile cifrei vor fi 60 x40 mm. 

unte ci! bad 
liber 

7.1".2 Pentru nan'le destinate a naviga in 
zonele 2 şi 3, marca de bord liber corespunzătoare 
zonei 3 va fi aplicată cum se indică la 7.1.1, iar 
marca corespllllzătoare zonei 2 va fi constituită 

dintr-o bandă orizontală lungă de 150 mm şi 
Iată de 30 m m dispusă spre pro\'a de marca desti
nată zonei 3, a\'Înd muchia inferioară in cores
pondenţă CII plutirea de maximă încărcare pentru 
care nava este autorizatii a naviga În zona 2. 

Benzile orizontale corespunzătoare 

celor două zone de navigaţie sint unite printr-o 
bandă vcrticală lată de 30 mm (vezi fig. 7.4.2). 

Cifrelc prin care se marchează zona 
de na'vigatie vor fi dispuse spre prova faţă de 
Îutregul desen şi vor avea dimensiunile indicatc 
la 7.4.1. 

tn cazul in care rezistenţa corpului 
navei este calculată pentru un pescaj maxim 
corespunzător unui bord liber suficient numai 
pentru zona 2 de navigaţie. marca de bord liber 
va ayca forma din figura 7.4.1, in care cifra 3 
se \'a inlocui cu cifra 2. 

7.1".3 Se recomandă ca, pentru borduri li
bere mai mari de 200 mm, să se facă marcarea 
inelului indicat la 7.4..1 şi În figurilc 7.4.1 şi 7.4.2. 

7.1".4 Mărcile de bord liber vor fi amplasate 
la mijlocul navei in ambele borduri. 

Ele vor fi marcate permanent pe bor
dajele navei prin cherneruire sau benzi sudate şi 
vor fi de o culoare ce va contrasta cu fondul pe 
care sc marchează. 

7.4.5 La navele supravegheate de RNR, 
deasupra benzii orizontale sau inelului cu care 
această bandă se poate completa conform 1.4.1 
se vor marca iniţialele RNR cu litere avind 
dimensiunile de 75 x50 mm. 

Fig. 7.2 

,,-
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300 

FJi·1.U 

J'ti. 7.4.2 

ivelul liniei de lutire de moximă 
Incorcare pentru core naVa este 
autorizotă o navigo in tono 3 

--==-'-
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8 CERINŢE SUPLIMENTARE PENTRU STABILITATEA 
ŞI BORDUL LIBER AL NAVEWR CU ZONA 

DE NAVIGAŢIE 1 

.,1 DOMENIUL DE APLICAfiE 

B.1.1 Cerinţele prezentei dh'iziuni se aplică 
navelor aulopropulsate de transport mărfuri 
uscate, cit şi navelor cisternă autopropulsale 
destinatc a naviga in zona de navigaţie l. 

8.1.2 Stabilitatea ş i bordul liber pentru 
alte tipuri de nave dest inate a naviga in zona 
de na\'igaţie 1 (ate obiectul unei cxaminări 
speciale a RNR. 

8.2 STABILITATEA 

8.2.1 Condilii generule 

Stabili tatea navelor indicate la 8.1.1 
trebuie s1i. sat i sfacă cerintele din capitolele 1, 
2 şi 3 din prezenta parte a regulilor cu completă
riie prevăzute in continu are la 8.2. 2 -8.2.6. 

8.2.2 Informatia asullTa slll hilil51ii 

Inform aţia asupra sta bilităţii se va 
intocmi obligatori u pentru t oale na\'ele ce na
v igă in zona dc navigaţ ie 1, indiferent de mări
mea criteriului de vint, mărime a cotei centrului 
\'clic sau mărimea rapoarteior L I B ş i Bl d. 

Su plimentar prcYederiior de la 2.3.2 
informaţi a asupra stabi litAtii va trebui să conţină 
date utile coma nd antul u i pentru n avigaţia in 
sigur anţă. in cadrul zo nei de navigaţie 1 (cu 
privire la: necesitatea inchiderii deschidcrilor, 
ruliului na,'ei etc. ) 

8.2.:1 Con di1ii1 e s tabilită1ii suficiente 

8.2.3.1 Stabilitatea navelor in zona de navi
gaţie 1 se co nsideră suficientă dacă in toate ca
zurile de încărcare indicate la 2.8 s int respectate 
concomitent condiţiile de la 2.1.1.1 ş i ~.1.1.2 
cu precizarea că. momentul de Înclinare datorat 
acţiunii dinami ce a "intului (M.) şi momentul 
admisibil de înclinare (M~) se va determina 
co nform 8.2.4 ş i 8.2.5. 

8.2.3.2 Se recomandă ca navele ce naviră 
in zona de naviga ţie 1 să a ibă. in toate cazurile 
de În('Arcare, înălţimea metacentrică iniţială la 

cnre S·3 adus corec ţi a datorată influenţei supra
feţclor libere de lichid de cel puţin 0,2 m ş i dia
grama de stabilitatc stat icA cu un braţ maxim 
de cel puţin 0,25 m şi un unghi de apunere de 
cel pulin 50°. 

8.2 .... , llollltniui de Înclinare datorat aC1iunii 
d!nallIice a vIntului 

Momentul de înclinare datorat ac
ţiunii dinamice a vintu lui (M.) se determ ină con
form 3.2 luind din tabelul 3.2.1 presiunile y in
tului corespunzlHoare zonei de navigaţie 2. 

8.2.5 Momenlul ndmisibil de inelinarr di
namică 

Momentul admisihil de inclinare dina
mid se consideră egal cu momentul de răsturnare, 
determinat conform metodei indicate in publi
caţia separată RNR 18-86 (2.04) , luind in 
considerare amplitudinea ruliului calculată con
form 8.2.6. 

8.2.6 Caleulul 111ll)llitudinii de rulin 

8.2.6.1 Amplitudinea ruliului am la navcle 
avind fundul plat şi gurna rotunjită (cu raza de 
cel puţin 0,05 B) , care nu s int prevăzute cu chile 
de Tuli u sau derivoare, se determină din t abelul 
8.2.6.1 in funcţie de valoarea coeficientul ui m 
c:\lculaU cu formu la: 

(8. 2,6, 1) 

unde mi şi 1n l sint coeficienţ i determinati con form 
8.2.6.2 ş i 8. 2.6.3. 

mlr'JI 
9.["J I 

8.2.C.2 
mula : 

0,_ 0,_ 0,8 1,0 1,2 1,_ 11.6 ~i 
m~ 

mare 

10 13 17 20 23 I " 
Coeficientul mi se calculează cu for-
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unde: 

h, -

m, -

unde: 

Zg 

înălţimea inclaccnlrică iniţia l ă. in cazul 
de incArca re considerat. tară corec\ia da
torat ă influentei suprafeţe l or libere de 
lichid. 

coeficient determinat conform labei ului 
8.2.6.2 in functie de mărimea n, ca l culată 
cu formula: 

{Jno 11,=---
z,?I:l 

(8.2.6.2 - 2) 

deplasame ntul navei in cazu l de încărcare 
considerat, [tj; 

cola centrului de greutate mlisurată de la 
linia cit' bază, in cazul de încărcare con
siderat, (mJ. 

dncă condiliilc me teo rologice s int aslfcl incit 
vor d uce In npari !i .. u nor va luri a căror ină l ti m e 
maximă sem nificat ivA \"a deplişi cu o probabi li 
tate mai mare de 5% înălţimea maximă se m niri
cativă (h"n-2 m) prevăzută pentru zona de na
vigaţie 1, inT nuvde n{]::\ t e in curs de navigaţie se 
vor adăposli cit mai rapid posibi l in locuri ferilt>. 

8.3. 1.2 Cerintele prezentului paragraf se ap l ică 
na\C lor indicate la 8. U ca re in functie de gradul 
de etanşare ::\ corpului sint n::\\'e de lip A sau tip 
Il conform defini~iilor de la 5.1 d in prezent.a 
parle a R t·gu li lor. 

8.3.:1 IMi nitii ~ i ex plica ţii 

In acceptiunea cerintelor prezent ului 
capitol s<, ddinesc şi se <,xplică \1fmătoar(']c no
liu ni : 

Tabelul 8.::!.fl.:! 

m, I 
0. 1 ,i 

I 0.15 I 0.25 I o., I 0.75 mn\ mic 

m, I 0,42 I 0.52 I 0.78 I 1.38 I 1.94 

8.2.6 .3 Coeficientul m, se determină conform 
tabel ului 8.2.6.3 in funcţie de valoarea raportului 
Biti in cazul de încărcare considerat. 

I 1.0 I 1.5 I 2.0 I 2.' I 3 .~i mfli mult 

I 2,4 I '.0 I 3.0 I 3.0 I :.I.G 

J.ull (lim e (L) ~ 90% din lungimea 
totală a plutirii situată la o distantă de planu l d(' 
baz5. egală cu 85% din înă l l i me:. de construct ie 

Tl<b~ lul 6.2.6.3 

Did 
2,5,1 mai 

I '.0 3.' 4.0 I '.0 
puţin 

m, 1.0 I O.' 0.81 0.78 I 0.81 

8.2.6 .4 La na\'elc care aII guma în ungh i 
sau rotunjită cu o raz5. llIai micl!. de 0,05 R. am
plitudinea de ruliu em calculată conform 8.2.(j.l 
se poate micşora la valoart'a e calculată cu for
mula: 

0- 0.( 0.75+ ~) [' 1 (8.2.6.4) 

unde: 
r ~ raza gume i, [m]. 

8.2.6.5 La navele prc\'ăzutc cu chile de ruliu 
sau cu derivoare, RNR poate admite o reducere 
a amplitudinii de ruliu O., mărimea reduct'rii fă
cînd obiectul unei <'xaminări specialt'. 

8.3 BORDUL LIRER 

8.3.1 Condi\ii Deneral" 

8.3. 1.1 Bordu rile libere determinate în con-
formitate cu cerinţele prezentului paragraf se 
atribuie în ipoteza că naviga~ia na\'elor va inceta, 

6.0 .1 7.0 '.0 '.0 10 şi llInl mult 

0.87 I 0.92 1l.9G 0,99 '.0 

m inimă a na\'('i sau distanţa dint re muchia prova 
a et r avei şi axul cîrmci la respectiva plutire, dacă 
această distanţă este mai mare; plulirea la care 
se face măsurar('a lungimii L se ,-a considera pa
rule t ă cu piuI irea pre\'ăzută la maximă încărcare. 

I'erpcn di('ula rc pt'rpendicularele 
lJl'o\'a şi pupa sint duse la extremităţile lungimii 
L. Perpendiculara pro\'a trehuie să treacă prin 
punctul de intersecţie a feţei prQva a elrawi 
cu plutirea la care se face măsurarea lungim ii L. 

Mi jlocul lIa\'(' i - s ituat la mijl ocul 
lungimii L. 

Ul. lime (11) - l ăţimea maximă mă
surată in afara coastelor la navele cu corp me
talic şi in afara invelişului bordajului la na\'e.!e cu 
corpu l ne metal ic_ 

Tn:Hţimc de construclie (D) - dis4 
tanţa măsurată vertical la mij locu l navei de la 
planul de bază la punctul de intersecţie aborda· 
juJui cu faţa superioară a punţ i i de bord liber. 
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nord liber a tribuit distanţa mă-
surată ycrtical la mijlocul navei Intre much ia su
I'crioară a liniei pun ţii (ddinită mai jos) şi planul 
plulirii de maximă î ncărcare a na\'ci. 

I'unte de hord libt' r - puntea de la 
care se mhoară bordul liber; in mod normal ('sic 
cea mai de sus punte completă expusă la inleffi
perii. pină la care se extind ))trelii etunşi şi sub 
cafe deschiderile existente in lJordaje\e nanÎ 
sînt echipate cu mijloace permanente de inchidere 
permanente. 

La nayele la carc puntea complet.!\. 
expusă este discontinuă, punlea de bord liber se 
\'a considera a fi consliluitil. din po r ţiunea cea 
mai de jos a punţi i expuse şi prc1ungirile la res
pectiva porţiune, paralele cu porOunile supe rioare 
ale pun ţii expuse. 

Supras t ruet ură construcţie pun-
tată situată pe puntea de bord lib(>r care se ex
tinde pe lăţimea din bord in bord sau ai căn'i 
pere~i laterali nu sint depărtaţi fată de bordaj 
cu mai mult de 4% din lăţimea B. 

Suprastructură inchisă este o supra
slructur!'l la care: 

- pereţii exteriori au o cOFlstruc\ie su
ficient de robustă confo rm părţii Il Corp şi sînt 
fb.ati inlr-un mod permanent de punte fi ind 
etanşi la apă i 

deschiderile de acces existente în 
respecth'ii pereţi sint prevăzute cu uşi etanşe la 
apă. 

toate celelalte desch;deri din pereţ;i 

exteriori sint prevăzute CII dispozilh"c de inchi
dere elanşe la apă. 

t nălţimea suprastrudurii este dis-
tan\.a medie măsurată pe vertica l ă in bord de la 
muchia superioară a traverselor punţii de bord 
liber pill!'l la muchia superioară a truverselor 
punţii care inchide suprastructura la partea 
superioară. 

Lungimea suprastruclurii este lungi
mea medie a părlii de suprastruclură situată 

intre limitele fată de care se face măsurarea lun
gimii L. 

Dacă suprastructura nu se e.xtinde pe 
l 1iţime din bord în bord, lungimea va fi co
n'clată cu un coeficient cgal cu raportu l d intre 
I ătimea suprastruct.u r ii la mijlocul lu ngimi i sale 
şi I ă\imea navei în acelaşi punct. 

Teuga şi duneta sint suprastrucluri 
carc se extind respecth· pină la pc rpendicu larele 
pron şi pupa. 

Ruf - vezi definitia de la partea It 
.. Corp". 

Etanş 1:1 apă - vezi 1.2 

Elanş la illiemperii - vezi 1.2 

Na,·ii eu pllnt e l i beră - n avă care 
nu are supraslrucluri pe pu ntea de bord liber. 

8.3.3 :Ma rca de bOl d libe r 

8.3.3. 1 Pentru na,"e le ce navigă numai in 
zona de navigaţie 1 marca de bord liber se repre
zintă similar ca pcntr u zona 3 co n fo r m 7.2. cu 
deosebirea că cifra care indică zona de navigaţie 
va fi 1 în loc de 3 (vezi fig. 8.3.3.1). 

tl.3.3.2 Pentru naw!e care nadgă nu numai 
in zona I ,ci şi in zonele 2 şi 3 de na\·iga\ie marC9 
de be rd liber se reprez i ntă printr-o linie de bord 
liber adiţională. de 150 mm lungime, conform 
fig. 8.3.3.2. 

8.3.:1.3 Cerintele 7A - 7.6 referitoare la de
taliile de reprc7.entare a mărci l or de bord liber 
sînt aplicabile şi naw!or dcslillalc zoncj dc na\·i
galic 1. 

8.3..1 

8.3"". 1 

Con ll i\i i pe niru nt ribui ft'a h01 dului Iib('r 

l'-:ile 

Toate \lşile exterioare ale suparstruc
turilor. ru[urit(Jr şi t ambuchiurilor situate pe 
puntea de b(J~d libcr trebuie să fie etanşe la apă. , 

"l'nal€' deschiderile de acces practicate 
in perrtii <,xpuşi ai suprastruclurilor. rulurilor 
ş i ai tambuchiurilor. care asigură accesul in în
căpcrile situate suh puutea de bord liber trebu ie 
să fie prevăzute cu mijloace de inchidere etanşe 
la illtemperii. 

8.3.1.2 lJeschidt'ri, ra lIIele ~i pragurile acestora 

8.:J..1.2. 1 tnăltimea ramelor gurilor de magazii 
şi lambuchiurilor, precum ,ş i înălţimca pragurilor 
deschideri lor de acces in suprastruduri nu trebuie 
să fie mai mică de 300 mln. 

U. 3A.2.2 Dacă in51\imca rarnelor şi pragurilor 
este mai mică de 300 mm. inălţimea minimă a 
bordului liber trebuie mărită cu diferenţa. dintre 
300 mm şi înăJ\imea reală. 

8.3.1,.2.3 Pragurile deschiderilo .. de acces in 
supraslrucluri, rururi şi tam buchi uri !tol să aibă 
o Înălţime mai mică de 300 mm fără ca acest fapt 
s3 [ară necesară cor('ctarea bordului liber dacă 
dispozit ivele de închidue a. rt'sp('clivelor deschi
deri silit etanşe la apă. 

8.3.4.2-" Gurile de magazi i şi alle deschideri 
s ituate pe părţile desch ise ale pun~ii dc bord 
liber la navcle de tip A trebuie să aibă dispozi
tive de inch idcre etanşe la intemperii. 

8.3.4.2.5 Gurile de \' izită, tambuchiurile şi aIte 
deschideri s ituate pe semiteugă sau semidunelă 
trebuie să a i bă dispozith·e de inchidere elanşe 

la intemperii şi înălţimea ramelor sau pragurilor 
lor trebuie .să rie de cel puţin 150 mm. 

8.3.li.2.G TrombcJe de venti laţie, prccum şi tu
bu ri le aerisir il or sit uatc pc porţiun i le cxpuse ale 
punlii de bord liber trebuie să aibă o înă I \im e 

de cel pul in 600 mln şi trebuiC" să fie prc\'ăzule 

• 
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Fig. 8.3.3.1 

Fig. 8.3.J.2 

3 

2 
1 

, ...... 
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<CU dispozitive de inchidrrc în conrormitatc cu 
prevederile părţii III din prezentele reguli. 

~.3k2.7 Gurile de scurgere din bordaje si
tuate sub puntea de bord liber trebuie să ' fie pre
văzute cu dispozitive eficace şi ,1ccesibile care să 
impiedice intrarea apei În navă. 

8.3.4.2.8 lIublOllrile încăperilor sit.uate sub pun
tea de bord liber trebuie să fie etanşe şi pre\·ăzut.e 
~u capace de furtună permanente. 

Distant,a dintre planul de plutire de 
maximă încărcare şi partea inferioară a hublou
rilor din bordaje nu trebuie să fie mai mică de 
300 mm. 

"8.304.2.9 Ferestrele din pereţii suprastruclu
rHor, rufurilor şi taJ;llbuchiurilor precum şi spi
raiurile situate pe puntea de bord liber pot fi 
numai etanşe la intemperii. 

8.3k2.10 Sabordurile din parape\i trebuie să 
aibă o secţiune suficientă pentru a permite eva
cuarea apei ambarcatc pe punte. 

a.3.5 Bordul Iibcr atribuit 

8.3.5.1 La nawll' de tip A şi B bordul liber 
atribuit trebuie să fie cel puţin egal cu bordul 
liber minim necesar (FI) ' determinat conform 
8.3.6. 

1.3.5.2 La navele d~ tip C, bordul liber atri
buit in nici un caz nu va fi mai mic de 1,0 m, iar 
distanţa de siguranţă definită la pct. 1.2 nu tre
buie să fie mai mică de 1,2 fi. 

1.3.6 Bordul liber minim Jlcccsar 

Bordul liber minim necesar este egal 
cu bordul liber de bază determinat conform 
8.3.7 la care s-a. adus ('orecţia datorată teugii, 
dunetei şi selaturii, determin"aU conform 8.3.8. 

n.3.7 llordul libcr de bază 

8.3.7.1 Bordul liber de bază (F) se determină 
din tabelul 8.3.7.1 funcţie de lungimea L a navei. 
Pentru lungimi de navă avînd valori intermediare 
celor date in tabelul 8.3.7.1. bordul liber de bază 
se determină prin interpol are liniară. 

Ta~lul 8.:1.7.1 

Lunghlll'n l! nvri L {mI 

lIIai mică de 30 
40 
50 

UO plnă la ] 10 

Bordul liber de baZll 
F {nun] 

Nave de 
tip ... l 

250 
340 
440 
570 

I Nave de 
Up Il 

180 
250 
330 
420 

8.3.7.2 Bordurile libere de bază indicate :i. 
tab. 8.3.7.1 sint stabilite În ipoteza cQ: 

- nava nu are selatură' 

- nava are la extremităţi două supra
structuri închise (teugă şi respectiv duneU), cu 
înălţimi egale cu cele reglementare, indicat(' În 
tabelul 8.3.8.3. 

- l('uga navei se extinde pe cel puţin 

0,07 L de la perpendiculara prova sau pe o lungime 
egală cu 0,5 B, dacă această din urmă valoare 
este mai mare. 

- dunda navei se ('xtinde de la perpen
diculara pupa pe o lungime de cel puţin 0,03 L. 

Ca ('chivalent al dunetei se poate con
sidera şi o suprainălţare a bordajului la pupa. 
SupraÎnălţarea trebuie să aibă înălţimea egală cu 
cea indicată În tabelul 8.3.8.3 ca şi pentru o 
dunetă, iar extinderea de la perpendiculara pupa 
trebuie să fie pe o lungime de cel putin 0,03 L 
sau 2 m şi amlme care dintre cele două ... ·alori 
este mai marc. 

8.3.7.3 La navele cu lungimi L mai mari de 
110 m, bordul liber de bază va fi indicat de la 
caz la caz de către RNR. 

8.3.7.4. Pentru navele destinate a funcţiona 
in cadrul unor convoaie Împinse, RNR poate 
cere în cazuri justificate, adoptarea unor borduri 
libere de bază mai mari decit cele prevăzute in 
tabelul 8.3.7.1. 

8.3.8 Corcel ia bordului liber de bad 

8.3.8.1 Bordul liber de bază se corectează 
în cazul in care nava nu corespunde ipotezelor 
indicate la 8.3.7.2. 

8.3.8.2 Singurele suprastructuri ce se vor lua 
in considerare la calculul corecţiei de bord liber 
sint suprastructurile închise de la extremităţile 
navei, respectiv teuga şi duneta. 

8.3.8.3 Inălţimile reglementare (h) ale supra
structurilor avute în ... 'edere la 8.3.7.2 şi 8.3.8.2 
sint date in tabelul 8.3.8.3 în funcţie de lungimea 
L a navei. Pentru lungimi L intermediare celor 
indicate in tabel înălţimea reglementară li se 
stabileşt(' prin interpol are lineară. Pentru na .... e 
avînd L ~ 110 m înălţimea reglementară h se sta
bileşte de către RNR de la eaz la caz. 

Tah.,hll 6.3.8.3 

LUllgim~a navei L (mi 
I 

11 [mm) 

mai mică de :::0 000 
<O 700 
00 800 

SO plnă In 110 900 
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8.3.8A. Dacă înălţimea tfugii sau dunelei 
este superioară înălţimii reglementare in calcul 
nu se ţine cont de excesul de înălţime. 

8.3.8.;' Dacă lungimea teugii sau duneLei este 
mai mare de 0,5 L nu se va ţine cont de exc('sul 
pe lungime peste limita stismenţională. 

8.3 .8.6 tn calculul co recţiei bordului liber se 
procedează la echivalaren teugii ş i dunetei cu o 
selatură virtuală pozili\"!i co ntinuă , astfel incit 
să se asigure egalitatea dintre aria suprafete i 
proiectiei pe planul diametral al teugii şi dunelei 
cu aria suprafeţei de sub linia respectivei selaturi 
pină la lini a de referinţă definită la 8.3.8.7. 

8.3.0 .7 Qrdonatele st' lalurii rea,e (reztutală 
din intersecţia punţii de bord liber şi bordaj) se 
măsoară de la o linie de referinţă ce langentează 
sau inlersectează linia selalurii reale la mijl ocul 
naY('Î ş i care este paralelă cu linia de plutire de 
maximă Încărcare. 

8.3.8.8 Pentru calculul corecţiei bordului liber 
de bază ordonalele selalurii yirluale prin care 
s-au echivalat supras truclurile, se insumează la 
ordl'natele selaturii punţii de bord liber, obţi
nindu-se selatura de calcul. 

8.3.8.9 Dacă ordonata selaturii de calcul la 
perpendiculara proya esle mai mare decit Înăl
ţimea reglementară dată in tabelul 8.3.8.3 nu se 
va ţine cont de excesul de inălţime. porţiunea 
prova a selalurii de calcul trebuind să fie corec
tată corespunzător astfel ca ordonata la perpen· 
dicu lara prova să (ie egală cu înălţimea regle
mentară. 

8.3.8.10 Dacă ordonala selaturii de calcul In 
perpendiculara pupa este mai mare decit jumătate 
din înălţimea reglementnră a suprastructurii dată 
in tabelul 8.3.8.3 nu se va tine cont de excesul 
de Înălţime, porţiunea pupa a selaturii de calcul 
treouind să fie corectată corespunzator astfel ca 
ordonată la perpendiculara pupa să fie egală cu 
jumătate din Înălţimea reglementară. 

8.3.8.11 Corecţi a dat oraU suprastructurilor şi 
selaturii se determină cu relaţia: 

6.F= O.()'(i5L'II_(M,. + M") • [mm) (8.3.8.11) 
O.25L' 

unde: 
L 
h 

lungimea navei conform &.3.2, [mI; 
inălţimen reglementară conform 8.3.8.3. 
[mi· 

/1111" şi /II,." - Illomenlul st.atic in raport cu 
mijlocul llli\'ei. al suprafeţelor prova şi res,. 
pecti v pupa cuprinse intre linia selaturii 
de calcu l şi linia de referinţă de la care se 
măsoară ordonatele selaturii, [m1mm}. 

8.3.8.12 Dacă valonrea momentului .M "" este 
mai mare decit jumătate din valoaren momentu-

lui M", atunci in calcul se adoptă M",- "":"'M" .. 
2 

8.3.8.13 Dacă M,,~ >0,0325Vh şi dacă M"" 
0,01125 L ··h atunci JlF se calculează cu valo
rile efective ale lui M"" şi M "" conform relaţiei 
8.3.8. 11 , valoarea IJlFI astfel obţinuU consti
Lu ind o reducere a bordului liber de bază. 

8.3.8.14 Dacă M ", > 0,0325 L' h şi dacă 
M .0;,,<0,0075 Uh atunci pentru calculul lui 6.F 
se ia M ".=O~0325 Vh iar 1\1 n se ia cu valoarea sa 
efectivă, valoarea JlF astfel obţinută constituind 
O majorare a bordalui liber de bnză. 

8.3.8.Iă Dacă M~f >O,0325 
0,0075 Vh~M",,,O,Oll?,) Vh 
calculează ad opliud pentru ,u" 
I ată cu relaţia: 

Uh şi ·dacă 
atunci llF se 
valoarea cn lctl-

.U". 
(M.,-O.OO75· L'· II) (.U •• -O.0325·L'· II) 

(8.3.8.15) 

iar pentru M" valomea sa efectivă. Valoarea 
JlF astfel obţinută va ri considerată ca o majorn't'e 
sau o diminuare n bordului liber de baz1\. după 
cum 6.F >O sau 6.F < O. 

8.3.8.16 Dacă .711,. < 0,0325 Uh şi M", < O,0150 
Lth calculul M se face in baza valorilor efective 
nle lui .i\1,. şi M",. valoarea obţinută reprezen
tind o majorare a bordului liber de bază. 
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1. l'RmCIPll GENERALE 

1.1 DOMENIUL DE APLICARE 

1.1.1 Prezenta parle a Rtgulilor se aplică 
elementelor constructive de protecţie contra in
cendiilor la nave, instahl\iilor de stingere a incen
diilor, sistemelor de semnalizare a ' incendiilor, 
precum şi d olărilor conlra incendiilor. 

1. 1.2 Toate rqijloaccle de combatere a in
cendiilor, echipamentul electric. mec:mismele. in
stalaţiile cu .tubulaturi, elcmenlf'le constructive 
ale navei etc. trebuie să sat isfacă , in afara cerin
ţelor prezenlri părţi, şi cerinţelc prescrise in 
alte părţi ale Rrgulilor. 

1.2 OF.FIN1Ţll Ş I NOTIUNI 

Definiţiile ş i noţiunile referituare la 
terminologia generală a Regulilor sint indicate in 
nReguli generale de supraveghere". 

In prezent.a parte a Hegulilor s-a u 
adopt al urmUoareie definiţii: 

. Lichide uşor inflamablle - i nd.rcături 
periculoase de dasa 3 care se află in starI' Iichidă 
sau in stare viscoasă la o temperatură de cel 
mult 15°C precum şi ameslecurile lor. a căror 
presiune a vapori lor nu depăşeş te 0,3 MI'a la o 
lt'mpc:ratură de 50°C (dacă nu se sJK'cirid altfel). 
In se nsul prezentelor reguli, lichidele uşor infla
mabile ' se impart in urmăloarele categorii: 

Categoria 1 (K - I) - lichide cu 
punct de inflamabilitate mai mic de 21°C. Pre
siunea vapori lor acestor lichide la temJ)f'ratura 
de 50°C nu lrebuie să dep1i.şească 1,1 bar. 

Categoria II (K - 2) - lichide cu 
punel de in[]amabilitale intre 21"C ş i 55°C inclu
siv. 

Calegoria 111 (l{ - 3) - lichide cu 
punct de inflamabilitate peste 55°C. dar mai mic 
sa li egal cu l00°C. 

Incăptri de locuit - cuprind cabi· 
nele pentru echipaj şi pasageri, cabinel.ele medicale, 
birourile, saloane, care uri, săli de mese, si\.li de 
cinematograf. biblioteci, frizerii, rumoare, ca
mere pentru copii. încăperile igienico-sanitare (loa
lete. WC·uri. spăIătoare, băi, spăIătorii ele.); 
\'estibule şi coridoare alălurate acestor încăperi. 

Navif de dimensiuni mic.i - navă 

indeplinind următoarele condiţii; lungime mai 

mică sau egală cu 15 m, Iătime mai mică sau 
egală. cu 3 rn, deplasament maxim nedep3şind 
15 l. 

rlleărdiiuril periculo3:.:"i - Încărcătura 
pc:ricnloasA propriu·zisă . şi tara care conţ.ine 

această încArcălură. 

Din punctul de \'edf're al aplicării prescl'Îpţiilo'r 
prezelltelor Reguli, incărcăturile periculoase se 
impart in \lrmătoarrle clase: 

Clasa 1 a 

Clasa b 

Substante şi obiecte ('xplo1.i\'e; 

Obiecte care conţin substante ex
plozi\'('; 

Clasa c - Mijloace plrotehnicc. amorse şi in-

Clasa 2 

Clasa 3 

Clasa 4.1 

Clasa 4.2 

Clasa ·1.3 

Clasa 5.1 

Clasa 5.2 

Clasa 6.1 

Clasa 6.2 

Clasa 7 

Clasa S 

căreături similare; 

Gaze comprimate . lichefiate sau 
dizol\'ale snb presiune; 

Lichide uşor inflnmabile; 

Substanţe solide uşor inflamabi le 

Substanţe care se autoaprind; 

Subslante care in conlact cu apa 
degajează gaze uşor inflamabile; 

Substanţe care menţin nrderea;; 

Pr-roxi1.i de nalură o rganică ; 

Substanţe toxice; 

Subst ante care emană miros uri ne
plăcule şi subslanţe infecţioase; 

Subst.antc radioacU"e; 

Substanţe causlice şi corol-h·c. 

C:onstrllctiilf' can: lnltr:ie propagaua 
(ocului sint construclii rormate din pereţi, 

punţi, plaroane sau căptuşeli care satisfac urmă
toarele condiţii: 

.1 să rie executate in întrt"gime din 
materiale incombust.ibile; 

.2 să fie asUel executate incit să ou 
permită trecerea flăc~rilor la incercarea stan
dard a rezistenţei la foc timp de 30 min; 

.3 s1l. aibă o izolaţie astfel dimensio-
nală, indl lemperatura medie a supra(etei din 
par lea neexpnsă să nu crească cu mai mult de 
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139°C faţă de tempcratura initială şi in Ilici un 
punct, inclusiv imbinările, temperatura nu tre
buie să crească cu mai mull de 225°C peste era 
iniţială , la actiunea flAcării din oricc parte a 
constructit'i. 

NOI/a de pa$(lgt'ri - nad special des
tinată transportului de pasageri sau navă care 
transportă mai mult de 12 pasageri. 

Na\'ele staţion are destinate c~azării pe 
un timp indelungat a mai mult de 12 persoane care 
nu fac parte din echipaj ş i nu sint. perş"onal de 
specialitate legal de destinaţia nayei. in accepţi~ 
prezent.ei părli de Reguli se conşidcră drept Ila';'~ 
de pasageri. 

Inc(1peri lldiflcenlc - lncăpcri scpa
rale intre ele printr-ull perete, printr-o punte sau 
printr-o alt5 constructie pt'rmanentă ' fără des
chideri sau cu decupări cu inchideri permanente. 
lncAperilc scparate unele dc altelc prin elemenle 
de constructie demonta bile (care in procesul unei 
exploatari obişnuite pot fi scoase) sau care au 
decupări fărA inchideri in peretele sau in puntea 
ce le scpară sint considerate ca o singură Încăpere. 

Tempualurll de inllamabiWale - tem
peratura minimă la care , 'aporii degajati la supra
faţa lichidului inflamabil formează cu aerul un 
amestec inf1:tmabil de la o flacără deschisă. 

Temperatura de inflamabilitate a li
chidelor inflamabile trebuie să se determine in 
creuzet inchis, printr-o metodă standardizată. 

InciJptrÎ gOSp<ltlc1reşti - cuprind bucă
tăriile. cambuze lc, magaziile de materiale pentru 
uzul bordului şi incăperile similare, precum şi 

coridoarcle alăturate acestor încăperi. 

-.. ~ 

l'OJlur; de comandJ - încăperi in 
care se găsesc "paratele şi echipamentele princi
pale de navigaţie pentru comanda navei, instala
ţiile principale de navigaţil" pentru comand::. 
navei, instalatiile de radio penlru navigaţie şi 
centrele de radioficare, posturile centrale de 
incendiu, statiile de stingere a incendiilor, incă
perile pl"ntru ncumulaloarele şi agregalele sla-

_.,. \îila:rcJe radio sau pentru iluminalul de avarie, 
'. încăperi pentru surse de energie de avarie. 

Zoml (le in(c1rcare - tolalitatea spa
tiilor indiC:lle in fig. 1.2.1, În care: 

'- phri. termenul ~zonă de incărcare de 
sub punte" se inteh'"ge zona cuprinsă intre două 
Sllprafe\c ve'rticrtle, perpendiculare pe planul 
diametral cii navei , in care se ' află lancuri, ma
gazii. coh'rdamuri şi ' compartimentul pompel"or; 
de obi'cci 'acesle suprafete coincid cu peretii cofer'
damurilor sau cu peretii extremi ai magaziilor. 
Linia de intersec ţie a acestor suprafeţe cu puntea 
se numeşte "limita la punte a zonei de încărcarl! 
de sub punt.e". Pe navcle cu tancuri sau cu 
cjslerne independente, se consideră că puntea 
coincide cu partea super ioară a cisternelo!,; 

- prin termenul "partea. principala 
a zonei de Încărcare deasupra punţii" se intelege 
zona delimitată după cum urmează: 

- lateral - prin suprafetele duse 
in prelungirea bordajului exlerior, de la linia 
puntii ; 

- in faţă şi in spate - prin supra
fetele înclinate la 400 fată de planul punţ.ii, spre 
interiorul zonei de ÎncArcare şi sprifinip.du-se pe 
limitele la punte ale zonei de încărcare de sub 
punte; 

;:),'011 It .. v..tilala 

,o~~aJN'" ~ico-;onf-do~r~-~-~-;~-
\'~~~~~~,-,-- : ' : ;,,,,, ""*" _0"', ,=.. '" : \: -:-~~----~~,-,,:7 

~-!. ~ ----- - - - ------------- -~- - - ------- - ----4 _L4 __ 
ic.:-:,:~ ,: i/ Zon'l ~ ~cOl' do sub pulllo! \l \ __ ; .. ,,' 

lino1o 10 p.,me (1 10ne r- l;""!a la lIUrit' o lene; 
a"inciloca;, do tub puti. de .. câtmrt de....t:! p.r"Ile 

ZONA I:E tCARC.ARE OCASU'RA MII LA ~e; WtVE - CtS!ERNA 

NOIIe- eis\er...:i(l ci7", 
p,lI'Itl,..-.tJnIQ 
~ wpeioJ,ii 
o 'oonooribr derrcrlă 

~
--' 

~ 
, ~ 

"bie c:. 1l'OJI"!0 

Fig. 1.2.1 
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in partea superioară - ('u un plan 
orizontal, situat la 3 m deasupra purţii; 

- prin termenul ,.partefl _S lIplimell· 
tară a zonei de incărcare deasupra pun ţii" se in· 
lelege spaţ iul format de suprafeţele sferice care 
nu au fost incluse in partea principală a zont'i de 
încărcare Masupra punţii, av ind urmăloarf'le 
raze: 

, 1 m - În jurul desch id eri i de acces 
in compartimentul pompt'lor, prevăzut cu venti
la\ie, precum şi in jurul orificiului de ventilaţie 
al corerdamului; 

2 m - in jurul orificiului de venti
laţie a tancului de marfă. 

ioni1 prolejaM - spat iul deasupra 
punlii, delimitat prin: 

- in dirccţia \cl'ticală - suprafnţn 

orizon tală la o înălţime de 3 m deasupra pun ţii; 
- in direcţia long itudinală a na\'ei 

suprafcţele \erticale trasate la o distanţă de 5 m 
de indircătura de protejat; 

- in dirrcţia transversa15 a navei -
s\lprafetele \'crticale, care reprezinU\ prelullţ(irea 

in\'rlişului exterior al navei. 

Matl'rial crhivalent OIe/lllui - !\lateri;;) 
incomb\lstibil .care, datorită proprietăţilor sale 
sau izolaţ i ei care îl acoperă. are proprietăţi con
s tructive şi de rezistenţă la foc echivalcnte oţe. 
lului la sfîrşitul expunerii la acţiunea focului 
con'o rlJl încercării stondard a rezistenţei la foc. 

Incercarra standard II u:istl'n{ei fa 
foc - detcrminarea capac i\!l. tii t'şantiollului d{' a 
rezis ta la Încălzirea din orice parte. În funcţie de 
timpul de Încălzire in cuptorul de probe, pină la 
următ o arele lempcraturi măsurate peste tempe
ratura iniţială a mediului: 

după 5 min. de Încălzire 55ijoC 
după 10 min. de Încălzire 659°C 
după 15 min. de incălzire 718°C 
după 30 min. de încălzire 82tOC 
după 60 min. de încălzire 925°C 

In /Jl'liş/lri nedemonlabile ale punlilor 
t oate acoperirile punţilor aşezate direct pe puntca 
metalic5: inclusiv st raturil e anticorozive şi ade
zive, fără a include acopcririle dccorati\e (l in G
leUln. mochetă etc.) 

1 n/Jentar de incendiu - mijloacele 
active portativE' de combatere a incendiului 
(aparate, ohiecte de invent.ar, matcriale con
sumabile) dt'stinate pentru: 

- stingere;; incendiului; 

- asigurarea acţiunilor echipaj ului 
penlru stingerca incendiului; 

- asigurarea fUllcţionării instalaţii
lor de stins incendiul. 
In prezenta parte a Reguli!or au fost folosite ur
mătoarele notiuni: 

Prolec'ia comlruelilld conlra inctn-
diilor 

- ansamblul mijloacelor pasi\-'e de 
protectie conl ra incendiilor, constituit din ele
mentele constructive ale navei, care au drept 
scop: 

- a preveni pt'ricolul izbucniri i in-
cendii lor; 

a limita propagarea flăcărilor şi 
fumului l a bord; 

- a crea condiţii de securitate pentru 
evacuarea persoanelor din compartimente şi de 
la hord, precum ş i pentru combaterea incendiilor. 

Ind/perc protejată - eslt· incăpcrclI 
prt" 'ăz ută cu una din instalaţiile dc st ingere a 
in ct'ndiului. 

Post de incendiu (FI) - este locul 
unde sînt centralizale dispozitivele de declanşare 
a instalaţiilcr G(' stingere a incendiilor. ec"ioa
mentul contra incendiului sau indicatorii de 
semnalizare a incendiului. 

Po.~t central de incendiu (PCl) ~ esle 
incăperea. sau o parte din încăpere, unde sint 
centralizate staţiilc de scmnalizare a incendiului 
şi disJ)('zilivele de declanşare d(' la distanţă a 
instalaţiilo!' pentru stingerea incendinlui (în ca
zurile cind acestea sînt prevăzute), amplasate 
pe puntea de comandă sau în alte posturi, care 
au cart permanent in marş şi o legătură directă 
cu comanda. 

1.1 CI AS IFICAREA ~lATERIALELOR 
Dl' PÂ COMBUSTJB1L ITATE. 
PROPAGAREA FLAc"RILOR Ş1 
INFLAi\IABILlTATE· 

1.3.t Toate materialele ne metalice se in. 
eearcă con[orm "Metodei de incercare la incom
bllstibilitate li materialelor pentru construcţi i 
navale" şi se subd ivid in : 

incombustibile şi 

- combustibil e. 

tn functie de rezultatele Încercărilor ele se con. 
sideră: 

.1 Materiale incombustibile mate-
rialeJj~ care . incălzitc pină la tcmperatura de 
750°C nu ard şi nu degajă gaze combustibile 
in cantitate s uficientă pentru auto aprinderea lor. 

.2 Materiale combustibile - materialele 
care in timpul încercărilor ard sa u emană gaze 
combustihile în can titate suric ientă pentru auto
aprinderea lor. 

• NOTA Metodele de tncercare. menţionate tn 
acest capitol, sint prezentate In publicaţiile .separate 
ale R.N.R. : 19---86 (2.05); 20-86 (2 .05); 21-86 (2.05); 
22-86 (2.05); 23-36 (2.05). 
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1.3.2 ~IateriaJele eombu.stibile şi materia
lele compozitc, la rindul lor sint incercate coo
.orm "l\letodei de incercare a materialelor pentru 
construcţii navale la propagare:! flăcărilor" şi 
se impart În: 

materiale cu propagar('a lenlă a 
flăcăril o r 

materiale cu propagarc;.j rapidă a 
flăcăril or. 

tn funclie de rezultatele încercărilor 
ele se consideră : 

.1 Materiale combustibile (',II propagarea 
lentă a flăcărilor - materiale care rezistă relativ 
bine la propagarea flăcărilor pe suprafalii şi 
caracterizate printr-un indice de propagare a 
r1ăcărilor mai mic sau egal CII 20 (J "20). 

. 2 ~Ialeriale combustibilc ('u propaga-
rea rapidă a flăcărilor - materiale la care flă
cările se propagă pe suprafaţă şi caracterizate 
printr-un indice de propagare a flăcărilor mai 
mare de 20 (J > 20). 

1.3.3 In velişurile nedemollt:J!Jile ale pun
ţilor avînd gros imea de 5 mm şi mai mult se 
incearcă conrorm "Metodei de incercare la infla
mabilitlllca in\'elişurilor de punte" şi se sub
divid in: 

- greu inflamabilc şi 

- uşor inflamabilc. 
In functie de rezultalt'le încercărilor ele se con
sideră: 

.1 Invelişuri gr{'u inflamabilI" ale pun-
ţilor - învelişUl i1e nedemonta bile ale punţilor 
avind grosi mea de 5 mm şi mai mare, care in 
timpul incercArilor llU emană gaze combustibilI" 
în cantilate suficientă pentru întretinerea unei 
arderi cu flăcări cu o durată mai mllre de 10 
secunde. 

.'.! tn\"elişuri u şO J" inflamabile alc pun-
ţilor - in,'clişurile nedemontabile ale punţilor 

avind grosimea de 5 mm şi ma! mare. care in 
timpul incercărilor ard cu flacără mai mult de 
10 secunde. 

1.3.4 Materialele hxtile şi voalu r il e utili
zate la nave pentru confec~ionarea perdelelor, 
draperiilor sau altor decoraţiuni interioare sus
pendate se incearcă conform "Metodei de incer
care a comportlirii la foc a materialelor textile 
suspendate şi a voal uri lor de perdele utilizate 
pentru amenajarea interi oară a navelor" şi se 
impart in: 

"4 

greu combustibilI" şi 

uşor combustibile. 

VOLUMUL SUPRAVEGHERll 

l kl Principiile generale privind clasifi
carea, su pravegherea construcţiei şi inspecţia In 
exploatare, precum ş; cerintele faţă de docu-

mentaţia care trebuie preuntată la HNR 
pentru t'xamiuare sint expuse in partea I~3 

,.Clasilicar(' a" ş i in "Rt'guli generale dc supra
~'eghere", 

1.4.2 In timpul constrtlctiei unci nave, 
supravegherea din part~a RNR se exercită 

asupra protec\id construct.ive contra incendiului, 
asupra mat('rialelor folosite pentru căptuşirea 

Încăperilor nn'·t'i din punctul de vedere al rezisw 
tentci la foc a acestora, asupra instalaţiilor de 
stingere şi de sem nali zar(' a incendiului , regle
mentate prin prezenta parte a Regulilor. Obiec
tele invenlaruhli de incendiu, acceptate de RNR 
se verHică Ilum ai cantitat iv, in conformitate cu 
normele prt'zentei părţi a Regulilor . 

1.1.:1 Pentru aprobarea Ullor noi mijloace 
aclive pentru combaterea incend{i1or şi a ullor 
mijloace pasi ve, conslructh'e de protectie co ntra 
incendiilor. folosite pentru prima daU, se vo r 
prezenta la IlNR docume nte de acceptare. pro
tocoale şi documentatia tehnică privind Încer
riie de (oc, precu m şi date complete asupra 
combustibilită\ii. propagării TJăcărilor şi infla
mabiliLă\ii matcrialelor noi propuse pentru uti
lizare, 

RNR poate cere eft'eluarea încercărilor pentru 
confirmarea datelor. 

1.5 PLANURI ŞI SCHEME 

1.5. 1 Pe fiecar{' navă autopropulsată avind 
L ;;, 25 ro, in PCr. in timonerie sau in locuri 
vizibile in coridoare ş i vesti bule trebuie afişate 

planuri generale ale navei, in care să se arate 
clar: 

. \ amplasarea posturilor de comandă; 

amplasarea încăperilo r protejate; 

.:l amplasarea construcţiilor care Întirzie 
propagarea focului: 

A amplasarea hidranţilor de incendiu; 

.5 3mpl asarea inventarului de incendiu; 

.G căile de acces in diferite compartiw 

mente, pe punţi etc., cu indicarea căilor de eva
cunre. a culoare lor şi uşilor. 

1.5.2 Orice modificări in protecţia contra 
incendiil or n navei trebuie inscrisI" imediat in 
documentele indicate la 1.5.1. 
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2. PROTECŢIA CONSTRUCTIVA CONTRA INCENDIILOR 

2.1 GENERALITATI 

2.1.1 Prescripţii generale 

Prescriptiile capitolelor 2.1.2-2.1.10 din 
prezenta diviziune a Hegulilor se aplică tuturor 
navelor de navigaţie interioară. 

Ccrinţele suplimentare pentru unele 
tipuri de nave sint date in capitolele 2.2, 2.3, 2.4, 
şi 2.5. 

2.1.2 CERINŢE PENTRU MATERIALE 

2.1.2.1 Pereţii despArţitori, punţile şi pu
ţurile încăperilor de maşini şi dildări se vor exe
cuta din oţel sau vor fi de construcţie echivalpntă. 

2.1.2.2 In cazul in care pentru construcţia 
suprastructurilor şi rulurilor se utilizează ali
aje de aluminiu. sau la nave aulopropulsale de 
dimcnsiuni mici - lemn, se vor respecta cerinţele 
menţionate la 2. 1.2.1. 

2.1.2.3 fn toate incăpcrile navei, cu excepţia 
încăperilor pentru mărfuri şi a camerelor frigo-
rilice de uz gospodăresc, izolaţia trebuie să se 
execute din materiale incombustibile. 

Materialele de izolaţie pentru IIWlga
ziile frigoriliee de marfii şi pentru camerele Iri
gorifice trebuie să lie cel puţin cu propagare lentă 
a mlcării. 

In incăperi le de maşini şi in alte Indi
peri In care pot pătrunde produse petroliere, su
prafaţa izolaţiei trebuie să fie etanşă la produse 
petroliere şi vaporii lor. 

2.1.2.10 In posturile de comandă, in ineă
perile de locuit şi in fncăperiie gospodăreşti, 
inclusiv coridoarele care duc spre ele, invelişurile 
nedemontabile ale punţilor avind o grosime de 
5 mm ş i mai mult trebuie să fie greu inflamabile 
(vezi 1.3.3) şi nu trebuie să em'lne gaze toxice 
sau explozive. 

tn Încăperile menţioll'lte mai sus, su
prafeţ.ele din spaţiile greu accesibile sau inacce
sibile (în spatele panourilor, căptuşelilor etc) 
inclusiv scheletajul, precum şi suprafeţele ex
terioare a le plafoanelor trebuie să aibă cel puţin 
proprietatea de a propaga lent flăcările. 

2.1.2.5 Cantitatea de materiale combllstibile 
rolosite pentru confecţionarea pereţilor despă r-

11 - l07t 

ţitori Înteriori, a scheletaj elor, a căptuşelilor 
interioare, n detaliil or decorative, a mobilierului 
şi a altor dotări ale posturilor de comandă , ale 
Incăperilor de locuit şi gospodăreşti, in cazurile 
cind prin prezenta parte a Regulilor utilizarea 
ace~tor mal('riale nu este interzisă, nu trebuie 
să depăşeasdi 45 kg pe metru pătrat al suprafetei 
pardoselei acestor încăperi. 

2.1.2.6. Pentru fini sarea interioară a navei 
nu trebuie să se foloscască lacuri, vopse le şi 
alte acoperiri de linisare similare lor, pe bază 
d~ nitra-celuloză sau alt material uşor inflamabil. 
Acoperirile menţionatc nu trebuie să emane o 
cantitate mare de fum sau alte substanţe toxice. 

La petroliere nu este permisă folosirea 
vopselelor de aluminiu in tancurile de marfă, in 
corerdamuri, in compartimentele de pompare, in 
zonele punţilor tancurilor de marfă şi in alte lo
turi unde este posibilă concenlrarea vaporilor 
explozivi. 

2.J.2.i. Mutcrinlele lexlile şi yoalurile ulili
zate pentru confectionarea perdelelor, draperiilor 
sa u altor decoraţiuni intcrioare suspendate tre
buie să lie greu cwnbustibilc. 

. Utili~'l.rea sallelelor ş i pernelor din 
"alti sau din alte maleriale similare din punct 
de vedere al combustibilităţii nu este permisă. 

2.1.:!.8. Toţi recipienţii pentru colectarea de
şeurilor combustibile se vor executa din materiale 
incombustibile. cu fundul şi pereţii laterali plini. 

2.1.3 I EŞIR I , UŞI, SCĂRI ŞI ASCEN
SOARE. ?o.JĂSURI DE LIMITARE 
A TIRAJ ULUI, A PATRUNDERIl 
FUMULUI Ş I A FLĂCĂRILOR 

2.1.3.1 Ieşirile din Încăperi, scările, uşile şi 
hublourile de salvare trebuie să corespundă ce
rinţelor din partea a Il I-a "lnstalapi, echipamente 
şi dotări". 

2.1.3.2 Toate scările interioare şi exterioare 
trebuie să fie confecţionate din materiale in
combustibile. 

2.1.3.3 Asce nsoarcle pentru pasageri ş i pen
tru mărfuri trebuie să fie instalate tn puţuri din 
oţel sau din alt material echivalent şi asUel rea_ 
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lizate tncit să ne exclusă posibilitatea pătrunderii 
[umului ş i a flăcărilor dintr-o intcrpunle in alta. 

Se vor prevedea mijloace de inchidere 
pentru limitarea tiraj ului şi Impiedicarea pă
trunderii fumului. 

2.1.3.'- Pc direcţia vertical1!., spa tiile de aer 
su b căpluşeala casei scărilor, puţurilor elc., 
precum şi orificiile din punle pentru lrecerile 1e
vilor ş i cablurilor trebuie să rie brne astupate. 
la fiecare punte, cu materiale incombustibile. 

2.1.4 MAGAZII PENTRU PĂSTRAREA 
MATERIALELOR Ş I SUBSTANŢE
LOR UŞOR INFLAMABILE Ş I A 
MATERIALELOR COMBUSTIBILE 

2',1.1".1 :Magaziile pen'tru' păstrarea materia
lelor ş i substanţelor uşor inflamabile (lam piste
rii, magazii de pituri. magazii de lichide infla
ma~i1e) nu se vor amplas"" de regulă, in aceeaşi 
supraslructură sau ruf Cll încăperile de I.ocu it. 
tn cazuri speciale. cu acordul R.N.R, poale fi 
admisă amplasarea magaziilor pe; .. lru _ matl'riale 
uşor inflamabiJe in aceeaşi SU I t"asltuetură sau 
ruf cu Incăperi de locuit. . 

Pereţii , punţile elco care delimiteazA 
magaziile se vo r confecţiona din oţe l sau vor fi 
de construcţie echivalentă. 

.In acest caz, dacă magaziile pentru 
păstrarea materialelor şi substa nţelor uşor Înfia· 
mabile sint amplasate in aceeaşi suprastructurâ 
sau ruf cu incâperile de locuit sau cu incăperile 
in care se permite utilizarea focului deschis sau 
fumatul, pereţii din partea acestor Încăperi vor 
fi de construcţie etanşă la gaze. 

Ieşirile din aceste magazii vor comu· 
uica direct cu puntea deschisă. 

2.1.4.2 Lichidele inflamabile cu punct de 
inflamabiljtate suh 43c C, destinate nevoilor bor· 
dulul, vor fi păstrate in interiorul magaziilor. in 
rezl'Tvoare metalice specia le. Magaziile şi rezer· 
voarele trebuie să fie prevăzute cu tubulatură de 
aeris ire. respectiv de evacuare a gazelor, seoad 
in afara magaziei şi dotată cu site de reţinere a 
flăcărilor. Volumul total al rezen·oarelor pentru 
păstrarea lichidelor in(\amabile la bord nu trebuie 
să depăşească 150 litri. 

Uşile magaziilor se vor desc hide spre 
puntea deschisă şi vor fi prevăzute CII inscripţia 
"Pericol de foci" . . 

La navele la care nu există posibili. 
talea a menajării unei magazii separate pentru 
Iichidele inflamabile, se admite păstrarea lor in 
dulapuri sau in lăzi de oţel. Dulapurile sau Iăzile 
trebuie să fie prevăzute cu uşi care se inchid etanş 
sau cu capace avind incuietoare ş i tr{'buie să fie 
dotate cu tuburi de aerisire prevăzute cu site de 
reţinere a flăcării. 

Dulapurile sau Iăzile nu vor fi alătu
rate Incăperilor de locuit. 

In interiorul dulapurilor sau lăzilor. 
Iichidele trebuie păstrate in canistre metalice 
bine tnchise. Canistrele metalice trebuie să tie 
bine fixate In l ocaşuri ale căror suprafeţe de sus
ţinere vor fi căptuşite cu materiale incombus
tibile care nu produc scintei. 

Capacitatea totală a canistrelor p{'ntru 
păstrarea lichidelor inflamabile la bord nu trebuie 
să depăşească 40 litn. 

2.1.10.3 Magaziile pentru păstrarea materia
lelor combustibile (magazia nostromului, incăperi 
pentru bagaje. cabine de poşU, magazii pentn! 
filme de cinematograf) nu vor fi alăturate Încă
perilor de locuit, încăperilor de maşini sa u maga
ziilor de mărfuri. 

Dacă această condiţ.ie nu poate fi In
deplinită . atunci pereţii , punţile etc. des părţitoare 
se vor executa din oţel, sau vor fi prevăzule cu 
izolaţie din materiale incombustibile. 

Ieşirile din aceste magazii se reco
mandă să ducă pe o punte deschisă sa u in cori· 
doare comunicind direct cu o punte deschisă. 

2.1.10.10 Rezervele de cirpe (Iavete) ş i la\"etele 
folosite trebuie păstrate în magazii In afara În
căperilor de maşini. 

2.1.4.5 1.1i jloacele pirotehnice ale navei. cu 
excepţia celor cu care se dotează bărcile şi plutele 
de salvare. se vor păstra tn dulapuri metalice 
care se Închid etanş . 

2.1.5 lne:ilz.irea 

2.1.5.1 Toate corpurile de incălzit vor Ci 
astfel conslruite şi amplasate incit să nu constituie 
o sursă directă de incendiu. Temperatura pe 
suprafaţa corpurilor de încălzit nu trebuie să 
depi'lşească 60°C, În caz contrar aceslea trebuie 
protejate cu ca rcasei in acest caz temperatura 
pe suprafaţa carcasclor nu t.rebuie să depăşească 
nO·. 
2.1.5.2 Construcţia radiatoarelor electrice t.re· 
buie să corespundă cerinţelor părţii a IX-a. "Echi
pament~ elcctrotehnice". 

2.1.5.3 Pe navele de pasageri, pe petroliere . 
pe remorcherele care remorchează sau imping 
petroliere. precum şi la navele destinate a trans
porta mărfur} uşor inflamabile . nu se admite 
incălzirea individuală a încăperilor navei cu 
sobe folosind co mbustibil solid. 

I De asemenea, aceste sobe nu sint 
admise in incăperile in care sint instalate meca· 
nisme funcţionînd cu combustibil lichid sau in 
care sint depozitate canistre cu combustibil. 

Cu acordul R.N.R. poate fi admisă fo
losirea combustibilu lui solid pentru incălzirea 
centrală a in că perilor navei, cu excepţia navelor 
care transportă lichide uşor innamabile din ca
tegoriile 1 şi 1 L 

2.1.5.10 In cazul Încălzirii cu produse pelro· 
Iiere, se admite utilizarea combustibililor cu 
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tcînperatură de inflamabilitale de cel puţin 6:)oC. 
Sohrlc funcţionînd cu combustibil lichid vor fi 
prcviizule cu dozatoare. carc să asigure o fune: 
ţionare sigură a sohelaT in orice conditii de ex
ploataTe a navei, precum şi cu un colector pen; 
1ru combustibilul scurs, cu o capacitate suficientă 
pentru cuprinderea, la o bandă a navei pină la 
10°, fi intregului conţinut al tancului de combus
tibil de serviciu. 

2.1.5.;; Instalarea şi amplasarea corpurilor 
de inclilzire şi soheloT trebuie să corespundă ur
mătoarelor cerinţe: 

.1 corpurile de Încălzire cu apă caldă 
se vor monta astfel, incit distanţa intre marginea 
elemenţilor şi orice construcţie din material 
combustibil 53 fie de cel puţin 25 mmj 

.2 corpurile de incălzire Cl1 abur şi ra-
diatoarele electrice se vor monta la o distan\.3. 
de 50 mm fală de bordaj sau pereti. 

Dacii bordajul sau pereţii sînt căp
tuşiţi cu lemn, placaj s au alte materiale combusti
bile. porţiunile situate in dreptul radiatoare lor 
sau corpurilor de incălzire vor fi protejate printr-o 
izolaţie termicA din material incombustibil. 

DacA izolaţia termică lipseşte, corpurile 
de tncălzire sau radiatoarele se vor monta la o 
distanţă de cel ptlţin 150 mm de căptuşeala din 
mat<,rial colnbustibil. • 

Radiatoarele electrice se vor amplasa 
la o distanţă de cel puţin 1,0 m, pe direcţia de 
radiaţie, de părţile combustibilej 

.3 sobele de încălzit se vor amplasa la 
o distanţă de ('el puţin 500 rom de construcţiile 
combustibilc. Această distanţă poate fi micşora
tă la 250 mm dacă părţile combustibile sint 
protejate CII ° izolaţ.ie termică din material in
combustibil. 

Distnnţ.a de 250 mm poate fi micşo
rată, dacă intre izolatia termidi şi părţile C?om
bustibile ale construcţiilor este posibilă circulaţia 
liberă a aerului. 

Nu se prescrie o distanl1'i. minimă dacă 
porţ iunile construcţiilor învecinate cu sobele sînt 
conslruite f n intregime din materh'lle incombus
tibiJe. Distanta intre uşa focarului şi percţii din 
material combustibil trebuie să fie de cel puţin 
1,25 m. Această distanţă poate fi micşorată pină 
la 1 m, dacă pereţii sint confecţionaţi din materiale 
incombustibile sau sint protejaţi cu tablă meta
Jid, montată peste un strat de azbest cu o gro
sime de 5 mm. In faţa deschiderilor pentru focar 
şi tiraj ale sobei OI' se vor erevidea table metalice. 
SobE'le de Încălzit for fi bme IX'ate. 

:!.L5.6 Caldarincle pentru apă caldă sau pen
tru alimentarea ('u abur precum şi arzătoarele 
lor trf'buie să fie de construcţie aprobată şi să 
corespundă cerinţelor părţii a A-X "Căldări, 
schimbilonre de căldură şi recipiente sub presiune" 
din Regulile pentru clasificarea şi construcţia 
nuvelor maritime. 

". 

2.1.!'i.7 tn locurile de trf'cere a tubulaturilur 
de încălzire cu abur prin pereţi dr lemn sali prin 
pereţi căptllşiţj cu materiale combustibile. dia4 
metrul dccupiirilor trebuie să depăşească dia
metrul exterior al tubuluturii cu minimum 100 
Inm. Aceste treceri vor fi protejate cu tablă me
talică. aplicată pe un !>trat de azbest cu ogrosime 
de 2 mm. Pentru tuhulaturile de apă caldă, 
aCf'~stă deeupare trebuie să fie cu cel puţin 50 
mm mai mllre decît diametrul tubulaturii, fără 
a mai fi necesară izolarea cu azbesL 

2.1.5.8 CoşuriJe de fum ale sobelor de IncăI
zit trebuie să se ridice cu cel puţin 0,5 m deasupra 
celei mai inalte supra~tructuri. La petrol icre 
orificiile de evacuare ale coşuril'or de fum se vor 
ampla,sa la o distanţă de cel puţin 2 m de Iimitelc 
l.oll('i de încărcare. 

In locurile de trecere prin pereli sau 
punţi, coşul'ile de fum vor fi izolate de plirţ.i1e 
adicente astfe\' incit temperatura in locul de 
contact a acestora cu peretele sau puntea sll. nu 
depăşească 60°C. 

Coşurile de fum' se \'or amplasa la o 
distanţă de cel puţin 350 mm de construcţiile 
rombustibile. Coşurile de fum trebuie să fie bine 
iixate şi dotate cu parascîntci. 

2.I.G BUcATĂHII ŞI MAŞL'<' DE 
GĂTIT '-" 

2.1.6.1 Bucătăriile nu se vor amenaja in 
Incăperi alăturate de magaziile pentru materiale 
uşor inflamabile şi combustibile sau de încăpe
rile destinute depozitării combustibilului şi ule
iuluÎ, cu excepţia posturilor de distribuţie, în 
care sint instalate buteliile inst..'llaliilor de gaze 
lichefiate pentru U1. gospodăresc. 

2.1.6.:! Pereţii şi punţile bucăLăriilor se. vor 
executa din oţel sau vor ri de construcţie f'chiva
lentă şi in ambele cazuri vor fi prevăzute cu izo
lalie corespunzătoare. 

Construcţiile din materiale combusti
bile din jurul maşinilor de gătit, trebuie să fie 
acoperite cu o izolaţie termică incombuslibilă, 
protejată cu tablă de oţel, care. trebuÎe să depă
şească dinlensiunilc. de gabarit ale maşinii de 
gătit cu cel puţin 500 rnm. 

2.1.6.3 Bucătăriile mari, deservind mai mult 
de 50 persoane, vor avea cel puţin două ieşiri, 
din care una se recomândă a comunica direct cu 
o punte deschisă. Fac excepţie bucătăriile care 
funcţÎonează cu cnergie electrică sau cu abur, care 
pot avea o singură ieşire. 

2.1.G.Io Maşinile de gătit din bucătfirii pot 
funcţiona cu energiE' electrică, cu gaze sau cu 
combustibil lichid sau solid. cu excepţia cazu-

.., 
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rilor, cind prin cerinţele prezentei părţi ale Regu
lilor este interzisă !olosirea comuslibilu\ui solid 
pentru maşinile de gătit. 

Combustibilul lichid pentru maşinile 
de gătit trebuie să aibă temperal.urade inflama
bilitale corespunzător categoriei III (K-3). 
Maşinile de gătit ll"cbuie sA fie de lip aprobat. 

2.1.6.5 Sub arzătoarele maşinilor de gătit 
se vor instala tăvi pentru scurgerea combustibi
lului lichid cu Înălţimea minimă a marginilo!" 
de 75 rom şi caTe să depăşească gabaritul arzăto
rului cu cel puţin 100 mm. 

2.1.6.6 Tancurile de combustibil pentru COD

sum nu se vor monta in bucătării. Cu acordul 
RN.R. se poate admite o astfel de amplasare 
cu condiţia ca tancul de combustibil să se afle la 
distanţ.a maximă posibilă faţă de plită sau să 
aibă o izolaţie termieă eorespunzătoare . Monta
rea taneurilor de eombustibil deasupra plitelor 
nu este admisă. 

2.1.6.7 Porţiunile eoşurilor de Ium ale maşi
nilor de găţit aflate In interiorul îneăperiior navei 
vor fi izolate termie eu o izolaţie din materiale 
ineombustibile avind Q grosime eare să nu , permită 
fneălzirea suprafeţei exterioare a izolaţiei la o 
temperatură mai mare de 60°C. 

2.1.6.8 Aparatele de gătit (eu fitil) care func
ţionează cu petrol lampant, pot fi instalate in 
spaţiile special amenajate şi In condiţiile de fixare 
puse de acord cu R.N.R, însă capacitarea rezer
vorului de combustibil nu trebuie să fie mai mare 
de 121. 

2.1.7 CERINŢE SPEC IALE PENTRU 
IN ST ALA ŢII DE GAZE 
LlCHEFINfE 

2.1.7.1 Generalit..lI.li 

2.1.7.1.1 La bordul navei pot fi utilizate hidra
carburi Iiehefiate, corespunzind standardelor na
ţionale in vigoare. 

2.1.7.1.2 Gazele !iehefiate P9t fi folosite la 
nave numai pentru \\z gospodăresc, cum ar fi 
instalaţiile destinate pregătirii hranei şi Încă I 
zitoarele de apă de uz menaier, care nu consumă 
mai mult de 1,5 kg gaz pe oră. 

Folosirea gazelor lich.eliate in alte 
seopuri eonstituie in fiecare caz in parte obiectul 
unei examinări speciale a R.N.R 

2.1.7.1.3 La navele destinate transportului de 
pasageri, avind propulsia eu motoare cu benzină, 
nu este permisă utilizarea gazelor lichefiate. 
Folosirea gazelor Iichefiate la petroliere constituie 
In fieeare caz în parte obiectivul unei examinări 
speciale a RN.R. 

2.1.7.1.10 La bordul navei pot exista mai murte 
instalaţii separate de gaze lichefiate. 

Ac~eaşi instalaţie nu poate deservi aparate am
plasaţe in I'ncăperi separate prin magazii de măr
fori. 

2.1.7.1.5 Des(',hiderile din punte '\Inplasate la () 
distanţă de pină,la 3 'Il faţă de uşi sau lafă de 
alte tipuri de inchideri :llc spaţiilor sau tncAperi
lor in care sint amplasate elementele instalaliilor 
de uz gospodăresc, vor fi prevăzute cu o mmă 
avind intălţimea de cel puţin 150 mm. 

2.l.i.2 Butelii pentru gaze lieheIiate 

. 2.1.7.2.1 La bordul navelor se admite numai 
instalarea de butelii standardizate cu o masă de 
umplere de la 5 kg pinâ la cel mult 35' kg. 

2.1.7.2.2 Buteliile utilizate la bord trebuie să 
aibă un mareaj atestind buna stare de funcţionare. 
precum şi următoarele inscripţii: 

2.1.7.3 

data ultimei incercări hidrauliee ~ 
presiunea de incercare; 
uzina constructoare; 
lelul gatului folosit. 

Postul de distributie 

2.1.7.3.1 Postul de distribuţie va fi amplasat 
pe o punte deschisă intr-un dulap speeial sau 
Intr-o nişă metalică praeticată I'ntr-o suprastruc
tură sau intr-un ruf. 
Amplasarea sa pe punte n11 trebuie să stinjenească 
eircu laţia. 

2~7.3.2 Construcţia postului d~ distribuţie 
trebuie să fie tn conformitate cu 2.1.4.1 din pre
zenta parte a Regulilor şi să eorespundă urmă
toarelor cerinţe: 

.1 să aibă o "entilaţie naturală efi-
cientă realizată prin oriCicii sau deschideri la 
părţile superioare şi inferioare ale dulapului sau 
ni~i. Pe lingă aceasta se poate prevedea şi o ven
tilaţie artificială; in acest caz ventilatoru} va fi 
in execuţie antiexplozivă şi de un tip care nu 
produce scintei; 

.2 atunci cind este necesar, se vor pre-
vedea mă~uri constructive pentru ca temperatura 
In interiorul tncăperii să IlU depăşească +50°C. 

.3 nu se admite iluminarea artificială 
a posturilor de distribuţie; In 'cazuri justificate, 
se permite folosÎrea iluminatului electric cu lAmpi 
tn execuţie antiexplozivă de tip aprobat; In 
aceste cazuri, întrerupătorul trebuie sli se afle 
in afara postului; 

.4 in cazul pierderii de gaze, se vor lua 
măsuri ca acestea să fie evaeuate in aIara pos
tului, fără pericol de plitrundere a gazelor tn 
încăperile navei; 

.5 pe faţa exterioară a uşii se va aplica 
o inscripţie, indicind interzicerea de a fuma şi 
de a folosi Cocuri cu flacără deschisă. 
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21 7.3.3 Numărul buteliilor permis a fi ins
talat intr-un post de distribuţie, precum şi modul 
de conectare al lor la tubulatura de distribuţie 
a gazelorl trebuie să se Încadreze in una elin ur
mătoarele varianţe: 

.1 o butelie conectată la reţea; in acest 
caz conectarea regulatorului de presiune de. Ia 
capul buteliei cu tubulatura de gaz se poate 
face cu un manşon de cauciuc cu inserţie, prevăzut 
la capete cu e.1eme metalice de eta n şare şi asigu
rÎndu-se o legătură bună; 

.2 două butelii. din care una este co-
nectată la reţea, iar cealaltă este in rezervă; 
se admite conectarea celor două butelii la un 
colector de distribuţie la reţea , dar in acest caz 
Intre fiecare butelie şi colectorul de distribuţie 
trebuie să existe cite o valvulă sau robinet de 
Inchidere. iar in · postul de distribuţie, la loc vizi
bil, se va aplica o inscripţie. care să arate inter
zicerea folosirii concomitente a celor două butelii; 

.3 dou1i grupe de butelii. fiecare com-
pusă din două sau trei butelii; in acest caz o 
grupă se conectează printr-o tubulatură de cupru 
la colectorul de distribuţie la reţea, iar a doua 
grupă rămlne in rezervă; io acest caz poate fi 
prevăzut numai un singur regu lator de presiune. 
montat pe colectorul de distribuţie. 

2.1.7.3.4 Buteliile se vor monta in poziţie 
verticală, pe suporţi din materiale care nu produc 
scintei şi se vor fixa tn mod sigur de peretele pos
tului de distribuţie prÎn dispozitive uşor de· 
montabile. 

2.1.7.4. Păstrnrea bulcliilor de rezervă ~i a 
celor 9?â1e 

2.1.7":'.1 In postul de distribuţie se vor afla 
numai buteJiile arătate la 2.1.7.3:3. 

• 2. 1.7.4.2 Buteliile de rezerv!\. şi buteliile goale 
care se află In afara postului de distribuţie. se vor 
păstra In afara încăperilor de locuit, in dulapuri 
din oţel sau In nişe închise. care corespund cerin
ţelor 2.1.7.3. 

2.1.7.4.3 Toate buteliile a flate in rezervă 
- neconectate la reţea - trebuie să fie inchise 
chiar dacă se presupune că sint goale. 

2.1.7.5 Aparate consumatoare ~i Încăperil e 
respective 

2.1.7.5.1 Toate aparatele consumatoare func
ţionînd la bordul navci trebuie să fie de un tip 
aprobat de organe competente. 

2. 1.7.5.2 Fiecare aparat consumator va fi pre
văzut cu un dispozitiv care să Intrerupă automat 
alimentarea cu gaz a arzătoarclor in cazul stin
gerii flăcării. La incălzitoarele de apă pentru \IZ 

gospodăresc acest dispozitiv trebuie să aibă Ao 
flacără de control. 

tncălziloarele de apă trebuie să tie' 
prevăzute cu lubulaluri pentru evacuarea produ
selor de ardere in exterior. 

2..1.7.5.3 Incăperiie in care se instalează apa
rate consumatoal·e. trebuie să fie amenajate con
form cerinţelor de la 2.1.& din prezenta parte a 
Regulilor şi, in afară de aceasta, să corespundA 
următoarelor cerinle: 

.1 nil se vor amplasa sub puntea supe-
rioară şi vor fi prevăzute cu ventilaţie natu
rală. care să asigure evacuarea produselor de 
ardere şi schimbul de aer necesar'; 

.2 dacă Incăperea se atui chiar ~arpal 
sub puntea superioară, se va prevedea o ventilaţie 
artificială, iar deasupra plitei de gaze o hotă; 

.3 incăperea in care se ană incălzitoarele 
de apă va fi prevăzută in partea inferioară cu un 
grătar de ventilaţie. Aria totală a or ificiilor aces
tuia va fi de cel puţin 0.02 mi consideraţi pentru 
fiecare incălzitor de apă; 

.4 pereţii şi punţile trebuie să fie elanşe, 
pragurile uşilor să aibă înălţimea de cel puţin 
150 mm. Nu se adm ite instalarea scărilor şi Hr
turilor din aceste Încăperi in încăperile situate 
dedesubt. 

2.1.7.6 Tubulaturi de gaze lichefiate ~i arm.l .. 
turile lor 

2..1.7.6.1 Pentru instalaţiile de gaze lichefiatc 
se vor utiliza ţevi trase. flir3 sudură, din oţel sau 
cupru. cu dia metrul de cel puţin 6 mth. 

2..1.7.6.2 Grosimea peretelui ţevii nu trebu~ 
să fie mai mică decit cea indicată in tabelul 1.3.K.2 
coloana 2 sau 8 din parlea a VII-a ,,1nstalaţ, ii cu 
tubulaturi" . 

2.1.7.6.3 Imbinările tubulaturilor de gaze tre-
buie să fie executate prin sudură. 

1mbinările cu flanşe sau prin şluţurj, se admit 
numai In locurile de racordare la arnfturi sau la 
aparatele de măsură şi control. 

2.1.7.6.4 In interiorul postului de distribuţie. 
la ieşirea tub ula turii se va prevedea un robinet 
sau o valvulă de inchidere, acţionate din afara 
postului. 

Dacă acest lu cru nU este posibil, 
atunci In afara postului, ling3 ieşÎre, se va pre
vedea un al doilea robinet sau valvulă de inchidere. 

2.1.7.6.5 Tubula,.turile de gaz de la postul de 
distr.ibuţie pină la Încăperile cu aparate consuma
toare trebuie să fie amplasate pe o punte deschisă. 
Se vor lua toate măsurile necesare pentru prote
jarea lor contra deteriorărilor mecanice. Nu se 
admite trecerea tubulaturilor de gaz prin înc3pe
riie de locuit, prin incăperiie de serviciu sau prin 
incăpcrile de maşini. 

2.1.7.6.6 In cazul alimentării cu gaz de la o 
singură conductă a 9 nai multor consumatori, 
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la ficcare ramificaţie trebuie să se prevadă o 
armătură de inchidE're. 

2.1.1.6.7 Heg ulatoarele de presiune prevăzute 
in instalaţie trebuie să fie astfel reglate. incit 
prE'siunea efectivÎi a gazu lui la intrarea in apa
ratul consumator să nu depăşească 0,05 bar. 
Dacă se utilizează reducloare de presiunc in două 
trept e, presiunea intermediară trebuie să fie de 
cel mult 250 k Pa. 

Redu'ctorul de presiune. sau prima 
treaptă de reducere a presiunii în cazul reductoa
relor de presiune in două trepte, trebuie amplasate 
in pwul de distribuţie al instalaţiei; in acest cal. 
reducYorul trebuie amplasat pe tubulatură intre 
butelie şi robinetul de inchidere (vezi şi 2. 1.7.6.4) 
şi trebuie să fi e fixat de pereţii postului. 

2.1.7.6.8 Robinetele de pe luhulaturile de 
gaz trebuie să fie uşor accesibile. 

Cepul robinetului Va fi prevăzut cu 
un limitator, permiţind rotirea cepului numai la. 
000

, precum şi cu un indicator pentru poziţiile 
"deschis" - ,.î nchis". 

2.1.7.6:9 Armăturile lubulaturilor trebuie să 
fie din bronz, din alamă sau din alte materiale 
rezistente la coroziune. 

2.1.7.7 l' ronele instnla~iei de gaze licheJiate 

2.1.7 .7.1 Tubulaturile instalaţiilor de gaze li
chefiate se supun următoarelor probe de rezistenţă 
şi etanşeitate: 

.1 '"tubulaturile de la butelii pină la 
ultimul rţguiator de presiune: 

în atelier, la presiunea hidraulică 

de 25 bar; 
la bord, cu aer la o presiune de 

17,4 bar; 

.2 tub ula tu riIe dc la ultimul regulator 
de presiune pină la robinetul din faţa aparatului 
consumator: 

- la hord. cu acr la o presiune de 2 
bar. 

2.1.7.7 .2 Toată instalaţia de gaze lichefiate, 
după montarea ei la bord se va supune unei 
probe de etanşeitate la presiunea normală de 
lucru. Verificarca etanşeităţ.ii se face. cu ajutorul 
unei soluţii de săpun; nu se admit scăpă ri de gaze. 

2.1.7.7.3 Se va efectua verificarea funcţionării 
aparatelor de consum, inclusiv a dispozitivelor 
de intrerupere automată a alimentării cu gaz a 
arzătoare lor. 

2.1.8 ILUMINATUL 

2.1.8. 1 Iluminatul pe nave trebuie să fie 
electric şi să co respundă p'ărţli a IX-a "Ecnipa-
mente eleClrotehnice". q 

2.1.8.2 Utilizarea· iluminatului cu petrol este 
admisă numai pe navele' fără instalaţii mecanice 
lin cazul cind lipsesc alte surse de iluminare. 
Lămpile cu petrol se vor amplasa in felinate mI'· 
talice suspendate cu ajutorul unor suporţi fixaţi 
pe pereţi in locuri ferite de lovituri accidentale. 
Partea su'perioară a lămpii trebuie să se afle la 
o distanţ~ de minimum 350 mm de la plafon. 
Aceasta se protejează cu un ecran metalic cu 
diaml,!trul d~ 150 mm suspendat sau aplicat pe 
plafon, pE'slc un slrat de azbest. 

2.1.8.3 Utilizarea altor mijloace de iluminare 
pe nave le Ilcpro'pnlsate constituie, in fiecare 
caz, obiectul unci avizări speciale a RN. R. 

2. 1.!J VENTILAT1A 

In sta laţiile de ventilaţie ale na velo r 
ş i monlarea tubulaturii de ventilaţie trebuie să 

corespundă părţii a VII-a " Instalaţii cu tubulaturi" 

2.1.10 TANCURI ' ŞI TUB\lLATURl 
DE COMBUSTIBIL 

Amplasnrca tancurilor de combustibil 
şi montnrea tubulaturilor trebuie să corespundă 
cerinţelor părţi~ o. VII-a "I nstalaţii cu tubulaturi". 

2.2 NAVE DE PASAGERI 

2.2.1 ln interiorul corpului şi suprastruc
turilor nave lor de pasageri, următoarele elemente 
constructive trebuie executate din oţel sau alte 
materiale echivalente: 

.1 
căldări; 

.2 

• puţurile compartimentelor maşini ş i 

casele scărilor; 

.3 pereţii şi punţile care separă pos-
turile de comandă de Încăperile adiacente; 

• .,. pereţii şi punţile care separă încăperile 
de locuit de Încăperile de serv iciu, de Încăperile 
de maşini şi căldări, de magaziile de mărCuri şi 
de tancurile de combustibil; 

.5 pereţii şi punţile magaziilor pentru 
materiale ş i substanţe combustibile şi uşor infla
ma bile. precum ş i cei ai buciHâriiior şi altor încă
peri in care se foloseşte sau se depozitează com· 
bustibil; 

iG trecerile pentru evacuarea pasagerilor 
şi echipaj ului. 

Cu acordul special al R.N.R.. aceste 
elemente constr':lctive pot fi executate ca elemente 
de construcţii" care Intirzie propagarea focului. 
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2.2.2 La navele de pasageri, amenajate In 
principal cu cabine de dormit., corpul, suprastruc
tu,rile şi rufurile trepuie impărţite in zone ver
ticale principale contra incendiului prin pereţi 
transversali de lip cu Intirzierea propagării focu 
lui, astfel incit lungimea fiecărei zone, de regulă. 
să nu depăşească 40 m. Aceşti pereţi trebuie să 
se intindă din bord in bord pe toată lăţimea cor
pului navei. a suprastructurii sau ruf ului şi de 
la fundul nav'ei pină la puntea superioară a su
prastructurii sau rufului. 

Peretele transversal de tip 'tu intîrzi
ere.a propagării Cocului poate fi in baionetă; in 
acest caz baioneta trebuie să het de a$emenea, de 
lip cu intirzierea propagării focului. 

2.2.3 Uşile in pereţii de tip cu Întirzierea 
Pfo·pagării focului, prevăzuţi la 2.2.2, trebuie să 
aibă aceeaşi rezistenţă. Ia foe ca şi peretele şi 
trebuie să fie cu auto Inchidere, avind posibilitatea 
inchiderii sau deschidex:ii din ambele părţi ale 
peretelui: Uşile trebuie să fie prevhute cu indi
catoare de. poziţie "deschis-inchis". Celelalte de
cupări in pereţii de tip cu intÎrzierea propagării 
focului trebuie să fie etanşate cu materiale incom
bustibile, astfel Încît rezistenţa la loc a peretelui 
respectiv s(l nu fie micşorat!. Inchiderile decu
părilor din alte construcţii care intirzie propa
garea focului trebuie să fie etanşate astfel, incît 
să nu permită trecerea flăcărilor. 

2.2.4 Scările care trec numai printr-o sin
gură punte trebuie să fie protejate la unul din 
nivele prin construcţii carc Intirzie propagarea 
focului şi cu uşi de tip cu aut.oinchidcre. Scările 
care trec prin mai mult de o punte trebuie să 
fie protejate la toate nivrlele prin construcţii 
care intirzie propagarea locului şi cu uşi de tip cu 
autoinchidere avind o ieşire pe puntea deschisă. 
La instalarea sistenl\dui corespun;r;ător de !'prin
klere, nu este necesară protejareq constructivă a 
scărilor de serviciu care leagă numai două punţi 
şi la care nu se cere ieşirea pe puntea deschisă. 

2.!!.5 Pentru confecţionarea scheletajelor, 
pardoselilor punţilor inferioare, căptuşelii izolaţiei 
pereţilor, p}afoanelor şi bordajului, precum şi 
pentru confecţionarea mobilierului, nu se vor 
utiliza materiale combustibile cu propagarea 
rapidă a flăcărilor. 

!!.2.6 Spaţiile de aer din spatele p.afoanelor, 
panourilor Sau căptuşeJii trebuie să fie divizate 
prin ccrane incombustibiJe ajusta te fără rosturi. 
care să evite formarea tiraj ului, amplasate la 
o distanţă nu mai mare ' de 14 m unul de altul. 

2.2.7 Pe lingă cerinţele generale. feribotu
riie trebuie să satisfacă şi următoarele cţrinţe;. 

.1 1ncăperiie de locuit, de serviciu şi de 
maşini trebuie să fie despăr~ite de punţile şi ma
gaziile de mărfuri prin construcţii din oţel sau 
alte materiale echivalente; 

<) spaţiile de marlă 1nchise trebuie să fie 
prevăzute cu ventilaţie artificială eficientă. 

2.3 PETROLIERE 

2.3.1 lncăperile pentru echipaj amplasate 
In suprastructura pupa trebuie să aibă două ieşiri 
pe puntea suprastructurii, dispuse In pereţii la
teraH opuşi ai suprastructurii. In unele cazuri, 
cu acordul R.N.R.. se admite amplasarea celei 
de a doua ieşiri din suprastructură in partea din 
pupa a punţii. 

2.3.2 La petroliere. mecanismele de punte 
(vindurile de ancoră, cabestanele etc.) se vor 
amplasa deasupra compartimentelor uscate şi 
etanşe care nu sînt destinate produselor petroliere. 

2.3.3 La petrolierele care transportă pro
duse petroliere din categoria I. este interzisă 
folosirea pieselor din laminate cu contur inchis 
(tip ţeavă) la construcţia scărilor amplasate În 
limitele punţilor compartimentl!lor de marfă. 

Această cerinţă efite valabilă şi pentru 
scările amplasate in interiorul compartimentelor de 
marfă şi compartimentelor de pompe la naveJe care 
transportă produse petroliere din categoria 1 
şi II. 

2.3.4 Nu se admite folosirea sobelor de 
incălzit. maşinilor de gătit. caldarinelor şi a altor 
instalaţii termice care funcţionează cu cărbuni. 

2.3.5 Navele care transportă produse pe
troliere din categoria 1 şi II trebuie să Indepli
nească următoarele prescripţii: 

.1 
cu apă a 
marfă; 

se va prevedea posibilitatea umplerii 
coferdamurilor alăturate tancurilor de 

.2 la alegerea materialelor şi a tipului 
de construcţie a capacelor guri lor de incărcare 
a tancurilor de marfă trebuie să se acorde o aten
ţie deosebită pentru a Inl1'1tura posibi1itatea pro
ducerii de scîntei in timpul inchiderii şi deschi
derii capacelor; 

.3 dacă se prevăd briuri de aeostare, 
acestea vor fi executate din materiale (sau se vor· 
acoperi cu materiale). care la lovire nu produc 
scîntei; fixarea brlurilor de acostare de bordaj 
cu ajutorul buloanelor pătrunse nu este admisă; 

.4 la instalaţiile de punte amplasate la 
mai puţin de 3 m de deschiderile din care se pot 
degaja gaze combustibile, nu este admisă utili
zarea parimelor metalice de remorcă sau de legare 
răr~ gaşe protejate contra producerii scinteielor; 

.5 piesele vinciurilor de ancoră, gruilor 
de barcă, siguranţele şi celelalte piese in frecare 
ale mecanismelor de punte, amplasate mai aproape 
de 3 m de deschiderile din care pot emana gaze 
combustibile, se vor confecţiona din materiale 
care nu produc scintei. 

Dacă exisţă mecanisme de punte care 
nu exclud posibilitatea producerii sclnteilor, accs- . 
tea ... or avea plăcuţe cu inscripţii eare să interzică 
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folo!\irc3 lor in timpul operaţiuni l or de incărcare
descărcare sau al degazăriî; 

.6 tuburile de ghidare a lanţului tre-
buie să se 'inalţe deasupra plInţii cu cel putin 
300 mm; 

.7 nările de ancoră t rebuie să aibă dis-
pozitive cnrc să asigure po~ibililalea stropirii cu 
apă; 

• U babalelc de il'gafe şi de remorcă din 
zona tancurilor de Încărcare vor fi montale pe 
poslllmenţi a căror co nstrucţie trebuie să per
miU circulaţia liberă a aerului pe sub e](' ; 

,9 pc nQvelc ne propulsate se vor folosi 
l ămpi cu acuJUulaloarc in execuţie anticxplozivă; 

.10 toale scu lele (ciocan. chei ele.) tre-
buie să fie confecţionate din maleriale ce nu pro
duc scintei la lovire. 

2.3.6 Sohele cu tiraj nalura\. destinate 
tncălzirii pot fi inst.alat ... in tncăperea. de maşini 
numai cind capacitatea lor calorică nudepăŞt'şte 
50 ~tJ/h, Funclionarea sobelor la care aspiraţ.ia 
aerului necesar pentru ardere este prevăzută din 
incăperea de maşini, este admis1't numai atunci 
cind motoarele principale sînt oprite, Pe sobele 
menţionate se va aplica o placă cu inscripţia 
pr ivind condiţiile de funcţionare a acestora, 

Fiecare sobă cu tiraj naturnl trebuie 
să aibă un dispo1.itiv care să asigure preintimpi
narea schimbării direcţiei de tiraj, 

Pentru aprinderen sobelor nu M! admite 
utilizarea altor lichide combustibile, 

Sub sobele de tncăh:it se vor monta 
tăvi pentru colectarea scurgeri lor de combustibil, 
Aceste tăvi trebuie să fie conectate la un tanc 
de scurgeri, dotat cu un indicator de nivel optic, 

Sobele cu tiraj artificial trebuie să fie 
dotate cu un dispozitiv de protecţie care să in

' trerupă automat debitarea combustibilului in 
cazul incetării debitării aerului in focar. 

2.3.i· La navele care transportă produse 
petroliere din categoria III , pentru incă l zirea 
mărCurilor transportate se admite utilizarea cal
dari ne lor alimentate cu combustibil lich id cu 
temperatura de aprindere peşte 55cC, amplasate 
in incăperea de maşini sau Într-o Jncăpere specială. 
acc('sib il ă de pe punte sau din incăperea de maşini, 

La navele care transportă produse pe
t roliere din categoria 1 sali II, caldarillele men
ţionate mai sus se VOI' amplasa În incăperea de 
maşini sau într-o încăpere spec i ală situată sub 
punte. în afara zonei de incărcare, accesibilă de 
pe punte sau din incAperea de maşini, 

Instalaţia de Încălzire a m1'trfurilor 
trebuie să corcspundă cerinţelor din partea VII 
" Instalaţ ii cu tubulaturi", 

------~ 

2.:1.8 La navele care transportă produse
petroliere din categoria III, se admite insta larea 
aparatelor de Indi lzit, alimentate cu combustibil 
lichid cu temperatura de aprindere peste 55°C, În 
timonerie, amplasată in afara zonei de 'lDcărcare, 

2.'- STAŢ II DE TRANSFERARE A 
PRODUSELOR PETHOLIERE . 

2.4.1 .Staţiile de transferare a produselor 
petroliere, care servesc in acelaş i t im p şi ca de
pozite, vor corcspunde in totalitate cerinţelor 
capitolului 2,3 din prezenta partea a Regulilor, 
precum şi cerinţelor din prezentul capitol. 

2-"-2 Pe staţiile de transrerare a produselor 
petroliere din categoria r nu se admite ame na ja
rea de compartimente de locuit, 

AmenajăTi le staţi ilor de t ransferare. 
in lotalitatea lor. constituie În fiecare caz, obiectul 
avizării speciale a RN}l., 

2..1,3 Aburul sau energia e lectrică pentru 
actionarea pompelor staţiilor de transfe rare a 
produselor petroliere din categor ia 1, se vor 
furniza de la mal sau de pe altă navă, 
Montarea căl dărilor 'sau a motoarelor cu ardere 
internă pe aceste nave constit uie, in fiecare caz, 
obiectul avizării speciale a RN,R. 

2.4.4 Staţiile de transferare a produselor 
petroliere din categoriile II şi III pot fi dotate 
cu căldări, motoare cu ardere internă sau ... Ic ctro· 
motoare, cu condiţia ca acestea să fie ampltlsate 
într-o In<;ăpere separată, situată pe puntea prin
cipală, 

2.:; NAVE CE TRANSPORTĂ INCĂR. 
CĂTURI PERICULOASE 

2.ij,1 fu func1ie de clasa incărcălurilor pe
riculoase. pentru transportul cărora este destinati 
nava sau magar.ia de Încărcare . trebuie îndepli
nite cerinţele indicate In t.3bclul 2,5,1. 

2.5.2 La jtceste nave trebuie să se prevadă 
pos ibilitatea amplasirii de tăbliţe sau semne 
cOll\'enţionale care să interzică accesul persoanelor 
stră ine la bordul navei'şi fumat;,J: 

2.ă.3 Dacă la ·navă este necesară determina· 
rea concentraţiei vaporilor Incărcăturiior pericu
loase, in dotarea navei trebuie să existe aparate 
corespunzătoare de un tip aprobat, iar În Încă
perile de mărfuri trebuie să fie prevăzută posi
bilitatea prelevări i rn siguranţă a probelor de aer. 

2.ij.It Se recomandă ca incăperiie de măr
furi să se echipeze Cll un sistem staţionar de de
terminare a concen traţiei de gaze şi vapo ri explozi
zivi. Detectoarele trebuie sUie instalate in Jocurile 
Cll probabilitate maximă de acumulare a vapo-
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I I 
c l a ~ (" le 

Nr. trl. 
I I I I I I I I I CERINŢE 1 2 3 ·1.1 <.2 4.3 '.1 :;.2 6 .1 • 

1 I 2 I 3 I , I 5 I 6 1 7 I , I 9 I 10 I 11 I t~ 

1 CERINŢE GE1\'EHi\l.E DI! 

I I TRANSPORT 
1.1 Se admite lrlllU'portul In vruc - - + +') - + - - - + + 
1.2 Se ndmilc lral1lp:>l1ul In "~I)lainu,· 

, - + + 1) + +') ') + - + +' 
1.3 Se admite trnllsportul In ta/tCuri . 

nestructurale - + - - + + + - + + 
lA Nu St' achnite transportul de pa."3Jferl + + + + + +, + + + + 

2 CER It-;ŢE PEl\'TRU lNCÂPERlLE 
DE l\L"-HFĂ 

2.1 Nelnvtch\oll' 'cu: - h\(:1\1>«1 de locuit + + + + +') +') - + - + 
- lancurl de 

combulUbl1 + + + - - - - + - -
2.2 \"cnlllati:l . (\'cli 7.11 din parlfD a \'11 

winstnllltii cu lubulltturl~) + + + + + ~ + 4 1'+ + 
2.3 Insl,el/l.tle de semnalileare aU\umala II , 

IIIC~lIdl111ui ( ... ·(".1 3.4) - - + + + + + "" 
',- + 

2" Detcl'\nlnaru cQI\('cnlra\IH vapori lor 
(\'1'7.1 2.5.3 ~I 2 .5 .4) - +') + - +~ +') + ~ +') +') 

2.5 MIJloltee lupllmentarede stlnKere Il 

I 
, 

I 
Inrr:ndlul.1 (\"("11 3.5'0'1) .. + + + + + + ~ + ~ + , , , , 

- Nolt: li) Nunlrlt't; pehtru cÎl.tegorlll III (1\. -:\). 
2) t-:u se admite RIVlIhrll rontnir.urior l!lrl1rclltc cu mărfuri prrirlllo:l.S<· <!e oril-c cJas!<. 

I 3) ţ'iumllol pentru substan1e eare elll:lIl:l 1(11< ... ,.,1 vapori Inflamabili ~all loxiei. 

, 

r!Jor şi g'azelo~ şi ,s4)" :;e pcc!ân~~zc .. Ia atingerea 
unor concentraJ.ii DU m~f rh)qri de' 25% din li· 
mila rnrerip;J.ră a conc~nlr3pci explo~\ve, I 

2.5.t) ·· Dadl. fu !iistemul d~ detectaTe- a inccn· 
diului sa u de determinate a. ' concentraţiei de 
gaze ş i ' vapori ,txpl6ztvi se utUizea'tii" prizt de 

I II ' 'li I 

,i r , .).; 

"' .!' 

1[,., 
J, 

" 
,1 , . 

" .1;( 

,,1 , , I; 

., ':'1' 

" 
"'i' '1.,"; 

I 

" , " 

probe de aer. trebuie luate măsuri de pr.tvenire 
a pătrunderii aerului poluat În încăp~rile in ~are 
este instalată ' aparatura. ' , 

. ' .. 1' J 

2.5.6 . Echipamentul electric şi ffichide-
riie gurilor de magazii vor face obiechH unei 
examinări speciale din partea RN,R. 
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3. ECHIPAMENTE, INSTALAŢII, SEMNALIZARI 
ŞI DOTARI CONTRA INCENDIULUI 

3.1 GENERALITĂŢI 

3.1.l Cerinţele prezentului capitol sint fi" 

plicabile tuturor doU-riiOT şi ins talaţii lor desti
nale combaterii incendiilor pe navele de navi
gaţie interioară. 

Dacă se prevede dotarea navelor cu instalaţii 
de stingere a incendiilor suplimentare celor pre
scrise in prezenta diviziune, acestea trebuie sll. 
satisfac5 cerinţele de mai jos Inlr-o măsură slabi
lită de acord cu RN.R. 

3.1.2 Dotările şi instalaţiile de incendiu 
vor fi astfel realizate. incit in toate siatuţiile de 
exploataTe să se asigure punerea lor imediată in 
funcţiune. 

, • '} ~ I ' 

3.1.3 La executarea in~ţalaţiilorl de stin, 
gere a incendiului vor fi Indepllnite .. Prescrip
tiile gem.erale" expuse in diviz.iunea 1, partea 
VII "Instalaţii cu tubulaturi". ,,1. 

3.2 

3.2.1 

INSTALAŢIA DE STINGERE A 
INCENDIILOR CU APĂ 

Numărul şi debitul pompelor de in~ 
cendln 

3.2.1.1 Navele la care sînt instalate surse de 
energie cu putere totală de 110 kW şi mai mult 
t rehuie să fie dotate cu o instalaţie fixă de stins 
incendiul cu apă, cu pompe cu acţonare meea
nid" al căror număr trebuie'să fie in conformitate 
cu "Norme de echipare şi dotare a navelor de 
navigaţie interioară cu mijloace de combaterca 
incendiilor. (vezi anexa 1). 

Tot.uşi. Ia navele cu echipaj mai mic 
de trei persoane, oportunitat.ea dotărÎi cu in
stalaţie fixă de stins incendiul cu apă va face 
obiectul unei examinli.ri speciale din partea R.N.~. 

3.2.1.2 Debitul pompelor de incendiu me
canice trebuie să fie cel puţin egal cu 80% din 
debitul pompelor de santină. dar nu mai mult 
de 100% din debitul acestora. 

3.2.1.3 Pompele de incendiu trebuie să asi
gure cel puţin două jeturi compacte de apă. prin 
(urtuDuri de lungimea maximă adoptată pe navli., 
avînd ţevi de refulare cu ajutaje de 12 Ulm, la 

un debit nu mai mic decît cel indicat la 3.2.1. 2; 
in acest caz presiunea la fiecare hidrant nu tre
buie s~ fie ' mai mică de 2 har, 

3.2.2 Cerinte de 'bază pentru pompe ele in .. 
eendin 

3.2.2.1 Pe toate naveIe auto propulsate. pom
pele de incendiu vor fi acţionate de O sursă in
dependentă de. energie mecanică; folosirea trans
misie\ cu curele de Ja mecanismul de acţiona re 
la pompă nu este admisă. /i 

R.N.R: poate admite, 'fn "anu'fnite cazuri. acţio
narea pompelor de incendiu de dtre motorul 
princip~I,. cu condiţi~ c~ , realiza~e~ c~mp.l~xul~i 
motor-lIme de ,axe-elice să permita funcţIOnarea 
pbmpei de incendiu dnd nav'a staţioncază şi să 
asigure deconectarea pompe i in timpul navigaţlei. 
Cu aC'ordul R.rt.R.~ se pot admite transmisii prin 
curele trapezoidale de .Ia motQrul principal la 
pompă, care 5,ă asigure acţionarea pompei Gh.iar 
in cazul in care una din curele se rupe. 

3.2.2.2 Acţionările pompelor de incendiu tre
buie să aibă sursele de energie suficiente pentru 
a asigura funcţionarea pompelor in orice con
diţii de exploata re a navei, inclusiv staţionare. 

3.2.2.3 Pompele de incendiu staţionare pot fi 
adaptate şi pentru alte nevoi ale nave'i, cu condi
ţia ca nava s3. fie dotată cu cel puţin două pompe 
acţionate independent, una din ele fiind in per
manenţă gata de intrare in funcţiune conform 
destinaţiei directe. 
Dacă la navă se instalează o singură pompă 
de incendiu, se admite folosirea ei pentru alte 
necesităţi pe o perioadă scurtă de timp (spăla
rea punţilor. nărilor de ancoră), însă fără a afecta 
eficienţa instalaţiei de stins incendiu, 
Pompele şi tubulaturile destinate stingerii in
cendi ilor nu pot fi utilizate pentru transferul 
produselor petroliere. a uleiului sau a altor li
chide inflamalbie. sau ca pompe de balast pentru 
tancurile care se umplu alternativ cu combustibil 
sau balast. 

3.2.2.4 Ca pompe staţionare de incendiu pot 
fi folosite şi pompele sanitare, de balast. de 
santină (cal excepţia celor care aspiră din com
partimentul maşini) şi alte pompe, dacă debitul 
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şi presiunea lor core!'.punde celor calculate pentru 
pompele de inceAd iu . 

3.2.2.5 Pompele care pot crea in magistrala 
d(' incendiu o presiu ne mai mare decit cea ad
misă. vo r fi prevăzute cu supape de descărcare, 
racordate la tubulatura de asp iraţie, şi cu mano
m<'tre montate pe tubulatura de refulare înainte 
dc vah·u lcle de decuplarc. Supapele de descărcarp 
VOI' fi reglate la o pres iune mai mare cu cel mult 
10 '70 decit presiunea de lucru din tubulatură. 

3.2.2.6 Pompele de incend iu staţionare şi 
prizele lor de alimentare vor fi amplasate sub 
linia de plutire a navei goale sau Vor a\:ea dis
pozitive de autoamOrsare. Pompele de incendiu 
trebuie să aibă posibilitatea de alimentare cu 
apă de la d ouă prize, de fund amplasate in borduri 
opuse. 

3.2.3 TubuJaturi 

3.2.3.1 Pr<,siunea in tubulntura instalaţiei de 
stins incendiu cu apâ nu trebuie sâ depâşească 
7 har. 

3.2.!l.2 - Porţiunile de tubulatură ale instala
ţiei de stins incendiul cu apă , care trec prin tneă
peri neîncălzite sau pe -punţi deschise, treţmie să 
aihă armâturi de inchidere pentru deconeetare 
de la tubulaturile care trec prin in căperi fnclil
zite. precum şi dispozitive pentru evacuarea apei 
de condens. 

!J.2..3.3 Fiecare pompă de incendiu va avea 
pe tubu laturile de aspiraţie şi de refulare vah'ule 
de Înch i~ere; pe tu hula tura de aspiraţie se a d
mite m6ntarea valvulelor cu sertar. 

Cin d existăr două. sau mai multe pompe ce ntri .... 
fuge, valvufele d e pe tubulatura de refulare a 
fiecărei din acestea, trebu ie să. fi e de tip\ll cu 
inchidere şi reţinere . 

3.2.3.4. Tevile de ote l trebuie să. aibă acope-
rirea anticoroziv3. la in terior ş i exterior. 

Arm1'i,turile vor fi confecţionate din bronz, ala mă 
sau din alte materiale echivalente, rezistente la 
coroz iune. 

Garn iturile imbinărilor vor fi confecţionate din 
materiale rezistente la acţiunea substanţe i de 
stins incendiul. 

3.2.4. Hidranti de incendiu 

3.2.1.. 1 Fiecare hidrant de incendiu va fi 
prevăzut cu o valvulă de in chIdere şi cu un racord 
standard cu cuplare rapidă. 

Hidran\ii montaţi pe punţi deschise vor fi pre
văzuţi cu capace d e inchidere cu cupl are rapidă . 

3.2A.2 Hidranţji de incendiu vor fi ampla
saţi la bord astfel in ci t să se asigure debitarea 
co ncomitentă a dou1'i jeturi de apă in orice loc 
de pe navă. 

Hidranţii de incendiu se vor monla: 

- pe punţi deschise. în ap ropierea i eşiriJor din 
sup ra structuri şi din p~lţurile de Acces . precum 
şi in dreptu l magaziilor de mărfuri; 

- în int eriorul incâperilor _ În coridoare şi 
hol uri ; 
- in incăp<,rile de maşini. 

llidranţii d<" inc<" nditl s<" vor amplasa la o ÎnăI
jim<' de cel mult \,35 m de la punte. 

Pe fiecare punle. in încăperile mari 'şi in cori
doarele lung i distanţa Între hidranţii de incendiu 
nu trcbu ie să (ie mai mare de 20 m. 

Pc navele care transportă Î:1cărcături pe pu nte. 
llid ranţii de incendiu vor fi protejaţi contra dt·
teriorărilor acc identale, asigurindu-se totodatll 
acc('sul liber. 

T op hidranţii de iriccndiu \'or fi piturati În c~
loare roşIe şi numerotati. 

3.2.4..3 ln încăperile de maşini şi că ldăr i 
trebu ie să se prevadă ce l puţin doi hidranţi de 
incendiu amp l asaţi in horduri opuse: la navele 
cu puterea insta lată pină la 150 kW, unu l din 
aceşti hid ranţi poate fi hidrantul de incen diu 
instalat. direct la pompa de incendiu (Între pompă 
şi valvula de refulare). 

Totu!ii. dară puterea instalată este 
mai mică de 220 kW se admite amplasarea unui 
s ingur hidrant de in cendiu, care poate fi ampla
sat direct I:t pompa de incendiu (i ntre pompă 
ş.i valvula de refulare). , . 
3.2.'0.1, Remorcher<,le, remorcherele-impin 
găloare, spărgătoareJe de gheaţă, navele de sal
vare şi docurile plutit oare trebuie să aibă pe 
punţile deschise prize de apă cu cuplare rapidă, 
d estina le pentru a limcntarea cu apâ a altor nav e. 

3.2.;; l·· urhmuril<" d. ineendiu şi l e,·i1e d. 
refulare 

3.2.5.1 Furtunurile de incend iu trebuie s. 
satisfacă următoarele cerinţe: 

.1 lungimea unui furtun nu trebuie să 
fie mai mică de 10 m şi n ici mai mare de 20 m 
pentru hid ranţii instalaţi pe p,unţile desch ise ş i 
nu mai mică. de to m pentru hidranţii instalaţi 
tn incăperile navei, 

.2 furtunurile de incendi u trebuie să 
fie confecţionate din materiale aprobate de RN.R. 
3.2.5.2 Numărul furtunuril or de incendiu tre
buie să fie egal eu num âru l hidranţilor insta
laţi la bordul navei. 

3.2.~.:J Fiecare furtun de ince ndiu , asam
blat cu ţeavă de refulare, trebuie sâ fie amplasat 
in imediata apropiere a hidrantului căru i<l ii 
este destinat. 

Furtunurile vor fi pâstrate in dulapuri sau pe tam
buri. Dulapurile vor ayea inscripţia FI (furtun 
de incend iu). 
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3.2.5.4 Tevile de ref ulare trebuie să fie de 
tip co mbinat. pentru a pt'rmile obţ inerra aLil a 
jeluril or compacte, cit ş i a celor pulycrizate. 

3.2.5.5 Diametrul sta nd ardizat al ajutajelor 
va li de 12, 14 sau de 16 rom şi trebuie să asigure 
debitul maxim de apă a două jcturi de la pompa 
cu debitul cel mai mic. 
La navele de dimensiuni mici se admite utilizarea 
ajutajelor s tandard izate cu dillmetrui mai mic 
de 12 mm. 

3.2.6 1ncerCnr!!3 insfalnliilor de · stingere a 
incendiilor cu apă lu rez.istenţă me-
calnicii şi la etanşeitate . 

Instalaţiile de stingere a incendiilor cu apă se 
VOT supune încercărilor hidrau\ice la rezistenţă In 
atelier ş i la etanşeitate după montarea la bord 
tn conformitate cu tabelul 3.2.6. 

Tabl'lul 3" 6 ._ . 

N I D<nmn"" ",b· 

I 
Prtslunea h idraullcl de ,. Inc('reare. (bar) crt. ans3mblurllor su-

puse 10. IncercarI! In atelier I la bord 

1 

2 

, 

3.3 

Tubulatura de la 
prlu-Ie de fund 
plnă 

" 
pompe - 2 

Tubulatura de la 1,5 pl) Incercare de tllnc-
pompe pinA la 110llare 
hldranţll de 
Inccndlu 

Armiiturl 1.5 p.lnsA In ansamblul 
cel puţin imt3la\lel 
2 bM 

Ob&uUQjll : 
p - pruiullel d, lucru 'n instalaţie 

1) dacii Incercarea la bord cu tubu18tur~ 8umbintA 
se dectueatii la pre.'iiunea IndlcaUI la coionna 3. k 
poate renunţa la IncercllfU In atdler. 

ALTE IKSTALATII DE STINGERE 
A INCENDIILOR 

Dotarea navelor cu alte instalaţii de stinge re a 
incendiilor, in afară de instalaţiile de stingere eu 
apă (eu spumă, cu bioxid de carbon etc.), inelu
siv incercârile instalaţiilor, trebuie să se · facă in 
confprmitate cu ccri n,ţelE: , aplicab ile din capito
Icle coresnunzătoar.e. ~Ie părţii A-V I "Protecţia 
contra inf;:endiilor" a Re-gulilor ' pentru clas ifi
carea şi construcţia nayelor m.aritime. 

3..1. l NSTALAŢI1 DE SEMNALIZAIjE 
A INCENDIILOR 

3.1,.1 Navele de pasageri cu cabine p~ntru 
pasageri, precum şi navele cu două sau mai multe 
pun ţ i , trebuie să fie dotate cu instalaţii de sem n'a
!îzare a ince ndiului. 

t ncăperile de maşini fără cart permanent trebu ie 
să fie dotate cu semna lizare automată de detee
tare a Înct'ndiu ,u Î. 

3.4.2 Echipamentul electric al instalaţiilor 
de semnalizare a incendiului trebuie sl\; satis
facă prc!'-cripţiile 2.11.3 şi 2.11.4 din partea 
IX, "Echipamente electrotehnice", 

3.<'1.3 Navt:"ie prevăzute cu sistem e de sem
nalizare It detectării incendiului trebuie să 
aibă posturi centrale de incend iu, În care se 
vor amplasa posturi de recepţie a semna lizăr i i 
incendiului detectat in incAperile protejate şi 
central ~ de avertizare a echi paj ului şi pasage
rilor la izbucnirea incendiului, 

3.10-", Echipamentul instalaţiilor de semna
lizare automată de detectare a incendiului tre
buie să fie de un t ip -aprobat. 

_ 3A..5 Navele de pasageri vor fi dotate cu 
posturi mnnuale de avertizare a in cendi ilor, 
amplasate in coridoare, vestibul uri, in saloa nele 
cu supra faţa mai mare de 50 m2 şi în indi.perile de 
maşini. 

3,4,6 Aceste posturi vor fi amplasate in 
locuri uşor accesibile ş i vizibile, ' in imediata 
apropiere a ieşirii din incapere, iar distanţa intre 
ele nu va depl\;şi 20 m, 

3.4.7 Toate posturile de avertizare a in-
' ce.ndiuiui vor fi pitu rate in culoare roşie. 

Butonul de avertizare va fi amp lasat sub geam. 

~.5 INVENTAR DE INCENDIU 

~ . 5 . 1 Toate obiectele de inve1;ltar de in
cendiu vor fi astfel amplasate şi întreţinute , incit 
in orice moment s5. fie gata de intervenţie. Acest 
inventar trebuie să (ie uşor acces ibil in orice 
condiţii. 

3.5.2 Stingătoarele portative vor fi de tip 
standardizat ş i vor satisfa ce următoarele cerinţe 
generale: 

.1 sti ngătoarele cu încărcături ce pot 
emana gaze toxice nu sint admise la bord; 

,2 stingătoarele mon".'\te in exterior vor 
fi indircatc pentru perioada de iarnă Ctl in cArcă- . 
turi rare să permită. funcţi0fU!.rea lor la templ>
raturÎ pină 10. _30°C. 

3.5.3 Constructia stingătoarelor portative 
trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: 

.1 capacitatea stingătoarelor cu spumă 
chimicâ va fi de ce l puţin 9 litri; 

<1 masa incărcăturii de bioxid de carbon 
va fi de cel puţin 3 kg, iar masa incărcAturii 
de praf din stingătoarcic cu flraf va fi de tel 
~~4_; " 
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.3 dacă se utilizează slingătoare cu alte 
substanţe de stins incendiul , efi('acitatea lor 
nu trebuie să fie mai mică decit cea a stingă. 
torului cu spumă cu capacitatea de 9 1.; 

.4 !';tingătoarele vor fi prevăzute cu dis· 
pozitive de protectie contra exploziei corpului, 
in c<1zul creşterii presiunii in stingător peste 
limitele admi sc; 

.5 mAsa unui stingător port.ativ nu trc· 
buie să depăşească 23 kg. 

3.5,4 lncăperile navei, după destinaţia lor, 
vor fi dotate cu stingătoare portative conform 
indicaţii lor din tabelul 3.5.4. 

3.5.5 Amplasarea stingll.toarelor portativc 
trebuie să corespul)dă următoarelor cerinţe: 

.1 sting5toarele se vor amplasa in 10· 
cufi ferite de acţiunea directă a razelor solare 

şi a precip i taţiilor atmosferice. Ia înălţimea 

maximă de 1,5 m de la pardoseala încăperii sau 
de la punte pină la miner şi la o distanţă minimă 
d~ 1,5 m de radiatoare sau alte surse de căldul'ă; 

.2 stingă.toarele se vor amplasa in su· 
porţi·ronsole de construcţie adecvată ca fe să 

permită manipu larea uşoară; 

.3 stingătoarele din incăperile de 10· 
cu it vor fi amplasate la o distanţă de maximum 
15 m de locul protejat; accesul la stingătoare 
trebuie să fie posibil prin cel mult o uşă; 

,4 in incăperile In care se instalează 

mai multe stingătoare , o parte din ele se vor am· 
plasa lingă intrări. iar restul in locurile cu pe· 
ricol de in cendiu mai evidenţ; 

Tabelul 3.5.4 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

D('numlr~a lnciip~rllof 

Posturi dc comandă 

Inc/lperi Cll nparatur{t tlretrlfli sau rndio 

lnc~pcrl!e de maşini a cAror m(fll.lll!me principAle ,1 
aux!1lnre funcţionează cu combustibil lichid 

lncAperllt de clldări principale şi auxiliare fu nc\l
onllld cu combustibil lichid 

Buc/lUrlIIc cart funeiloneazli cu combustibil lichid 
BucliUrlIIc (lire funcţionează cu energic electrică sau 

cu gnlt 
Magllzli pentru materiale uşor Inrlllmabile ş i comhU$_ 

tibl!~ 
fndlperlle cu grneratonre electrlcc nvllld puterell' 

totală peste 200 kW 

lnc/'iptrl1c ln care slnt amplasate tntlourfte electrice 

CompArtlmentele pentru pompe de marfă şi sla\1I de 
transfHan a combusUbilulul 

fncApcrl de locuit şi de serviciu 

fncil~rl $cparale, ""tate CII aparalura de Indl7ire 
laII nlcj,re de orice tip, funcţionlnd cu combustibil 
lichid sau solid, $:IU cu S:l%C lichHiatc 

Punţi duchise la navelc de p asageri 

Punţi duchlse la 1..c1d:lltt navc, cu e~('ep\ia peire.-
lIerelor 

" 

Pe punţJlc dcschlse ale I:a\'elor dcstin~tc plnlr\L 
transportul IncllrcăţurilOf periculoase 

Tipul sting;itorullii I 
KumAnl1 st inll.:lloare1or p.t'ntru 1 

fltco.re Incăperc 

cu bio~id de catboll sau I 
cu praf 

CU bioxid de urbon uu 
CII prllf 

cu spum/l S(lU C\I prnf 

cu spumi sau cu praf 

cu spumA sau cu praf 
cu bioxh.l de cl1rbun sau 

cu prAf 
cu spumă 'RU eu praf 

fII bioxid de carbon ~au 
cu praf 

cu bloxid de carbon $au 
cu praf 

cu spumă saU cu prII! 

cu spumă uu ('u prat 

('u 'pum," S:lll eu prut 

cu spum:\ "'li cu praf 

cu spumă Sau cu prd 

cu 'pumi! S(lU cu praf 

2 
Pentru na\'clc tI] puterea pin! 

l:J. t 10 kW este suficient 1 
stingător 

cite t titingiitor pentru fieCare 
c:'ildarc 

I tillnglltor suplimentar la cclc 
prescrise Plnlr" Inc/lperea ru ... 
pftth':l 

2 
tn cazul amp:asArii tabloului 

elcdric In Illcliperea de ma
ş!nl, se va prevedea 1 stlnsă
tor sllpl1mcntar la cele pre
scrise prnlru IncăIX'reA de 
mAŞIni rt5Jl(:ctivă . 

1 

2 pentru ficcnre grup de IncA
ptrl cu UII coridor comun 

1 

CIt,- 1 stlngillor pentru fiecare 
pllnlc cu hmgimen l plnil la 
20 m. 

Cite 2 stingliloare pentru fie
care punte cu lungimea peste 
20m. 

I a~cu ll:~~~~~r :~n;a "~e~. 

I 
Clte:2 stlngiit"are pentru navele 

cu lunglmcn peste 20 m. 
Pc pUMn deschis:\. In prova 

~I pupa - cite un ~t!nglilor 
supHmentnr 

~~----------------~~------------_ ._--------
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.5 dadi in incăperile respective sau pe 
navă se instalează un singur stingător, acesta 
se va amplalla la intrare sau în apropierea lo
cului in care pericolul de incendiu este cel mai 
mare. 

3.5.6 Lăzile metalice cu nisip sau cu ru
meguş de lemn îmbibal cu sodă, trebuie să sa
tisfacă următoarele condilii: 

.1 capacitatea lăzilor trebuie sti fie de 
100 litri; 

.2 fiecare Iadă va fi prevăzută cu Il" 
făraş şi CII un capac care să se deschidă uşor, 
dOt3l cu un dispozitiv pentru reţinerea capa
cului in poziţia deschisă. 

3.5.7 l.ăzile met.alice cu nisip se vor am
plasa in ind perile de căldări (î n partea front.ală 
a că ldării), in zonele lampistt'riilor şi a maga
ziilor de piluri, precum şi to locurile de primire 
şi de transfer a combustibilul ni lichid. Ampla
sarea Iăzilor cu nisip in incAperile de maşini şi de 
pompe nu este admisă. tn aceste ind'lperi se 
vor amplasa lăzi cu rumeguş de lemn impregnat 
cu o soluţie satu rată de sodă. In locul 1' ,lei lăzi 
cu nisip sau cu rumeguş poate fi admis un stin
gă.tor portativ cu spumă sau cu praf. 

3.5.11 Păturile pentru înăbuşirea flăcărilor 
trebuie să satisfacă următoarele cer inţ e: 

• 1 să fie suficient de compacte şi re-
zistente; 

.2 să fie executate, de regulă. din ma-
teriale in com bustibilej se poate folosi pislă curată 
şi deasă fără scame; 

.3 păturile vor [lY('[I dimensIunile 
1,5 X 2 m şi se vor păstra impr.eunk. ('u o pereche 
de mli.nuşi de azbest in cutii speciale, confecţio
nate din tabU\. metalică subţire sau in dulapuri 
avind capace sau uşi care se deschid uşor. 

3.5.9 La navele de pasageri, prevăzute in 
Anexa 1, şi la petroliere, incăperile de maşini 
ale căror mecanisme funcţionea7.A Cll combusti
bil lichid, vor fi dotate cu pături pentru Înă
buşirea flăcărilor. 

3.5.10 Seturile de unelte de incendiu trebuie 
să satisfacă următoarele prescripţii: 

.1 un set tre~uie 511. cuprindă: 

un topor de incendiu, 
o rangă de incendiu, 
o cange de incendiu; 

.2 toate sculele de in cendiu se vor am-
plasa şi fixa pe panouri metalice, amplasate 
in locuri uşor accesibile. Panou riie şi instrumen
tele se vor pitura in culoare roşie. 

3.5.11 GliIeţile de incendiu se vor prevedea 
cu parime din fire vegetale de lungime sufici
entă, se vor monta în suporţi de lemn pituraţi 

in culoare roşie şi se vor marta distinct pentru 
identificare. 

3.5.12 Setul dc cchipament pentru pompJeri 
va fi compus din următoarele obiette: 

.1 casc1i. de protcc\ie; 

.2 mănuşi de protecţie dectroizolante; 

.:1 centură de siguranţ.ă cu dispozitiv 
pentru fixarea saulei de siguranţă; 

.t. saulă de sigu ranţă; 

.5 l ampă portativă de un lip aprobat. 
pentru funcţionare timp de minimum 3 ore. 

3.& CERINŢE SUPLl~lENTAHE 
PENTRU DOTAREA NAVELOR 
DE PASAGEHI CU ~l1JLOACE 
DE STINGERE A lNCENDIlLOR 

3.6.1 Pe- na\' ele de pasageri cu lungimea 
, ma t mare de 65 m se va monta suplimentar o 
pompă de incendiu de avarie montată perma
nent care trebuie să corespundă următoarelor 
cerinţe: 

. • 1 să fie acponată cu un molor cu ardere 
internă sau cu un Jllotor elect.ric alimentat de 
diesel-generatorul de avarie . 

Dacă pentru acţionarea pompei se foloseşte un 
motor cu ardere internă, atunci in incăperea pom
pei de avarie se va prevedea un rezervor d(' con
sum pentru combu:;tibil, avind capacitatea sufi
cic ntă pentru funcţionarea pompei de cel puţin 
8 ore; 

.2 
incendiu; 

să fie conectată la magistrala de 

.3 să aibă debit suficient pentru a asi-
gura funcţiunarea concomitentă a cel puţin 
două ~evi de refulare cu cel mai mare diametru 
al ajutajului adoptat pentru nava dată, la pre
siunea calculată; dacă pompa de avarie urmează 
să fie folosiUi şi pentru alte instalaţii de stingere 
a incendiulu i atunci debitul pompei trebuie mărit 
in mod corespunzător. pentru asigurarea funcţio
nării sim ultane şi a acelei instalaţii care consumă 
cantitatea de apă cea mai mare. 

. '1 pompa, sursele de energie pentru ac-
ţionarea ei ş i prizele de fund trebuie astfel am
plasate in cît ele să nu iasă din funcţiune in cazul 
izbucnirii incendiu lui in incăperea unde se gă
seşte pompa de incendiu principală; 

.5 intrarea in Incăperca unde se gă-
seşte pompa de avarie trebuie să fie indepen
denU de incăperea in care se găseşte pompa de 
incendiu principalâ; pompa de avarie nu se va 
amplasa în prova peretelui de cofiziunc. 

3.6.2 Pe navele de pasageri cu lungimea 
L~fi5 m se pot fOlosi ca pompe de incendiu-.d!; 

.. . 
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avarie motopompe portative care trebuie să 
corespundă următoarelor cerinţe: 

• 1 fnălţimea manometrică de aspi. 
raţie a motopompei trebuie să asigure funcţionarea 
concomitentă. a două ţevi de refulare; 

. 2 motorul pompei să poată fi pus in 
funcţiune rapid şi uşor aUt in caZliI tempera
turilor pozitive, cit şi a celor negative ale ;ne· 
diului Inconjurător, plnă la _5°C. 
RezervoruI de combustibil trebuie să aib1\. capa
citatea suficientă pentru a asigura funcţionarea 
motopompeÎ timp de 1,5 ore. La bord va exista 
o cantitate de combustibil de rezerv1\. egală cu 
un plin de rezervori . ,;, 
l' J I 

.3 dimensiunile şi tipul armăturilor, fur-
tunurilor şi ţevilor de refulare vor fi aceleaşi cu 
ale instalaţiei fixe de stingere a incendiului cu 
apă; . , 

." :!ia fie dotate cu dispozitive şi soule 
conform speciricaţ.i~i uzi~ei conslructo,are; t 

.5 motopompele se vor amplasa pe punle 
tn lăzi speciale sau in dul ap~ri, 

3,$.3 Pe navele de ~asageri <;u mai multe 
punţi sau pc cele dotate cu cabine de dor,r;nit !h 
număr preponderent, cu excepţia navelor cu 
o puthe plnă la 200 kW,' tubulatu1ra! principală 
de ,~ncendiu trebuie ~ă fie ~rasatii 'Bupă schema 

I t 

inelară, prevăzută in locuri uşor accesibile cu 
valvule de inchidere . 

3.6.' tn încăperile de locuit nu este per
misă instalarea stingătoareJor portative cu bio
xid de carbon sau cu alte gaze . 

3.7 CER1NŢE SUPLIMENTARE 
PENTRU PETROLIERE 

3.i.1 Pentru stingerea incendiilor la petro
liere cu lungiI'l\ea mai mare de 50 m, care sint 
destinate pentru trnasportul produselor petroli
ere din categorîll 1, precum şi navele care re
morchea.ză sau împing astfel de nave, se reco
mandă utilizarea generatoarelor portative de 
spumă. . , 

3.7.2 Numărul minim de sting1l:toare ce se 
amplasează pe petrolierele propulsate şi nepro
pulsate se stabileşte calculind cite doufi stingă
toare pentru fiecare 30 m lungime de punte sau 
fracţiune din această lungime, dar nu va fi mai 
mic decit cel necesar conform condiţiilor de am
plasare expuse la 3.5.4. 

3 .7,3 Furtunurile de incendiu amplasate 
pe punte~~rebuîe să ri~ dotate cu ţevi de refulare 
combinate, care să permită obţinerea atit a 
jeturilor compacte, cit şi a celor pulveriza te .. 

ANEXA J 

"J' 
Norme de reJLlpRre fi dotare. a nlvt lor de o ... lglllle InterlOlu4 ru • 

mlJ loaer de eombAlrrea IDţ!-.Ddlllo r 

- '-r-'--' g, ~ ~ .~ -de Incclldlu (buc.) .. E. ~~-- §:> 
~, 

~ - _. .-•• 5~ "" , -TIpul nant 

~ I ~ 
::-8 H! 

..,;a .. . 
~~ ~. EO: ~, 

" - [ .. 
~! ~~ -~ 

j -.; ;r .= 25-
~ ~ 

~~ o.:.s:e t1la , 0.5 ~~ 

NalJ~ de palagul ru ,. , 
IWlglmta : . 

1 Pinii la 30 m 1 - - 1 1 - • , De IA 30 plnă la 65 m 1 - , - 1 2 • ~1) • 3 De la 65 pinA la 100 m 1 1 - 2 • 1') 12 

• Prsle 100 m 1 1 
A/I~ I!IIP~tU lungimea: 

- 3 6 1') 15 

5 PinA la 30 m - 1') - - - - - 1 - 2 
6 De la 30 plnă la 65 m '1 - 1') - 1 - • 7 Pute fiS m 1 -1 1') - 2 - • , 

" Obutva/ff : 
1) pentru nave cu cabine pt:ntru pasageri sau nave cu douA sau mal muHe punţi; 
') pentru nave le Indicate la 3.7.1 din prezenta parte a Regulilor; 
1) pe naveJe '" puterea maşinilor principale pinA la 110 kW, pompa [mtelllllc4 poate ti ln\ocuitll. '" «1 pulln douA 
stlngiitoMe portati"e de incendiu. 
Cu pompele mecanlc~ de In~endlu kj.. ,'or dota numaI n_vele la care stnt montate fix lur$e proprii de energie cu o 
putere de ~O kW Ji mal mult Ji navde care transportA tncArcături periculoase de c1!isde 1; 2; 3; 5.1; 6.1. La barjele 
nepropulut le admite deservire. Instalatlel de ltins Incendiul CII apă prIn conectare ill Instalaţla ImpingiHorulul. 
ACdte Instalaţii de stins IIlCfndiul cu apA pot sA IlU fie prfovAzute la bordul navelor nepropubat~, dacă existll pompe 
dfo IncendIu mobile, cu caracteristici echivalente. 

, , 
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4. CERINŢE SUPliMENTARE PENTRU NAVE 
.. CU ZONA DE NAVIGAŢIE 1 

4.1 e'DOMEî\'JUL DE APLICARE 
, L.· 

4.1.1 ·'j:crilllf'!r pr('lf'nlci (\iviiiuili ~r aplic5. 
na"\'e lor de murfuri care pavigă in zona I şi corn, 
pletea?ă cerin\ele p .... ntru n:l\"ele rari' navig5. III 
zona 2. rxpuse in div. 2 ş i 3 din prezenl:l. partc 
de Rt'g,LIli. 

4.2 NAVE PENTRU M.\HFUm US· 
CAl'l!: (CU LUNGDIE )IAI MAHE 
OF. 85 m) 

4.2.1 Jncăprrile de marfuri ale na"\'elor pen
tru Illilrrurf" lISC:"lte trrlmiJ sti fie dotate cu o 
instal aţie yolumetrică' (J'd slinge rb a ' inc('ndil~hli, 
cu exc .... pţia ·; ilrmăto~relor e~z1lti, cind Il : •.• Lfd 
de instalaţie nil este obliga\'orie: .) 

1.1 dacă încăperilc de lIlii rfu ri sint desti-
nate e~clusiv pentru transportul mărfl1rilor care 
nu se aprind (de ex., peşte· proaspăt. săI:''lt sau 
ingheţat, minereuri. mir:.erale incom bustibilf'. m~
tale, cu eXl;ep\.Îa acelora care in contact cu apa 
degajă gaze inf1amabile), precum şi pentru trans
portul cărbuniior ~i ('erealtlor; 

<) dacă: gurile in ~ăpt'rilor a.c mărfuri 
sint ,PIevăwte cu capace ae- închidere din oţel 
şi cu "IDijloace ('fîciente pentru inchi~cre::l orifi
ciilor ac ventilaţie şi a altor deschideri de acces 
in magazii, atunci """i:ind- nava nu este de~tinatA 
pentru transportul murfurilor uşor inflamabile, 

'NAVE PENTHU MAHFURI USCA
TE (CU LUNGIME MAI MARE DE 
100 m) ŞI PETHOLlEHE 

4.3,1 Navcle trebuie sit fie do talc cu cel 
puţin două pompe de inccndiu. In afad ~e 
acestea, trebuie să fie prevăzută ş i o pompă 
staţionară de avarie, care si""! corespul).dă cerin
ţelor din Regulile R.N.R. 
La navele pentru mărfilri uscate cu lungime 
dlf la 110 m pină la 125 m această pompă po~te 
fi 'înlocuită cu o ·'pompL mobi.Iă . C:IJ acţionare, 
mecanică. 

i4.3.2 La petroliere. tancurile de mărruri 
ttJ"ebuie să tie prot!tiate cu o instalaţie de stins 

, incţIl,diu cu spumă, iar in încăperile d~ . maşini 
şi in compartimentele de pompare se va pre""edea 
o instalaţie volumetrică de stingere a incendiului 
de un tip aprobat. .' .,J. 

4.3.3 La toate llIiYele. in încăperile de ma
şini in care sint instalate maşini principale cu 
putcrea totală de 740 k\V sau mai mult, şi la 

'petroliere, ' indirerent de pute~ea maşinilor in
stalate, se va prevedea nn stmg5.tor cu ' spumă 
.sau cu praf, ,CII o capacj~ate dr. cel puţin 45 1, 
sau lln stingător cu CO, cu o capacitate ae cţl 
puţin 16 kg: dr CO~·. j , • ~, , 

1, . ~.1. l 'rebp;je sti s~ )sigure posibiliblea 
alirllenUir!i illstalaţiei l 

de st}ps , illcelÎdhil cu apă 
de la o sursă exterioar~ de apă (de la mal. doc 
sau de ' Ia <5 alU na;"ă). nacordul de' cuplare tre
llllie să tie de tipul Interna(ional, avind următoa
rele caracteristici vezÎ fig. 4.3.4): 

- diamctrul exterior al f1anşei, 178 
mm (7 ,toli)t 

Fig. 4.3.4 
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(21{, ţoli) j 
dia metrul interior al flanşei, 64 mm 

- dia metrul cercului găurilor pentru 
buloane, 132 rom (51/. ţoli)j 

- găurile pentru fante deschise pină 
la circumferinţa exterioară a flanşei, cu lăţimea 
de 19 mm (3{. ţoli) aflate la distanţe egale intre 
ele; 

(t{11 loii); 
grosimea flanşei minimum 14,5 rom 

buloane: 4 buc., fiecare cu dia
melrul de 16 mm (5{8 ţoli) şi lungimea de 50 mm 
(2 loh); 

- piuliţe pentru buloane: 4 buc., cu 
diametrul de 16 mm (5{8 ţoli); 

- şaibe pentru buloane - 8 buc. 
Racordu·1 trebuie să aibă pe o parte 

o flanşă cu suprafaţă netedă, avind dimensiu nile 
menţionate mai sus, iar pe altă parte. piuliţa 
de cuplare tip pentru racordare rapidă. care să 
corespundă atit prin dimensiuni cit şi prin cons
trucţie cu racordurile hidranţi10r şi furrunurilor de 
incendiu de pe nave. 

Racordul. garnitura, buloanele şi piu
litele vor fi executate din materiale care rezistă 
la presiunea de 1.0 N{mm l . 

Racordul - impreună cu garnitura. 
cele patru buloane. patru piuliţe şi opt şaibe _ 

li - tt'I. 

va n păstrat la un loc cu echipamentul de pro
lecţie contra incendiului, Intr-un loc uşor acce
sibil. 

?o.3.5 Toate navele trebuie să fie dotate 
cu cel puţin două seturi de echipament pentru 
pompieri. 

Fiecare set va fi compus din urmă
toarele obiecte: 

' .1 haine de protecţie confecţionate din-
tr-un material capabil să protejeze pielea de căl
dura rad iată de incendiu. de arsuri şi de opărire 
cu abur; su!,rafaţa exterioară a Imbrăcăminţii 
va fi impermeabilă; 

.2 bocanci şi mănuşi din cauciuc sau 
din alt material rău conductor de electricitate; 

.3 cască rigidă care să asigure o protecţi~ 
ericientă cQntra . Iovirii; 

.4 lampă portativă de siguranţă, de un 
tip aprobat, pentru fun cţionare timp de mini
mum 3 ore; 

.5 un topor de incendiu cu miner de 
lemn de esenţă tare; dacă pentru mîner este 
folosit alt material, acesta trebuie să fie acope
rit cu o izolaţie rău conducătoare de electricitate. 
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GENERALITATi 

1.1 :OOMENIUL DE APLICAR.E" 

1.1.1 Prezenta parte a Regulilor se aplică. 
instalaţihor de maşini ale navelor, ech ipaiţlentului ' 
din compartimeritul maşini, liniilor de arbori 
şi propulsoarelor. 

1.1.2 Cerinţele prezentei părţi a Regulilor 
(cu exc~pţia cerinţelor punctului 1.122) s int 
redactate pornind de la condipa eli prlhctul de 
inflamabilitale al combustibilului lichid pentru 
motoareie cu combustie internă, determinat in 
conformitate cu standardele in vigo:uc, este cel 
puţin +55°C. 

1.2 DEFI" IŢII ŞI EXPLICAŢII 

Odiniţiile şi explicaţiile privind lerminologia 
generală a Regulilor sint arătate in "Rtgulile 
~enerale de supraveghere" şi in partea 1 "Clasi
ficarea". 

Prezenta parte a Regulilor adoptă următoarele 
definiţii iare sînt valabile şi pentru partea VII 
"hfstahl.ţii cu tdbulaturi" şi periU'u partea vin 
"Maşini şi mecanisme"; 

Maşini auxiliare - maşini care asi· 
gură funcţionarea m"âşinilor principale. alitnen· 
tarea navei cu energie electrică şi alte feluri de 
em:rgi('. precum şi funcţio n area sisle nelor şi in· 
stal!ltiîlor supuse supravegheriî R.N.R. 

lncăpt'ri de maşini - Incăperi in eaTe 
sint amp1asate maşini principale şi auxiliare. 
liniile de ·arbori. cătdări1e. pompele, atelierele, 
generatoarele. echipa'm'enful pentru condiţioMrea 
aerului şi ventilaţie, staPile de primire a com· 
"bu!;'tibTIului ~i alte incă~ri asefnăhăto:n'e, lm· 
preună cu puţurile acestor încăperî. 

, Post local de cQmandd - post pre
văzut cu organe de comandă, aparate de măsură 
şi control şi instalaţii de comandă-semnalizare 
de-stinate pentru comandă, amplasat in apropierea 
maşinii respective sau montat direct pe aceasta. 

Posi ctnlmi de comandă - post in 
care se găsesc dispozitivele de {clecomandă ale 
maşinilor principale; ale mâşinilor auxiliare şi 
ale lpropulsqarelor, aparatele de măsur'ă şi con
trol, semnaliiărire ae avarie şi prew·nire. ins· 
talaţiile de comandă 'şi semnalizare. 

Comlndif cU la dis/an, I {l t:l~ ;o .71If1li 
- schimbarea turaţiei şi a sensului de rotaţie 
al elicei precum şi pornirea şi oprirea de la dis

. tantă it maşinilor. 

Echipament - diferite filtre, schim
bătoare 'de Ui.ldură recipierite $i alte dispozitive 
care asig\lrli funeţ.ionarea normală a instalaţieÎ 
mecanice. 

Putere de ca lcul - puterea cea mai 
mare, nelimitată in timp. folosită in calculele 
prescrise de Reguli şi care se indică in docu
mentele eliberate de R.N.R 

Turaţia de calcul - turaţia cores
punzătoare puterii de calcul. 

Combustibil greu - combustibil care 
trebuie să rie încălzit sau amestetat cu combus
tibil diescl in scopul reoucerii vîscor:ităţii pină 
la v,aloarea cerută pentru alimentarea motorului. 

Instalaţie pentru două feluri de com
bustibil - insta laţie care asigură pos ibili tatea 
funcţionării motorului pe combustibil greu sau 
diesel, cit şi trccerea de [a un fel de combustibil 
la celălalt. utilizind un sistem de preparare a 
c"ombu"stibiluloi. 

Ul SUPRAVEGHEREA 

1:-3-. 1. Principiile genera le privind modul de 
clasificare. supravegherea constru cţiei , inspecţiile. 
prrcum şi condiţiile pe care trebule să le inde
plineasc1l. proiectul tehnic care se prezintă spre 
~x:lJninare şi aviZare la R.N.R. S"În't expusc În 
"patle a 1 "Clasificarea" şi în " Regulile generale 
.. le ·supraveghere" . 

1.3.2 Următoarele piese şi produse se vor 
supune supravegherii R.N.R in timpul execu.ţie i . 
in conformitate cu documentaţia tehnic1't avi" 
zaU de R.N.R. ce este i'ndicată la 3.2.8. din 
partea 1 "Clasificarea": 

- liniile de arbori asamblate, :inclu
siv arbori i portclice 'cu protecţia şi sistem1l1 de 
etanşare, l agărele axiale, crapodinele, lagărele 
clambou asamblate, cup la"jele, garniturile de 'etan
şare ale etamboului; 

- propulsoarele, incl usiv cele cu elice. 
prin jet de apă şi coloanele de propulsie şi gu
vernare, dispozitrvele de schimbare a pasului. 
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0'1 __ 1 • ... .,..1 .. , ..... ,ravetkleril 

T.ltehtl 1.J.! 

N,. ". I I I 
Capitolul din 

Denum(rf;.:l Materia' part~. A XIII 
~M.teri.le-

• Linia de arbori 
1.1 Arhori illtermediarl, de Implnllcrc şi J10rttliee Dld forjat 3.7 
1.2 CAm::!şlle de prot~clic ::111' arborilor portelice ; aliaj cupru .., 

011'1 Inoltlda.bil 
1.3 St-micuple ulei forjat 3.7 

oţel turnat 3.1:1 
1.4 Bulonne de ImbinarI' otel forjat 3.7 
1.S Tuburi ~trunbou otel laminat 3.2 

oţel turnal 3.8 
fOl\U 3.9 

1.' Buqclc Iagiirtlor tuburnor ehmbou şi ale I'ava.lctilo.r otel forjat 3.12 
aliaj cupru 4.2 
fOfilă 3.9, 3.10 

1.7 Ansamblul fi piesde turnate ale laglUc!or luburtlor I11l1,lerialc ncmttalice 
ctambou aHaje mdallce 

1.8 Corpuril(' IDg/irflor de Implngere oţel laminat 3.2 
011'\ turnat 3.12 
funU 3.9 

2 Propulsoll.re 
,2.1 Elice turnate monobloc oţel turn:'! 3.12 

aliaj " cupru 4.3 
2 .2 Elice a.u.mblale 
2 .2.1 Paie o\eI tumnt 3.12 

aliaj cupru 4.3 
2.2.2 Butuci olel turnat 3.12 

aliaj cupru '.3 
2.2.3 BoHurlle (prel 0andc) de fixare II paldo r, t'onurilor nllaj cupru '.3 

e licei ş i garniturilor o\d forjat 3.7 
2.3 Conul cllcd alti turnat 3.12 

aliaj cupru 4.2.4.3 

Xo/e :. 
') Materialele se a!cg In t'onformltllte cu 1.3.4. 
') ArborII portelicc. de Impil;llte re ş i Intcrm~Îari . p!llcle c lic .. l~r 5e supun In t.im,pul cxt'('uţiti controhdui n('distructlv. 

Metodele. "olumuJ ş . normele acului oontrol vor fi puse de 3cord CII R.N.R. 
') Nomenclatura ş\ mat.erlalul pieselor elitelor cu p:u reglabLl (1IIIufl\ntcl t OOI\lIrllor, patim~. bare. Cilindri hldTltullci 

' .11 .) ale elitelor CII jet de apă $1 propulşoardor. ale mijloacelor acti,·c de guvcrllnrc a navei şi o.lc coloanelor de 
projlUlslc şi guvernare vor face. In fiecare caz, obiectul .. xamln/irll spccl!t1c , R.N.R. 

bucşele dispozitivului de introducere a uleiului 
ş i si .. temele de comandă a elicelor cu pas reglabil; 

- piesele m{'nţionate in tab. 1.3.2, 
precum şi piesele de rezervă corespunzătoare, 
menţionate in div . 5. 

1.3.3 Sînt supuse supravegherii RN.R echi
pamentele din incăperiie de maşini, precum 
şi montajul şi încercările următoarelor părţi com:
ponente ale instalaţiei de maşini: 

.1 maşinile principale, reductoarele şi cu-
plajele lor; 

.2 motoarele auxiliare, reductoa relc şi cu-
plajele lor; 

. 3 căldări le, schimbătoarele de dldură 
şi celelalte recipiente sub presiune; 

.4 ma~inile auxiliare; 

.ti sistemele de comandă, control şi s'em-
nalizare l 

.6 liniile de arbori şi propu1soarele. 

1.3.40 Materilli e şi su dură 

1.3.40.1 Materialele destinate execuţiei pie
selor liniilor de arbori şi propulsoarelor trebuie 
să satisfacă cerinţele capitolelor respective din 
partea A-XIII "Materiale" a Regulilor pentru 
clasificarea şi construcţia navclor maritime, in
dicate in col. 4 din tab. 1.3.2. 

Materialele pi{'selor liniilor de arbori şi propul
soare!or indicate la 1.2. 1.3. tA, 1.5. 1.6, 1.7, 
1.8, 2.2.3 şi 2.3 din tab. 1.3.2. pot fi alese. de 
asemenea, in conformitate cu standardele. In 
acest caz, materialele utilizate vor fi puse de 
acord cu R.N.R cind se va examina documentaţia 
tehniră . 

Materialele pieselor (semilabricatelor) indicate 
la LI, 2.1, 2.~.1 şi 2.2.2 din tab. 1.3.2 se vor 
supune supravegherii RN.R in timpul execu
ţiei; suprahgherea materialţlor pentru alte piese 
ce sint enumerate in tabelul indicat poate ri 
cerut1'l la aprecierea RN.R 
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1.3.~.2 . etnd pentru liniile d e arbori şi pro
pulsoare se utilizează oţel aliat, inclusiv oţel 
rez istent la coroziune sa u de inaltă rezistenţă, 
trebuie să se prezinte la R.N.R. date cu privire 
la compoziţia chimică, proprieU'iţi mecanice şi 
speciale care să confirme posibilitatea utilizării 
acesteia conform destinaţiei. 

1.3.,f,.3 Arborii intermed iari, de Împingere şi 
portelice. precum şi buloanele de tmbintlfe ş i 
fixa re pot fi execulate din oţel laminat, in con
formitate cu 3.7.1.3 din partea A-XIII "Materiale" 

1.3.4.,f, Piesele. de fixare a paIe lor, coourilor 
t'licci. tuburilor etambou, bucşe lor lagărelor tu
burilor etambou şi garnitu ril or trebuie să fie 
exccutate din materiale rezistente la coroziune. 

1.3..'..5 Pentru piesele indicate la 1.2, 1.6 
şi 2. 1 din tabelul 1.3.2 se perm ite, cu acordul 
R.N.R, să se util izeze materiale plastice sa u 
alte materiale nemetalice. 

1.3.".6 Suda ren ş i controlul imbinârilor su
date trcbuie exccutate in conformitate cu cerin
ţele părJii A-XIV ,. Sudarea" a Regulilor pentru 
clas ificarea şi construcţia Ilavelor maritime .• 

1.'* FUNCŢIONAREA IN CAZUL 
NAVEI CU BANDA. ŞI ASIET.\ 

I nstalaţiile de maşini trebuie să funcţioneze 
sigur in toate condiţ iile normale de exploature, 
prccum ş i la o bandă de lungă durată pînă la 
15" ş i o asictă pină 5" (fără a se pne seama de 
as ieln de construcţie). 

1.5 DISPOZITIVE DE CO~IAND .' 

1.5. t Construcţia şj ampla~ar('a dispoziti
\ ' ('10 1' de pornire şi in\'ersare a scnsului de marş 
trebu ie să asigure posibilitntea pornirii ş i ill\'er
să rii fiecărei maşini de că tre un singur 0'11). Forta 
manuală necesal'ă nu trebtHe !>ă dfpăşeasc3 
160 N. 

1.5.2 PlltcrelÎ ina~in~lo~ principale: 

In sta laţ ia mecanidi. a n:l\)ei trebuie să asigure 
posibiljiatca funcţionării.la IQarş in apoi pe~ntru 
manevrabilitatea necesară a navei in toale con
diţiile nor'male -de ~xploatnrc .. 

Maşinile principale trebuie să asigure la marş 
ina poi liber stabilizat cel puţin 70 % din luraţia 
de calcul la marş inainte. Puterea la marş inapoi 
trebuie să fie su ficientă penlru a se asigu ra 
[rinarea na\~ei intr-un interval de timp satisfă
cător. Pentru navele de pasageri şi navele cu 
destinaţie specială , RN.R poate cerc mărirea 
puterii la marş inapoi. 
La instalatiile mecanice cu transmisie reversi
bil3 şi cu' elice cu pas reglabil, precum şi la 

instalaţiile cu propulsie 'electrice, funcţionarea 
la marş inapoi nu trebuie să conducă la fun cţio
narea in suprasarcină a maşinilor principale. 

Ui.3 Sensul de deplasare al manetelor şi 
aJ rotilor de mină de comandă. trebuie să. fie 
marcat prin s~geţ i şi inscripţii corespunzătoare. 

U,.'* J mpingerca sau deplasarea spre dreap
ta a manetelor de comandă la posturile de comandă 
locale sa u de la distanţă ale maşinilor principale, 
sau rotirea roţii de comandă in sensul acelor de 
ceasorn ic. trebuie să corespundă funcţionării 
maşinilor pentru marşul lnainte. 

1.5.5 Construcţia dispozitivelor de coman
dă trebuie să. excludă rÎscul unei modificări accj
denlale a poziţiei comandate. 

1.5.6 Dispoz.itive·le de comandă ale ma
şinilor principale trebuie ~ă se blocheze astfel 
incit să se excludă posibilitatea pornirii acestor 
maşini atunci cind sint cuplate dispozitivele 
mecanice prevăzute pentru rotirea arborelui. 

1.5.7 Sistemul de pornire cu aer compri
mat al motoarelor CII ardere internă trebuÎe să 
fi e realizat in conformitate cu cer inţele din div. 
Il partea VII - " Instalaţii cu tubulaturi" , iar 
pornirea cu demarol' electric, in co nformitate 
Cll cerinţele expuse la 2.6 din part.ea IX - "Echi
pamente c!ectrotehnice". 

1.5.8 In cazu l tn care, pe Ungă pornirea cu 
d emaror, se prevede şi posibilitatea pornirrii 
manuale a motoarelor. atunci dispozitivel de 
pornire manuală trebuie să se aulodeconecteze 
la cuplarea acţionării cu demarar sau să se bb
cheze în timpul funcJ.ionării demarorului. 

Mani\'elele de pornire trebuie să fie dotate cu un 
dispozitiv de s iguranF'i care să asigure funcpo
narea fără acc.Îdente. 

1.5.9 AtUJlci cind nu se prevede posibili
tat€'a dccuplării liniei de arbori, trebuie să se 
p revadă in cpmpone,nţa acesteia un dispozitiV 
de frinate. Un astfel de dispozitiv poate fi alc1-
tuit dinlr-o frină, un dispozitiv de blocare sau 
de rotire a. arborelui acestuia care să prevină 
rotaţia in cazul ddectă.rii .. motorului principa l 
afcrent". 

LG POSTURl DE C;OMAND~ 

1.6.1 Posturile de comandă t rebuie să fie 
echipatc cu aparatele de măsură. şi control- cerute 
la 2.11 partea VI II - "Maşini şi mecanisme". 

1.&.2 Posturile de comandă amplasate in 
timoneric trebuie să fie echipate cu: ' 

.1 tahoilletre şi indicatoare 'pentru sen-
sul de rotire al motoarelor principale şi al arbo
rilor porteJice, precum ş i cu dispozitive de com-
mandă a EPR; ) 



 
 
 
 
 

·2 maoometre pentru aerul de lansare, 
pentru , ipstalaţiile de ungere ş i de comandă. sa u 
instalaţi.i de ayertizare care intră in funcţiune 
la presiuni neadmis ibile ; 

.3 lermometre pentru sistemele de ră
cire cu apă ~i de ungere sau instalaţii de averti
zare care intră in fun cţiu ne la tcmperaturi nead
misibile; 

.4. echipament de comandă şi semnali-
zare conform 1.7. 1; 

•• EPRj 
indicatoare pentru poziţia palelor la 

I .6 indicatoare pentru poziţia penei cir
mei sau a ajutajului de guvernare (d iuze orien
tabile) ; 

.7 inst31aţie pentru stoparea imediaUl. 
a motmuelor principale. care să acţioneze inde
pendent de comanda de la distanţă; 

. 8 dacă se prevede funeţion3rea auto-
matizată a motoarelor C\I instalaţii pentru două 
feluri de combustibil, posturile de comandă tre
buie să fie echipate cu dispozitivele indicate la: 

_ 1.9.11.1.1. 1.9.11. 1.8, 1.9.11.1.9, 
1.9. 11.2.1 - dacă există post central de comandă; 

_ 1.9.11.1.2, 1.9.11.1.7 - dacă nu 
există post central de comandă. 

. 9 semnalizarea intreruperii alimentării 
cu energie a dispozitivului de acţionare mecanică. 
a cirmei; 

1.6.:J Instalaţiile prevăzute cu mai multe 
motoare principale cuplate la o singură linie dţ 
arbori trebuie să fie prevăzute cu un post de 
comandă comun: 

1.6.4 In cazul comenzii de la distanţă tre
buie prevăzute şi posturi locale de comandă pen
tru maşini .'}i mecanisme. In cazul comenzii de 
la distanţă cu transmis ie mecanică, cu acordul 
R.N.R. , posturile locale de comandă pot si nu 
fie prevăzute. 

1.6.5 Cind există mai multe posturi de 
comandă cu aceea ş i destinaţie, la fiecare post 
trebuie prevăzut un aparat care să indice ce 
post anume este cuplat pentru comandă. 

Posturile de comandă trebuie să rie prevăzute 
Cu dispozitive de interblocare, care să nu permitA. 
comanda simultană din mai multe posturi. 

posturile de comandă dispuse pe aripile comenzii 
trebuie să fie cuplate cu postul de comandă din 
timonerie, astfel incit comanda să se poată face 
de la fiecare post, fărA. comutare. 

I .G.G Cind pornirea motoarelor principale 
se face prin comemd de la distanţă, trebuie să 
se prevadă un aparat de se mnalizare care să 
indice că instalaţia este gata de funcţionare. 

\.7 
. ~ , 

INSTALAŢII DE COMANDĂ ŞI , 
SEMNALl~ARE 

1.7.1 Fiecare post de comandă al motoare
lot printipale şi al propulsoarelor trebuie să fie 
echipat cu cel puţin două mijloace independente 
de comunicaţie bilaterală şi semnalizare cu co
manda de n av igaţie. Unul din aceste mijloace 
trebuie să fie telegraful. 
Pe navele cu co mand a de la distanţă a maşinilor 
principale de la comanda de navigaţie, este su fi 
cientă o singurl'i instalaţie de comunicaţie ş i 
semnalizare între comanda de navigaţie şi com
partimentul ma şinii. 

1.7.2 Teleg rafele maşinilor trebuie să fie 
cu semnal acustic. 

1.7.3 La montarea mijloacelor de convor
bire, trebuia laute măsuri necesare pentru a se 
asigura o bună audiţie in timpul funcţionă rii 
maşinilor . 

1.3 APARATE DE MĂSURĂ ŞI CON
TROL ŞI APARATE DE SEMNALI
ZARE 

1.8.1 Aparatele de măsură şi control tre
buie să fie viZibile ş i amplasate in locuri uşor 
accesibile . 

1 1.8.2 Pe sca1ele aparatelor de măsurat pre-
siunea şi turaţia. valorilor limită trebuie marcate 

'vi u colorat. 
Pe Scalele tahometrelor, zonele de turaţie inter
zisă trebuie să fie marcate cu vopsea vizibilă. 

1.8.3 Se admite posibilitatea intreruperii tem
porare a soneriilor (pentru remedierea defectelor). 
La instalaţiile cu postul de comand ă in incinta 
compartimentului maşini, semnalele sonore tre
buie să fie aU7:ibile in orice parte a compar
timentului. dnd maşinile funcţionează. Tonul sem
nalului acustic al telegrafului maşinii trebuie să 
difere de tonol- celorlalte .semnale din comparti
mentul de maşini. 
Semnalele optice trebuie să fie independente de 
cele acustice; oprirea semnalului optic trebuie 
să se fac! numai după remedierea cauzei care 
a provocat. declanşarea sa. 

1.8.4 Aparatele de măsură şi control, cu 
excepţ.ia termometrelor cu lichid, trebuie să fie 
verificate de organe competente recunoscute de 
RNR . 

1.9 INCApERI DE MAŞINI 

1.9.1 Treceri 

1.9.1.1 Motoarele şi maşinile trebuie să fie 
astfel amplasate. Incit de la posturile lor de 
comandă să fie asigurate treceri spre dile de 
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ieşire din lncăperile respective, de cel puţin 
600 mm lăţime şi 1850 mm Înălţime pe toată 
lungimea trecerii. 

tn cazul lelecomenzii maşinilor principale. se 
admite ca lăţimea lrecerilor de la postul local la 
cel central să rie de 500 mm, iar înălţimea de 
1750 mm. tn cazul telecomenzii din timonerie, 
se admit treceri cu lăţimea de 500 mm şi inăl. 
timpa de 1750 rom. tn cazuri justificate. dero
gările de la aceste cerinţe trebuie să fie puse de 
acord cu R.N.R. 

1.9.1.2 Distanţa de la posturile de comandă 
pină la alte elemente constructive StiU intre douâ 
maşini principale dispuse al1Hurat trebuie să fie 
de minimum 1000 mm. tn cazul lelecomenzii 
maşinilor principale de la posturi centrale de 
comandă sau din limonerie, această distanţă 
poate ri de 600 mm. In cazuri justificatI; se admit 
derogări de la cerinţele acestui punct cu acordul 
special al FJ.N.R. 

1.9.1.3 Lăţimea trecerilor de-a ' lungul ta
hlourilor de distribuţie trebuie să corespundă ce
rinţe l or 2.4.2 tiin partea IX - "Echipamente 
elcctrotehnice". 

1.9.2 C:1i de eV8cuan 

1.9.2.1 Fiecare incăpere de maşini (cu excep-
ţia celor enumerate la 1.10.2.2), tunelurile liniilor 
de arbori, precum şi fiecare încăpere in care se 
găsesc tab louri principale de distribuţie trebuie 
să rie prevăzute cu cel puţin douli căi de eva
cuare, din care una poate duce, print-o u~ă etanşă, 
spre incăperca care are o ieşire de sine stătă
toare. A doua ca!e de evacuare trebuie să ducă 
direct la puntea deschisă; această cale de eva
cuare poate fi o sC'lră verticală din oţel. Ieşi
r i lţ: vor fi situate i~ ambele borduri şi cit mai 
depărtate ulla de cealaltă. Dimensiunile puţu
rilor in lumină unde se află scările trebuie să 
fie de cel puţin 600 X 600 mm. 

1.9.2,2 
evacuare: 

Nu este necesară a doua cale de 

.1 din compartimentele maşini a că.ror 
suprafaţă nu depăşeşte 25 mZ, dacă ieşirea exis
tentă nu duce spre o in~ăpere de maşini sau 
de locuit invecinată; 

. 2 la nave le a căror lungime nu depă-
şeşte 25 m; 

.'3 din Încăperi auxiliare care nu pre-
zintă pericol de incendiu şi care sint separate 
tn interiorul compartimentului maşinii avind două 
căi de evacuare; 

." In care 
buţie; 

din posturile centrale de comandă 
nu se află tablouri principale de distri-

.5 din incAperi in care nu există maşini 
care să lucreze cu combustibil lichid. 

1.9.2.3 Dacă două incăperi de maşini Inve
cinate comunică prin uşi, iar fiecare din aceste 
Încăperi are numai cite o singură cale de evacuare 
spre puntea deschisă, atunci aCf'ste căi de eva
cuare trl'buie să fie amplasate in borduri opuse. 

1.9.2.4 Compartimentele pompelor de mar
fă, la petroliere. trebuie să aibă o ieşire directă 
pe puntea deschisă. 

1.9.3 Scări inclinate şi scări verticale 

1.9.3.1 Treptele scărilor de acces trebuie să 
aibă o ::ldincime de cel puţin 100 mm şi o Iăţinie 
de cel puţin 560 rr.m. Ele trebuie să aibă supra
[e~e antiderapante. 

lnc1inarl'a scărilor trebuie ~ă fie de cel mult 
GOQ faţă de orizontală. 

1.9.3.2 Scările verticale trebuie să aibă 9 !ă
ţime minimă de 300 rom. Distanţa dintre trep
lele scării şi perele sau alte construcţii fixe tre
buie să fie de cel puţin 150 mm. DiStanţa intre 
treptele scării trebuie să fie de cel mult 300 mm. 

1.9 .~ Table de paiol, platforme, u rli.tarc ~i 
ba lustrade 

1.9AI Tablde de paiol din încăperile ma
şinilor sau căldărilor trebuie să fie demonta bile 
şi executate din tablă striată sau cu o suprafaţă 
care să nu permită alunecarea. Grosimea tablelor 
paiolului trebuie, pe cît posibil, să asigure evi
tarea deformării acestuia in conditii de exploa
tare. 

Greutatea şi dimensiunile lablelor de paio! tre
buie să permită manipularea lor de către o sin
gură persoană (greutatea maximă a unei table 
de paiol nu va depăşi 25 kg). 
In locurile de trecere, nu trebuie să se afle 
deasupra paiolelor, părti de maşin i sau armă-
turi. ' 

Accesul la aceste armături sau părţi de maşini 
trebuie să se facă prin decupări practicate in 
paiol şi acoperite cu capace. 

Capacele acestor decupări şi dispozitivele de 
ridicarea lor trebuie să fie sigure şi să evite pro
ducerea accidentelor. 

Tablele paiolului trebuie să tie bine pasuite şi 
fără posibilitate dc deplasare . 

1.9.4.2 Platformele necesare pentru exploa
tarea, descrvirea şi repararea 'maşinilor. a căl
dărilo.r auxili!lre, a instalaţiilor maşinilor şi )a 
auxiliarelor, trebuie să aibă Iălimea m.inimli. de 
450 mm şi s1l. fie dotate cu o balustradă avind 
inălţimea minimă de 900 mm. 

1 n cazul in cart' in anumite situaţii platformele 
ar impiedica circulaţia aerului in incăperlle ma
şinilor şi căldărilor, în locul platforme lor se pol 
amplasa grătare metalice fixe . 
Conturul platformelor sau al grătare!or trebuie 
prevăzut cu o ramă avInd Ină,ltimea minimă de 
40 mm. 

l 
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1.9.4.3 Toale părţile maş.inilor şi actionă
rilor aflale in mişcare. dacă prezintă pericol pen!.. 
tru personalul de deservire trebuie să fie îngră
dite cu mînă curentă sau apărători. 

1.9.5 U~i, callnce, spiraiuri, tambueh iuri 

1.9.5. 1 Uşile precum şi capacele sp iraiurilor 
şi ale tambuchiurilor prin care se poate ieşi din 
incăperiie de maşini trebuie să se deschidă spre 
exterior, iaf dispozitivele lor de deschidere-in
chidere trebuie să se poată manevra atit din exte
rior cît şi din interior. 

Pe capacele lambuchiurilor se va prevedea o 
inscripţie vizibilă prin CMe să se interzică blo
carea lor cu diverse obiecte. Capacele sp iraiu
filor care nu sînt considerate ieşiri trebuie să fie 
prevăzute cu d ispozitive pentru inchidere din 
e~terior. 

1.9.5.2 Uşile şi capacele spiraiurilor din i~
căperile p,ompelor de marfă de pe petrolit:re tre
buie să se deschidă spre exterior, iar dispoziti
vele lor de inchidere-deschidere să se poată ma-

t nevra atit din interior cit şi din exterior. Con
strucţia lor trebuie să excludă posibilitatea pro
ducerii scinteilor. 

1.9.5.3 Geamurile luminatoarelor trebuie să 
fie protejate cu grătare impotriva deteriorări
lor mecanice şi trebuie astfel montate incit să 
se excludă posibilitatea căderii lor In ('.az de 
incendiu. 

1.9.6 Nivelul de zgomot 

Nivelul maxim admisih il al zgomotului in încă
perile de maşini fără cart permanent trebuie să 
fie de cel mult 110 dB (A). 
Nivelul maxim admisibil al zgomolului in Încă
perile de maşini cu cart permanent nu trebuie să 
depăşească 90 dB (A). 

1. 10 AMPLASAREA MAŞINILOR Ş, I " 
ECHIPA~IENTELOR 

1.1 0.1 Maşinile, căldările . echipamentele. 
tubulaturile şi armăturile trebuie să fie asUel 
amplasate incit să fie uşor accesibile pentru de
servire şi reparaţii. Accesul pentru reparaţii pqate 
să nu fie pre\lăzut cind există posibilitatea inlo
cuiri i agregatului in întregime fără un volum 
mare de demontăr i de alte maşini sau părţi ale 
corpului navei . ' 

1. 10.2 Subansamblele maş i nilor, aparatele şi 
tubulaturile care se pot încălzi la o temperatură 
mai mare de 6O°C şi care prezintă pericol pentru 
personalul de deservire trebuie să fie prevăzute 
cu izolaţie termică, ecranare elc. pentru prein-
timp inarea sau limitarea radiaţiilor termice. 

Supra feţele inc!ilzite ale maşinilor, aparatelor şi 
tubulaturilor, in zonele unde există permanent 

oameni, vor fi acoperite cu i zolaţie astfel incit 
să nu se depăşeasdi temperaturile indicate- in 
Normele Sanitare. 
Materialul izolator trebuie să corespundă Nor
melor Sanitare. 
Suprafeţele mecanismelor, echipamentelor şi tu
bulnturilor Încălzite peste 220°C trebuie să fie 
izolate cu materiale necombustibile. Dacă izo
laţia este permeabilă la produse petroliere, in 
încăperile de maşini unde se păstrează sau se 
utilizează combustibil sau ulci, aceasta trebuie să 
fie căptuşită cu table metalice sau alte materiale 
echivalente impenneabile la produse petroliere. 
Trebuie luat.e măsuri pentru prevenirea d istru
g('rii izolaliei datorită vibraţi ilor şi deteriorări
lor mcca'nice. 

1.10.3 Distanţa de la suprafaţa ext.erioară a 
izolaţiei căldărilor sa u mecanismelor, care au 
temperatura de încălzire indicată la 1.11.2, pînă 
la pereţii tancuril or cu combustibil lichid trebuie 
să fie cel puţin 600 mm. 

1. 10.1, Căldările auxiliare montate in aceeaşi 
încăpere cu motoarele cu ardere internă trebuie să 
aibă in zona focarului un parapet metalic sau o 
altă construcţie care să protejeze echipamentele 
acestei lncăperi de acţiunea flăcărilor care .ar 
put.ea răbufni din focar. 

1. 10.5 In jurul căldărilor auxiliare care lu
crează cu combustibil lichid şi care sînt ampla
sate pe platforme sau pe punţi intermediare 
neetanşe la apă, trebui,e să fie prevăzute rame 
etanşe la cOq1bustibil cu o înălţime de cel puţ!n 
200 mm, iar suprafaţa de sub căldări, îngrădită 
cu rarne . trebuie să fie etanşă la combustibil. 

1. 10.6 Căldările auxiliare de pe petroliere 
trebuie amplasate in afara zonei tancurilor de 
marfă şi a cofcrdamurilor care le limitează. CăI
dările auxiliare care folosesc co mbu stibil solid 
s înt interzise pe navele de pasageri, pe petro
liere transportind mărfuri lichide cu temperatura 
de aprindere a vaporilor mai mică de 28°C şi 
pe nave pentru mărfuri uscate care transportă 
mărfuri uşor inflamabile. 

. Pe petroliere1e destinate ~ transportului mărfuri
lor cu temperatura de ' aprindere a voporilor mai 
mar(' · de 28°C, căldările auxiliare Cu cărbuni nu 
trebuie să fie montate in încăperile maşinilor. 

1.1 0.7 Tancurile de combustibili şi cele de 
ulj?i nu trebuie amplasate deasupra scărilor. 

motoarelor cu combustie internă. căldărilor, eşa

pamentclor, coşurilo r de · fum, echipamentului 
electric sau a posturilor de comandă ale maşini

lor principale. 

1. 10.8 Maşinile care acţionează pompelc de 
marfă sau ventilatoarele din compartimentul 

pompe lor de pe petroliere. cu excepţia maşinilor 
cu abur sau cu acţionare hidr~ulică. pot fi mon

tate: 
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. 1 in incăperi Învecinate cu compar-
timentu l pompelor, dar fără comunicaţie directă 

cu acesta; 

.2 În încăperi bine venlilale şi etan-
şe la gaze dispuse in inlerioru l compartimentu lui 
pompelor. 
Trecerile arborilor de acţionare prin pereI i etanşi 
sau prin punte trebuie să fie pre"ă7.Ule cu garni
turi de etanşare. 
1.11 

1. II 

1. 11.1 

MONTARE,> MAŞI KILOR ŞI ECHI
PAMENTELOR 

Ceri nţe generale 

1.11.1.1 Montarea motoare lor care construc
tiv nu permit accesul pentru revizii. întreţinere 
sau reparaţii. este admisă cu condiţia ca intregul 
agregat să poată fi scos fără dificultăţi .pentru 
repanqii sau inlocuire. 

1.11.1.2 Maşinile şi echipamentele care rac parte 
d in componenţa in!>tlllaţieî de maşini lrtbuie să 
fie montate şi fixate pe postamente rezistente şi 
rigide. 
Construcţia postamente lor trebuie să corespundă 
ccrin\e lor de la 2,12 partea Il - "Corp". 

1.11.1.2 Se admite montarea maşinilor şi a 
altor echipamente pe învelişul exterior. pe pereţii 
etanşi, pe pereţii tunelulu i lin iei de arbori sau 
pe pereţ-ii tancurilor de combustibil lichid sau de 
ulei, cu cond i ţ ia fixării lor de elementele de rigi
dizare sau pc suporturi sudatl' la tabla pereţilor 
în regiunea elementelor de rigidiza re. 

1.11.1." Intre baza agregatului şi postament 
se ad mit adaose din cel mult două pă rţi. 

1.11.1.5 Dacă este necesară montarea meca
nismelor pe amortizoare, construcţia acestora din 
urmă trebuie avizată de RN.R. 

1.11.1 .6 Maşinile principale şi auxiliare, re
d uet oa rele lor, căldările auxiliare şi cuzineţi i de 
împingere ai lini ilor de arbori trebuie fi xate pe 
postamente cu buloane calibrate sau cu limita
tori care să excludă posibilitatea deplasării lor 
la toate rcgimurile de sarcină în exploatarea 
navei. 

1.11.1.1 Buloanele care f ixează pe postamente 
maşinile principalI! şi auxiliare şi lagărele de 
împingere ale liniilor de arbori, buloanele care 
Îmbină diverse tronsoa ne ale liniei de arbori, 
precum şi bu\oanele inaccesibile în timpul fun
cţ ionării trebu ie să fie as igurate contra deşuru
bării de la sine. 

1.11.2 Utilizarea moloarelor cu ben7.ină 

1.11.2.1 Se :ldmite utilizarea motoarelor cu 
benzină pentru şalupe, bă rc i de sa lvare. precum 
ş i pentru acţlOoarea pompelor portative de stins 

incendiu şi de drenare de pe toate navele, cu 
excepţia pelrolierelor şi navelor care tra nsportă 
Încărcături uşor inf\amabile". 

1.11.2.2 Mo nta rea mo toa relor cu henziOl\ 

1.11.2.2.1 La şalupele desch i$e. moloarele tre
buie acoperite cu capote protectoare. 
Capotele de protecţie din materiale iof1amabile. 
vor fi căptuşite la partea interioară cu plăci 

de azbe$t acoperite cu ta blă. 

La şalupele închise , toate părţile din lemn din 
compnrtimentul motorulu i ver fi acoperite cu 
plăci de azbest şi tablă. 

1.11.2.2.2 Varangele din prova şi din pupa pos
tamentului motorului t rebuie sl'l fie etanşe fără 
decupări. Spaţiile astfel realizate , santinele com
partimentului inchis al motorului şi spaţiile in 
care există rezervoare cu benzină trebuie să poată 
fi golite cu ajutorul unei pompe acţionate de 
motor ~au al uDei pompe manuale. 

1, 11.2.2.3 La şalupele din lemn, sub motoare, 
pompe, rczervoare cu benzină. armături sau alte 
piese din instalaţia de combustibil unde pot avea 
loc pierderi de combustibili trebuie să fie amena
jate tăvi care să impiedice scurgea combustibil ului 
in santină. Tăvile trebuie să aibă rame. 

1.11.2.3 

1.11 .2.3. 1 Capotele de protecţie ale motoare lor, 
compartimentele ne maşini, tancurile de combus
tibil şi santinele spaţ i ilor În care ele sint dispuse 
trebuie să aibă o ventilaţie de introducere-ex
tracţie eficientI.. Venti l aţiile tancurilor de com
bustibil. ale compartimentelor moloarelor şi ale 
altor încăperi nu trebuie să fie intersecta te. 
Capetele l'xlerioarc ale luburilor de ventil aţie 
prin care se aspiră din interior trebuie prevăzute 
cu armătură de repnere a flăcării. 

1.11.2.3.2 Compartimentele motoare închise tre
buie să fie echipate cu un sistem de ventilaţie care 
să intre În funcţiune inaintea pornirii motoare lor 
În tcopul evacuării vaporilQr de benzină. Se reco
mandă o \'entilaţie electrică prin aspiraţie. 

I.J 1.2.1, Instalalia de eombustihili 

l . l1 .2'!'. t Tancurile de combustibi l şi tubu
latura instalaţiei de combustibil trebuie execu
tate din matcriale care sub acţiunea combuslÎ
bilului nu se corodează. Rezervoarele de combus
tibil vor fi echipate cu o tubu latură de umplere 
rigidă. pornind de la punte. 
Pe navele din lemn, gurile de umplere cu com
bustibili vor fi protejate cu tablă. 
Este interz isă montarea sticlelor de nivel la 
tancurile depozit de combustibil. 

1. t 1.2.1,.2 Se recomandă ca rezervoarele de co m
bustibil să nu aibă ştuţuri de go lire. ln cazul 
existenţei ştuţului de golire, armătura de golire 



 
 
 
 
 

trebuie să fie sigură şi închisă cu un dop filetat. 
Îar sub rezervor trebuie să fie plasată o tavă. 

1.1 1.2.1, .3 Rezervoarele de combustibil cu o ca
pacitate de 51 şi mai mult nu vor fi amplasate 
fu compartimentul motoarelor sau in cabinele de 
locuit. De asemenea, ntl se admite amplasarea 
rezervoarelor de combustibil in forpie. 

1.1 1.2.".4 Pe tubulatura de combustibil inaintea 
cnrburatorului sau inilinle de intrarea in motor, 
trebuie prevăzută o valvul1'l cu posibilitate de 
Inchidere de la punctul de comandă al şa lupei. 
Tubulalura trebuie protejată contra 3'\'ariilor 
mecanice şi astfel dispusă, incit să poală fi co n
trolată pe intreaga lungime. 
Tubulatura trebuie să fie îmbinată cu nipluri 

frin lipire lare, protejate cu manşoane filetale, 
n cazu l monUrii motorului pe amortizoare, tu

bulaiurile se vor imbina prin racorduri flexibile 
din materia!e avizate de RN.R. 

1.11.2,".5 Sub carburator se va monta o tavă 
colecloare cu sită. 

" 

", 

. , ~ 1 , 

1. 11 .2.4.& Tuburile de aspiraţie ale carburaloa
relor trebuie să fie echipate cu filtre de aer 
pentru siguranţă contra incendiilor. 

1.1 1.2.5 ~I ijlonce pentru cotnbatNca incendiilor 
Cel puţin două stiogătoare mar:.uale de o con
sirucţie corespunzătoare trebuie plasate raţional 
In compartimentul maşinii şi încăperile in care 
se afl3. rezervoarele de combustibil sau părţi ale 
insta l aţici de combustibil. 

1.1 1.2.6 Echipament t'lcctrie 

t n compartimentul motoarelor se admite ampla
sarea bateriilor de acumulatoare numai in cutii 
Închise şi in partea opusă carburatorului. Ven
lilaţia acumulatoarclor se ya face conform cerin

ţelor iI). vigoare. 

Se interzice amplasarea bateriilor de acumula
toare sub rezervoarele de combustibiL 

" 

" " 
,. 

Il· " 

" 

" 
" 
" 

-----------.....;.-.• 
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2 LINII DE ARBORI 

2.1 INDICAŢII GENERALE 

Dimensiunile minime ale diametre_ 
lor arborilor, fără luarea in cons ideraţie a adao
surilor pentru strunjirea lor ulterioară in pt"fioada 
de exploatare, se determină. cu formulele date in 
prezenta diviziune. 'n acest caz se presupune că 
tensiunile su plimentare produse de v ib raţi ile 
torsionale nu vor deplişi valorile admise de cerin
ţele diviziunii 4. 

Dhmetrele arborilor determinaţi con
form 2.2, 2.3 şi 2.5 pentru navclc cu zone de na
vigaţie limitată 2 şi 3 pot fi micşorate cu 5% . 

2.2 ARBORELE INTERMEDIAR 

Diametrul arborelui intermediar din 
nu trebu ie să tie mai mic decit cel determinat 
cu formula: 

(2.2. 1) 

In care: 
p puterea de calcul la arbore intermediar 

(KW); 
n 

A 

unde:·' 

d, 

d, 

B 

tn care: 

R. _ 

turat.ia "de calcul a ' arbo'relui intcrmedi;tr 
~-0i J • 

coeficient care ţine seama de oficiul 
axial din arborele, calculat cu formula : 

A=I~{tr 

diametrul real al orificiului axia l din ar
bore, (mm); 

diametrul real al arborelui cu orificiul 
axial. (mm); 

Dacă d,,,,,0,4d, se poate admite A = 1. 

-(oeficient care ia in considerare mate
rialul arborelui conform formulei: 

(222) 

rezistenţa de rupere a materialului ar
borelui (N/mml). 

Nu se iau il cons ideraţie în calcu le 
rezis tenţele de rupere de peste 800 N/mmz pen
tru arborii intermediari şi de împingere şi de peste 
600 N/ mm! pentru arborii portelice. 

F - coeficient ce ţine seama de tipul inslala-
ţiei principale de propuls ie. 
90 pentru instalaţii cu turbine. in stalaţii 
cu motoare diesel ş i cuplaje cu frict.iu ne 
instalaţ ii electrice de propulsie; 
95 pentru toate celelaltt! tipuri de insta
laţii de propulsie cu motoare diesel; 

K coeficient ca re ţine seama de tipul con
structiv al arborelui intermediar 

2.3 

1 pentru arbor ii cu fJanşe de cuplare 
dintr-o cuplare cu arborele 'sait pentru 
arboHi cu flanşe de cuplare montate 
fără ' pană. prin presare. 

Pentru arborii eu găuri şi decupări vez i 
2.3. 

GĂURI Ş I DECUPĂm IN ARBORI 
I 

2.3.1 tn cazuJ existenţei 'În arborii inter:
mediari a canalelor de pană, ori fi ciilor radiale 
sa u decupărilor, codicientul }( din formula 2.2.1 
se adoptă d~pă cum urmează: _ 

.1 K). 1,10 pentru arborii cu flanşe de cupla re 
montate.ell pană, La aceşti a rbor,i~ 
după o lungime de minimum 0,2 ·a~. 
de la capătu l cana lulu} depan"li, 
diametrul poate fi redus la dia·m'elrul 
calculat cu K = 1,0. Marginile infe
rioare ale canalului de pană . trebuie 
să fie rotunjite cu o rază de cel puţin 
0,0125 d j •• 

.2 K ). l , lO pentru portiunea de arbore cu gaură 
radială sa u transversală de lungime 
egală cu cel puţin 7 diametre âle 
găurii sau orificiului practicat. Dia
metrul găurii nu trebuie să fie mai 
mare de 0,3 dj ,.. Marginile găurii 
trebuie să fie rotunjite cu o rază de 
cel puţin 0,35 dia metrul găurii iar 
suprafaţa acesleia trebuie să fie In
grijit rectiricaU. 

După porţiunea de arbore menţio
oaU, ... rborele poate fi redus treptat 
ptnă la diametrul calculal cu K - 1,0. 
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.3 K = 1,20 pentru porţiunea de arbore cu decu
pare longitudinala. Lungimea decu
pării nu trebuie să fie mai mare de 
1,4 dr" iar lăţimea nu mai mare de 
0,2 dl", in care d este calculat pen
tru K = 1,0. Extremităţile decupării 

trebuie rotunjite cu o rază egală cu 
1/ 2 lăţimea de cu parii, marginale cu o 
fală de cel puţin 0,35 lăţimea decu
pării, iar supra faţa acesteia trebuie 
rcetificată îngrijit. 
După o lungime de minimum 0,2 di " 

de la capătul decupări arborele poate 
fi redus la dia metrul calculat cu I{= 
J{= 1,0. 

2.3.2 Pentru orifieii şi decupări diferite 
de cele menţionate la 2.3.1 . pentru arborii 
intermediari, cit ş i pentru arborii de Împingere şi 
porteHee, coeficientul I( constituie obiectul unci 
examinări speciale a RN.R 

2.4 ARBORELE DE IJI,lPINGERE 

Diametrul arborelui de împingere si
tuat in afara ,motorului principal, trebuie calculat 
cu formula 2.2.1 în care coeficientul K = I,lO.: 
- pentru Lagăre de alune<;are pe o j'ungime egală 

cu dia metrul arborelui de împingere de o parte 
~ "'şi alta a gulerulu i de impfngere; 

- pentru lagă re de împingere cu rulmenţi in 
limitele corpului lagărului. 

tn afara distanţelor menţionate dia
metrul arl10relui poate fi micşorat treptat pină 
la diametrul arborelui intermediar. .' 

2.5 ARBORELE POnTELlCE 
,\ 

2:5.1 Diametrul arborelui po'rtelice. db , nu 
'trebuie să fie mai mic decit ' cel determinat de 
!ormula 2.2.1. 
,,), 

iri care: 
F d,r lJ5 pentru ' toate' 

propulsie; 
tipurile de instalaţii de , , 

A 1, ceea ce impune ca raportul dintre dia-

K 

metrul real al ,(.lrificiului 3:xial şi I dia -
,,' metrul ,real al arborelui să fie maxim 0,4; 

pentru zona arborelui cuprinsă intre mar
ginea prova ., lagărului etarÎ1bou pupa sau 
a lagărului dim cavalet, pină la faţa prova 
a butucului elieei ori, dacă' există, pină 
la suprafaţa' JlTova a flanşei ' arborelui pe 

l' eare lse' montează elicea', dilT in orice caz 
nu mai mică de 2,5" d . '(i" 

1,22 dacă elicea este fixrltă "' pe arborele 
;. r 'portelice fără pană, pllrntr-o metodă 

'l e; r aprobată de RN.R., sau ' pe flanşa rea-
.; ~ Iizi:rtă dintr-o bU'cată : ci.J : arborclc. 

1,25 dacă elicea se montează cu ajutorul 
penelor. 
Valorile de mai sus se adoptă cind: 
arborele portelice este uns cu ulei şi 
garniturile de etanşare sînt de un tip 
arborat de RN.R. sau cind 
arborele este prevăzut cu bucş!l. de pro
tecţie continuă. 

La alte tipuri constructive valoarea lui 
K [ace obiectul examinării speciale a 
RN.R 

- 1, 15 pentru porţiunea de arbore dintre mar
g inea prova a lagărului etambou pupa 
(sau din cavalet) şi marginea prova a 
etanşării prova a arborelui. Pentru ar
borii portelice Cll ungere cu apă fără 
bucşă de protecţie con tinuă , coeficien
tul J{ se măreşte cu 2% , 

Pe porţiunea de arbore situată intre 
marginea prova a etanşăr ii prova a tubului 
etambou, spre f1anşa de cuplare Cll arborele in
termediar, diametrul arborelui portelice poate 
fi redus pînă la diametrul real al arborelui in'
termed}ar, 

2.5.2 Conul arborelui portelice in cazu l 
utilizări i penei se va executa cu o conidtate de 
cel mult 1 : 12, \;Ji-ln cazul presării pe con a elicei 
fără, pană, conform 2. W 1. 

Piuliţa elicei trebuie să fie hlocată 
faţă de atborc . 

2.5.:1 Canalul de pană trebuie să se termine 
in formă de sanie Re conul arborelui sau butucul 
elieei, pentru arborii cu diametrul L < IOD tr,m 
şi În (ormă d e lingură pentru arborii ai căror dia-
metru este :> 100 mm. . 

.'J Marginile inferioare ale canalului se 
vor racorda cu o rază de aproximativ 0,0125 rfl " 

dar nu mai mică de 1,0 mm. ,Terminaţia cana
lului de pană se va afla faţă de baza mare a co
nului la o distanţă de cel puţin 0,1 din diametrul 
arborelui port.elice. ' , 
2.5.4 Arborii portelice trebuie să fie sigur 
protejaţi impotri{.a contactului cu apa de mare. 

Spaţiul' dintre tubul etambou şi bu
tucul elicei trebuie s ă fie protejat cu o carcasă 
rezist~ntă. 

2.5.5 Bucşa de protecţie a arborelui port
elice trebuie confecţionată din aliaje cu o rezis
tenţă mare la coroziun~ in apa de ma}e. 
, . Groşi"!~a t, a bucşei de protecţie din 
'bronz a arboreloÎ nu trebuie să fie mai mică decit 
cea. determinată cu formula: 

(2.5.5) 

• '. '. Grosime-a , liu{'Ş!'i"" de protecţie intre 
lagărele de sprijin poate [j micşorată pină la 0,75 t. ,., 
2.5.6 Se recomandă folosirea unor bucşe 
de I ptctecţie continue pe toată lungi!Uea arbb
reluL 
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Bucşele de protecţie care sint exe~ 
culate din părţi componenle trebuie să fie im~ 
bina.te prin sudură sau alt procedeu aprobat de 
R.N.R. 1mbinările sudale cap la Cap se recoman
dă să fie situale în afara pOfliunii de lucru a bue
şelor. 

tn cazul unor bucşe de protec\ie dis
continue partea arborelui dintre bucşele de pro
tecţie trebuie să fie protejată contra acţiunii co
rozive a apei de mare printr-un procedeu aprobat 
de RN.R 

2.5.7 Etan.şările tubului etam bou lrebuie 
să fie de o construcţie aprobată de RN.R. 

2.6 ARBORII NAVELOR CE NAVIGĂ 
PRIN GHEATĂ SPARTĂ 

La navele destinate na\'igaţiei in gheţuri sparte 
diamelrele arborilor trebuie mărită d ,upă cum 
urmează: 

pentru arbori inlermediari cu 3%; 
pentru arbori de împingere cu 3%; 
pentru arbori portelice cu 5%. 

2.7 IMBINAREA ARBOR ILQR 

2.7.1 Tmbinarea flanşclor se \'a. face cu aju
torul buloanelor cilindrice calibrate, In cazuri 
jU,$tHicate, numărul buloanelor calibrate poale 
fi micşora t pină la 50% din nnmărul total. dar 
in nici \In caz acest număr nu trebuie să fie sub 3. 

Posibilitalea utilizării îmbinărilor Cu 
flanşe fără buloane calibrate formează. in fie~ 
care CaZ in parte obieclu l unei examinări speciale 
din partea RN.R. 

2.7.2 Diametrul d al buloallclor f1anşelor 
de îmbinare a arborilor inlerme diari, de împin_ 
gere şi portelice nu trebuie să fie mai mică decit 
cel determinat cu formula: 

ti~ 
(3. 7.2) 

fn care: -d,• diametrul arborelui intermediar (mm) 
determinat in baza formu lei (22.1) cu 
luarea in considerare D intăriturilor pen

~ tru gheaţă, conform 2.6. Dacă di ametnl1 
arborelui este mărit din cauza oscilaţiilor 
torsionale, drept d,• trebuie luat dia
metrul majorat al arborelui intermediar: 
nu'mărul buloanelor de imbinare; 

D diametrul cercului centrelor buloane!!)r 
de îmbinare (mm); 

R •• 

rezistenţa, de rupere a materialului ar
borelui (Nfmmt); 

rezistenţa de rupere a materialului bu
loanelor (Nfmmt); 

DI' asemenea trebuie îndeplinită con ~ 
diţia: 

R .... ~ R .. bfO: 1,7 R ..... dar nu mai mare de 
1000 N/mm'. 

2.i.:l Grosimea flanşelor de îmbinare (sub 
capul bol\urilor de cuplare) a arborilor illterme~ 
diari , de împingere, respecti\' a flanşei din prova 
arborelui portelice. trebuie să fie de cel puţin 
0,2 d,a determinat conform Regulilor sau cel puţin 
valoarea do a bolţurilor de cuplare calculate con~ 
rorm (2.7.2) pentru un material avînd aceeaşi 
rezistenţă de rupere cu cea a arborelui respectiv; 
se adoptă valoarea C3re este mai mare. 

Grosimea llanşei din pupa arborelui 
portelice (sub capul bolţurilor de cuplare) trebuie 
să fie cel puţin 0,25 din diametrul real al arborelui 
'porle!ire în zona flanşei. 

Utilizarea flanşelor de îmbinare cu 
suprafete neparalele constiluie in riecare caz 
·obieclul examinării speciale a R T.R. 

2.i.1 Raza de racordare la baza flallşelor 
arborilor trebuie să fie cel putin 0,08 din diame
trul real al arborelui in zona f1anşei. 

Racordarea se poate face cu rază 
variabilă. tn acest caz coeficientul de concen
trare ti tensiunii nu "a fi mai mtlre decit in cazul 
raco rdării cu rază co ns tantă. 

Curhura trebuie să fie ' şle(u ită. Su
prafata racordată nu trebuie să prezinte rizurÎ. 
Lam:\rea pentru capetele şi piulîţele buloanelor 
de imbinare nu trebuie să intersecteze suprafa\a 
de racordare. 

2.8 LAGĂRELE ARBORILOR 

2.8.1 tn funcţie de materialele folosite pen
tru lagărele tubului elambou lungimiIe aproxi
mati"e ale lag:lrelor trebuie să corespundă tabe
lului 2.8.1. 

TAbelul 2.8. 1 

Lungimea rela tivă a lagărelor 

Materialul lagărului Lfd 

., 

Mttat alb 2 

Gal:lc. cauciuc sau alte materiale 51n_ 
t~t1cc aprobate de R.N.R. • 

L - lungimea lagărului, mm 

d diametrul arborelui in zona lagă rul u i , mm 
"Notă 
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1. Lungimea 100gărelor pupa din me
tal alb poate fi redusă pînă la cel mult 1,5 ori 
dia metrul efectiv al arborelui in zona lagărului 
ducă presiunea specifică pe lagăr nu depiş:eşte 
0,65 Nj mm ' ; 

2. In tazul prezentării unOT rezulta
te concludente din exploataTe R.N.R. poate ad
mile reducerea lungimii lagărelor pupa din cau
ciuc sau nlie materiale sintetice aprobate. tn 
price caz, lunrimea unui astfe~ de lagăr IlU tre
buie să 'ie mai mică de 2 ori diametrul efectiv 
a1 arborelui portclice in zona lagărului .... 

2.8.2 Valvula care intrerupe, debilu\ apei 
destinate ungerii lagărelor tubului elambou 
lrt'buie să (ic montaUi pe tu bul dambou sau pe 
peret~lc picului pupa. 

Pe lubulalura de ulimentare cu apă 
pentru ungerea lagărelor tubului elam bou lre
buit' pre\'ăwt un indicator de circulaţie a apei. 

Se l recomandă un si!!lem care să 
protejeze lubul etambou contra inghe\ării. 

2.8.3 La.gărele tubului etambou care sînt 
unse cu ulei, vor avea o răcire forţată a uleiului. 
in arară de cazul cind spaţiul din jurul tubului 
elam bou este umplut permanent cu ap3. 

Trebuie sII se prevadă un control per
manent al tempcraturii cuzineţilor sau uleiului 
în lagăre. 

2.8.4 tn cazul ungerii gravilaţionale Cll 

ulei a 'Ia.gllrelor arborelui portelice. tancurile de 
ulei trebuie amplasa.te deasupra liniei de plutire 
corespunzătoare pescajului maxim şi trebuie do
tate cu indicatoare de nivel şi s('mnalizare a ni\'e
lului minim. 

2.8.5 Se recomandă ca distanţa înlre mij
loacele lagărelor adiacente ale liniei de arbori. 
in lipsa unor mase concentrate intre lagăre. să 
satisfacă condiţia : 

5.SJ d, •• "1,, hJ d,., 

in care: 

,1 - distanţa Intre cu zi ne ţi. m; 

dja' - diametrul arbor~lui Intre cuzineţi. 
).. coeficient care se ia egal cu: 

14 pentru n" 500 rot/min; 
300 
./n pentru n > 500 rot/ min; 

TI turaţia de calcul 

2.8.6· Alinierea arborilor. 

ro; 

.2.8.6.1 Alinierea arborilOr şi amplasarea la
gărelor din cadrul instalaţiilor de propulsie tre
buie să se realizeze astfel Incit reacţiunile In lagăre 
să fie permanent pozitive şi pe cit posibil tgale. 
iar momentele de Ineovoiere' să se ineadreze in 
limite corespunzătoare pentru toate condiţiile 

de încărcare şi exploatare a navei, In starea caldă 
sau rece a instalaţiei. 

Lagărele de sprijin ale arborilor. port
eHce atit din interiorul cit i şi din exteriorul tu'bu
lui atambOll, vor fi dispuse astfel încil in starea 
caldă a instalaţici, indiferent de starea de Încăr
care a navei. reacţiunile să fie pozitive şi cu va
loare de cel puţin 20 % din greutatea arborilor. 
pe lungimea suportată de lagăr. 

La alegerea distanţei dintre lagărele 
liniei de arbori În raport cu flanşa de cuplare la 
motor sau reductor trebuie să se excludă posibili
latea apariţiei unor forţe transversale sau mo
mente de încovoiere necorespunzătoare in arbo
rele colil respectiv in arborele de ieşire al reduc
torului. 

Calculele parametrilor de cenlrare 
trebuie să fie efecluate ţinînd seama de defor
maţiile lermice ale carcasei red\lctorului, moto
rului. eOT(~ului navei şi uzurile maxime ale lagă
'relor. 

2.8.6.2 Alinierea arborilor trebuie verificată 
prin m3surători. 

2.9 PROBE HIDRAULICE 

2.9.1 Urmutoarele piese ale liniei de arbori 
- trebuie să fie supuse unei probe hidraulice la ter

minarea prelucră.rii mecanice: 

.• t bucşele arborilor portelice - la o 
presiune de 2 bari; 

.2 tuburile etamhou - la o presiune de 
2 bari. 

2.9.2 fn cazul ungerii cuzineţilor cu ulei 
presetupele tubului etambou trebuie supuse după. 
montaj unei probe de etanşeitate cu o presiune ega
lă. cu inălţimea coloanei de ulei in tancurile de pre
siune la nivelul de lucru. De regulă, proba trebuie 
să se efectueze cu rotirea arborelui portelice. 

2. 10 MONTAREA FĂRĂ PANĂ. PRIN 
PRESARE. A ELICEI ŞI CUPLA
JELOR LINIILOR DE ARBORI 

2.10.1 In cazul presării pe con a elicelor şi 
f1anşelor fără pană, capetele arborilor trebuie 
să aibă o conicitate de maximum 1: 15, Dacă 
conicitatea nu va depăşi 1: 50 imbinările ar
bor:ilor cu f1anşele pot fi executate Ură piuliţă. 
de siguranţă sau alte procedee de fiecare a 
flanşei. 

Dispozitivele de blocare a piuliţelor 
de siguranţă trebuie să fie fixate pe arbori. 

2.10.2 Presarea elicei ~ pe arborele portelice. 
in cazul Imbinârilor fără pană. de regulă se va 
realiza fără utilizarea unei buşcşe intermediare 
Intre butucul elicei şi arborele portelice, 



 
 
 
 
 

Construcţiile Ctl utilizarea unei buc
şe intermediare constituie obiectul unei analize 
specia le din partea R N.R. 

2..10.3 La montarea unei imbinări conice 
presale fără pană, deplasarea axială a butucu
lui elicei In raport cu arborele sau buqa inter
mediarfl, din momentul stab ilirii contaclului me
lalelor pe sup rafaţ a conică după dispariţia jocului 
DU va ,fi mai mică decit cea determinală cu for
mula : 

unde: 

B 

unde: 

E. 

E. 

v, 
b 

"1 
W 

"h_[~V[ 324G'P 'L )". +1"+ 
h ,! n ·D. 

D.(c,;~-o:.) (I<-I.) 1 + '1\ , (2. 10.3) 

deplasarea axială a butucului elicei la 
montaj. [em}; 

coeficient care ia In considerare materia
lul ş i forma imbinării , (cm2/daN); 

'[ 11'+' ) '[",""'-) B- - --" --- " E, y!_ t t b + E. 1- w' .y 6 

" « 
modulul de elast icitate al materialului 
bulucului elieei, [daN/c m' ); 

modulul de elasticitate al materialului 
arborelui, (daN/em l ); 

numârul lui Poisson pentru materialul 
butueului ; 

numărul lui Poisson pentru materi al'ul 
arborelui; pentru oţe l ~0.3 ; 

y 

w 

coeJicientul meniu al diametrului exte
rior at butncutur; 

coeficientul- mediu' al dtamelruluÎ orifi
ciului arborelui; 

l.a imbinările , cu arbori din oţel fărli 

găurire axia lă coeficientul 8 se poate adopta din 
labelul 2.10.3-1 folosind o interpolare liniară . 

Da diametrul mediu exterior al arborelui In 
locul de co ntact cu butucul sau cu bucşa 
intermediară, crn; 

h 

Făr;!. bucşă iptermediar3: 

D,,) = D~l 

D.,!= D~=D.D~ 

Da$-D~, 

Cu bucşă intermediară: 

1J"1 =1: D. 1 

D.z=l: D~z 

Da3 =1: D~3 

D,,+D~ 

y_ Dn.+ D .. +D •• penlru butucul elieei 
D.I+Du+ D .. 

,ţ'""" Dtl + DOf,+D. pentru arbore 
D.I+D.,+D., 

- inălţimea de lucru (contact) a conului ar
borelui sau bucşei intermediare cu' bu
tucul elicei, scăzînd canalele de alimen~ 
la re cu ulei, (cm); 

TAbelul :!.10.3-1 

Coeflelf:ll lu i D x l' • em'ldlll~ 

0,98 '10' 

I I 2 " 
1.':; I\.:W 
1.3 4." 
1.' 3.83 .. , 3,33 

~ 1.' 3.01 
':; ' 1.7 2,78 

~ 1.8 2,62 

i 
1.' 2,49 
2.0 2,39 
2.1 2,20 
1,2 2,23 
2.>- 2~8 

2,' 2, 13 

Arbore de otel W= O, E. 2,059 tO'daN/cm"; ... 0.3 

butucul elictl din aUaje' de cupru ... =0,34 pentru E. dnN/t:m" 

1,078 ·10' I , , 
~,/9 

' .2G 
3,52 
3,07 
2,77 
2,48 
2,38 
2,29 
2.20 
2.13 
2,06 
2,01 
1,97. 

• 

1,17G ,10' 

, 
5." 
3,.9~ 

3,25 
2,83 
2,57 
2.38 
2,23 
2,13 
2 .... 
1 ,98 
1,92 
1.88 
1,84 

• • • 

1,274,ţOIr 

• 
'." 3,66 
3.03 
2,64 
2,40 
2,22 
2,09 
1." 
1,112 
1.II,G 
1,79 
1.75 ~ 
1,72 

1,373 ,10' I 1,471 ·10' I 
I 7 I • I 

4,63 4.34 
3,43 3,22 
2,83 2,67 
2,48 2,34 
2,24 2,12 
2,09 1,97 
1,07 1.86 
1,88 1.77 
I .W 1,70 
1,74 1,65 
I ,G9 1.60 
1,65 1.57 
1,62 1.54 

-
butuc 
d'. 

o1e1 m = 0 ,3 

1.:i69 ·tO· 10.=2,059 x 
10' daN/cm 

, I 10 

4,09 3,18 
3,O-t 2,38 
2,52 1.98 
2,2 1 1.74 
2.01 1 ,59 
1,87 1,49 
1,76 l ,'U 
1,68 1,35 
1,62 1.29 
1,57 1,2~ 
1,53 1,22 
1,!i9 1 .... 9 
1,46 1.177 

o 
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Fig. 2.10.3 

- conicÎtatea butucul-ui elicei; 
- puterea transmisă prin Îmbinare. l1:WJ; 

turnţia l:mbinării, [rII; 
coeficientul întăririi contra gheţii con
for m tabelului 2.10.3-2; 

- impingerca elicei la punct fix, la sensul 
de rotaţie "inainte", [daN]; 
coeficient de dilatare termică liniară a 
ma,terialului hutucului elicei, [tr ej; 
coelîcient de dilatare termică liniară a 
materialului arborelui, [lr Cj; 

- tempcratlira la care hrcrcază imbinarea 
in condiţiile de exploatare. ["C]; 
temperatura imbinârii În timpul asam
bIării, ["C]; 

:nedia~~7tru îmbinări fără hucşă iptcr-

1, 1 ~ pentru îmbinări cu bucşă interm'c
diarii. 

- diametrul mediu interior .al butucului _ 
elicei in locul contactului cu arborele sau 
bucşa interme_diară, (cm]. 

Pentru ' navele cu întărituri pentrtt 
gheaţă, valoarea lui tlh se ya lua ca cea mai mare 
dintre mărimiie calculate pentru tcmperaturile 
limită admise in exploatare, adică pentru: 

[<=35"C ş i L=l; 

,<=OQC şi respectiv L> 1. 

'Tabelul 2.10.3-2 

'C~~ficicntul L lunct ie d'e c~'te90ria intliriturilor 
pentru !Jheat:'l. ) 

I 
, 

Felul cuplării L 

1 I , 

[ 
G20 G 30 G 40 G50 

Elice eu arbore 
1.05 1.08 1,15 1.20 Cupl:lj cu arbore 

1,0 1,0 1 1.08 1,15 

Cind , întăriturile pelltru gheaţă lip
sesc, calculul se va executa numai o singurti dată 
pentru cea mni mare temperatură de exploatarc: 

f~=35°C şi L= 1. 
2.10.1, AM\Osul pentru presare În timpul 
asamblării imbinărilor ncdemontabilc ale cuplelor 
de oţel pe arbori de oţel nu trebuie să fi e mai mic 
decit valoarea determinată cu formula: 

(2. IOA) 

/).D adaosul pentru presare la asamblare. În 
funcţie de diametru, [cm J. 

Celelalte notaţii ca la 2.10.3. 
2.10.5 Pentru butucul elicei Îmbinate fără 
pană in execuţie demontabilă sau nedemontabilă 
trebuie să se realizeze condiţia: 

1[~. +(r.tb-P:d)ll·l~7,5.RfH', (2.10.5) 

A. coeficientu l fonhei butueului, 

A'- _'_ V I+3y' 
yl_l 

Coeficientul A se poa te lua din ta
belul 2.10.5 prin interpolare 1inia~ă. 
C= /).h,·z - pentru imhin1ir i demontabil<,; 
C=tlD, pentru Îmbinări nede\llontabile! 
tlh, d<'plasarea reală a butucului adop

tată in timpul ' asanlblă-rii la tem
peratura 1"" Icm]; 

tlh,"il' h; 
111 d-I), - adaosul real in timpul a!tamblării 

prin presa re pentru îmbinarea ne-
demontabilă, [cmJ; tlD,";:; /)'D; 

Pentru -celelalte notaţii vezi 2.10.3. 
tJ.RtIl - .limita de curgere a materialului 

blltucy.lui clicei, (Nfmm2 J; 
2.11 r ,DISPOZITIVE DE FRINA RE 

tn componenţa liniei de arbori -tre
buie să se prevadă un dispozitiv de frÎnare. Un 
astfel de dispozitiv poate fi alcătuit dintr-o frînă 
un dispozit~v de blocare sau de rotire -a arborelui 
care să prevină rotaţia arborelui in cazul defec
tării motorului principal aferent. 

T:lbelu l 2.10.:; 

Coelidenlnl " 
1,2 1,3 1,_ 1,5 1,0 1,7 1,8 1,9 2,(1" " 2,1 I 2,2 I 2,3 2,_ 

A 6,11 4,48 3,69 3,22 2.!Y.! 2,70 2,51 2,42 2,!l3 1.2
•
26 I 2,20 1 2:15 2,11 

•• • 
o 
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3. PROPULSOARE 

3.1 CERINŢE GENEHALE 

3.1.1 Cerinţele enumerate In prezentul ca
pitol se referă atit la elicelc destinate navelor 
fără tntărituri pentru gheaţA, cit şi la cele desti
nate na\'elor cu Întărituri pentru gheaţă. 

3.1.2 Construcţia şi dimensiunile elicelor 
spă rgătoarelor de gheaţă, precum ş i a propulsoa
relor de construcţie specială (cu p:llete verticale 
'cu jet de apă, roţi cu sbatu ri ş.a.) se vor supune 
examinării speciale a R.N. R. 

3.2 GROSHlIEA PALEI 

3.2.1 Grosimea palci in secţiunea trans
versală cîlindrică desfăşurată (vezi fig. 3.2.1-1) 
pentru elice le turnate şi compuse, precum şi pen-

m 

, 
e 

/, 

I 
" I 

b 

tru elicele cu pas reglabil, nu trebuie să fie mal 
mică decit cea determinată cu formula: 

,- --.--+ ----AY O,22K f' cO,81m ( D.')' 
:.b "/o/.n "II 5 

unde: 

D este diametrul elicei, [mI; 

numărul palelori 

(mm( 

(3.2.1) 

- lăţimea palei, măsurată in secţiu nea trans
versa lă ciiindrică desfăşurată, [mI; 

ni .--- inclinarea palei, [mml. 

P - puterea la arborele portelice cînd motorul 
principal dezvoltă puterea de calcul [kWJ; 

II - turaţia elicei, (rot. / min.) 

~ 
\ 

.1 
• 

Fig. 3.2.1-1 

". 

• 

• 

. 
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A coeficient determinat dup3 Domog rama 
din fig. 3.2. 1-2, in funcţ ie de raza .. r" a sec
ţiunii transversale de calcul şi de raportul 
de pas HfD pentru aceeaşi rază (pentru 
elicele cu pas reglabil se adoptă raportul 
de pas destinat pentru regimul de exploa
tare de bază, adoptat la proiectare); 

K coc[icient determinat după t.abelul 3.2. 1-1 

Materialul 

Tpbt lul 3.2.1.1 

Cotll~leDlul K 

S"mnul sunlhnentar In 
simbolul d, clasă 

FAră semn C, semnul ,G' 
sup1im~l\tar 

C coeficient pentru solicitările centrif~gale. { r' 
determinat după tabelul 3.2. 1-2 in funcţie 

>< 
Alaml1"uu bron~url 

spl'c1ale 7.8 8,5 

de faza secţiunii· transversale; 

R - rezist~nla de ru pere la ţracţiune a mate
rialelor, [N/mm%}; 

ţ1N O,6.R + 17.5 N/[Ilm~, dar cel mult 750 
N/m,m2 pentru oţeluri, cel mult 610 N/mm2 

pentru aHajc neferoase şi cel mult 290 
NJmm2 pentru fontă. 

Grosimea palei se ver!fică in două secţiuni: la 
baza palei şi la distanţa 0,6 R (fig. 3.2.1-1). 

r= OJ2R 
H 
- A 
O 

1,4 
100 

',3 

r=0/25 R 
H 
O A96 

1,4 

1,3 

r- 0,35R 
H O· 

1,4 80 

90 

1,3 

r. 0,6 R 

~ A 

1,4 S9 

60 

1} 

Oţcl turnat 8.' '.' 
Fonte 8,8 - .1. 

I 

.Volt : 
1) Dal'lă la bordUl navelor se ... or imlala motQ,re c\j' 
pistoane avind mai puţin de p.tru cilindri, .... lorlle 
cOefickntulul K se vor mAri cu 7~, • 
2) Pentru Instala tillc cu plstonnl', echipate cu cuplaje 
hidraullce Slili tll'ctroma~netke se admite r~ducer~a 
\'plotllor <:ol'flclcntulul K '" 5~. 
3) Pentru na ... ele CII dou" elict, r:lril Intlrlturl pentr(\ 
II heat!!, valorile I'oţficlmtu l ul J( s.e pot rcduce cu ?:Y.. 

Tabthd 3.:'1·::; 

' /R 0,20 0,25 0,35 1 O,1l<) 

0,50 0,<13 'j 0,30 " ' t 

105 
62 Baza pal ei se ia: 

1,Z 9S 1,2 

100 
1,1 

lOS .., • .1,0 

- p<'ntru elicele turnate dintr-o bucată: 
. • Ia 0,2 R daer., raza butucul ui este < 0,2 R, 

64 1::10,2 R dacă raza butucul ui cste ~ 0,25 R; 

66 

68 

- pentru elicele cu paie delllontabile la o dis
tanţ6. dţ O,~ R i in acest caz v:llori le pentru coen· 
cienţii A Ş I C se iau pentru r _O, 2,) R; 
- pentru IcHcele cu pas regbbil, la o distanţă 
,~O,35 R. '. 

Notă: 

GrOSimea pal,:1 In ba~:'i /In ncţluma de <:alcul) $e delerml-

~l~~~,~l~~;,l~~;.i~ :~u~a~~e g~~rlr:<:~:d:i~ar: :a!!\el!~ 
eliccl0,r dl'mon'_I.lUe şi ale ellcclor cu pas regal.bll nu 
trebu", sii reducA 5eeţîunea de <:alcul. 

:1.2,2 Grosimea virfurilor palelor trebuie sli 
fie: _ 1 -

s~=O,0035 D, pentru navcle Ură. întărituri pen
tru &,heaţă; 

sr=O,OO50 D. pentru navele cu întarituri pentru 
ghea1 ă . • • ...,..... 3.2.3 In ca1.Uri justificate (de exemplu fo-
losirea unui pr-ofil special al palei), grosirn'!a palei, 
determinatfl. conform 3.2.1 ş i 3.2.2 se poate reduce 
cu condi'ţia prezentării la R.N.R. a calculelor de 
r1e2.istellţă detaliate . 
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3.3 BUTUCUL Ş I ELEMENTELE DE 
FIXARE A PALELOR 

3.3.1 Razele racordurilor de trecere intre 
pală şi butuc trebuie să fie cel puţin: 
0,04 D pe partea de aspiraţie; 
0,03 D pe partea de pres iune; 
0,03 D pe ambele părţi, cind pala nu es te IDeii· 
nală. 

3.3.2 Spaţiile libere Între buluc şi conul 
arborelui portelice. precu m şi spaţiu l de sub 
coani lrebuie rs;ă l fie umplute cu o mas~' inertă ia 
coroziune. 

3.3.3 Diametrul . interior ai i fi'ictulu{ t pre. 
zoanelor care fixează paiele demontabile de butuc, 
d,ro nu trebuie să fie mai mic decit cel determinat 
cu formula; 

unde: 

k 

k 

k 

d kV~ ,,,= s --
, . dR.,. I 

}wm} (3.3.3) 

0,33 in cazu!" a trei prezoane dinspre par,· 
tea d~ presiune; . 
0,30 in cazu l a patru, prezoane pinspre 
partea de presiulle; ' ' 
0,28 in cazul a cinci prezoane dinspre 
partea de presiune; 
grosimea maximă a palei conform, 3.2. 1; 
lăţimea palei în sec~ţ.iunea cilindrieă, mll.M 
s urată pentru clici asamblate la raza 
0,25 R ·sau 0,3 Rutil/zaU În formu la 3.2.1, 
ia~ la EPR la raza 0,35 R; 

R .. - r~zis.lenţa de rupere ~ materialului palei. 
. IN/ mm'J; 

R",. - rezistenţa de ruper~ a materialului pre
zoanelor, IN/mm l ]; 

d 

3.4 

diametrul c.îrcumrerinţei ce~trelor preM 
,z9anelor; atunci cind prezoanele nu sînt 
~mplasate circularr d=0,85 1, unde 1 estţ 

distanţa intre c~le: mai îndepărtate pfe~ 
zoane, În m. 

~IATERIALE PENTRU ELIe l 

304.1 Materialele pentru clici trebuie sli 
torcspundă cerinţelor de 13 3.8 şi 4.3 partea 
X IIl- Materiale - din Reg ulile pentru conM 
strucţia ş i clasificarea navelor maritime. 

:\[at~rialcle pentru elici pot Ii alese 
de asemenea şi in conformitate cu standardele 
acceptzte de RNR. In aCest caz, utilizarea mate

' rialelor Se 'Wt supune acordului R.N.R. la exa-
minarea documentaţiei tehnice. • 

3.4.2 Pentru navel~ fără InUrituri pentru 
gl}.caţă, sţ adm,ite să se utilizeze elici de 
fontă cu grafit lamelar, in con[ormitaţe cu 3. 10 
partea XIll "Materiale" din Regulile pentru 
~0:Dstrucţifi şi clasifi<;area navelor maritime. 

3.5 ECH IL IBRAREA ELiCELOR 

3.5. 1 Elicea ·complet prelucratli trebuie sli 
fie echilibrată static. Gradul de echilibrare tre
buie să fie verificat cu o greutate de control, prin 
suspendarea acesteia. de virful Heclirei paie 
aşezate orizontal, sub acţiunea căreia trebuie să 
înceapă rotirea. 

( .lII<l.s3. greu tliţiii trebuie determinatli cu formula: 

unde: 

m.-

r. m, m =-n-
R 

masa elicei. \IJ 

(kgJ 

~a~a elic~i, Im]; 'f 

0,75 pentru n.:o:; 200 rot/ min; i 

0)5 pentru; 200 < n .( 500 rot/ miu; 
0,25 pentru n:>500 rot/min. 

(3.5.1) 

3.6 DISPOZITIVUL PENTRU MODI
F ICAREA PASULUI ELiCEI CU 
PAS REGLABIL 

3.G.1 Sistemul de coman9.ă hidraulic al 
mecanismului pent.ru modificarea pasului elicei 
cu pas rl'glabi! trebuie sli fie dCiicrvit de două 
pompe independente, din care una este de rezervă. 
La nuvele la care maşinile principale au o 
putcre nominală. totală sub 220 kW, ca pompli 
de rezervă pentru rotirea palelor~ se poate folosi 
o pompă manuală sau un dispozi'tiv cu acţiona re 
manuală. ! 

3.6.2 ' Mecan ismul de modific'itJre a pasului 
trebuie să fie realiza t in aşa fel , incit la defectarea 
sistemului hidrauHc de comandă să existe posibiM 
litatea de a fixa paIele in poziţia de, marş inainte . 

3.G,:} Sistemul rle comandă hidraulic tre· 
huie să fie. reali<>.at in conformitate .cu con~li~ii1e 
menţionate in diviziunea 6 din partea l.VIlI M 
.. Maşini şi mecauisme", dar tubulatura p,eestui 
sÎstem treblue să tie supusli' la încercăr i conforn, 
prescripţiilor din diviziunea 12, partea VIIM "Sis-
teme cu tubulaturi". ' 

,il 

3.7 PROBE HIDRAULICE 

3.7,1 Etnnşarea conului arborelui portelice 
după montarea elicei trebuie să fie verificată cu 
o presiune de cel puţin 0,2 MPa. 

3.1.2 Butucul elicei cu pas reglabil, după 
montarea palplor, se va incerca la b presiune 
interi oară egală cu lnă:lţimea coloanei pină la 
nivelul de lucru al uleiului din tancul de presiun.e 
sau la presiunea creată de pompa de ungere a 
butucului. Dacă în construcţia garniturii este 
prevăzut un element separat, destinat să tmpie
dice pi'itrunderpa apci În ulei, bu,tucul se va tnM 
cerca şi la o presiun,e exterioar!\., aşa eUIU.s-a arăM 
tat mai sus. 

- --.=w==: .. ~~~--------------~-~~~-= 
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• 

4. VIBRAŢU TORSIONALE 

4.1 CERINŢE GENERALE 

4.1.1 Calculele vibraţiilor torsionale tre
bu ie să fie prezentate atit pentru varia nta prin
cipalfi cit şi pentru următoarele variante de ex
ploatare ale insta laţiilor echipate cu motoare de 
110 kW şi mai mult: . 

• 1 cu priza de putere maximă şi pentru 
mers in gol (in poziţia neactivă a palelor) la in
sta l aţiile de elice Cll pas reglabil şi la propulsoare 
cu palete verticale (Voith-Schneider); 

.2 cu includerea unui consumator su-
plimentar de putere dadi. momentul de inerţie 
al acestuia este comparabil cu momentul de iner
ţie al unui cilindru de lucru; 

.:) pentru marşul inapoi la i nstalaţiile 
cu in'o'ersoare. 

.10 cu elice de rezervă dacă se deosebeşte 
de Cfa principală. 

4. 1.2 Calcu lul vibraţiilor torsionale trebuie 
să cuprindă: 

.1 date detaliate asupra elemenlelor prin-
cipale ale sistemului; 

• 2 tabelul de calcul a l frecvenţelor vi-
braţ i ilor libere, de toate modurile care au rezo
n a n ţe apreciabile tn gama de luraţi i de la 0,2 la 
1,2 ori numărul de totaţii corespunzător puterii 
'a doptate pe ntru exploata rea de luogă durată; 

.3 ordinen de aprindere a cilindrilor 
motorului şi valorile sumelor geometr ice ale am
plitudinilor relative ale vibraţiilor manivelelor 
cili ndrilor de lucru pentru toate ordinele şi mo
durile de vibraţii analizate; 

.4 date asupra tensiunilor de calcul în 
cele mai slabe secţiuni (cu rezistenfâ minimă) 
datorită tuturor rezonan\elor existente; dacă 
rezonanţa de ordinul principal se afla in apropie
rea gamei de rotaţii de 85 -105 % corespunză
toare puterii admise pentru exploatarea de lungă 
durată, pentru această gamă trebuie calculate 
tensiunile determinate de vibraţiile forţate El ră 
rezonantA , apărute in urma efectului aceste i re
zonanţe; 

.ri t n cazul existenţe i unui cupbi- elastic, 
deterltîinarea '~ ampliludinii momcnt('lor elastkc 
şi a tensiunilor in elementele sale şi compararea 

lor cu ,valor ile admisibilel iar in cazul existe n ţei 
unui reductor deter minarea amp litud in ii mo
mentelor elastice şi compararea lor cu cuplu l 
motor mediu; 

.& planuri şi calcule pen t ru amortizoare 
sau antivibratoare (dacă se p revă.d). 

40.2 TENSIUNI ADMISIB ILE 

4o.2.J Tensiunile admisibile datorită osci
laţiilor întreţinute de rezonanţă, din zona apro
piată de rezonanpi sau fără rezonanţă, la o func
ţionare îndelungată. nu trebuie să depăşească 
yalorile determinate pe baza formulelor de mai 
jos: 

- pentru arborii cotiţi ai motoarelor principale 
şi arborii portelice: 

"". - ±(45- 0,4Jd -13-"-, - ) (4.2. 1-1) 
n ••• 

pentru arbori i intermediari şi de împ ingere: 

, 't'w ... - ±( 6'.) -0,6Jd -2~) 
n ... 

(4.:U-2) 

- pentru arborii coliţi ai motoarelor care acţio
neală generatoare sau alte maşin i aux il iare im
porta nte, precum şi pentru arborii generatoare-
lor In gama de tura ţii (0.85 - 1.05)nM1 : It... 'Z ,_. ~ 

" ... ~ ±(22,5 -O,2Jd) V. I-3) 

In cnre: 

":'.011", este tcnsiunea ndmisibilă. IN/ mtR! ); 

d - diametrul in secţiunea cea mai slabă (mm}; 

n - turaţia consideraU/ minut; 

n"". - turalia de calcul (nominaIă)/minut. 

Pentru nave le ale căror mot~are principale se 
t'xp l oatează timp indelungat la o turaţie ma i 
mică decit cea nominală (remorchere. traulere 
de pescuit ctc.), in toate cazurile tr~buje luat 
n - n_ . Trebuie evitate rezonanţele turaţiilor 
la care motoarele principale lucrează timp inde
lungat. Cind rezonanţele au loc in zonele de turaţii 
(0,851± l,p5)n,,~ ... , tensiunile ceterminate de ac~stea 
nu trebiliesă depăşească jumătate din tensiunile 

admisibile obţinute cu ' formule le 4.2. 1-1 şi 4.2. 1-2. 
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II. 4.2.2 Tensiunile admisibile determinate O 
numai de vibraţiile torsionale (4.2.1) sint d).Ce 
numai pentru arborii confecţionaţi din oţel cu 
rezistenţa de rupere Între 430 ' şi 510 N/ mm2. 
Pentru arborii confecţionaţi din oţel cu rezistenţa 
de rupere mai mare de 510 N/mm~, tensiunile 
ndmisibile pot fi determinate conrorm rormulei: 

F 

_ _ ( 2R .. -5to ) 
.-1".~", ___ _ 

R. 
, (q.,2.) . .. 

in care-ra " .. este tensiunea admisibili!. detenninaHi. 
cu formulele 4.2.1-1; 4.2.1-2 sau 4.2.1-3; 

R. - reziste nţa de n~pere la tracţiune a mate-
rialului, IN/ mm!]; . 

Dacă. se fol oseşte un , . .material cu rezistenja de 
rupere mai mare de 780 N/ mm2, in calcul trebuie 
să. se ia R.=780 K/mm2. 

4,~ . 3 Tensiunile admisibile pentru zonele 
turaţiilor interzise pentru exploatarea de lunjţ.i 
durată, dar prin care se admite o trecere rapidă 
nu trebuie să depăşească valorile determinate 
prin formulele de mai jos: 

- pentru arborii eotiţ i ai motoarelor principale 
şi pentru arborii portelice: 

(4.2.3-1) 

- pentru arborii intermediari şi arborii de Im
pingere; 

, 
-r' ....... """ 1,7 .... ,,~ (4.2.3-2) 

pentru arborii cotiţi ai motoarelor care lu_ 
crează cuplaţi cu generatoarele, precum şi penlru 
arborii generatoarelor: 

(4.2.3-3) 
in care:' 

... '.a", - reprezintă tensiunile admisibile pentru 
zonele de turaţie inlerzise pentru exploa
larea de l ungă duraU; 

-r., ... - tensiunile admisibile determinate in baza 
formulelor 4.2.1- 1, 4.2.1-2 ş i 4.2.1-3, 

Formulele (4.2.3- 1), (4.2.3.-2) ş i 
(4.2.3-3) nu sint valabile în gamele de turaţii 
(0,3-0,4) şi (0.8 - 1,05) din turaţia de calcu l 
(nominaHi), in care nu se admite existenţa unor 
zone jnter~ise. 

1,.3 MĂSURĂTORI TORSIOGRAFICE 

4.3. 1* Rezultatele calcu lelor privind v ibra
ţiile torsionale trebuie să fie confirmate prin tor
siografiere. Torsiografierea trebuie să cuprindă 
regimurile de lucru caracteristice instalaţiei , in
clusiv regimul de putere maximă şi al turaţiilor 
mnxime posibile. 

n-a navele de acela~i tip care nu au suferit nici 
un fel de modificări sau inlocuiri, măsurătorile 
torsiografice se fac num ai la prima navă. 

4.3,2 Frecvenţele măsurate ale vibraţiilor 
libere nu trebuie să difere de cele calculate cu 
mai mult de 5% ; in caz contrar, calculul trebuie 
să fie corectat in mod corespunzător. 

10.3.:1 Calcu lul tensiunilor după datele de 
torsiografiere trebuie să se facă după amplitudi_ 
nile maxime ale vibraţiilor corespunzătoare părţii 
respective a torsiogramei, iar la aprecierea vi
braţiilor întreţinute fără rezonanlă trebuie f-ă
cută o ana'liză armonică a rezultatelor objinute 

. Ia măsurarea v ibraţjilor torsionale. 

ZD:-iE DE TURATII INTERZISE 

4.4.1 In cazurile in earc tensiunile efec
tiVe depăşesc tensiunile adm isibile pentru o func
tionare de lungă durată, determinate pc baza 
formulelor 4.2.1-1 ş i 4.2.1-2, se stabileşte o zonă 
de turaţii intt'rzisc. 

Zona turaţ.iilor interzise se determină 
prin egalitaten dintre tensiunile reale şi cele ad
misibile, cu mărirea turaţiei în ambele sensuri 
cu 0.03 din turaţia nominală. 

4.4.2 Cind există zone de turaţii interzise. 
precizia de măsu rare a tahometrului trebuie să 
rie În limitele ± 2,5%. 

.., 

IJ 
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5. CERINŢE SUPLIMENTARE PENTRU NAVE 
CU ZONA DE NAVIGAŢE 1 

, 
5.1 DOMENIUL DE APLICARE 

Cerinţele prezentei diviziuni se aplică 
navelor de marfă destinate navigaţieî in zona I 
şi completează cerinţele pentru navele care navigă 
in lona 2 din div. 2 ...;.- 5 a prezentei părţi de Reguli. 

5.2 LINII DE ARBORI 

5.2,1 Pentru determinarea diametrului ar· 
borelui intermediar cu ajutoru l formulei 2.2 este 
necesar ca in locul coeficicnţi lor F = 90 ş i F - 95 
să se utilizeze coeficienţii F = 95 şi F =- IOO 

5.2.2 Arborele portelice din zona lagărelor 
trebuie să fie protejat la coroziunc printr·un in · 
veliş corespunzător. Părţile dintre invelişurile 
arborelui portelice trebuie protejate la acţiunea 
apei de mare. 

5.3 PIESE DE REZERVĂ 

La navă trebuie să existe pentru fie
care lip de molor, minimum următoarele piese 
de rezervă: 

.1 pentru motoarele principale şi aux i-
liare: 

.2 

- capac cilindru - 1 bUCi 
- pompă de injecţie - 1 buc.; 
- injectoare - 2 buc.; 
- ţevi pentru injectoare - 1 complet; 
- sarnituri şi materiale auxiliare de 

eta n şare - 1 complet; 
- supapă aspiraţie - 1 bUCi 
- supapă de evacuare - I buc.; 
- lije impingătoare - 2 buc. 

numai pentru moloarele principale: 
- supapă pornire - 1 bue.; 
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1. GENERALITAŢI 

1.1 DOMENIUL DE APLICARE 

1.1.1 Prezenta parte a Regulilor se aplică 
următoarelor instalaţii cu tubulaturi utilizate la 
nave: 

.1 santină şi scurgeri; 

.2 balast; 

.3 încărcăluri lichide; 

.40 gaze lichefiate; 

:5" cu medii toxicc; 

.C 

.7 

.8 

.9 

.10 

• 11 

abur şi purjarea căldărilor; 

de alimentare şi de condensat; 

combustibil lichid; 

ungere i 

ră.cire cu apă; 

aer comprimat i 

. 12 nerisire, e\'acuarea gazelor din tancurile 
de marfă, prea plin, m1isurare; 

. 13 evacuarea gazelor arse; 

.140 ventilaţie; 

.15 lu bul at.uri deschise de eva.cuare a abu-
rului de la supape; 

.IG curăţire şi spălarea tancurilor; 

. 1i acţionarea hidrauJică. 

. 18 sisteme cu agenţi termici organici. 

Ce~inte speciale Ilfivind alte ilLStalaţ.ii cu tubu
laturi care nu sint enumerate mai sus, sint 
date in părţile respective ale Regulilor. 

1.1.2 Cerinte~tr prezentei pădi de Reguli 
referitoare la instal~ţiile de combustibil lichid, 
sint enunţate in condiţia că pentru motoare şi 

căldări se folosfşle ' COmbustibil de categoria a 
III-a , (vezi 1.2.1. partea V "Protecţia contra 
i'ncendiilorU

). Pentru diesel g'eneratoarele de ava
rie, precum şi pentru motoarele folosite pentru 
navele cu aripi port an te, se permite utilizarea 
combuslibiWor de categoria a Il-a, insă cu 
punctul de infl amabilitate ~e cel putin +43°C. 

Utilizarea combustibililor lichizi de categoria 
a II-a, indicaţi mai sus. ~i in alte scopuri, este 
permisă dadi se fau măsurile necesare suplimen. 
tare de siguranţă, care in fiecare caz concret 
formează obiectul unei examinări speciale a R.N.R 
lncăperile in care se depozitează sau se foloseşte 
combustibilul de categoria a II-a trebuie' w-nti
Jate in mod· corespunzător. Se vor lua măsuri ca 
temperatura in aceste Încăperi, in toale condiţiile 
de c:\plonlare ale nani, să fie cu cel puţin lOoC 
sub punctul de inflamabilitnte a combustibiJului. 

1.2 VOLUl\IUL SUPRAVEGHER II 

1.2.1 Principiile t::enerale privind clasifica
rea, supravegherea construcţiilor şi inspecţiile, 

precum şi cerinţele privind documentaţia teh
nică ce se prezintă spre examinare şi avizare la 
RN.R. sint expuse in part~a 1 "Clasificar~!l" 
şi in "Regulile generale privind activitatea de 
~uprawghere" . 

1.2.2 Tubulaturile se impart in trei clase • 
in funcţie de deslinaţ'ia lor şi de parametrii me
diului, conform tabelu\ui 1.2.2. Pentru fiecare 
clasă de tubulaturi se stabilesc anumite tipuri 
d e imbinări, modalită~i de tratament termic, 
regimuri tehnologice de sudare, precum şi tipu
rile şi volumul de incercări necesare. 

1.2.3 Ţevile şi armăturile destinate tuhu
Inturilor din clasele 1 şi II , armătura de fund, 
de bordaj , şi cea cu eomnnd5 de In distanţă • 
precum şi armătura instalată pe peretele de '"0-
Jiziune sint supuse suprnvegherii RN.R in pro
cesul confecţionării lor. 

1.3 TUBULATURI ŞI AmlĂTUR I 

1.3.1 Materiale, exce\t1arca ~I ulili7_nrea 
levilor şi arml\lurilor 

1.3.1.1 Materialele utilizate ' pentru execu
taren ţe\'ilor şi armiturilor şi incercarea lor 
trebuie sa. satisfacă cerinţele din partea A-X III 
.. Materiale". 

lofatcrialelele pcnlr~ ţevile şi armăturile desti
nate Il funcţiona in medii deosebit de corosive 
sint supuse examinării R.N.R In fi ecare caz. 
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, , 
DU'Un a\ia. tubulll.lurLi I .Clnsa I (-4) I Clasa II (4) I Qau IIt (4) 

Fără luare de măsurI. Cu luare de măsuri 
Medll toxice şi/sau eoro~lve speciale de precautle speciale de precauţie 

f- -
<'l (1), (2) 

MedII InrIamablle cu temperat uri peste Fără luare de rnă$ur-'. Cu luare de măsuri 
hmperatura de explozie sau cu tem- s~Cia!e de prehll\ie s~lale de pr~au\le -
peratura nI'; explozie sub 60·C, gaze <'l <'l lichefiate (3) 

A bur şi agent termic organie p> 16 sau p~t6 sau p~? şi I 1>300 1.;;300 1"170 

Combustibil 
p>Hi sau p';'IG şi p<c7 ş i 

t> 150 1,, 150 1,.;;60 

Alte medii (5), (6) 
p>40.sau p"",40 şi p..;16 şi 

1>300 1.;;300 1.;;200 

, OburvoJli.-

(1). Măsurile de precauţie pentru diminuarea s.::urgerilor posibile şi pentru limitarea urmărilor acestor S(:urgcri. '" face obiectul unei examinări speciale din partea R N R. , 
(2). Nu se utilizează pentru amoniac şi alt~ medii toxice. 
(3) , TubulaturlJe d~ 1I\cărcare-d~sci\rcar~ a mărfurilor 1ichid~ fac parle din clasa a II I-a. 
(4). p - presil1nl'l\ de calcul. bati; 

-, temperatura de calcul, ·C (ved 1.3.4.1). 
(5). Inclusiv apa, aerul, gazele, uleiul dc ulIgere, ulei;ll pentru sistemele llidrauliee. 
(6). Tubulaturilc carc nu lucread sub presiunc (scurgere, pr~ aplin, de evacuare a gazelor, aer şi de evacuare Il abllrului 

de la $upapele de siguranţă) aparlin clasei a III_a Indiferent de temperatură. 

1.3.1.2 Ţevile din oţel pentru' tubulaturile 
din clasele 1 şi II pot li executate fie prin de
formare la cald sau la rece·: fie prin sudură; 
dacă sînt acceptate de R.N.R. ca echivaleute 
celor făr? cusătura. Ţevile şi armăturile din 0t.el 
sau oţel carbon · - mangan trebuie utilizate, de 
reguLă, pentru medii a căror temperatură nil 
depăşcşte 40OOC, iar cele di,n ol.el slab, aliat medii 
a căror temperatură nu dcpăşeş ţe 500,oC. 

Utilzarea uno.: astfel de ţevi pentru 
medii cu temperaturi mai mari decit cele indicate, 
poate fi admisă numai dacă se va face do"ada 
ca la temperaturile maxime de lucru şi pe I?erioa
de de ' timp mari (de ordinul' 10· ore) oţelurile 
din care sint confecţionate îşi menţin proprietă '
ţilc mecanice şi rezistenţa la rupe.re in limitele 
p'revăzute de standardele în vigoare şi de docu
mentele de garantare ale producătorilor lor. '1 

Ţevile şi armăturile - destinate a fi 
utilizate pentru medii cu tempcraturi IllRi mari 
de 500°C trebuie să fie executat.e din. oţel termo
rezistent. AceRstă cerinţă nu se aplică tubula
t uri lor de evacuare a gazelor arse. 

1.3.1.3 Ţevile din cupru pentru tubulaturile 
de clasele I şi 11 trebuie să fie trase. 

Ţevile ş i ar.măturiie din cupru sau aliaje de cupru 
trebuie utilzate, de reglllă, pentru medii cu o 
t~mpcratura de cel mult 200°C, iar cele din alifljc 
cupr u-nichel - pentru med ii cu o temperatură 
de cel mult , 300"C. Armături le din bronz 'pot fi 
ad mise pentru medii cu o temperatură pină la 
260°[. 

1.3, 1.4 Ţcvile şi armăturile din f.ontă cu gra
fit nodul ar pot fi admise pentru tubulaturile 
de santină, balast sau mărfuri lichide care trec 
prin interiorul dublului fund sau al tancurilor de 
marfă. Utilizi\tţa acestor ţe,· j şi armăluri pentru 
tubulhturile silsrnenţ.ionate care trec prin alte 
locuri, precum şi utilizare:i lor In tubulaturile 
d in clasele II şi II I cu altă destinatie, formează 
obiectul unei examinări speciale din partea 
RN.R 
Armătura din fontă cu ,grafit nodu!ar poate li 
admisă p('nlru med ii cu o temperAtură de cel 
mult 350"C. 
Armătura de bordaj şi racordurile la bordaj pre
cum şi armătura instalată pc peretele de coli
ziune sau pe tancurile de combll sti bil ş; ulei, pot 
fi confecţionate din [ont.ă cu grafit nodular avînd 
structura [critică completă conform tabel ului 
3.\1.3.1 din partea A-X I II "Materfale". 

1.3.1.5 Ţe .... ile! din fontă )c,enuşie pot fi uti
lizate pentru tubllialuril e de marfă şi balast 
care trec prin tancurile de mtirfă la petrolit!re, 
cu excepţia tubulRturiior de balast curat care 
trec prin tancurile de marfă. 

Ţe\~ile şi armăt urile diri fonta cenuşie pot li 
utilizate şi pentru lllbulaturile de marfă presiu
nea de lucru de pînă la tii buri, care trec pe puntea 
exptlsă, cu excep\.ia capetelor lubulalurilor şi 

armăţurilor care s înt legate la furtunurile de 
Încă rc il re-descă rcarz. 

Utilizarea tevilor şi a armăturilor din fontă 'ce
nuşie pentru tubulaturile din clasa III-a cu 
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altă destinaţie, rormC31:ă ' obiectul unei ex:o.minil ri 
speciale din partea RNR. 
Totuşi, fonla cenuşie nu 'se va folosi: 

. 1 penlru ţe\'ile şi armăturile cu o tem- ' 
pcrat.ură a mediului mai mare de 220°C; 

. 2 pe~ru ţe\'i1e supl,lse şocurilor hidrau-
lice, deformaţiilor excesi\'e şi vibraţiilor; , 

. 3 pentru ţevile legate direct la iu\'elişu l 
exterior; .. 
exterior 
Jiziune; 

pentru armătura instalată pe in\'elişul 
al corpului na\'ei sau pe peretele de co-

.5 pentru armăturile aflale sub presiuM 
hidrostalică inslalate direct pe tancurile de com
bustibil şi ulei. dacă nu sint protejate la dele
ri orări mecanice înlr-un mod aprobat de RN.R. 

1.3.l.G Ţe\'ile din aliaje de all';niniu pot fi 
utilizate pentru tubulaturile prin care trec medii 
cu lemperaturi de 150°'( sau mai puţin, dacă se 
pre\'ăd măsuri pentru prevenirea coroziunii de 
contact. 

1.3.1.7 Se admite rolQsirea ţevilor din mase 
plastice in următOarele cazuri: 

. 1 la tubulalurile instala\ii1or de drenaj 
din compartimentele mici drennle cu pOmpe de 
mină; 

.2 la tubulaturile de apă care trec prin 
interiorul tancurilor de npă, cu exccpţin tubula
turii de balasl.; 

.3 la tubulaturile care servesc drept sonde 
IX'nln~ măsurarea ni\'rJului san linelor sau măsu
rarea tempernturii in magaziile de mărfuri, cu 
excepl.ia na"elor de pasageri; 

, .Ii la lubulaturile careseryesc ca portavoce, 
tuburi de scurgere sau canale de "elltilaţie, pre
cum şi pentru tubulaturile de apă ale instal:l
ţiilor de condiţionarea aerului, amplas .... te in 
interio rul compartimentelor etanlie sau rleasupra 
pun~îi de bord liber. 

'- , 
r'Q'osirea ~('silor din mase plastice in alte cazuri 
va face, de fiecare dată. obieclul unci c:\amir:5ri 
speciale din p::.rtca RN.R! 

1.~ . UI re puntile expuse dopurilc şi partca 
fiJetată a prizelor de puntc ale ţevilor de măsu
rare trebuie să fie din bronz sau alamă. UtiliZarea 
altor materiale formeaza în fiecare caz in parte, 
obiectul unei examinări speciale din partea RN.R 

I.:J.I.9 Armăturile cu autoinchidere alf! \e
vilor de măsurare de la lancurile de coml,Justibil 
trcbuie să elimine posibilitatea producerii scin
teil or. 

1.3.2 Ha1.3. de îndoi re il tC\'ilor 

Raza interioară de indoire a ţevilor de o\el, cupru 
sau aluminiu, care lucrează la o presiune mai 
mare de 5 bar sau care conţin medii il căror 

tem~ratură depăşeşte 60°C, precum şi raza de 
indoire a ţevilor destinate pentru compensarea 
dilataţiei, nu ,trebuie să fie ·mai ' nOcă de 2,5 d 1 

(d 1 - diametrul extţ{ior al ţevii). Dacă in pro
cesul indoirii nu se produce micşorarea grosi mii 
ţf"\, ji, raza indicată poate fi redusă . 
Raza interioară ~Ie indoi re a ţevilor de purjare a 
căldărilor, nu trebuie să fie mai mică de 3,5 d 
(d - diametrul interior al ţevi i) . 
R aza interioară de îndoire a tevilor destinate 
să lucreze in alle condi\ii decit cele ară.tate mai 
sus, poate fi mÎcşgratli pină la 1,5 d cu condiţia 
folosirii maşinii de ind oit ţcvi, 

1.3.3 Tratamentul termic: al ţevilor 

S.e SUpUIl tratamentului termic după .îndoire , 
in ninte de probele hidraulice, toale ţe\'ile din 
o\el aliat şi. de regulă, ţevile din otel carbon 
cu urmălqarcle deslinaţii: 

- pentru abur, cu presiunea de re
gim mai mare de 16 bari; 

- pentru combustibil , cu presiunea 
de regim mai mare ~e 10 bari; 

- penlru alte sisteme cu presiunea 
ele re.gim mai lUare de 30 bari. 
In cazul indoirii la rece, cu o rază de <1 d l sau 
m"i marc (e[l - diamelrul exterior al ţevii) 
şi in cazul indoirii la cald la o tempel':llurâ de 
850 _!)50C C, tr atamentul termic al ţevilor din 
oţel carbon nu esle o bligatoriu. 

1.3.1i Grosimea Ilcrelilor ţC"ilor 

1.3AI Grosimea s a perelelui ,e\'ii metalice 
care lucreadt sub presiunc trebuie să fie cel pu
ţin egală cu cea determinată prin formula (1.3.4. 1 

1) , (\'(',zi lii 1.3..1.2): 

11.3'<'1-1) 

in ca!'l': 

d'f1 s, 

([ - diamelrul exterior al te\'ii, [mml; 
p - presiunea de calcul, Ib:iri], care este pre
siunea maximă de lucru şi se ia egal~ cu pre
siunea maximă de deschidere a supapelor de 
,!;iguranţă. Pentru tubllialurile instalaţii\or de stin
gere r:. incendiilor C\l bioxid de carbon (dc la 
bulelii sau reuryoare pînă la yah'ulcle de lan
sa.re). "p" se ia egal cu presiunea de calcul a bu
teJiilor sau a rezervoarelor. 

Pentru lubulalurile ce conţin combus
tibil preinca12.it, presiunea de calcul treb\lie să se 
adopte ce l puţin 11 bari, co nform textului 
existent. 

t n cazuri speciale, nepreyăzule i'n Re
guli, presiunea de calcul este supusă unei exami
nări speciale din partea RN.R. 
o;:. - coeficient de reziste nţă, egal cu 1 pent ru 

ţevile trase şi pentru ţevile sudate recu-
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noscule ca echivalente cu cele trase. Pentru 
alte ţevi sudate valoarea coeficientul ui de 
rez isten ţă. formeazll. obiectul unei examinări 
speciale din partea RNR 

b - adaos care tine seama de subţ.ierea efeclivli 
a ţevii la îndoi re. Mil.fÎmea adaosului tre
buie asUel stabilită incit tensiunile in 
partea cur bată a ţe vii, datorate presiunii 
interioare. să nu depăşească tensiunile admi
sibile. 

In lipsa valorilor subţicrilor erective la îndoire 
adaosul poale fi determinat pr in formu la: 

b- ...!.... . ...!... .so !mm] 
2,5 11 

(1.3.4.1-2) 

unde R este raza medie de indoi Te a ţevii, {mm]; 

C - adaos pentru coroziune. Imm}, care se va 
lua pentru ţevile din oţel din tabelul 1.3.4.1- 1. 
iar pentru ţevile din metale neferoase. din ta
belul 1.3.4. 1-2. 

Tahelul 1.3.4.1-1 

Adaosui pentru cnro'd ll ne .C~ 111 levUI' di n fileI 

Mediul de lucru, destinaţia tubulaturli 

Abur saturat . 

Strpcntine pentru Inc4ldrca apcl uu II produ
selor Pl'trollere In tancuri 

Apă de alimentate In hutalaţHle de$ChlSc 

Apă de alimentare In h15taloţlile InChille 

purjnrca căldărilor 

Aer comprimat .... 

Sisteme llidraullce (de ulei) 

Ulei de ungere 

Combustibil 

Tubulalurl de IncArcare 

Gaze liehdia!e 

Tubulaturl pentr\l alle1\t frl gorlflc 

ApA d.ulcc 

Nr.M. : 

I ClllImj 

0,8 

2.0 

O,, 

1.5 

1,0 

0,3 

0 ,3 

1,0 

2.0 

0,3 

0,3 

Q,8 

1) Oad ţevile au proteetie sigur .... Ia aprecierea R N R 
adaosul de corozlulle la grosime poate fi redus cu ccl 
mult 50%. 
2) fn cazul utilltlirli ţevilor dlu oie1 aliat special 
rezistent la coroziullC. adaosui C puate fi redus la zcm. 
3) Pentru ţ ev ile care trec prin tancuri. "alorile tabelare 
trebuie să fie sporite cu adaosul p<:ntru corot iUneR da
toraU Influenţei m·t;dlulul :mll>lanţ, a c,;'irui valoare se 
la pentru respectivul mediu pe bata tabelulul Ge m:ll 
IUS. 

Tabehll 1.3.4. 1-~ 

Adaosul pentru eoro:r.lune .C~ la j.vlle din eupr lt , 1 all I J. 
de cupru 

Matcr~lul ţcvll I Cllmn) 
I 

CUp"l. alamă " alte ::tU_je llst-mănătoare. 
precum şi aliajc de cupru-cosltor. cu ex-
frp1ia aliajl"ior care CO I}ţln plumb .. ....... 0,8 

Aliajc de cuptu-nkhd (cu conţinut dc nichel 
;1010%) 0" 
1 

1\'016: 

!n cnul folO$iril ţcvilor elin aliajc specinle rc~lstente 
111 Nlrozi~n~. adao$ul C poale fl redu$ la tcro. 

fJ - tensiunea admisibilă. (N/ mm! ). 

Pentru ţevile din oţel.carbon şi oţel aliat, se 
ia egală cu cea mai mică dintre urmăloarele 
valori: 

R • . R,LII 11.1:- . Hpl/;-
2,i' 1, 8 ' 1.8 1.0 

unde: 
Rm este rezistenta de rupere, (N/mm2 ): 

R"J. - limita minimă de curgere sau limita de 
curgere convenţională RpO'I /. la temperatura 
de calcul. IN/rom!); 

R./:- - limita de rezistenţă de lungă duraU 
pentru 100 000 h, la temperatura de calcul. 
[Nfmm2

); 

Rpl/J - 1 % din limita de fluaj pentru 100 000 h, 
la temperatura de calcul. IN/mm~ ). 

Reducerea mărimii coeficientului dc siguranţă 

formează ohiectul unei examinări speciale din 
partea RNR 

Ca temperatură de calcul t pentru determinarea 
rezistenţelor admisibile, se ia temperatura ma
ximă a mediului din interiorul ţevilor. In cazuri 
speciale, valoarea temperaturii de calcul for
mează obiectul unei examinări speciale din partea 
R.N.R 

Folosirea rezistenţei de lungă du rată şi "' limi
tei de fluaj pentru alegerea valorii tensiunii 
admisibile nu este obl igatorie. 

Tensiunile admisibile pentru ţevile din oţeluri 
inalt aliate formează obiectul unei examinări 
sr~cialc din partea RNR 

Pentru ţevile din cupru şi aliaje de cupru CT- se 
determină conform labe lului 1.3.4. 1-3. 

[n ca zul in care se folosesc ţevi avînd o toleranţă 
de fabricaţie negnli'fti, gn?simea $1 a peretului 
ţevii se va determin:! cu formula: 

, ,,---
• 1 _ _ _ 

100 

(1.3.4.1-3) 

/ 
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Tabelul 1.3 ..... 1-3 

Tensiunile Ildmblblle pr.nlru tevi d in eUl'fu ~I nliHJe d in cupru 

1 
$t"" d, \;v'"',-I 

R~7.15teJl\1l 

1 

Temperatura mcillllrul, ·C 

1 
M.attrlnllll ţevilor 

minimă de 

1 IlOO [ 125 1 >50 1 1'00 1
225 I 250 

rupcrr, 50 75 t75 
(Nfmm') 

e') I (2) I (3) I (') I (~) I (') I (') I (8) I (O) I (10) I (II) I (12) 

Cupru tn stare rc<:oapU ~20 .. H 40 40 " " 19 - -

Bront de .aluminiu In stare rc<:oaptă 220 " " " " 78· 51 25 - -
Aliaj dr cupru·nlchel In stare rc<:oapU 270 G9 G9 " " " " 59 " " I 95/5 ş i 9OjlO -

Aliaj dr cupru-nichel tn stare recoopU '00 81 " " " " " 70 " 66 I 70/30 

."'·oM: 

') Valorile Intermedlnre se tlctcrmim'i prin Inttrpolore lini:ml. 
1) Ptr\tru materlalelc nemenţiono.lc In tobel, retlslcntcle ildmlsib!le fac obiectul UJlel eXIl-nin.lri speciale din pa-tCIl 

n .N.R. 

tn care; 

.<; este grosimea perE'tului ţevii, calculată cu 
formula (1.3.4.1-1), Imm}; 

a - toleranţa negativă a grosimii ţevii, in %. 
1.3.4..2 Gros im ile pereţilor ţevilor din oţel, 
cupru şi aliaje de cupru lrebuie să se ia in orice 
caz cel puţin e~ale cu cele indicate in tabelu I 
1.3.4.2. 

1.3.4.3 La determinarea grosimii p{'reţi!or din 
matNlal plastic, tensiunile admisibile trebuie să 
fie puse de acord cu R.N.R. 

1.3.4.1, Schimbătoarele de căldură şi reci
pientele sub pres iune folosite in instalaţii, tre
buie să corespundă cerinţelor părţii X "Căldări, 
schimbătoare de că ldură şi recipiente sub pre
s iUJIe" din Regulile pentru clasificarea şi co n
strucţia na\'elor maritime. 

.t tmbi nă ri sudate cap la 
cap cu pătrundere completă pe 
adincime, cu măsur i speciale 
pentru as igurarca calităţii rădă
cinii cordonului de sudură. 

.2 Imbinări sudate cap la 
cap cu pătru ndere completă pe 
adincime, fără măsur i speciale 
pentru asigurarea calităţii rădă
cinii cordonuluÎ de sudură. 

.3 1mbinări cu mufe su
date (cu bucşe) 

.t. Imbinari cu mufe file
tatC'. 

pentru orice 
clasă şi orice 
diametru 
exterior 

pentru 
clasele II şi 
I II de orice 
diametru 
exterior 

pentru clasa 
1 Il de orice 
diametru 
exterior 

pentru 
clasa I I I 

""Ţ-

I 1.3,5 I' rot eet in tub ulatllrilor contra s llpr~-

eu diametre 
exterioare 
,,57 mm, 
cu excep:ţia 
tubulaturilor 
pt. medii 
fierbinţi 

r 

presiun ii 

1.3.5.1 Tubulaturile in care se poate pro
duce o presiune care să depăşească presiunea dc 
calcul trebuie să fie prevăzute cu dispozitive 
de siguranţ.ă care să preintimpine posibilitatea 
depăşirii acestei presiu ni in tubulaturi. 
Nu se adm ite evacuarea liberă a combustibilului. 
şi a uleiului de la supapele de siguranţă. 

1.3.5.~ Dacă pe tubulatură se prevede UD 

retluclor de presiune, atunci după el trebuie mon
lat -un manometru şi o supapă de siguranţă. 
Se admite executarea unei derivaţii de ocolire 
a reduc loru lui d e presiune (by-pass). 

1.3.& Imbin1i riJe tubulaturilor 

1.3.&. 1 fn funcţie de clasa tubulatu rilor se 
ad mit următoare le tipu ri de imbi n ări fără rlanşe: 

.5 Imllinări cu ştuţuri. pentru toale 
clase le cu 
diametre 
interioare 
,,32 mm 

1 mbinări cu mu re sudate. filetate sau cu ştuţuri 
pentru diametre mici şi orice clasă , precum şi 

alte tipuri de imbinari Cără lIanşe de orice dia
metru, pot fi adm ise cu acordul special a l R.N.R. 
in funcţie de destinaţia tubu laturi lor. 

1.3.(j.2 1mbină rile cu f1anşe ale tubulat uril or 
trebuie să corespunl:'-ă tipurilor ind icate 1n fig. 
).3.6.2. 

I 
I 

\ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

\ 

\ 
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Tabelul 1.3.4.!. 

Grt»lmu minimi a peretelui ţevilor, [mml 

din otel 

Tuhulaturlle Tubulaturile Tubulaturil!! Tubulaturile d, drenaj, Tubulaturile InstalallilOf 
Instalalillor d. aerisire, IW'ntru apa de aerisire, prraplin şi de sUru Incendiu cu 

Dlametrul cu eXceptia de preaplln din afara mi~i\lrarr carc tre<: prin bioxid de carbon 
Din Din exterior, celor arAta- " de mbu- bordului (de tancurile de balast ,i de cupru aliajt 

(mm) te In coloa- ra~ ale tan- drenaj, h3.. combusUbil : tubul_turilc de 1:1. bute- d, la val- d, nele 3,4,5, ilor structu- lasi, r"clre. de balUl care trec prin Hl sau re- vulele d, G $1 7 nit de stins In- tnncurile d, rombustibi l cupru 

ccndil, etc.) I şi tubulaturile de com-
zcrvoare lan5llre pin! 

bustibll care trt'C pril1 hn. pInA la val· la ajullljl'le 

curilt dl' balasl vulde de de evacuare 
lansare 

I (5 I --
I 3 • , O 7 8 9 

I 
I 

, 
Sub 8 I - - - - - - -

8 1,2 

I 
- - - - - I 0,8 

10,2 1,0 - - - - - I 0,8 ," 1,6 - - - - - . 1,2 1.0 
13,5 1,8 - - - - - 1,2 1.0 
1G 1,8. 

I 
- - - - - 1,2 1,0 

17,2 1,8 - - - - - 1.2 10 
1':1,3 1 ,8 - - - - - 1,2 1,0 
20 2 - - - - - 1.2 1.0 
21,3 2 - 32 - 3,2 2,6 1,2 1,' 

" 2 - 32 

I 
- 3,2 2,0 1,' 1,2 

26,9 2 - 3,2 - 3,2 :l,r. 1,' 1.2 

'" 2 - 3,2 - 4 3,2 1,5 1,2 
33,7 " - :1,2 

I 
- 4 3,2 1,' 1.2 

38 2 I 2,5 3,6 6,3 4 3,2 1.' 1.2 
42,4 2 2,5 3,6 6,3 4 3,2 1,5' P 
44,5 2 2,' :',r. (,,3 4 3,2 1.' 1,2 
,18,3 :r.3 2,' 3,' 

I 
0,3 4 3,2 2,0 1,5 

51 2,:'1 2,5 4 6,3 4,5 3,6 2,0 1,' 

" 2,:1 2,5' , ',3 4,,5 3,6 2,0 1,' 

" 2,3 2,5 • 
I 

6,:\ 4,5 3,0 2,0 U 
60,3 2,3 3,2 4 6,3 4,' 3,6 2,0 1.5 
fi3,5 2,3 3,1: 4 6,:1 5 3,6 2,0 1,5 
70 ,2,6 3,2 4 6,3 5 3,0 2,0 t,5 
76,1 2,' I 3,2 4,5 6,3 , 3,0 2,0 1,' 
82,5 2,0 I 

3,2 4,5 fi,3 5,0 4 2,0 1.5 
88,tI 2,0 3,2 4,5 7,1 ',6 4 2,5 2,0 

IOt,6 2,1) >1,5 4,5 7,1 , 0,3 4 2,5 2,0 
108 2,0 4,5 4,5 7,1 7,1 4,5 2,5 2,0 
t 14 ,3 3,2 4,' ',5 8 7,1 4,5 2,' 2,0 
m 3,2 4,5 4,5 8 8 4,' 2,' 2,0 
133 3,6 4,;, 4,5 8 8 5,0 3,0 2,5 
139,7 :l,6 4,5 4,5 8 8 5,0 3,0 2,5 
152,4 4 4,5 4,5 8,8 8,8 5,6 3,0 2,5 
15. 4 4,5 4,~ ',8 8,8 ,,O 3,0 2,5 
168,3 4 4,5 4,' 8,8 8,8 5,0 3,0 2,5 
177,8 4,fi 5 5 8,8 - - 3,0 2,5 
103,7 4,5 !,\,4 5,4 

i 
8,8 - - 3,5 3,0 

219,1 4,5 ~ ,9 5,' 8,8 - - 3,5 3,' 
244,5 5 6,3 6,3 ,8 - - 3,' 3,' 

NOTE, i! 
1) Dlimflrfle ,1 gr05!mLle If\'Uor indicale In tabel $e pot ad9Plll pe baza dimensiunilor slantlard cele mai apropiate 
) Val~rile date In tabel nu trebuie si fiI' m:1rite cu toleranţa de fa briure negativi 

t&l\dolr'. 
1, grosime SIIU cu StlbUerfa la 

1) Tabelu 1 n\l se 
putea R.N,R. 

aplică la ţevile dlu olfluri inoxidllbill', a le l'1lror grosimi 1" oblcetul tind examln5.r i speel:lle din 

t) Dlld ţevile sInt dotate l'U o prolfclle sigur~, alunci la aprecierea R.N.R., groslmile ţevilor menţionate In coloane le 
3, 4 ,1 5 pot fi rfdu$.C cu ccl mult 1 mm, 
.) Grosimile date tu coloanele 3 şi 5 pentru 
t:mcurijor pentru care sint uf5t1nate, 

ţevile tie sondA se referi la porllutlile ţevilor, care sint dispuse In ar~ra 

t) Pentru ţevile cu ImbinAri metate, grosimea peretelui este datA pentru 80ulmea minhnl III p.rte~ filetaUi' a ţevII, 

') Groslmlle' date In coloande (j şi 7 sint valabile pentru ţevile tlneate la Inter ior, 

t) Gr?slmile minime ale pereţilor t ubulaturilor de ~ren:lj şi de baJast, care trec prin lancurile adinci, precum ~I 8,0 si· 
mile pereţilor tubulaturllOf de lndrcare, fac obIectul unei exa:n\n1r1 $pcelale a R.N.R. 

• ') Tabelul nu ae aplică tubulaturllor de evacuare il bazelor arse, 
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TIPURI DE !MBINĂRI CU FLANŞE 

. ~ . 
A 

~J' ~ 
--O E F 

I "Fig. 1.3,6.2 

Dimensiunile flanşelor trebuie să corespundă stn n~ 
dardelor in , ' igoare, coordonate cu R.N.R. 
Alte i' tipuri de 1mbinări cu f1"nşe se admit cu 
acordul sp.ecial al R.N.R. 

.. Kotă"; La imQinarea conică ri'ctal~ 
de tipul D. diametrul e,xt~rior ;II părţii filetale 
a ţevii nu trebuie să fie cu mult mai mic decit 
diametrul e:xt~rior (maxim) al păqii nefiletate 
a ţevii. 

Dacă este necesar trebuie s1i se efectueze văIJ\1i~ 
rea. ţevii după montarea nanşci. . I \ 

1.3.G.3 Alegerea tipului ÎglbinăriloT cu flan
ŞA! in funcţie de , clasa lubulaturii trebuie să 'se 
facă in confg~mitate cu tabelul 1.3.6.3 . 

1 3.G • .( 1\1 lcrialul garnit~rilor trebuie să rie 
rezistent la • tţîunea mediului ce ti'cee prin tu
bulaturi . 
Garniturile montate la 1mbin3.rile tubulaturii 
de combustibil trebuie s3. asigure etanşeitatea 
la temperatura mediului de c«:,' puţin 120· C. 

1.3.6.5 Tipul şi construcţia racordurilor fle 
xibile {olosite În instalaţiile enumerate la 1.1.1. 
\'or fi aprobate de R.N.R 

Sînt admise racorduri flexibile sub 
rormă de elemente de intercalare gata fabricate. 
avind la cape.te detalii de prindere (rIanşe sau 
ştuţuri). Aceste racorduri vor fi dispuse in locuri 
bine \'izibile ~i u şor accesibile. 

Pentru izolarea racordurilor flexibile 
In insta l aţiil e de combustibil, de ungere, de ra
cire cu ap!i şi de aer comprimat trelmie sA fie 
prevăzute \'alvule de inchidere amplasate astfe l 
Incit să se asigure posibilitatea h\locuirii racor
dului flexibil fără :.coaterea din funcţiune a al
tor consumatori din instalaţia respectivA. Pentru 
racordurile flex ibile utilizate in instalaţii supuse 
supravegherii RN.R, la bordul na\'ei trebuie să 
existe un complet dc r~corduri f1.exibile de rezervă 
cite unul de fiecare t ip şi dimensiune. 

Racordurile flexipile tr~buie să fie re
zistente la foc in cazul utilizării lor in urmă
tonrele tubulaturi; 

- tubulaturi de combu·stibil şi ulei; 
, - tubu!aturi des tinate âcponării uşi-
lor etanşe ra apă; 

- tubulaturi (egate cu deschi'derile 
din învelişul exterior al corpului; . 

- tubulaturi destinate ' pentru "alte 
produse petroliere inflamâbile dacă deteriorarea 
racordurilor ar putea crea pericol pentru navă 
sau oameni. 

Un astfel de racord flexibil se ' -consi4 
deră rezistent la 'foc dacă rezistă la lb tempera-

'" 
Tabtlul 1.:U.3 

" 
, , 

I 
Medii to:dee sau 

I I 1 

,. • 
Clasa levii «Ifozivc (4), medii Ulei de ungere Abur (3) şi IIgcn\i Alte medii /':! 

InHampbllc (.a),gaze şi combustibil ter?,lci orgnni tl (I-~! , 
Iiehcflate 

, I I A, B (6) A, B 

, I 
A, B. (6), I A, B 

II I .J>,.. B.
I
(; A, B. C, E (7) A, B, <;:, D. E (5) 

l' , • A, D, C, E III - A, B, C, D, E A, 8, C, D. E. F (2) 

.' ObJerDa/if : , " , " 
I Inclus;y apa. !jer, gate, ulţj pentru il\~ala\H1e hidraullce. , 

" 
, 

2 Tipul F num nl pentru tevile de apă şi tublliaturi cu capetele deschise. 
". 3 Ooar tIpul A. dacă preSlunţa d~calcul depăşeşte 4QO"C. 

4 DOi( tipul A, dat;!I. pruilmea de call;u] dcpMeşte 10 barl. 
, 5 Tip\lrile D şi E nu trebuie 511 se utilizeze, dată temperatura de calcul dcpll.$qle 2SO'C. 

,i • 6 Tipul D n\(ma( Pt'ntru lub\\laturlle cu di:unl'tru l utdior 150 mm. " .. 
7 Tipul E doar pcnlrll,lcmpcratura de ca.lcul. < 1!10'C şi presiuma de calcul < 16 barl. " I , 

• _. 
1lI - 1010 

\ 
I 
I 
I 
I 
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tură de 800eC pe durata li. 30 min. timp in care 
prin el circulă apa la o presiune egală cu pre
siunea de lucru (dar nu mai mică de 5 bari) şi 
temperatura la ieşir~ de aprox. 80"C. Raco rd ul 
Î ş i va menţ ine f'tanşeitalea in timpul incerdrilor 
ulterioare la presiunea de calcul. 

In instalaţiile hidrau lice de a cţ.ionare 
a cifmei, acolo unde esle necesară mobil itatea 
imbinărilor, se admite utilizarea racordurilor fle
xibile de un tip aprobat de R.N. R. 

\- La alegera materialului se va ţine 
cont de lichid ul utilizat in instalaţie, de presiune, 
de temperaturaă şi de condiţiile mediului ambiant. 

~ Presiunea de rupere a racorduilor 
flexibile trebuie să depăşească cel puţjn de 4 ori 
pres iunea d~ ---

Lungimea racordulu i flexibil se va 
s tabili in funcţie de lungimea necesară pentru 
a asigura mobilitatea imbin~rilor şi funcţionarea 
normală a mecanÎSlnf"lor, 

1.3.7 JUetode de control nedistrut':li\' 

Incercarea prin metode nedÎstructÎve a cusliturilor 
suda le tr4!buie să corespundă cerinţelor din par
tea A-XIV ,.Sud arca". 

1." ARMA. TURA DE PE TR:\. SE U 

1.'-'. t Construcţia 

1.'-'.1.1 Capacele valvulelor cu diametrul nD
minal pesle 32 mm trebuie s3 fie fixate de corpu l 
lor cu şuruburi sa u prezoanc. 
Valvu lele cu dia metrul nominal pină la 32 mm 
inclusiv , pol avea capace fiktate blocate ('ores
punzăto r. 

Piu\iţa capului robinetului trebuie să fie asi~u
rată impotriva deşurubării prin manipularea rob i
neluluL 

1.'-.1.2 Armălura cu comandă la _ dista nţ!i. 

trebuie să aibă şi o acponarea manuală l ocală. 
independentă de cOJllanda la d istanţă. In aIară 
de aceasta. penlru valvulcle care conform pres
cripţiilor din Rf"guli trebuie s1\. fie cu comandă 
l~ dislanţă , actionareaJllanuală a valvulelor nu 
trebuie să scoa tă din funcţiune comanda la 
distanţă. 

Dacă valvulcle stnt prevăzute' cu comandă la 
distanţă , conslrucţia lor trebuie să fie astfel in
cit, in cazu l ieşir ii din funcţiune a comenzii la 
distanţă, va lvu lele să rămînă intr-o poziţie care 
să nu pună nava in s i tuaţie periculoasă sau să 
se IntoarcA s ingure in această poziţie. 

1.4.1.3 In s istemele cu comandă la distan\ă 
ale valvulelor amplasate in Înterioru~ tancurilor 
de marIă, nu se va utiliza aerul comprimat ca o 
sursă de energie. 

"'-'.1.'-' In cazul adoptării unui s iste;;' hidra 
utic de comandă la distanţă a va lvulelor din inte
rioruL tancurilor de marfă, se va prevedea al 

doilea mijloc de com~ndii pr in intermcdiul unei 
pompe manuale conectate intr-un loc corespun~ 
zător la sislemul hidraulic 4 e comandă a fiecărei: 
"alvule sau dirf"ct la lubulatura sepa rată a meca
nismului de aC1-ionare. 

1.1,.1.5 Tancul de_ consum pcntru deservirea 
sistemului hidrauJic de comandă a valvulelor 
din interioru l tancurilor de marfă, trebuie să (il". 
amplasat mai sus de nivelul superior al tancur i
lor de marfă, atit cit aceasta este practic posibil. 
iar toate tubulalurile sistemului hidraulic vor 
fi introduse in tancurile de marfă pri n partea 
superioară a aceslora. -
Tancul tie co nsu m trebuie 51\. rie prevăzut cu un 
tub de :\eris il'c dotat cu armătură de reţinere a 
flăcării ş i scos pe o punte deschisă intr-un loc 
s igur. 
Tancul de co nsum va ri prevăzut cu semnalizarea 
optică ş i acustică "il nivelului inferior al lichidu
lui in tanc. 

1.4.2 Marcarea n rmălurilor 

1.4.2.1 Fiecare valvlllă de inchidere trebuie 
prevăzuU cu o plăcuţă fixată la loc bine vizibil. 
cu o inscripţie clară care s1\. indice destinajia ei. 

1.4.2.2 ArmHuriie cu telecomandă trebuie 
să aibă In poslurile de comandă plăcuţe care să 
indice destinaţia lor. precum ş i indicaloare pen
tru poz i ţia ,.deschis", "Închis". 

Dacă telecomanda serveşte numai la inchiderea 
armăturilor, montarea indicatoarf"lor nu es le ob
ligatorie . 

1.Ji.3 Amplasarea. ş i mOllhlrta arm:'lturil or 

1A.3.}/ Armăturile montate pe pert'ţii eLanşi 
~e vdf ' rr.xa cu prf".zoane Inşurubate in f1an şe din 
oţel sudale pe peretele etanş S:'lU se ya monta pe 
ştuţurile trteerilor prin peretii etanşi. Orifici ile 
pentru fixarea prezoanelor in f1anşe sudate nu 
trebuie să slrăbată aceste f1anşe. , 
l.1i.3.2 Armătura cu un diametru mai mare. 
de 10 mm, instalată pe _ traseul unei lubulaturi 
din mase. plastice se va fixa la elementele de 
construcţie ale corpului navei, 

1.5 Cl-IESOANELE PRIZELOR DE 
FUND ŞI CHESOANELE PENTRU 
GHEAŢ.\. VALVULE DE FUND 
Ş I DE BORDAJ. DESCHIDERI Il'< 
INVELlŞUL- EXTERIOR 

1.5.1 Cht'~oanele priulor de hmd şi clte_ 
soanele pentru !Jlu'aţă. 
Annătura de fund ş i de bordaj 

1.5.1.1 Nici un clement al valvulelor de 
borda~ inslalate sub puntea percţil o r etan şi, pre
cum Ş I n ici u n element al valvulelor de fund 
nu trebuie să fie executat din materiale usor
dislruetibile in caz de Încend iu. 
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1.5.1.2 Tijele ~i piesele de inchidere ale ar
măturil or invelişului exterior trebuie executate 
din materiale rezistente la coroziune. 

U'i.I.3 Armătura de aspiraţie a apei din 
.afara bordului trebuie să fie amplasată pe che
soanele prizelor de fund sau pe chesoanele pentru 
gheaţă. 

Trebuie să fie prevăzută posibilitatea de acccs 
In interiorul chesoanelor prin grătare demontab ile 
sau guri de vizitare. Dacă in acest scop cheso nul 
pentru gh eaţă este prevăzut cu o gaură de vizitare. 
ea trebuie să fie amplasată deasupra liniei de 
incărcare. 

La nuvele de lungime mai mică de 
20 m armăturile de aspiraţie a apei de peste 
bord pot fi instalate fără chesoa ne conform 
1.5.1.9. 

1.5.1.4 La navele cu întărituri pentru gheaţă 
unul dintre chesoane trebuie sâ fie pentru gheaţă. 
Construcţia chesoanelor pentru gheaţă trebuie 
să asigure separarea eficientă a gheţii şi evac ua
rl'a aerului, in vederea funcţionării s igure a in
sta l aţ i ei pentru apă din afara bordului. 

1.5.1.5 La navelc cu întărituri pentru gheaţă 
chesoanelc prize lor de fund şi chesoanele pentru 
glleaţă, precum ş i armătura de bordaj, montată 
mai sus de linia de încărcare , trebuie să fie 
prevăzute cu încălzire. 

1.5.1.6 Toate orificiile de · evacuare din bor
daj se vor prevedea cu dispozitive s igure in 
funcţionare. care să nu permită pătrunderea 
accidentală a apei in interiorul navei. 

1.5.1. 7 Or.ificiilc din hordaj de aspiraţie şi 
de e\'acuare a inslalaţiilor cti tubulaluri ale ma
~inilor principale şi auxiliare. amp lasate in incă
perile de maşini. trebuie prev!l.zute cu valvule 
obişnuite sau valvule cu sertar, cu comandă lo
cală. UŞOI" accesibile. Dispozitivele de comandă 
trebuie să aibă un indicator care să arate dacă 
val\'ula este deschisă sau închisă . 

Valvulele de evacuare din borduri trebuie să 
fie de tipul Cll Inchidere şi reţinere. Cu acordul 
R.N.R. o astfel de \'alvuIă poate fi inlocuită cu 
o valvula de reţinere sau cu o buclă a tubula
turii ridicată mai sus de cea mai inaltă linie de 
Incărcare. 

1.5.1.8 Dispozitivele de com'andă ale arml'i.
turii de fund pentru aspiraţie trebuie sl'i. fie am
plasate in locuri uşor accesibile şi să fie prevă-
7. ule cu indicatoare eare să arate dacă va lvula 
este deschisă sau Inchisă. 

La nave le de pasageri, aceste dispozitive trebuie 
să rîe amplasate deasupra nivelului paoiului 
încăperii de maşini. 

1.5.1.9 Armtitura de {und şi de bordaj tre-
buie montată. de regulă. pe f1anşe suda te. 
Se admite instalarea armăturii pe. ştuţuri suda
te, cu condiţia ca acestea să aibă o rigiditate 
corespunzătoare ş.i Ci lungime pe cit posibil mai 

mică. Grosimea acestor ştuţuri trebuie sli fie 
egală cu grosimea minimă a Inveli:tului exterior 
al corpului la extremiUţile navei; tot,,!şi nu se 
cere să fie mai mare de 8 mm. 
Orificiile pentru prezoanele de rîxare nu trebuie 
să treacă prin lnvelişi ele trebuie să se termÎne 
In f1an şa sudată. 

Nu se admite folos irea garniturilor din plumb 
sau din materiale uşor distructibile in caz de 
incendiu. 

t.5.1.10 ' Armătura de bordaj a tubulaturilor de 
purj are a căldărilor trcbl)Îe să fie montată pe 
flanşe sudate. Pe partea exterioară a învelişului 
trebuie . sudat un inel de protecţie. 
Armătura trţbuie să aibă pe f1anşă un guler care 
să Ireacă prin flanşa sudaU, prin inveliş şi prin 
in('lul de protecţie. Acest gu ler nu este obliga
toriu la arml'i.tură, dacă există un guler pe flanşa 
suda tă . 

Ui.2 OrifieÎi In inveliş ul exterior 

1.5.2.1 Numărul de orificii din învelişul ex-
terior trebuie să fie minim. Tubulaturile de scur
gere trebuie racordate, pe cit pos ibil, la orifiei i 
de evacuare comunl'. 

1.5.2.2 Amplasarea orificiilor de aspiraţie ş i 
de evacuare in î nvelişul exterior al navei trebuie 
să Îndeplinea scă următoarele cerinţe: 

.1 să l'xcludă posibilitatea aspiraţiei a-
pelor reziduale. ce nuşi i ş i altor impurităţi , cu 
pompele pentru apă din afara borduluii 

') să excludă ! posibilitatea pătrunderii 

apelor rezidulll'! şi de scurgere in încăperile navei 
prin bublouri, precum ş i tn bărcile de sa lvare 
ş i plule, la lăsarea lor la apă. 
Dacă nu es le posibilă rcsp~ctarea prescripţiilor 
de la 1.5.2.2.2 orifici ile de evacuare trebuie 
prevăzute cu dispozitive corespunzătoare care 

'să impiedice pătrunderea apelor de scurgere In 
încăperile nave i, în bărcile de salvare şi pE! plute. 

1.5.2.3 Orific iile in învelişu l exterior al che
soanelor prizelor de fund şi de gheaţă trebuie pre
văzute c~ grătare de protecţie. tn loc de grâ
tare se admite executarea unor orificii sa u fanle 
in corpul navci. Aria totală a orificiilor sau fan
telor trebuie să fie de cel puţin 2,5 ori mai mare 
decit a ria secţiu nii valvulelor prevăzute pentru 
aspiraţia apei din dara bordului. 
Diametrul orificiului sau lăţimea fantei in grălare 
sau lnvelişul exterior trebuie să fie de circa 20mm 
Grătarele chesoanelor prizelor de fund trebuie 
să fie prevăzute cu dispozitive pentru suflarea 
lor cu abur. cu apă sau cu aer comprimat. Pe 
tubulaturile de sulfa re trebuie să fie prevăzute 

valvule de reţinere-inchidere. Presiunea aburului 
sau aerului co mprimat in instalaţia de suflare 
nu trebuie să depăşească 3 bari. 
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·IMrteâ:VIl - ' InstaJQţii cu tubulb.turi 

\~:, ',i MONTAREA 'l'I3BU[,ATURILOR 

LEU Cf!rin'te 9~nefa~e 
''.' i 

1.G.1.1 ,' Fixare:r ' lubuhituril/)r se va face a~t· 
fei ' Incit să' nu p"rodu c'ă in hibulaturi' tensiu'ni 
mari datorate dilalărilor termice: deformării cor· 
pU\{IÎ pr,ecum ş i din cauza v ibraţiilor. 

1.6.1.2 iubulaturile instalaţîilor şi canalelo,r 
de ventilaţie trebuie să aibă, acolo unde este 
cazul. disppzitivc de eVacuare sau de purjarţ. . a 
mediului de lucru sau a umezelii, ~ 

Trebuie să fie prevăzute măsuri constructive 
pentru a preveni deteriorarea construcţiilor cor
pului şi a utilaj.elor cu produsele de purjare", . 

1.G.1.3 Tubulalurile care transportă fluide 
calde şi.care nu o mare intindere de-a lun!{ul na
vei trebuie prevăzute cu compensatoare de dila~ 
taţie sau cu un număr su ficient de curburi ca're 
să asigure nuto~ompensarea tubulaturii. 

1.&.2 

1.6.2.1 

Trecerea tubulatnri lor prin elemente 
de construcţie etan~f! la apă 

Numărul tubulaturilor care trec prin 
pereţii etanş i trebuie să fie minim. 

1.6.2.2 Prin peretele picului prova, sub pun~ 
tea bordului liber, poate treee numai o singură 
tubulatură pentru operaţiile care se execută cu 
lich idul aflat in picul pr6vj. 

Docă tubulatura este montată In exteriorul du~ 
blului fund. ea va fi prevăzută cu o valvuli'i. 
d(' inchidere sau cu o valvulă cu sertar, montată 
pe peretele din partea ricului prova, acţionată 
de pc puntea de bord liber. 

1.6.2.3 Trecerea tubulaturilor prin pereţi de,s
pftrţit9ri etonşi. Plin punţi ş i alte construcţii 
etanşe trebuie efectuată . folosind manşoane de 
tfecere sudate. flan şe sudate s,au alte îmbinări 
care să asigure etanşeitatea construcţiei. . 

Orificiile pentru prezoanele de fixare nu trebuie 
sA. treacă prin construcţii etanşe la apă, ele fre~ 
buie să se termiJie in f1anşa sudată. . 

1.6.2.... La trecerea " tubulat~rilo~ din rhate
riaI,e plastice prin pereţi etanşi sau pu nţi care. 
~elh}li(ea.d compartimente etanşe, în locurile de 
trecere ale acestor ţev i trebuie montate valvule 
cu dispozitiv de comandă amplasat deasupra 
punţ ii de bord liber. Valvulclc . trebuie să fie 
din oţe l sau din alt material echivalent din punct 
de vedere al rezistenţe i la foc. 

1.6.3 Instalarea tubulaturilor in tancuri 

1.,6.3.1 Trecerea ţubulaturilor de apă pota~ 
bilă şi de apă de alImentare' a d.ldărilo~ prin 
tşncurile de combustibÎl sau de ulei. precum şi 
trecerea tubulaturilor de ('ombustibil sau de lflei 
prin tancuri de apă potabiHi sau de alimentare 

â căldărilOr. se admite numai!!fn ' tunele etanşe1 I:a 
'pi'odu~e petrdliere. caie Săl constituie ' o p'tirte 

'-..C.9nstructivă a tancurilor. r' . .,~ -1" 

T~a Câră lUACI 'prin tancuril~ (le combustbil 
a \ubulaturilor pentru apa din ) afara bqrdu!ui, 
precum şi a tuburilo~ J. de aerisire. a sondelor ş,i 
a tubulaturilor de prea plin se admite cu cQo,diţia 
utilizării ţţvilor trase făr~ îmbinări demon labile 
tn interiorul acestor tancurL. • 

1.0.3.2 La tubulaturile cl\re trec făr1\. tunel 
prin tan curi : con'lpe nsatoa"re le de dilatare, atunci 
cind sint necesare, vor fi extcutate prin ind6irea 
ţevilor propriu~zise in interiorul tancurilor. 

1.6.3.3 rnsta1a.rea lubulâturilor pe navele pe~ 
troliere trebuie să îndeplinească cerinţele de la 
4.2. 

1.6./0 JnstllJarea tubulaturilor in m:lgaziiJe 
de mă.duri şi alte Illeăperi 

1.GAI Tubnlaturile care trec prin magaziile 
de mărluri, prin puţurile lanlurilor de ancoră 
sau prin alte încăperi in care există pericolul 
deteriorări{or mecanice trebuie protejate cores~ 
punzător. , 
1.6 ..... 2 Cu excepţia tubulalurilor de drenaj. 
~e regulă, nu se admite instala~ea ' în magaziile 
de mărfuri a tubulaturilor de combustibil, de abur 
şi de apă. precum şi a tubulaturilor de presiu ne 
ale dispozitivelor cu acţion area hidraulică. 

tn cazuri excepţionale care urmează a fiexami
nate in mod special de RN.R. , instalarea acesto r 
tubulaturi poate fi admisă in tunele sau cu COll~ 
diţia folosirii ţevilor cu pere\Î ingroşali şi pro
tejaţi cu apărători rezistente din oţel. 

1.6"'.:1 Tubulaturile de abur şi cele care 
transportă fluide ca lde nu trebuie instalate in 
magaziile de pituri. de felin are sau in alte Încă
peri des tinAte trmisportutui sau depozitării ma~ 
terialelor. uşor inf1amabile. 

1.6"..4 Tubulaturile lle combustibil nu tre~ 
buie instalate in Încăperi de locuit sau de ser
viciu. 
SIţ exceptează tu.bula,lur~ de combustibil a diesel 
gcneratoru lui de avarie, precum-şi tubulatl,lrile 
de transfer combustibil care pot. fi instalate in 
tncăperile sanitare cu conditia lolosirii ţevilor 
cu' o grosime ,de ce l puţin 4 mm, fără imbinări 
demontablle. ' . 

1.6.5 Instalarea 1u.bulaturilor In ' 1nelt perile 
rucit c 

1.6.5,1 tn incăperile răcite nu se recomand-ă 
ins talarea tubulaturilor care nu sint destinate 
deservirii acestor încăperi. Dacă totuşi instalarea 
unor tubulaturi este necesar·A. ele trebuie bi-ne 
izolate. Accastă ml'isură este valabilă şi pentru 
tuburile de aerisire, cit ş i pentru sonde. tn at.este 
iucăperi, tubulatura nu trebuie să aibă porţiuni 
In care apa s-ar putea colecta şi îngheţa. 
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I.G.6 Instalarea tu hul aturilor In a propierea 
instalat iilor electrice ş i u apa ratu rii 
rnd io 

1.G.G. 1 Nu se admite instalarea tubulalurilor 
aflate sub presiune deasupra sau in spa tele ta
blourilor de distribuţie principale sau de ;lVarie 
şi nici deasupra pupitrelor de comandă, a insta
l aţiilor şi mecanismelor principale. 

Se poate admite installl.ren,' unol astfel 
de tubulaluri in părţile fronlale şÎ laterale ale 
acestor tablouri şi pupitre, la o distanţă de ce l 
puţin 400 mm, cu condiţia .. ca ţubulaţuri.l~ {es
pective --:"'. Ia o dJstantă ,4e ţel puţin 7po mm de 
la tablou sau de la pupitru - să nu aibă imb!,.
nări demon labile sau dacă există imbinări cu 
f1anşc, acestea să fie prevăzute cu mantale de 
prot~cţie. 

1.6.G. 2 Nu se admite instalarea ' tubulaluri
lor în încăperile speciale pentru echipament 
electronic (vezi 1.2.6 din partea IX "Echipa
mente electrotehn ice") şi nici in incă'perile cu 
baterii de acumulatoare, ' cu excepţia celor care 

• 
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deservesc echipamentul electrotehnic instalat in 
aceste Incăperi şi a tuhu laturilor instalaţiei de 
stins incendiu cu bioxid d,e carbon. 

I.G.7 Instalarea tub ulatu r ilo r in Încăperil e 
de ma~ln i fă ră ca r t permanen t 

1.6_7.1 1mbinările lubulaturilor de clasa 1, 
(I):ent{u 0mbustibil şi ulei, trebuie să fie sudate. 

Se: atfmitc utilizarea imbinărilor demontabilc insă 
numănl\ acestora trebuie să fie minim, iar in 
loc urile amplasării lor, dacă se consideră n ecesar, 
trebuie să fie adoptat~ măsuri tOhsttuctive pe~ 
tru a preintimpina scu rgerea combustibilului sau 
ulciului pe $llprareţele care prezintă pericol de 
aprindere. 

1.7. MAŞINI ŞI MECANISME 

Maşinile ş i ac~ionările lor, utilizate la 
instal!j.ţiilt; prevăzute in prezenta parte de reguli, 
vor satisface cerin~ele părţilor corespunzătoare 
de Reguli. 

" " 
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2. INSTALAŢIA DE SANTINA 

2.1 POMPE 

2.1.1 La liecare navă autopropulsaLă cu 
motoare principale avind puterea totală de 220 
kW ş i mai mult. trebuie să existe cel puţin două 
pompe de santină cu acţionare mecanică , din 
care o pompă trebuie să fÎe staţ.ion ară şi inclusă 
~n instâlaţia de santină. 

Ca pompe de santinll. pot fi folosite pompele in~ 
dependente de balast. sanitare sa u pompele de 
serviciu general CII debit suficient. Drept una din 
pompele de sa ntinâ poate fi utilizată pompa 
antrenată de motorul principal, un ejector cu jet 
de apă sau de abur (dacă căldarea de abur se 
a[ll\. permnncnl În fu n cţiune). 

2.1.2 La navele autopropulsate cu motoare 
principale avind puterea totală mai mică de 
220 kW. trebuie să existe nu mai puţin de do uă 
mijloace de drenare , din care unul poate fi pompă, 
cu acţionare mccanică sau ejector, iar celălalt,. 
pompă manuală avind debitul nu mai mic dccit 
cel indicat in tabelul 2.1.4. 

Utilizarea unci pompe portalive cu acţiona re 
mecanică. in locul pompei staţionare sau a două 
pompe manuale, formează obiectul unei exami
nări speciale din par lea RN.R. 

La navele cu lungimea mai mică de 20 m, care 
nu au instalaţie de stins incendiul cu apă, poate 
fi prevăzută o pompă de santină ma..puaIă. 

In acest caz drenarea compartimentelor se ad
mite a fi efectuată cu ajutorul unui furtun fle
xibil. 

2.1.3 Navele nepropulsate ş i naVele s la- · 
ţionarc dotate cu surse de energie sau alimentate 
cu energie electrică de la mal, sc dotcază cu 
mijloace de drenarc la fel ca şi navele auto~ro
pulsate cu motoare principale avInd puterea pini 
la 200 kW. Navele care nu au căldări principale 
care lucrează cu combustibil lichid. cu excepţia 
şlepu rilor petroliere, pot avea ca mijloace de 
drenare pompe portative. 

Pompa manuală trebuie să aibă debitul nu mai 
mic de 3,5 m'/oră. 

2.1.1" Navele nepropulsate cu echip;Jj. care 
nu au sursă proprie de energie şi care nu primesc 
energia de la ma l, nu trebuie să aibă obligatoriu 
pompă de santină cu acţiona re mecanică, totuşi 

pompa manual! trebuie s! fie o pompă cu piston, 
portativă, cu debitul nu mai mic decit ce l indi
cat în tabelul 2.1.4. 

Tabelul ~.1.4 

-----
I 0.8 L.B.O·. Im'l 

Debitul total al pompelor 
[ml/oră I 

pmli. Ia 50 4 

~ 1 -200 , 
20t , i mai mult 8 

• Definiţiile pentru L. D şi D (lungimea. Iăţintei $1 I 
In' l\imra de construcţie a navtl) sint date In partu 

I • II-a wCoTp~. 

2.1.5 La nave le neprdpulsa te. care se ex
ploatează fără echipaj , drenarea poate fi reali
zaU cu mijloacele remorcherului impingător sau 
ale navei de radă. 

2.1.6 Pompele de santină centrifugale tre
buie să fie autoamorsabi le sau instalaţia trebuie 
să fic dotată cu dispozitivul de amorsare, 

2.1.7 Fiecare pompă de drenare, cu ex
cepţia pompe lor destinate pentru drena rea san
tinelor şi a pompelor manuale la navele nepro
pulsate , trebuie să aibă debitul determinat din 
condiţia ca viteza de calcul a apei in magistrala 
de aspiraţie, a cărei diametru a fost calculat cu 
formula (2.2.1), d -nu fie mai mică de 2 mls in 
condiţii normale de exploatare. 

2.1.8 1 ncăperile pompelor de marfi. Ia na
vele pentru produse petroliere trebuie să fie 
dreoate cu pompe sau ejedoare separate, am
plasate chiar in încăperile pompelor de marfă. 

Se admite utilzarea pompei de curăţire, cu COD_ 

diţia instalării unor valvule de inchidere cu re
ţinere la capetele deschise ale ramificaţiilor de 
absorbţie şi a unei valvule de închidere pe tubula
tura care uneşte caseta valvulelor de drenaj cu 
pompa de curăţire . Cu acordul R.N.R. aceste 
1ncAperi pot fi drenate cu pompe manuale. 

Construcţia pompelor trebuie să excludă la ma
ximttm posibilitatea formării scinteilor. 
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2.1.5 Pentru drenarea compartimenlelor din 
prova ale navelor petroliere,' trebuie ~ă fie in
stalată o pompă separaU sau un ejector, care 
pot fi folosite de asemenea la umplerea şi ~olirea 
tancurilor destinate exclusiv pentru apa de balast. 

2.2 DIAMETRELE TUBULAT URILOR 

2.2.1 Diametrul inlHior d l al tubulaturii 
principale (magistrala) de santină şi al ramirica 
ţiilor de absorb1ie racord ate direct la pompă se 
determină cu formula: 

d, - 1,5v' L(B+D) +25 (mml 

tn care L , B D sînt tn m. 

(2.2.1) 

La navele speciale 1. este suma lungimilor co m
pnrtimentelor drenatc. 

2.2.2 Diamelrul interior do al ramificatii
lor de absorbţie racord ate la tubulatura prin~i
paUi de asp irat.ie. prccu m ş i d iametrul interior 
al tubulaturii de aspiraţie a pompci mnnuale se 
va determina cu formula: 

d,- 2v'1 (b+ D) +25 (mml (22.2) 

În care: 
1 este lungimea compartimentului drennt, măsu
rată pe fund . (mi ; 
b - lăţimea compartimentului drenat, Im ţ 

2.:!.3 tn toate cazurile diametrul interior 
al tubulaturilor de santină trebuie să fie de cel 
pulin 40 mm. Diamclrul interiM al levilor ra
cordate direct la pompa de sanLină trebuie să fie 
egal cu diamctrul inlcrior al ştuţului de aspira
ţie al pompci de santină. 
La navele cu lungime mni mică de 10 m se ad
mite micşo rOlrca diametrului conductrj de dre
nare. 

2.2." Aria ~ceţitlni i tubulaturii care It'::lgâ 
un grup de valvule la tubul::llura princip:lI!i. de 
santină nu trebuie să fie mai mică decit S"Um::l 
ariilor secpLnilor a două din ramHica ţiile cele 
mai mari racordate la acest ,:::rup de val vuit'. 
fnsă nu mOli mare decit aria sectiunii lubulaturii 
principale. 

2.2.G La petroliere şi b alte na\'e la rare 
pompele de sa ntină sînt destinate numai drenării 
compartimentului de maşini, aria secţ i unii tubu
laturii principale (magistralei) de sa ntină va . fi 
cel puţin egală cu dublul ariei secţ iunii unei 
raIflÎficaPi. a cărei diamtt.ru se detcrmină cu 
rclaţia (2.2.2). 

2.2.G Diamctnle ramificalii10r pentru dre
narea Incăperii de maşini In caz de avarÎe se va 
.stab ili conform indicaţiilor de la 2.3.8. 

2.3 AMPLASAREA TUBULATURILOR 

2.3.1 Amplasarea tubulaturilor de drenare, 
prcc;um şi a ramificaţiilor lor cu sorb uri trebuie 
să fie astfel, InCÎt să asigure drenarea oricărui 
compartiment etanş cu oricare din pompe le 
cerute la 2.1.1 şi 2.1.2. -
Acea stă r.erinţl\. nu se rereră la încăperile maşi
nilor frigorifice cu amoniac. Ia Ricuri, la cofer
damurile navelor petroliere drcnate cu pompe 
se parate, la compartimentnl pompe1or de marfă. 
precum şi la tan curile destinate păstrării lichi
delor. 

2.3.2 In !>la laţ ia trebuie să fie' astfel Inclt 
~ ă fie exclusă posib il itatea pălrunderiii apei din 
afara bordului in interiorul navei , precum şi a 
apei dintr-un compartimcnt etanş in .altul. 
Pentru aceasta \"ah·ulele de aspiraţie de pe eu
liile de distribu ţie ale tubulaturii de sa ntină. 
ca şi valvulele de pc ramificaţiile de aspiraţie 
legOlte direct la magistrală , trebuie să fie de tip 
('u inchidere şi reţinere . Sinl permise şi alte 
aranjamente echivalente. ' 

2.3.3 Fiecare pompl\. de santină indepen
dentă lrtbuie să aibă o ramiricaţie de as piraţie 
dirertă din compartimentul în care se află. 

Diametrele acestor ramificaţii se vor determina 
cu f() rmula (2.2.1). 

2.3." Ampla~a rea tubulaturil or trebuie să 
fie astfel, inCÎl să asigure po~ibilitatea drenării 
încăperilor de ma ş ini pr in ramificaţiile de aspi
raţie racordate direct la pompă , r-xeeutindu·se 
simultan drenarca nltor compartimcnte cu alte 
pompe. 

2.:1.G Amplasnrea tubulaturilor de drenare 
trebuie su asigure posibilitatea fun cţionării uneia 
din pompe În cazurile cind eel~I~lle pompe sint 
in reparaţii sau se folosesc in alte scopuri, 

2.:1,G Dacă se folo~eşte o si ngură ma:.:is
trai!'! pentru drenurc , pornind' de la pompn ampla
s;1tă In compartimentul maşi ni spre prova şi. 
pup:!, atunci acţionarca vnlvulelor de inchidere
u·pncre montate pe ramificaţii in comparLimen
tele dn:nate, trebuie să se facă de pe puntea de 
bord Iibcr. 

2.3,7 Tubulnturile de drcnare trebuie in
stalate. de rt'gulll, in afara dublului fund. Dacă 
f' ste llccesnr ca tuhulaturilc respecti\"e să treacă 
prin tancuri de combustibil, de ulei. de apă de 
alimentare penlru căldări sau' apă potabil li . tubu
latura trebuie să indeplinească condiţiile de la 
1.6.3.1. ' 
1n cazul monUirii 'tubulaturii prin dublu fund, 
la capetele deschise ale ramificaţiilor de aspiraţie 
In fiecme compartiment etanş se vor monta va1-
vule de reţinerc. ' 

2.:1.8 Se recomandă ca pe toate navţle 
autopropnlsate cu motoare principale insumind 
20 kW şi mai mult. In afară de ramificaţ iiJ'e 



 
 
 
 
 

de aspiraţie cerute la 2.3.3.. sa se prevadă şi.. 
drenarea de avarie a incaperilor de maşini. 

Pentru aceasta, pompa pentru apă de Tăcire cu 
debitul cel mai mare trebuie să aibă un racord 
direct, prevăzut cu valvulă de inchidere cu re· 
ţinere, la un sorb amplasat la un nivel care să 
asigure drenarea incaperii de maşini. Diametrul 
racordului trebuie sli fie egal cu dia metrul ştu· 
lului de aspiraţie al pompei. 

Dacă pompa menţionată Qlai sus nu este potrivită 
pentru racordarea ramiHcaţiei flren1irii de avarie 
a incăperii de maşini, atunci această ramificaţie 
va fi prevăzută la pompa cu acţionare mecanică 
avind debitul cel mai mare şi carc nu este desti
nată pentru drennre. Debitul acestei pompe tre
buie să depă~easc1\ debitul cerut la 2.1.7 cu o 
valoare recunoscută de RN.R. ca suficientă. 
Djametrul rfllnificaţiei trebuie să fie cel puţin 
egal cu dia metrul ştuţului de aspiraţie al pempei. 

2.3.9 La navele la care se admite utilizarea 
ppmpelor de santină portative sau ~rellarea cu 
mijloacele remorcherului hnpingător, drenarea 
compartimentelor se poate efectua prin gurile de 
vizitare din puntc cu ajutorul unui furtun fle
xibil (dacă sub gurile de vizitare nu se poate 
afla incărcătură). sau prin tuburi permanente de 
aspiraţie terminate cu o bucşă in punte (sau cu 
un ştuţ) la care se conectează un {uri un. 

2.3. 10 Apa evacuată peste bord va fi cură· 

ţată in prealabil de produse petroliere cu afu· 
torul instal:\ţiilor corespunzătoare sau vor ri pre
văzute tancuri (rezer-voare) speci3le pentm strlnJ 
gerea apei poluate cu produse pet.roliere. ' '1h
stalarea şi funcţion3rea dispozitivelor pentru c'u
făţ iq!a apei n4 trebuie să Impiedice funcţiona.· 
rea nor ,mată a inf>talaţiilor de santin.~ ş i ~e balast; 

2.3. 1 i Amplasarea şi n'umănil ramif icaţiil6r 
de aspiraţie cu so~buri trebuie să se aleagă, In fi~
care . cal, in functie de fpruv'\ ~i , dimensip,nile 
comnarlimentelor. 11,1- fiej:iare ,cpmpa,rtiment ţ:.are 
trebuie drenat se vor instala cel puţin d,ouă 
sorb~ri de d,reo,are. . . 

1 n "compartimentele scurte: ŞI inguste se 'poate 
instala un singur sorb, daC'ă se asigură o drenar1 
corespunz1ltoare a compartimentului. ' , 

~ . .:l .. 12 In , fie~are comparlimt'.nt. sorburile de 
;lspiraţiţ lr,ebuie să fie amplasate astfel. incit să 
asjgure drenarca total~ a compar:limentuluj )a 
în cii nări mai m~ci de 50 !n orice bord . 

. ' 
2.3:r3 In compartimentele etanşe trebuie · să 
existe ~orburi de drenare in ambele borduri. 
In compartimentele cu inc1inarea fundului mai 
rpare du 50 şi la extremităţile navei, 'sorburile 
t rebuie ' amplasate aproape de planul diametral 
a l navei. " 

2\~\", tt 'Storburile ifl:stalaţiel t pe san,tinii. se, Y9r 
r..e.ţlar t i~tIrr P'i lungimea navei după cN-,Jin .urmt:.:lz&: 

- pe. nave1e rără aSoietă - Iingă pereţii 
din pupa ai cOffivartimentelor din prova şi Ii~ă 
peretii di n prova ai co,"partimenlelof din pupa; 

- ' pe nave le apupate - lingă pereţi i 
din pupa ai compartimentelor. 

2.4 DRENAREA INCĂPERILOR DE 
MAŞINI 

2A. t Amplasarca ~i numărul sorburilor pen
tru drenarea incăpcriior de maşin i se va face 
In conformitate cu 2.3. Il -2.3.14; in acest caz, 
una din ra ,mificaţiile de drenare trebuie să fie 
racordaU direct la o pompă i ndependentă de 
drenare. 

L:I navele de pasageri, fiecare pompă 
independentă amplasată in incăperiie de maşini 
trebuie să aiM aspiraţii directe din accste in
căperi. ins1\. nu se cer mai mult de două aspiraţii. 
Dacă se prevăd dou1\ sau mai multe sorburÎ. cel 
pupn unul trebuie să fie la babord şi unul la tri· 
bord. 

2.4.2 Pe tubulatura de aspiraţie de inc1\
peri le de maşini şi din tunelele liniei dEi arbori 
se vor monta cutii de nămol. u~or acqesibile. 
Ţevile dintre cutiile de nămol ş\ puţJJrile de 
scurgere trcbuie să fie pc cit posibil. drepte. 
La capetele inferioare ale acestor ' tevi IlU se vor 
monta sorburi cu site. .1 

Outiile de nămol trebtrie s1\ aibă capace care se 
deschid u~or. Aria totală a orificiilor grătarului 
de la cutia de nămol trebuie să fie egală, ce l 
puţirl, cu 'dub lul driei secţiun i i de trecere a 'aspi
raţiei respective. ", 

La navei!! Cl~ lungimea mai ţD.ică de .~!O~: in 
loc de cutii de nămQl pot fi rolosite site, cu con
diţia de a fi accei ibile penlru curăţir'e. 

2:40.3 La tubulaturile de aspiraţie pentru 
drenarea de avarie, nu se vor monta site' sa u 
f iltre. " 

.2A.40 lpcăperea maşinilor frigorifjce cu,freo n 
poate fi ţjic9.rdată la instalatia general~ . de dre· 
pare ~ n~vei. T 

Incăperile pentru ma~inile frigorifice cu amo,. 
~iac trebuie să aibă o instalaţie autonomă de 
drenaj. 

2.5 DRENA REA TUNELURiLQR 

Fiecare lunei al lin;ei " de arbori trebuie drenat 
cu ajutorul unei a~piraţii amplasatl'r la pupta 
tl,l.J1elului. Ramif,ie~ţFI~ peptru drenarea ţugţ· 

lurilpr lipii.lo r de arbo ri , se vqr re~lizai i~L ,co.I\for-
mitale cu cerinţele expu~e,; la 2.412:_11 ", 1: 



 
 
 
 
 

2.G DRENAREA MAGAZIILOR DE 
MARFĂ 

2.6.1 Dacă In limitele magaziei de marfă 
există dublu fund ca re se extinde pe intreaga 
lăţime. atunc i in ambele borduri trebuie pre
văzut cite un pU). de drena re. 

2.6.2 
35 m, 
cit şi 

D~că lungimea magaziei depă~şle 
trebuie amplasate aspiraţii aţît if}<provil. 
in pupa magaziei. 

2.6.3 Evacuarea apelor de scurgere in san 
tinc1e magaziilor de marruri dinfncl!.perile situate 
tn alte compartimente etanşe amplasate sub pun
tea bordului liber. nu este admisă. 

2.6.4 Sorburile de dren,are trebuie prevă-
zute cu casete de aspiraţ ie sau cu site. 
Aria totală a orificH1orsiteÎ nu trebuie să fie mai 
mică decit dub lul ariei secţiunii de trecere a 
ramificaţici sorbului. . 
Casetele şi sitele trebuie să fie dcmonlabile sau 
cu răţirea lor să fie asigurată fără demontarea 
ramificaţiei sorbu lui. 
Casetele trebuie sa (ie protejate cOl1tra coroziun ij. 

2.7 DRENAREA INCAPERILOR 
RĂCITE 

2.7.1" Trebuie prevăzută drenarea tutur.or 
Incaperilor: ! U :viloii de co lectare. jghe_aburi lor' şi 
a altor locuri unde {'ste posibilă acumularea 
apei. 

2.7.2 Nu se admite aducerea lubulaturilor 
de scurgere din compartimentele nerăcite In san
tinele încăperilor răcite. 

2.7.3 Fiecare tubu latură de scu rgere din 
încăperile răcite trebuie prevăzul! cu un obtu

rator hidraulic sau cu un alt dispozitiv de aceeaş i 
eficacitate. lnălţimea lichidului in obturatorul 
hidraulic trebuie să asigure fun cţionarea lui. 
fără intrerupere, în orice condiţii de exploatare. 
Obturatoarele hidraulice trebuie amplasate In 
afara izolaţiei, Intr-un loc accesibil. 

2.7.4 
dere pe 
răci te. 

2.8 

Nu trebuie instalate valvule de inchi
tubulaturile de scurgere din încăperile 

DRENAREA COFERDAMURlLOR 

2.8.1 Coferdamurile care se umplu cu apă 
trebuie~ să l,io prevăzute cu mijloace de drenare. 
Amplasarea sorburilor trebuie să îndeplinească 
cerinţ{'le de la 2.&. 

2.0.2 Coferdamurile petroliere lor trebuiE" drc
nate cu pompe ind{'pcndente sau cu ejcctoare 
cu apă. 

2.9 DRENAREA PICURILOR Ş I A 
ALTOR INCĂPERI 

2.9.1 Picurile care nu sint folosite ca tan
curi de balast sau pentru alte scopuri pot fi 
drenate independent cu pompe manuale sau cu 
ejectoare cu apă. 

Pompele se vor :lmplasa deasupra punPi de 
bord liber. 

2.9.2 Drenarea p icului pupa se poate efec
tua cu ajutorul tuburilor de scurgere scoase in 
santinele sau in puţurile de scurgere ale compar
timentului a l ăturat. Pe tubu latura de scurgere 
se vâl · monta o valvulă cu autoînchidere fixată 
pe peretele picului pupa, din partea comparti:' 
mentului alăturat. 

2.9.3 Drenarea picurilor pe navele staţio
nare şi pe cele cu lungimea mai mică de :ro m 
se poate face prin scurgerea apei din aceste com
partimente in cele alăturate. cu cond iţia ca ma
nipularea valvulelor cu sertar montate pe pereţii 
picurilor să se efectueze de pe punte. 

2.9.4 Drenarea puţului lanţului se poate 
dectua prin evacuarea apei prin gAuri de scurgere 
In compartimentul picului prova. 

"4 
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3 INSTALAŢIA DE BALAST 

3.1 POMPE 

3.1.1 Inslalaţia de balast trebuie să fie 
deserviLă cel puţin de o pompă. 
Debitul pompe; de balst se va determina astfel 
Incit să asigure o viteză a apei de cel pupn 
2 m/s. la un diametru al tubulaturii de aspiraţie 
calculat cu formula (3.2.1) pentru cel mai mare 
tanc de balast. 

3 .•. 2 Pot fi folosite ca pompe de balast, 
pompele de serviciu general cu debit suficient', 
pompa de sanlină , pompa de incendiu sau pompa 
de rezervă a apei de răcire . 

3.1.3 Pentru pompele de balst ale pctrolie· 
relor ~' ezi 2.1.9. 

:U;.-' Pcnnpele utilizate la pomparca aRei 
ge balasl din tancurile dublului fund trebuie 
să fie auloamorsabile. 

• -)J .... '.. t' . 

3.2 TUBULATURI 

3.2.1 Diametrul interior al racordurilor tu
bula turii de balast d pentru fiecare tan.:. s~ va 
determina cu formula: 

d- 16 'vv [mm J (3.2.1) 

unde Veste capacitatea tancului de balast. 
[m3 1· 
Diametrul adoptat se va lua după dimensiunea 
standardizată cea mai apropiată. 

-3.2.2 Diametrul tubulaturii principale de 
balast trebuie sl'i fie cel puţin egal cu diametru l 
celei mai mari ramificaţii de aspiratie. deter
minat după formula (3.2.1). 

3.2.3 Amplasarea racordurilor de aspira
ţie trebuie să fie astfel, incit să se asigure pom
parea apei din orice tanc de balast cind naVa se 
am. tn poziţie dreaptă sau are o inclina re trans
ven.ală de 5°. 

,. 
,., 
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4 INSTALAŢIA PENTRU l\1ARFURI LICHIDE 
DE PE PETROLIERE 

4.1 POMPELE ŞI DISPOZITIVELE 
LOR DE ACŢIONARE 

4.1,1 Pompele de marfă ~i de curăţ ire trebuie 
folosite numai conform destinaţiei lor, cu excepţia 
cazurilor indicate la 2.1.8. Acţste pompe nu 
trebu ie să comunice cu alte compartimente care 
nu sint de marfă. 

Pompele de marfă şi pompele de cu
răţire se vor amplasa in Incăperile pentru pom
pele de marfă. 

Cu acordul RNR se admite insta
larea pompeloT de marfă pe punte În zona 
tancurilor de marfă. 

4 .1 2: Ampla sa rea motoarelor de acţionaTe 
a pompelor de marfă trebuie să indeplineascA 
cerinţele de la 1.11.8 din partea VI " Instalaţii de 
maşini". 

4.1.3 Construcţia pompelor, a armăturilor 
ş i a dispozitivelor de acţionarea lOT trebuie să 
elimine la maximum posibilitatea formării sci n~ 
teilor. 

4.1.4. Se vor prevedea dispozitive pentru 
oprirea fiecărei pompe de încărcare şi de curăţire 
dintr~un loc uşor .accesibil de · pe puntea princi~ 
pală. 

Dad. există post central de comandă 
pentru operaţiunile de incărcare~descărcare, este 
su fi cient a se prevedea instalaţiile pentru oprirea 
pompelor numai din postul de comandă al ope
raţiilor de Încărcare-descărcare. 

Instalaţiile pentru oprirea pompelor 
de incărcare cu acţionare electrică trebuie să 
corespundă cerinţelor 2.16.9.3 din partea IX 
.. Echipamente electrotehnice". 

4..1.5 Manometrele pentru presiunea de re
fulare din tubulatura principală de incărcare sau 
de curăţire trebuie montate la pompe, precum 
şi in postul central de comandă al instalaţiei de 
In cărea re. 

4.2 AMPLASAREA TUBULATURILOR 

4.2.' Instalaţia de combustibil destinată 
pentru alimentarea altor nave cu combustibil 
trebuie să corespundă cerinţelor 2.13 din partea 
V HProteC\.ia contra incendiilor". 

4..2.2 Tubulaturile de incărcare nu trebuie 
să treacă prin tancuri care nu au ca scop depQzi
tarea mărfurilor lichide şi nu treb{lie să n e 
racordate la alte tancuri sau tubura.turi. inclusiv 
la tubulalura de combustibil a insta laţîe i de 
forţă. 

CoCerdamurile nu trebuie să aibă nici 
un fI'I de l('gături cu tancurile de marfă. Instalarea 
valvulelor de transfer in coCerdamuri nu este 
admisA. 

....2.3 Tubulaturile care nu sint destinate 
deservirii tancurilor de marfă nu trebuie să treacă 
prin ~ceste tancuri şi nu trebuie racordate la 
ele cu excepţia ţevilor de aerisire şi ale son del or 
tancu rilor de combustibil, pot să treacă prin 
tancurile de marfă. cu co ndi ţia ca rle să nu aibă 
Imbinări demontabile, să fi e fixate ş i protejate 
contra deteriorărilor mecanice. Grosimea pere~ 
ţilor acestor ţevi nu trebuie să fi e mai mică decit 
cea indicată in tabelul 1.3.4.2, coloana 5. 

4.2.4. 
trebuie să 
1.4.1.5. 

Armătura cu comandă la distanţă 
ind eplinească cerinţele de la 1.4.1.2 -

Dispozitivele de comandă a valvulelor 
situate in interiorul tancurilor de marCă trebuie 
scoase pe puntea deschisă prin presetupe. Pentru 
tancurile care transporUi produse petroliere de 
categoria 1 sau 11. presetupl'le vor fi etanşe la 
gaze. Inlocu irea garniturilor presetupelor trebuie 
să se facă de pe puntea deschisă. Dispozitivele de 
acţionare trebuie prevăzute cu indicatoare care 
să indice dacă valvulele s int deschise sau Inchise. 
Construcţia dispozitivelor de acponare trebuie 
să excludă formarea locurilor de acumulare a 
restu rilor de mărfuri lichide. 

Tubulalurile insta laţiilor la care exis~ 
tă pericol de amestecare a diCeritelor calităţi de 
mărfuri sau de pătrundere a apei in marfă tre
buie să aibă valvule de tnchidere duble. 

4.2.5 Instalaţia pentru încălzirea mărfurilor 
lichide trebuie să indeplinească cerinţele 8.3. In 
acest caz presiunea aburului folosit la incălzire 

nu trebuie să depăşească 7 bari. 

"'.2.6 Flanşele şi elementele de fixare de pe 
tubulaturile destinate racordă rii cu {urtunurile 
de la mal, precum şi dispozitivele de lmpămlntare. 
se vor executa din materiale care nu produc 
scintei. 

.., 



 
 
 
 
 

"'.2.7 Tubulaturile de pe punte şi din tan~ 
cu riie de Încărcare trebuie sA fie bine fixate şi 
prevăzute cu compensatoare de dilataţie. 

In cazul trecerii tubulaturiloT prin 
suprastruduri, eie se vor monta in tunele de!'.chÎ!'.e, 
Îar in cazul montării pe punţi deschise ele nu 
trebuie să aibă imbinări demontabile. 

tn cazul dirijăriittubulatu,rii sp.reJlupa, 
racordarea ramificaţiei din pu'pa la magistra}\l .d~ 
IncArcare se va face printr~o f1anşă o'il'b!l. sau 
printr-un racord demo ntabil amplasat In faţa 
peretelui frontal al !'.upra!'.truclurii. 

. . . Lă ca~ Hul de ('\~acuarea al ramiric'i 
liei din pu'pa, se va prevedea o fla'nşă 6~rbă, in
diferent de număr ul ş i tipul valvu lelor de Inchi
dere instalate, Ce'rinţele de 'rndi "'sus !'.e aplică şi 
In cazul dirijării tububturii de inc5rcare spr~ 
prova navei. 
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"'.2.8 Toate tronsoanele tubulaturii de In
cărcare imbinate Între ele prin flanşe trebuie !'.1i 
aibă intre ele o legăturii electrică sigură şi cel 
puţin intr~un loc trebuie sli fie făcută o legăturA 
e lectrică la corpul navei (vezi 2,16.8 din parlea 
IX "Echipamente electrotehnice"). 

)' 4.2.9 J' Atunci) cind vl!:lvulele dintre tubula
tura prjlltipală de incărcare şi pompe sînt tele
coinandate, se va prevedea ş i o comandă manuală 
locală. 

1,.2.10 ' Păhile ' in rrecar~ ale dispozitivelo'r 
de acţionare care trec ' prin interiorul tancurilor 
de marfq şau al coferdamurilor, precum şi P.F 
pUQ-tea de. incăroart, trebuie s5 excludă posibi .. 
litatea produceT'ii scinteilor, 
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5 , ~NST~LAŢIILE TUBIJLATURILOR DE AERISIRE, 
DE EVACUARE A GAZELQR DlN ' T~CURILE DE MARI;'A, 

l' PE,PltEAPLlN ŞI DE )\USURARE ' 

5.1 ' 
,. 
TUBULATURILE · DE 
AERISIRE 

a.l.1 '1 Flccnrc tanc d~slinat pentru de.pozi
tarea hGhldulUl, fiecar~ co{cr5iam, precum şi 
chesoanele, pElntru prizel'1 1 ~~ rund şj 'chesoanele 

pe".t~1:l gh~tll. J.rcbuic prev~utc LCU tub.uri d~ 
aeriSIre. 

Tubulaturilc.d de aerisire ale chesoa
nelor ,pentru prizele de fu nd "Şi ulei chesoaneltlr 
pentru gheaţii , trebuie prevăzute cu valvule de 
Inchidere montate direct pe aceste chesoane. 

Tubulaturile de aerisire ate tancu
rilor duhlului fund şi alei ' tan'curilot limitate de 
bordaj ' precum şi ,~Ic' chesoarlelor prizelor de 
fund ş i ch'csoanclor ' pe'n'tr'ugheaţă trebuie să' 
fie scoase pe punţile" deschise, ; :, .. I 

" 

5.1.2 Tubulaturile de aerisire ale tancurilor 
tr~~ui~ i!,?a~e din, punţt~le ,ţelţ moti inalte şi, 
de regI113,. dil,l locur\ lcit !nai indep~rtate de tubu
latura del_\l,mpler~: Numrrr.u~ ,ş i Ip,yul ~e amplasare 
al lubulaturilor trebuie ales in functie de for
mele şi dimensiunile tancurilor, ' ur';"ărindu-se 
evitarci. formării pungilor de ăer. 

5.1.3 ' , Ţ,anţtrile care se intim\ dlil.tr-u.n 
bora f~;U'&lt~1 Lrebu'îe1cchipa,te- cu _ t~bulatuii de 
'a,eris}r~, iri a'T~ele b,ordur;l: Tub~I~t.uri!«; ' de ~er "" 
Slre nu trebUIe folpslte Pe.Ell~u i ump,lere . ~,;. 

La ta,ncuri eu lichide dlferlle nu se 
.adml.t :;tul!ulattjri de aeriS Ire. comunţ; , 

5.1 :4 lnli.fţimea tubUlaturilor d~ aer'isire', 
măsUTată ,de la -punte pin li. la nivehl1 l,iChidului 
din tub in cazu l umplerii acestuia,l' trebuie să 
fie de' ~el puţin 250 mfn . . 

. :'J Ţevile ae aerlslre' ; ~e vbr amplasa iri 
locuri protejate, in car,e '~ă s~ excludă po~il)ililatf:a 
.detcriorării lor ,in. timpul operaţiilor ,de Indrcare-
descărcar~. :l! j' ~. lI,'" <;t 

'1' l' 1l 1'')/ J'i l" • " 1. f, 
5.1:5, . ~~'pl'ţţJ.l! d~ icşlr~ ,,1 rI~ cJl.rci lllbul~:". 
tun de aeriSire trebUIe ' exceutat : m fQJ;ma UIlU.1 

cot cu or ificiul indreptat In jos, sau va a";ea o 
G~ nstr.!lc1ie,aprob ată, df: RNR 

'5.1.6 fi ~a petrQIle;t!; capcl~ltj d~s.ch'ise -/alc tU))I,l~ 
1afu'rilor de aerişi~e' al~ tane,.urijor de combustibil 
şi ' 'de

l 
ulei: precum ŞI ale ,cpfcrdamurilor I:a,rc! 

separă ltlllcurile';' ele' marf~ Miu de d'edlIitare-, 

"", 

trebuie scoase; pe puntea: deschîsă, in locuri in 
C'3l'e vaporii ce se degajează din tancuri şi d'în 
coff'r~lamuri nu prezintă pcricol de incendiu. 

5.1.7 Tubulaturile de aerisire ale tancurilor 
ncstrueturale de ulei pentru consum sau de ulei 
uzat, neprevăzute cu Încălzire, pot fi scoase in 
încăperile In care sint instalate tancurile, dacă 
este Înlăturată posibilitatea scurgerii uleiului pe 
echipamentele electr ice sau pe suprafeţel~ fier
binţi. in cazul umplerii excesive a tancurilor. 

5.1.8 Fie~are orificiu de ie$ire al tubulatu'ril.or 
de aerisire de la lancurile de combustibil şi de 
la cele de colectare a uleiului de circulatie din 
motor, precum şi de la corerdamurile care 'separă 
tancurile de marfă sau de decantare la petroliere, 
treb1;1ie ~ă. fie protejat cu ·armăl~Ifă de rcţinere 
a. flăcării de u~ tip aprobat de RN.R. 

. Secţi.unea J de. trecer~ , a l ncestei armă-
turi trebuie să fie cel /puţin egală ' cu secţiunea 
tubulaturii de aeris ire. 

"5.1.9 Capetele dţ ieşire :ile tubulaturilor df 
aerisire amplasate pe punţile 'deschise se reco
manBă să (ie prevăzute cu dispozitive ~ermahenle 
alltom'ate, c'are să nu permitA pătrun'derea ' apei 
(Jin afara bordul.ui in tancuri. " II, 

5,1.10 Aria lotală a secţiunilor t~bul~l~r ilor 
de aerisirc ale unui tanc care se umple grav ita
ţion~l, trebuie să fie cel puţin egal ă cu aria toia~ 
Iă ':I secţiunilor lul?ulnturilor de'umplere ale acestu i 
tanc. 'fI: ':' ,! ) () , " " 

S.I .1.; l' Aria totală . a s~ţiu~ il(n . tub'ulaturilor 
de aerisire ale unui tanc care se umpJe 'cu p~1\pele 
navei sau de la mal, trebuie să 1fie cel fluţjn,.. ,,J,25 
din ,aria secţiunii tubulaturii de' umpler~, a tan-
cului. ,1. ' 

Dacă diametrul tubulalurii de incăr
care ' estc ma'i mic de. 50 mm, di3.lRetruf tubulaturii 
de aerisire poate s3 aib'ă Uiametrul tiibulaturiÎ de 
iht.ărcare, Aria sectiunii tubulalurn dt aerisire 
'eomune pentru citeVa lancurÎ trebuie să repr'e
zinle ee l puţin 1,25 ori aria secţiu nii comune ac 
Inc5reare a acestor tancuri. " ! 

5~J.12 Dacă tancul ca re se ump'le cu pompele 
nav(' i li3U de- la mal este prevăzbt cu un tub 
de j)f('apli~, ,aria t9lală. a secţiun ilor tutiulaturHor 
de !l('risire ale tancurilor' trebuie s~ fie cel puţin 

~ 
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1/3 din arÎa secţiunii tubulalurÎÎ de umplere. a respectivului tanc. Aria totală a secţiunii lu-
to toate cazurile. diametru! lubulalurii de aerisire bulalurii principale (magistrale) comună mai 
nu trebuie să fie mai mic de 40 mm pentru lan- multor tancUri trebuie să rle de cel puţin 1,25 
cUTile de apii şi de 50 mro pentru alte tancuri. dm aria luhulalurii principale de umplere a ace.s-
Dacă tubulalurile de aeri~ir(' sint grupate de. la mai \,tora. 
multe lancuri prevăzute cu tuhulalură de preaplin, ,/ 1 ......... .,.. .. _ D I 
aria secţiunii tubulalurii comune de aerisire \ .... ... _.a. ac1\. tubu alurile de eva..cuar~ ~ ga-
trebuie să fie cel puţin 1/3 din aria secţi unii tu- zelor SlRl gnl)~ate Intr-o ,tubulatura prinCipali 
hulalurii comune de umplere a act'slor Lancuri comună, atuncl.:...»-e tubUrile care pleacă de la 

. ofieeare tanc tre~ure montate opritoare de f1ăcii.ri 
5.1.13 Amplasarea tubulaturilor de aerisire . de un tip aprobat de RN.R. ~ i valvule de Inchi-
trebuie să excludă posibilitatea rorm~fll de dere. Opritoarele de năd!ori trebuie să fie executate 
dopuri hidraulice in ţevi la inclinări trftnsversale din materiale rezistente la coroz iune. 
şi longitudinale normale ale navei. Construcţia şi amplasarea opritoarelor 
5.1.1" Tubulaturilc de aerisire ale tancurilor de flăcări trebuie să asigure posibilitatea inlocu-
de combustibil nu trebuie s!'l aibă imblnâri de- irii sa u demonUirii lor fără demontarea tubula-
montabile in zona încll~erilor ră.cite şi de locuit. turHor de evacuare. 

Trccerile tubulaturilor de aerisire ale Va\\'ulele de inchidere trebuie să aibă 
tancurilor da combustib il prin tancurile de marfă un dispozitiv de fixare pentru poziţia deschis3. 
trebuie să fie conforme cerinţelor de la 4.2.3. sau inchisă . tn cazu l fixării acestor dispozitive 

in poziţia inchisă, trebuie să rllmlnă posibilitatea 
~.Ll.5 Capctele de ieşire ;:de tubulall-/rilor de evacuA rii gazelor din tancurile decollectate. 
aeris.Îre trebuie prcvăzute cu plucu\e indicatoare , ( 

. . . . ~.t · !i.2.'- Dacă tubulaturile s istemului de eva-
5.1.1(; rubulaturlle de aCrlSlre ale earterelor cuare Oi gazelor nu sint racordate la o tubulatură 
motoarelor Ctl combustie internă trebuie să In- principală comună, fiecare din tubulaturile de 
depline3scă cerinţele de In 2.2.4 din part.ea VII 1 evacuare a gazelor. in cazul ex.istenţei supapeJor de 
.. Maşini şi mecanisme". răsuflare, trebuie s5 aibă un dispozitiv .:by-pass" 

5.2 TUBULATURILE DE EVACUARE 
A GAZELOR DIN 1'ANCURILE DE 
MARFĂ ALE NAvELOR PETRO
LIERE ŞI ALE CELOR COMBI
NATE (M IXTE) , 

preVăzut cu ° armătură de inchidere sau să fie 
prevăzută posibilitatea menţinerii supa pei de 
evacuare in poziţia "dţschis" astfel incit in orice 
perioadă a operaţiilor de incăreare-descărcare 
tancurile să nu fie supuse unei presiun i sau a 
unui vacuum mărite. . ' 

Se va asigura indica rea poziţiei "drs-
chis" a armăturii de J[I(;hiderle a dispozitivului 

5 .. 2.1 Tancurile de marfu şi lancurile <ţţ "by-pass" sau sup apei de evacuare, după ca7 .. 

deC3?tare a mArfii, tr~buie să ri~. LpreVăzute.'c" '1 ... (., 
un s.ISll<.m .de tubulaturl,. care sii,.a!ugure me':l1-I~er \- ..5rl!i1' Capetele de ieşire a tubulaturilor de 
r~a !n Iim,~ele pa.ra~etrllor de c~lcul a unr! .pr~· evacua~e ~ gazelor trebuie să fie prevăzute cu 
SI.UOl sau ~epr.e~\U~1 !n resp'cet.lvcle t?llcurl pe arm3'tliră dt' reţinere a m:c'ării uşor d~ontabilă. 
t im pul navlgaţlel ŞI al operaţiu nilor de mcll.rcare- de un tip aprobat de RN.R. sau cu dÎ$pozitive 

1." descă .rcare. de eV3cua.~e rapi~ă care " să ex~ludă qo~ibilitat~a 
tV ~ Tubulaturile de evacuare a gazelor nu rlitrunderu tl ăc!i.n lor In . tancufl. ,.. 

~, treb~ie să aibă legături CII tubulaturile de aerisire tn caz de necesitate. dnd nu este 
sau cu tubulatura de ventilaţie a altor Încăperi exclud posibilitatea pătrunderii flăcărilor in 
sau compartimente. Tubulaturile sistemului tre-- tancuri, asemenea armlitură trebuie prevhutl 
buit. să asig\lre evaeuarea gazelor' in condiţii şi la f;apete le de i ~şire ale s\l.papelor de răsuflare 
normale de bandare ş i asiet5 ale navei. Dacă este şi de vacuum. 
necesar vor fi privăzute mijloace dc drcnare a Aria secţiunii de trecere a acestei ar-
Iichidului din lubulaturi sau din portiuni ale măluri trebuie să fie. cel puţin egali cu aria sec-
acestora. ţiunii ca.pălu lui dt;schis ,al tubulaturii. 

(\.'l-:1~ Se admite racord~rea tubulatm;ilor Construeţ.ia capetelor de ie!Jire"'JI' tubu-
~. dţ C,V4CU3(\1 ~Ie tancurilor inc5rcnle f;~ :ţc;e;eOlş,Î Inturilor de evacuare a gazelor, inclusiv supa pele 

m,H/ă intrruni\ lIau mai mulţe tubul3ţuri cornunţ. de răsuflare şi dispozitivele de evac\lare rapidă. 
Dlametrul mlenor al tubul:t.tp~llor d~ evacuare trebuie să , a~igure scurger~a liberă. pe verticală 
ce VII) . <l~ la tanCl\fI, trc.bule să fie dţ OIml~u~ ,Xa. 'af!1esftc'ului aer-gâz. • . 

80 mm, la~ ~I lubulatunlor comune sau pqn.CJ- \. 5.2.8- Supapele de răsuflare de pe tubulatu-
paie, de minimum 100 mm. riIe de eVacua,re a gazelor tret>uie. să fie construite 

Aria totală a secţiunii tubulaturii de şi instalate a:>tf~1 tn~1t l?resiunea din tan~ile 
ev.acuare. a. gazelor Uilui lanc trebuic să fie de c,el d~ marfă să nu dep!ioşcască 0,2 bar'r dacli tar;acu-
p~ţin 1,25 din secţiunea lubuluturii de ump'ler,e riie nu au (ost calculate pentru o presiune mai 
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ridieaU, iar vaeuumul din tancuri d nu scad~ eu 
\ m~i mult de 0,2' bari sub presiunea atmosferi c!i.. 

( 1; .:i.2.9_ Dacă tl\ncurile de marfă şi de decanta
::,- re sint dotatţ cu un sis,tem de gaz inert, :lCt'asta 

trebuie să corespundă cerinţelor de la 3.10 din 
partea A-VI "Protec1ia contra incendiilor" a 
Regulilor pcntru clasificarea şi construcţia na
velor maritime. 

Se admite racordarea instalaţiei de 
gaz inert cu sistemul de evacuare a gazelor. 

In cazul racordării instalaţici de gaz 
inert cu sistemul de evacuare a gazelor, supapele 
de răsuflare se pot instala pe tubulatura prin
cipală de gaz inert. 

. Tubulatura de umplere C\1 gaz inert 
a fiecărui tanc trebuje să fie prevăzuU. cu o val
vuU de tnchidere sau cu un alt dispozitiv echiva
lent pentru izolarea fiecăruia din tancuri de 
instalaţia de gaz inert. Valvula de inchidere 
trebuie să fie dotată cu un dispozitiv care să 
excludă comanda acesteia de persoane neautori-

C)zate. 

\' l ' 5.2.·10-' Amplasarea pe punte a tubulaturii 
de evacuare a gazelor se va face cu respedarea 
urmMoarelor condiţii: 

. 1 la navele destinate transportului pro-
duselor petroliere de categoriile 1 (K-l) şi II(K-2) 
orificiile de evacuare ale gazelor trebuie amplasate 
la o inălţime de minimum 1,5 m precum şi la o 
distanţă de minimum 2,4m faţă de cabine şi 
suprastructuri. 

. 2 la navele destinate transportului pro-
duselor petroliere de categoria III (K -3) am
plasarea orificiilor de evacuare ale gazelor tre
buie să corespundă ceri nţelor de la, 5.1.4. 

5.3 TUBULATURI DE PREAPLIN 

5.3.1 Tancurile pentru combustibil de con
sum şi tancurile de decantare trebuie să fie pre
văzute cu tubulatură de preaplin, dirijată in 
tancurile pentru combustibi l de rezervă. 

5.3.2 Aria secţiunii tubului de preaplin al 
tan cului care se umple cu o pompă manuală tre
buie să fie cel puţin egală eu aria secţIunii tubu
lu i de incărcare. Dacă tancul se umple eu o pompA 
mecanică, aria secţiunii tuburilor de 'preaplin 
trebuie să fie cel puţ.in de 1,25 ori aria secţiunii 
tubulaturii de Incărcare a tancului. 

5.4 IN STALAŢII DE MĂSURARE 
(SONDE) 

5.~.1 Fiecare tanc destinat depozitării Ii
chidului. prccum şi santinele şi puţurile de scur
geri care DU au acces liber, trebuie echipate cu 
:sonde de măsurare scoase. de regulă, pe punli1e 

deschise sau cU alte indicatoare de nivel aprobate 
a. R.N.I1. 

Scoaterea pe puntea deschisâ a son
delor de măsurare ale tancurilor nestructurale 
nu este obligatorie. 

Tuburile de măsurare ale tancurilor 
de combustibil ş i de ulei nu trcbuie scoase în 
încăperile. pasagerilor şi echipajului. 

5.1,.2 lndicatoarele de nivel ale tancurilor 
de ulei şi de combustibil, prevăzute cu vizoare 
trebuie protejate contra deteriorării. Vizoarele 
tancurilor trebuie executate din sticlă plată sau 
din masă plastică incasabilă care nu-şi pierde 
transparenţa sub acţiunea uleiului sau a comblls
tibilului. Intre indicator ş i tanc trebuie montat, 
in partea de jos, un rol>inet cu autoinchidere. 
Tot un astfel de robinet se va monta şi in partea 
de sus a indicatorului, dacă acesta es te montat 
su b nivelul maxim posibil in tanc. 

Pentru tancurile de ulei cu capacitatea 
sub 500 f nu este obligatorie montarea robinetelor 
cu auloinchidere. 

5.".3 Dacă dublul fund formează santină 
in borduri sau dacă nava are fundul plat, atunci 
se vor monta sonde in fiecare bord. Aceste sonde 
vor fi scoaS6 deasupra punţii bordului liber in 
locuri permanant accesibile pentru citirea măsu
r.ării. Tubulaturile de măsura re vor fi, pe cit posibil, 
drepte pentru a llU impiedica măsu rarea cu sonda. 
Pe navele unde compartimentele se drenează eu 
pompe portativt' , tubulaturire de măsurare pot fi 
chiar tubulaturile verticale de racordare pentru 
pompele de santÎnă portntivc . 

5.~ . I, Tubulaturile de măs urare ale tancurilor 
de com bustibil sau ulei ·din dublul fund se pot 
termina deasupra p~iolului " incăperii de' maşini> 
sau In tunelul liniei de arbori, cu condiţia ca ele 
să fi e scoase In locuri care exclud posibilitatea 
pătrunderii combustibilului sau uleiului la su
prafeţele incălzite ale căldărilor, motoarelor, tu
bu 1alurilor de evacuarea gozelor etc .. precum şi la 
maşinile electrice şi tablour ile de distribuţie . in 
cazu l in care combustibilul sau -uleiul s-ar revărsa 
intimplător din tubulaturile de măsurare. sau se vor 
lua măsuri constructive- pentru preintimpinarea 
acestei posibilităţi. Aceste tubdaluri de sonde tre
buie prevăzute cu valvule cu autolnchidere, iar 1011.1-
limea lor trebuie să rie cel puţin 0.5 m de la ni
velul paiolului. Tubulaturile de sonde nu pot fi 
folosite pentru aerisire. 

Trecerile tubulalurilor de sondă ale 
tancurilor de combustibil prin tancurile de marfă~ 
trebuie să fie con rorme cerinţelor de la 4.2.3. 

5.".5 Tubulaturile de so ndă ale tancurilor de
apă din dublu tund se pot termina in încăperile 
amplasate dtasupra lor dacă acestea au acces. 
Pfrina~ţnt. Tubu laturilc de sondă DU pot fi folosite 
UI tubulaturi de aeris ire şi trebuie prevăzute cu 
valvulc de tlutoinchidere. 



 
 
 
 
 

5~~,6 .o!, C~opet,ele tl1b.ulaturilor ~e: ~n~~ sc~a~~ 
pe punţile deschise trebuie prevăzute cu dQPuri 
~ta~şe ca~; Înd~plinesc condiJijle :prevăzute la 
}.3·.1·80 . -.J j'l i .~o· ,', . ,(, 

Dacă tubulâturilc d,c sondă ş1nt .scoas~ 
pe. punţile deschise, ele ţrehuieamplasate in locuri 
care să excludA. posiflilitatea avarierii lor sau vor 
avea o protecţie ~?r~spunzătoa. re. ' 

5.4.7 Sub capetele inferioare deschise a~ 
t.ubulatlir'ilor de solidă, trebuie prevăzute plăcuţe 
de întărire sudate ~a.u un alt siste~ de Întărire 
'care 'să protejeze ae deteriorări invetişul (fundul) 
prin folosirea sondci. -I~ ., 

Cînd capeteleinferiQ.are ale tubulaturil? r 
de sondă sint Închise (tuburile avind decupări), o 
astf'el de plăcuţă de întărire trebuie prevăzută 
în panşa oat;bă a tubulaturii 
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'. ' Diametrul ,interior al ,tubplaturilor de 
~6t\dă ' carA' trec prin j 'nc'ăperile: Tăcit~ ' in care este 
p.0~1?1îi lsâderea 'femperil1urii pînă li' QO'e _ şi 
:S ub âCţţlstă ..}hIdare"prccum şi 'a'} tUbulaturilo;r de 
sondă ~entru tancurile prevăzute cu iriStalaţii" de 
in'călzire trebuie să ' lie cbl puţin SO;nm. 

5.4.9 ;1-: 'Capetele de , ieşire ale ţubulaturilor de 
sondă \~or fi ,'pr~~"ăz~~e cu plăcuţe indicatoare. 

5.4,10 Soq~ele destinate măsurării canJ.i
tăţii de lichid in tancurile de marfă ale navelor 
petroliere care transportă lichide inf1amitbile de 
categoria 1 şi Il trebuie să fie executate din ma-
teriale care exclud formarea sCÎnteÎlor. I 
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Parteq Il!! 

6 INSTALAŢIA DE EVACUARE A GAZELOR ARSE 

U TUBULATURILE DE EVACUARE 
A GAZELOR ARSE 

41 .1. t Tubulalurile ae evacuare a gazelor 
arse, de regulă. vor' fi scoase pe punti deschise. 

G.I.? Dacş. tubulal\lriie de evacuare aga· 
zelor se scot prin inveliş\ll bordajului in apro
pierea liniei de plutire corespunzătoare Încăr
dturii maxime sau su~ COl, se vor pre"cdea dis,
pozith'c care să impiedice pătrunderea apei din 
afara bardului in motor. 

G.L3 Pc petroliere, pe nave care trans
porU cherestea sau pe nAve amenajate pentru 
tr~nsportul liţllidel(p; i nfj ~ll1aqit~ ... ca şi pe na'!el~ 
care 'remorchează sau imping ~ţcs.t~ nave, coşu
riie de fum ale căldărilor sau bucătăriilor, pre~ 
C1..l'l1 şi lubulaturilc de evacuare a gazeior de la 
nwţoare'e principtţle şi au;tiiliare vor fiprţ\"ăzute 
cu stingătoare de scinl~i de o construcţie apro
bată de RN.R. 

Pe navcle Drătate mai sus, scoaterea 
tubul aturilor de evacuare a ga7.elor prin bordaj 
se' Permite la o distant~ dc cel pu\ip. 0,.3 m sub 
li nia de plutire. a navei goale. 

6'11.". Tub~;il6 dlţ ' ţ"'lcuare 'l . g'azelor nu 
trehuie plonţate la o di~tanţă !]lai fll~că d.e 4~Q rnm 
de tancurile de ,~mb.ustibil. ". . ~, 

6.Ui Fiecare motor principal trebuie să 
aibă o tubu l atură separată ~e e\'acu~re a gaze lor. 
In cazuri speciale se pot admite derogări c.;' avi-
zul special al R.N.R. 1 

Tubulaturile de e,vB,cuare a ga:z;elQT 
mQtoarelor auxiiiaTc pot [i grupate într-o Lubll
l atură COmună de evacuare cu . condiţia prevederii 
unui dispozitiv de · sigi1ranţă care să preintimpiIl-e: 

...... pătrundcrţa gaze lor . din tubula
tura comună de evacuare a gazelor in I motoarele 
oprite, 

- deteriorarea oricărui motor la por-

4;.1.6 Dacă se ;unţ~ co~uril~ de fum ale 
, clil~ărilor, s.c ~dmi(e mont1\rea pbluratoarelor de 
fum prevAtuLe cu . disR0z"iţive de fhare a lor in 
pozitia deschisă. ., , ~, 

Pentru vizitarea şi curăţirea coşurilor 
<le . J Ulll . pr~~Hm şi uJ:anâlelo.~ d~\~l1r pe la căJdiiri. 
se , rOF p,reved.ea , in .h);ltHri'l; q.ec~ are ~u~i. dţ . . "jzi-
~r" şi ~cări ,dil). sc.op,be, d. .': .. 'Il ,'> ,'.1. 

1$ - 10'10 

G.1.7 La căldările recuperatoare şi la cele 
combinate, car~ prin cons.lrucl!a lor nu perrp it 
J.ipsa ~pei in ti.mpul Încă l zjrii cp. gazele de eva
cuare, trebuie prevăzute canale de deviere a 
Gazelor, cu obluraloare, care să deconecteze căI 
dările de sazele de evacuare. 

G.1.8 Tubulatura de ţvacuare a ~azelor de 
la căldări şi de lu motoarele cu combustie internă 
trebuie 40lată termic cu materiale de izola tie. 
pereti dubli sau ecrane protectoare. 

Pentru mC'toarele cu combustie intern1i 
la care răc i rea gazelor arse se face cu apă, se 
admite ca tubulalurile de cvacuare a gazelor 
să nu fie izolale dacă temperatura suprafeţei tu
bulaturii mi depăşeşte GoqC. 

G. L !) Tubulaluril<: de evp.cuarc a gazelor 
d~ la IT1Qloarele cu combusti ţ internă, lrc!Juie $ă 
fie p,revăzute Cll compenş.ato~re de dilutaţic. 
Acplo unde -este posibil, lublliaturile de evaouarţ 

, 8 gazelor· trebuie să aibă guri de vizitare pentru 
ţură\irţ ~j I~ nevQie. robiQ.eţi de scurgere. 

G. I.I O Tubulaturile dc eV3cuflre a f 'azclor 
ars~: 'care 'trec prin încăperi de locuit sau "Brin 
'timo'n,erie;· \;0/ 'ayea 'in ' Interi 'oru l. ac~st9r Încăperi 
b earc·usă de protecţie etanşă lp. !;!aze. Şp~\iu l 
dintre carcasa de proiecţie şi ţevile de evacuare 
a Ri\ţţ~or, va ~\"ea cţ)municar~) cu atmosfera e~t6_ 
t;i.qa ră. 

.... 
6.2 TOBE~E DE EŞAPAMENT . ~I 

STINOĂTOARE;P; ?E SCINTE! 

~,,~. l Tltbe1e ' ge eş<\pa 'me~ţ şi şt i ngăt,oare!e 
~fi! sc intei treJluie M:tfrl af{lp'l fl~~lcr. . ',nfi t ş~ - ~e 
asigur~ po~ipilitatea curălirii lor. ~P~ntn!!\cea~la 
e~e vor fi prevăzute cu guri de acces şi cu robineli 
de scurgere, 1 .1\ 1·' ' , 

G.2.2 La montarea dild3rilor recuptrat!Oâre 
Ş\ a sti~gli.toarelor qe scintei de lip .u,med, trcbufc 
luate m~sl,l~i impplrjya pătru,nderi i eventuale a 
apei- i" moţor b. p.parHia' sClirgeriÎpr. d i ~ , te~)le 
ţă.I~~~.ilor Snl1 ·d iI;l alţe ţ3uf,e. Ţ1lv~ril~ dt; \ş~rge.re 
Y9r fi , trase jJ;l .~.!lIllin~ Fommuţill}..el\t ului de., m~
şini ~i vor fi prevăzute cu , tnQhi;.ătoarţ..hidr~uliţe. 

I 



 
 
 
 
 

Partea VII - Instalaţii cu tUbulaturi 

7 ~STALAŢIA DE VENTILAŢIE 

7.1 CANALE DE VENTlLATIE 

7 .1.1 Nu se admit.e trecerea canalelor de 
ventilatie prin pereţii etanşi situaţi sub puntea 
de bord liber. 

7.1.2 Puţurile ş i cannlele de .... entilaţie ver
ticale, care trec prin punţile etanşe în limitele 
unui acelaşi cqmparliment etanş de sub puntea 
de bord liber, trebuie să fie etanşe la apă şi de 
aceeaşi rezistenţă ca şi structurile locale ale 
corpului navei. 

7.1.3 Canalele de ,' e nt il aţie care t rec prin 
peret.ele principal de lip cu intirzierea propagării 
focului trebuie să aibă clapeţi contra incendiului 
din ote l, mf'ntaţi, de regu l ă , pe perete şi prevl'izuţi 
cu dispozitiye de acţ ionaTe l ocală manevra bile 
din ambele părti ale peretelui. Dispozitivele de 
acţionare a c1apeţilor trebuie să fie amplasat.e 
in locu ri uşor accesibile, ce se , 'or marca cu vopsea 
roşie reflect.orizantă. Trebuie prevăzute dispozitive 
care să indice d acă cJapetul est e deschis sau Inchij:. 

Dacă c1apelul nu este montat pe 
perete, atunci canalul, intre perete ş i c1apet, tre
buie executat. din oţe l snu dintr-un mate ria l 
ech ivalent şi, acolo unde este necesar, trebuie 
să aibă iwlaţie echivalentă gradulu i de rezistenţă 
la foc al peretelui. 

., .1." Canalele de ventil aţie, in locurile 
unde este posibilă co ndensarea apei. vor fi izo
late. iar in portiunile unde este posibilă acumu
I arca apei trebuie prevl'izute dl'puri de golire. 

7.1.5 Canalele de ye ntil aţie dest inate eva
cuării vaporilor inflamabili sau gazelor explo
zibile vor fi etartie la gaze ş i nu se vor uni cu ca
nalele altor 'ncăperi. Dispozitivele de inchidere 
a acestor canale se vor executa din materiale care 
să elimine posibilitatea producerii scÎnteilor. Cu 
exce: pţia celor pre\'ăzute la 7.6.3, capetele exte
rioare ale canalelor de ventilaţie ,·or avea armă
luri pentru reţinerea Cl licări l or. 

7.1.6 Dacă se fo loSf!şte \"Cntilaţia artifi
cială pe navele de pasageri dotate cu cabine de 
dormit, ventilatoarele şi canelele de ventilaţie 
se recomandă să fie instalate in limitele acelei llşi 
tranşe verticale contra. incendiului ca şi incăpe

riie pe: care le desen·esc. 

7.2 A~IPLASAREA TROMBELOR DE 
VENTILATIE Ş I A ORIFICIlU)R 
DE ASPIRAT IE 

Trombele de ventilaţie ale instalaţiei 
de ventilaţie prin refulare , precum ş i orificiile de 
aspiratie trebuie amplasate in locuri in care es te 
redusă la minimum posibilitatea aspiraţiei de 
ner poluat cu gaze, cu vapori de produse pe
troliere etc. şi in care este exclusă posibilitatea 
p1l.trunder ii ape i de peste bord in canalele de 
venti latie. l năltimea ra.melor trombelor de ven
tilaţie trebuie să fie in conformitate cu cerinţele 
din partea IV "Stabilitate, bord liber". 

7.3 VENTILATIA !NCĂPERILOR DE 
MAŞINI 

7.3.1 Ventilaţia încăperilor de maşini tre
buie să asigure debitul de aer necesar deservirii 
şi func ţionării maşinil or şi căldărilor in orice 
condiţje de exploatare a navei. 

Trebuie să se 'asigure e"acuarea ae ru
lui· din părţile inferioare ale încăperilor, pre
cum ş i din locurile de su b paiol unde este posibilă 
acu mul area gazelor mai grel e decit aeru l. 

Pentru ,·entil area ineăperilor eu maşini 
frîgoririce. veloi 3. 1.6 şi 3.1.7 din partea X II 
.. Instalaţi i frigoriricc" din .. Regulile pentru cla
$iricare şi co nstrucţia na'·elor maritime" . 

7.3.2 Tunelele liniilor de ar bori trebuie să 
aibă ventil aţie. 

7.3.3 lndiperea diesel-generatorului de ava
rie trebuie dotată eu un dispozitiv care să asigure 
un debit surident de aer pentru funcţionarea 
diesel_generatorului. Ia capacitatea maximă , in 
toate condiţiile de exploatare. ·cind incăperea 
est e închisă. 

7.4 VENTILAŢIA lNCĂPERILOR t N
CHISE LA BACURI ŞI A MAGA
ZIILOR DESTINATE TRANSPOR
T ULU I MIJLOACELOR AUTO Ş I 
MIJLOACELOR TEHNICE 
MOBILE 

7..'1.1 lncăperile i~chise ş i magaziile des
tinate transportului mijloacelor auto ş i mijloa
ce lor tehnice mobile cu combustibil in rezervoare 
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vor fi dota te cu o \'entilaţie artificială , de eva
cuare a aerului , in execuţie independentă , care 
să asigure cel puţin: 

.1 zece sch imburi de aer pe oră pe ba-
cu ri ş i nave de pasageri; 

.2 şase schimburi de aer pe oră pe toate 
celelalte nave. 

7.4.2 lnstalaţia trebuie prevăzută cu apa
rate care controlează funcţionarea vcntilatoarelor. 
lndicatoare!e acestor aparatt' t rebuie instalate 
In timonerie. 

7.<'..3 Construcţ i a ventilatoare lor trebuie să 
Inlăture la maximum posibilitatea producerii de 
scîntei . 

7.5 VENTlLAŢ IA INCĂPER ILOR 
RĂCITE 

Pentru vent il area încăperilor răcite, 
vezi 3.3.5 - 3.3.8 din partea X II - ,. Instalaţii 
frigorifice" din .. Regulile pentru clasificarea şi 
construcţia navelor maritime". 

7.6 VENT ILAŢIA tNCĂPERILOR CU 
ACUMULATOARE Ş I A CUT II LOR 
DE ACUMU LATOARE 

7.G. I I nstalaţia de \'entilatie a incăperilor 
cu acumu latoare şi a cutii lor de acumulaloare 
t rebuie să fie ind epende ntă şi să asigure evacua
rea aerului din zona superioară a Încăperilor res
pective. 

Canalelc ventilaţiei prin extracţie tre
buie să fie etanşe In gaze. 

7.6.2 Aerul curat trebuie introdus in zona 
inferioară a incăpetii ventilate. 

7.6.3 Capetelţ: exterioare ale canalelor t re
buie astfel execu~ate, incit să se excludă posibi
litatea pătrunderii in e le a ape i, a precipitaţiilor 
atmQsferice ş i a corpuri lo r so lide. 

Nu trcbuie să se prevadă armătură 
de reţi nere a flăclirii. 

Orifi ciile canale lor de ventila ţie prin 
extracţie trebuie să se alle in locuri in care gazele 
evacuate nu prezintă perico l de incendiu. 

7.6.<'. VentiJalia cutiilor pc aeumulatoare 
cu o putere de încă rcare a baterii lor care nu de
păşeşte 0,2 kW poate fi crectuată cu a j utorul 
unor orHicii practicate in părţile inferioare şi 
superioare ale cuti ilor, care să asi!!,ure evacuarea 
gazelo r. Puterea de Încărcare a bateriilor se va 
determina conform indicaţiilor de la 2.G.2 din 
partea IX - .,Eehipamente eleclrotehnicc". 

7 •. 6.5 . Debitul de acr Q pentru vent i laţia 
lncăperii cu acumulatoare sau a cutiei ~ cu 3,CU-

". 

mulatoare nu trebuie să fie mai mic decit cel 
determinat cu formula: 

Q- O.II·/.n, Im'/h] (7.6.5) 

in care: 

curentul de incărcare maxim in t.impul 
degajării gazelor, însă mai mic de 0,25 
din curentu l maxim al dispozitivului de 
incărcare, [A]; 

n numărul de elemente ale bateriei. 

7.6.6 Ar ia secţ iunii canalu lui de vent ila ţie 
F destinat ventilaţie i naturale prin extracţie 
din încăperile sau cutiile cu acumu latoare nu 
trebu ie să fie mai mică decit cea determinată cu 
formula: 

17.6.6) 

d ar cel puţin 80 cm' pentru acumulatoare cu 
acizi şi 120 cm' pentru acumulatoare alcaline; 

Q de bitul aerului determinat cu relaţia (7.6.5) 
[m'/ h ). 

7.6.1. Ventilalia naturală a Încăperilor poa
te fi fo l osită dacă sint Îndeplinite toale cond i ţ i ile 

de mai jos: 

. 1 cantitatea de acr necesară calculată 

cu formula (7.6.5) este mai mică de 85 m'/h; 

.2 unghiul coturi/or cana llli ui de ven-
tilaţie raţă de "crt i eaIă este mai mic de 150

; 

.3 canalul de venti l aţie nu are mai mult 
de două coturi; 

.4 ' lungimea canalului de ventil aţie nu 
depăşeşte 5 m; 

.5 fu nc\ if'narea ventilaţiei nu depinde 
de direcţia vintul ui ; 

.6 aria secţ iun ii canalu lu i de ventilaţie 

nu este inferioară celei obţinute cu formula 
(7.6.6). 

7.6.8 Dacă debitul dc aer calcul al după 

formula (7.~.5) este 85 m'/h sau mai mult, ineă

perea 3cumulatoarelor tre huie dotată cu o ins ta
J aţie 'de venti l aţie art i ficială prin aspiraţie. 

7.6 .9 Suprafeţele interioare ale canalel or 
d e asp'raţie, precum ş i ventil aloarele lreLuie 
protejDte de acţiunea gazelor emanate de elec
lrolit. 

7.6.10 Motoarele ventilatoarelor nu trebuie 
aşezate In curentu l gazelor aspirale. 

Constructia vent il atoare lor trebuie să 
inllHure la maximum pos ibilitatcD lormârii sc in
teilor. 
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'7.7 ~I':NTlLAŢIA sTAtlJLOR DE 
STINGERE A INCENDIULUI CU 
SPUMĂ SI DE SŢlNGERE VOLU
METRiCĂ 

Staţiile de stingere cu spumă şi sta
ţiile de slingere volumet.rică vor fi "dotate cu o 
ventilaţj~ eficientă, Staţiile de stingere cu bioxid 
de carbon sau cu lichIde volatile trebuie prevă
zute cu o instalaţie independentă de ventilaţie 
prin aspiraţie şi refulare. 

Gurile I de aspiraţie ale canalelor de 
v,entilaţie trebuie amplas9t,e in partea inferioară 
a iI,lţ:ăperiior acestor staţii. . , 
'i.8 VENTILAŢIA INCĂPERILOR 

POMPELOR DI': MARFĂ 

7.8.1 tncăperile pompelor de marfă trebuie 
prevăz~te cu ventilaţie artificială prin aspiraţie, 
~epatată pentru fiecare incăpere, cnre să asigure 
cel puţin 20 schimburi de aer pe. oră. Introducerea 
aerului in ac~ste incăperi se poate realiza pe cale 
naluraJă, 

7.8.2 Maşinile cu abur pentru acţicnarea 
ventilatoarelor se pnt amplasa Îl' incăperea pom
pelor. 

Motoarele electri'ce cnre actiflnează 
ventilaţoarele se vor ampla~a în co,nformitate cu 
cerinţele de la 1.11.8 din partea VI-"Instalaţii 
de 'maşini". 

7.0:3 Gurile de aspiraţie ale canalelor de 
ventilaţ.ie se vor amplasa în zona inf('tloată a 
incăperilor, în locurile de acumulare cele mai 
probabile ale ,'aporilor incăr~ăturii lichide. 

Aceste canale, în afa,ra Încăperii pom
pel6t, trebuie să fie etanşe la gaze şi, de regulă, 
nu vor fi racoru<lte la canalele de ventilaţie ale 
t;mcurilor d:- marfă sau ale ,altor incăperi. 

Dacă instalaţia "de ventilaţie a ' Încă
peni pompelor se utilize·ază şi pentru ventîlaţia 
tubulalurii de incărcare şi prin aceasta şi pentru 
tancurile de marfă, atunci in locul racordării ca
n:llului dc ventii'aţie la tub~latura de incărcare 
se VOI' monla armături de inchidere tluble. 

7.8.4 Toate inehiderile canalelor de venti
aţie trebuie astfel executate, incit să fie exclusă 

lpbsibilitatea producerii scinteilor. 
Constructia "entilatoarelor trebuie să 

înlăture la maximum posibjlitatea formării scin
teilor. 

7.8.5 Gurile de refulare ale canalelor de 
evacuare trebuie situat.e la o distanţă de cel puţ1n 
2 m de orice fel de deschidcre care duce În interio
rul navei la locurile în carţ ' se pot afla surse 
de aprindere a vnporilor produselor petroliere 
şi trebuie să fie astfel amplasate' taţă de gurile de 
aspiraţie ale canalelor ventilatiei prin introi:l.ucel'e 

incit s'li tie · exclusă posibilitatea' impuritidirii 
a:erulul ihtrodus, . 

Gurile de aspiraţie ale ventila\iei prin 
introducere trebuie amplasate la o distanţă de 
cel pnţ.in 2,4 m de la punten de încărcare, iar 
faţă de oricare din deschiderile tancurilor de 
marfă şi faţă de deschiderile' tuburilor de evD.Cuare 
a gazelor, la o distall~ă de cel puţin 5,0 m, ' 

Gurile exterioare ale canalelor se vor 
dota cu armătură de reţinere a flăt:ărilor. 

7.9 VENTILAŢI.\ MAGAZIILOR DE 
MARFĂ 

Vellti1:J.ţia magaziilor de marfă poate 
fi nalurală sau artificială, 

Dţbilul instalaţiei de ,relltita\ie a ma
gaziilor de marră se determină in funcţie de felul 
mărfii care urmează a fi transportată. 

7.10 VENTU.AŢIi\. BUCĂTARIILOR 

Pe navele de pasageri. fiecare canal 
de tiraj al plitei de gătit trebuie să fie dotat cu o 
hotă uşor c)('montttbilă destinată colectării gră

. simii. precum şi cu o clapelă de inc.endiu montată 
la capătul infe.rior al canalului de tiraj. 

7.11 VENTILAŢIA MAGAZIILOR 
AMENAJATE PENTRU 
TRANSPORTUL MARFURILOR 
PERICULOASE 

7. 11.1 Magaziile amenajate pentru trarrs
portul mărfurilor periculoase vor fi prevăzute Cţ.l. 
ventilaţie artificială de extracţie, separat pentru 
fiecare magazie. care să asigure cel puţin 6 schim
buri de aer pe oră cal'culat la volumul magazii! 
goale. Introducerea aerului în a"ceste ind peri 
'poate ti naturală. 

Numărul de schl"mburi de aer pe oră 
poate fi micşorat cu acordul R.N.R., luîndu-se 
in considerare fdul mărfurilor 'periculoase. 

7.11.2 .' 1. 'Construcţia yentilatoarelbr trebuie să
Înlălure la maximum posibilitatea producerit 
scînleilor. ' . , 

7.11.3 Gurile de nbsorbţie ale cannleloT de' 
extracţie trebuie să fie amplasate la diferite 
niycluri pe înălţimea magaziei, asigurind un 
schimb de aer uniform În magazie fără zone de 
stagnare a aerului. 

7.11.1. ' Gurile de , absorbţie şi de evacuar~' 

trebuie să fie dotate cu armătură pentru reţinerea 
flăcărilor. SrlYtiunea de trecere a acestei armături 

ya fi cel puÎin egală cu secţiunea tubulaturii de-
\"entil"aţie. " 
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8. INSTALAŢIA DE COMBUSTffilL 

8. 1 POMPE 

8.1. 1 Pentru transferul cpmbustibilului tre
buie prevăzute: de regub .• două pompe cu, ac
ţionare mecanică, djn care una este de rezervă. 
Ca pompă de t;ezer"ă poate fi folosită oricare 
))pmpă corespunzAtoare acestui scop, printre 
CAre şi pompa 'separatorului (le combustibil. 
Pe navele cu puterea totală a motoarelor princr
paIe mai mică de 740 kW ca pompă de rezervă 
poate fi , i>revăz~tâ o pompă, manuală. 

Pe nuvele care consumă zilnic pină 
la 2 ţ de combusti~i1, se admite montarea \inti 
singure pompe manuale. 

8.1.2 Pompele de transfer combustibil, ca 
ş i pompele se paratoarelor trebuie să aibă, În 
afară de comhnda locală, şi mijloace pentru opri .. 
rea lor in locu~i permanent ncce;5ibile, situate in 
afara compartimentelor in care sint instp.late. 

8.2 AMPL.\SAREA TJ,JBULATURILOn 

8.2. 1 Tubul.atura de combustll)!l, de re
gulă, treh\lle să fie separată de tul,lu latllra fiilor 
instalaţii. 

8.2.2 Tubulalurile de tra~fer sub presiune 
a cOI:nbustibilului Încălzit t~buie amplasate Îl 
locuri uşo r vizibile şi accesibile. 

8.2.3 Tubulahlrile de toulbuslî bil nu tre
buie instala te, de regulă, deasupra motoarelor 
de combustie internă, a tuburilor de evacuare a 
guelor, .. a tubulalurii de ' aUur (cu excepţia tu
bulaturu de abur destinat Încălzirii combustibi
lului), a 'Căldărilor de abur şi a coşurilor de fum. 
In caz~~i excepţiona~e se admite ,instalarea ţ\!_ 
b~laluTil . de comb.usLJbil deasupra echipamentu
l UI menţIOnat mal sus cu condiţia ca in ateste 
zone tubulatura să nu aibă îmbinări demontâbiJe. 

8.2.4 Pe tubulatlJ'rile de aspiratie a t:lmf
bustibiluhli din' tancuri cu capadtatea mai mare 
de 50 1 amplasate in afara spaţiului dublului fund, 
p~ccum. , şi pe tubulalurile destinate egali zării 
llI\'elulul de lichid În lancuri trebuie prevăzute 
vnl\'ule de .Închidere insialate direel pe tanturi. 
Aceste valvule trebuie să aibă inchidere de la 
disl,anţă, din locuri permanent accesibile, aşezate 
in \irara "coinpat1imcntul ui in care se află tancul. 

Pe tancurile de consum trebuie să fie instalate 
valvule cu inchidere rapidă. Tubulaturile de 
aspiratie din tanrurile din dublul fund trebuie 
prevăzute cu valvule de inchidere amplasate 
deasupra tancurilor (vezi, de asemenea, 8.6.3). 

WJLOACE PENTRU INCĂLZI-
REA COMBU5TlBILULUI IN 
TANCURI 

8.3. 1 lncălzirea combustibil ului lichid poate 
fi e[ectuată cu ajutorul serpentinelor -de apă sau 
d.e abur. Utilizarea Încălzitoarelor electtice in 
:lttst scop }/n face obiectul unei examinări spe
~iale din partea R.N.R. 

8.3.2 Serpentinele de Încălzire a combus
libilului trebuie amplasate in părţile cele ma i 
joase ale tancurilor. In tancurile adinci in care 
serpentinele de Încălzire sînt dispuse pe inAltime, 
se va pre\'edea posibilitat.ea. deco nectării an.u
mitor secţii .de serpentine in functie de scăderea 
nivelului de comblÎstibii in . tancuri. 

'.3.3 Sorburile 'de aspiratie ale tubula
turii de combustibil din tancurile de -serviciu ş'i 
de det::mtare trebuie instalate deasupra strpen
tinelor de incă Izire, astfel ca in permanentă ser
pentinele să rămînă acoperite. 

a .3,4 Temperatura maximă a combustî
bilului Încălzil in tancuri treblile să fie cu cel 
putin lOoC sub temperatura de aprindere a vapo
J'ilor de cOlp.bustibil. 

8.3.5 Penlru controlul temperaturii com
bustibilului incălzit. in locurile necesare, se vor 
instala termometrt. 

8.3.G Condensatul aburului de Încălzire tre
buie dirijat Într-un rezervor de control prevl'tzut 
cu un vizor. 

8.3.i Presiunea aburului folosiţ pentru j.n~ 
călzirea combuslibilului nu \'a depăşi 5 bari. 

3.4 MIJLOACE PENTRU INOEPĂR
TAREA APEI DIN TANCURILE 
DE COMBUSTIBIL 

Pent.ru scurgerea apei din tancurile 
de cohsum şi de decant are , se vor prevedea val
viile cu autoin'chidere şi tubulaturi spre tanc\lri~ 
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de ~curgeri. Pe tubulalurile de evacuare a apei 
se vor monta \' Îzoare. La tancurile cu tăvi de co
le ctare, in lec de vizoare se pot folosi piInii des
chise. 

8.5 MIJLOACE PENTRU COLECTA 
REA SCURG ERILOR DE COM 
BUSTlBIL 

8.5.1 La tancurile nestructurale, l a pompe,
la filtre şi in alte locuri unde este posibilă scur

gerea combuslibilului. trebuie prevăzute tăvi de
colectare. 

8.5.2 T ubu lalurile de scurgere ale tăvilor 
de colectare trebuie condnse în lancurile de 
scurgeri. 

0.5.3 Diametrul interior al tubulaturii de 
scurgere nu va fi mai mic de 15 mm. 

8.5.10. Tub\lIatura de scurgere trebuie dusă 
pină la o distanţă cît mai mică de fundul tancu
lui de scurgeri. La amplasarea tancului de scur_ 
geri in dublu fund, vor fi Iute măsuri constructive 
care să preintîmpine pătrunderea ape i in compar_ 
timentul maşinilor prin capetele deschise ale tu
burilor de scurgere, in cazul deteriorării invelişu
lui exterior. 

Se va prevedea o semnalizare de a\'er
tizare penlru nivelullimilei superioare in tancurile 
de sCUl:geri. . 

8.5.5 Dacă tancul de sCll~geri esle comun 
pentru tubulaturile de scurgere ale tăvilo'r de 
co lectare amplasate în comparfimente etanşe di
ferite, se vor lua, măsuri constructive care să 

prevină pătrunderea apei 'dintr-un compartiment 
inundat in altul, prin capetele deschise ale tu
bulaturilor de scurgere. 

8.G Ul\1PLEREA TANCURILOR DE 
REZERVĂ 

8.6.1 Ambarcarea corribustibilului lichid pe 
navă trebuie să se facă printr-o tubulatură per
manentă prevăzută cu armăturile necesare asigu
rării încărcării combustibiluilli in toate tancurile 
rezcrvei principale de combustibil. 

Tubulatura de umplere a ţancurilor 
trebuie dusă cit mai aproape de fundul tancului. 

8.6.2 Pe nayele de pasageri. pentru atn
barcarea combustibiJului :.e vor prevedea staţii 
speciale de ămbarcare , separate de celelalte în
căperi şi prevăzute cu ţevi de scurgere conduse 
~n tancurile de c.olectare · a scurgerilor. 

8.6.3 Tubulaturite de umplere alte tancuri
lor situate deasupra dublului Cund, precum şi 
tubulat4-rile de umplere ale tancurilor din dublu 
fund, tre.1mie racordate la parţile superioare ,\\le 
.tancurilor. Dacă acest lucru nu ,este ' po.s i~il, 

atunci tubulatura de umplere trebuie s~ fie prevă 
zufă cu valv~le de reţinere montale direct pe 
tancuri. 

Dacă lubulatura de umplere esle fo
l osită ş i pentru aspiratia combustibilului, în Idcul 
valvulei de reţinere se va instala o valvul ă de 
Închidere de la distanţă, comandată dintr-un 
loc accesibil, amplasat in afara compartimentului 
in care se află lancul. 

8.7 TANCURI DE COMBUSTIBIL 

8.7.1 Construcţia tancurilor de combustibil 
neslructurale trebuie să indeplinească cerinţele 
de la 2.9 din partea II "Corp". 

8.7,2 Amplasarea tancurilor de combustibil 
În incăperile de maşini trebuie să indeplinească 
ce rinţele de la 1.11.7 din partea VI ., Instalaţii 
de maşini" . 

8.1.3 Tancurile de combustibil amplasate 
pe punţi deschise sau supraslructuri, precum Ş I 
in alte locuri expuse acţiunii agenţilor atmosfe
Tiei, vor fi protejate de acţiunea razelor solare . 

8.1.4 Pentru tancuri'le de consum desti
nate alimentăr,ii directe a motoarelor principale 
din încăperile de maşini fără cart permanent, in 
timonei"ie se va prevedea o semnalizare optică 

' şi ac ustică după nivelul inferior admisibil al 
comhust i~i lu)ui in tancuri, sau se va asigura 
completarea automată a tancului de consum cu 
combustibil. 

8.7.5 Compartimentele amplasate spre prova 
peretelui de coli ziune nu trebuie utilizate pentru 
transportul 'combuslibilului sau altor substanţe 
ri ch ide inflamabile. . 

'8.8 ALIMENTAREA CU COMBUSTI
BIL A MOTOARELOR CU COM
BUSTlE INTERNĂ , 

8.8.1 EChipamentul inştalaţiei de combus
tibil trebu,ie să asigure alimentarea cu combus
tibil pregătit in mod corespunzător ş i curăţat in 
gradul necesar pentru respectivul motor. 

8.8.2 Filtrele de combustibÎ! trebuie ' să 
. permită curăţirea lor fără a se intrerupe funcţio 

narea motor~iui. 

8.8.3 Instalaţiile mecanice de la navă, in 
. oompunerea cărora intră motoare care funcţio

nează cu combustibil greu, trebuie să fie dotate 

cu sisteme pentru dO~:~ feluri de com bustibil. 

8.8.4 Dacă motoarele ' principale funcţio

nează cu două calităţi de combuslibil (combus
ti~il. greu ~i cOl:nbustibil u .. ~or), . l~ebuie' ' luate 
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măsu ri de prevenire a amestecării combustibi
lului greu Cu co mbustibi lul uşor pentru motoarele 
auxiliare. 

8.8.5 Pentru îndepărtarea acumulărilor de 
aer-vapori din tubulatura de alimentare cu com
bustibil greu, încălzit. a pompelor de înaltă pre
siune, trebuie să se instaleze dispozitive de aeri
sire. 

8.8.G La instalaţiile de combust ibil greu se 
recomandă instal:Jrea de riltre automatizate . 

8.8.7 Dacii instalatia este prevăzută cu de
bitm.etre , acestea nu trebuie să Impiedice funcţio
narea motorului, in cazu l in care debitmetrul este 
reglat sau scos din funcţiune. 

8.8.8 . Alimentarea cu combustibil a diesel-
generatoarelor utilizate ca generatoare pentru 
cazuri de avarie trebuie să se facă dintr-un tanc de 
consum amplasat in încăperea generatorulu i diesel 
de avarie. Nu se admite folosirea combustibilului 
din acest tanc in alte scopuri. Rezerva de com_ 
bustibil di n tancul de consum trebuie să fie su-

ficienlă pentru a asigura funcţionarea generato
rului diesel in timpul indicat la 2.14.1.3 partea 
IX "Echipamente electrotehnice". 

8.0 ALIMENTAREA CU CO~!BUSTI
BIL A CĂLDĂRILOR 

8.9.1 -Pe ,tubulatura care aduce combus" 
libilului spre arzătoarele fiecărei căldări, trebuie 
instalată o valvulă cu inchidere rapidă, cu acţio
nare l oca lă. 

Dacă se instalează o căldare auxiliară 
automalli, val vuia cu inchidere rapidă nu este 
nece sară. 

8.9.2 Pentru controlul tempcralurii şi al 
presiunii combust ibil ului greu care ~ alimenleazli 
arzătoarele, trebuie prevăzute pe tubulatură, în 
locuri corespunzătoare, termometre şi mano
metre. 

8.9.3 Cind alimen\area cu combustibil a 
că ldărilor se face gravita\ional, pe tubulatura 
de alimentare cu combustibil a arzătoarelor, tre
buie prevăzute filtre. 
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9. INSTAl,AŢIA DE UNGERE 

9.1 POMPELE DE ULEI ALE MO
TOA.RELOR CU COMaUSTIE IN
TIWNĂ, ALE REDU~TOAf\E;LOR 
ŞI ALE CUPLAJELOR 

~.1.1 Cind există un singur mot or p(inci
pal cu ~.uterea de ~20 kW sau mai mplt. se re
com~ndă să existe cel puţin două pompe de ulei 
de ungere prin circulaţie , una principală şi una 
de rezervă j dintre acestea una poate fi acţionaU 
de I;llotQf. 

Debiţu} p0!TIP~i de rezervă nu trţbuie 
ş.ă fie m,<\i mic decît cel al pompei pr.incipale. 

9.1.2 Dacă există două sau mai multe 'ino
toare principale. pompa de ulei de rezervă nu se 
cerc. 

9. 1.3 Este necesar să se prevadă mijloace 
pentru controlul trecerii uleiului in lagărele 
turbosuflantelor. 

9. loii Fiecare motor auxiliar trebu~ să 
aibă o instalaţie de ungere independl:ntă. 
Gruparea instalaţiilor de ungere ale motoare lor 
auxiliare face . În fiecare caz În parte. obiectul 
unei examinări speciale a R.N.R. 

9.1.5 D::l că pompa de ungere nu este pre
văzută cu supapă de siguranţă sau cu valvulă 
by-pass, instalarea unei astfel de valvule trebuie 
prevăzută pc tubulatura de refulare. 

9.2 ALIMENTAREA CU ULEI DE UN
GERE A MOTOALELOR CU COI\1-
BUSTlE INTERNÂ ŞI A REDVC
TOARELOR 

9.2.1 Instalaţia de ungere trebuie să ex
cludă posibilitatea amesteeării diferitelor sor
turi de ulei. 

9.2.2 Capetele ţevilor de scurgere din car
terul motorului in tancul de colectare trebuie să 
fie astfel amplasate, incit in timpul funcţionării 
motorului ele să fie permanent scufundate în ulei. 
Ţevile de scurgere de la două sau mai multe mo
toare nu se vor grupa intre ele. 

9.2.3 Tubulatura instalaţiei de ungere nl\ 
trebuie să aibă legături cu tubulaturile care au 
altă destinaţie. Face excepţie racordarea la tubu~ 

latura separatoarelor care pot,fi folosite şi pentru 
separarea combustibilului: cind există dispozi
ti'f6 sigure care p,revin amestţcarţ;t cOţnbustibi
lulVi cu I.tleiql. 
La separarea uleiului trebl.\ie luate măsuri care 
să excludă posibilitatea amestecării uleiului mo~ 
toruh,li principal cu cel al motoare lor auxiliare. 

9:2.1i Pe tubulaturile instalaţiilor de un
gere prin circulaţie trebuie montate: 

.1 pe tubulatura de aspiraţie a pom-
pei . reductoarelor cu roţi dinţate - un filtru 

.2 
pei 

, 
pe tubulatura de aspiraţie a 

un filtru de filtrare brută (plasă); 
pom-

.3 pe tubulatura de refulare a pom-
pei motorului principal - două filtre paralele 

sau un filtru dublu comutabil, sau un filtru, auto
curăţitor. 

9.2.5 Dacă instalaţia de ungere a motoru
lui şi a turbosuflantelor este comună, înaintea 
lagărelor turbosuflantelor se vor monta filtre 
fine de o construcţie care să permită curăţirea lor 
fără a intrerupe circulaţia uleiului. După filtre 
se va monta un manometru. 

9.2.6 Capacitatea de trecere prin fiecare 
filtru de ulei trebuie să depăşească cu 10 % 
debitul celei mai mari pompe. 

9.2.7 Instalaţia de ungere trebuie să aibă 

toate aparatele necesare pentru măsură şi control. 
Pe tubulatura de ungere a reductorului se va 
prevedea un vizor pentru controlul circuitului 
de ulei. 

9.3 TANCURI DE ULEI 

9.3.1 Tubulaturile de aspiraţie din tancu
rile amplasate in afara dublului fund trebuie să 
aibă valvule de inchidere instalate direct pe 
tancuri. 

9.3.2 Dacă sc prevede preincălzirea ule-
iului. se vor indeplini cerintele de la 8.3. 
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10. INSTAL"-ŢIA DE RAClRE CU APA 

10.1 POMPE 

10.1.1 Instalaţia de răcire cu apă din alara 
bordului a motor ului principal trebuie să aibă 
douA. pompe de răcire, din care una va fi de re
zervlL Cel puţin una din pompe va a\'ea acţionare 
independentă.. I 

Debitul pompei de rezervă nu trebuie să fie mai 
mic decit de bitul pompci principale. 

Pentru două sau mai multe motoare se admite o 
singură pompă de rezervă. 

tn instalaţia de răcire cu apă dulce a motorului 
principal, se admite o po;mpă de rezervă comună 
pentru ap~ du lce şi apa din a fara bordului, cu 
acţiona re independentă; in acest caz trebuie 
luate măsuri ca să IlU se amestece apa dulCe cu 
cea din afara bordului'. Oebitul pompei de re
zervă trebuie să fie cel puţin egal cu debitul celei 
mai mari pompe ' principale. Trebuie să fie 
prevăzută posibilitatea răcirii motoarelor cu apă 
din afara bordului. In instalalii1e mecanice au
tomatizate trebuie prevl'lzute pompe separate de 
rezervă pentru apa dulce şi apa din afara bordu
lui, cu debite care să nu fie mai mÎci decit de
bilul pompelor principale. 

10.1.2 Se admite ca răcirea mai multor mo
toare să se facă cu o singură pompă cu acţiona re 
independentă. In accst caz. debilul pompei tre
buie să fie suficient pentru răcirea concomitenU. 
a tuturor motoarelor In tim pul funcţionării lor 
la sarcina maximă. 

Pe tubulatura de răcire, inaintea fiecărui motor, 
trebuie instalată o valvulă pentru reglarea ca
paciUţii apei de răcire. 

10.1.:1 Dacă fiecare motor auxiliar are o 
pompă independentă de răcire cu apă, atu nci nu 
mai sint necesare pompe de rezervă pentru aceste 
motoare. 

Dacă pentru un grup de motoare auxiliare se 
prevede o instalaţie de răcire comună, este sufi
cientA.o singură pompă de rezervă ' pentru insta
laţiile de apă dulce şi apa din afara bordului. 
1 n instalaţia de 'răcire comună a motoarelor prin
cipale auxiliare, nu sint necesare pompe de 
rezervă pentru răcirea motoare lor auxiliare. 

10.1.4. Ca pompe de răcire de' rezervă se pot 
utiliza pompele de balast cu d,estinaţie gene
rală pe nnvă, utilizate numai pentru llpă curată. 

10.2 AMPLASAREA TUBULATURILOR 

10.2.1 In instalaţia de răcire cu apă se vor 
prevedea cel puţin două prize de apă, legate 
Intre ele. 
La navele cu un singur 'motor principal cu o 
putere mai mică de 220 kW, se admite o singură 
priză de apă, amp'lasaLă in ÎncAperea de maşini; 
in acest ~az trebuie pre\'lizute două filtre legate 
In paralel. 

10.2.2 Pentru incălzirea chesoanelor prize · 
lor de fund ale navelor cu Intărituri pentru gheaţă, 
vezi 1.5.1.5. 

10.3 FILTRE PENTRU APA DE 
RĂCIRE 

Pe tubulatura principală de aspiraţie a 
apei din afara bordului pentru răcirea motoarelor 
principale şi auxiliare cu combustie internă. se vor 
monta filtre. 

Trebuie prevlizută posibilitatea cură
ţirii filtre lor fără intreruperea funcţionării pom
pelor de răcire. 

10.1, RĂC I REA MOTOARELOR CU 
CQMBUSTIE INTERNĂ 

10.1,. 1 Pe nave le cu inUrituri pentru gheaţă 
trebuie prevăzute dispozitive pentru încălzirea 
motoarelor inainte de pornire. 

Incălzirea trebuie făcută cu apă de ră
cire incălzită; nu se admite ' Încălzirea mdtorului 
cu. abur. 

10'/".2 tn insta l aţia de 'răcire cu două' cir
cu ite se \'a pre\'edea un rezervor de expansiune 
in care nivelul de apă va fi deasupra nivelului 
maxim al apei in motor. Tancul de expansiune 
trebuie racordat la tubulatura de aspiraţie a 
pompelor de răcire şi poate f~ comun In instalaţia 
de răcire a mai multor motbare. 

Amplasarea tubulaturii de evacuare a 
apei din afara bordului, din instalaţia de răcire a 
motoarelor trebuie să asigure umplerea cu apă a 
ce lor mai inalte spaţii răcite ale motoarelor, ale 
răcitoare l or de apă, . şi ale ,ră,citoare lor .dc ulei, 
preeurp. şi să exclud~ formarea zone~or de st~gnare 
a apei. 
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11.1 NUMĂRUL BUTELIILOR DE AER 
Ş I REZERVĂ DE AE R PENTRU 
PORNIRE l' 

11.1.1 Instalaţia de aer comprimat a mo
t oarelor princîpale trebuie să asigure pornirea 
s imultană ~ i ,inversarea tuturor moloarelor prin
cipale.' 

11.1.2: Rezerva de aer comprimat pentru 
pornirea motoare lor principale şi pentru s is le
mtIe de comandă ale acestora se va păstra in cel 
puţin două butelii de aer sau tn dou!t grupe de 
butelii; In acest caz, in fiecare din cele două bu
le lii sau in fiecare grupă de butelii, se va păstra 
rezerva ~e acr de pornire, in c~,ntitate de cel puţin 
jumătate din necesnTul stabilit conform 1 L 1.3 
ş i 11.1.4. .' i, 

. 11.1.3 Rezerva de aer cODlprimat din toate 

., ):>u,lelii1e de "\('f, dE;·stl nat.ă ' oPorp.irii ş i in"ersării 
motoaţdo( prin,eipa'e, Itrebule. ;;ă asigure , cel 
pupn 12 porniri alternative la marş inaip.te , şi 
marş in,apoi, pentru fiecare motor pregatit pe ntru 
r.uI\clionare 

11. 1.4 Rezerva totală de 'aer comprÎmat 
pentru porn irea motoarelor principale nereversi
b ile trebuioe să fie s~ ficientă pentru şase porniri 
a le motorului cu putţrea .cea Jma.f' mare din 'd~le 
montate, ia'r da c~· eXiS lă mai u\ult'Jde două mo
toarţ, pentru cel puţin trei porniri de fiecare mo-
t'6-r' l!rtgatît Ifen tru funcţionare: . '/ 

, U' . . J! •• l!' II lO ! 

11 .1.5 Pentru pbrtrirea il m"dtbarel6r a uxiliare 
trebuie· prevăzută ce!. puţill! o . butelie de aer cu 
eâ pacitate suficientă penlru a efec.tua şase porn.iri 
cu motorul de puterea cea mai mare , pregătit 

, pent.ru. funcţio.n~jre. .rI •. ,.,) r: " 

.1\ .... ·,11 I Cu acordul special al RN.R. ° astfeLde 
buftlie!poate să nu fie' iD.!jtalală d '.'( 

tn cazul existenţe i unei singure butelii 
dp. acr Pentr,u m,o{?r'l re1t; au'xitiare , trebuie să: .se 
prevadă ş i posibilitatea p,orpiţii :lfiest ora ' de la o 
bulelie de aer sau de la un- grup de butelii de aer 
al mot bare(or -principale. 

11. EG ' . Se atlmite folosirea rezervei de ae"r 
de pornire ' ointrJo butelie 'de aer stiu!rdlnlr-un 
gTup 'ae butelii de aer ale:- motoarelor principale 
î"n<1ic:al:e la )11.1-.2 pentTu funcţiooaTea tifonului 
şi pentru nevoi gospodăreşti. Aceasta se -admite 

cu con diţia măririi capacită ţ ii buteliei de aer tu 
o cantit ate de aer prevăzută pentru butelia spe 
cială de aer, fi tifonului sa u cu condiţia incărcl!rii 
autom ate. fi buteliei de aer, sau d acă ex;istă o 
sem nalizare care să se declanşeze la scăderea 
presiunii in butelia cu aer cu cţ l mult 5 bar..su b 
prcsiunea de lucru. 

l n 'ca:ud instalării unei butelii spel2 iale 
de aer pentru, ti fon , capacitatea ei se va stabili 
pornind de la cond iţia funcţionării neînlrerupte a 
tironului timp de 2 min Însă debitul ora'r al 
co mpresorldu i trebuie să asigure funcţion-are a 
neintreru ptă a lifonului timp de 8 minute." 

In cazul''instaltfii 'unei butelii de ae r 
des"finafă funcţionă.rii li'fonului ~ i a sis lemelor de 
com.~f1dă , precum ş i pentru nevoi gospodfireşti , 
capacilatea ei va fi mărită comparativ cu 'caplld
tatei de Ga1cul penlru tifon, prevăzindu-se rein
cărcarea aUfumhă a huteliei de aer sau un disp"O
'zitiv de: semnaliza~ţ, câre să se declaolch ti nd 
'ill" b'utf li a dcaer a rămas numai aeru necesar 
' pent,rJ,l tif4n. Bu'teliile de ~cr din r-are se face 311-
me nlarea sistemului de comandă âutomată a mo
lOJlUl,li pri?fipal, lrebuie să. ~I~ ' p re"ăzu\e, ~p 
toate cazun lc, cu com pletare automat~ a ,:'Ieru IO:I. 

11.1.7 ." Se ad mite ca bl.\teliile de aer ale ~o
tparelpr =\'uxiliarl;, indicate la 11. 1.5, să fie com
plctatt; l' \1 aer ,~n bu.teliile dr aer 'ale, motoarelo'r 
priD~il1O (f - in'dica'tc la 1 L 1.6; in n~ {' st leaZ ~rebtiie 

,~xclusA. , posibilit atea t~fcerii , ae,~ulu i ,( in sens 
mvers. 

" 
·11.) .8 .Buteliil.e ,de aer se vor, moqţ,a. În l}şa 
fel Î.ncÎt j n, o~ice eo n(liţii ' de exploatare să poalâ 
fi efectuată purjarea lor. ;J.", 

•• 
.',J.!/'.: .1.' .1 

·11.-2. 1,· COMPRESOARE 

11.2.J , De regulă, numărul eompr~soarel.?r 
principale trebuje să fie .de c~ l puţin dO\lă, am 
care un.~1 poaţ~ fi :Illtrcnat d~ motoI:ul principaT; 
In acest ca~ , la it;şin;a din funcţiun~ a eompreso
ru-Iui cu del])l'\-II cel mai maret de~,tul celorla lle 
eompresoare. trebu i.e ş~ fie su fi cient penlru in
că rcorca , buteliilor motoarelor principale in de
cu rs de o oră, incepind de la presiunea cu care 
este' poSibilă ultim1t pornire şi manevră pjoă la 
pres iunea necesara pentr\l realizarea numărului 
tie , porniri ş i maftevre indicat la 11. 1.3 ş i H.1.4 

-
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La navele rapide se admite montarea unui 11.3.3 După fiecare compresor trebuie 105-
singur compresor independent, acţionat de talată pe lubulalură o valvulă de reţinere-inchi-
un motor diesei aux ilia r cu pornire de la demaroT dere. 
electric şi manuală, sau montarea unui comprcsor 
antrenat de motorul principal. dacă se prevede 
posibilitatea umplerii buteliil~r de aer de la mal. 

11.2.2 Pe nanle cu motoarele principale 
nerevel'sibilc. tncărcarea buteliîlor se poate efec
tua cu un comprosor independent sau cu un com
presoT antrenat de motorul principal cu posibi
litate de decuplare. 

Ca al doilea mijloc de pornire pol fi 
folosite gazele comprimate de la o supapă de 
eva,cuare a unui cilindru de lucru, un demaror 
electric sau alte mijloace de porn ire. 

Debitul .compresoarelor sau al supape· 
lor de încărcare cu gaze de evacuare trebuie să in· 
deplinească condiţiile de la 11.2.1. 

11.3 AMPLASAREA TUBULATUHI· 
LOR 

11.3.1 Tubulaturile destinate umplerii bu
teliilor trebuie să fie complet separate de tubu· 
laturile de pornire. 

t 1.3.2 Fiecare butelie de aer pentru pornire. 
indicată la 11.1 , trebuie s..ă aibă posibilitatea de 
Incărcare de la fiecare compresor principal, pre· 
văzut la 11.2. 1n 'ceea ce priveşte trecerea aerului 
- vez i 11.1.7. 

"\ ' .. .:.~."., .'" 
., . '.' .* , ... _. 

Pe tubulatura de al imentare cu aer a 
fiecărui motor, Înaintea supapelor de pornire se va 
monta cite o valvu lă de reţinere. 

Dacă in construcţ i a motorului se pre
văd dispozitive antiexplozive. instalarea unei 
astfel de vnlvule nu mai este obligatorie (vezi 
2.8.1 din partea a VIII-a " Maşini şi mecanisme"). 

11.3.4 Tubulaturile se vor monta, pe cit 
posibil. in linie dreaptă, cu o mică înclinare 
pentru scurgerea apei. 

Tubulatura nu trebuie inclinată in 
direcţia valvulei principale de pornire a motorului. 

11.3.5 Temperatura aerului sau a gazelor 
comprimate care intră in buteliile de aer, nu tre
buie să depăşească 90°C. La nevoie, pot fi prevă
zute răcitoare corespunzătoare. 

Tubulo,.turile de gaz comprimat de la supa
pele de In ci\.rcare cu gaze de evacuare nu trebuie 
instalate sub paiolul in că perii de maşini. 

t 1.3.6 Pe tubulatura dintre compresoare şi 

buteliile de aer trebuie prcviizute dîspozitive 
pentru evacuarea apei şi a llieiului, dacă astfel 
de dispozitive nu sint montate. chiar pţ compre
soare. 

. \ 
• l •• ,. ~ ~ -._. J .............. i:;. " ,0 • 

;:.-. ... • • ~",:i .. ~"" 



 
 
 
 
 

Partea VII - lmtalaţii cu tub'ulaturi 

12. INSTALAŢIA DE ALI~~ENTARE CU APA A CALDARlLOR 

12.1 PO'MPE 

12.1.1 Fiecare căldare auxiliară ru desti
natie importantă'" sau un grup de căldă ri cu
plate trebuie să a ibă cel puţin doul'i. pompe de 
alimentare cu acţionare mecanică independentă. 
Pentru alimentarea căldărilor auxiliare de im
portanţă secllndară este su ficientă o pom,pă de 
alimentate şi un injector de apă. 

Căldări le recupţratoare, a căror construcţie 
permite să fie incălzite cu gaze de evacuare fără 
apă in ele, pot avea o singură pompa 'de alimentare 
pentru o căldare sa u un grup de astrel de căldări. 
La căldările cu reglarţ~ manuală a alimentării, 
debitul fiecărei pompe trebuie să fie de cel puţin 
1,5 ori mai mare decit debitul de calcul al dldă
rilor. iar pentru căldările cu reglare autom'ată 
de cel puţin 1,15 ori debitul de Ctklcul. 

Cind s'int mai mult de două pompe de 
alimentare, debitul lor trebuie ales astfel ca in 
cazul defeclării uneia din pompe debitul total al 
celorlalte pompe in funcţiune să fie cel pulin egal 
cu debitu l unei pompe indicate in alineatul 
de mai sus. 

Dcbitul fiecărci pompe de alimentare a 
unei căldări cu circulaţie directă a ape i nu trebuie 
să fie su b debitul de calcul al că ldării. 

12.1.2 Pompele de alimentare acţionate cu 
abur trebuie să aibă tubulatur3 separaU de abur 
proaspăt, legată la loate căldările pe care le 
alimentează. 

1~.1.3 Căldările auxiliare cu destinaţie im
portantă, funcţionînd cu circulatie forţată, tre
buie să fi e deservite ' de cel puţin două pompe 
de circu l aţie, din care una este de rezervă. 

Se recomandă a se prevedea cuplarea 
automată a pompei de rezervă. 

12.2 AMPLASAREA TUBULATU
R ILOR 

12.2. 1 In cazul instalaţiei de alimentare in 
circuit deschis, pompele de alimentare şi injec
toarele trebuie să aibă posibilitatr:l aspirării apei 
din başă, din afara bordului şi din tancurile de 
rezervă pentru apă de alimentare. 

12.2.2 Instalapa de. ,alimentare a fiecărei 
căldări auxiliare Cţl destinaţie importantă tre
buie să fie executată astfel, incit să asigure posi
bilitatea alimentării căldării sau a grupului de 
că ldări cu ajutorul fiecărei pompe de alimentare. 
fo losind d ouă trasee de alimentare separa te -
unul principal şi altul auxiliar. 

Penlru căldările auxiliare de impor
tanţă secu ndară , este su ficientă o s ingură tubula
tură de alimentare cu apă. 

12.2.3 Se vor lua toate măsurile construc
tive necesare pentru a impiedica pătrunderea 
uleiului sau a scurgerilor de produse petroliere 
in instalaţia apei de alimentare . 

• C!lldările auxiliare cu destinaţie importantă sint cAldArile care alimentează cu abur mecani!.mele şi insta· 
latille care concură la menul navei; 1n arest cal:. la navă nu e.xistă alte surse de energie pentru aclionarta 
acestor mecanisme şi instalaţii In cazul ctnd cAldliriie ies din funcţiune . 
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13. INSTALAŢIA DE ABUR ŞI-TUBULATURILE DE PURJARE 

13.1 AMPLASAREA TUBULATURILOR 

13.f. 1 Cind există două " sau mai multe 
că l dări cuplate Între ele, pe tubulalura de abur 
a fiecăre i căldări trebuie montate valvulele de 
reţinere înainte de racordarea lor la tubulalura 
magistralei. Aceste valvule pot sl lipsească dacă 
valvulele de in c.h idere de pe căldări sint de 
.tiP!!1 reţinere~fnchidere. 

13.1.2 Valvulele pentru purjarea de fund 
şi de supra faţă a două sau mai multe că ldări 
pot avea tubulalura de evacuare comună, cu con~ 
diţia instalării pe tubulatura de purjare a fîe~ 
cărei căld ări a unei valvule de reţinere. inainte 
de racordarea cu tubulatura magistralei de eva
cuare. 
]n i~stalaţia de purjare a căldliriior trebuie 
prevhute dispozitive ca re să 'eXtludă pertur. 
bări în circulaţie in timpul purjării căldărilor. 

13. 1.3 Mecanismele ~gate la tubulaturile de 
abur trebuie să fie descăreate de solicitările 
provocate de dilataţiile termice ale tubulalurii, 
prin autocompensare (cu rbarea tubulaturii) sau 
instalind in locurile necesare compensatoare de 
dilataţie. 

13.1." Pe lubulaturile car~ conduc aburul 
~pre mecaniÎf.me sau dispozil}ve care l~crează 1,0. 
o presiune mai mică decit ~ căldării. se vor 
instala v.alvule reductoare de presiune. 'j tndo
pUnindu-se şi cerinţele de la· 1.3.5.2. 

';, .. ,. 

13.1"5 Pe ramificaţiile tubulaturilor de abur 
d estinate spă lării cu abur sau stinger ii incendiilor 
cu abur la lancurile de combustibil şi la tancurile 
destinate indircăturil or lichide . se vor rnonta 
val\'ule de reţinere. Pe tubulatura principală a 
acestor ramificaţii, se va instala o valvulă de 
inchidere. amplasaUi intr-un loc accesibil, in 
arar~ limitelor tancurilor. 

13.1.6 Tubulaturile de abur din indiperile 
de maşini şi cMdări se vor amplasa. pe cit posibi l. 
in părţile superioare ale acestor incăperi. tn 
Joc,:,ri accesibile pentru observare, întreţinere ş i 
deservire. 

Nu se admite instalarea lubulaturilor 
de abur sub paiolul încăperilor de maşini ş i căldliri. 
cu excepţia tubulaturilor de incălzire şi de purjare 
a căldărilor. 

Tubulaturile de abur nu trebuie mon
tale in apropierea tancurilor de combustitiil. 

13.2 PURJAREA TUBULATURILOR 
DE ABUR 

13.2.1 Pe tubulaturile de abur viu. In scop ul 
prolejării mecanismelor de şocuri hidraulice. se 
vor p.revedea dispozitive de evacuare a condensu
lui 

13.2.2 Capetele deschise ale tuburilor pen
tru purjarea lubulaturilor de abur trebuie duse 
sub paiolul Incăperii de maşini (vezi şi 1.6. 1.2). 



 
 
 
 
 

I 1 '., • • , H. INCERCA.Rl HIDRMJLICE .l 1 " 

14.1 INI;ERCĂRI HIDRAULICE LA 
ARMĂTURI 

14.1.1 Armăturile destinate pentru prcsiuni 
de calcul mai mari de 1 bar se vor Încerca la 
rezistenţă cu o presiune de probi. in conformitate 
cu 1.4.1 din partea a VIIl-a .. Maşini şi mecanisme". 

""'.1.2 Armăturile destinate să funcţioneze 
la o presiunţ de calcul de 1 bar sau mai puţi!,\. 
sau in .. ondiţii de 'vacuum, vor fi incerca~~ la o 
presiune de cel pul in 2 hari-

M.l.:1 Presiunea de proM. pentru arml'itu
riie instalate pe chesoanele prizelor de fund sau 
pe cheso3nele pentru gheaţă, se va lu;:! cel puţin 
egală ClI presiunea la care se incearcă aceste 
chesoane (vezi pet. 6 din anexa la partea a lI-a 
".Corp·'). 

14.1.4 Armătura asamblată trebuie supul>ă 
unei probe hidraulice pentru verificarea etan
şeităţii inchiderii. la o pre:ooiune egală cel puţin 
cu 1.25 presiunea nominală. 

14.2 INCERC';'RILE HIDRA,ULlCE LA 
TUBULATUR1 

14.2.1 Ţevile lubulaturilor de clasele 1 ~i 
II, precum şi toate tubulalurile de abur, alimen
tare apă dl~ări~ aer comprimatş! combu:;tibil. 
t;U o presiune de calcul mai mare de . ~,5 , b3~i. 
~ndjferenl de clasă. după execuţie ş.i _ jm~hL
crare finaUi. dar Inainle de izolare şi aplicarea 
acoperirilor. trebuie să fie supuse in prezcnt-a in
spectorului RN.R. unor Incercări hidraulice cu 
următoarea presiune de probă: 

P",-1.5 p, {bari} (14.2.1) 

unde: 
p estc presiunea de calcul (vezi 1.3.4.1), {bari]. 
1 n orice situaţie tensiunile ce iau naştere la proba 
hidrauHcA nu trebuie sA depăşească 0,9 din li
mila de curgere a materialului la tempera
tura de probli. 

1'.2.~ Atunci cind din motive tehnice nu 
este PQsibil1\. electuarea completli a probei hi
draulice a tubulalurilor inainte de instalarea la 
bordul navei, se vor prezrnta la RN.{\. 
propuneri pentru probarea pe porţiuni şi in mod 
ldeosebit in privinţa imbin3rilor l de montaj. 

lA.2.3 Incercările cu presiunea de probli a 
ţevilor cu diametre mici (sub 15 mm), indiferent 
de clasA, poL să nu rie cerule la aprecierea RN.R. 
in funcţie de destinaţ i a lor. 

14.2.1, D'\lpă asamblare la b9,rd. toate tubu
laturile lt-chuie sa rie Incercate, in prezenţa 
inspcctor'ului RN.R., la etanşeitate in condiţii 
de regim, cu excepţia: 

.1 serpenti nelor pentru încălzirl". şi a 
tubulalurHor pentru combustibil lichid sau gazos. 
care trebuie să fiejncereate cu o presiune de 1,5 p. 
dar cel puţin 4 bati j 

.2 tubulaturilor de gaze lichefiate care 
trebuie verificate din punct de vedere al scurgţ
rilor (cu aer, halogene etc.y 'cu o presiune stabilitr. 
In funcţie de metoda de control folositi. 

1~2.5 In c'azu l În care proba hidraulicA a 
tubulaturii as.amblate se efectuează la ' bord. 
probele de etanşeitate şi de rezistenţli pot fi 
efectua re simultan. 

14.2..6 Probarea tubulaturilor de aerisire. de 
prea plin şi de măsurare se va face impreunA cu 
tancurile la care acestea sînt montate. 
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." 15 . . SISTEME CU AaENŢI 'TERMlcI ORGANlCI 
". 

Prezentele cerinţe se aplic5 î-nsUb· 
ţiilor care utilizează drept agent termic Iichidele 
organice. 

15.1 pmlPELE 

f:U .t l",' In sistemul de t1rc1Îlaţi~l 'nI agentului 
tehnic lorgânlc ' treb'uie să se prevadă cel pUt!!',\ 
două pompe, dintre carc una de ·rezervă. ' 

15.1.2 Pentru umplerea tancului de expan
sÎune şi pomparea agentului termic organic 
trebuie să se prevadă o pompă de transfer. 

15. 1.3 Pompele de circulaţie a agentului 
termic organic vor fi dotate cu un dispozitiv pentru 
oprirea lor de la distnnţă. 

15.2 TANCUR I 

15.2.1 In sistemele cu agent termic of/;anic 
trebuie să se prevadă un tanc de expansiune, 
a cărui capacitate trebuie să depăşească cu cel 
puţin 1,5 ori volumul agentului termic In starea 
incălzită a acestuia la tem'peratura de lucru. 

15.2.2 Tancul de expansiune va fi dotat cu un 
indicator de nivel, corespunzător cerinţelor 5.4. 
Indicatoru l de nivel trebuie să indice nive lu l 
minim al agentului termic organ ic. 

15.2.3 Tancul de expansiune va fi pre\"ăzut cu 
o tubulatură de preaplin, corespunzătoare cerin
ţelor 5.3 care să conducă in tancul de rezervă 
sau in cel de prea plin al sistemului. 

Va fi prevăzută semnalizarea pentru 
nivelul minim respectiv maxim al lich idului din 
tancu l de expansiune. In cazul scăderii nivelului 
Iichidului sub cel minim admisibil, se va asigura 
pos ibilitatea decuplării automate a arzătoruluÎ 
căldării de încă lzire al agentului termic organ ic. 

15.2.4 In sistemele care funcţionează în me
diu de gaz inert, tancul de expansiune va fi dotat 
cu un manometru şi cu supape de siguranţă. 

15.2.5 Va fi prevăzut un dispozitiv, pentru 
captarea şi evacuarea vaporilor şi/sau gazelor 
care se pot degaja in timpul funcţionliri i sistemu
lui, racordat printr-o tubu latură cu tancu l de 
expa nsiune. 

J5.2.G La borilul navei va e.Xtstt o rezervli de 
agent termic organic, suficientă pentru umplerea 
i,n.tegral/\ " ,sistemului, la volţl,m max im. 

15.2 .. 7 Dacă tancul de" !rezervă se utilizea-zll 
p.eolru golirea de agen.t termic organic ain intreg 
siş.temul. atunci capacitş.tea acestuia trebuie sli 
[~:;uficiel\tă pentru depozitaFea intregii cantităţi 

de "agent termic organic din sistem, ~\1 respectarea 
şi a cerinţe i de la 15.2.6. Amplasarea tancului de 
rezcrvă trebuie să asigure posibilitatea golirii gra
vitaţionale a agentului termic organic din sistem. 

15.2.11' Tubulatura de aerisire a tancurilor cu 
agf'nt termic org,:lllic va corespunde eerin~c lor 

5. \. 

15.3 

15.3. 1 

DISPOZITIVE PENTRU COLECTA
REA SCURGERI LOR DE AGENT 
TERMIC ORGAN IC ŞI PENTRU 
GOLIREA S ISTDIULUI 

Dispozitivele pentru eolectarea scur-
geri lor dc agent termic organ ic vor corespunde 
ce ri nţelor 8.5. 

15.3.2 Dacă arm!'i.tura de inchidere, care se 
instalează pe căldările-incălzitoare nu este dotată 
cu comandă de la distanţă, trebuie să se prevadă 
un dispozitiv pentru golirea rapidă a agentulu i 
termic organic din sistem. 

Golirea lichidului trebuie să se facă 

într-un tanc de scurgere sau in ccl de rezervă 
conform celor prevăzute la 15.2. 

15.3.:1 In căldările-prelncălzitoare obişnuite 
trebuie să se prevadă, dispozitive care să prein
timpine scurgerile de agent termic organic. 

I G.~ CĂLDĂRILE CU AGENT TERMIC 
ORGANIC 

15.1,.1 Căldările {'u agent termic organic . 
care folosesc drept combustibi l gaze, trebu ie să 

ai bă un dispozitiv pentru răcirea agentu lu i 
termic. 
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15.5 IZOLAŢI A TUBULATURIJ ŞI 
ECHIPAMENTELOR 

15.5.1 lzolaţia conductelor şi a echipamen
tului sistemelor trebuie să corespu ndă cerinţelor 
părţii a VI-a "Instalaţii de maşini". 

15.5.2 Poziţionarea tubulalurii cu agent ter
mic organic trebuie să corespundă cerint,elor 
1.6 şi 8.2. ' 

15.6 INCALZIREA MĂRFIJ LICHIDE 

Utilizarea sistemelor cu agent termic 
organic pentru incălzirea mărfurilor lichide cu 
temperatura de aprindere sub GOoC se admite 
doar in cazul existenţei unui siste m intermediar 
aulonom amplasat in limitele zonei pentru marruri. 

Sistemul intermediar aulonom poale 
să lipsească in cazul indeplinirii urmiHoareloT 
condiţii: 

- sistemul se execută In aşa fel 
Incit creşterea presiunii In serpentinele de Incăl
zire să (ie cu cel puţin 0,3 bari mai mare decit 
presiunea statică a agentului termic organic tn 
cazul opririi pompei de circulaţie. 

- in tancul de expansiune al s iste
muluÎ cu agent termic organic sint prevăzute 
dispozitive pentru detectarea vaporilor infla
mabili. 

- vatvulele -serpentinelor de IncăI
zire izolate, sint prevăzute cu dispozitive de blo
care, astrel Incit să se asigure posibilitatea izo
lării acestora. 

15.7 INCERCĂRILE HIDRAULICE ALE 
SISTEMELOR CU AGENŢI TER
MICI ORGANICI 

Tubulatura sistemelor cu agent ter
mic orgapic trebuie să se incerce conrorm 14.2. 
analog tubulaturii de combustibil. 
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16. CERINŢE SUPLIMENTARE PENTRU NAVE 
CU ZONA DE NAVIGAŢIE 1 

1 G.l DOMENIUL DE APLICARE 

16.1.1 Cerinţele prezentei diviziuni se aplică 
navelor de mărluri care navigă in zona 1 şi com
pletează cerinţele pentru navele care navigă In 
zona 2. prevăzute la 2-;-.14 in prezenta parte de 
Reguli. 

16.2 PROTECŢIA ANTICOROZIV Ă 

Ţevile din oţel pentru apa din afara 
bordului. precum şi ţevile de aerisire. măsurare şi 
lransvazare ale tancurilor de apă şi balasl -
combustibil, tubulalurile de evacuare a gazelor 
ale tancurilor de marfă şi ţevile de acrisire ale 

coferdamurilor la petroliere, după indoire şi su
dare vor fi protejate contra coroziunii printr-o 
metodă aprobată de R.N.R. 

16.3 DRENAREA INCApERILOR DE 
MA ŞINI 

16.3.1 La fiecare navă autopropulsată vor 
n prevăzute cel puţin două pompe de drenare cu 
acţionare mecanică. 

16.3.2 In incăperea de maşini amplasată 
tnlr-un compartiment care are pe loată lungimea 
sa dublu fund care formează santină sau care se 
extinde pină la bordaj. se vor prevedea cite douA. 
sorburi de aspira pe in fiecare bord. lîngă pereţii 
etanşi. din care unul trebuie să fie racordat di
rect la o pompă de santină independentă. 

Il - uni 

16.3.3 fncăperea de maşini amplasat!'i In
tr-un compartiment fără dub lu fund, cu O In
c1inare a fundului de cel puţi n 5'>, trebuie sâ 
aibă două sorburi de aspiraţie, din cafe unul va 
fi racordat direct la o pompă de santină indepen
dentă. La o iru::linare a fundului mai micA de 5°, 
10 fiecare bord se va instala suplimentar cite un 
sorb de aspiralie racordat la lubulalura principală 
de santină. 

16.4 TUBURI DE AERISIRE 

16.4.1 lnălţimea tubulaturilor de aerisire. 
măsurată de la punte la nivelul lichidului din tub 
in cazul umplerii acestuia. trebuie să fie de cel 
puţin: 

000 mm deasupra punţii de bord 
liber şi 
380 mm deasupra punţilor de supra
structuri. 

16.4.2 Capătul de ieşire al tuburilor de aeri
sire situate pe punţile rleschise. vor fi prevăzute 
cu dispozitive permanente de inchidere automată, 
care să excludă pătrunderea apei de peste bord 
in tancuri. 

16.5 TUB ULA TURA DE EVACUARE A 
GAZELOR DIN TANCURILE DE 
MARFĂ 

Capetele de ieşire ale tuburilor de eva
cuare a gazelor, care nu sint dotate cu dispozitive 
de evacuare rapidă, trebuie să fie executate in 
conrormitate cu cerinţele părţii A-VII i .. Insta
laţii cu tuhulaturi" din Regulile R.N.R. -M. 
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1. GENERALITAŢII 

1.1 DOMENIUL DE APLICARE 

Prezenta parte a Regulilor se aplidl. 
maşinilor şi mecanismelor menţionate la 1.2.2. 

1.2 VOLUMUL SUPRAVEGHER II 

1.2.1 Cerlnl e generale 

Principiile generale referitoare la mo
dul de clasificare, la sup ravegherea construcţie i şi 
la documentaţia tehnică prezentatA la RN.R.. 
spre avizare, .sînt en unţ,ale in partea 1 - "Clasi
ficarea" in "Prin cipiile generale priv ind aclivi
talea de supraveghere" . 

1.2,2 Suprangherea 

1.2.2. t Următoarele maşini şi mecanisme sînt 
supuse supravegherii RN.R. in timpul exe
cuţiei : 

. 1 motoarele principale cu combustie 
internli; 

.2 reductoarel~ Şi cup lajele cu decuplare; 

.3 motparele de acţionare ale genera- ' 
toarelor de energie e lectrică, ale maşinilor auxi
liare şi ale mecanismelor de punle [ormînd an-, 
sambluri de agregate; 

.4 pOijlPcle carc intră il') compoqenţa 
sistemelor reglementaţe de părţile V:...... .. Protccţia 
conlra incendiilor" şi VII - .. Instalaţii cu tubu
laturi", cu excepţia pompelor acponale manual; 

.5 
canic; 

.6 

.7 

.8 

.9 

. 10 

.11 

comprcsoarele de aer acţionatc Ole-

turbosuflantele; 

dispp'zith'ele de acţionarE; a cirmci; 

vinciurile şi cabeslanele de anţorli; 

vinciurile pe remorcă; , ,-,." 

mecanismele de acostare şi legare; 

actiQnările hidraulice; 

.1 2 ventjlatoar~le care inţră iţt compo-
nenţa insta laţiilo r reglementate in partea VfI 
.. Instalaţii cu tubulaturi". 

.13 se paratoare centri fugale, 

1.2.2.2 Filtrele şi răcitoarele aparţin ind ins
talaţiilor maşinilor principale sa u auxiliare tre
buie să corespundă, in ceea ce priv~şte materia lele 
şi dim ensionareo p1irţilor compdnente, condiţiilor 
impuse recipientelor sub presiune, conform părţii 
X -"Căldări, schimbătoare de căl dură şi reci
piente sub presiune" din Regulile pentru navele 
maritime. 

1.2.3 Piesele supuse supra\'e{lllerii 

Piesele maşinilor şi mecanismelor enu
merate in tab. 1.2.3 vor fi supuse supravegherii 
RN.R In timpul execuţiei in conformitate cu 
documentaţia tehnică indicată la 1.2.4, av izaU. 
de R.N,R. 

1.2.4 Documen taţ ia tehnică 

1.2,4.1 Inainte de inceperea, co nstrucţiei ma
şin il or sau mecanismelor, trebuie prez,entată la 
R.r\.R. pentru examinare ş i avizare următoarea 
documentaţie tehnică: 

. 1 deScnele de ansamblu cu secţiun i; 

.2 desenel~ arborilor cotiti şau de sar-
cină. desenele pinioanelor ş i roţilor dinţate ale 
i'eductoarelor, precum şi a.Ie elenrentelor de ac
ţionare şi ale celor acţionate ale cuplajelor ş i 
.;Ilte nmortizo;..r!! Qe oscilaţi; t.orsionale sau ale 
antivibratorului; 

.3 desenele (le -'montaj ale reductoarelor 
hidraulice, s\lflantelor. pompelor etc. ; 

,Ii schemele insfalaţiilor de ăeservire (de 
combustibil, de ulei, de răcire, de .aer, de pl,lrjare 
etc.) in cadrul maşinii; 

.5 schemele de comand ă, reglaj şi control 
al, scmnal izării şi protecţiei; 

" .G planurile p ieselor sudate (batiu, posta-
mente, carcase ş i alte piese) con ţin;nd date 
privind sudura; 

;7 
ca lculelor 
forl ă (nu 

calculele de re'tisteitţ'ă 'sau rezultatele 
de maşini anate in f1uxu\ liniilor de 
sc aplică ştampila de -a-vizare); 

.8 calculul 'vibraţiilor torsionale în sis-
temul ,.motor-receptor de putere" peptru mo
toare le cu combu~tie intrrnă iq <;qnformit ate cu 
cerintele din div izi unea 4-it părţii VI - .. Instalaţi i 
de ma ş ini" (nu se aplică ştalupila.de avizare); 

l 
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N, ,"t I Denumirea piesei 

I 
l'ot.teriaJul 

I 
Capllolul din parte.-
A-Xtll .,MaterlaleM 

, 3 • 
I , Alntoare tu ardere Internil 

1.1 Ramii de funda\lt. clUter, montanli, corpul IIli~rulul Font' 3.9. 3.10 
de Implngere integral In motor Oţel turnat 3.8 

Oţel lamlnat 3.' 
Oţel forjat 3.7 
Aliaj de aluminiu .. , 

1.2 Dloc cilindri, chiul:ul, corp lup.pi Fonti 3.9. 3.10 
Oţel turnat 3.8 

1.3 ~m~lIe cilindrilor ,i Qccesorille lor din olel ' FontA 3.9, 3.10 
Oţel turnat 3.8 
Oţel forjat 3.7 

1.' Pl5ton Fonti 3.9, 3.10 
Otel lumat 3.8 
O\el lorlllt 3.7 
Aliaj de aluminiu 5.' 

1.5 Tijă, cap de crUCl", bolI plslon, biela CII capacele \agă- Olel forjat 3.7 
rului de bielă 

1.6 Arbore cotit. arbore de Imping<,re inttgrat, contragreu- 0\,,\ forjat 3.7 
UIt dacă 51nt executate lmprcună cu :nborele cotit Oţel turnat 3.8 

FOlltA 3.' 

1.7 Cuplcle dcmontabile alt arborelui cotit O~tl turnat 3.8 
Oţtl forjat '.7 

1.8 Buloane şi prcloane ale capdelor de crUCe, contragreu- Olei forjat 3.7 
Ulllor, lagărelor de bielA şi de pat, chluluelor cilin-
drilor 

1.' Antretoal.e Oţel forjat 3.7 

1.10 Buloane de 1mblnare ale aecllllor arborilor coUti Olel forjat 3.7 

1.11 Arborele ş i rotoml lurbosuflantci Oltl forjat 3.7 

1.12 Arborele de di$trlbuţle, plnloanele de acţl09are a arbo-
relui de distribuţie Olel forjat 3.7 

1.13 Resulatoare de turalle, lntrerupătoare de Ilmit.re 
1.14 Supape de sigurantA carter (ptmtru motoare cu dlasne-

1.15 
ttul cillndrulul Jlt5te 200 mm) 

Contragftutătl, daci nu sint t'Xfcutl\te lnlr-o bucaU O\el forjat 3.7 
cu arborele cotit 'Otel turnat 3.8 

Fonti 3.8 , Re4uetoue şi cupllJe 

,., 00,. Font' 3_V, 3_10 
Otel laminat 3.' 
Oltl tumat 3.8 
AIIa) de aluminiu 5.2 
-. 

'.2 Arbori Oţel forjat 3.7 

2.3 Pinloane, roţi, coroane de roli dintatc ' Oţel forjat 3.7 
Olel tUrnat 3.8 

, .. Semlcuple demonlabUe ale Imb!năTl1or rigide ale Olcl forjat 3.7 
arborilor otel turnat 3.8 

2.5 Plue conducătoare ,1 conduse ale cuplajelor hidraulice Olel turnat 3.8 
Oţcl forjat 3.7 

'.6 DulollJle de hnblnare Oţel torJat 3.7 

3 CoIllP!T!lClare il poulpe eu pl~tOD I 
3.1 Arbore collt . Oţel forjat I 3.7 
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1 I 2 I 3 I • 
0lel turnat 3.' 
FontA 3.' 

3.2 BltlA, tljA plston Oţ~1 forjat 3.7 

3.3 Piston FantA 3.9, 3.10 
Oţel lum at 3.' 
OI~1 forjat 3.7 
Aliaj cupru '.2 
Aliaj aluminiu '.2 

3'< Bloc cilindri, chlulad FontA 3.9, 3.10 
Olel turnat 3.' 

3.' CămaşA cilindru Fonl/\ 3.9,3.10 

• PomlH! ~fotrlfuU~. vpoUlatoare ş i luflanle 

'.1 Arbor~ 0lcl fotjat 3.7 

~ 
Oltl lamlnat 3.2 .., Ratat, pal~ Oţtl turnat 3.' 

I Aliaj cupru '.2 
AIIa! aluminiu '.2 

' .3 Co,p FonlA 3.9, 3.10 
Oltl turnat 3.' 
Oltl lamlnat 3.2 
Aliaj tupru ' .2 

5 Dlspotld,·, ,h .~llo.lIIre III drmej 
Aliaj aluminiu '.2 

5.1 Ethn dispo:titivulul de atllonare principal ,i de ruuvA 01~ 1 lorjat 3.7 
Oltl tomat 3.' 

5.' Sector cirmA Oţel tum:.! 3.' 

5.3 Cutlor (jugul axului tlrmel) Oţel forjat 3.7 

5.' Piston cu UlA Oltl forjat 3.7 
Olti turnat 3.' 

5.5 Cilindru FantA 3.0, 3.10 
Ttavll< din oţel 3.< 
01~1 turnat 3.' 

5.' Arbore de acţionare Olel forj at 3.7 

5.7 Pinloan~, roll dinţate, coroane din late Olel forJnl 3.7 
Oltl turn:..! 3.' 
Fontă 3.9 , Vlndurl cI~ Inter. ,1 Je,.,e, "Ibelurl cle ~u,llIIre ,1 

ftmor~al1! 

' .1 Arbore d~ atllonau, Intermediar, de sarcinA Old forjnt 3.7 ,., Pinloanf, roţ i dinţate, toroane dinţate Oţel torjat 3.7 
Oţel turnat 3.' 
FonU 3.9 

'.3 Barbotlne Oltl turnat 3.' 
Fonti 3.9, 3.10 , .. Stope Olei turnat 3.' 
Olel forjat 3.7 

'.5 Dentl de frinA Oţtl lamlnat 3.2 
, 

I 
AellonAri bldraulltt, pom'pe 7 ellteklal~, pompe f1l rnll 
dlnlat~. pompe totAtin 

7.1 Arborr, cllce, rotor Olcl forjat 3.7 , Old turnat 3.' 
AlIlIj tupru 4.1, 4.2 
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1 I , 
7.1 Tijă 

7.' 
PMon 

7.4 
Corp, cilindru, carcasa pomp~l elicold:lle 

7.5 Ptnio3nc 

NOTE : 
') :lll1terialde $( "Itll In confonnltalc cu 1.2.8. 

.9 notă explicativă sau instrucţiuni de 
exploatare şi de-servire (nu Se' aplică şt:lmpila 
de avizare); 

. 10 programele de ince rcare ale maşinilor 
cap de serie şi ale maşinilor de s~rie; 

. 11 co ndiţiile tehnice privind livrarea sau 
descrierea cu indicarea caracteristicilor tehnice 
principale ale maşinilor; 

.12 lista pieselor importante cu indicarea 
compoziţiei chimice ş i a proprietăţilor ,necanice 
ale materialului, precum şi a valorilor presiunii 
hidmulice de probă. 

1.2.".2 Inainte de inceperea executării maşi
nilor şi mecanismelor, trebuie să se prezinte la 
R.N.R. planurile pieselor indicate în tabelu l 
1.2.3 precum şi documentaţia tehnică indicat!\. Ia 
1.2.4.1. 

1.2.5 lncereările materialelor 

1.2.5.1 Arborii, pinioanele ş i roţile ~inţate 
(coroanele) ale reductoarclor şi echele. se supun 
controlului ultrasonÎc. 

Piesele motoare lor cu combustie in
ternă se vor supune in timpul execuţiei controlului 
ultrasonic in conformitate cu ce rinţele tab. 1.2.5.1. 

1.2.5.2 La motoarele cu combustie internă 
enumerate in tllh. 1.2.5.2, piesele din oţel forjat 
~ i turnat inclusiv imbinările lor sudaU! ' \'or fi 
supuse, in timpul execuţit'Î. controlului cu pul
beri magnetice sau cu lichide peuetranl,e pentru 

a se constata că nu există deferte supt'rfieinle. 

Tnht'lul 1.2.:;;. 1 

~;: I Dlametru~~llldrllluj, 1 

I 
Ptm'l. la 400 Inclusiv 
Mai mare de 400 

NumArul curent ni pie$<'I 
conform lalJdulul 1.2,3 

l.t, 1.2, IA, 1.6 şi 1.7 
1.1. 1.2, 1.4, 1.5. 1.G 
şi 1.7 

Tabelul 1.2.4 (continuare) 

I , I • 
Olcl forjat 3.7 
Aliaj cupru '.1 

~.fOrjat 3.7 
O lumllt 3.8 

tcl tumat 3.8 
Fontă 3.9, 3.10 
Aliaj cupru '.2 

Oţel forjat 3.7 
PontiI 3.9, 3.10 
Aliaj cupru 4.1 
Oţel turnat 3.8 

..Notă: Controlul ultrasonic se efec
tuează in conformitate cu cerinţele 2.2.9.2 parte.'l 
XIII .. Materiale" a Regulilor pentru clasificarea 
şi construcţia navelor maritime" . 

Tabelul 1.2.li.!! 

Plnă la 4(1) inclusiv I 
mIIi mare de 0100 

Kr. crt. al piesei In con
formitate cu tab. 1.2.3 

1.1. 1.5, l.G, 1.12 
toate piese"! 

1.2.ă.3 In cazul cind apar dubii cu priv ire 
la absenţa defectelor, R.N.R. poate cere efectu
area unui conlrol nedistructi v ş i la alte piese ale 
maş inilor ş i mecanismelor ş i la imbinlirile lor 
sudate. 

1.2.& Material e şi sudurA 

1.2.6.1 Materialele destinate confecţionării 
pieselor maşinilor şi mecanismelor trebuie să 
satisfacă cerinţele capitole lor respective din par
tea XIII "Mate!~ia le" m-enţionate in / col. 4 din 
tabelul 1.2.3. .'< . 

Materialele pieselo r indicate la 
punctele 2.4. 2.5, 2.6, 4.3, 5.3, 5.4, 5.5. 6.3, 6.4. 
7.1,7.2,7.3, 7.4. ~i 7.5 'din tab. 1.2.3 pot fi alese. 
de asemenea, in co nformitate cu standardele. 
In acest caz. utilizarea materialelor se va pune de 
acord cu RN.R cu ocaz ia ex.aIriinării docu-
mentaţiei tehnice. I 

1.2.G.2 Materialele pieselor reductoarelor cu 
~ roţi dinţate. acţionărilor cîrmelor, mecanisme 

lor de manevră şi de ancorare ca şi eabest~:melor, 
enumerate la punctele 2.2. 2.3. 3.1, 5.1, 5.6 şi 
6':1 din tab'. 1.2.3 ţ'Qr fi ·supuse In timpul exe
cuţiei supravegherii RN.R. 
--·----" Materialele pi~ell);. motoarelor cu- com~ 
bustie internă se vor sl,Ipl,loe supravegherÎi Rf\·. F. . 
In conformitate cu tab. 1.2.6.2. 
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Tahelul 1.:!.G.2 

N,. I Dlamttrul CLllndrUlur,! I'\r. erI . nI piesei In fon, 
,rt. mm formltale cu tabelul 1.2.3 

I Pln:'i la 300 mrn 1.1, 1.5 . 1.6, U) 
Inclusiv 

, De la 301 In ~OO l~m 1.1, 1.2. 1.3, 1.5, 1.G, 
Inclusiv 1.8, Ul, 1.1t 

3 Mal m:l.fe de 400 mm tO:l.te piesele de la 1.1 la 
1.12 

La aprecierea RN.R. se poate institui 
supravegherea execuţiei ţevilor şi armăturilor 
instalaţiilor care funcţîoneazfi sub presiune şi 
care intrfi În componenţa motorului. 

1.2.6.3 tn cazul utilizării pentru piesele ma. 
şinilor şi mecanismelor a oţelu!t1i aliat. inclusi\' 
a celui rezistent la temperaturi inalte. refraelar 
şi de inaltă. rezistenţă. sau a rontei aliate trebuie 
să. i se prezinte RN.R. date referitoare la compo. 
ziţia chimicfi. proprietăţile mecanice ş i speciale 
care să confirme posibilitatea utilizării acestuia 
conform destinaţiei. 

1.2.6.10 Se admite utilizarea fonlei" cu gralit 
nodular plnă la o temperatură de 300cc iar a 
fontei cenuşii - pină 13 230°C. 

1.2.6.5 Dacă pentru execuţia pieselor maşi
nilor şi mecanismelor se utilizează suda rea, ' tre
buie îndeplinite cerinţe le din partea A XIV 
•. Sudura·', a Regulilor pentru .clasificarea şi 
construcţia navelor maritime. 

1.3 CERINŢE GEI\"ERALE 

1.3.1 Concepţia ş i execulla maşinilor şi 
mecanismelor enumerate la 1.2.2.1 trebuie sfi 
satisfacă cerinţele de la 1.4 din partea VI "Insta. 
laţii de maşini" . 

1.3.2 Instrucţiunile privind deservireq ma. 
şinilor trebuie să conţină şi: 

.1 indicaţii privind modul de trec~re la 
regimul de funcţionare de avarie; 

parametri de funcţionare in regim 
de avarie. 

.3 indicaţii privind demontarea şi mon. 
larea cu utilizarea unor dispozitive speciale, 
precum şi date care să permită efectuarea unor 
reparaţii rapide şi de ca litate cu mijloacele bor. 
duluL 

1.3.3 Elementele de fixare ale pieselor in 
mişcare din componenţa maşinilor sau meca
nismelor. precum şi piesele de fixare care se 
găsesc in locuri innccesibile trebuie să. aibă dis
pozitive sau o construcţie corespunzăto,are care 
să nu permită s lăbirea sau cedarea de la sine. 
Piesele in mişcare ale maşinilor trebuie să fie
prevăzute cu paravane de protec!ie. 

1.3.4 Dispozitivele de ungere ale maşinilor 
trebuie să fie uşor accesibile şi să asigure posibi. 
litatea deservirii lor fără pericol In timpul func
ţionării maşinilor. 

1.3.5 Dispozitivele de siguranţă şi de pro
tecţie ale maşin ilor şi mecanismelor trebuie 
să fie astfel construite ş i montate incit la declan
şarea lor să nu prezinte pericol de incendiu ş i 
să nu pericliteze personalul de deservire. 

1.3.6 Piesele maşinilor care v in in contact 
cu un mediu corosiv trebuie să fie executate din 
material anticorosiv sau trebuie să aibă acoperiri 
rezistente la coroziune, acolo unde acest lucru 
este necesar pentru s igur:ln~a in exploata re. 
Subansa mblu riie ş i elementele de construcţie 
ale maşinilor executate din materiale diferite 
din punct de vedere al potenţialului electrolitic 
ş i care pot veni ' in contact cu mcdii corosive. 
trebuie să fie protejate Impotriva coroziunii 
electriolitice. 

1.3.7 Suprafelele În călzite ale mecanisme
]or, care prez intă pericol de incendiu, VOI' avea 
o izolape termorezistentă sau vor fi luate măsuri 
constructi.ve care să prevină căderea combusti
bilului pe ele. Izolaţia va avea un înveliş metalic 
sau acoperiri termorezistente şi rezistente la 
ulei. 

1.3.8 Dişpozilivele de comandă ale maşi
nilor trebuie să satisfacă cerinţe le enunţate la 
1.5 din partea VI-H Instalaţii de maşini". 

Sistemele de comandă automată şi 
de la distanţă trebuie să satisfacă cerinţele enun
ţate in partea VI -" In stalaţii de maşini". 

1.4 INCERCĂRI HIDRAULICE 

1.4.1 Piesele maşinilor care lucrează la 
suprapresiune. cu excepţia pieselor motoare 101' 
cu ardere internă după prelucrarea definitivă ş i 
inainte de aplicarea acoperirii de protecţie, tre
buie Încercate cu presiunea hidraulică de probă 
P,.r care se determină cu ajutorul următoarei 
formule: 

P,, - (1,5+0,IK) P (MP,( (1.4.1) 

in care: 

P este presiunea de regim, [MPa); 

K - coeficient adoptat după tabelul 1.4.1. 

In toate cazurile, valoarea presiunii 
hidraulicc de probă nu trebuie să fie mai' ÎT\ieă 
de 0,2 MPa, iar pentru camere de răcire şil dife

' rite sisteme de etanşare cel puţin Q,4 MPa; in 
acelaşi timp. valoarea presiunii hidr;tulife de 
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AI~gtÎ-U wdlcltntul ul K 

Tbel lf4 1 . " . . 
., 

Material I \no 
P (},I Pa) plni\ la ... -

0ltl carbon 

K • 
Oţel tU molibden şi oţtl P p iPa.) pinA la ... -, cu erommolibdt'n eu eon-
ţinut de molib(\en K • min imum O.~ y. 

, 
P p IPa) pinii la .. 6 

Fontă 

K • 
P (:\IPa) pln;l la .. 20 

Bront, alarn~ $1 cu pru 

K • -

probă ado ptată nu va fi ma i mică decit presiunea 
s tabilizată după dt'schiderea completă a supapei 
de siguranţă. DacA temperatura. sau presiunea 
de regim depăşeşte pe cea pre"ăzută In tabelul 
1.4.1, valoarea presiunii de probă trebuie să fie 
av izată de RN.R. In fiecare caz. 

1./0.2 P iesele motoare lor cu combustic in
ternă se \'or proba in conformitate cu cerinţele 
tabelulu i 1.4.2. ' , 

1.10.3 Piesele şi suball samblurile ma şinilol' 
şi mecanismelor se pot incerea separat pe spa}ii 
de lucru la presiunoa de probă corespunzătoare 
presiunii ş i temperaturii de lucru din spatiil e 
respectivc. 

1.4.4 Pi('sele ş i subansn mblurile maşinilor 
ş i mecanismelor care ! coolin ~ produse petroliere 
sau vapori a i acestora (corpurile redu ctOllrelor, 
1;lăile dţ ulei etc.) aflate sllb presiunea hidr05ta
tic~ 5,"4 atmosferică, trt:buie să fie sI! puse unD)' 
incercări de etanşeitate la ulei, printr-o metodă 
aprobată de R.N.R. 1 

In . cazul constructiilor sudate. ill
cer~l}rea dc ' etan~itate vizca ,ză doar cord oa nele 
de sudură. 

1. 5 INCERCARI DE FUNCTIONARE 
ALE ;IAŞINILOR ŞI MECANIS;lE
LOR 

Fiecare maşină, după terminarea 
asambl~rii, reglajului ş i rodări i . Inainte de mon
ta rţa pe navă trebuie sup usă incercări i sub 

. :;~ rcină. pc u ll sland de probe.. după un progr<lm 
aprob<ll (le RN.R. 1n unele cazuri, cu avizul 
RN.R. . incercările de la standul de probă se 
pot inlocui cu î ncercări efectuate la bord. 

1200 

2. 

• 
-

--
• --
6 

- -, 
3 

3,5 

I 

TtmJH'rlllura d~ rfjlim. ·e. plnă III: 

1 250 1 '00 1 30. 1 400 I -130 1 45. I 47:" 1"'" 
2. 2. 2. 10 ~I-I. - -

1 3 5 8 11 li 

- ---
- ~ 2. 2. 2. 2. 2. 2. 

- -- - - ----------
• • • 1 , 3,5 6 11 

- - -- - - ----------, 6 - - - ~ - ~ 

----------------
3 4 - - - ~ - -

-- -----'-- -- - - -- ----~ 
3 - - - - - - -

------ - - - - -- - - -
7 - - - - - - -

, 
T;lbelll l 1 .... 2 

Dellumlrea piese I Presiunea d, 
probAI) 

ChilllasA, spaţIul dl' rltclre 0,7 MPa 
C:'1mll.$ă cililldru p!:' toată hlllg imea 

SPll.ţilllui Jlc ridre 
Cap pbtOIl, spaţiu l de rAci re dup3 

1!S1!mblarcll tljel dlldi aceash din 
urmJi IlsipllrA rlanşnrra spn!l11I11; 

Bloc cll1lldrl , spaţiul de r:kire 1,5 p. dO' c~1 
Supapă de c'·acllarc (rorp) spaliul pu lin 0.,1 MPa 

de r:k lre 
Turbo!\1f1ant:}, ~alhll de r:'lriTe 
Tubulatun1. de l'Şapaln~lll, spa~i\ll 

R:;i~~!re «(ţe ru!lbe le păr ţi) tJ 
POll,lpe articulate motorulul (llld, 

np:;, fom bust î.bll, dn;nue), spalt, 
<\e 111lcrl1 ----Compresoar(' articulate motorulul, 
Inclusiv cilindrII , capnce ~I r:'1e\-
loaTr de ae r 1,5 p 

- part ra dinspre fier 1.5 p , Llar ,,1 
- partrll dinspre apA putin 0.4 :-Of Pa 
eotp pompe deeombustîbil de In:tl t:; 1,5 p SIlU 

prulune (parten de rl'fnlarc), In- p =3O MPa se 
jectoare şi levi de combmllbll akgt valoarta mal 
de 11l'altA pruiunr) !» micA 

C!lil\drll pompt' de balrlaj 0,4 l\IPn 

TubuhHurl de combustlbll, de , 
ulei, de aur şi de apA , , , 

,voIa: " 
1) Pcntrn anumIte tipuri d, motoare. "" acordul 
RNR , lTl1rhnile Indlute mal $11 10 !>'lt fi modificate. I 
2) RidtMIT'fle t urb05Uflal\ldor " supun probei hl. 
drlJ,ujl('e. numai pc partea ~11l~pre apă. 
3) proba hi\lrav1iC<l a C:QI'"pulul pompt'1 de eombysll-L 
bil nu se rereră la pOIllPele 1l,<llld plslOll.ne eU sertar 
(de tip Bosch). 
' ) fl\ <.'onfonnltat e cu 11,2 .1 di~, pa;1:ea VII - ~In-
5talll.tl\ cu tubtl lalullM 

I 
1 
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2 MOTOARE CU CmmUSTJE INTERNA 

2.1 CERINŢE GENERALE 

2.1.1 Cerinţele prezentei diviziuni se apli
d. tuturor motoa relor cu combustie intern1\.. cu 
o putere de 55 kW sau mai mare. 

Extinderea cerinţelor prezentei divi
ziuni la motoarele cu combustÎe intern1\.. cu o pu
tere mai mică de 55 kW {ace tn fiecare caz in 
parte, obiectu l unei examinari speciale din 
partea RN.R. 

2.1.2* .,Motoarele principate t rebu ie să dez
Yolte pe standul de probe o suprasarcină de cel 
puţin 10 % faţă de puterea nomÎnală, tim p de 
cel puţin O oră. 

Motoarele care acţionează generatoare 
de curent alternativ, trebuie să realizeze sa rcina 
suplimentară de 10 "/0 şi in exploata re o perioadă 
scurtă de timp ( 15 minute)". 

tn cazuti speciale. cu acordul R.N.R. 
se poate ndmite fun'cţionarea numai in regim 
nominal fără sup rasarcină. 

2.1.3 Motoarele reversibile cu transmisia 
directă la elice. ci nd funcţionează la marş ina
poi. trebuie să dezvolte cel puţin 85% din pu
terea nominală de marş Inainte. 

2.1.0'. Turatia minimă sta bilă a motoarelor 
principale ca re fu'ncţionaeză cu transmisie di
recU\. Ia el ice nu trebuie să fie mai mare de 30 % 
din turaţia nominală. 

2\1.5 Coefif;ientul de neuniformitate al fie
cărui diesel-generato r de cu rent alternativ, des
tinat funcţionării În paralel. trebuie să fie astrel 
Incit amplitudinile oscilaliilor ungiulare ale ar
borilor generatorului să nu fie mai mari de 3.5% 
p, unde peste lIurlJ.ărul perechilor de poli a i ge
neratorului. 

2. 1.C Trebuie să , se asigure posibilitatea 
rotirii in siguranţă a maşinilor principale. 

2.2 BATI UL MOTORULUI 
, 

2.2.1 Suprafetele de imbina re ale pieselor 
bat.\ului care foqnează carterul motorului tre
,buie să fie ţtanşe la ulei şi gaze şi fixate reci
proc prin piese calibrate. 

2.2.2 Carterul şi capacele demonta bile ale 
g urilor de vizitare a carterului trebuie să aibă 
o rezistenţă suficientă , iar capacele gurilor de 
vizitare trebuie să fie astfel fi xate, incit să fie 
exclusă posibilitatea deplasării lor in caz de 
explozie. 

2.2.3 tn batiul molorului ş i la piesele lui 
componente trebuie să fie prevăzute dispozitive 
de drenaj (canale de scurgere. ţevi de scurgere 
etc.): de asemenea. trebuie luate măsuri pentru 
a exclude posibilitatea pătrunderii combustibi
lului şi a apel tn uleiul de circulaţie. 

Spaţiile de răcire ale cămăşilor blo
curilor trebuie să fi e prevăzute cu posibilităţi 
de scurgere care să asigure uscarea lor compl etă. 

2.2.4 VeDtilarea carterului motoarelor, pre
cum şi utilizarea unor dispozitive care ar putea 
pr~voca pătrundereâ aerului in carte r, de rcgulă 
sint interzise. Dacă se prevede extragerea for
tata a gazelor din carter (de exemplu pentru 
d'e'lectorul de fum ), alunci vidul in cart.er nu 
trebuie să depăşească 250 Pa. 

La motoarele cu pu~rea pină la 
750 kW, se admite aspirarea aerului din carter cu 
turbocompresoare sau su flan tt', cu condiţia 
-instalării unor separatoare de ulei sigure care 
să excludă pătrunderea În motor a uleiului 
aspiral odată cu aeru l. 

Nu este permisa gruparea tubula
turilor de a'erisire sau a tubulaturilor de co lecta re 
.. uleiului. de la carterele a dou1\.. sau mai multe 
motoare. Diamet.rul tubului de aerisire va Ci cît 
mai mic posibil. iar capătul exterior al tubula
turii va fi prevăzut cu armătură de reţinere a 
flăcării. Ins talaţia va exclude posibilitatea pă
trunderii apei in motor. 

Tubulatur ile de aerisire .vor fi duse 
pină la o punle supe rioa ră deschisă sau pină 
tntr-un loc in care evacuarea gazelor ,nu prezintă 
pericol. 

2.2.5 Carlerele motoarelor pot fi prevhute 
cu supape de siguranţă. după cum urmează: 

. 1 la motoarele cu un diametru al ci-
Iindrului mai mare de 200 mm. dar nedepăşind 
250 mm, este necesară instalarea cîte unei su
pape de siguranţă. la fiecare cap1\..t al carterului; 
ţlacă aceste motoare au opt cilil\drii sa u mai 
mulţi, se va insla la suplimentar o supapă de 
siguranţă. in partea cenlrală a carterului; 
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• 2 la motoarele cu un diametru al ci-
!indrului mai mare de 250 mm, dar nedepăşind 
300 mm, este necesară instalarea in carter a cite 
unei supape la [iecare al doilea maneton; in 
orice caz in carter se vor prevedea cel puţin 
două asemenea supape; 

.3 la motoarele cu un diametru al ci-
lindrului mai mare de 300 mm. se cere insta
larea in carter a , cite unei supape de siguranţă 
in dreptul fiecărui mandon.; 

." unele spaţii din carter, ca de exemplu 
compartimentul pentru acţionarea arborelui de 
distribuţie şi altele simi lare, al căror volum total 
depăşeşte 0,0 m3, vor fi dotate cu supape de 
siguranţă suplimentan;; 

... . 5 la motoarele cu un diametru al ci-
lindrului nedepăşind 200 mm, sau cu un volum 
al carterulu i nedepăşind 0,0 m 3, nu se cere in
stalarea supapelor de siguranţă. 

2.2.6 Supapele de siguranţă trebuie să fie 
de un tip aprobat de RN.R ) 

Construcţia lor trebuie să corespundă 
următoarelor cerinţe; 

. 1 să se deschidă imediat in cazul creş-
terii presiunii in carter cu cel mult 0,02 MPa 
şi să se închidă apoi rapid pentru a elimina posi
bilitatea pătrunderii aerului în carter; 

J) orificiile de evacuare ale supapelor 
trebuie ecranale corespunzător pentru a se re
du ce pericolul posibil prin aruncarea flă cării in 
afara carterului. 

2.2.7 Aria totală a secţiunii de trecere a 
supapelor de siguranţă ale carterului motorului 
nu 'va fi mai mică de 11 5 cm2 la fi ecare metru 
cub din volumul lotal al carterului. La calcu lul 
volumului total al carterului se pot scădea păr-
1i1e În mişcare ale motorului, dispuse in carter. 
Fiecare supapă de sigura nlă dispusă pe carter 
conform cerinţelor de la 2.2.5 poate fi înlocuită 
cu cel mult două supape grupate avind fiecare 
din ele o secţiune de trecere relativ mai mică, dar 
a căror secţiune de trecere pe fiecare supapă nu 
va fi mai mică de 45 cm'Z. 

2.2.8 Orificiile de scurgere ale carteru lui 
"trebuie să aibă grătare sau site care să prcin
timpine pătrunderea obiectelor străine in tubula
tura de scurgere. 

Această cerinţă se referă şi la motoa
rele cu carter uscat. 

2.2.9 Fiecare c ilindru de lucru . avind un 
diametru mai mare de 230 mm, va fi prevăzut 
cu o supapă de supra presiune de siguranţă. 
Presiunea la care supapa de siguranţă funcţio
nează , nu trebtlÎe să depăşească 40 % peste 
presiunea maximă de ardere la puterca de calcul. 

Pentru indicarea supra presiunii in ci
lindru, supapa de siguranţă poate fi înlocuită de 
un dispozitiv eficient de prevenire şi ' alarmare 
(acustică sa u optică), de un tip aprobat de R.N.R. 

2.3 ARBORELE COTIT 

2,3.1 Calculul de verificare dat mai jos. 
se aplică pentru arborii cotiţi din oţel , forjaţi 
sau turnaţi (unitar sau asambla ţi) ai motoarelor 
diesel navale, cu cilindrii dispuşi intr-o singură li
nie sau in V, cu cite un singur fus maneton intre 
două lag~re de pat. 

Arborii motoarelor cu cilindrii dis
puşi altfel decît se indică in acest punct, abate
rile de la dimensiunile arboril or cotiţ.i din oţel 
calculate cu formulele de mai jos, precum ş i 
arborii din fontă pot fi admise, cu acordul R.N.R 
cu cond i ţia să se prezinte calcule justificate sa u 
date experimentale. 

2.3.2 Ieşirile orificiilor de ungere din fusu
riie de maneton sau de pat ale arborelui cotit 
trebuie să aibă o astfel de formă, incit in ZODa 
orificiilor de ungere rezerva faţă de limita re
zistenţei la oboseală să nu fie mai mică decit 
pentru racordari. La cererea RN.R. producă

torul de motoare trebuie să prezinte documenta
ţ.ia pentru justificarE'a construcţiilor orificiilor de 
ungere pe care a adoptat-o . 

2.3.3 Pentru calculul arborilor cotiţi tre
buie să se prezinte următoarele documente şi 
date: 

- dE'senul arborelui cotit, care con
ţine toate dimensiunile cerute in prezentul ca
pitol; 

- destinaţia tipului de motor ş i exe
cuţia lui constructivă (amplasarea Într-o singură 
linie sau in V a cilindrilor, ambielaj in furcă 

sau bielc\c articulate), 
- Nr. de tinipi şi tipul camere i de 

ardere, (2 timpi sau 4 timpi; injec\.îe directă, 
cameră unitară sau divizată); 

numărul de cilindri; 
puterea de calcul, kW; 
turaţia de calcul a motoru lui roti 

min; 
sensul de rotaţie (vez i fig. 2.3.3-1); 
ordinea de aprindere cu intervalele 

dintre aprinderi ş i , dacă este nccesar, unghiul 
dintre planele axelor cilindrilor (fig. 2.3.3.-1); 

diametrul cilindrului, [mm]; 
cursa pistonului, [mm); 
presiunea maximă de ardere P",as 

[bari]; 
presiunea aerului de baleiaj ina

inte de supapa de admi!>ie sau de ferestrele de 
baleiaj [bari): 

raport de compresie de calcul; 

- lungimea bielei, LL' [mm]; 
- masa rotativă a mecanismului bi-

elă-manivelă a cilindrului, kg (pentru motoare 
in V, dacii. este necesar, masa rotativă a meca
nismului cu biele articulate sau cu ambielaj in 
furdi) . 
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Fii. 2.3.3.-1. Numerotarea cilindl"ilor rnotooarelOl" 

1) sens de rotaţie invers acelor de ceasornic 
2) se ns de rotaţie al acelor de ceasornic 
3) fl anşa de cuplare 

- curba presiunii gazelor funcţie de 
unghiul de manivelă, dată numeric prin unghiuri 
egale de cel mult 5" (Pentru motoarele în V un 
ghiul de evazare a cilindrilor trebuie să fie mul
tiplu acestui unghi). 

- mărimile momenlelor de încovo
iere şi torsiune şi ale forţel or tăieloare (vezi 
2.3.4.2, 2.3.5.1). 

- dale prh'Înd materialul; 
- marca materialului (conform stan-

dardelor ş.a.); 

- compoziţia chimicA; 
- rezistenţa la rupere la tracţiune 

Rm, (Nfmm' J; 

, - limila je curgere R#!. '''Immt ); 
- alungirea relativă A s(% ); 
- stricţiunea Zsl%l; 
- rezilienţa • KV IJ); 
- modul de elaborare a şarjei (con-

verlizor cu oxigen. cuptor ~Jartin, cuptor elec
tric ş.a.); 

- felul forjărÎi (liberă, continuă, pre
sare ş.a. cu descrierea procesului) i 

- lratamentul termic : 
- tratamentul superficial al racordă-

rilor, fusurilor maneton ş i de pat (călire prin 
inducţie, dlire cu flacără, nitrurare. netezire. 
ecruÎsare cu jet de alice ş.a. , cu descrierea pro
cesului); 

duritatea .superficială rHV); 
adincimea slralului dlll'ificat, (mm)i 
zonele la care se aplică durificarea. 

Pentru motoarele cu biele articulate 
(vezi fig. 2.3.3-2), suplimentar: 

- distanta pină la punctul de arti
culare a bielei secundare L .. (mmJ (braţul de 
calaj) 

unghiul de articulare IX",; 

lungimea bielei principale L lI (mm] 

lungimea bielei suundare L..,,[mml' 

Fii. 2.3.3._2. Mecanismul cu biele articulate 

2.3 . ~.1 IPOTEZE 

Calculul se efectuează separat pentru 
ficcarc cot considerat ca siste m static determi_ 
nat (grindă simplu rezemată la mijlocul fusurilor 
de pal ale cotulu i) solicitat de fo rţele de presiune 
şi de inerţie (vezi fig. 2.3.4.1-1 şi 2.3.4.1-2). 

Ca moment ineovoietor nominal se 
consideră momen tul încovoie lor produs de com
ponenta radială a for~ei transmise de bielă in 
centrul secţiunii braţului (Ia distanţa LI faţ!'i de 
reazem). La motorul in V momentul incovoietor 
nominal este produs de rezultanta componente
lor radiale ale forţelor aferente celor două bie le. 

Tensiunile nomin ale produse de mo
mentele incovoie(oare ~i ferţele tăietoare se cal
culează in secpunea transversală a braţului ma . 
nivclei la mijlocul suprapunerilor fusurilor sau la 
egală dis t~nţă intre fusurile adia cente fără supra
punerc ' (vezi fig. 2.3.G.l). 
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Fi,. 2.3.4.1-} Cotul arborelui la motorul In linie 

2.3,".~ Calculul tensi unilor nominale produse 
de momentele Încovoieloare şi de forţele de pre
siune şi inerţie. 

tn baza calculului forţelor radiale 
aplicate cotului, datorită acţiunii forţelor de 
presiune ş i de inerlic. la RN.n. se vor prezenta 
valorile momenlului maxim şi momenlului mi
nim. A1 JJ .'>t şi l\ls""R' precum şi ale forţelor 
lăieloarc. maxime şi minime Q .. u şi Q .. , • . 

CU acordul R.N.R. se poate prezenta 
un calcul s impliOcat al forţelor radiale. 

Momentul incovoietor de calcul 1\1 
INmJ se determină cu relaţia: 

(2.3.4.2-1) 

Tensiunea nominală de Încovoiere afiN 

(N/ mm!] se determină cu formula: 

unde: 

W., 

K. 

(2.3.4.2-2) 

modulul de rezistenţă al secţ iunii trans
versale a braţului [mm3 J 

Fig. 2.3.4.1-2. Cotul axborelui la motorul [n V 

unde: 

Q - forţa Uietoare nominală [N] ; 

F - aria secţiunii transversale a braţului {mm l ]. 

2.3.4,3 Calculul lensiunilor de Încovoiere di~ 
racordări. 

Tensiunea de Încovoiere din racor
d!i.rile rusului manelon an". [Nfmm" • se deter
mină cu formula: 

(2.3.4.3-1) 

unde: 
IXB coeficientul de concentrare a ten
siunilor de încovoiere la racordările fusului mane
ton (vezi 2.3.6). 

Tensiunea de incovoiere ORe. [N/ mm2], 

din racordările rusului de pat se determină cu 
formula : 

.~ •. aBc-±(!h.aBN+~1 ·~'Î ?3.4.3-2) 

unde: 

!3r. coeficienl de 'concentrare a ten
siunilor de incovoiue la racordările rusului de 
pat (vezi 2.4.6). 

'130 - coeficientul de concentrare a ten-
siunilor de rorlccare (vezi 2.3.6). 

2.3.5. Calculul tensiunilor de torsiune - coeficient egal cu 0,8 pentru motoarele 
În doi timpi şi 1.0 pcntru motoarele 
patru timpi. 

Tensiunea tăietoare nominală. 

{N/mm l ) se determină cu formula: 

;n ~!'3.5'1 Calculul tensiunilor nominale de tor- ! 
"" siune. Calculul trebuie să se efectueze de produ-·..., 
I cAlorul motoarelor In conformitate cu cele arătate 

. mai jos. . ~ 
Valorile limită ale momentului lor

sional obţinute în baza acestor calcule trebuie 
să fie prezentate la. RN.R. 

Q, 
°0.'1 - ±F' .K.: 

F - B·\V 

(2.3.4.2-3) 

Pentru fiecare cot şi pentru orice 
gam'ă de turaţii se va ţine seama de momentele 
torsionale I]\axim şi minim prin insumarea vi-
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brnţiilor forţate de la ordinul 1 ~ i 1'6 inclusiv, 
pentru motoarelq -in doi timpi şi de la ordinul 
0,5 la 12 inclusiv, pentru motoarele in patru 
timpi cu corecţia de amortizare, existentă In 
s istem şi pentru condiţii de funcţionare necores
punzătoare (cipd nu lucrează un cilindru). Gamele 
de turaţîe se vor alege astfel incit zona de trecere 
să se poată fixa cu o suficientă precizIe. 

Tensiunea nominală de lorsiune TII, 

(N/mm'1 din fusul maneton sau de pat se deler
mină cu formula: 

(2.3.5.1) 

unde: 

MT - momentul de torsiune nominal, În (Nm). 
delerminat cu formula: 

M:r = ±":'(MTMAX-MTMJ.V) 
2 

AiTMA;,lIITMf/ll- valorile limiUi ale momentului 
torsional, [Nm') 

W JI - modul de rezistenţă polar al secţiun ii 

sau: 

2.3.5.2 
cordări. 

transversale a fusului manelon sau de 
pat, (mrn3 1, determinat cu formule!e: 

W "%~( D'-Dt/"') 
J> 16 D 

" ( DJ-n;) W"=16 - -v-,-
Calculul tensiunilor no~~inale din Ta-

1, . 

Tensiunile de torsiune 'T~ [N/mm'}, 
din racordu rile fusului de maneton se determină 
cu rormul~: 

(2.3.5.2-1) 

unde: 

Il.to • - coeficientul de concentrare a tensiunilor 

de torsiune din racordurile rusului mane
ton (vezi 2.3.6). 

Tensiunea de torsiune -:a, IN/mm t ] 

din racordările fusului de pat se determină cu 
formulfl.: 

unde: 

1< 
",~ ±(~T· ,,,), (2.3.5.2-2) 

coeficientul de concentrare a tensiunilor 
de toesÎune din racordările fusului de 
pat (vezi 2.3.6). 

2.3.6 Calculul coeficienţilor de concentrare 
a tensiunilor 

2.3.6. 1 Generalităţi. 

Dacă nu este posibil să se obţină 
experimental coeficienţii de concentrare a ten
siunilor, valorile lor se pot calcula cu formulele 
de la 2.3.G.2 şi 2.3.6,3 utilizate numai pentru 
racordările de la arborii cotiţi forjaţi unitar şi 
pentru racordările de la fusurile maneton ale 
arborilor asamblaţi. 

Toate dimcn!;iunile necesare pentru 
calculul coeficienţilor de conccntrare a tensiunilor 
se dau in fig. 23.6.1 

D - diametrul rusuluÎ manelon,. [mm); 

D IIH - diametrul orificiului din fusul maneton 
[mm]; 

RI1 raza racordării fus~lui man,eton, [mm) i 

T H, - porţiunea de intrare tn braţ a racordării 
rusulu i manctbn, {mml; 

Da - diametru! rusului de pat Imm )i ' 

D BO - diametru! orificiului din fusul de pat. 
{mml; 

Fig. 2.3.6.1. Dimensiunile cotului n~e pentru calculul coelicienli1or de concentrare Il tensiunilor 
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Ro - raza racordării rusului de pat. {mm]; 

T Q porţiunea de intrare in braţ a racordirii 
rusului de pat. {mm}; 

E distanţa dintre axele fusurilor, (raza mani· 
velei), {mm}; 

S - suprapunerea fusurilor. [rom ]; 

$ "". D+D .. - E 
2 

W ~i B - grosimea ş i lăţim ea braţului {mm] 

Pentru calculul cocficienţilor de con· 
centrare a tensiunilor se vor utiliza rapoartele 
de mai jos: 

R:u:otdăr ll e 
rusului maneton 

t = R /D 

5 =S/D 
b = B ID 
w= W/D 
dc=D~D 
d.=D •• /D 
t.=THI D 
Ic=Tr;/n 

Raeordiirile 
f u~ului de pat 

r_R/ D 

Aceste rapoarte se utilizează pentru 
următoarele limite: . / 

-0,5<s", O,7 
O,2 C;; W1i;; O,8 
1.2 < b < 2.2 
O,03 <r " O,13 
O<dc <O,8 
O" tiu " 0.8 

Coeficientul ((,), carc permite să se 
ia In calcul innuenţa intrării in braţ a racordării. 
se utilizează pentru următoarele c0I!.diţii 

tlf < RHID 

!o<RoID 

şi trebuie să fie aplicat in limitele : 

-O~ ~s " O.5 . 

2.3.6.2 Racordarea rusului maneton 

Coeficientul de concentrare a tensiu
nilor de incovoiere se determină cu relaţia: 

•• ~2.6914 ' ( ' .10) ·(w) . .(b) ·(r) ·«d, ) ·(dll ) · 

'('); (2.3.6.2-1) 

unde: 

(,w)~ - 4.1 883 + 29.200410 -'77, 5925/0' + 
+~ 1.94 54w' -40.0416w'+ ( 1-,)(9.5440 -
- 58,3480·w+ 159,3415w2 -192,5846 w+ 
+ 85.2916/0')+(1 -')'( -3.8399 + 
+25.0444 w-70,5571 w+87,0328 ur 
- 39.1832 w'); 

((w) = 2,1790 WO ,711l; 

(b) ~0.6840 - 0.OO77b+0. 1473b' ; 

f(r) = 0,2081ro,r,131 ; 

«d,) ~0.9993+0.27 d, - 1.0211 dHO,5306d&; 

(d ll ) = 0,9978 + 0,3145 dll - 1,5241 dJ+2,4147d g 

(') - 1+('I/ + ., )(1.8+3.2s); 

Coeficientul de concentrare a tensi
unilor de t orsiune se determină cu relaţia: 

., ~ 0.8 .(r.,) ·«b) ' /(10). (2.3.6.2-2) 

unde: 

(r ,s) = ,c -O,:n2+0, IOI5( I-S IJ 

(6) - 7.8955 - 10.654b+5.34826' - 0.85711' 

((w) = W -(O, I45) 

2.3.6.3 Racordarea rusului de pat. 

Coeficientu l de concentrare a tensiu
nilor de Incovoiere r.a se determină cu relaţia: 

~.- 2. 714 6(. (" .. ) . ('("l) ' (,(6)· (,(r) . (.(d,). 
(B(i/n) ·(i); - (2.3.6.3-1) 

unde: 

f 8(5.W) - - 1, 7G25 + 2.9821w - l,5276w!+O - s)' 
, .(5.1169-5,808910+3.139110')+ 

+(1 -si' ( - 2.1567 + 2,3297 .. -
- 1,2952w l ); .-

f a(w) - 2,2422: w'}"'j 

('«6) - 0.5616+0.1197 ·b+0.1176. 6'; 

('«r) - 0.1\)08·,(-'.-) 

'.(da) - 1,0012-0,6441 ·do+ 1.2265.tf;;j 

; s{a~,) -= 1,0012 - 0,1903 x dll +O.oo73d~!· 

(i) - 1 +«(H+(') ·(1,8+3.2.) 

Coeficientul de concentrare la {orfe
care ~o se va determina cu rrJaţia: 

~,~3.0128 . (q(' ) ·(,(10) ·(.(6) ' Io<r) ·(,(dll ) -((); 

(2.3.6.3-2) 

unde: 

(.(,) - 0.4368+2,1630. (1 - ,)-1,5212· (1 -,), ; 

fo(w) - w 
0,0637 + 0,936910 

(,(6J ~ - 0,5+6; 

fo(r) = O.533 t .ţ (- •• I~.) 

fo(d H ) =- 0.9937 - 1,1947 ·du + 1,7373 .d;,; 

((I) ~ 1 +(11/ + 1,) · 0.8+3,2.,) 
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Coeficientul de concentrare a tensiu
nilor de torsiunr. este: 

(2.3.6.3-3) 

dacă di<>metrcle şi razele racordărilor fusului de 
pat şi manelon sint aceleaşi şi 

~T - 0.8· {(r.,)· {(b) · {(IV) (2.3.6.~4) 

dacă diametrcle şi Isau lustlrUe de pat şi mane
ton sint diferite. 

unde: 

((r,s); f(b); f(w) se vor determina conform 2.3.6.2, 
tnsă raza racordării rusului de pal trebuie rapor
lată la diametrul lui: 

R, r _ _ . 

D, 

2.3.7 Tensiuni suplimentare de Încovoiere. 

In completarea tensiunilor aller-na
le de încovoiere. din racordări (vezi 2.4.4.3) se 
va ţine seama de tensiunile de încovoiere care 
apar ca efect al descenlrării şi deformArii plăcii de 
bază, precum şi de vibraţiile longitudinale ş i 

lransversale ale arborelui, prin introducerea ten~ 
siunii a ..t4 din t.ab. 2.3.7. 

Molorul 

Cu cap de cruet' 
Făril cap d~ cruce. 

Nfmm' 

± :lO 
±10 

2.3.8 Calculul tensiunii echivalente 

Tensiunea echivalentă din racordă

riie rusului rnaneton aYll' in [N/mm1 se determină 
cu formula: 

aYH - ± V(aoH + 0.""P+3't,i 

In racordurile rusului de pat 
· INfmm 2]. se determină cu formula: 

ove = + ± VaB(l+0..td)z+3T~ 
(2.3.8-2) 

Pentru alţi parametri vezi 2.3.4.3. 
2.3.5.2 şi 2.3.7. 

2.3.9 Calculul limitei de rezistenţă la obosea-
I •. 

Cind nu există date privind limita 
de rezistenţA la oboseală a arborilor cotiţi, obţi
nute pe cale experimentală. aceste valori 
şi 0DWa. tn IN/ mm2

] se determină cu următoarele 
formule: 

l' - 101'0 

o 

Pentru fusul maneton: 

O"IVII = ± J{ .(O,42·::'B+39.3) (0.264+ 1,073D- '.' + 

+ 785- T~ '+~V I ) 
4!)OO 0-. Ro 

/2.3.9-1) 

Pentru fusul de pat: 

G'DIl'O= ± K(O,42 ·q'I+39,3) (0,204 + 1,073Do- a.z + 

(2.3.9-2) 

unde: 

K coeficient care ţine seama de modul de 
fabricaţie a arborilor cotiţi, care nu au 
fost supuşi tratamentului de suprafaţă 

egal cu: 

1,5 - pentru arborii cotiţi obţinuţi prin 
forjare continuă In lungul direc
ţiei fibre lor şi prin presare; 

1,0 - pentru arborii cotiţi obţinuţi prin 
forjare liberă; 

0,93 - pentru arborii cotiţi din oţel tur
nat. 

rezistenţă minimă de rupere a materialu
lui arborelui cotit IN/ mm!) 

Pentru alţi 'parametri \' ezi 2 .3.G.1. 
Trebuie insă să se aibă În vedere că pentru calcule. 
RII şi Re nu trebuie să fie mai mici de 2 mm. 

Cind nu sînt disponibile rezultate ale 
inccrcărilor la oboseală efectuate cu manivele 
sau arbori cotiţi la scară naturală care au fost 
supuşi tratamentului termic superficial. atunci 
pentru coeficientul ]{ se vor utiliza valorile de 
la arborii fără tratament termic superficial. 

Valorile experimentale ale limitei de 
rezistenţă la oboseală, obţinute prin încercările ' 
la oboseală ale manÎvelelor la scara naturală. 
sau ale arborilor cotiţi, vor face obiectul exami
nârii speciale a RN.R. In acest caz, mărîtni\e 
va lorilor ligdtei de rezistenţă la oboseală obţi
[Iute ca urmare a Incercărilor trebuie.. să tie de 
cel puţin 80 % din valoarea medie. 

2.3. 10 
blaţi. 

2.3.10.1 

Calculul rreUrii arborilor coti ţi asam-

Date generale 

Toate dimensiunile cotului. necesare 
pentru calculul fretării se dau in fig. 2.3.10.1-
unde: 

D, 

L, 

D, 

diametrul .ajustlirii, [mm]; 

lungimea ajustlirii, [mm]; 

dimensiunea. egală cu diametrul exterior 
al braţului sau cu dublu distanţei minime 
x dintre axa [usurilor de pat şi conturul 

I 
I 
I 
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Fig. 2.3.10.1 Cotul arborelui cotit asamblat 

y-

exterior al braţului, care dintre ele este 
mai mică (mm]; 

distan~a dintre generaloarelc adiacente 
ale fusurilor de pat şi manetan {mm' ; 

y;l!.O.OSD, 

Cind y este mai mic decît 0,1 D, se 
va lua in calcul influenţa tensiunii cafe apare 
datorită lrelării asupra limitei rczistt'nţei la 
oboseală in zona racordării fusului manelOIl. 

Pentru alţi parteneri vezi 2.3.6.1 (vezi 
şi riS- 2.3.6.1). 

Raza trecerii de la fu su l de pal la 
diametru! ajustării nu trebuie să fie mai mică 
decit eea mai mare dintre următoarele două 
valori: 

Rc ;;;..O,0 15 De ş i Rc~Ot5 (D,- De). 

Valoarea cfecLivă a stringerii prin 
[reIare trebuie să fie in IimilC'\e Z.h şi Z",u sta
bilite conform 2.3.10.2 ş i 2.3.10.4. 

Valoarea minimă necesară a strîngerii 
se dct('rmină in baza eck i mai mari valori sta
bilite conform 2.3.10.2 şi 2.3.10.3. 

2.3.10.2 Calculul stringerii minime se efectu
ează pentru cotul cu moment torsional maxim 
MT,.,u stabilit in conformitate cu 2.3.5.1. cu 

formula: 

4.101 S,,'!lfToo _
A Z.,.> -_. __ -'.:..c.. 

l _Q!' Q~ 

7:1-1 E~ 'D" 'L" (l-Q!) '(l-Q~) 
(2.3.10.2) 

unde: 

Z.'. - stringerea minimă (mml; 
SII coeficient de siguranţă la alunecare, 

adoptat~ cel puţin 2; 
f.l coeficient de frecare statică, egal cu 

0,20 pcntru.l::!.. ~ 0,40 
D. 

modulul de elasticitate, lN /mm~l 

2.3.10.3 rn compl('tare la 2.3.10.2 se determină 
slrl ngerea minimă Z"',.. In [mm] cu următoa
rea formulă: 

(2.3.10.3) 

unde: 

G. - valoar('u minimă a limitei de curgere a 
materialului braţului :trborelu i cotit [N/ mm 2]. 

2.3.10.1. Slri ng('rea maximă admisibilă Z ...... 
in [mm]. se determină ('onform formulei: 

z " . . n. 0.8 ·D. 
.. ":t"~+ 1000 

(2.3.10.4) 

2.3.11 Coeficientul de siguranţă 

Dimensiunile arborelui cotit sint su
ficiente. in cazul cind coeficientul de siguranţă 
(raportu l tensiunii ech ivalente faţă de limita 
rezistenţei la oboseală) p('ntru racordări, atit 
pentru fusul maneton, cit şi pentru fusul de pat. 
satis fac condiţia: 

2.:1.12 
de la fus 
0,03 D. 

Dimensiunile racordărilor de trecere 
la braţ nu trebuie să fie mai mici de 

Dacă există f1anşe. razele Tacordărilo r 
de la nan~ă la braţ nu trebuie să fie mai mici 
de 0,08 D. 

2.3.1:1 Ieşirile canalelor de ulei lrebuie sii 
fie rotunjite cu o rază de cel puţin 0,25 din dia
metrul canalului (orificiului) şi polizat~ minuţios. 

2.3.14 La arborii 3sambl31i şi Fem ia~nmbl3ţi 
nu se admite să se utilizeze la imbinarea braţului 
!Ii rusului pene sau şti fturi. 

Pe faţa exterioară a imbinărilor bra
ţelor cu fusurile trebuie să fie trasate repere de 
conlrol. 

2.3.15 In cazul cind, in batiul motorului. 
este inclus un lagâr axial, diamelrul arborelui 
de împingere in zona lag1l.rului axial nu trebuie 
să fie mai mic decîl diametrul fusului de pat 
al arborelui cotit şi nici mai mic decit cel deter
minat la 2.3 partea VII " Instalaţ ii de maşini" 

2.". BALEIAJUL ŞI 
SUPRAALlMENTAREA 

2.".1 1n cazul ieşirii din funcţiune a unei 
turbOSufiante trebuie să se asigure posibilitatea 
funcţinniirii mol,orului principal cu o putere 
redusă, care trebuie să fie cu puţin 20 % din pu
terea de calcul. 
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2.4.2 In cazu l in care aerul de supraalimen
tare şi de baleiaj este răcit , după fiecare răcilor 
de aer trebuie prevăzute termomctre, precum 
şi robinele pentru golirea conde nsatului. 

2..40.3 Colectoarele de aer de baleiaj ale 
motoa relor In doi timpi cu pompe de baleiaj de 
tip volumetric trebuie să fie prevăzute cu supape 
de sigu ran ţă reglate la o presiune care să depă
şeasdi presiunea aerulu i de baleiaj cu cel mult 
50%. 
Supra raţa secţiunii de trecere a supapelor de si
guranţă trebuie să rie de minimu 30 cm2 pentru 
riecare meLru cub din Yolu mul colectorului, in
cluzind şi volumul spaţiilor de su b pistoane la 
motoare le cu cap de cruce cu diafragm3, dacă 
acestea din urmă DU sint rolos ite ca pompe de 
baleia; . 

· 2."'.4 Trebuie prevă7.ută posibilitatea scur
gerii co ndensulu i acumulat in co lectoarele de 
aer. 

2.4.5 Gurile de aspirare a aerului la motoare 
ş i la agregatele de baleia; şi de sup raalimentare 
trebuie să fie prevăzute cu site de protecţie con
tra pătrunderii ob iectelor străine. 

2.5 INSTALATI.~ DE COMBUSTIBIL 

2..5.1 Pompele de injecţie de Înaltă presiune 
ale motoarelor principale trebuie să fie prevă
zute cu un dispozitiv pentru intreruperea rapidă 
a debitării combustibilu lu i În oricare din cilin
drii motorului. 
Se permit exceptii pen lru moloarele cu diamelrul 
cilindrilor de maxi mum 180 mm, c~re au pompe 
de injec\Îe de tip bloc. 

2.5.2 Tubulatura de alimentare de in a Ită 
presiune t rebuie să fie executată din ţevi de oţel 
cu pereţii groşi. trase. fără cusătură ş i fără îmbi
nări suda t.e SliU lipite. 

2.5.3 Instala\Îa de combustibil a motorului 
trebuie să pt'rmită purjarea manuală a ltlbula
turii de Îna ltă presiune. 

2.5.'" Tubulalurile de i nallă presiune trebu
iesc bine fixate ş i amplasate in locuri accesibile 
pentru supraveghere şi in tl"fve nţie rapid~. 

2.6 UNGE REA 

2.6.1 Instalaţia de ungere a lag3relor lurbo
suflanlei trebuie să excl ud ă posibilitatea ~meste
c3 rii uleiului cu aerul de supraa limentare . 

2..6.2 . Lubririeatorii care asigură introdu
cerea uleiului pentru ungerea cilindrilor trebuie 
s3 rie prevăzuţi cu un dispodliv de regl:y-e a 
a limentării cu ulei la fi ecare punct de ungere. 
P~ntru urm"3. rirea La lim~ntă rii cu_o ulei trebuie 

prevăzute indicatoa re de ulei pentru co ntrolul 
introducerii uleiulu i la toate pu nctele de ungere ; 
indicatorul de ule i trebuie amplasat intr-un loc 
accesibil pentru sup raveghere. 

2.6.3 La fiecare ştuţ de nlimcntare cu ulei 
a cilind rilor motoare lor in doi ti mpi , ca ş i la ştu
ţurile amplasate la partea supe rioa ră a cămăş ii 
cilindrilor, trebuie prevăzută o supapă cu reţinere. 

2.7 RĂCIREA 

Cind se folosesc dispozitive lelescopice pentru 
răcirea pistoanelor sau penlru alimentarea cu 
ulei a pieselor in mişcare. trebuie prevăzut un 
element de protecţie contra şocurilor hidraulice. 

2.8 INSTALATIA DE PORNIHE 

2.8.1 Pe lublliatura principa lă de alimen
tare cu ae r, de la va lvu la principală de pornire 
spre supapele de lansare ale cili ndrilor, trebu ie 
să fi e montată o supapă de siguranţă sau citeva 
supape de s iguranţă, precum şi un dispozitiv 
pentru descărcarea tubulaturi i principale de pre
s iune. după efectuarea pornirii. 
Supapa de s igu ranţă trebuie reglată la o presiune 
de cel mult 1.2 din presiu nea aerului in conducta 
principală de pornire. 
Dispozitivul de descă rcare ş i supapa de siguranţă 
se pot amplasa direct pe valvula principală. Se 
permite şi un alt dispozitiv care să protejeze 
conducta principală de pornire con tra deteriorârii 
in cazul unei explozii în tllbula tu ră . 

2.8:2 - La fiecare racord de aduct're a aerului 
la valvulele de lansare din capacele cili nd rilor 
moLoarele reversibile vor .ri instalate dispozitive 
de reţinere a flăcărilor. 

Penlru motoarele nereversibile este 
o bligatoriu să se instaleze cel p uţin un dispozitiv 
de reţinere a flăcăr ilor pe magistrala care aduce 
aerul de la valvula principală de pornire la valvu
lele de la nsa re din capace le cil indrilor motorului. 

Nu este obligatorie insta larea dispozi
tivelor de reţinere a flăcărilor . pentru motoa
rele cu diametrul cilindru lui de 230 mm şi mai 
puţin. 

2.8.3 Motoarele cu pornire prin demaror 
electric trebu ie să fie prevăzute cu generatoare 
cuplate la motor, dotate eu dispozitive pentru 
incărearea automată a bateriilor de acumulaloare. 

2.9 EVACUAREA GAZELOR 

La motoare le În doi timpi, cu tur
bine cu gaze pentru supra alimentare runcţio
nlnd după. sistemul prin impuls. trebuie prevă
zut ,un dispo~itiv care si\. impiedice p!i.trunderea 
unor spli rturi de scgmenţi . de piston In turbo-
6urJante. 

J 
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2.10 COl\lANDA Ş I REGLAREA 

2. 10,1 Dispozith'ele de pornire şi inversare 
trebuie să includă urrnăto:trele posibilităţi: 

. 1 funcţionarea in !'.ens di ferit de sensul 
comandat; 

.2 inv('rs~rea matorului in timpul alimen-
tării cu combustibil j 

. 3 pornirea matorului cu inversarea nc-
terminată; 

.It. pornirea matorului cu dispozitivul de 
virare c,uplat. 

2.JQ.2 Fiecare motor principal trebuie l, să 
aibă un rcgulator nstfel reglat incît luraţia mo
torului să nu poală depăşi turaţ ia de calcu l cu 
mai mult de 15 %. 

tn afară de rcguJator, fiecare motor 
pr inCipal CII o putere de 220 k W şi mai ffillft 
care poate fi decuplat, sau care lucrează cu elice 
cu" pas reglabil , trebuie să aibă separat un dispo
zitiv de suprapu nere reglat astfel incit> turaţia 
mtito rului să nu poată depăşi turaţia de calcul 
cu mai mult de 20 %. 

2.10 .. 3 Fiecare motor care antrenează un 
generator trebuie -să aibă un regula tor de tura
ţie ale cărui caracteristici trebuie să satisfacă 
următoarele cerinţe: 

.1 ' in cazul unei căderi bruşte (momen-
tane) a 100 % din sarcină~ modificnrea de scurtă 

1\ ' 1'-, 

'\ , 

'" "- l'-.. .. 

100 

~! 90 
~ . 

00 w 
~ 

a . . 70 

" il. 
., 

durată a turaţiei motorului nu trebuie să de
păşească 10 % din 'turaţ ia de calcul; , 

.2 in cazul unei creşteri momenlane a 
sarcinii de la O la 50% din sarcina de calcul a 
generatorului precum şi in cazul creşterii ulte
rioare (după stabilizarea turaţiei) cu restul de 
50% din sarcina generat orului. modificarea mo
mentană a turaţici motorului nu trebuie să de
păşească 10 % din turaţia- de calcul'(nominală) . 

Aplicarea -sa rcinii electrice În mai 
mult de dOllă tn~pte se poat~ admite dacă insta
laţin electrică a nave i permite utilizarea mo
t oarelor de antrenare ce pot fi încărcate numa i 
in peste d_ouă trepte (fig. 2.10.3.2) şi cu condiţia 
ca aceasta să fie deja admisă in stadiu l de pro
iectare al navei. Acest lucru trebuie confirmat 
in documentaţia avizată ş i verificat cu ocazia 
probelor la bordul navei. ., 

tn acest caz sarcina care trebuie să 
se cqnecteze automat după disparitia curentulu i, 
'p\-ecIJm ş i succbiUllea conectării s~rcini i, trebu~ 
~ă, corespundă trer,telor dr !>:ncină a motorulu'i. 
Acest lucru prlVeş.te de asemenea generatoareie . 
destinate funcţionări i in paralel, ctn1d sarci na 
trebuie să treacă de la un generator la altul , În 
c~zul cîn~ un generator trebuie decuplat; 

"" 

.3 la orice sarcină stabilă a generato-

rului intre O şi 100 % din pu terea de calcu l, tu
raţia motorului nu trebuie să depăşească . Ctl 

'mai mult de 5% turaţ.ia de 'calcul; 
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Fig. 2.18.J.2 
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Presiunea medIe efectivl!. La puteru de calelll (In barl) 

r--- 1 curba' limită 
pentru treapta 
1 de sarcina 

Curbele limită pentru 1nc:lrcarro in trepte a mot«...elQ!" III. .. t de la IDBrş 1n ~ol 
la puterea de oolcul in funcţie de presiunea medie efectivă 
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.'- la sCăderea sau creşterea sarcinit. COll -

form . 1 şi .2 turaţia trebuie să se stabiliuze tn 
ce l mult 5 sec; 

.5 tura\ia stabilizatii. nu trebuie să os-
cileze cu mai mult de ± 1 % din tura ţia cores
punzătoare sa rcinii staţionare a gc ncratorului. 

2.10.'- Regu latorul dt' turaţie al molorului 
de aeţionare a generatorului de avarie trebuie 
să aibă caracteristici, care !'ă sntis facă cerin· 
l e le 2.10.3 (in afară de 2.10.3.2) cind sarcfM 
generatorului scade sau creşte cu 100 % . 

2.10.5 Regulatoru l trebuie să aibă un dis
pozitiv Cllre să asigure variaţia locală ş i de la 
distanţă a turaţie i în li mitele fi ± 10 %. 

2.10.G In afara fegulatornlui de turaţie, fie
care molor de antrenare indicat la 2.10.3. cu 
puterea de 220 kW şi mai mult, trebuie să aibă 
un dispozitiv de supratl:rare separat astfel re
~Iat încît turaţia motorului să nu poală depăşi 
turaţb de calcul cu mai mult de 15 %. 

2.10.7 Dispozitivul de supratu rare prec izat 
la 2.10.2 şi 2.IO.G inclusiv mecanismul să u de 
antrenare trebuie să fie indepcndent de regula
lorul de turaţie. 

2.11 APARATE DE M.\ SURĂ Ş I 
CONTnOL 

2. 11.1 
toarelor 
lale Cli 

mărimi: 

Posturile locale de comandă ale IUO

principale şi auxiliare trebuie să fie do· 
aparate pentru măsurarea următoarelor 

.1 turaţia arborelui cotit iar. in cazu l i n 
cnre motoarele principale au· cuplajc decupla
bile şi turaţia arborelui eliee i ; 

.2 presiunea uleiului la intrarea in motor; 

.:\1) presiunen apei in circuitul interior a l 
illslalaţie i de răcire; 

.t. 1) presiullea ape i din afara bordulu i in 
s istem <le răcire; 

.ri prc!'iunea aerului de lansare la În-
trarea În vah'ula principală de pornire; 

.61) presiunea com bustibilului la in trarea 
In pompele de injecţie (cind exÎsn pompe de 
alimentare); 

• 71) prcs iuncn in s istemul de răcire al p~s-
toanelor şi al injcctoarc!oT (O:t(':\ există un Cir· 
cuit de răcire separat); 

.u presÎunea in s islemul dispozitivului de 
iTl"\'crsare; 

.9\) presiunea in galeria de baleiaj; 

.101) lemperalurile ga7.elor de l'şapament 
la fi ecare cilindru sa u la fiecare grup de cilindri 

(pentru motoarele cu un diametru al ei1indnllui 
de 180 mm sa u mai mult). 

. 11'1 temperatura d~ intrare fn molor " ŞI 
de ie.~ire din fi ecare cilinclru ş i pislon a apei, 
respectiv a 1I1eiului de răcire pentru motoarele 
cu 220 kW şi mai mult; la motoarele cu o putere 
mai micft de 220 k\V e~tc suficientă măsurarea 
tcmp('fatllrii apE'Î şi n u\eiului de răcire la ieşirea 
din motor; 

. 1211 tem peratura ult:iului de ungere la 
intrarea in motor; 

. 131) temperatura aerului după răcitoarele 
de aer; 

.J.{I ) inteu"Îtatea curentului ş i tensiunea 
in circuitul de încărcare şi t cnsiunea in circuitul 
d e dcsdlrcare al bateriilor de acumulatoare pen~ 
tru pornire (Ia motoarele cu pornire electrică). 

. 15 temperatura combustibilului înaintea 
pompdor de innllă presiune (pentru comb us
tibilul care nceesită pretncălzire). 

E~t(' necesa r să se asigurl' posibilitatea mlisudir ii 
lemperaturii gazelor inainte ş i după turbosu~ 
f1antc. 

Observaţie: 

1). Cu acordul R.N.R, postu ri le locale de 
comandă pot s5 nu fie prevăzute eu A:\IC-uri, 
atunci cind măsu rarea temperaturii sa u presiuni i 
În siste m se efeeluea7.ă cu aparate loca le. 

2..11.2 Pentru dotarea cu apa rate de măsură 
ş i conlrol a posturilor de comandă de pe puntea 
de comandă şi din poslu l cE'ntral de comand ă, 
vor fi îndeplinite cerinţele de la 1.6 pa rtea V[ 
" Instalaţii de maşinii". 

2.. 11.3 Motoarele principale ş i auxiliare cu 
o putere mai mare de 3i k\V vor fi prevăzule cu 
m ijloace acustice ş i optice de semnalizare , care 
s!\. se declanşeze la scăderea presiuni i in instala pa 
uleiului de circu laţie sub valoarea admisibilă . 
Se recomand ă montarea apa ratelor pentru aver
t !znrea ş i semnal izarl.'3 cazurilor de avarii pentru 
următorii pnramctri: 

. 1 sdderea presiunii in sistemul de ră-
cire cu apă dulce ; 

<} scă derea nivelului uleiului In rezer-
vorul de presiune al turbosuflantelor (ungerea 
prin că dere); . 

.3 creşterea temperaturii uleiului de u n-
gere la in trarca in motor; 

.Jj creşl.erea tempernturii apei de r ăcire 

a ieşi rea el in motor. 

2.11.Jj Se recomandă montarea aparatelor 
eaH: s ă semna lbeze acumulării va porilor de 
IIl e i in ca rlerul motorului. cu pericol de 
explozie. 
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2.12 MOTOARE CU BENZINĂ 

Cerinţele enunţate mai sus se extind ş i asupra 
matoarelor cu benzină. La montare, trebuie să 
fie îndeplinite in mod suplimentar şi cerinţele 
de la 1.12. din partea VI- " Instalaţii de maşini". 

2.13 Amortizor de vibraţii torsionale. anti· 
vibralor. 

2.13.1 Construcţa amortizorului trebuie sl 
prevadă posibilitatea evaculirii aerului În cazul 
umplerii amortizorului cu ulei sau lichid silico nic. 

2.13.2 Ungerea amortizoarelor cu arcuri tre
buie să se erectueze, de regulă. de la sistemul de 
ungere prin circulaţia malorului. 

2.13.3 La amortizoarele cu pachete de arcuri 
trebuie să se prevad1\. pos ibilitatea fixării rigide 
( .. caIării") a masei volanlului cu buLucul amorti
zorului in cazul ruperii pachetelor de arcuri. 

2.13.'- Construcţia amorlizorului montat pe 
capătul liber al arborelui cotit trebuie să asigure 
posibilitatea cuplării la arborele cotit a aparatelor 
pentru măsurarea oscilaţiilor torsionale. 
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3 REDUCTOAREŞICUPLAJE 

3.1 CERINŢE GENERALE 

3.1.1 Reductoarele-inversoare cu roţi din
ţate trebuie să asigure. Ia marş inapoi in regim 
stabilizat, cel puţin 70 % din puterea nominală la 
marş inainte. Reductoarele- inversoare trebuie să 
asigure excuta rea inversării la o sarcină de cel 
puţin 75 % din sarcina nominală. 

3.1 :2 Piesele cu viteza periferică de la 5 
la 20 m/s trebuie supuse cchilibrării statice iar 
cele cu viteză periferică mai mare de 2Om/s, ech i
librării dinamice. 

Precizia echilibrării dinamice trebuie 
dcLerminată cu formulele: 

400 
.,." -;;- pentru v > 300 m fs 

inSI) 
, < -"- pentru v =20 m/s 

und(': 

- distan!OI dintre centrul de greutate şi axa 
geometrică a piesei, microni; 

n - turaţia (S-I) 

Pentru valori intermediare ale vitezei 
periferice cuprinse intre 20 ş i 300 m/s vOiloarea 
lui .,. se determină prin interpolare. Elementele 
metalice aparjinind cuplajului, montate solid ar 
in ace l aş i subansamblu, trebuie echilibrate im
preună. 

3.1.3 Construclia reductoarelor I>rincipal~ 
trebuie să asigure un acces comod la toate lagărele 
de alunecare, iar deschiderea lor trebuie să se 
poală face fă ră a mai ridica partea superioară a 
corpului. 

Pe corpurile reductoOlrelor trebuie să existe un 
număr su ficient de guri de vizitare cu capace 
uşor demontabile pentru a se putea efectua UII 
examen interior. 

Amplasarea gurilor de vizitare trebuie şa OIsigure 
posibilitatea controlului dinţilor pe intreaga lun_ 
g ime, precum şi a lagărelor din interiorul reductoa
relor CII excepţia lagărelor satclililor transmi
siilor planetare. 

3.1." Corpurile reductoarelor trebuie să fie 
prevăzute cu ventilaţie. 

Tubulatura de ventiJalie a angrcnajelor cu un 
volum de 0,5 mc sau mai m ul t, trebuie scoasă pe 
o punte deschisă sau intr-u n loc unde să fie asigu
rat tirajul. 

Extremităţile tuburilor de ventilaţie trebuie să 
!ie prevăzute cu armături de reţinere a flăcărilor 
şi vor fi astfel construite Încît să excludă pAtrun
derea apei in interiorul reductoarelor. 

:3.1.5 Dacă lagărul de împingere principal 
este montat in corpul reductorului partea infe
rioară a corpului trebuie să aibă Întărituri cores
punzătoOlre. 

3.I.G Lagărele de alunecare ale reductoa
relor principale trebuie să aibă un d ispozitiv pen
tru măsurarea poziţiei axinle şi radiale a arborilor, 
fără a demonta corpul. Se recomandă dotarea 
fiecărui lagăr de alunecnre ş i l agăr de împingere 
cu un dispozitiv pentru mAsurarea tcmperaturii. 

3.2 HEDUCTOARE CU ANGRENAJE 

3.2. 1 Indicatii gcncr.tle 

3.2.1.1 Cerinţele acestui capitol se aplică la 
angrenajele principale şi nuxiliare cu roţi cilin
drice, cu angrenare exter ioară şi interioară cu 
dinţi drepţi sali inclinati, cu prom in evolventă. 
Anţ;:renajele principale cu orice tip de aparat 
motor precum şi angrenajele turbinelor au:x ilinre 
fac parte din grupa A, celelalte angrenaje auxi
liare intră in grupa B. 

3.2.1.2 Angrenajele planetare trebuie să fie 
echipate cu dispozitive de echilibrare. La angre
najele cu numărul satcliţilor mai mare de trei, 
coroana roţii epiciclice trebuie sA fie in execuţie 
elastitA pc direcţin radială. 

3.2.2 HOli dinlate 

3.2.1 Roţile dinţnte conducătoare trebuie 
s5 fie executate din oţel aliat cu rezistenţa de 
rupere G20 N/mm1 şi mai mult. 

3.2.2.2 Duritaten materialului dinţilor pini
onnelor trebuie să fie mai mare cu ce l puţin '15% 
(Ic!tit duritatea dinţilor roţilor dinţate. 

Această cerinţă nu se ajJUcă pinioa
nelor şi roţilor dinţate cu suprafaţa durificată 
(cementate. nitrurate sau călite superficial) . 

3.2.2.3 Raza de rotu njire la baza dintelu i 
s3 fie cel puţin 0,3 m. 
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3.2.2.4 Rezistenţa dinţilor şi a altor elemente 
ale pinioanelor şi roţilor dintate trebuie să fie 
demonstrată prin calcul. 

3.2.2.5 Documentaţia tehnidl. a angrenajelor 
de roţi dinţate s upusă aprobării trebuie să cu
prindă următoarele date: 
A11 momentul de torsiune transmis de 

fiecare roatA conducătoare la sar
cind maximă de lungă durată, 

(Km); 

B 

'. 

< .. 

diamelrul primitiv al riecărei roţi 
conducăloare. (cml; 

- lăţimea de lu cru a coroanei din
ţate, (cm]. 

- numărul de dinţi ai roţii condu
cătoare şi roţii conduse: 

raportul de transmisie al riedrei 

trepte; 
modulul normal, respectiv fron
tai, (cm)i' 
pasul axial, [mmJ. 
unghiul de înclinare a liniei din
ţilor pe cilindrul de pivizare, respec
tiv unghiul de inclinare de refe
rinţă al dintelui, [grade). 
unghiul de angrenare În secţiune 

frontală, (grade] ; 
- gradul de acoperire a profilului 

coeficienţi de corecţie raportati la 
modulul frontal; 
unghiul de angren.are in secţiune 
normală, [grade]; 
viteza periferică în punctul d~ , 
angrenare, I mfs); 
rezistenţa la rupere a miezului · 
dintelui, (N fmm2 ]; 

HB(liRC) - duritatt'a suprafeţelor active ale 
dinţilor ; 

- tipul tratării supe rficiale a din
ţilor; 

~ - grosimea minimă a stratului du-

HB, 
6,. 
d, 
i, 

d. 

A 
N. 

rificat, {mm); 
- duritatea miezului dinţilor; 

eroarea de divizare (de pas), 
{microni]; 
numărul satelitilor; 
raportul de tran:r;misie ÎfltJ;e arbo
rele conducător al angrenaj ului şi 
cel condus; 
grosimea minimli a coroanei sate
Iitului , ]cmJ; 
diametrul mediu al coroanei ·soite· 
Iitului. Icm]; 

- distanţa intre axe, lem]; . 
- numărul ciclurilor de tensio.n; pcn~ :' 

tru roţil~ dintate ale apgrenajelor 
din grupa B. , " 

3.2.2.C Dantura angrenajului trebuie să sa-
tislacă următoarele condiţii: 
- rezistenţa la presiunea de contact a suprafeţe
lor active ale dinţilor 

0t 'IIi; 0,,

- rezistenţa la încovoiere 

(3.2.26-1) 

(3.2.2.6-2) 

Valoarea de calcul a presiunii de contact 0t se 
determină cu formula: 

679,=> V M 1 ·r;·J\.4· K .. ·(/±1) (NI '( a,--,-,- n.o, '''''')..'0'/' ' mm; 
(3. 2. 2.G-3) 

(semnul .. +" pentru a ngrenare exterioară, semnul 
,, - " pentru angrenare interioarli) 
unde, pwlru angrenajele cilindrice normale: 
K este un coeficienl care se determină după la· 
belul 3.2.2.&- 1; 
K.. coeficient determinat după diagramele 

din figurile 3.2.2.G-1 şi 3.2.2.&-2; 
K. coeficient dinamic determinat după for

mula: 

K= I +O, l ~C 
M, 

(3.2.2.6-4) 

C 1,00 - pentru nnp-renaje cu dinţi drepţi; 
C 0,5 - pentru angrenaje cu dinţi incli-

naţi 
9 coeficient după tabelul 3.2.2.&-2; 

la : u< I,5 m/sec .. se ia 1(,,=1; 

., .-I I Co,'kl"""" Tipul aparatului 
motor Metoda d6 cuplare Angrenaj I Angrenaj 

grupa' A grupa B 

'Tul'bin"- ("u Orice metodii 
abur 
~Jotor rlectric Idem 

Mfltor eu Cuplaj hidtaulic 
,ardere jntern'; Sau ekdlomag· 

netlc 
'. 

Cuplnj l'IllliUC 

Cuplaj rigid 

Tllbtlul 3.2.~.G-:! 

m,(mm) 

:> 1; 1>2.5:1 >6; 1 > 10: 
,,2.5 ,,6 t ,,10 "16 I > 16; 

~30 

, , 
, , 
, , 
1.2 1.1 

1.' 1,3 
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a) 

ftţVI 

~I 

.) 

C\lritafea sup.rafete, active a d',ntllor HBl ~ 3SO ; HB2l!53S0 
IsauHB ~150 SI 'HB ", l 501. 

2,' / 
II 25 

2,' 

2,1 

" 

1 
/ 

II 
I 

1/ 
/ I 

1 

1/ / • 1/ V 
/ / V / , 

1/ 1/ / V V 
J / L 

V V V 2 L 

V/: V V V t:::-V-, -

2,2 

2,' 

2,0 

',9 

',8 

" 

" 
',5 

1,3 

" 

" 
1, O 
V'~ 

I 

/ 

/ 
V 

V / 
/ V 
V -

V V 
./ 

V /' 

I---V 

1/ 

/ 
1/ 

J 
17 

/ 
/ 

V 

V 
V 

V 
V 

V 

t-

1-

l 

(, 

Ang(i'naj I 
,ulmenţ; OJ 1>10) 

Arg"onaj I 
ulmen,ii cu rale) 

Treapla D 

Treapta II! 

Treapta IV 

f- T 

o Q2 O,, O,, 0,8 ,,O 1.2_ ',' 1, 6 1,8 2,0 2,2 2,' 2,' 

B 
q.-

d, 

Fig. 3.2.2.6.-1. Diagrama pentru calculul lui K., 

1,00 - penlru angrenaje cu dinţi drepţi; 
1,45 - pentru angrenaje din grupa A; 
1,25 - pentru angrenaje din grupa R; 
1 pe'ntru angrena.je cu dinţi inclinaţi 
şi ~repţi ; ! cu şi fără co recţie de tnălţime; 

'h - pentru angrenaje le cu dinţ i drepţi, cu 
corecţia unghiulară se adoptă , după gra
ficul din fig. 3.2.2.7-3; 

A • .• """ 1 pentru angrenaje cu d i nţi drepţi şi In· 
clinaţi avind raportul Bfla< 1; : 
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Duritatea suprafetei acttve a din!dor 

1 / 
1,' 

I I 
I 17 

~ 

t.l / 
1 / Il 7 
I II -

B 

I I / 
:1 

II / II II / p 

II / / 
,1 

/ II / / 

1,0 

19 

.. 1// V V [/ / 
1,3 

;II V V V L' ./ 
1,1 III/v /'...-V 
1,1 1/0~J/~ ______ ' ' 
'.0 . " . 

/ / 
II 1 

II 
1 

-1 1 -
1 I 

./ ,-

/ 
f 

I 

1/ / 

- / 
il V 

/ 

/ 

V 

/ 

1 
/ 

II 

/ 
1/ 

/ 
/ 

, 

Angre-naj I i-' 
(cu r u!~nţi cu b Ie) 

Angrenaj I 
rulrnenti cu role) (cu 

lreăpta II 

Treapta III 

lreDl'la ]V 

1 reapla V 

Treapta VI 

o 0,1 ' 0,1. Q6 0,8 1,0 1,2 1,4 1; 1,8 20 1,1 1,4 1,6 

~--1L ~ 
"1 

Fig, 3.2.2.6.-2. Diagrama pentl"U calculul lui K", 

i .• ,. - pentru angrenajele cu dinţi inclinaţi , 
avind raportul B l fa-<3 dar 1 se delN
mină după graficul din fig. 3.2.2.7-4. 

Presiunea admisibilă de contacf O"t,,, pentru angrena
jele cilindrice normale se determină după cum 
urmează: 

- pentr'u H B..;,;; 270 
ah = 2,2 BB, (N /mm 2J; 

- pentru ~70<HB:s;350 

O"t. = GOO+l,2(HB-280), [Nfmm 2J; 
- pentru căli re pătrl1n~ă saI! ~uperri('inlă 

pin'ă la 40<lfRC".So 
ah = SOO+8.5(HRC - 40). [N/mm~}; 

- pentru 0leluri aliate cu 54.(HRC.(64 
~ 1000+ 1l,5(H Re -54), IN /mm']; 

e r .. ~ pentru oţeluri inalt aliate cementate cu 
54.(HRC,,64 

1:1',,, = 1100 + 12,5(H RC -54), IN/mm2]; 

- pentru roţi dinţate nitrurate şi cianuratc 

O"h = 100+ 1,8(HRC -220), [N/ mm 2 J. 
Penll'Jl angrenaj ţie cu dinţi .clrepţi se !!~optă va
loarţa cea fIlai lŢlică dintre C1~51 şi C1b2, detţrminat!! 
p.entrn pinionul 1 şi roata 2. 

Pentru an~n: najc cu di-p.ţi inclinati se v~ lua: 

, or..=0,5(O'hl+O't":)' [N/m:], 
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'.' 
" 

" 
" 
" 
o. 

O.' 1 I I 
-'>[) • c ~ 10 IS l'O l'> JO y; ~o '5 '.iO 

1000 1, 
" 

Fig. 3.2.2.6.3. Diagrama pentru detorminarea ooeficien
tul:ui pentnl coreoţi.a uni~~lui a '!.ng~naJU~i cu 

«,.,= 20· 

~=I:I+Ct 

Z.=ZI + 2 1 

0,90 1.'\ {J-
0,89 <,.,,61/1 \L Cs",4 b 

1, O \ 1 \2 1,3"4 \5 1,6 1,7 i8 1,9 2.0 2.1 U 23 2,4 2.5 2,6 2,7 2~)fi 3P Ta 

283 

Fie. 3.2.2.6.-4. CUrbe pentru determInarea Coeficientului )..t. (Pentru 8>l.) la angrenaje cilindrice cu 
dinţi rnclinaţi_ tn ' funcţie de coeficienţii E.(pMtn.1 E. >l) şi Bit , 

....., 

h 
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unde ahi ş i ahi sint presiunile de contact admi- Pentru angrenaje plantlare valoarea de calcul a 
sibile. respectiv pentru pin ion şi roată, calculate presiunii de con/ael Gt se calculează lot după, for-
conform relaţiilor de maÎ sus. De menţionat că mula (3.2.2.1).3) cu următoarele modificări: 
dacă mărimea atA a angrenaj ului cu dinţi inclinaţi . 
depăşeşte valoarea cea mai mică din cele două - mO,mentul de lorSlune ·\ll se determină după 
valori 0',<11 ş i (Jid cu moi mult dt' 20%. alunci se una dm . rormu1~le ur~ăt.oare 
adoptă 1,1 Gt. din valoarea cea mai mică, pentru~grenaJul 1 (fig. 3._.2.6-5) 
v>20 m fs şi \.2 at. din valoarea cea mai mică, 
penlru 11,,20 m/s . 

Pentru reductoarelc turhinelor se \ ;3 lua: 

01,, - 0,9 a l .. 2 

Pentru angrenajele din srupa B. presiunile nd
misibile de contact pot fi spo rite cu 10 % pentru 
HB ~350 şi eu 25% pentru HB >350 (HRC>38) 

OlJservatii: 

1) tn cazul angrenajelor cu ~<I diferit de 20°, 
valorile lui a~", calcu\:'!te conform relaţiilor re-

comandate se inmulţesc cu V sin:! (1../ 
sin 40· 

2) Nu se recomandă nitrurarea angrl'najelor cilin
drice la care roata conducătoare este in consolă. 
Acelaşi luuu este valabil ş i pentru angrenajele 
care, deş i nu au roata conducătoare in consolă, 
au constructia insuficient de rigidă. 

l\11 ... ~·nd cind Z .. "Z, 
" 

şi ,espectiv 

Ml- .H~.n~cind Z~>Z, 

Angrenaju l 11 

Angrenajul III 

M1= M,·n. 
1 .. _ T. ·m. 

sin ~. 

0.,00, n. coeficient de neuniformitate a dis
tribuţiei sarcin ii pe sateliţi. Se adoptă egali după 
cum urmează: 

fi" = n. - 1,) pentru cazurile A şi B (fig. 
3.2.2.6-5) cu roţile centrale pe suspensie mobilă; 

I 

~ 
~', 
L~'-'L 

FiI8. 3. :V.l.e.-~. Pentru calcutul de rezim.enlA al dW'iţilorRni:renajelor planetare. 
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~ .. ... 
.... 
u 

':',p 
il> 
21.' 
.;. tfo. 

-

200 300 "" soo 

-------- --

"n 550 (jka 

'" 
NimIII' 

1{I0 &00 900 
Q'o:nllrul 1'lII' ..... 

Fii· 3.2.2.6.~6. Valorile orien:tative ale coefident,Hor de neuniformitate a disltanţei sarcinii pe sateliti 

Qb - dupr, diogrnmde din fig. 3.2.2.Îl-li pent.ru 
cazuri!(" A ş i 8 din fig. 3.2.2.LI-S fără suspen::.ie 
mobilă; 

il .. -2 pentru cazul e (fig 3.2.2.6-5) cinrl ll,> 1 
şi roala centrală "a" ncflotantă; 

Q. - 1,2:'> pentru cazu l e (lil!. 3.22.6-3) ci nd 
al' > 1 ş i roata cenlrală "a" flota nU 

Q. = 1 1 p("lltru cazul e (fig. 
a l. (O ) 3.2.2.6-5) cu roată 

, = 1+ Z ... î, .-1 ~r" flotantă: 

n~ = 1 pentru cazul C (fig:. 
3.2.2.f .... 5) CII roala 
"b" flolanlă. 

Indicii a, b, r, I şi 9 precizează rotile din fig. 
3.2.2.f.l-5. 

- Deasemeni pentru 'lIl~~renajcle planetare se ia: 
K., = 1 şi 

1(" conform formulelor din tabelul 3.2.2.6~3. 

Tub .. lul 3.::!.:!.G.3 

l}om'·l1lul de: 1 Tlp,,\ 
1. 1'1", ",,,1", ,1.,\, '1,ld 

:tplkare diniilor 
<:11 piniunul 

Iip!<'5C I I"xist:l 

Angrenaj din 
drepli ". _ l+t,:iP K. = 1+2,6 P grupa .1 

Allgrcnaj din 
grupa n ptlltru Inclill llţi h". "" 1+0.H ".=1 +f),8 P 

JlI1, ,.>:150 

hllp:rl'llQj flln ,,,pţ' I J(. = \ +O.G P K.=I+I,2P 
grup~ D ptntru A.~l+ K.=l+ 

J1D, ., <:I!'>O Inclinati +0.181' + O,36P 

lI'oM: 

I} Valoarea P su calculcl~l d.lpA ~~:m ,I~': 

1'=0, 1 1I·,,·d1 · 8 Y.L , 
Mr · l"w , . I , 

2) Dndi pentru ~4-0. \'llloo.ren K. Săsită conform for_ 
mulelor dcpll't',~e 

n·d,·g 
K .... =1+0,1 - -

,\li . J{ .. 

:I!IInc:l \'om IlIal<. - K.4J 

Dn~A ~."'o, \'aloan-a lui r<.u nu trebuie: să de:plişenseă 

\,:l;n:'l"ra !eTllIl'nulul doI. 
3) P,·n!ru .,"şl .u" \'alori!ese: obţin dupli tabc:luI3.2.2.6.2. 

- Pentru ongrenajele plantlare pruiunilr admi~ 
libile de con/ael, ata [N/mm!), se determină astrel: 

1 pe ntru a ngrenaj e din grupa A, după formulele 
pentru angrenojele cilindrice normale; 

2 pentru angrenaje din grupa B: 

. 1 pentru angrenajele cu roţi dinţate 
cu dinţi drepţi se adoptă Cl'3 mai mică dintre 
valorile: 

O'hl·Kel şi 

O".Z ,K2e 

determinate pentru pinion (1) 'ii roată (2). 

.3 pentru angrenajele cu roţi dinţatc 
cu dinţi Inclinaţi presiunea admisibilă de contact 
este egală cu: 

0,5(0"d . l\el+0hz' [{d;) 

:nsă nil \·a fi mai mare mai cu mult de 20 % decit 
cea mai mică din valorile O'tal·!(,'1 şi 0ld']{d. 

Coeficientul K. se calculează după formulele: 

K.- ~tO'/Nr pentru fIB~350, 

respectiv 

H.= "'5· 108(H Re 32)/Nc pentru H 8>350. 

Dac~ Ke rezultă mai mic decit unitatea, se adoptă 
K. - l 

Efortul unitar de inC,ovoiere la piciorul dintelui 
0'., se d("tcrminâ pentru oll.qrenajele cilindrice nor~ 
m(llr, cu formllla: 

d,·m.· D·u.·,_ 
[N/mm I 1 
(3.2.2.&-,) 
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unde: 

K~= 2 - pentru angrenaje cu dinţi drepţi. 

Kl - 1.65 pentru angrcnaje cu dinţi înclinaţi 

y~ - coeficient de formă a dintelui determinat 
după diagrnmele din fig. 3.2.21)...7 şi 3.2.21)...8. 
E/drlul !mUbr ţillfriiSibil de lnC(}V(}iere la piciorul 
dintelui Ci,. pentru an!Jrenajele cilindrice normale. 
se obtine cu formulele din tabelul 3.2.2.1)...4. 
{N/mm'{. sau In V. 

t -o 

0.360 -f---

0,350 

0.140 

0,110 ,--' # 

0.310 

1:;:", ~ '09 r,,·o. 
~·07 

0.110 

0,100 

0,290 

o,ao 

0.210 

0.150 

0,11.0 

10 (,Q 50 60 7fJ &Î 10('1 150 tCO 300 t.OO 500 900 

Z - num<\!"U1 dillţ!lor roţii (1J dinţi drepţi 

(Z - idet'B ai roţîl 00 dinţi Inclinat!) 

Fig. 3.2.2.6.-7 Diagrama pentru determinarea coeficien-
tului de formă a dintelui yb cu sarcina aplicată In virful dintelui 



 
 
 
 
 

0,290 

0.170 

o 

up 

. / 
1/ 

/ 

1/ I 

TIT 1"1 
,II 

/ II ' 
",'UUm 11 14 161810 

CE-o 

-o 

80100 150 100 300 4>0 ' ;00 900 

Z - numărul din.ţi1or roţii cu dinţi drepţi 
(Z _ idem al roţii cu dinţi Indi~\i) 

Fi.(. 3.2.2.6.-8. Dia~ pentru determinarea coeficientului de f(nll! a dintelui }'. cu sarcina aplicată In 
virful d~n'l.elui . 

unde: 

n. este un coeficient de s iguranţă adm i:;ibil , rate 
pentru<- roţi dinţate necăJite superrici:11 ar .e ur_ 
măloarele valori: 

n. = 1,9 pentru angren aje principale. 

n. = I ,G pentru angrenaje auxiliare. 
iar pentru roţ,ile dinţate cu dinţii c1i.lili superfi
cial are valorile; 

n. 2 pfntru angre ~ aje. principale ş i 

n. 1,8 pentru angrt'naje a uxiliare 

NoU" 

Dac;'f momentul maxim la m31llnapoi nu dcp~ş~te 70y' din 
momentul nomin:!! la rnurş lnll.lnt~. valoarelt t CluhmlluT 

admisibile Qle dinUlor tcdllcto ru llii IrI\'C'Tsor solicitati 
numai la marşul Inpol se poale lUa egală ţ:u 85:1. din ten

lunile a:lni,ibiled~ la ! " ·J<J:t~Cp ~ I ~- J r.!ll· l" ·J: l1 ~·':-I ; ·; : ~ il. 

;.1. "-' du ti C~V f, 
"'~IVYM!-,I, ( . 

(.:tkulili !le rczisttl\\l'l la Inc()"Qlere se va. fnee P<'ntru roata 
d ill\:tI:1 carc are produsul U.· Oi. mai mic. 

Efortul unilar de Incovoiere la piciorul dinltfui 
aj' !Jenlru llngrenajtfe plandare. se d etermină 
cu rormula: 

unde: 

[Nj mm2
} 

(3.2. 2.6-6) 

90 esle coeficientul de formă al dintelui, care 
la angrenare i nterioară se determină după gra
ficele din fig . 3.2.26-9 ş i 3. 2.2.0...10. 

Pentru sa teliţii cu coroană elastic!\. subţire. y se 
determină după graficul din figur.3 3.2.2.6- 11; 

K. - coeficient ce se calculează după tabelul 

~·P6-5. 
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Coeficientul K . din tabelul 3.2.2.6-6 se calcu· 
) (Oază astre l : 

pentru angrenajele din grtlpa ;\ 
K ..... 1 
pe ntru angrenajele din grupa B 

K.=.ţ/4. 10'/N. cind HB !!O;350 

respectiv 

K.~~4.10'IN\C!Pd HB >350 

Cind K. rezultă mai mic decit unitate, se adopU. 
K .= 1. 

3.2.2.7 Roţile dinţate cu dinţi trataţ i ' chi
mic ş i termic treb uie s!l. fie verificate suplimentar 
pentru rezistenţa In adincime după următoarea 
relaţie: 

(3.2.2.7- 1) 

3.2.3 Arborii 

Arbori i pinioanelor forjaţi separat şi arborii roţilor 
dinţate trebuie executaţi din oţel cu reziste nţa 
la rupere de la 430 la 690 Nfmm1. Coeficientul 
de siguranţă al arborelui nu trebuie să fie mai mic 
decit cOl'ficÎenlul de siguran!5 al arborilor 
intermediari ai liniei de arbori. 

Durltatell Sllrdna I 
slIprafeldor Tratamentul I 
.eti\'~ (de tcnnic 

conlllcl) ale aplil,!at --1 
d' n revcrslbll ncr'C\·ersibil 

I--'"-'"-'+---~----~---
110,.;;: 350 Imbunl\llilirC 

a.I5O t 1800 
N/mm1 

=a~~;;R"+881 
1). 

lf RC;;t.38 Cl'ml'ntllre, (1,._ n,. 
cfilire su~rfl. O.29R.+78 
clal;;: pe golul 

0.351/.+181 

dintelui n. ". 

a,.= a,.= 
1, nitm"" " _ 0.291::+'" 0,"~~+103 

____ -'--__ -L ____ -'--_._ 

"'olă .. 

Dac! momentul maxim III marş ln:lpoi nu depăşeşte 
iOr. din moml'nlul nominal la marş 1111111111', yaloarea 
t ensiunilor admisibile Iti Inco,'olcre a d:mtllrli pint_ 
oallelor ş\ rolilor dinţate aflate sub sarcină la rl'Yer_ 
S:lre trl'buie s! fie lu atA IUlIei: 
_ -o,. conform coloanei" eoscspunll'i tor sarcini; nI'

reversibile In calul roţlior solicitate num:li la mllrş 
lnnpol ; 

_ 0.85 din tensiunea :ldmlsibllA cOntonn colo:lnci 4 
pentru roţile solicit:lle la mllrş ln:llnt l' cu lTInml'ntul 
nominal şi l:l mall Inapoi cu m:l:dmum mit. diu 
momentul nominal; 

- a .. l'onform coloRnel 3 In c:lzul rolilor l:l catl' 
dantura eslI' solicltntll , Bltem:ml (ca1ul rolilur 
Int~nnWi:lrc). 

Dom,niul 

I I 
Piese masive fixate rigid 

(It· Tl jlUI cu piniOlwl 
dinll1llr apllc:lre 

Jlpscsc I exist! 

"""n';'" din I drtp\! 11(._1+1.5pIK.~ 1+3,O P 
ambek grupe IncllLHll1 1{. = 1+0.6 P I{. = 1+ 1.2P 

Noii!: 

J'\l"lru ((!r'mir;:lru lui P \'t~1 nota 1 de la t:lbelul 
3.2.1.i·J. ErOi/ul uni/ar admi,ibl/ d. lncoooiut. 
re/!/rn rrngurajrlt rlullrlau " c:llculenz:'i. dllP:'i. for· 
mulde dlu tabelul 3.+.2,7·G. 

Oltritatel Sarcinll 
~~~r~:~:~: Tratam~nlul ___ • ___ .,.-_ _ _ _ _ 

(de ton. te~lc I 
l:lcl) aii- :lpltcal I'("'erslbilll nt'rn'ersibiUt 

din\ilor 

JlRC ;,.38 

Imbuniitlltlrc 
11.<1180 

N/mm 

temt'nlnre, 
d\lirt super_ 
fiei:lIă Pe 
/;0111 1 dinte· 
lui 

nitrUr:lTC 

0.2111. +59 u.:'!ir .. +f.8 . _----1(, =---- 1,. 
II, ". 

"r.= a,.= 
=O,:UU.+ 78

K
, = O.rJ .. +118

K 
". 

01 .. = 

"'~/( =O,43R .. + I031\. 

". 

Dacii monwntul maxim l:l marş Inapoi nu drpAsl'Ştc 
iOr. din llIllmrl1ttrl n.ominal l:l marş Inainte, valoarea 
t ensiunil"r IIdmisiblle Iti InfO'·(liere a dant urii pinioa. 
ndor ,1 rolllor dlnţnle aflate Sllb sarcină In r('\,crsare 
trebuie ~ (ie. IUlt;j Il.\I(d~ ,! . 
- (II. conlo'm colonnci " corupun1.ător s:m:lnll nc-

re\'ersibile In e:l7.ul rolilOI' I()liCilale nllmal la marş 
Inapoi ; 

- O.fi5 din Irnslunttl n(lmis iblhi ("on!onn Coloanei 4 
pcu tru rolilt· ~ullcitate In mall Inainte cu momentul 
nom inal şi la \J1:l',!! Inl1pol CII maximum 70r. d in 
din momentu l l:nmlnal; - a., e(mform rolu:ll\el :.1 In cazul roţilor la eare 
dllntur:l es te .sollelulă ::.Iternant (cazul roţilor 
hlterml-di:lre). 

:.1.2.... l:n!Jert'a 

3.2.1,.1 Ungerea dinţilor şi a lagărelor de 
a lunecare ale reductoarelor principale lrebuie 
făcută sub presiune. Se ya asigura posibilitatea 
rcg l ări i presiunii uleiului. Trebuie prevăzut. de 
asemenea, un dispozitiv de sigu ran ţă care să nu 
permitll. mădrea presiunii uleiului peste valoa rea 
admisib il ă. 
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fiii· 3.2.2.6.-9. Grafic pentru determin.uea coeficienţI lor de fo:ma y ai roţilor dinţate cilindrice necorijate, 
cu dinţ i interioci in ca:wl aplicării sarcmij la virful dintelUi, In funcţie de numărul dinţilar cuţttu lui frezei. 

3.2.4.2 'tntroduce rea ulciului în angrenaje 
trebuie să se facă prin injectoare. Injectoarc le 
trebuie să asigure dehitarea uleiului intr-un jet 
compact in formă de cnnlaL In actlaş.i timp jetu

-riIe Invecinate trebuie să se acopere unul pe altul. 
injectoarele trebuie astfel amplasate incit ule
iul să treacă in angrE'naj atit in timpul funcţio_ 
nării la marş inainte. cit şi la marş in apo i. 
Alimenlarea cu ulei a palierelor $i injectoarelol 
precum ş i evacuarea uh' iului de la acestea tre
buie astfel efectuată incit sli nu !ie produ că spu
mă sau emu lsionareu ulciului. 
Trebuie eliminată evrntuQlitalea ca roala din
ţată cu diametru l c{'1 mai mare in condi tiile 
indicate la IA. din partea VI să anlrcneze uleiul 
di n carlerul reductoru lui. 

3,3 CUPLAJE HIDR AU LICE . 
ELECTROMAGNETICE ŞI 
DE ALTE TIPUnI 

Cerinte general e 

3.$,1.1 . ~f!!riny'ţ le p'rezfntu!ui c.P.pitol · S~, apl!
că cuplaJe:or hldrauhce, transformatoarclor 111-
draulice, precum ş i cuplajclor eicctromagneticc 
sa u de alte tipuri. 

1. _ 1070 

3.:J.I.2 La cuplaj e trebuie sa se ţină seamă. 
1n funqic de particu l a rită ţile constructive. de 
ce ri ntele enunţate la 3.2. 

:1.3.2 Comanda euplnj clor 

3.3.2. 1 Cuplaje!e trebuie să fi e comandate 
de la postul de unde se efectuează coma nda maşi
nilor principale. Direct pc cuplaje trebuie să se 
prcvadă un dispozitiv de comandă de . rezervă 
(de avarie). 

3.3.2.2 Cind funcţionează două sau mai mul
te motoare pe o s i ngură linie de arbori prin inter
mediul unor cuplaje decup labil e, dispoz it ivu l lor 
d e comandă trebuie să excludă posibilitatea cu
plării lor concomitcnte cind motoarele funcţio
nează i n sensuri diferite. 

'1...1 - endic ',nl elr tNm'r.nt <lup!'! graficul din figura 3.2.2.7, 
In fune li<: (le m~rlmca K' I 

10" .3 
J(.I=---

1,7 ·a,p,. 
(3.2.2.7-2) 

..... 
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Fii_ 3.2.2.6.·10. Graficele (a, b, c, d) pentru determinarea coeficienţilor de forma y pentru rotile dinţate 
rortjate, cu dinţi interiori, 1n fun'iie de .şi de numarul dinţilor cuţi.tului rrezei z 

Noltl , 

fn CIlul In rare 1.. IIte valori inl('rtTll'diare raţă de cele din graficc, miirlmc-a II. se dctv-
mină prin inttrpolare. Dacă ".";0,26, la o duritate a suprafetelor dt lucru II dln1ilor 
118 ,,350, se va lUa y.=O.2. Dacă pentru dinţII su puşi dUrI[ superficiale y.> O,3, se va lua 

e8al tU 0.3. 

p.. . _ rata de curbură din punctul de angre1taTe 
t Î\'ul lor de comandă trebUie . posi 

m,':,'f ·511l11,. 

2(f± 1)·cosl~, 
(J.:l .2.7-3) 

) 

p" . = , e.m; 

(semnul .+ ~ se folOieşte pentru angrt-n:tTc cxtcrioar:1; 
semnul ~ _ " se foloseşte prntru angrenaTe Interioară ) 

0 , ." _ efortul un itar admlslbll de rl"Zlst en~flln adlndmc. 

\ 

~i nteflTieanrt-1ltW la 'e decuplabile. 

tatea cuplări ' omitente cind m o 
~Onenzâ in senspri diferi te , 

:J.:l.a Jns lnl nţi a de rotire a 1iniei de ar~ori 
Instalaţ ia de rotire n liniei de arbori cu acţiona re 
mecanic?\. trebuie să aibă un dispozitiv de blocare 
carc s5. excludă posibilitatea cuplării motoareleir 
dnd i nstnJnţin de rotire a liniei de arbori se afl ă 
cupl ată, _ grosimea mlnlmll li. strat ului durifical. Imm] 

\ 
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Fii. 3.2,2.6.-11. Grafic pentru determinarea coeficien tului de rormă al dintelui 1J ,la sawliţil cu coroana 
elastică (pentru .rezemări pe laiilre cu alunocnre K. = 1) 
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4 MAŞINI AUXIlJARE 

li. 1. COMPRESOARE DE AER CU 
ACŢIONARE MECANICĂ 

1i.1.1 Ccrinlc !Ienerale 

1,,1.1.1 Compresoarele şi sistemul lor de ac-
ţionaTe trebuie să aibă o construcţie care să asi
gure funcţionarea lor de l ungă durată la plină 
sarcină. 

4.1.1.2 Racordurile de aspiraţie ale com· 
presoarclor trebuie să fie prevăzute cu filtre. 

4.1.1.:1 Trebuie să se asigure răcirea şi cu
răţirea aerului in conformitate cu prevederile 
de la 11.3.5 şi 11.3.6 din partea VII- ,.Instalaţii 
cu tubulaluri". 

".1.1.4 Spaţiile de răcire ale compresoarc
lor trebuie să fie prevl\.zute cu posibilităţi de scur
gere a apei. 

4.1.2 Di spozitive de si!l llr~1.Il1(\ 

" . 1.2.1. Pe fiecare treaptă de compresiune a 
comp rrsofulu i trebuie montată o supapă de si
guranţă sigi l at~ care, in cazu l inch iderii valvule i 
de pe lubulatura de refulare, să nu permită creş
terea presiunii In treapta respectivă peste 1, 1 
or i presiunea de calcul. 

".1.2.2 Pe racordul de refulare, ime
diat după comp resor, trebuie să se prevad1\. o 
siguranţ5 fuzibilfl sau un dispozitiv de s('mna
liznre care să intre In funcţiune la o temperatură 
ti aerului ce nu va depăşi 120°C. 

".1.2.3 Corpurile răcitoarelor de aer trebuie 
să fie dotale cu supape de sigura nţă care să asi
gure ieşirea liberă ti aeru lui comprimat in cazu l 
ruperii tuburilor de răcire. 

~.1.3 ArboTtle rotit 

4. 1.3.1 Procedeul de calcul de verificare enun
ţat la 4.1.3.3 şi 4.1.3.4 se aplică arborilor coliţi 
din 01el şi compresoarelor de aer cu dispun('fca 
cilindrilor in linie, in V sau W. şi cu eompresiullco 
in una StiU mai mulle trepte. 

Arborii co lili din fontă, precum şi abaterile de 
la dimensiunile arborilor cotili din oţel pot fi 
admiş i cu acordul R.N.n. ru ('ond iţ in pr('unUirii 
unor calcule justificate sau o unor date experi
mcntale. 

".1.3.2 Arborii cotiţi trebuie executaţi din 
01el, cu rezistenţa la rupere de la 410 la 780 
N/mm2.. Folosi ren unor oţelur i cu rezistenţă la 
ru pere mai Illare de 780 N/rnm 2 formează În fie
ca re caz in parte ob iectul unei examinări speciale 
din partea R.N.R. 

Arborii coliţi din fontă se vor executa din fontă 
cu gra fit nodulai' de categoriile 3 şi 4 conform 
tabelului 3.9.3 din partea A-XI II , H~fateriale" 
a Regulilor pentru clasificarea şi construcţia na
velor maritime. 

li. 1.3.3 Diametrul fusurilor arborelui cotit d~ 
al compresorului trebuie să fie cel puţin egal cu 
cel determinat prin formula: 

dt =O,25K' V D~. p. v'O.3L~. f +(S '91)2 

[eml (4.1.3) 
in care: 

D. esle diametrul de calcul al cilindru lui, in cm, 
('gal cu: 
_ in cazu l compresiun ii într-o treaptă 
De - Deu, unde Dei' este d iamelrul cilindrul ui, 
cm; 
_ in ca7.u l compresiunii In două sau mai multe 
trepte, in cilindrii s('paraţ i D.= D, ; unde DI este 
diametrul cilindru lui de inalt.ă presiune. efi; 

_ in cazul corn presiunii in donă trepte cu un 
pis toll etaj al 

D._ 1.4 DI 

_ In cazul C'ompresiunii in două trepte cu un 
piston diferen!i31 

D.=V D~/-D~ 
unde DII este dioffit'trul cili ndrului de joasă pre· 
sh:ne. cm; 
p. pr('siunea de refulare a cil indrului de 

Innltfl. presiune pt'ntru compresoarele de 
ae r, N/rnm2

; 

L. disl.anla de calcul intre lagărele de pat, 
('golii Ctl: 

In cazul dispunerii uneÎ manivele Intre 
d ouă l agăre de pat L, = L'; 
in cazli i dispuncrii a două manivele de
cable int r{' d ouă lagăre de pat L~= 1,1 L'; 
unde L' este distan1n efectivă (rea lă) 
Intre mijloacele l agărclor de pat. cm; 
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S - cursa pistonului, cm; 
K ', 1. /fiI - eodicienţi luaţi. respectiv, din tabe

lele 4.1.3.3-1 , 4.1.3 .3-2 şi 4.1.3.3.-5. 

Rczistrnln I 
de rupere 
1J,(kgf/mml} 

/{' I 

l ' n$!hlul (linlre 
axele cilindrilor 

r 

Tnbdul 4.1.3.3- 1 

1,43 [ USll.2S 11.23[1.2 I l,t8 

Tllbelul ".1.3.a-!! 

I O· (In linie) I .,. I n0- I 00 ' 

I '.0 I 2,0 I 1.116 I 1,21 

TI\ I~IIII 4.1.3.3-3 

1 __ ,_'_",_n_,ru __ '_,,_I_nd_'_"_·'-7I __ ' __ I~ __ ~Ic-_'_I. ____ c-___ 1 

., 1,.0 1", I ,,21 ',3 

.4..1.3.'" Grosimea bratului de manivelă , hr • 

trebuie să fie cel puţin egală cu cea determinată 
prin formul a: 

h.=O, 1051( D. V IYlh+~'''Jprlrl (COl] 

in care: 

,----R-aV il. 
2R.-430 

R. - rezistenţa de rupere la tracţiune a ma
terialului. fN / mm2 ]; pentru malf'rialc cu 
r('zislen\li de rupere p('slc. 780 N/mm2 in 
cnlcu\ se adoptă: R .. =780 N/ mm2; 

a 

a 

0.9 pentru arbori CII suprafata tratată. 
prin nitrurare sau alte proccdE.'e dc că. 
lire superficială aprobate de R.~.R.; 

I pcntru arbori cu suprafaţa n('tratată; 

0.95 pentru arborii forjaţi In matriţă 
sau in direcţia fib rajului; 

'h;\h - codicien1i luali din tabelelE.' 4.1.3.4 ... 1 
şi 4.1.3.4·2. 

CI - distanţa de la mijlocu l lagărului de pat 
pină la planul median al braţu lui. in cm; 
In cn1.ul manivelelor dccalate, dispuse 
intre două lagăre-pat , se adoptă distanţa 
pină la planul median al braţului cel mai 
Indepărt3t de renzcm, (cm); 

TobeluI 4.1.3A-l 

Volorl le ~flelentulu l 0.1>1 

I ". I ". o I 0,2 I O., I 0,0 I 0,8 I 1,0 I 1,2 

0.07 UIO 4,50 _.U 4,tO 3.iO 

1

330 2,75 
0 ,10 3,~0 :UO 3,31 3,t8 2," 2.:'7 2,18 
0,15 2.rO 2,90 2.82 2.65 2.40 2.07 1,83 
0.2Q 2,50 :UO 2,41 2.32 2,06 11.7' 1.6 1 
0,25 2,30 2,30 2,20 2.10 1,00 1.70 1,-&0 

r este rll~:l. racord:\rll. [mml ve7:1 fig. 4.1.3.4 
l!: _ m:\rimt"11 absolutA a suprapunerii, [m'1l] VeZI 
(fig. 4.1.3.·1): 

b Iăţirocn braţului. cro; 

fi codicicnt adoptat din tabelul 4.1.3.4-3' 

TawJul 4.1.3.4-2 

, 'lI lorlle eodlclmttuul h 

>1' I 1,2 I 1.' 1.01 1,8 

•• I 0,32 I OJ!5 1,0 I 1,08 

TIIM-lul .f,1.3.1-3 

, 
Unl!hhrl dintre I O"(ln IInil-) 45" 
lIJ.;(·le rlllndrllor 

r. 
I 

1,0 1,7 

a-a 

Fig. 4.1 .3.4 

2.0 2,2 

1,15 1,>7 

~ ! ',4 I '.1 

.t" .1. ~1.5 Ln proiectarea ş i exeeut.1rea arborilor, 
trebuie să fie Îndeplinite condiţiile de la 2,3.12 
şi 2.3.13. 

..... 



 
 
 
 
 

294 Partea VIII - Maşini şi mecanisme 

".1A.. Aparate de măsu ră ~ i control 

4.1.1,1 După fiecare trea ptă a compresorului 
trebuie s:! fie mon tat cite \1n monometru. 

",1.1..2 La jf'şirea din comr rf'sor, re l ubu l 
de refubre. l rebtric ~ă fie prev5.zu!i! posi bilita tea 
mă-sUfăr i i li'mperahmi af'fului. 

".1.".3 Reducerea tnz('s lrării ClI aparate de 
mf!ură şi control a comprt'soarelor ~cî icnate de 
nloto:,rde pr:ncip ale sr t!probă de RN.R. 

1".2. POi\[PE 

".2.1. Cerinţe 9cncfllle 

".2 ,1.1 Construcţia po mpe lor trebuie s5. ex-
cludă posibilitatea pătrunderii Iichidului poropat 
la Ingăre; fac eXl'epţie pompele la care lichidu l 
pom pat este folosit şi pentru ungerea lagărelor. 

".2.1.2 Presetupelc amplasate la part'!a de 
aspiraţie a pompclor se recomandă a fi prevăzute 
cu un s istem de etanşare hidraulic. 

".2 . 1. :1 Trebuie să existe posibilitntea co n
trolului funcţionării , golirii pompei şi montări i 
unui man ometru. 

".2.2 Dispo7.ilh'e de s iu nra n\ă 

".2.2.1 Dacă construcţia pompei face posi-
b ilă creşlerca presiunii peste valoarea nominală 
trebuie să se prevadă o supapă de siguranţă pe 
corpul pompei sau pe tubulatura de refulare. 
inainte de primn valvulă de inchidere. 

".2.2.2. La pompele des tinate pompări i 1;
chidelor infla mabile. supapele de sigura nţă tre
bu ie s ă aibă scăparea in s paţiul de aspiraţ ie a 
pomp·e:. 

".2.2.:1 Trebuie să. fie prevăzute măsur i con
s tructive care să excludă pos ibilitatea producerii 
şocurilor hidraulice; folosirea in acest scop a su
papelor by-pass nu este recomandab il ă. 

".2.3 Verifi ca rea rezistent ei 

".2.3.1 Vcrifi;a;ea rez i stenţe i piesd or pom-
pei trebuie să se facă la eforturi corespunzătoare 
pa rametrilor nominali ai pompei. 

t n acest caz eforturile unitare reduse ale piese
lor nu trebuie să depăşească 0,4 limita de curge re 
a materialului piesei. 

"' .2.3.2 Turaţia critică a rolo rului pompei 
nu trebuie să fie mai mică de 1.3 ori tllraţia no
m i nal ă. 

Pompe nu toasJlira lonre 

".2 .10 .1 Pompele p revăzute CII dispozitive de 
Jluloaspiraţic trehuie că fun ct ioncze in ccn.dipi 
de "aspiratie uscată" ş i să fi e prevăzutc cu filt re 

fine care să excludă posibilitatea funcţi onării 
dis~oziti\"lliui de auloaspir::l1ie cu ;;Ipă murdară. 

".2.".2 La pompl'1e cu 9u tottspirat ic lrrhuic 
prev!'!zul un loc pentru fi xa rea \lDui mr-novacuum
metru. 

.... 2.i:i Crriule sl!plimeularf' l,cntl'U pompt'le 
C:l. re \(' ilic ul efl7;'''\ lieh i:te cOll1hustibile 

".2.5.1 Etam}:m:.·::; re orborc trebuie s5. ii,! 
astfel ex(eutată tncit {;\'criualcle scăpări să nu 
producă \' apr>ri şi ţ::az" 10 t r-o proporţIe car,' rlr 
put f'a genera un r,rr:cs{f'C ir.flam rlbil de na ş i 
gaz . 

.... 2.5.2 Tf€buiE' su ~c ('xci u d ă orice posibili
t a te de !'upraincdlzire şi apri ndf'fe in ctanşă.rile 
organelcr Tot at1vc (btoriUi f'1l{'rgici de frecare. 

".2.5.3 D~eă pentru c onstrucţia pom pelor se 
fol osesc materiafe cu c, conductivitate c1eclrid 
scăzu tă (m.:!teri ale plnstice , cauciuc etc.), se vor 
lua măsuri in vf'derf's anult. rii sarcinilor electro
statice prin includeren de adaosuri eonductive 
sa u prin utilizarf'a un or dispozitive de descărcare 
a sarcin ilor şi scu rgerea lor prin corpul pompei. 

" .3 VENTILATOARE Ş I SUFLAKTE 

1,.:1.1 Ceri nţe !lcncralt 

,. .:\.1 .1 Ventilatoarele des tinate insta l aţiilor 
indicate in partea Vl l- " I nstalaţii cu tubulaturi", 
precum şi suflantele şi turbocompresoa.ek: 1110-

toarelor cu eombustie internă trebuie să satisfacă 
cerinţele enun ţatc mai jos. 

,..!I.I .:! Rotoare lc ven l ilatoarc\or şi su fl an
telor Î mprcună cu cuplaj ele respective precum 
şi roloarele turbocompresoarelor În ansamblu 
trebuie să fie echilibrate dinamic in conformitale 
eu 3.1.2. 

4.3.1.3 Racordurile de aspiraţie ale ventila
toarelor şi suflantelor trebu ie să fie protejate im
potriva pătrunderii corpurilor s trliine. 

".3.2 Veri fica rea rezistentei 

Rotorul t rebuie să fi e f';tfe l calcu lat, 
inci t la tu raţia de 1.3 ori turaţia de ca lcul, efor
turile unitare redu se din orice secţ iune să nu fie 
mai mari de 0,95 din limita de curgere a materia
lului. Pentru turbosurlalLle sc pot admite şi alţi 
coeficienţi de sigura nţ ă. cu acordul RN.R, dacă 
se utilize ază melode de calcul care ţin sea ma d e 
virfurile locale de tensiune şi de plastifiere (me
t od a elementelor finite). 

..".3.3 Ceri n ţe Sll ll]imenta re pentru \'cn(il atoa~ 
rele ('cm partim ~n l l'ior pom llclor de marfă 

4 .3.3.1 J ocul dintre rotorul şi carcasa venti
latorului cu trebu ie 55. fie ma i mic de 0, 1 din dia
metrul fusului axului rotorulu~ in zona 'l agărului, 

..., 
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dar in nici un caz mai mic de 2 mm, şi nici mai 
m are de 13 mm. 

4.3.3.2 Pentru prevenirea pătrunderii uno r 
corpuri str3ine. Ia intrarea şi ieşirea canalelor 
de ventil aţie. trebuie să fie montate site de pro
tecţie cu dimensiunea ochiu!ui d(" maximum 
13 mm. 

4.3.3.3 Pentru prevrnirea <'Icumulării de sar
cini electrice In piesele cnre se rotesc şi in corp, 
acestea trebuie să fie executate din materiale 
care nu provoacă apariţia de sarcin i electrosta
tice. In afară de acestea, amp lasarea "'-entila
toarelor pe nav ă trebuie să prevadă impămin
tarea lor sigură la co rpul navei, in conformitate 
cu cerinţele pi'irţii I X "Echipa mente electrotch
uice". 

1,.3.3,4 Rotorul şi carcasa, în zona in care 
('slc posibilt!. atingeri Între acestea, trebuie să rie 
conrecţionate din materiale care să nu producă 
scintei (Ia atingerea in funcţionare). 

Se co n sideră că nu produc scintei. 
următoarele combinaţii de materiale pentru rotor 
ş i carcasă: 

. 1 materialele neme1.3lice care au pro-
prietatea de a nu acumula sarcini eledrostaticcj 

.2 aliaje neferoase; 

.3 oţelu l inoxidabil austeniticj 

.4 rotorul de aliaj de aluminiu sau mag-
neziu, iar carCAsa din rontă sau oţel (inclusiv 
oţel inoxidabil austenitic) dacă În interiorul car
casei, in zona rotorului, este montat un inel din 
Aliaj nereros de grosime corespunzătoare; 

.4 orice combinaţie de rotor şi carcasă 

din fonUi .şi oţel (inclusiv rotor şi carcasă din 
oţel inoxidabi l austenitic), cu condiţia ca jocul 
dintre ele sA fie de cel pupn 13 mm. 

1,.3.3.5 Alte combinaţii de materiale pentru 
paie ş i carcase, care nu sînt prevăzute la 4.3.3.4, 
pot fi de asemenea admise dacă prin efectuarea 
de in cercări corespunzătoare, se va dovedi că 

acestea nu produc scintei. 

4o.3.!J.G Nu se admite utilizarea următoarelor 
combinaţii de materiale; 

. 1 rotorul din aHaje de aluminiu sau 
magn("ziu, iar carcasa din aliaje feroase j 

rotorul din aliaje feroase iar carcasa 
din aHaje de alumin iu sau magneziu; 

.3 rotorul şi carcasa din aliaje feroase 
avind intre ele un joc mai mic de 13 mm. 
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5 MAŞINI DE P UNTE 

5.1 CERINŢE GENERALE 

5. 1.1 r.tnşilli l e destinat!! n fi montate pe 
punţi descl1Îse trebuie să fie proiectate avînd in 
Yedere exploatarea lor In tcmperatur i intre -20 
şi + 40°C. Tn cazuri speciale. temperaturile meD
ţiOll.lte pot fi modificate cu acordul RNR. 

5. 1.2 Benzile de [rină şi fixarea lor tre
buie să fie reziste nte la apă ş i la produse petro
liere. Benzile de frină trebuie 511. fie stabile ter
mic pină la temperatura de 290°C. Stabilitatea 
termică ~l(hnb ibil ă a legăturii dintre banda de 
frină şi su port lrebuie să fie mai ffi;J;rC decit cea 
corespunzătoare Încălzirii legăturii la loale regi
murile de funcţionare. 

5.1.3 Maşinile prc\"ăzute Cli acţionare me
canică şi manua lă trebuie să fie dot:l.le cu Uil dis· 
pozitiv de blocare care să exc\udi'\ posibilitatea 
fun cţionării concomitenle a celor două acţionări. 

5. 1." Dispozitivele de comandă ale maşi
nilor de punte trebuie să fie astfel executate, in

cit virarea (sau rotirea spre dreapta) să se efec
tueze prin rotirra roPi de mină spre dreapta sau 
prin m işcarea pirghiei de cornand1\. spre manipu
lant, iar filarea (sau rotirea spre stînga) prin roti· 
rea rotii de mină spre stinga sau prin imp ingerea 
pirghiei inainte. Stringerea frinelor trebuie efec
tuată prin rotirea roţii de mină sp re dreapta, iar 
degajarea frinei pri n rotirea spre stinga. 

5.1.5 Eforturile manuale necesare. apli
cate pe pirghii sa u pc roţile de comandă. trebuie 
să fie mici, in concordanţă Cit frecvenţa utilizării 

Pentru dispozitivele de comandă fo
losite un limp !;curt se poate admite un efort ma
nual maxim de 100 N sau un efort aplicat pe o 
pedală de maximum 300N. Se admite o sarcină 
max imă unică de scurtă durată esală C\l 711.0 N 
de fiecare persoan1\.. aplicată pe pirghie in sens 
vertica l (de exemplu instalaţi a de decuplare). 

5.I.G 
parIme lor 
so l idă. 

Dispozitivele de fixare pe tambur a 
de oţel trebuie să ::IiM o construcţie 

La capetele tamburului trebuie să se 
prevadă discuri (gulere) care să depăşrască in 
in l'11ţiroe str ::l t ul superior de lucru, al parimc i de 
oţel InfăşuraLă. cu cel puţin :!,5 diamctre de pa
rimă, i::lr ultimul s t rat al parinH'i compl'..'t infă
şurate. cu cel puţin 1.5 diametre. 

5.t.7 Vindurilr trebuic să dezvolte pe stra
tu l din mijloc ni infăşur5rii cablu lui pe tambur, 
forţa de tracţhme nom i nală necesară. Coefic ienţii 
de siguranţrl indicati in capito lele respective, In 
raport cu efortul de tracţiune nominal, trebuie 
să ne asiguraţi la sarcina co respunzătoare stra
tului mijlociu al infăşurArii cablului pe tambur. 

Totuşi, pentru situaţiile de incărcare 
nt!ravorabil~, coeficientul de siguranţă nu trebuie 
să fie mai mic de 2. 

5. 1.8 Vinciurile acţionate manual. cu ex
cepţia vinciurilor de cuplare pentru barje im
pinse. trebuie să dezvolte o forţă egală cu forţa 
nominală de tracţiune in cablu, sub acţiunea 
forţei ma nuale egală cu 160 N la riecare miner 
de acţion!\re, Îar la un efort manual de 5 ori mai 
mare - crl mult 85% din forţa de rupere a ca
blului in slratu! cel m::li de jos al infăşurării cal 
blului pe tobă. 

5.2 D ISPOZIT IVE DE ACTIO~AR.E A 
C!RMEI 

5.2.1 Pulert'!l. dispozitivului de !l.ctiona re !I 

{'i rm cÎ 

5.2. 1.1 Dispozitivele de acţionare a cir mei 
vor asigura funcţiona rea continuă la o bandă per
m:mentă a navei pină la 150 ş i o as ietă pină la 5°. 
Motoarele dispozitivelor de acţiona re a cirme i 
vor adm ite t imp de un minut o suprasarcină co
respun1.ătoare unui mome nt egal cu 1.5 ori mo
mentu l de torsiune de calcul. Motoarele electrice 
ale dispozitivelor de acţionare a cirmei vor co
resp\IIlde cerinţelor din partea IX "Echipame nte 
electrotehnice". .., I 
5.2. 1.2 Puterea acţionării principale a cîrmei '" 
trebuie să fie suficicnU p{'ntru bandarea .~i:,mei 
cu o viteză unghiulară medie de C~I uţin~sec. } :J 
la o bandare a ci la un \mghi de la o intr-un 60rd ,., 
pină 1::1 35° in celălalt bord, !\tu cina asupra 
ci r mei acţionează momentul de torsiu ne de calcu l ':::.? _ C 
a l maşinii de cîrmă. Cu acordu l RNR f.e ad mite ) ) 
scăderea vitezei dar timpul de handare completă 
a c1rmei nu trC!buic să depă';icasl',ă 30 sec. 

Dacă acţiona rea au xiliară a c1rm ei 
este independentă de acţionarea principa lă, b an
darea eirme i la un unghi de la 200 intr-un bord 
la 20° in cc l ăla lt b(-i'd va trebui asigurată Într-u n 
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interval de timp de cel mult GO sec atunci cind 
asupra cirmci a cţionează momentul de t orsiune 
de calcul al ruşi nii de CÎrmă. 

5.2.2 Aetionii.ri manuale şi auxiliare ale elr· 
mei 

5.2.2.1 Acţionarea manuală a c1rmei trebuie 
să fie de construcţ ie cu autofrinarc sau să aibă 
un dispozitiv de blocare. Dacă acţionarea manuală 
a cirmeÎ este acţionare auxiliară, dispozitivu l de 
bloca re trebuie să fie astfel incit să asig ure comnn· 
da lui de la postul de comandă . 

5.2.2.2 Acţiona rea manuală a clrmei va sa· 
tis face cerinţa de la 5.2. 1. 2 cind lucrează o sin
gurll. persoană cu un efort pe cavila timonei de 
cel mult 160 N la max. 25 rotaţiij lnin . Dacă acpo
narea manuală a cirmei este acţionare auxiliarâ 
efortul pe cavila timonci pentru fiecare operator 
nu trebuie să depăşească IGO N. 

5.2.2.3 Trecerea de la ac;.\io narea prindpală 
a cirmei la acţionarea auxiliară se '\"a cfecL~a 

manu al de o !; ingură persoa nă; pentru aceas ta 
nil trebu ie să se efectueze mai mult de 2 mane· 
vre. Procesu l de trecere se '\"a termina 'in ce l mult 
5 sec . 

5.2.:1 Dispo'1.ith'e mecanice CII eomand~ :1 

drlllei de la distanţă 

5.2.3.1 Lanţurile , barele ş i troţcle din oţe l 
zineat fOlos.i te ea elemente ale eomenzii cirmei 
trebuie să asiţţure posibilitatea Întinderii lor su
plimen tare ş i trebuie să aibă in fiecare bord · ar
curi de amortizare. Elementele de transmÎ!;Îe ale 
comenz ii cirmci trebuie să eorespundă standar
delor avizate de RN.R. .. 
5.2.3.2 Indi enloarele de poziţie a c1rmei. (axio
metrele) !ii transmisiile, ar ticulaţiile ş i cuplajele 
lor tre buie să aibli o astfel de construcţ, ie ş i as Uel 
de suporturi, inc1t să fie exclusă posibilitatea 
blocării co menzii cirmei, sa u deteriorarea ele
mente lor de tran!;misie. ca urmare a deformării 

Dacă acţionarca manuală a cir mei 
este acţion are auxili, ară, nu sint necesare dispo:; 
z itive de protecţie la supra sa rcină . 

5,2'!'.4, Pompele maşinilor de clrmă hidra · 
ulice trebuie să . aibă disppzitive de protecţie Îm
potriva rotirii in sens invers a pompei decuplate 
sau un dispoz itÎ\' automat de inchidere a circu
l aţiei fluidului pr in pompa decuplatli. 

5.2.5 Dispozitivul de frinare 

5.2.5.1 lnsta l aţia cirmci t reb uie prevăzută 

cu o frînă sau cu un alt dispozitiv care să asigure 
menţinerea cirmei pe loc in orice poziţie la o 
so licitare din pa rtea drme i coresj,u nzătoare mo
mentului nominal, fără a se 1ine seama de ran
damentul lagărelor axului cirmei. 

5.2.5.2 La dispozitivele de acţionare hidra
ulică a cirmei, la care elementele maşinii se pot 
opri prin inchiderea v alvulelor de pe conductele 
de ulei, nu este necesară o ins.talaţie spec ială de 
frinare. 

5.2.6 lnlrerup:'itoarele de srtrşi1 de <:ursii ~ i 
indicatoorelc de poziţie a tlrnu'i 

5.2.6.1 Fiecare dispozitiv de acţ ionare a cir· 
mei acţionat de la o sursă de energie trebuie să 
fie prevăzut cu un dispozitiv care să intrerupă 
functionarea sa inainle ca cirma să ajungă la 
reazemul limitatorului prevăzut la 2.5. t in partea 
TII .. 1nsta laţ ii . echipamente ş i dotări" Declan
şarea intrerupătoarelor de sfîrşit de cursă formează 
in fiecarc caz in palte obiectul unei examină ri 
spec iale din partea RN.R. 

5.2.6.2 Dispozitinlc de acţiona re a cir mei 
trebuie să fie dotate cu indicatoa re la distanţA. a 
poziţiei cjrmei, Pe sectorul dispozitivului de , acţio

nare a c~r,mei. pc ghidajele maşinii hidrauliee a tir
mei sau pe piesele legate rigid cu axu l cirmei, tre:
buie să ex iste o g radaţie ca re să servească la deter
minarea poziţiei rea le a cirmei, Cll eroarea divi
ziunii de cel mult 1°.' 

corpului datorate deplasării încă rcăturii sau ac- 5 7 V T . t ,. 
ţiunii valurilor. .2. eri Icarta rczls en el 

1 9~.7.1 Piesele dispozitivelor princi'pal l1 şi auxi-
5.2.40. PrOiectia la stlprasareim\ ~i la . !ftire /:, l1ia re 'de acţionare a cirmei, anate In fluxul lin iHor 

in sens inv('" \ rt!~)J:~ ·g"·f de forţă , trebuie să fie verifica te la re~istent~ Rin-
52 .... I A,· ă'I . ' r\'" A-~'-'-:-- tru forţe corespunzatoare momentuluI de tarslUn e 
•• f. . c. Ion rl e. Clrmel .vor l y prot.eJate de calcu l. tn acest caz, c!orturile ' unitare reduse 

la .supr~so.lIc l tare,! , p~eselo.~ Ş I su~a n sam~le lor In piese nu trebuie să fie mai mari de 0 ,4 din Ii-
acţ lonarl.l, In ca2u~ aC\lOnl!. ru pe pa,na a unuI mo- mita de curgere a m~ierialului piesei. 
ment egal cu 1,5 dm momentul tors IOn al de calcul. , ", 

5.2.7.2 Sol ic i tările in piesele comu ne (edlea. 
5.2.0'0.2 ' Pentru maşi nile hidraulice ale cir m.ei 
se admite să se utilizeze supapele de siguranţ ă. 
ca dispozitive de protecţie la suprasarcină. dacă 
presiu nea lor de declanşare asigură indeplinire!l 
acestei cer inţe şi nu depăşeşte ..,.presiu nea de .+r& 
~-lttne3-;d~cul;:- J 11~ " ;.{ ~M.I\'~:P~· " . "",.\1, IV" V- dA JA!.vA . . 
5,0:".0'0.3 ,. Pentru aCllOnUrea manuală a clrme l. 
'In locul dispozitivelor de protecţie la suprasarcină 
es te suficien~ să existe arcuri de limitare. 

sectorul, reduclorul ele.). celor două acţionări ale 
cIrmei. principală sau auxiliară nu trebuie să 
depăşească 80% din tens iunile admis ibile contorm 
5.2.7. 1. , " 
5.2.7.3 Piesele dispozitivelor de ~ acţionare, a 
cirn;te.lQr. nepr~tejat~' ,la suprfsar.c\n~, cu, di~
-poz ltlvele de slguraolti conform 5.2,4~ trebUie să 
aibA. o rezistenţă cel puţin egală cu ret.istenţa 'a'xu· 
lu i cirmeÎ. 

rl 
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5.2.8 tmbinorea axuhli drmei 
, , 

5.2.8.1 Cuplarea maşinii dţ tirm,f. sau a trans
misiei. cu piesele îmbinate rigid cu axul cirmei 
trebuie sli excludă posibilitatea ruperii dispozi
tivului de M\ionare ' a eirmci. in cazul deplasării 
axiale a axului drmei cu 0, 1 din diametrul axului. 

'r <II 

5.2.8.2 Modul de Îmbinare CII axu l cirmei, al 
butucului echei sau al sectorului, formeazl'l in 
fiecare caz in parLe obiectul unei. ,c:l'aminări spe
ciale din partea RN.R. 

m-a calculul efortului de tracţiune. efortul manuâl 
la m:mivelă nu trebuie să depăşeasdi 160 N pentru 
fiecare om eare lUcrează la manÎve!â. . 

" 5.a.1.7 Vinciurile de al;lcQrn cu acţionaTe me-
ca nică , cu un ('(ort nominal de tracţiune pină 
la 1\6.7 ~N. trebuie să aibă şi o ac1ionare manuală. 

ă.3.l.1 Aeţionarca manuală a vineiului de 
ancoră poate fi admisă ca' acţionare pr incipa l~ 
p\nă la o greutate a ancorei d'e 500 kg. 

5.3.2 
'Il 

Frine şi cUldajl' 

5.3.2.1 Me-eanismele' de ancorare trebuie să 
fi e prevăzute cu <:uplaje decupl3.bile montale Inlte 
barbolină şi arborele ei de acţio,t;lare. 

Mecanismele de ancorare trebuie să 
fie dotate cu frine. Mec~nismele de ancorare 
3cţip,nate electric sa u cu motol1 dieş,el trebuie 
să -a.iilă frine a,ulomate pe arborele meca,nismului 
de acţiona re. care să intre in funcţiune la deco
nt,;cta~ea sau defeetare~ dispoziliv\llui de ~cţionare. 

Cind există transmisii eu autofrinare. 
nu es~e ,~ecesar să &.e prevad5 (rlnă automată. 

5.3.2.2 Frina · aut<lmat5. trebuie să l\sigute 
un moment de rrinare'icoresp\1nzător unei forţe 
tn lanţul de aneoră labarbotină de cel pupn 1,3 FI' 

S.~3 : F:iecare , b~l;'qotină tl'chuie să fie pre
văfi1Jtă c!l, o {rină al cărui momen.t de frinare., 
trebuie să asigure menţinerea barbotinei fără 
alunecare. in cazu l acţionării in lanţul de ancoră 
a forţelor: l' 'i' '1 . 

::1 flHI.ă, cu 0.45 din şarcina de ruperţ 
.a Il\ulului l ~n cazul prezenţei in dispozitiVul de 
ancpră a u.nei slo.pe .destinată oprirH navei pe 
a.ncpJă; FI 

.! egală eu 0.81 din sarcina de rupete a 
t~nţ'ujui, i in cazul iipsei sl6pei sus menţionaţe. For
ţa pe minerul ac1Îonării frînei trebuie "să li~ cr;;l 
mult 740 N. 

5.3.3.1 

5.3.3. 1 Barbotinele trebuie să aibă ce] puţin 

'ei~ci lo'eaşuTi pent'ru za le. li.a barboti~cle cu aXul 

orizQIJial; ungbiul~ dţ l,Ii rq~are. al lşnţqlui t~~ 
b.Qi§ ~~ fie de ~el putin 11,5.0, iar la cele cu axul 
vertical de cel puţin 150". 

5.3.3.2 ,' Barbotinele ttebuie să asigure tn~ 
Cf'·rea cheilor de Impreunare ali\! tn pO'ri\Îe oTiton
tală, cit ş i verticală. 

8arbotinele vinciurilor de anc:oră ver
ticale tl"lbuie să asigure t rece rea cheilor de im
prcunare In poziţie verticală. 

5.3A I'co l ct'ţia la sup,rasarc:hvi 

Dacă momentul maxim al acţionării poate dez
volta in piesele vinciului de aneoră o forţă mai 

, mare de 00% din limita de curgere, trebuie să se k prevadă dispozitive de p rotecţie instalate pe s is-
, t.emul dc acţionare. , , • 

-- lnăTţime1l'b:ntucu lui sectorului cal al 
liber şi-a rchei auxiliare trebuie să Ee cel puţin 
0,8 din dia metrul capului axulu i cirmei. 
Diametrul exterior ' al botucului trebuie să fie 
cel putin 1,6 or i diametrul capulu i axului c1rmei. 

5.2.8.3 Butucii acţionaţi trebuie să fie fi
xaţi de fieca re parfe cu cel puţin două buloane; 
lntre J'butuc şi ax trebuie prevăzute d ou1\. pene 
dispuse la un unghi de 9(f fat1\. de planul de sepa
rafie al celor două jumătăţi ale butuculu-i. 

", 

5.2.9 Cerinte suplimentare 

5.2;9. 1 Maş.inile hidraulice de cirmă trebuie 
să satisfacă ş i ceril\ţeh: di.viziunii q. 

5.2.9.2 In ea~u l in care lipseşte acţÎonal'ţ,A 
a.uxiliar1 a cirmei. trebuie să se pr~vadă posibili
tatea (olG,i.irii planurilor pentru manevrarea erbei 
cîrmei in ca litate de dispozitiv de rezervă pen
tru aQţÎonarea cirmei. 

5.2.9.3 Executarea cîrmelor, acti\'e, a celo r de 
prova. precum şi a instalaţ.iilor dr propulsie tran!;
versală trebuie să fie pusi de acord cu Il.N.R. 

5.2.9.4 A(lionările eirruei ' tr('buie să cores
pundă şi Cir rî.nţelor din partea III _,Instalaţii. 
echip;Jmefite şi dotări" . . 1 

" a.3 VINCIURI DE ANCORĂ 

.5..3.1. 1 Puterea dis,lloziUv ului de ac\ion,!lre 
a me~anismului de ancorare t.relJuie să asigurţ; 
vjxarea oric~rui.a din lanţurile de ancoră . cu o 
vH~ză dE: cel puţin S m /min şi cu q [O{t;ă de tLao
ţiune la barbotină egal1\. cu cea determinată prin 
calcul eu rormula: 

F,~20,6 el' INI 
uIidţ; d este callbrul lanţului, mm. 

5.3. 1.2 Dispozitivul de acţio n are trehu.ie. sA 
~ig",r(' vitar/fa lanţului de ancoră, cu viteza~i eu 
dortul de ll'<lcţiune indicat la 5.3.1. t tiJllP de 
ninimum 30 min. fără intrerupere. precum şi 
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filarea unei ancore la adincimea c.onvenţională 

de ahcorare. 

5.3.1.3 La apropierea aR{~ore i de nară, dis
po\tit:ivul de a~ţionare trebuie s3 asigure o vi
teză de virare a lanţului de cel mult 7 m/ min, 

5.3.1.... Momentul de pornire al dispozitivului 
de acţionate al mecanismului de ancorare trebuie 
să creeze o forţă de tracţiune pe barbotină, cu 
lanţul de ancoră imobil, de minimum 2 FI' 

· 5.3.1 .5 Dispozitivul de arţionarc al meca
nismului de ancorare trebuie si asigure virarea 
concomitentă a dOţlă ancore (după ce au fost 
sm,ulsc pc rind) şi să creeze in acest caj: urrnătoa-
r,ca forţă de tra cţiune F 2 : I ' , 

Fz- 30,9 d2 (N] 

unde d este calibrul lanţului , mm. 

5.3.1.6 Vinciurile cu acţiona re m~lnuală tre
buie să asigure {) vi tezD. de ridicare de 2,5 m/ min. 
pentru o viteză periferică la manivelă de cel mult 
1 m/sef:. " 

\-1:---2....> 
~ 5.3.5 "erifiearea rczislentri 

5.3.5.1 Pie~~le mec'anismelorde ancorare, c~re 
se află in fluxul liniilor de forţă ale acţionării , 
trebuie s~ rie verHicate din punct de vedere al 
rezistenţei la forţe corespu n zătoare momentului 
maxim de acţionare sau momentillui corespunză
tor limitei fixate pentru protecţia la stiprasa-rein3. 
In acest caz. eforturile unitare reduse in piese 
nu trebu ie s5. depăşească 0.9~ din I,im.ita de cu~g.cre 
a materialului piesei. La acţiunca efortului n omi
naL.de tracţiune, eIorturile. unitare reduse riu ·tte~ 
buie să depăşească. 0,4 din limit.a de curger~' a 
materialului. :t: 

5.3.5.2 \ In cnzul frinei insta late pe barbOlină, 
pieselc mecanismelor de nncorarc aflate În .[\ux.ul 
liniilor de forţă, intropuse de lanţul de ancoră 
il} mecanismul dc 'anc6r'a're şi În postamentul lui. 
trebuie să fie verifi..:atc din punct de vedere al 
rezistenţei la aţţiunea sardnii de tapere a lanţului. 
1n acest caz, dor,lurile unitare reduse nu lrebu.ie 
să depăşească 0,95 din limita de. curgere a 'malţ~ 
rialului. 

Cerinte supli~cnt:l're 
1'[ • 

5.3.6' .' ~ 

5.3.G.l Mecanismele de. ancorane destinate 
efectuării operaţiilor de manevră trebuie să sa
tisracli pe Iingă ' condiţiile prezentului capit.oJ i li; 
cerinţele de la 5.4. 

• It;., ; " 
5.:î.G.? Mecanismele de ancorare prevăzute 
cu maşini hidraulice de acţionare treb'u,ie să salÎs-
fa~ă şi condiliil~ diviziunii 6. . • 

~ , '. 

·~.-.3.6.3 Acţionatea mecahismelor ' de ancora.
ce. cu' .jutorul urior · mecahisme avind alte des
tinaţii. fot-mează in fiecare. caz in parte obiectul 
unei examinări specia le din par.tea B.N.R.-

5.4 VINCIURI ŞI CABESTANE DE 
MANEVRĂ 

!j.~.1 At,ion!ri 

S."'~ 1.1 Acţionarea Qleca nismelor de mane,. 
vră trebuie să asigure vira rea fără intrerupere a 
parimelor de manevră la efortul nominal de trac
ţiune ~i la viteză no minală. timp de cel puţin 30 min. 

Viteza de virare a pari mei de manţvr~, 
la efortul nominal de tracţiune, de regulă nu 
trebuie sA depăşească 1"8 m/ min. Trebuie Jnsă să 
existe posibilitatea virării pari mei şi cu o v\teză 
de cel mult 9 m/mir\.. I .' 

5.4.1.2 Dispozitivul de acţionaYe al mcc~
nismllilli de manevră trebuie să 'fie capanil 's"ă 
dezvolte timp de' 15 s o forţă de tracţiune egală 
cu cel puţin de două ori forţa nominală. ";!. 

5.4.2 .)roteclia la ,suprasarein1i 

Dacă momenlul olaxim al dispozitivului' de acţio
na re poate solicita elementele dispozitivelor de 
manevră la forţe mai mari decit cele admise con
form 5.4.4, lrebuie să se preVădă un sistem de 
prolecţie la suprasarcină. 

" 5 ."'.3 
, 
rrlne i'l 

5.~.3.1 Mecanismele de manevră trebuie s5 
(ie pr!!vă.1.l\t~ , cu frine automate. 
Frina trebuie sA reţină o sarcină care. aoţionează 
din afară asupra tamburului partmei, egală ' CU 
1,5 ori· forţa nominală; de. tracţiune. 

5.4.3.2 Vinciurile de manevră autom~te (vin
ciurile cu trncţiune ' constantă) trcb"iJie să fie ao-
'ta'le cu {rine ·in$talate pe tambur. cllre'să slTp6rtc 
sarcina de rupere a paTimei. , _'·'.1 

," . " .. i 
5.4..4 ~ Verificn rea rezistente.i.; : :.: 1', 

SAA.1 Piesele mecanis.hulUi de manevră ; ca-
re se ami in fluxul liniilor de (orţA ale acţioh5ri'i, 
trebuie să fie verificate din punct de vedere al 
rezistentei la forţe corespunzatoare momentului 
ma xim de acţionare sau momentului corespun.
zător limitei fix'at~ pentru dispozitfvul di:- 'prptec
ţie la suprasa rcin"ă. tn at~st 'caz, eforturile uni
tare reduse in piese nu trebuie să depăşească 0,95 
din limita de curgere a materialului piesei. La 
acţiunea efortului nominal de tracţiune , efQrtu.. 
rile unitate reduse JIU trebuie . să depăşeas'că 0,4. 
din limita de . curgere a materialului. .' I 

5.4."'.·2 In catul frineÎ instalate i pe tobă". pie· 
s"ele "inciului de manevră aflate In fluxul !ininor 
de ~ortă introduse de cabl)! In ;mecan~mul d~ 
Il]oanevrl'i, tl'lebuie să . fi~ verificate din punqt ~e 
vedc're ni ·rezistenţei la acţiunea sardnii.de rupere 
a cab lului. In' aces't c3z, efortu r ile unitare reduse 
1n piese nu treq\lie t;ă depăşeasc? 0,95 dinJimit3 
de:·curge.r.c· ·a mater.ialului. , 
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5.l,.5 Cerin1c' suplimentare 

5..1,.5.1 Vinciurile automate de manevră tre-
buie să aibă şi o comandă manuală pentru a func~ 
ţiona in regim ne automat. . 

5.4.5:2 Vinciurile aulomate de manevră tre-
buie să fie dotate cu: 

~ semnalizare sonoră preventivă, care 
să se declanşeze la marea lungimii maxime ad
mise a cabiului; 

- indica,toare pentru \'310rile dor
tului erectiv de tracţiune. care acţionează in rablu 
la funqionarea in regim automat. 

5.4.5.3 Mecanismele de manevră destinate 
efectuării operaţiilor de ancaTare trch;lie să sa
tisfacă pe lîngă condiţiile prezentului capitol şi 

cerinţele de la 5.3. 

5.4.5"" Mecanismele de manewă prevăzute 
cu maşini hidraulice de acţion,are trebuie să sa
tisfacă şi condiţiile diviziunii 6. 

5.5 VINCIURI DE REMORCĂ 

5.5.1 Dispoziti\'c pentru re!JIl,lrea Intinderii 
remorci. 

5.5.1.1 Cînd se utilizează dispozitive auto
mate pentru reglarea lntinderii remorcii trebuie 
să se asigure posibilitatea controlării mărimii 
efortului de tracţiune care acţionează la un mo
ment dat. lndicatoarele trebuie montate pe punle 
Iillg~ vinci. 

5 . .5.1.2 Se va prevedea o semnalizare acus
tică preventivă care să intre in funcţiune la fila
rea lungimii maxime admise a remorcii. 

5.5.1.3 In caz de avarie trebuie să existe 
posibilitatea filării remorcii atît de la pupitrul 
de comandă, local cit şi de la pUpitrul de co
-mafl:dă de la gistanţă. 

5.5.2 ]o'flnele 

Vinciurile de remorcă trebuie să aibă o frîpă cal
culată la sarcina de rupere a remorcii. 

5.5.3 Vcrificarea - rc'Zistcntcii 

5.5.~.1 Piesele vinciului de remorcă aflate 
tn fluxul lini'ilor de forţă trebuie să fie verificate 
din punct de vedere al rezistenţei la momentul 
maxim de acţionare. In acest caz, eforturile unÎ
tare reduse in piese nu trebuie să depăşească 0,95 
din limita de curgere a materialuluI. La acţiunea 
erortului nominal de lraC\iune asup'ra stratului 
mijlociu .de 'infăşurare a remorcii pe tobă, efortu
rile unitare reduse nu trebuie să depăşească 0,4 
din limita de curgere a materialului lor. 

5.5.3.2 tn' cazul lrinei instalate pe loba re
morcii, piesele vinciului de remorcă aflate in flu-

xul liniilor de f'orţă introduse În vinci de efortul 
de tracţiune al remorcii. trebuie să fie verificate 
din punct de vedere al rezistenţei la un efort egal 
C\1 efortul de rupere al sarcinii aplicat pe tambur. 
tn aCfosl caz, eforturile unitare reduse in pi'ese 
nu trebuie să depăşească 0,95 din limita de curge
re a materialului. 

5.6 VINCIURI DE CUPLARE 

5.6.1 Aqionări 

5.6.1.1 Mecanismele de acţiona re ale vinciu-
rilor de cuplare , trebuie să fie astfel concepute 
incît viteza de virare să nu drpăşcască 0,15 mfs. 

5.6.1.2 Acţionările vinciurilor de cuplare tre
buie să crecze o forţa prcalabilă de intindere a 
cablului de minim 0,2 din forţ, a de rupere a ca
blului. 

Forţa nominală, necesară pentru in
tinderea prealabilă a cablului, nu trcbuie să depă
şească 750 N. 

5.6.2 Protecţia la suprasareillă 

Dacă motOl'ul de .acţionare a vinciului 
de cuplare poate crea o forţă prealabilă de intin
dere a cablu lui mai mare de 0.5 din forţa totală 
de rupere a cablului, atunci trebuie să se prevadă 
o protec1ie la suprasarcină. 

5 •. 6.3 DispozitÎ\'c de l.IIocare şi frine 

5.6:3:1 Vinciurile .de cuplare , trebuie să aibe 
dispOZitive corespunzătoare de blocare şi frîne 
cu ur.mătoarcle cerinţc: 

.1 dispozitivul de blocarc trebuie să fie 
cu inchidere geometrică; 

.2 În cazul intinderii cablu lui, dispozi'li-
vul de blocare trebuie să funcţioneze automat; 

.3 dispozitivul de blocare trebuie să 
a-ibe posibilitntea de decuplare la atingerea in 
ca·bln a forţei de rupere; 

.4. vinciul de cuplare trebuie prevăzut cu 
frine care să preintimpine desfăşurarea n~con
trolată a cablului de cuplare In cazul dccuplării dis
pozitivului de blocare. 

5.6.4 Verificarea rezistentei 

5.6."'.1 Piesele vinciurilor de cupl3re aflate 
tn fluxul liniilor de forţă trebuie să fie calculate 
pentru a rezisla la acţiunea forţelor menţionate 

la 5.6.2. tn acest caz, eforturile unitare reduse in 
piese nu trebui'e să depăşească 0,95 din limita· de 
curgere a m3terialului. La, acţiunea forţei preala
bile de întindere a cablului. in stratul interme
diar al lobei, eforturile unitare reduse nu tre-

• 
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buie să depăşească 0.4 din limita de curgere a ma
terialului. 

5.6.4.2 In cazul acţiunii dispozitivului de 
blocare ca urmare a forţei de tracţiune a cablului 
de cuplare, piesele viociului de cuplare supuse 
efortului trebuie calculate la forţa de rupere a 
cablului, in primul strat de infăşurare pe tobă. 
In acest caz. eforturile unitare reduse in piese 

nu trebuie să depăşească 0.95 din limita de curgere 
a materialului. 

5.6.5 Cerinţe -uplimentare 
Fixarea ca pătului cablu lui pe tobă 

trebu ie să fie sigură. Totodată, construcţia tobei 
trebuie să excludă posibilitatea Inţepenirii pa
dmei Intre bordură şi toba vinciului. 
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6 ACŢIONARI HIDRAULICE 

6.1 CERINŢE GENERALE 

6.1.1 Trebuie să se asigure posibilitatea 
funcţionării independente a sistemelor acţio· 
nărilor auxiliare manuale hidraulice ale cirmci. 
de sistemul acţionării principale a cirmeÎ. 

6.1.2 Dacă tubulalura cafC dţservcşle me
canismul hidraulic al ancorei este racordată cu 
tubulâtura altor sislt'me hidraulice, atunci acestea 
trebuie deservile de două agregate de pompare 
independente. 

6.1.3 Sistemele hidraulicc ale acţionărilor 
principale ş i auxiliare ale cîrmelo r independent 
una fa ţă de cealaltă trebuie dotale fiecare cu o 
pompă ş i antrenarea ei. Dacă pompa acţionă rii 
auxiliare este antrenată de un motor auxiliar carc 
nu se află in funcţiune permanentă, antrenarea 
pompei trebuie să fie as igurată printr-un siste m 
de amortizare. 

G.1.1o Sistemele acţionării principale a cir
mei ş i s istemele acţ ionă rii auxiliare a ci rmei 
pot avea detalii comune, in special cilindri , cu 
condiţia ca ele să poatâ acţiona independent 
una faţă de cealaltă . 

6.2 VERIFICAREA REZISTENŢEI 

G.2.1 Piesele meca nis melor hidraulice ana
te in flu xul liniilor de forţă trebuie să fie veri[i
cate din punct de vedere al rez istenţei la eforturi 
corespunzătoare presiunii de lu cru, iar eforturile 
unitare reduse in piese nu trebuie să depăşească 
0 ,4 din limita de curgere a materialului piesei. 

6.2.2 tn cazurile prevăzute la 5.2.4.1, 5.3.5. 1 
şi 5.4.4.1 trebuie făcută verificarea la rezis
tenţă a pieselor la forţe care corespund 
presiunii de deschidere n supapelor de s ig uranţă 

In care caz erorturile unitare reduse in piese n u 
trebuie să depăşea scă 0,95 din limita de curgere 
a materialului piesei. 

6.2.3 Tubulatura şi armătura s ist emelor, 
hidraul ice trebu ie să satisfa că cerinţele părţii 
VII ..... "Jnsta lalii cu tubulaturi". 

G.2.1o Pentru cilindri motori, efortul unitar 
produs de presiunea internă nu trebu ie să 
d epăşească 0,33 din limita de curgere. 

t n cazul unui coeficient de svelteţe ma 
mare de 60, coeficientului de s iguranţă pentru 
rez iste nţa la {\ambaj trebuie să fie cel puţin 5. 

6.3 DISPOZITIVE DE SIGURANTĂ Ş I 
ALTE D I SPOZITI VE 

6.3.1 Mecan ismele hidraulice trebuie să fi e 
protej a te cu su pape de s igura nţă , a căror 
presiune de declanşare nu trebuie să fie mai mare 
de 1, 1 din presiun ea maximă nominală , cu excep
ţia. cazurilor prevăzute la 5.2.4 . 1. 

6.3.2 Lichidul de lu cru rezultat de la su
papa de s iguran)ă trebuie trimis in conducta de 
:lspirape sa u in rezer\'orul de ulei. 

6.3.3 Trebuie previ!.1.ute dispozitive pen
tru evacuarea totală a aerului in timpul umplerii 
mecanismului şi a co nductelor cu lichid de lucru , 
precum şi pentru completarea scurgerilor ş i go
lirea instalaţiei. 

G.3'!" La insta l aţ.iile hidraulice trebuie să 
se preyadă filtre cu debitu l şi fineţea de filtrare 
necesa re. La instalaţiile hidraulice care funcţio
nează permanent ş i asigură. deplasarea navei În 
s iguranţă (maşini hidraulice de cîrmă, cuplaj e 
h idrau lice etc.) lrebuie să. se prevadă. curăţirea 
fillrelor fără intreruperea circu laţiei lichidului 
de lucru. 
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1. GENERALITAŢII 

1.1 DOMEN IUL DE APLICARF. 

1.1.1 Prczentele reguli se aplică instala. 
ţiilor şi echipamentelor -electrice ale nav elor de 
nav igal ie interioară supuse suprave~hcrii Regis
trului Naval nOmAD, conform cu 1.3. 

1.1.2 Celelalte instalaţii şi ech ipamente mon
lale la bord. dar neprcyăzule la 1.3, trebuie 
să fie proiectate şi executate cel puţin în conl9r
mitate cu standardele nationale in aşa fel, lil'dt 
să nu prezlnte pericol de incendiu sau electrocutarc 
în caz de defecta re. ' 

Se recomandă .InsA. ca ş i ele să fie exe
cl!tate În ~onrormitate cu cerinţele pre7entclor 
Reguli. 

1.1.3 Pentru construcţiile plutitoare şi na
vele ale că ror echipamente clcctrotehnice se 
alimentează de l'a o s u ~'să de eller~ie exterj (,iară, 
precum şi pen tru navele (in arhra celor de pasa. 
geri) la care puterea instalată a ge neratorului nu 
depăşe~ţe 6,3 k\V (k"A,) iar tensiunea .rel,f'lei 
de bord nu depăşeşte tensiunea n!-'periculoa să, 
cu acordu l H.N.n. se pot admitc c~Ueptăr i ue la 
prezenta parte de Regnli. 

1.2 DEFINIŢn · Ş I EXPLICAŢII 

Definiţiile şi explicaţ ii le care se referă 
la terminologia genel 'afă a Regulilor sint d'ate in 
.. Reguli generale de supraveg here". 

In prezenta parte a Regulilor sint uU. 
lizate următoarele noţiuni: 

1.2.1
) Surse} de emrgie tlulrieif de avarie _ 

su rsă de energie electricIi. pentru aJimenta rea 
instalaţiilor navale atu ncÎ cind dispare tensiunea 
la tablou l principal de distribulie. 

1.2.2 Sursif de ' emrgÎe eleclrică de ' scurld 
durată su rsă de energie e lectrică destinată 
alimentării ins talaţ iilor navale atunci cind dis. 
paH~ energia furnizată de generatoru l principal 
pină. cind incepe să lucreze diesel generatorul de 
aVa fle 

1.2.3 llllminalui de allarie - siste,mul de 
'1lnmimit Incăperile ş i spaţiile navei ca re si nt 
precizatE;-. in această parle , a Reg41i1or şi care se 
face cu ajutorul unor corpuri de iluminat care 
primeso alitrlenlare& de la su rsa de energie elec. 
trică ' de avarie sau de sCll,Ftă durată. 

li - 1t7D 

1.2..'0 TensÎune nepericuloo.s!i _ le~siunea 
ca re nu prezintă pericol pentru personal. Se con. 
sid rră că această co ndiţi e este inaeplinită dacă 
Înfăşurăr il e transrormatoarelor, convel'tizoarelor 
ş i ale altor instalaţii pentru reducerea t ensiu nii 
sînt separate din punct de vedere electric şi mă. 
rimea tensiunii reduse din aceste instalaţii sau 
surse de energie e lectrică nu depăşeşte: 

a) 55 \' jntr~ poli. in cazul curentu lui continuu; 

b) 50 V intre faze sau 30 V intre faze şi nu l sa u 
corp , in cazul cure n tului alternativ. 

1.2.5 Ins/alalii esen/ialt - insta l aţiile a 
căror funcţionare normala asigu ră securitatea 
na\'igaţiei navei, păstrarea în cărcă turii şi securi
tatea oamenilor ce se găsesc pc navă. 

1.2.G lJl(:(l peri , speciale elee/ri ce _ lncă
perile sau locurile destinate exclush' ech ipamen
tu lu i elcc(rÎ<' şi care sint accesibi le numai 11erso
nalului care deserveşte instalaţiile. 

1.2.7 Se mai dau următoarele explicaţ ii : 
Legii/ura la pămint - , legătura flectrică a părP i 
care se leagă la pămint cu corpu l navei. 

'Corpul na/Jei (d in punct de vede re ele-ctrie). _ 
toate părliie metalice ale navei care au o lel:lă
tură sigură cu învelişul meta lic exteriot; Pentru 
nUvele cu corpul nt.eond uctibil este o tablă spe. 
e ială de cupru cu o a rie de minimum 0,5 m' 
ş i o grosime de cel puţin 2 mm fixată pe partea 
exterioară a corpu lui la un nivel inferior linie i 
de plutire la pescajul minim, şi care se ut ilizează 
pentru a lega la pămint loale instalaţiile ce se 
găsesc pe navă. 

1.3 SUPRA YEGHEREA Ş I DqCU
MENTAŢIA TEHNfCĂ: 

,> 
1.3.0. \ Procedu ra de clasificare şi suprave
gher:a""-collstrucţie i navei , supravegherea fabri. 
cării şi inspectă rii echipamentu lui, precum ş i 
condiţiile ill ca re documentaţia tehnică ~e pre
zintă spre exa min area ş i avUarea Reg~truluÎ 
Nayal Român pentru nava in ansamblu l .~ i , sint 
ţxpuse in part~a 1 - .• '-Cia'sHicarea,," ş\ ~ .. ReguJi 
ge nerale de supravegh.ere". , ~ 

"4 
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1.3~ '\; 
'li 

SnpraVl'!Jltercn instalatiilor electrice ale 
n:\\'ei 

1.3.'\.1 Sint supuse supravegherii pe navă 
urmhoarele instalaţii: 

. 1 instalaţiile de propulsie electricA; 

.2 sursele de entrgie electrică principale 
şi de avarie; 

,.; transformaloarele şi convertizoarele de 
energie electrică; 

.4. instalaţiile de distribuţie şi pupitrele 
de comandă şi control; 

.5 acţionările electrice pen tru : 

.5.1 instalaţiile de guvernare; 

.5.2 instalaţiile de ancorarCj 

,5.3 instalaţiile de manevră; 

.5.4. compresoarele de aCI" de pornire; 

.5.5 compresoarele de aer pentru dispo-
z.itivele de semnalizare acustid; 

.5.6 compresoarele de aer pentru sistemele 
de stingere a incendiilor; 

.5.7 pompele de incendiu; 

.5.8 pompele de santină şi balast; 

•. 5.9 vcntilatoarele compartimentelor de 3-

cumulatoare şi de maşini; 

.5.10 ventilatoarele magaziilor de măr{uri; 

.5.11 ventilaloarele bucătăriilor; 

.5.1:! mecanismele care nsigură funcţionarea 
maşinilor principale; 

.5.13 inchiderea porţilor elanşe şi antifoc; 

.5.1" instalaţiile dc lansare a bărcilor; 

.5.15 dispozitive de remorcare; 

.6 instalaţiile electrice de automatizare 

şi de comandă la distanţă a maşinilor principale 
şi auxiliare; 

.7 iluminatul principal şi de .-:\varie din: 

.7.1 Incăperile şi lucurile de amplasare a 
inst~laţiilor principale; 

.7.2 căile de evacua re a navei; 

.8 
sclipiri; 

.9 

.10 

.11 

relinare de navigaţie şi felinare cu 

I.elesrafele electrice de maşină; 

legăturile telefonice de servi~iu; 

semnalizarea de alarmă; 

.12 sistemul de semnalizare a incendiului 
şi avertizare asupra acţionArii mijloacelor de 
stingere volumetrică a incendiilor. 

.13 semnalizarea Inchiderii porţilor etanşe 
şi a uşilor antifoc; 

.1Ir. echipamentul electric din ind'lperile 
şi spaţiile cu pericol de explozie; 

.15 reţeaua de cab luri ; 

.16 instalaţiile de legare la pămînt a 
c,orpului navei la petroliere; 

.17 instalalii de protecţie contra descăr-
cărilor electrice; 

.18 acţionările electrice ale instalaţiilor 
frigorifice ce se clasifică; 

.1 fi incălzitoare electrice de combustibÎl 
şi ulei; 

.20 aparatura de incAlzit electrotermică ; 

.21 alte instalaţii şi echipamente care 
nu au fost enumerate mai sus, la cererea R.N.R. 
,'V. .. 

1.3 ...... 2 Echipamentul elec.tnc destmat sco-
purilor gospodăreşti ş i tehnologice nu este supus 
supravegher ii R.N. R, cu excepţia: 

.1 cablurilor de legătură; 

.2 aparatajului şi dispozitivelor de pro-
tecţie, izolare, şi legare la pi'lmlnt; 

1.3:' "1 Supravegberea fn e:t7.ul executiei ~l 

receP1iei la uzină a direritelor fduri 
de echipament electric 

~,.~ 

1.3.2.1 Sînt supuse supravegber~i in timpul 
cxec'tţici următoarele -feluri de ech ipament elec
tricylcstinat instalaţiilor şi sistemelor de la 
1.3.\1. 

.1 

.2 

.3 

.5 

. • 6 

.7 

mutare; 

agregatele elcctrice; 

maşinile eleetrice; 

transformatoarele; 

instalaţiile (tablourile) de distribuţie;. 

pupit.rcle de cQmandă şi control; 

cupla j ele şi frînele electromagnet~«e; 

aparatajul de pornire, regla re şi co-

.8 aparatele ş i instalat iile de comunicaţii: 
interioare şi semnalizare; 

.9 instrumentele de măsurare montate 
fix; 

. 10 convertizoarelei 

.11 

.12 

.13 

instalaţiile ş i dispozitiv·ele de Incălzire; 

incăh;itoarele de ulei ş i co mbustibil; 

aparatele şi instalatiile pentru ,măsu

rarea mârimilor neelectrice; 
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acumulaloarele; 

.15 cablurile şi conductorii; 

.16 armăturile de monta;; 

.17 corpurile de iluminat montate fix; 

.18 Ielinarele pentru lumini de navigaţie; 

. 19 alte echipamente care - Ifu :iu fost 
enumerate mai sus, in conrormitate cu cerin

ţele RN.R., sau atunci cind beneficiarul cerc ca 
supravegherea şi recepţia să fie f3cule de R.N.R. 
Echipamentul electric de la 9; 13; 14 şi 17 se 
supraveghează numai in ceea ce priveşte ex~mi

Darea documentaţiei t~hnice. 
'~ 

1.3.~.2 Echipamentele electrice in execuţie 
antiex)llozivă trebuie să aibă un certificat eli
bera.t de o organizaţie special imputernicită in 
acest scop şi recunoscută de către R.N.R. indife-
rent dacă acest echipament este 
supravegherii in conformitate cu 

" " 

supus sau nu 
1.3.~.1. 

? 

1.3. ... " Documentaţia tehnie:i 

Inainte de a se incepe supravegherea 
execuţiei echipamentului electric trebuie sfi se 
prezinte la RN.R spre examinare urmatoarea 
documentaţie: 

.1 descrierea şi principiul de runcţionare 
cu caracteristicile principale; 

T .2 specificaţia cuprinzind lista produselor 
~ aparatelor 'şi materialelor componente şi carac-

teristicile . lor tehnice; 

.3 desenele de constructie şi d~ asamblare; 

.?o schemele de principiu; 

.ă prQgramuJ.. de incercări; 

.6 rezultatele calculului arborelui ro-
tOTului pentru maşinile cu curent nominal de 
peste 1000 A; 

.7 calculul de stabilitate termică şi di-
namicA la scurtcircuit a barelor pentru tablourile 
de distribuţie, dacă curentul nominal al genera
toarelor sau al generatoarelor ce funcţionează 
In paralel depăşeşte 1000 A. 

Dacă este necesar, R.N.R poate să 
ceară prezentarea unei documentaţii suplimentare. 

../' , , , 

L 

..., 
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" 

2. INSTALAŢIA ELECTRICA A NAVEI 

2. 1 GENERALITĂTl 

2.1.1 Ampla!iar~a echipamelltului e!rc'ric 

2.1 .. 1.1 Echipamentu l electric trebuie să fie 
mODtat astfel, intit să permită un 3(ţţS comod 
la pupitrele de comandă şi la loate pieselţ care 
ne~esi~ă tntreJinere. viiit3rc şi inlocuire. 

~.J :~ .2 ~llip:i\,fl1e nt ul t;lectriţ pu trebuie 1110 11· 

ţp.t lîngă ~l\rs~_ de , f::ă ldurA" ,f3\'C ar puţea, să În
că l zească piesele ele"cţr ice ~cste . tC~lp,eratUl'a 
a~misibilă" 

2.L1.3 Echipamentu l eledric răcit cu aer 
trebuie să fie montat asUel incit aspirarea aerului 
de răcire să nu se facă din santină sau din alte 
locuri din carc ar putea să absoarbă substante 
dăunătoare pentru izolaţie. 

2. 1.1"" Echipamen tu l elec t ric montal in lo
curi in care SE' produc vibra\ii şi Iov iri ce intrec 
va lorile adm isibile trebuie sA a ibă o construcţie 
care să asigure o funcţionare normală in aceste 
cond iţi i sau trebuie să fie fixat pe amorti
zoare. 

2.1.1.5 Echipamentul electric trcbuic să fie 
fixat astfel, Incit elemelllcl(' de fi xa re s1l. 
nu micşoreze rE'zistenţa punţi i S:lU a se paraţiilor 
şi să nu mÎrşort'ze impermeabilitatea lor. 

2.1.1.6 P!lrlile extrem de periculoase ale echi
pamentului electric, carc sc găsesc sub l{'nsiune, 
d{' exemplu: barele, întrerupătoarele etc. nu 
trebuie să fie aşeza te mai aprOllpe de 300 mm pe 
orizonta l ă şi 1200 mm pe verticală de materinle 
combustibile neprotejat e. 

2.1. 1.7 Echipamentul electric cu o tensiune 
mai mare de 500 V trebuie montat in încăperi 
speciale pcntru instalaţi i electrice. In cazuri bine 
justificate se permite instalarl'a. echipamentului 
electric cu o tensiune ma.i mafe de 500 V şi In 
alte încăperi dacă accesul la părţile conductoare 
de curent se poate face numa i Cll te nsiunca Între
ruptă sau dacă se folosesc scule speciale. Vşile şi 
capacele acestui echi pament trebuie să fie prevă
zute cu inscripţii averlÎzoare care să indice va
loarca tensiunii. 

2. 1.1.8 Carcasele, tablourile şi capacele echi
pamen trJor electrotehnice amplasate In locuri 
accesibile persoanelor neautorizate şi care Îm
piedică accesul la părţ.ile ... flate sub tensiune 
trebuie să se deschid1'l numai cu aju t orul unor 
ins trumente. 

2. 1.2 Gradu l de prottetie mecanică la alin~ 

!Jere, p:'l.lrunderen corpurilor strll.ine 
şi a apei \" 

2. 1.2'.1 Gradul de protecţie al echipamentu
lui trebuie să corespundă locului său de montare 
şi să nu fie lUai mic decit cel arătat in tabelu l 
2.1.2. 1. 

2.1.3 Eehipnmenlul electric in încăperile ş i 

I spal iHe eu pericol de ex plozie L 

2.1.3.1 Cer in ţele pi'ezentului punct se aplică 
tuturor na\'elor, in Încăperile ş i spaţiile închise 
sau semiinchise în care pot să apară amestecur i 
explozive de aer cu "'apori, gaze sau praf, in con 
centraţii periculoase. 

Din Incăperile şi spa\iile susmen ţ i o
na te fac parte: magaziile de pituri. lampisteriile. 
compartimentele pentru acumulatoare. 

Cerinţele suplimentare pentru insta
larea t'chipamentu lui electric pe navele petro
liere sint precizate la 2.16. iar cele de pe navele 
ca.re au magazii şi alte Încăperi ţentru transportu l 
mijloacelor de transport cu combustibil În rezer
voare, precum şi a cisternelor de ca le fNat li şi 
auto pentru încărcături cu prricol de explozie, 
la 2.19. 

2.1.3.2 Ech ipamentul eleetric în t'xt'cuţie anti
explozi\! ă trebuie sii fie supus suprawgherii (in 
privinţa protec,it'i la exploz ie) u nei autori tăţ i 
recuiloscu te de RN.R În acest scop, indiferent 
da că echipamentul respectiv este supus sau nu 
supraveghcrii care rezultă din ce rinţele de la 
1.3.2. 1. 

2.1.3.3 In încăperile şi spaţiile cu pericol de 
explozie se admite numai, instala rea echipamen
tului electric în execuţie antiexplozi\'ă in execuţ ie 
corespunzătoare categoriei şi grupei amestecu
lui de g:u. Inst alarea v ibratorilor so ndelor ultrason 
şi a cablurilor acestora trehuie să corespundă 
ceri nţelor de la 2.4.3 partea B -V "Echipamente 
de navigaţie". 

2.1.3.4 In incăperile unde substanţele pulve
rulente sau scamele pot forma cu aerul amestecuri 
explozive trebuie să se instaleze echipament 
electric cu grad de protecţie IPG5. 

Se admite instalarea echipamentului 
el('ctric In execuţ ie IP55 atunci cind amestecurÎle 
explozive se pOL forma ocaz ional numai ca urmare 

..... 
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, ' T HI I! 1"1 . " . ' •. 
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I Caract~rlstlca I Si;bo~~~r~~~llll Locul I nsta lări i echlpn,mtntulul electric tndperll 

IncAperile d~ locuit: sociale de sNvidu precum ,1 coridoarele 
ti seArile aferente lor. uscate IP 30 

lncdperil~ r1ectrlcc spedak ' pentru montarea ta»IOllrilor de us.eate IP 0(1) 

dl~tribulil-. II statiilor şi pupitrdor de eomandll , transfor· 
matoarl'lor ~i maşinilor r1cetrlce dacă ute posibil s;l 

aparA IlmuealA şi IP 22 
piellituri 

incAperile de pe comandă In :.proplctea Icşlrilot pe punte:. Iiscate IP 20 
ducblsă, In funclle de IntetlSitlltea Influcnţel npel 

dacII pot ""pnrt picA' 
turl $1 stropi IP 231) 

Inedperile de' mn~lnl şi căldarl, Inc:'iperlle pelltru tehipalllentlli 
r lecvlc pentru maşinile frlll:orifice. maşinile drmei.lnc!l~rlle 
penlrq agregate le Instnlatiilor mecanismelor ,te punte fi de 

1· mancvrll , IlIcllptriic pQmpclor la nft,\Iele Jlt'lItru mir1'url usc:.tc 
şi Incllpt'rlle similare. IImtde IP 22')4) 

Cablne:;.de comandă demonl:iliilţ umede IP 231) 

Cabine de camnJldil dePltmLablle. bllc:ltiirU 'p!iI:11oril, elastle 
,1 alte tnciperl simUa<t. 

" 
umedt I P ,141) 

Duşuri, bAI, spilAlorll şi alte lndperl shnllare • foarle umede IP 5i) 

Punll dcs.:hj.<;c.'; ml\J.lazll CQrÎ':' nu slut destinate tr'an$portulul ~l -pă$triril cQmbustibilulu i 40Ud fi lichid ,1 a lncărctlturllor Il,.x-
Inflamabile, magn7.lIIe şi depo1.itdc frisorifio:\'. foa.rle umede , IP .55 

, , 
lnclperl fi .pa.lii . ln CRr1! echlp llmrntul trtbuie sA funcţioneze 

/ , -
IUb fapA ,. <, " 

, 
" ,II'· inundabile lP 68 , 

" 
Qbsu/lolil , 1 ·'" !' " - II . f' 
1) Jn (uncl!c dr, re \11 ~i lIJ~plaslUt~ t,chipnnu-ntulul electric lrtbllie d se prevadi o proteclie a părlllor deSChise COIl
duet OAre <le ~1I1(·I\ t. 
1) Pentnl ft'hi p nrntnll.ll,henfat In o distanl,; ma! ~nre (!e I ci IIIIă' ~ uşile ş\ Ictestrole care I dau pe punfd a~ 

."', chl$ă se ptnnite UI\ grad (il' }.Irtlt~clle IP 21 _ 
11~I:Ue~t~~ ~!~~I;!lel~le2~.lsvibulle lIe avarie ea ,1 pentru p~pitrcle dq comandă ampl:Ujllc In P~S,I\\1 cenlr~~1 d~ " ţ:o. 

t) Gradul l'l€ protcelic " al co~~ilir eehipalllcniului r1eclrle -'au a pâr\ii sale ce se găSeşte slIb 'paloul eompnftlmen· 
lelor lCle 'mn$lnl'1=ăld!lti t rl'buie 5li fie min. lP 55. 
1) La 'C1I~nllle de SPffilJndjl .Q.cmnntabllv, pe pal}ollrlle S\lpcrioa~c ale pupitro:!or $1 de a\(!mCllea la păr~lle superioare 
,le corpu>\lor ş i c~l'fjl~elO{H«lqrlalte ethipaUl,ente, ehictrlce trebuie sii K prevadli. lIlsp'ollti\'c ure e!\ nu penniti\ seu;,' 
g~rca pldtllrl1o:~ de ~pr, V,l·~n j fr,on~~ , [,tl~ip'"m~r~Ul ~ll. :1, , :" • ' 

". ,1 ". '1" IrJI. ..' 
a unq.r , ~crec!iunisau neelap-~ejUiţi:ve u.no~ l i~ i\ţ"-
J:1ţjj,. teh~.olo~îcfi ,saU l din cau,zn. op,~jr;~ (\'.entll"H~i. 

Echipamentul' electri c: inontat in 
aceste încăperi trebuie să fie prevăz.tI't cu ' un in
"eliş iz.olator care să asigure. in condiţiile unci 
fu n cţionări fndclungdre",1 citi temperat'ura r lem~n:' 
teI6'( sale superioa re. orizontale sau' 1n'clinatt" 1)loă 
la 60" să fie cu 75"C mai mică decit temperatura 
de ardere moenită a prafului aflat În Inc.ăper~ 

(temV,e~tura - de arq~re ~o8nilă ,se ",\1:3,- ~ta~ilÎ 
pentru un strat ce ,praf ,gros de 5 mm~. 

2.1.3.5 ,; Corpurile. de iluminat in . T,l',xicupe 
a ntiexplozi\'ă trebuie să fie montate astfel incit , 

!să rămînă in jurul! lor. exceptind locul de fixare, 
tin ~l)aţiy , lîber q'! ce_l, puţi,n,,18~ mrn. --

' 2~1.3.r. Fiecare echipament a'ropbs:i't In spa-
tiile şi încăperile eu pE'riiol de exploz ie, cu t'X- 

cepţia detectoarelor de incendiu, trebu ie slt aibă 

un com.utator, amplasat in l'lrara acestor sJ.laţii 
~au linc~ pcri ,' care să deconetteze toţ i conduCtorii 
d'e alimtl'tltare. ' 

, • • ! 

~ . I.:l.7 tn toa'te cazu rile ech ipamentu l clee
"-ric treh,uic fixat In o distanţli, de cel pupn 25' IV-m 
de pueţii tancurilor pentru lichide c·ombuslibJle. 

2.1.3.3 In încăperile Închise ş i semiinchise 
uvde..D\I se pot larma amestecuri explozive .de 
vapori sau gaze, dar care au deschideri spre În
c~pcri cu perico l de explozie, de regu l ă. trebuie 
instalat echipament electric în execuţie anti
explozivă. 

Cind se montează echipament elec
frlc în execuţie normară. trebuie să se respecte 
ufln ă toarclc condiţii: 

.1 IncăperHe vor ~fi prevăzute eu ye":t~: 
lat ie mecanicii de a bsorbţie iar in ca-zul oprim 
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ventilaţiei trebuie să se deel<mşeze o semnalizare. 
optică şi acustică şi să se deconecteze automat 
alÎmt'ntarca. echipamentului electric (in cazuri 
j ustificate cu o temporizare); 

.2 să se pre\'adă un sistem de blocare. 
care să perm i tă conectarea echipamentului 
electric numai după o ventilare suficiE' n tă a 
j ll căperii (aerul din incăpere trebuie schimbat 
cel puţin de 10 ori). 

2.1.3.9 Instalarea cabluri lor in încăperile şi 
spaţiile cu pf'ricol dt' explozie se va face confo rm 
2.16.3. 

2.1.10 lnC:'peri speciale pentru instalatii elee· 
trieI' 

2.1.1".1 Uşile încăperilor speciale pentru insta
laţii electrice trebuie să se inchida cu cheia. 
Aceste uşi trf'buie să se rabată in exteriorul 
incăperii sau pot fi glisante. -

Din interioru l încăperi i uşa lrcbuic
să se deschidă fără cheie. 

Pe uşi trebuie să se afle o inscripţie de-
aVl'rti7.are. , 
2.1.10.2 lndperilc specia le pentru insta l aţii 
electrice nu trebuie să fie alăturate tancurilor 
pentru fluide inf\ama bile. 

2.1.4.3 Nu se pl'fmile executarea unor ieş iri 
lumÎna toare care se pot deschide şi a altor ori
ficii din incllperile -speciale pentru insta la ţii 
electrice spre încăperile !) i spaţ iile cu per icol de 
explozie. 

2.1.4.4 tn incăpl'rile speciale penlru insta
laţii electrice, la locurile de deserv ire ale ec hi
pamentului ell'ctric In execuţie deschisă, trebuie 
să se monteze bare de p rotecţie dln materiale 
izolante. 

2.1.5 LeIJnru la pămlnt de protectie 

2.1.5.1 T oate piesele metalice ale echipa-
mentului electric ca re nu se găsesc in mod normal 
sub tensiune, dar pot fi atinse in timpul 
exploatării, trebuie să fie legate la păm1nt. 
~u excepţia cazurilor enumerate la 2.1.5.2. 

2.1.5.2 ugătura la păm1nt de protecţie nu 
este necesa ră atunci cind : 

.1 echipamentu l electric are n izolaţie 
dublă sau fntăfită ; 

.!! echipamentul electric este alimentat 
cu te~siune nepericuloasâ; 

.:1 părţile metalice ale echipamentul ui 
electric sint inglobate în ' material izolator 
sau trec prin el şi sint izolate faţă de părţile 
legate la pămînt S<1oU cele de sub tensiune astfel 
incit, in condiţii normale de lucru , ele nu se pot 
găsi sub tensiune sau nu se pot atin~e de părţile 
It-gate la pămînt; 

. ,. corpuri le lagărelo r izola te special ; 

.5 soclurile buşoanelor şi a elementelor 
'de fixare ale I ămpilor flu oresce nte. abajururil or 
carcaselor care ~int fixate la buşoane sau la 
corpurile de ilum inat executate din materia l izo
lant sau care sint inşurubate Într-un astfel de 
mater ial; 

.6 elementele de fixare al~ cab lu rilo r ; 

.7 consumatori mici alimentaţi prin trans-
rorm atoare de separare. 

2.l.tt.3 Dacă pentru legarea la pămint se 
folose:>te un conductor special din cablu l de 
alimentare. el trebuie să se co necteze In inte
riorul corpului echipa mentu lui. 

Pentru legarea la pămînt executată cu 
un conductor exterior se pot folosi conductori de 
cupru sa u conductori dintr-un alt metal re;is tt'nt 
la coroziunc. cu condiţia, ca rezisfen~a electrică 
a acestora S:I nu depăşească rezistenţa conducto
ru lui de cupru necesar. Secţiunea conductorului 
de cupru pentru lt',garea la pă mînt nu trebuie 
să fie mai mică d .. cÎt cea menţionată 1n tabelul 
2.1.5.3. 

Pentru legarea la pămint executată 
printr-un conductor special al cablu lui de. alimen
tare, secţiu nea acestui conductor trebuie să fie 
egală cu secţiunea nomin a l ă a co nductor ulu i ca
blului de a limenta re. dar nu mai mică de 1.5 rom' 
pentru ca bluri pină la 16 mm'. Secţiunea acestui 
condu~tor va fi 'egală cu cel puţin 1/2 din sec
ţiunea cablului de alimentare dar nu mai puţin 
de 16 mm' pentru cablurile avî nd secţiunea 
peste 16 mm'. 

2.1.5." Legătura la pămin t a echipamentului 
montat staţiona r nu trebuie să rie deconectabi1ă. 

Tllhelul !.1.fi.3 

Sec\iunu ~nductoru l ul exlerior pentru legarea la pA.rnlnt 
S('c\iunu ronductorulul din c:tblu eOllectat la • echipamentului s\IIţlonar , eonsumator 

I 
Conductor unim •• 1 Conthictur multifllar 

.PlnA Iti fl5 rrun' 2,S ,urn' I Ir~ mm' _.-
PUle 2.S mm' pIn" la 120 rnm' Jum1tate din ~cllunco. eonductorulul de cablu conectat, dllr 

i ,. 
nu mai pulln de 4 mm' 

" 
~ . J P~ste 120 mm' . ' .. 70 mrn' . , ;i 

..... 
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2.1.5.5 Ecranele şi mantalele metalice de 
protecţie trebuie sLfie legate la pămînt printr-una 
din mmătoarele metode: 

.1 cu un conductor de cupru cu aria 
secţiunii de cel I!uţin 2,5 mm l penlnf cablurile 
cu aria secţiunii pînă la 25 mm l şi minim ~ mm! 
pentru cablurile peste 25 romi; 

.2 prin fixarea impletiturii sau manta lei 
In corpul nav .... i cu ajutorul unor scoabe rezistente, 
bune conducătoare de electricitate şi care asigură 
un c.ontact electric bun cu mantaua .ş! corpul 
navei; 

.3 cu ajut.orul incleloc !nufelor de cabluri 
cu condiţia că acestea să rie ex.ecutate dintr-un 
material rezistent, necoroziv şi bun conducAtor de 
electricitate. 

Legarea la pămînt trebuie să se facă la 
ambele capete ale cablHluÎ. Legarea la pămînt a 
cablurilor terminale se permite să se facă la ca
pătul de alimentare. 

2.1.5.6 lnfăşurările 
transformatoarelor de 
tensiune trebuie să fie 

secundare ale tuturor 
măsură, de curent şi 
legate la pămînt. 

2.1.5.7 Conductorul exterior de legare la 
pămJnt trebuie să fie: accesibil pentru control şi 
protejat Impotriva deteriorărilor mecanice şi a 
coroziunii. 

2.1.5.8 Buloanele care fixează conductorul 
pentru legarea la pămint dc corpul navei trebuie 
să aibă un diametru de minim 6 mm şi nu trl'buie 
folosite în alt scop. Pentru cablurile şi conduc
toarele cu sectiuni cuprinse intre 2,5 şi 4 mm~ se 
admÎte utilizarea buloanc1or cu diametru de 
4 şi 5 mm. 

ln cazul lolosirii buloanelor care se 
Inşurubează in material acesta trebuÎe să' fie 
din alamă sau din alt materÎo.l rezistent la co
roziune. 

Locul de conectare al conductorului de 
legare la pămînL trebuie curăţat pin1\. Ia luciu şi 
protejat În mod corespunz1'itor contra coroziunii. 

2.1.5,9 Construcţiile din aliaje ale alumi
niului. indiferent de modul de fixare la corpul 
navei, trebuie să se lege la pămînt cu cel put.in 
doi conductori sf'para\i a căror nrie a secţiunii 
să fie cel puţin 16 mm' liecnre şi care să nu 
producă ebroziune electrolitică in punctele de 
contact cu construcţia şi corpul navei. Aceste 

' legături la pămînt trebuie să se facă în locuri 
diferite pe perimetrul construejiei, să fie acce
!;ibile, pentru examinare şi protejate contra de
teriorărilor. 

2. 1.5.lfl Legarea la pămlnt a echipamentului 
mobil şi portabil trebuie să se Iacă cu ajutorul 
unui conductor din cablul flexibil de alimentare 
car~ se leagă I.a o bornă din priz.ă. 

. Aria secţiunii conduclorului de legare 
la pămlnt trebuie să corespundă cerinţelor de la 
2. 1.5.3. 

2.1.5.11 Se interzice legarea la pămînt a 
echipamentului electric prin tUQulaturi, CÎsterne 
şi butelii pentru g-aze lichefiate sau produse pe-
troliere. .... 

2.1.5. 12 tn cazul utilizării sistemelor de dis-
tribuţie a energiei clectrice in conformitate cu 
2.3.1.1.1.2 trebuie să se prevadă o protccţie la 
intreruperea nutuluÎ. 

2.1.5.13 Corpul timoneriei rabatabile trebuie 
să fie legat la pămînt cu un conductor flexibil. 
din cupru, in conformitate cu cerinţele din tabelul 
2.1.5.3, poziţionat separat de <"eilalţi conductori 
ce duc in timonerie. 

Această legătură la pămînt, poate fi 
In acelaşi timp componentă a instalaţiei de pro
tecţie contra desd.rcă·rilor electrice dacă para
trăsnetul se afl1\. montat pe timonerie. 

2.1 .G P roteclia i.llstalalii1or de radioreeepiie 
.ale nani contra perturbalii10r radio~ 

electrice 

2.1.6.1 Dacă perturbaţiile produse de echi
pamentul electric pot fi radiate in spaţiul din 
afara corpului navei sau pot pătrunde În circui
tele de alimentare ale radioaparaturii, atunci 
acest echipament trebuie să fie prevăzut cu 
mijloace dc protecţie care să micşoreze tensiunea 
acestor perturbaţii pină la valoarea recomandată 
in graficul din fig. 2.1.6.1. 

2.1.6.2 Toate cablurile şi conductoarele mon
tate in încăperile in care sint instalate echipa
mente navale de radiocomunicaţii şi radionavi
gaţie precum şi cele montate pc punţile supe
rioare d~ă nu se găsesc ·in tuburi metalice sau nu 
sînt separate de antene prin pereţi sau punţi me
talice trebuie să aibă o manta melalică pentru 
ecranare sau să fie ecranate prin aÎle mijloace 
eficace. Cablurile telefonice şi alte cabluri de tele
comunicaţii, in afara cablurilor de legătură ale 
aparatelor telefonice, trebuie sa aibă un ecran 
metalic c~ o legătura sigură la p,ămint. 

2.l.ti.J Cablurile montate in apropierea com
p<1sc1or magnetice IlU trebuie să influenţezc in a·şa 
măsură incit acestea să dea · indicaţii eronate . 
(vezi şi 24.2.2 partea X _ .. Echipamente de 
navigaţie şi mijloace de semnalizare"). . 

2.1.6-" Cablurile care se lolosesc la irn-
pulsuri mari de curent sau tensiune (de ex. ca
blurile cirCUitelor 50ndelor ultrason) trebuie să! 

fie montate separat de celelalte cabluri, iar acolo 
\.lnde este posibilă o influcnţă reciprocă. trebuie 
montnte in tuburi metalice. 
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~j2'. 2.1.6:\ 

Nivelul admisibil al tcnsi,unilor ~rtti;batiilor . electrice la. bornele eChipa
mentelo .. , 

, I. Nivelul Iten.<;iunilcrr perturbatoare admisibile pentru instalaţii amplasate 
sub puntea principală. . . I 

II. Nivelul tensiunilor pt'I't\lrblrtoare admisibile ~ntru instalaţii amplasate 
deasupra punţii prln<:ipale. , 1, 

li!. Nivelul te~ilJllilO~ pertur~toarc admisibile pentru î.nstalaţii amplasate 

2.2 

2.2.1 

pe pun.tea 1.imoneriei. ~ , 

SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ 

Numărul şi puttrea surselor de energie 
eleetrici 

2.2.1.1 La orice navă aulopropulsată trebuie 
să se prevadă cel puţin două surse principale de 
energie. La navele cu instalaţii electrice impor
tante, aceste surse de alimentare trebuie să rie 
generatoare iar cel puţin unul din generatoare 
trebuie s3. fie acţionat independent . . 

2.2.1.2 Numărul şi puterea surselor princi
pale se vor alege ţinindu-se seama de urmă
toarele' regimuri de runcţionari! a navei: 

marş; 

manevre; 

.3 regimul de avarie. adică, in cn de 
incendiu. spă rtură in corp, sau alte condipi care 

." 
influenţează asupra securităţii navigaţiei na-vei 
atunci dnd surse le. de energie electrică funcţio
nează . 

. { alte regimuri in conformitate cu des
tinaţia navei. 

12.2.1.3 Puterea surselor principal~ . de_ ener
gie eleetricl trebuie ~ă fie astfel tncit la ieşirea 
din runc;~i\lne a orjcărei surse. celelalte să poată 
~sigura alimentarea e.;hipamentelpr importante 
in cpndiţiile de la 2.2.1.2.\; 2.2.1.2.3 şi 2.,2.1.2.3. 

2.2.).1, La o runcţ.ionare normală, puterea 
surse lor de energie electrică trebuie să ne sufi
cientă ·ţ.cntru pornirea celui mai puternic motor 
electric dar, In acest caz, nu trebuie să ' ilib3 loc 
decUplarea spontană a altor motoa}e ele'ctriee In 
sl3re de run~lionar'e sau să s~ p~~duci perlur
hapt l~ tvp'cţionarea ~Itui .ecpipaiflent ~I~ţt~ic 
de pe nava. I~:f ,"; 

""""\ 
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2.2.2 Dateriile de ucumul:ltonre ea s urse 
de C'nergie (')ectric:'\. 

2 .2.2.1 Bateria de aeumulaloare poale fi 
socotită ca sursă independentă de energie elec
trică numai in cazul cind poate fi incărcată de la 
un generator montat staţionar pe navă. 

2.2.2.2 Dacă la instalaţiile electrice mici ba
teria de acumulatori lucrează in paralel cu 
agregatul de incărcare (regim tampon), se con
sideră d pe navă există două surse principale 
de energie electrică (vezi 2.14.1.4). 

2.2.2.3 Cind bateria de acumulatoare lu--:
crează In tampon cu agregatul de incărcare, 

capacitatea acestu.ia trebuie să fie astfel calculată, 
tncit in cazul cind generatorul iese din funcţiune. 
bateria să poată alimenta instalaţiile esenţiale 
timp de şase ore pe navele din zona 2 de navigal.ie 
şi trei ore pentru cele din zona 3. 

2.2.2.1, Dacă sursa principală de energie elec
trică este numai bateria de acumulatoare 
atunci capacitatea sa trebuie să fie suficientă 
pentru alimentarca sistemelor nccesare pentru 
deplasarea şi siguranţa navei pe perioada de timp 
pusă de acord cu RN.R 

2.2.3 Ae1ionarea gt'nrratoarelor nnale 

2.2.3.1 In afara motoare lor primare. pentru 
acţ i onarea generatoarelor navale se pot folosi 
motoarele principale, motoarele generatoarelor 
principale ale instalaţiei de propulsie electrică 
şi liniile de axe. 

2.2.3.2 Atunci cind se utilizează sisteme de 
acţionare care se rotesc cu o tura pe constantă 
trebuie să se asigure reglarea tensiunii in limitele 
indicate In 5.3.2 şi 5.3 .3. 

2.2.3.3 Acţionarea generatoare lor de la mo
toarele principale ce lucrează cu turaţii variabile 
se admite cu condiţia as igurării reglării automate 
a tensiunii in limitele indicate la 5.3.2 şi 5.3.3 şi 
a frecvenţei la 5.1.3.1. 

2.2.3.1 tn cazul cind la generatoarele cu 
acţio narea ea la 2.2.3.3 motoarele primare nu 
asigură tndeplinirea cerinţelor de la 5.1.3.1; 
5.3.2 şi 5.3.3 trebuie să se prevadă o comutare 
automată a consumatorilor ese nţi ali la alte surse 
de energie independente. 

2.3 DISTRIBUŢIA ENERGIEI 
ELECTRICE 

2.3.1 Sisteolc de distributie 

J!:.3. 1. 1 Pe nave se pot folosi următoarele 
sisteme de distripuţie: 

.1 cu rent alt~rnativ tribzat; 

. 1.1 sistemul eu trei fire . izolat; 

.1.2 sistemul cu patru fire. cu neutrul 
legat la corpul navei; 

.1.3 sisteme cu trei conductoare cu punctul 
neutru legat la pămint; 

.2 curent alternativ monofazat; 

.2.1 sistemul cu două fire. izolat; 

.2.2 sistemul cu un fir şi folosirea corpului 
na'·ei ea fir de Întoarcere (numai pentru tensiuni 
pină la 30 V); 

.3 curent continuu: 

.3.1 sistemul cu două fire. izolat; 

.3.2 sistemul cu un fir şi folosirea corpu lui 
navei ca fir de intoarcere (numai pentru tensiuni 
pînă la 30 V) j 

Se pot admitc şi alte siste me de dis
tribuţie cu acordul specia l al RN.R 

2.3. 1.2 In cazul unui sistem de distribuţie de 
curent continuu. legat la pămint, SI" leagă la pă
mint barele polului negativ la TPD. 

In cazu l unui sistem de distribuţie 
de curent trifazat cu legătură la pămint. se leagă 
la pămînt punclul neutru ni ge neratorului. barele 
conductorului neutru din tabloul principal de 
distribuţie şi punctul neutru al infăşurării se
cundare a transformatorului. 

2.3.1.3 La O reţea de distribuţie de curent 
trifazat. trebuie ca asimetria diferitelor faze, să 
nu depăşească 15 "/0 în condiţii normale de ex
ploatare. 

2.3.1.'0 Atunci cînd se adoptă sisteme de 
distribupe care utilizează ca fir de intoarcere 
corpul navei sau au neulrul legat la masă trebuie 
să se respecte următoarele condi! ii: 

.1 nu se admite folosirea sistemelor de 
distribuţie care utilizea7.!l. corpul navei ca fir 
de intoarcere pe acele porţiuni care sînt executate 
din metale uşoarci 

.2 circuitele terminale de iluminat, de 
Incălzit şi de prize. in cazul sistemelor de distri
buţie care folosesc ca fir de Întoarcere corpul 
navei. trebuie să se lege in tabla\! la bare izolate 
din care una trebuie să fie legată la bara de legare 
la pămînt. 

.3 la navele sau insta laţiile plutitoare 
care au corpul demontabil nu se admite uti
lizarea sistemelor de distribuţie care folosesc 
corpul navei ca cel de-al doilea conductor. La 
convoaiele împinse energia electrică trebuie să 
se transmită de la o nav~ la alta pe toale fazele 
sau toţi polii. 

2.3.1.5 La instalaţiile de pe navă pentru 
comunicaţii interioare şi semna lizare. indicate 
la 2. II trebuie să se utilizeze sisteme de alimen
t are nelegate la pămînt . 
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2.3.2 Tensiuni admisibilt! 

2.3.2. t Tensiunea nominală la bornele su r
selor de energie electrică destinate pentru alimen
tarea reţelei nu trebuie să fie mai mare de: 

. 1 400 V curenl alternativ tdfazal cu 
frecvenţa 50 Hz; 

.2 230 V curenl alternativ m Ollofazat; 

.3 230 V curent continuu. 
In cazuri justificate, eu acordul R.)l',R. 
In cazuri justificate, cu acordul 

R.N.R. . se pot utiliza ş i alte tensiuni. 

2.3.2.2 Tensiunea nominală la bornele con
sumatorilor nu trebuie să fie mai mare decit cea 
arătată la tabelul 2.3.2.2. 

T:tbelnl 2.3.2.2 

Tensiunea nomina lă 

maximă , consu-
Nr. Consumatorul 

ma.toTl11ul 
ut. 

C""ol I C",,", 
~nntinl1u alternativ 

(\') __ "_'1_ 
I 2 3 , 

I InslalQ\ il de forll, clrcullc d, 
comandA. nparale de Inc:Uzit, 
decit cde anUalt la 2. 220 38~) 

--- ---
2 Aparale ele Intll:r;il In tablne ~I 

incAperi pentru pMllScrt. 220 2201) 

- ---
3 Iluminat. semnaliznre " tde· 

comunltalll intrrioart 22<1 220 
---, Pri1.e montnte '" h\căperl (1(· 

scrvlclu Ilknte ~i III Indl.peri 
de locuit. 2'20 2201) 

- ---
5 Prize pentru scule porutive ş i 

Clltl! mobile d, ~'olllandă la 
d)sIQnţ4. 24 " - - -

6 Prize ptntru lămpi portative; 
l. locuri dt mund foarte pcri_ 

culonse (foarte umede) " 12 
2. locuri de muncii pc'r!culo:ue 

(umede) 24 24 

Nol~: 

1) Se permite tensiunea de 380 Y e. n. dacA sc rolosl'sc 
mdode sptclale de protec11e: Indicate la ~0.5. 
2) Se ptrmlte lensiunta de 380 V c.a. Pt'ntru alimrn-
tarta eunlUmllloriior mobili cu condiţia d. se U;I(eze 
10 timpul IUl'rulut. 
3) Se pt:rmlte tenslunell d, 4~0 V -60 Hz. 

2.3.3 Ahmentaru instalallilor esenlinle 

2.3.3.1 De la barele tabloului princip=,,-I de 
distribulie, care sint legate la generator sau la 
lransrormntor trebuie si Se alimenteze. pe circul-
t e separate , urm!itorii consumatori: 

.1 acţion1irilc electrice ale instalaţiei 
de cirmă; 

.2 acţionările electrice ,le iDstalaţiei 
de ancorare; 

.3 acţionările electrice ale pompelor de 
drenare; 

.10 acţionările electrice ale pompelor de-
incendiu; 

.5 acţionările electrice ale compresoa-
relor şi pompelor sislemului Sprinkler; 

.6 girocompas; 

.7 tabloul instalaţiei frigorifice ale ma-
gaziilor de marfă; 

.8 acţ.ionările electrice ale agregatelor de 
excitaţIe a iu!'talaliei de propuh;ic; 

.9 tablourile iluminatului principal; 

.10 tabloul radiostaţiei; 

.11 tabloul ech ipamentelor d, navigaţie; 

.12 tabl"ul luminilor de navigaţie; 

.1:1 tablourile au ... iJiare care alimentează 
instala\ii esenţiale; 

.14. instalaţii de distribuţie montate in 
pupitrcle de comandă; 

.15 
cendiu ; 

labloul ins talaţiei de avertizare in-

.10 dispo7itivele electrice ale meca nisme-. 
lor care asigură funcponarea maşinilor principale; 

. 17 tablourile acponărilol' electrice ale iu-
stalaţiilor de încărcare, de acostare, manevră, 

a instalaţiilor de ventilaţie ş i de incălzire; 

.1 8 Dispozitive de comandO. a elicei cu 
pas reglabil; 

.19 instalaţiile de încărcare a baleriilor 
de acumulatoare de pornire, a bateriilor de acu· 
mulatoare de avarie şi a b;lteriilor care alimen_ 
tează instalaţiile esenţ i ale; 

.20 tlcţionarea elcctrică a dispozitivelor de 
ridicare a tÎmoneriei; 

.21 tabloul de sem nalizare al dispozitivelor 
de ridicnre a timoneriei; 

Se admite alimentarea consumatorilor 
enumeraţi la .6 •. 10, .1 1, .12, şi . 15 de la pupitru l 
central de comand1'i al navei amplasat in tinio· 
nerie. 

2.3.3.2 Dacă mecanismele acţionate electric 
cu o anumită destinaţie prt'\' ă7.Ute la 2.3.3.1 sînt 
dublate sa u sint montate In mni multe exem .... 
plare atunci cel puţin unul din acestea trebuie 
sIr. fie alimentat pe un lider separat de la TDP. 
Celelalte acţionări electrice se permite să fie 
alimentate. de la tablouri auxiliare sau de la.. 
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tablouri speciale de distribuţie. Dacă barele ta-
- bloului principal de distribuţie sint împărţite 

pe secţii, circuitele de alimentare ale sistemelor 
de acţionare indicate mai sus, ale tablouri lor 
auxiliare sau ale tablouri lor speciale se reco
mandă să plrce de la diferite sec\iuni ale TPD, 
să ric depărtate pe cît posibil unele de altele ~i să 
aibă 'separntoare intre bare. 

2.3.3.3" In conditii normale de funcţionare 
tablourile de distribuţie de avarie trebuie să fie 
alimentate din TPD. 

2.3.3.10 Circuitele finale de alimentare pentru 
grupe mai mici de consumatori inclusiv siguran
ţele ';ii intrerupătoarele acestor circuite trebuie 
.s1i fie calculate pentru un curent care nu depă
şeşte 16 A. Aceste circuite nu trebuie să aibă 
derivaţii comune pentru iluminat şi incAlzit. 

2.3.4 Ali mentarca sistemelor elect rice (elec-
t ronice) de automatÎ'l.flrc 

2 . 3.4.1 Blocurile şi alte instalaţii de dis
tribuţie prevăzute pentru alimentarea sistemelor 
de automatizare a motoarelor de propulsie şi/sau 
a instalaţiilor electrice navale trebuie să aibă 
posibilitatea de a fi alimentate pe două circuite; 
unul din acestea trebuie să fie legat direct la 
tabloul principal de distribuţie. 

2.3.1,.2 Alimentarea sistemelor de automa
tizare a instalaţiilor, sistemelor sau a mecanis
melor navale independente se poate face de la 
circuitele care alimcnteaz~ dispozitivele lor de 
acponare. 

2.3.1,.3 1n cazul cind unele instalaţii esen
liale au posibilitatea să primească alimentarea 
de la citeva surse de energie electrică, sistemul 
de automatizare al acestor instalaţii trebuie · să 
aibă aceleaşi posibilităţi de alimentare. 

2.3.1,.1, Alimentarea sistemelor de automati
zare pentru pornirea şi funcţionarea diesel-gene
ratoarelor de avarie trebuie să se facă de la 
bateria de pornire sau de la altă batcrie de acu mu
latoare amplasată in incăperea diesel-gen era
toarelor de avarie. 

2.3.5 Alimeniarea Inslalaliilo r de !Ju\'ernare 

2.3.5.1 Dispozitivele de acponare ale insta-
l aţiilor de guvernare trebuie să se alimenteze pe 
doul{ circu ite independcnte, direct din TPD pe 
trasee de cabluri diferite. depărtate cit se poate 
mai mult unul de altul. 

2.3.5.2 Fiecare circuit trebuie să rie astfel 
dimensionat incit să poată alimenla toate mo
toarele electrice care sint conectate in mod nor
mal la el şi lucrează concomitent. 

2.3.5.3 Comutatorul circuitelor trebuie sl. fie 
montat in camera echei cirmei, iar ambele 
circuite trebuie să fie continuu sub tensiune. 
Se recomandă să se poată manevra comut2toru.1 
şi de la postul de comandă a clrmei. 

2.3.5 .~ 1n cazul cind sursa de energie elec
trică de aV3ne are aceeaşi tensiune şi acelaşi fe l 
de curent ca şi sursa principalâ de energie elec
trică, atunci unul din circuitele arHate la 2.~.5.1 
trebuie să treacă prin tabloul de distribuţie de 
avarie. 

2.3.5.5 Sistemele de comandă ale instalaţiei 
de guvernare cu acţionare electrici, trebuie să fie 
alimentate de la circuitul de forţă al instalaţiei 
de guvernare a navei, din compartimentu l ma
şina cirmei sau direct de la barele tabloului de 
distribupe care alimentează acest circuit de fortă 

2.3.0 Alimentaren luminilo r de lI avi!Jat ie 

2.3.6. 1 Tabloul luminilor de navigaţie tre-
buie să fie alimentat pe două circuite. prevăzute 
numai in acest scop, direct sau prin transforma
tor: pe un circuit de la TPD (vczi 2.3.3.1) pr in 
intermediul tabloului de distribuţie de avarie 
(dacă există) ~i pe al doilea circuit de la cel 
mai apropiat tablou de grup care nu este alimen
tat de la tabloul de distribuţie de avarie. 

2.3.6.2 Se admite instalarea dispozitivelor 
de comandă a luminilor de navigaţie in pupitrul 
de comandă din timonerie dacă acesta este ali
mentat de la tabloul principal de distribuţie pe 
două circuite. 

2.3.6.3 De la tabloul luminilor de navigaţie 
trebuie să se. alimenteze următoarele lumini: 

.1 de catarg (inclush' "triunghiul" de 
lumini la impingătoare); 

.2 din borduri (inclusi\" luminile la con-
voaiele împinse); 

.3 de la cirlig; 

.4 de la cirlig din bOHluri; 

. ,j de poziţie cu sclipiri. 

Luminile de catarg, din borduri şi de la 
cirlig trebuie alimentate prin circuite separate de 
la tabloul luminilor de navigaţie. Luminile de la 
cirlig din borduri şi ,.triunghiul" luminilor de 
catarg de la impingătoare se admite să se unească 
şi să fie alimentate de la tabloul luminilor de na
vigaţie ca o grupă de lumini. In acest caz, sem
nalizarea de control trebuie să acţioneze atit 
la stingerea fiecărui felinar. cit şi a tuturor lu
minilor. 

2.3.6.1, Pe navele la care luminile sint co
nectate la o baterie de acumu latoare ce lucrează 
in tampon cu instalaţia de incărcare in timpul 
regimului de marş al navei, alimentarea de re
zervă a tabloului luminilor de navigaţ ie se per
mite să nu se prevadă. 

2.3.6.5 Alimeotarca luminilor care nu sint 
indic:lte la 2.3.6.3 se permite să se facă de la 
cum de distribuţie sau de la tablour ile: de ilu
minat apfopiate. Luminile care se ridic.!Î. tem
porar p·ot fi alimentate de la pri%e le de ihurlinat 
montate in zona luminilor . . 
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2.3.7 Alimcntarf'n cireuitelor iluminatului 
principal 

2.3.7.1 Tablourile de distribuţie ale ilumi
natului principal trebuie să fie alimentate pe 
circuite destinate exclusiv acestui scop. De la 
tablourile de distribuţ.ie pentru i1uminatul prin
cipal, se permite şi alimentarea unor consuma
tori neesenţiali a căror putere este mai mică 
de 0,25 k\V şi a unor aparate de Încălzit de ca
bină , cu un curent nominal pînă la 10 A. 

2.3,7.2 Curentul şi dispozitivele de siguranţă 
din circuitele finale de iluminat trebuie să fie 
de maximum 10 A. 

2.3.7.3 Un circuit final nu trebuie să ali-
meDteze mai mult de: 

. 1 10 locuri de lampă la tensiunea de 
55 V inclusiv; 

.2 14 locuri de lampă 'a tensiunea de 
110 şi 125 V; 

.3 18 locuri de lampă 
" 

tensi unea de 
220 V. 

Se consideră Ull loc de lampă, un grup 
de 1-3 lămpi electrice montate in acelaşi corp de 
iluminat. O priză se consideră un loc de lampă. 
Se admite montarea \lnUL număr mai mare de 
locuri de lampă cu condiţia ca dispozitivul de 
siguranţă 3- circuitului să fie calculat pentru un 
curent de max. 10 A. 

Circuitele finale ale instalatiei de ilu
minat din compartimentul maşini, pu~ţi şi ma
gazii vor fi Încărcate cu max. 20 A. 

Se permite ca venlilatoarele de cabină 
şi alţi consumatori mici să se alimenteze din cir
cuitele finale de iluminat. 

2.3.7A. I1uminatul coridoarelor şi In com
parti.menlul maşini, iar pe navele de pasageri şi 
Ilummalul saloane lor, scărilor şi al trecerilor care 
duc Ia puntea bărciior se va face prin cel puţin 
d.ouă. grupe de lumini alimentate fiecare prin 
CirCUIte separate; locurile de lampă trebuie să 

fie astfel dispuse Încît in cazul ieşirii din func
ţiune a unui circuit să se asigure o iluminare cit 
mai uniformă cu lămpile rămase. 

2.3.7.5 Corpurile de iluminat local şi pri
zele din incăperile de locuit trebuie să fie ali
mentate de la tabloul de distribuţie de iluminat 
pe un circuit separat de cel care alimentează 
lămpile de iluminat general. 

2.3.7.6 Dacă nava este Împărţită in tranşe 
de incendiu, instalaţia de iluminat a fiecărei 
tranşe trebuie să fie alimentată prin două cir
cuite independente de cele care alimentează lăm
pile altor tranşe de incendiu. 

Circuitele de alimentare ale acestei 
instalaţii trebuie să fie pe cit posibil astfcl mon
tate, Încit incendiul dintr-o tranşă să nu dete
rioreze circuitele care alimentează iluminatul altor 
tranşe. 

2.3.7.7 Atunci cind se calculează secţiunea 
cablu lui, fiecare priză de cabină la tcnsiunea de 
110 V şi mai mare se socoteşte pentru 100 W 
iar priza pentru lămpile de magazie 300 W. 
Puterea de calcul a prizelor pentru iluminat 
portabil la tensiunca de 12 V se va considcra 
15 W, iar la 24 V se va considera 25 W. 

2.3.8 Alimenta rea dc la surse exterioart' de 
CnCr!lic (dc la mal) 

2.3.n.t Dacă se preycde alimentarea reţelei 
de bord de la o sursă exterioară de energic, tre
buie să se prcvadă un tablou de alimentare de la 
acea sursă exterioară (de la mal). 

2.3.8.2 Pe tabloul de alimentare de la sursa 
exterÎoară de energie electrică (de la mal) trebuie 
să se prevadă-: 

.1 borne corespunzătoare pentru cupla-
rea cablurilor exterioare şi de protecţie/şi in caz 
de necesitate, de asemenea, borne pentru cuplarea 
cabluIui neutru din reţeaua exterioară. 

.2 dispozitive de protecţie la scurtcircuit 
pentru cablurile de legătură cu tabloul principal 
d~ distribuţie. 

.3 un dispozitiv sau posibilitatea de ra-
cordare a unui dispozitiv pentru indicarea şi 
compararea polarităţ.ii sau a succesiunii fazelor 
de racordare la sursa de energie exterioară cu 
reţeaua bordului. 

.1, o tăblită cafe indică valoarea tensiunii, 
felul curenlului şi frecvenţa, precum şi sislemul 
de distribuţie a energiei pe navă şi instrucţiuni 
privind efectuarea cuplării la sursa exlrrioară de 
energie. 

2.3.8.3 Pentru evitarea solicitărilor mecanice 
ale bornelor de racordare de la tabloul de alimen
tare de la sursa exterioară de energie trebuie să se 
prevadă sisteme de fixare şi/sali detcnsionare a 
cablului de alimentare. 

2.3.8.1, tn cazul utilizării unor dispozitive cu 
fise pcntru cablul de alimeritare cu energic de la 
sursa ex.terioară trebuif" să se prevadă un dispo7.itiv 
de blocare care să nu permit:\ cuplarea sau decu
plarea sub tensiune. 

2.3.8.5 Tabloul de alimentare cu energie de la 
sursa exterioară trebuie să fie racordat la ta
bloul principal de distribuţie cu un cablu fix. 

2.3.8.6 tn tabloul principal dl' distribuţic 
trebuie să se prevadă, pentru cablurile de legă
tură cu tabloul de alimentare de la sursa de 
energie electrică exterioară; 

.1 dispozitive de conectare şi protecţie 
Impotriva suprasarcinii; 

.2 lămpi de semnalizare sau un volt-
metru, care să indice prezenţa tensiunii la bor~ 
nele cnbluluij 
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2.3.8.7 Trebuie să se extludă posibilitatea 
alimentării In paralel de la sursa de energie elec
trică exterioară şi de la sursa de energie principală 
a bordului. 

2.3.8.8 La navele cisternă trebuie să se asi
gure o separare galvanid intre reţeaua de bord 
şi sursa de energie electricA. exterioară, această 
separare nu trebuie să se facă la bordul navei. 

2.3.9 Alimcntarea eon\'oaielor Impinse 

2.:U:U Alimentarea echipamentului electric 
al barjelor Impinse trebuie să se facă, de la im
pingător, pe cablu mo ntat staţionar pe harja 
impinsA şi cu cablu mobil intre barja impinsă 
şi impingător. 

Sistemul de distribuţie trebuie să fie 
izolat. Pe hnpingălor trebuie să se prevadă cabluri 
mobile cu o lungime suficientă şi dispozitive 
corespunzătoare pentru alimentarea echipamen
tului electric şi a luminilor de navigaţie atunci 
cind reţeaua de cabluri ş i instalaţiilc de distri
buţie ale barjelor sint defecte. 

2.3.9.2 Cablurile şi prizele trebuie să fie 
calculate .pentru un curent de cel puţin 16 A 
rnsă max. 63 A. 

2;3.9.3 Legătura intre impingător şi barje 
Ş I Intre barjele convoi ului trebuie să. se facă cu 
ajutorul unor conexiuni flexibile de cablu pre
văzute la ambele capete cu prize. Ele trebuie 
să. aibă o lungime suficÎentă pentru a atirna 
liber. 

2.3.9.t. Pe impingător trebuie să se prevadă 
următorul echipament care să asigure: 

.1 ali~entarea barjei impinse numai după 
ce s-a făcut legătura cu ajutorul conexiuni lor 
flexibile; 

.2 blocarea posibilităţii ~onectării şi de-
conectării conexiunilor sub sarcină; 

. 3 Intreruperea alimentării in cazul in 
care se rupe cablul de alimentare al con
voiului. 

2.3.9.5 Pe barje trebuie să ~e asigure posibi
litatea dcco nectării alimentării in caz de avarie 

2.3.9.C 

2.3.9.t, La prova ş i la pupa barjei trebuie si'i 
fie monta le prize corespunzătoare şi instalatii 
de distribuţie. 

2.3.~j( ~econect.'\rea alimentări i echipamen
tulUi eJectflc al barjelor impinse trebuie să se 
facă din timonerie prin intrerupătoare multi
polare. 

2.3.9.% Se admite să se ulihzeze pflze multi
polare şi cabluri multlf.lare pentru ahmentarea 
mai multor consuma tori. tn acest caz diferiţi 
consumatori trebuie să primească alimentarea de 
la tablouri de distribuţie montate staţionar. 

2.3.10 Alimenlarea pupitrelor de eOlllandi 
ale n:lvei. 

2.3.10.1 tn cazul cind in pupitrul de comandă 
a navei se montează echipament electric de 
navigaţie şi radio . insta laţii electrice de automa
tizare ş i de comandă la distanţă a maşinilor 
principale şi auxiliare. acestea trebuie alimencate 
pe circuite, sepa rate, aşa cum se cere in prezentul 
capitol şi in alte părţi corespunzătoare din Reguli. 

Se admite ca alimentarea echipamen
tului enumerat in mod special la 2.3.3.1 şi 2.14.1.3 
să se efectueze de In instalaţiile de distribuţie mon
lale in pupitrul centra l de comandă a navei cu 
condiţia indeplinirii cerinţelor de la punctele de 
mai jos. 

2.3.10.2 Instalaţiile de distribuţie ale pupi
trului comasat trebuie să fie alimentate de la 
TPD direct sau prin transformator prin două 
circuite independente conectate la secţiuni dife
rite ale barelor de distribuţie ale TPD (dacă se 
utilizeazA bare secţionate). 

tn cazul cind la navă există un gene
rator de avarie, instalalia de distribuţie se va ali· 
menta pe un circuit de la TPD ş i pe un circuit de la 
tabloul de distribuţie de avarie. 

2.3.10.3 Instalaţia de distribuţie trebuie să 

fie prevăzută cu un comutator pentru circuitele 
de alimentare ş i un dispoziti\' de semnalizare a 
prezcn\ei tensiunii. 

2.~ I NSTALAŢII (TABLOURI) DE 
DISTRIBUŢIE 

2.~ . 1 Amplasarea inslalatiiJor de distributie 

2.4.1.1 Tablourilc de distribuţie trebuie să 
fi e protejate contra vibraţiilor ş i temperaturilor 
mari sau vor fi amplasate suficient de departe 
penlru a nu fi perturba te din astfel de cauze . 

2.4.1.2 Instalaţiile de distribuţie trebuie să 
se monleze in locuri in care nu există posibilita
tea de concentrare a gazelor. a prafului ş i a va
pori lor acizi. 

2.1,.1.3 Dacă instalatiile de distribuţie se 
amplasează in încăperi speciale, in dulapuri sa u 
in nişe. acestea \'or fi executate dintr·un material 
necombustibil sa u vor fi căptuşite cu un material 
necombustibil. 

:!.4.J.~ Amplasa rea tubulaturii şi a tancu
rilor in apropierea instalaţiilor de distribuţie 
trebuie să corespundă cerinţelor de la 1.6.6 partea 
Vil - " Ins talaţii cu tubulaturi". 

2.1,.1.5 Tabloul luminilor de navigaţie tre
buie amplasat in timonerie separa t sau In pu
pitrul de navigaţie intr-un loc accesibil şi vizibil 
pentru pcrsonal~1 de cart, (vezi de asemenea, 
2.3.6.2). 
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2.4..1.6 Tabloul principal de distribuţie tre
buie să fi e amplasat in aceeaşi zo nA de protecţie 
contra incendiului ca ş i generatorul. 

2 ..... 2 ACCI'SIlI la inslalalii1e de.distrihu1ie 

2.4.2.1 In faţa tab loulu i de distribuţie tre-
buie să ex iste o trecere măsurată de la părţile 
cele mai proeminente ale tablou lui pina. Ia pe rete 
sau pin ă la părţi le proeminente ale altor instala
ţ ii cu o Iă\ime de cel puţin 600 mm pentru 
tablourile cu o lungime pină la 3 m şi o l ăpme 
de cel puţin 800 mm pentru tablourile mai lungi 
de 3 m. 

2.4.2,2 Tablourile de d i stribuţie cu o lun
g ime mai mare de 1.2 m se recomandă să se 
execute sub formă de stelaj. 

Se permite montarea lablourilor de 
distribuţie pe perete cu condijia să se asigure 
accesul la piesele ca re necesită Întreţinerea. 

2.4.2.3 ln spatele tablouril or de d istribupe 
de tip s telaj, trebuie să se asigure o t recere cu O 
lăţime de cel p uţin 600 mm. 

2.4.2.10 Spatiul din spa tele lablo~rilor stelaj 
ca re au pie~e neprotejate sub tensiune trebuie s1 
fie Închis şi prevăzut cu u şi. In afară de aceasta. 
trebuie să se prevadă bare de ţinere dintr-un 
material izolanl. Uşile t rebu ie să se deschidă 
din interior fără che ie, iar din exterior nu mai Cll 

cheie şi să aibă un dispozitiv care să fixeze u~lIe 
in poziţia deschis. Pe uşi se vor prevedea in
scripţii de avertizare. 

2."'.2.5 Trecerea din spatele ta'blourilor su b 
formă de slelaj, cu o lungime mai mare de 3 In 

trebuie să aibă cel puţ.in două u ş i pentru a se 
intra in spate lc ta blourilor din incăperea in care 
este instalat tabloul. 

Aceste uşi trebuie si\. fie depărtate pe 
cit posibil mai mult una de alta. Se admite ca 
una din aceste uşi să dea Într-o încăpere invecin at.li.. 

2.5 TRANSFORMATOARE 

2.5.1 Pe navele. Ia care iluminatul şi alte 
retele ale instalaţiilor esenţiale se alimenteazA 
din transrormatoare trebu ie să se monteze cel 
pupn 2 transformatoare. ca re să asigure a-limen
tarea cu curent în aşa fel incit În cazul i eşiri i 
din fun cţiune a celui mai mare transform ato r, 
celelalte să f ie capabile să asigure intregul ne
cesar de energie electrică in t oate s i tuaţii le de 
lucru ale navei. 

Dacă se foloseş1e un sb.tem secţ ion!tt 
de bare atunci l ransrormatoa rclc trebuie să se 
lege I ~ sectiuni diferite. 

2.5.2 Pe navă trebuie să se {ol()Sească 
trans!ormatoare uscate. Folosirea altor t ipur i de 
transformatoare este permisă numai cu acordul 
RN.R. 

2. iJ.3 Tensiunea de scurtcircuit trebuie să 
fie astfel, Incit sarcina oricărui transformator să 
nu dHere de puterea proportiona l ă corespu nzli. 
toare a fiecărui transformator cu mai mult de 
10 % din curentu l nomina l al transformatorului 
respectiv. 

2.5.10 Raportul puteril or nominale a le lrans. 
formatoarelor care l ucrează in paralel nu trebuie 
să depăşeasc1'i 3: 1. 

2.6 ACUMULATOARE 

2.6.1 Funqiollllrea In Jluralel :l hall'riei tle 
acmnulatoare CII !Ieucrlltorul 

2.6. 1. 1 Pe navele mici cu echipament elec
tric redus (instalaţia de iluminat şi alţ i consuma
tori mici), se permite ca aceeaşi baterie de acumu
latoare să servească atil pentru iluminat. cît şi 
pentru pornirea motorultlÎ cu ardere in tern1\.. In 
acest caz, Întreg-ul iluminat se consideră ca ilu
minat de avarie. iar la stabili rea capacităpi 
trebuie să ~e aibă in vedere ş i cerinţele de la 
2.2.2.3. 

~.G.1.2 Cind generalorul lucrează in paralel 
cu baleria de acumulatoare, el trebuie să aibă 
\In astfel de l'cgu lator automat de excitaţie. Încît 
curentul de inc1irc:lre să nu depăşească nici odată 
valoarea admisibi lă. 

2.6.1.3 Pu terea generatorului care lucrează 
in paralel cu bateria de acumu latoare trebuie 
să fie astfel, incit să poată asigura alimentnrca 
tuturor consum atori lor in condiţ ii norm ale de 
exploata re a navei ş i încărcarea bateriei de acu
mula loa re , 

2.C.2 'nSlalatia tle tneăreare a bateriilor 
d .. aellmulato :lt~ 

2.6.2. t Cind încărcarea bateriei de acurn u
Iatoare se face pe grupe de elemente conectate 
în paralel, at un ci fiecare grupă trebuie să aibă 
o rezisten ţă suplimen tară de reglare il cu ren tului 
de Încărcare . 

2.C.2.2 Nava trebuie să aibă o ins talaţie 
care să asigure Încărcarea in cel mult 8 ore a 
bateri ilor de acumulatoa rc, care a limentează co n· 
sumat ori eSl" nţial i. Dacă sint prevăzute baterii 
de sc himb, atu nci timpul de Încărcare ponte fi 
mai mare decit 8 ore. 

2.C.2.3 Instalatia de ineărcare trebuie să 
aibă posibilitatea de a măsura tensiunea la bor
nele bateriei ş i curentul de Încărcare, 

2.6.2.10 Pe navele, pe care există echipamente 
portabile cu acumu latoa re tre buie să se pre,vadă 
posibilitatea in'cul'cării acestor acum ulatoare. 

2.C.2 .5 Gateria de pornire a diesel.gcnera:
torului de avarie trebuie să poată fi ÎncăTca tă 
de la reţeaua bordului. 

l 
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2."6.3 Amplasarea aenmulatoartlor 

2.6.3. t Bateriile cu tensiune mai mare de 
55 V ş i bateriile a căror insta l aţie de încărca re 
are o putere de in cArcare mai mare de 2kW 
(calculată la un curent de incArcare maxim ş i 
tensiunea nominalA) trebuie să fie amplasate In 
încăperi speciale. pe cit posibil cu acces de pe 
punte, sau in l1izi core!.punzătoare montate pe 
punte deschisii. 

Bateriile a di ror Josţalaţii de ineăreare 
au o putere de la 0.2 la 2 kW pot fi montate in 
lăzi sau dulapuri amplasate· in interiorul navei. 
Bateriile Cll o putere mai ,mică de 0;2 kW se 
pot monla in orice incApere in afara celor de 
locuit ş i de serv iciu , cu condiţia să fie protejate 
contra acţiunii ape i ş i deleriorărilor meca nice 
şi sA nu aibâ efecle dăunătoare asupra echipa
mcntului din jur. 

Nu se admite montarea bateriilor de 
âcumul atoare in magaziile de mărfuri. 
2.6.3.2 Acumu laloarele acide şi alcaline nu 
trebuie să fie amplasate împreună in aceeaşi 
incApere sau IadA. Vase le şi instrumentele des· 
tinate bateriilor cu electroliţi diferiţi trebuie să 
fie păstrate separat. 

2.6.3.3 Partea inferioară a incăperii sau lăzii 

penlru acumulatoare şi, de asemenea, toate ele
mentele con"tructive care pot fi detcriora te de -
către electroli t sau gaze trebuie să fie protejate 
in mod corespunzăto r. . 

2.6.3.'" Bateriile de acumu laloarc trebuie să 
fi e bine fixate. Fieca re element a cărui cutie este 
executată dintr-u n material conducător · trebuie 
montat pe un malerial izolant, nehigroscopic. 

2.6.3.;) Bnteriile de acitmulafoare sau ele
mentele separn te trebuie sI\. se fixezc astfel incit 
intre; ele. in toale direcţiil~ să existe un spaţiu 
de c~l puţin 15 mm pentru . circulaţia aerului. 

2.G.:.t6 Brtteriile de acumulat oare trebuie să 
fie montate astrel incit să existe .un spaţ iu sufici
ent pentru schim bare. control, încercări, umple· 
rea ş i c\lrăţirea elemente lor ş i să ai be o înălţime 
de maximum 1 500 mm dc la paiol pină la mar
g inea superioară a elementelor. 

2.6.'" Jnt!li lzirea. ş i \'cmtilarea lne:ipcrilor 
pentru aeumulatoare 

2.604.1 tncăperiie pcntru acunl1llatbare, in 
care in timpu l exp l oatării te mpera tura poate 
stădea su b +5°C. trebuie să fie incălzite. l ncă I

tirea se poate face prin că ldura radiată de În
căperile alăturnte sau prin radiatoare din sistc
mul de În că l zire cu apă ca ldă sa li aburi al nav ei, 
ampl asate in interiorul încăperii. 

2.C./i.2 Valvulele sis temului de incălzire tre
buie să · se găsească in afara incăperii acumllla
toarelor. 

2.6."'.3 La in călzirea încăper i lor pentru acu
mulatoare, nu trebuie să. se folosească sistemul de 
aer comprimat. 

2.6-".4 Toate încăperile pentru acumulatoare. 
dulapurile şi Iăzile trebuie să aibă o Yen
t i laţie suficientă con form cerinţelor părjii VII -
... Instalaţii cu tubulatu ri" -, care să nu permită 
acumu larea amestecurilor explozive. 

2.6.4.5 Bateriile de acumulatoare trebuie să 
fi e bine vcntilate din toate părţile în care scop 
se vor pre .... edea ori ficii de ventil aţie d ispuse in 
mod corespun zător. Dacă acumul atoarele sînt 
dispuse pe stelaje, intre ele ş i părţile laterale va 
fi un spapu dp. cel puţin 50 mm. 

2.6.".6 IncAperile pentr u acumulatoare. cu 
ventilaţie forţată. vor avea un d ispozitiv care 
să nu permită incArcarea dccÎt in cazul funcţio
nării ventilaţiei. 

2.6.5 Prot ecţia contra explozHlor 

2.6.5.1 . La intrarea in încăperile acumula-
toarelor. pc dulapurilc şi Iăzile in care sint am· 
plasate acumulatoare trebu ie s1l. existe inscr i pţi i 
avertizoare referitoare la pericolu l de explozie. 

2.6.5.2 In cazu l unei ventilaţi i forţate. in 
imed iata apropierc a instalaţie i de încărcare. 
trebuie s!i; se fixeze o tăbli ţă cu următoarea 
inscripţie: 

"Vcntilatorul incăperi i bateriilor de acumula
toare trebuie să fie porn it Îna intea inceperii 
incArcării ş i lăsat in funcţiune t oră după termi
narea incărcării. Cind nu se face Încărcarea 
bateriei, ventil atoru l trebuie să lucreze cel puţin 
1 oră/zi 1" 

2.7 PORNIR EA ELECTRI CA A 
MOTOARELOR CU COM BUSTIE 
INTERNA 

2.7.1 Num:1rul ~ i eapaeitatea batcriilor de 
pornire 

2.7.1.1 Na"t'le pe care sc montează un motor 
cu combustie internă cu pornire electrică trebuie 
să rie dotate cu o baterie de acumu latori de 
pornire separaU. 

Na"ele pe carc se montează două sau 
mai mu lte moloare Cll combustie in ternă cu por
nire dec.trică trebuie prevăzute cu cel puţin 
două bareri de acumulatoare de porn ire comu ne 
pentru porniren. tutUl·or motoarelor. 

2.7.1.2 Dacâ se prevăd baterii de pornire 
comune, atunc i co mutatoarele trebuie să fie pre
văzute pentru curentii de pornire ai cclui mai 
,mare motor de pornire sali pentru acel motor de 
pornire cnre In timpul pornirii dă cele mai mari 
şocuri de curent. 

2.7.1.:1 Fiecare balerie de pornire trebuie să 
fie calculaU"1 pentru un curent de descărcare tn 
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regim de pornire in condiţiile cele mai grele. 
iur dacă baleria este comună pentru cîteva mo
toare. atunci aceasta trebuÎe să fie ca lculata 
pentru pornirea celui mai mare molor in condi· 
ţiile cele mai grele. 

2.7.1." Capacit.atea baleriei de pornire tre
buie să fie astfel a leasă incit să permită şase 
porniri succrsi\'1' ale molorului de propulsie Ş i 
cite trei porniri succesive ale fiecărui alt motor, 

2.7.1.5 Cind nava arc două motoare de pro· 
puls ie ş i baterii comune de pornire, este suficient 
ca fiecare baterie să permită trei porniri succesive 
ale fiecărui molor, deservit de această baterie. 

2.7.1.6 La calculul capacităţ ii baleriei pen
tru fie care pornire se ia o durată de cel puţin 55 
şi un interval de maximum 3 min Între pornirile 
succesive. 

tn timpul probei pe navă, motoarele 
trebuie s3 fie pregătite pentru pornirI.", iar por
nirea rîecărui motor trebuie să se (acă incepind 
cu motorul rece. 

2.i.J.i Bateriile de pornire trebuie să aibă 
posibilitatea de decupla re. 

2.8 DISPOZITIVELE ELECTRICE DE 
ACŢIONARE A MECAN ISMELOn 
ŞI I NSTALAŢIILOH NAVALE 

2.8.1 Geueralit/ili 

2.8.1.1 Fosturile de comandă şi sistemele Cle 
automatizare a acţionărilor trebuie să lie {'xc
cutate In conformitate cu cerinţele de la 1.5; 
1.6 ş i Ul partea VI - " Instalaţii mecanice", 
iar alimentarea siste melor de automatizare elc-c
trice (electronice) trebuie să corespunda cerinlelor 
arătate la 2.3.4. 

2.8.1.2 Pe navele de pasageri dispozitivele 
de decollccta re de la distanţă de la 2.8.7 ; 2.8.8 
şi 2.8.9, trebuie să fie protejate contra accesului 
persoanelor neautorizate. 

2.8.2 Dloearea functionării mecanismrlor 

2.8.2.1 Insta laliile, care au comandă auto-
mală şi manuală trebuÎe să fie executate a.slfel 
Incit. Ia trecerea pe comandă manuală, comanda 
automată să se dt'conecte7.e. 

2.8.2.2. ~Iecanismele care au dispozitive de 
acţionare electrice ş i manuale trebuie să fie pre
văzute cu !'isteme de blocare care ~ă excludă 
posibilitatea (unc)ion1irii concomitente a acestor 
acţionări. 

2.8.2.3 Dacă mecanismele trebuie să func
ţioneze 'intr-o anumit1i succesiune. se vor prevedea 
dispozitive de blocare corespunzătoare. Se 'per
mite montarea unor dispozitive care să suspende 
blocarea cu condiţia ca ele să fie protejate contra 
unor mancvre in corecte. 

tn apropierea acestor dispozitive tre
buie s3 se găsească inscripţii care să indice deS
tinaţia lor şi să interzică acţionarea de către 
persoane neautorizate. 

2.8.2.4 Pornirea mecanismelor. electromotoa
relor sau aparatelor care necesită, in timpul 
runcţionării normale. o ventilaţie suplimentară. 
trebuie să se facă cu ventilaţia conectată. 

2.8.3 

2.8.3.1 

Dispozitin: de intrerupere In caz de 
pericol (de si!Juranţ:i) 

Sistemele de comandă a mecanismt'-
lor, a căror funcţionare in anumite situaţii ar 
putea prezenta pericol pentru personalul de ser
viciu. trebuie să fie prevăzute cu butoane sau 
alte dispozitive de intrerupere În caz de pericol. 
care să asigure o deconectare sigură a alimentării 
dispozi ti~e lor de acţionare electrică. 

2.8.3.2 Dispozitivele de intrerupere de si
guranţă trebuie vopsite in roşu ş i protejate să 
nu intre În funcţiune accidental. In apropierea 
lor trebuie să fie o inscripţ ie care să le indice 
destinaţia. 

2.8.3.3 Butoanele sau alte dispozitive de 
deconectare de sigu ranţă trebuie să rie ampla
sate la posturile de comandă sau in alte locuri 
care asigură condiţ iil e de securitate in exploatare. 

2.U.3.1 Sistemele de acţionări electrice ale 
mecanisme lor. care prin depăşirea poziţiilor ex
treme pot produce avarii sau defl."l·ţiuni trebuie 
să fie dotate cu intrerupătoare de capăt in con
formitate cu cerinţele de la 2.5 partea III -
,.Instalaţii, pchipamcnte şi dotIlri". 

2.8.1, Apa.ralajlll de comutare şi de por .. 
lIirt-re!!lare 

2.8.1,.1 Aparfllura de pornire-reglare trebuie 
să pcrmită pO,rnirea elpctromotorului numai din 
poziţia zero. 

%.8 ..... 2 La aparatura de pornire-reglare care 
permite deconectarea inrăşurărilor sistemului de 
exdtaţie in paralel, trebuie să se prevadă un 
dispozitiv pentru st ingerea cimpului. 

2.8.1,.3 Pentru fiecare motor cu o putere de 
0,5 k\V ş i mai mare ş i. de asemenea, pentru apa
ratura sa de pornire-reglare. trebuie să se prevadă 
un dispoz itiv c.orespunzător pl!ntru deconectarea 
alimentării. 

Dacă ap:natura de pornire~reglare este 
montată pe TPO sa u pe un alt tablou de distri
buţie din aceeaşi incăpere cu electromotorul ş~ de 
la acest tablou se poate vedea electromotorul, se 
permite folosirea ullui Întrerupător montat ' pe 
t~blou. In celelalte cazuri trebuie să se prevadă 
un ţn~('erup1itor suplimentar in apr9pierea ţlec

tromotorului. 
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2.8.5 Dispozitin eleelr'iee de acţionare a 
clrmei 

2.8.5.1 Jnstalaţia de pornire trebuie să asi
gure pornirea automată din nou a elrclromotoru
lui la restabilirea tensiunii după o intrerupere a 
alimentării. 

2.8.5.2 La postul de comandă al motorului 
principal (dacă există) şi in timonerie, la postul 
de comandă a tirmei sau la pupitrul de comandă, 
trebuie să fie montată o instalaţie de semnali
zare a existenţei tensiunii in circuitele de alimen
tare ale instala,iei de guvernare, o semnalizare. de 
suprasarcină şi una indicind oprirea. 

Semnalele de suprasarcină şi dr de
conectare trebuie să fie optice şi acustice. 

2.8.5.3 Sensul de rotaţie al limonei, miş
carea manetei aparatului de comandă sau dispu
nerea butoane lor de comandă trebuie s1l.. cores
pundă cu. direcţia de mişcare a navei. 

2 .n.5..:. Acţionarea electrică a instalaţteÎ de 
cirmă trebuie sâ asigure: 

.1 trecerea cirmei dintr-un bord 
in timpul ~i cu unghiul prevăzut la 
partea VII - "Maşini şi mecanisme" ; 

in altul 
5.2.1.1. 

.2 Trecerea continuă fi cirmei de. Ia 
un bord la altul limp de 30 minute pentru fiecare 
agregat, la cirma complet imersă şi la viteza 
maximă de mers inainte eorespunzâto:ue acestui 
pescaj; 

.:1 posibilitatea opririi motol"lllui electric 
sub curent timp de l min, din starea de incălzit 
(numai pentru instalaţii de cîrmă cu ac,iol)are 
directtl). 

2.8.5.G Cuplul motor iniţial ni instalaţiei de 
cirmtl cu. acliomue electrică directâ trebuie să fie 
cel puţin 200% din ccl nominal. 

~ . 8 . :; . t; 1n schema de comall~ă a acţionurii 
electricc a cirmci trebuie să se prevadă intreru
pătoare de capăt care să limiteze cursa sau să 
prevină depăşirea sprc bordul babord sau tribord. 
Atunci cind acţionează unul din aceste dispozi
tive trebuie s1l.. existe posibilitatea trecerii cirmei 
in sens invers. 

2.8.5.7 Atunci cind există mai multe p-osturi 
de comandă a actionării electrice a cirmei trebuie 
să: se prevadă un comutator cu carc să SP. treacă 

comanda la un singur post. 

2.8.G Dispo'l-iti\'c electrice de aelionare a 
illsta lalii10r de 3neornre- mane\'T:l şi 
ncostare .. lcgarc 

2.8.G. l Atunci cind se utilizează motoare 
electrice de curent alternativ cu rotorul in scurt 
circuit, acţionările clectrice ale instalaţiei' de 
ancorare şi legare, după o funcţionare 30 mi
n)1te la sarcina oomin3 lă, trebuie să asig~re 
posibilitatea staţionării motorulu.i electric sub 

2L - 1010 

curent la tensiunea nominală timp de ce~ puţin 
30 s - pentru instalaţia ancorare şi 15 s - pen
tru instalaţia de legare. Pentru motoarele cu poli 
comutabili accastă cerinţă este valabilă pentru 
funcţionarea motoarelor cu infăşurarea care cre
ează cel mai mare moment de pornire. 

l\lotoarele electrice de curent continuu 
şi alternativ cu rotorul bobinat trebuie să reziste 
la regimul de mai sus de staţionare sub curent, 
insă la un moment de două ori mai mare decit cel 
nominal. in care caz tensiunea poate fi mai mică 
decit cea nominală. 

După regimul de staţionare sub curent, 
creşterea temperaturii nu trebuie sti fie mai niare 
de 130% din cea admisibilă in conformitate cu 
cerinţele din publicaţiile RN.R. 

2.8.6.2 La vinciurile şi cabestanele de ancOi ă 
şi de manevră, la vilezele destinate numai ma· 
ne .... relor de acostare şi nu virării ancorei, trebuie 
să se prevadă o protecţie corespunzătoare a 
electromotorului la suprasarcină. 

2.8.7 DislI0Ziti\'c electrice de nction are. a 
po mpclor 

2.8.7.1 Electromotoarele pompelor de trans 
fer combus tibil şi ulei şi ale separatoarelor 
trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv de de
conectare de la distanttl aflat in afara încăperilor 
in care se găsesc aceste pompe şi in afara puţu l ui 
maşinii, insă in imediata apropiere a ieşiri lor din 
aceste încăperi. 

2.8.7.2 Electromolorul pompci de drenare de 
avarie trebuie să aibe un dispozitiv de pornire 
de la distanţă amplasat mai sus de puntea prin
cipală. 

2.8.7.3 Pompele de incendiu cu comandă la 
distanţă trebuie să aibă şi un post de comandă 
local. 

2.8.8 DiSlloziii\"C elect rice de acţiona re a 
\'entilatoarelor 

2.8.8. 1 Motoarele electrice ale ventilatoarelor 
din compartimentele maşini trebuie să aibă cel 
puţi n două dispozitive de dcconeclare, dintre 
care unul trebuie să se afle in afara acestor COol· 

partimente şi a puţurilor compartimentului ma
şini, intr--un loc uşor accesibil de pe; puntea prin
cipa lă. 

Motoarele electrice pentru ventila· 
toarele din magaziile de mărfuri şi pentru ventila
toarele din bucătărie. trebuie să aibă dispozitive 
de deconecta re, aşetate in locuri uşor accesihile 
de pe puntea principală, dar in afara puţurilor 

compartimentelor de maşini. 

Motoarele electrir.e ale ventilatoare 
lor de absorbţie 'de d'easupra maşinilor de gătit 
din budl.tărie,- 'indirererlt de numărul intrerupă
toat:elor, .. trebuie'.sâ aibă_un dispozitiv de de-eonec
tare amplasat in bucătp.rie. 
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2.8.8.2 Electromotoarele ventilaloarelor insta
laţiei generale de ventilaţie trebuie să aibă o 
deconeclare de la distanţă din timonerie. 

Pe navele de pasageri trebuie să fie ce l 
puţin două astfel de dispozitive dispuse cit mai 
departe unul de altul. Cel de-al doilea dispozitiv de 
deconectare trebuie să fi e accesibil de pe puntea 
deschisă sau să. fie montat la locul pentru cart 
(dacă este prevăzut). 

2.8.8.3 Electromotoarele vcntilaloarelor sis
temului de ventilaţ,ie. destinate incăperilor care 
nu sînt ar1'ttale la 2.8.8.2 .şi 2.8.8.3, trebuie sli 
aibă două dispozitive de deconcctare montale 
astfel incit ta ale ventilatoarele să poată fi, de
conectate din două locuri amplasate la o depăr~ 
tare cît mai mare lInul de altul. 

2.8.8.4 Vent.i1aţia care runcţionează in incă
perile protejate cu instalaţii de stingere volume
trică a incendiului trebuie deconectată in timpul 
pornirii acest.or instalaţii. 
p 

2.0.8.5 Dispozitivele de deconecta re de la dis~ 
tanţă trebuie să aibă o semnalizare luminoasă 
care să indice deconectarea de la reţeaua electrică. 

2.8.9 Dispozitive electrice dt' ae1ionare a 
\'inciurilor !Jruiclor de barcă 

2.0.9.1 Dispozitivul pentru coma nda electro
motoarelor v inciurilor gruielor de barcă trebuie 
să revină singur in poziţia .. stop" atunci cind 
nu este acponat. 

2.8.9.2 Co nectarea elect.ricA a vinciului nu 
trebuie să fie posibilă dadi este introdusă maneta 
pentru acţionarc manuală. 

2.8.9.3 La postul de coma ndă a vinciurilor 
sruielor de barcă trebuie să existe un intre'ru
pător pentru circuitu l de alimentare principal 
al electromotorului. 

2.8.9.1 Postul de comandli al vinciul~i gru
ielor de barcli trebuie să fi e pla!iat a!itfel incit 
operatorul să poată urmări barca pe tot parcursul 
ridicării ei din apă pină la postul montării. 

2.8.10 Dispoz.itin'! eleclriee de ac1ionare a 
timoneriei mobile 

2.8.10.1 Pentru acţionarca electrică a ridiclirii 
timonerici trebuie să se prevadă două dispozitive 
de decuplare. 

Unul dintre acestea trebuie să fie in 

timonerie celălalt la postu I de comandă al me
ca nismului de ridicare. 

2.8.10.2 Tr<'buie să se prevadă posibilitatea co~ 
boririi timoneriei din interior. in cazul dispariţ.iei 
tensiunii. Pentru aceasta se poate utiliza greu~ 
talea proprie a timoneriei mobile. 

2.9 ILUMINATUL ŞI PRIZELE DE 
IL UM INAT PORTATIV 

2.9 1 Generalit;lli 

VU.l In toate incAperile locurile şi spaţiile 
navei a căro r iluminare este importantă pentru: 
securitatea navigaţiei, comanda mecanismelor şi 
instalaţiilor, cond iţiil or de locuit ş i evacuării 
pasagerilor şi echipajului. trebuie să Ee montate 
lămpi staţionare de iluminat principal. 

, Lista in că perilor, locurilor şi spaţiilor În 
care in afara lămpilor pentru iluminat.. principal 
trebuie să se monteze ş i lămpi pentru iluminatul de 
avarie este dntă de 2.14.4.1. Corpurile de iluminat 
care se montează in încăperile şi spaţiile in care 
sint posibile deteriorări mecanice ale capncelor. 
trebuie să fie montale srătare de protectie. Mon
tarea cqrpurilor de iluminatlrebuie să se facă ast
reI Inert să se excludă încălzirea cablurilor şi a 
materialelor din jur peste temperatura admisibilă. 

2.9.1.2 Corpurile de iluminat pentru exterior 
trebuie să se monteze astfel incit să nu producă 
greutăţi la conducerea navei. 

2.9.1.3 Incăperiie bateriilor de acumulatoare 
trebuie să fie iluminate cu lămpi in execuţie 
antiexplozivă sau cu lămpi montate in in că peri 
nepericuloase alăturate. prin ferestre etanşe la 
gaze, acopt!rite cu !iticlă. 

2.9.1.4 In incăperile sau locu rile iluminate 
cu lăm pi luminiscente in care se găsesc piese 
vizibile in mişcare de rotaţie, trebuie să se rolo
sească un sistem combinat de iluminare sau să 
se ia măsuri pentru Înlăturarea efeclului strobo
scopic. 

2.9.1.5 Buloanele pentru comanda manuală 
a sistemului de avertizare inCl'ndiu trebuie s3. fie 
iluminate suficient atit in condiţii normale cit 
şi in cond iţii de avarie. 

2.9.1.6 Corpurile de iluminal staţionare pen
tru iluminarea magaziilor trebuie sli fie alimen
late de la un tablou de distribuţie specia\. Pe 
acest tablou, in afara sigurantelor şi intrerupâ
t oarelor trebuie să fie prevăzută ş i o semnalizare 
optică de control a circuitelor de iluminat. 

2.!l.1.7 Iluminarea scalelor instrumentelor tre
buie să se lacă astfel Incit să se impiedice stră
lucirr.a care ar duce la o observare greoaie a lor. 

2.9.2 lntrerup:'Hoarele din circuitele de i1u· 
minat 

2.9.2.1 tn toate circuitele de iluminat tre
bui .. să se utilizeze intrerllpăloare bipolare. Se 
permite folosirea intrerupâtoarelor monopol are 
pentru l!impile din incăperile uscate de locuit 
şi de se rviciu. 

2..9.2.2 Lămpile de iluminat montale fix In 
exterior. trebuie prcvizute cu un dispozitiv 

.., 
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pentru deconectarea centralizată, din timonerie 
sau din alt loc cu cart permanent a tuturor Iăm
pilor. 

2.9.2.3 Spa'iul din fa\â şi din spatele lablou
rileT sub formă de stc laj trebuie să fie suficient 
liuminal atit de la sursa principală de energie 
cit şi de la cea de avarie. 

lntrcrupIiloarele din spatele tabloului 
trebuie să fie Amplasate la fiecare intrare. 

2.9.2.1, lntrerupătoarelc iluminatului din În
dperile cu pericol de t'Xplozie precum şi din 
încăperile frigorificc , băi, duşuri şi alte Încăperi 
foarte umede trebuie să se monteze in afara 
acestor incă peri. 

2.9.3 Prize 

2.9.3. t Prizele pentru iluminatul portativ 
montale cel pu ţin in (vezi 2.3.2.2) trebuie să fie 

următoarele locuri: 

.1 pe punte, ;n apropierea vineiului de 
ancoră; 

.2 ;n încăperea convcrlizorului radio; 

.3 ;n incaperea a,gregatului de avarie; 

.1, ;n incăperea pentru inslalaţia de gu-
.... ernare; 

.!'i ;n compartimentul maşinii; 

Ji ;n spatele tabloului principal de dis-
tributie; 

.1 ;n jl\ciiperile electrice speciale; 

.u in limoncrie; 

." in cabina radio; 

.10 ;n zona vinciurilor şi cabeslanclor; 

.1 t in incăperile instala.ţiilor cenlrale de 
ventilaţie şi de condiţionarea aerului; 

.12 in apropierea puţurilor lohului şi son-
dci ultrason (dacă există). 

.13 
stă). 

2.9,:1.2 

in încăperea girocompasului (dacă exi-

Prizele alimentate cu tensiuni di-
ferite trebuie sa fie construite astfel, incit să 

excludă posibilitatea conectării fişelor prevăzute 

pentru o anumită tensiune la prize pentru o 
tensiune mai mare. 

2.9.3.3 Prizele pentru iluminatul portativ şi 

pentru alţi consumatori, montate pe punţi des
chise trebuie să fie fixate astfel incit s5. He ex
clusă pătrunderea upc î in priză. 

2.9.3.1 La locul de montare al prizei treb':lie 
.să existe o inscripţie care să indice dt'stin.alia 
prizei rcspec:tive şi valoarea ten5iunii 

". 

2.9.4 Iluminarea 

Iluminarea diferitelor Încăperi şi spaţii 
trebuie să fie cel pu~in cea arMată in tabelul 
2.9.4. Pentru na\'cle care folosesc O tensiu ne mai 
mică decit tensiunea neperieuloasli la instalaţiile 
de iluminat, RN.R poale da derogări de la nor
mele stabilite. Valorile din tabelul 2.9.4 se re
feră la un nivel de 800 mm deasupra paioului in
eAperii, iar pentru i1uminatul combinat (general 
şi local) la nivelul suprafeţei de hlcru. 

Tabelul 2.9." 

I t1umlnartl In lueşl 

lIu~i~at !~~~~~ 
lumlnlS- eu inean-

N,. IncAperea cent d 
,~. ---~~ 

~c;; ~ ~c;; ~ 
:: ~ ;: ~ ~ ~ 
8- (5 (5-I~ 

• 1 2 , , , 
1 Timonufa - 75 - 50 

- - -
2 ComparUmen- Iluminat - 75 - 75 

tul ma,lni. general 
Indperi1c t a-
blourilor de Suprafeltlc in- 15. 100 150 " distril,J'1\ic, staln\lllor de 
pupltrele dl' dlstrlbulle şi Il 
manevrll ,i punctelor de 
l'ontrol,lncă· control . 
pcrllc In~tala- - - 1-liilor autolnat!· 

Locurile dc eo- 150 100 150 7; 
zate. mandli a meca-

nismelor prin-
cipale 

Trecerlle Intre - 75 - 30 
eli ld:'\ri. meca-
nisme, scări 
etc. 

Frontul 100 " " 75 
căldării 

- I- I-
3 lncaperile pt. - 75 - 50 

ac:umulatoare 
- - 1-

1 Putul Iluminat - 3. - 1. 
lantul ui gtneral 

1- - - -, Trcctrllc pc iluminat - ,. 
~ 20 

punte'. pasar~le general 
şi zonele de 
ampl4.llarc a 
bărcllor de 
salvare 

1- - -, Spa\1l1e din Ih apropierta - - - , 
afara bordului liniei de 
In zona de IncArcare 
lilsare la apili 
a blireHor . 

- - - - -
7 Cabina udio 100 - 100 -

.., 
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2.1 () LUM INI DE NAVIGAŢIE 

2,1 0. 1 Alimenlarea luminilor de navigaţie 
trebuie să sc facă conform cu 2.3.6. 

2. 10,2 Luminile de naviga(ie tre'buie să fie 
conectate la re\caua de alimentare prin prize 
cu ajutorul unor conductori flexibili. 

2.10.3 Circuitul de alimentare al fiecărui 
fe1inar trebuie să fie bi(ilar de la tabloul luminilor 
de navigaţie cu sigurallţe şi întrerupător pe am
bele concluctonre (chiar şi la navele cu sistem de 
distribuţie pe un conductor şi Întoarcerea prin 
corpul navei). 

2.10..1 Pentru o grupă de felinare care au 
acceaş'j el-eslinaţie (de exemplu , triunghiul pentru 
convoiul impins) se permite să se facă alimenlarea 
de la un singur circuit hifilar. 

2. 10.5 Tabloul luminilor de na\'igaţie lre~ 
buie să fie montal in timonerie intr-un loc vi~ 
zibil şi accesibil, iar in apropierea lui să se mon~ 
teze un comulntor pentru comutarea circuitelor 
(dacă tin astfel de comutator nu este montat pe 
labloul propriu~zis). 

2. 10.6 Fiecare circuit al relinarelor dc navi~ 
gaţie (semnţtlizare şi distincti\'e) trebllie să aibă 
o protecţie pe ambele conductoare şi un indicator 
vizual asupra funcţionării felinarului. 

Indicatorul \"izual trebuie executat şi 
montat astfel incit defectarea lui să nu ducă la 
deconectarea felinarului de naviga\.ie. 

Tn afara semnalizării \"izllale trebuie 
55. se uljlizeze o semnalizare acustică care să 
acţioneze automat in cazul ieşirii din funcţiune n 
unui felinar de n<t\"igatie conrctat. 

Alimentarea semnaliziirii acuslice lre~ 
buie să se facă de la un alt fidcr de alimentare 
a felinarelor de navigntie Sau de la bateria de 
acumulatoare. 

Pentru navele pe care există posibili~ 
tah'.a de control a funcţionării Cclinarelor de na
"dga\ie direct din tiruonerie nu esle obligatoriu 
să se prevadă semnalizarea de mai sus. 

2.10.7 Luminile de navigaţie trebuie să fie 
executat.e astfel ÎnCÎt lampa felinarului respec
tiv să lumineze şi in cazul CÎnd becul de conlrol 
din tabloul luminilor de navigaţie se arde sau 
se dcşurubează. 

In cazul cind un circuit alimrfitează 
un grup de luminÎ de na\"iga\ie (de exemplu 
triunghiul de pe catargul unu i convoi impins) 
semnalizarea t.!ebuie s5. intre in fU 1lC\ÎU11C atunci 
cind se stinge o sing\\ră lumină, mai multe lu
mini sau toate lumiuile. 

2.10.8 Căderea de tensiune pe elementul 
IDdicatorulUl conectat in circuilul fe!inarelor 
lumi nilor de ria\"iga\ie nu trebuie să fie mai male 
d.e ~~. 

2. 11 

2. 11.1 

COMUNICAŢII INTER I OARE Ş I 
SEMNALIZARE 

Tcleu rafe electrice de lllaşin ă 

2. 11.1.1 Tclegrafele de maşini trebuie dotate 
cu o semnalizare vizuală privind prezenţa ten
siunii in reţeaua de alimrntare şi o semnalizare 
acustică privind dispariţia tensiunii din reţeaua 
ue al~entare. 
2.1 1.1.2 l~elcgrafele de maşini montale in ti
monerie lrebuie să aibă o scală luminată cu 
posibilitatea de reglare a intens ităţii. 

2.1 1.1.3 Telegrafele de maşină trebuie să fie 
alimentate de la TPD sau de la tabloul ecl1i~ 

pamentllilli de navigaţie. 
Dacă pe navii. există un pupitru de 

comandă şi control prntru conducerea navei, 
atunci telegraful de maşină poate fi alimentat de 
la acest pupitru. 

2.1 1. 1..'. Transm i ţătorul telegrafului de ma~ 

şină trebuie să se monteze astfel incit la t rans
miterea ordinelor, maneta dispozitivului să se 
deplaseze in 'aceeaşi direcţie, ca şi nava. 

Poziţia verticală a manetei trebuie 
să corespundă comcnzii ,.stop". 

2. 11. 1.5 Atunci cind t.elegraful de maşini sau 
dispozitivele de comandă la distanţă, ale maşi~ 

nilor principale şi ale elicilor cu pas reglabil 
s.e monlează pe panourile inclinate ale pupitrelor 
de comandă se admite ca in poziţia ,.stop" ma~ 
neta sa nu fie in poziţie verticală. 

2.11.1.6 Atunci cind sint dOlla sau mai multe 
lelegra fe de maşină instalate unul in apropierea 
celuilalt (pc o punle) telegraft'le trebuie să per
mită comenzi de la oricare din ele şi să primeasca 
răspuns la toate in acelaşi timp fără \Teo eomu~ 
tare suplimentară. Pentru trecerea la telegrafele 
inslalate pe alte punţi sau intr~o altă parle a 
navei lrebuie să se utilizeze intrerupătoarele 
amplasate in compartimentu l maşinii cirmei. 

2. 11. 1. 7 Fiecare telegra f de maşină trebuia 
să aibă un dispozitiv de semnalizare acustică 

care să asigure transmilerea semnalului acustic 
pc puntea de comandă şi in compartim~nt\ll de 
maşini la darea comţnzi i şi primirea răspunsului 
de executare. 

2.' i .1.U Dispozitivele de sevma lizare acustică 
ale telegrafclor trebuie să fie puse În funcţiune 
automat alunci cind se d5. comanda ş i să Ince
teze automat atunci cind primesc un răspuns 
eorE\ct. 

2.11.2 Telefoane de sCr\'ieiu 

2. 11.2. 1 Atunci cind nu există alte tipur~ de 
comtinic<l\ii bilatcrale prin voce, trebuie sa se 
prevadă o comun icaţie le lefonică directă, in~ 
dependentă, Intre. ti monerie şi postul de comand1'\ 
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al maşi nilor principale, tu afară de aceasta se 
\'a prevedea o retea de teleloane de serviciu care 
să asigure legături intre timonerie şi incă periie 
in care sint monlate instalaţii importante de 
care depinde s iguranţa navigaţieî. 

2.11.2 .2 Dacă două sau mai multe aparate 
tcJdonice sint montale unul in apropierea ce· 
I-uilalt sau se găsesc într-o încă pere cu 7.go mot 
mare, ele trebuie să (ie dotate cu un sistem de 
semnalizare optică ce indică care din aceste 
apar ate primeşte apelul. 

2.11.2.:1 Telefoanele de serviciu trebuie să 
asigure o convorbire c1:>ră În zgomotul specific 
Încăperii. 

Trebuie să se prevadă surse corespun· 
zătoare de alimentare, care să asigure functio
narea telefoanelor de serviciu chiar d <!că nu 
existA tensi une la barele tabloului principal de 
distribuţie. 

2.11 .2./0 Reţeaua telefonică trebuie să fie izo-
lată faţă de corpul navei. 

2.11.2 .5 Deteriorarea sa u decon('ctarea unui 
aparat nu trebuie să deranjeze funcţionarea celor
lalte aparate. 

2.11.3 Semnalizarea de alarmă 

2.1 1.3.1 Navele la care alarma dală cu 
vocea sau printr-o altă metodă nu poate fi auzită 
În tonte ·Iocurile unde' s-ar putea afla oameni 
trebuie să aihă o semnifializarc electrică de altlrmă 
care să asigure o audiţ.ie bună a semnalelor din 
toate aceste lOcuri. 

2.11.3.2 Dispozitivele acusliee pentru semna
lizarea de alarmă trebuie să se monteze in urm;l
toarele locuri: 

.1 tn compartimentul maşinii; 

.2 in incăperile publice dacă suprafaţa 
fiecă re ia este mai mare de 100 m!; 

.:1 pe punţile deschise; 

A pe coridoa rele inc.3pnilor de se rviciu 
~i publice. 

tn cabina radio. in locul dispozi
ti\' uluÎ ::lcustic. trebuie să se monteze o lampă de 
sr mnali7.:are de cu loa re roşie in cimpul vizual a l 
operatorului. 

!!.11.:l.3 Pe navele de pasageri. semnalizarea 
de a larmă se va asigura prin .două s isteme inde
pendente, unul pentru pasageri şi unul pentru 
echipa. 

2.1 1.3A Semnalizarea de :larmă trebui e Sll 
fie aJimentatli. de la o baterie de acumulatori. 
2.1 1.3.5 Sistemul de semnali;;are de alarmă 
trebuie să fie alimentat continuu indiferent dacă 
bateria de acumulatoare se g!iseşte In poz.iţ.ia 
de fncărcare sau descărcare. 

2.11.3.6 tn cazul utilizării unei baterii sepa
rate de acumulatori pentru semnalizarea de 
~varie se admite să se alimenteze de la aceasta 
şi nlte in stalaţii de comunicaţii interioare. dacA 
bateria are o capacitate suficie ntă pentru ali
menta rea concomitentă a tuturor consumatorilor 
timp de cel puţin 3 ore ş i , de asemenea, dacă 
aceste instalaţii sint astfel executate, Încit defec
tarea unui circuit să nu p oată dăuna funcţio
nării altor circuitp. 

2.11. :1.7 Dispozi tivele de semnalizare acustică 
de alarmă trebuie să fi e astfel amplasate incit 
semnalul să fie auzit clar În zgomotul din Încă. 
per('a resJ>('divă. Dispoz itivele montate in incA
perile cu un zţ.:(omot intens, trebuie să fie pre
văzute suplimentar şi cu o sem nalizare lumi
noasă. 

S('mnale le de alarmă trebuie să se 
deosebească clar de alte semnale. 

2.11.3.8 Semnalizarea de alarmă trebuie să 
se poată pune in funcţiune din timonerie şi dintr-o 
incăpere destinnUi serviciu lui de cart in timpul 
staţionării În port (dacă o asHel de Încăpere 
există) cu ajutorul unui conector cu autoreve
nire. Trebuie prevăzută posibillîtatea blocării 
conectorului in poziţia cup lat. 

Aceste eonectoare trebuie să aibă o 
inscripţie indicind destinaţia şi poziţiile "cuplat 
şi "decuplal". 

Dacă semnalul de alarmă nu se aude 
din timonerÎe sau din Îneăperea pentru serv iciul 
de cart In staţionare, atunci, dupil conector 
trebuie să se monteze o lampă pentru controlul 
aplicării tensiunii in reţeaua sem nalizării de 
a larmă. 

2.11.3.9 tn circuitele siStemului de se mnali
zare de alarmă nu trebuie să se monteze alte 
dispozitive de comutare in afara celor arătate la 
2. 11.3.8. Atunci cind se montează intrerupătoare 
pe tabloul de distribuţie al semnalizării de alar
mă ele trebuie să n ibă un blocaj În poziţie "de
conectat" sau să fie protejate printr-un alt mijloc 
impotriva accesului unor persoa ne străine. 

Se admite utilizarea contactoare lor 
intermediare conectate prin comutator nu ma i 
mult de Uliu l pe fi ecare circuit. 

2.11.:1.10 Dispozitivele de semnalizare acuslică, 
intrerupătonrele ş i instalaţiile de distribuţie ale 
sisttlllului de se mnalizare de alarmă trebuie să 
fie marcate vizibil. 

2.11.3.11 Circuitele de alimentare a sc mnali
zării de avarie trebuie prevăzute numai cu pro
tectie impotriva scurtcircuitării. 

Dispozitivele de protecţie trebuie am
plasate pc ambii co'nductori din circuitul de ali
mentare, precum şi tn circuitul fiecărui aparat 
acustic. 
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·2. 11 .<'0 Semnalizarea de incendi u 

2.11 .<'0. 1 Utilizarea traductoarelor de semnali
zare a incendiului in încăperile in care pot să 
apară cxplozivi sau in jetul de aer absorbit din 
încăperi trebuie să se facă in conformitate cu 
2.1.3. 

2. 11.<'0.2 Traductoarele. care acţionează la creş
terea tcmperaturii , montale in încăperile în care 
temperatura normală nu depăşeşte 45°C, tre
buie să funcţioneze in limitele de la 57 la 74°C. 
iar cele montate in încăperile cu tcmperatura 
ridicată (bucălării, incăperi de serviciu etc.) 
trebuie să funcţioneze in limitele de la 80 la 
lOO"C. 

2. 11 .<'0.3 I nstalaţia de avertizare de incendiu 
trebuie să rie astfe l executate incit: 

• 1 orice ~e mnal sa u defecţiune a unui 
circuit să nil illfhlenţeze funcţionarea normală 
a altor circuite; 

.2 se mnalul de detectare a incendiului 
să aibă prioritnte asupra altor semnale care 
sosesc la insta laţia de avertizare şi să permită 
identi[icarea încăperii din care a sosit semnalul 
de incendiu; 

.:J 
ţionării ; 

să exi~te posibilitatea controlului func-

." circuitclc traductoarelor cu contact 
pentru semnalizarea dclectării incendiului să 
functioneze la intrerupere; se admite utilizarea 
traductoarelor cu contact care s5 funcţioneze la 
inchidere dacă au contacte ermetice. 

2. 11 -".... Sursa principală de alimentare a 1.0-
stalaţiei de avertizare şi semnalizare a incen
diului trebuie să fie reţeaua electr ică a navei 
sau baleria de acumlliatoare. 1n crlzu l cind se 
fo loseşte alimentarea din bateria de acumula
toare trebuie sâ se asigure funcţionarea siste
mu lui la o variaţie a tensiunii reţelei în limitele 
de la +20 la - 20%. 

Capacitatea bateriei de acumulatoare 
trebuie să as igure funcţionarea sistemului de 
semnalizare de incendiu . fără incărcări 5upli
menta re timp de cel puţin trei zile. 

2. 11. .... :; Trebuie sâ se prevadă o comutare 
automată a alimenU.rii instalaţiei de semnalizare 
a incendiului la o sursă de rezervă in cazul cind 
dispare tensiunea de la reteaua electrică a bordu
lui. 

2. 12 Jne517.itul eh~~trie 

2.1 2. 1 Nu se permite folosirea aparare lor 
de incălzit electric in locuri in care se prodtlc 
acumulări de gaze, vapo ri sa u praf cu pericol 
~e explozie În combinaţie cu aerul. 

2.12.2 Se perm ite utilizarea nu'mai 'a ' apa-
ra telor de incălzit de tip staţionar. 

2. 12.3 Dispozitivele de comutare şi intre
rupătoarele aparatelor de incălzit electric tre
buie să aibă pozitii clare ale situaţiilor de rCO

necl3t" ş i •. deconectat" şi, de asemenea, a altor 
pozilii posibile de r('glaj. 

2.1 2 .~ Aparatele electrice de încălzit tre
buie sli fie montate şi fixate la locul destinal 
astfel incit să fie exclusă posibilitatea apariţiei 
unui incendiu din cauza amplasării in apropie
rea unor materi:lle in[Jamabile. Deasupra radi
aloarelor este interzis să se mont('ze cirlige sau 
cuiere pentru haine. 

2. 12.5 Toate aparatele electrice de încălzit 
trebuie să fie p revăzute cu intrerupătoare in
corporate. Dacă aparatele nu au dispozitive de 
deconeclare lncorporate atunci acestea trebuie 
să fie montate in Încăperea in care se găseşte 
şi aparatele de incălzit respective . 

2.12.& lncăl7.itoarele electrice după sistemul 
«;u f1uidul in trecere trebuie sli aibă o protecţie 
termică. In afară de aceasta , ele trebuie să fie 
executate astfel incit Încălzirea să se facă numai 
in timpul trecerii fluidului care trebuie încălzit. 

La ine1lzitoarele de trecere în care 
lichidul poate să circule pe căi ocolitoare trebuie 
să se prevadă două termos tate : un termostat de 
siguranţă şi al doilea de reglaj. 

2. 12.7 lncălzitoarele de combustibil şi ulei 
din lancuri trebuie să fie prevăzute cu dispozitive 
de reglarI" a temperaturii mediului incălz i t, cu 
traductoare de temperatul'ă pentru supra feţe le 
lXtrriO~lIe ale elfmentelor încălzit oare, cu tra
ductoare de nivcl minim şi cu mijloace de deco
ncctme a alimentliri i incăb. itoarelor atunci cind 
se ating paramftrii maxim admisibil i. Aceste 
incă lzitoare trebuie sti fie prevăzute cu o semna
lizare l um i noasă pentru reg imuri le de funcţio
na re. precum şi cu o semnalizare luminoasă şi 
acustică a defecţiunilor. 

2. 13 REŢEAUA DE CABLURI 

2. 13.1 Gene ralită li 

2. 13.1. 1 Pe nave trebuie utilizate cablurile 
navale. eXeculate fn conformitate cu cer i nţele 
prezentci părţi a Regulilor sau a standardelor în 
vigoare. aprobate de ciitre R.N.R. 

Utilizarea eablurilor şi conduclelor 
de alt l ip se poate race numai cu aprobarea spe
cia lâ a RN.R pentru fiecare caz in parte. 

2.1 3. 1.2 In circuitele i nsta l aţii lor esenl ia le tre
buie să se folosescă cablu ri şi conduetoare multi
filale cu aria secpunii co nductoarelor de cel 
puţin: , 

. 1 . '1,5 mm' 
'mentare. comandă 
ţiile de propu lsie şi 

pentru circui te le 
şi semnalizare la 
de cirmă; 

.de ali
instala-
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"1 1 mm l pentru circu itele de alimen-
tare ş i de comandă a instalaţiilor altele decit 
cele de la 2.13.2. 1 ş i 3 circuitelor de iluminat 
Inc/ilzit; 

.3 0,75 mm2 pentru circuitele de semna-
li7.are a acţionă riJor eleelrice şi de- asemenea 
a circuitelor pentru semna lizarea i n terioară şi 
telecomunicaţii; 

.,. 0,5 mmz, cu un număr de cel puţin 
<1 fire in cablu pentru l egăturile de montaj In 
afara. celor pentru iluminat. 

Pentru alimentarea instataţ iilor ne
f' se nţiale se admite utilizarea ca blurilor cu COIl 

ductor unifilar cu o arie a sec1 iunii de 1,5 mm 2 

ş i mai puţin. 

:.!:.l:I.I.4 1 n locu rile supuse acţiunii produ
selor petroliere, u leiuri lor sau altor medii ag resive, 
trebuie să se utilizeze cabl\1f i cu inveliş rezistent 
la acţiunea mediului respectiv. 

Cabl uril e care nu sint rezistente 13 
produsele arătate se pot monta numai în ţevi 
1llC'lalice (vez i 2. 13.7). 

:.!.J:J.1.5 1n locuril e unde cablurile pot fi su
pliSC d eteriorărilor mecanice, trebuie să se mon
teze cablu ri care au o protecţie corespunzătoa re , 
iar cablu rile de alt tip trebuie să fi e protejate 
în aceste locuri, cu cl!.măşi speciale de protecţ ie 
~au să fie montate În ţevi (vezi 213.7). 

2.1:l.1.1l Conductoa rele şi barele neizolate se 
Jlot {o los i numa i pentru executarea montajului 
inlerior ~. I insta laţiil C'r electr ic~. 

Pentru canaliza rea . energiei electrice 
se ad mite utilizarea barelor cu condiţia că vor 
fi hine protejate contra atingerilor. 

2.1 :U . 7 Cablur ile care :tl imcntează sistemele 
de aeţiona re electrică ale sistemulu i sprinkler 
~ i al(" pompei de incendiu de avarie de la sursa 
de alimentare de avarie, monta le prin puţul 
compartimentulu i maşini pri n bucătărie, us
cătorie ş i alte incăperi cu pericol de incend iu , 
trebuie să fie rez istente la foc sau protejate In 
mod corespu nzător co ntra focului. . 

L~~~Sageri ca blurile de 
a limenta re pompelor pentr\l apIi de mare, 3-

compresoaI}! or de aer şi va'lvu lele de control-sem
nalizare a/sistemulu i sprinkler automat nu trebu ie 
p.o~at;{În traseele care trec prin încăperile men-
~e. , 

2.13.1.8 Cablurile teldoanelor de serviciu a le 
semnalizarii de incendiu, semnalizăr ii de alarmă 
şi se mnalizarii inchiderii porţ ilor eta nşe nu tre
bu ie să se monteze pe trasee care trec prin com
partimentele de maşini-căldări, bu catării ş i alte 
In că peri Închise cu un garad mare de pericol de 
ince ndiu , ,In afara cazurilor ci nd aparatele iusta
l aţ iilor arătate mai sus sint montate in aceste 
In că peri. Pe navele, ale d.ror dimensiuni nu 

permit indeplinirea cerinţelor a rătate, trebuie 
să se ia măsuri pentru a se asigura o protecţie 
efi cace a cablurilor ce trec pri n in căperile cu peri
co l de in cendiu . 

2.13.1.9 Conductorele cablur il or multifilare nu 
trebuie să se fo l osească pentru alimentarea sau 
coma nd a instalaţiilor ca re nu au legătură una 
cu alta. 

2.13.1.10 Dacă sursa de energie electrică ş i 
pompa de incendiu, inclusiv cea de avarie. sint 
amplasate În Încăperi diferite, despărţite UDa 
de alta prin pereţ i etanşi la apă sau rez istenţi 
la foc atu nci cab lurile care alimentează motoru l 
electric trebuie să fie rezistent la foc sau protejat 
In mod corespu n zător. 

2.13.1.11 Pentru alimentarea dispozitivelor mo
bile trebuie să se utilizeze cabluri sau conductoare 
flexibile. 

2.13.2 Ah~~lerf!a ea blurilor ş i eonductoarelor 
in functie de curenţii de sarcină 

2.13.2.1 Curen1ii de sarcină de lungă duratli 
pentru cabluri şi conductoare trebuie să cores
pundă cu valorile date in tabe lel e 2.13.2.1-1 
pină la 2.13.2.1-4 (dacă nu se prevede altfe l in 
standardele sau normele interne ale produsulu i). 

. t in coloa nele 2, 4 ş i fi din tabel se 
da.u valorile curenţilor de sarcină in următoa

rele condiţii de montaj: 
cel mult şase cabluri aparţinind aceluiaşi cir
cuit sau unor circ\lÎte dircrite cu o sarcină apro
piată de cea nominală aşezate pe un rind; 

Ta~ltll 2.1:1.e.l. l 

S.uclnile de lungă durată ale cabluriler lji conducte
lor cu izolaţie de cauciuc sau policlorură de vinil 
pentru o temperatură maximă de izolaţie de 6O"C lji 

o temperatură a mediului ambiant de 40'<:. 

Scellnnca Sartlna de lungA durată a cabiUlilor 

nominală a $1 conl!UClnatl'lor (A) 

('f'ndudo-
Cn un Cu lrd sau 

rului, mm~ 
conductor I ,,~~,~~~!., I "'t'" ,,,,,. (ue oare 

1 I 2 1 3 • 1_' __ '_1_'. 
, tt • , 7 7 , 
1.' 14 12 12 !O !O • 2.' 20 17 17 15 t-l 12 • ,. 2t 22 20 t8 " fi " " 29 " 24 20 

!O 47 .0 . 0 " " 38 

" " " " 45 .. " 25 82 70 7. ro '7 49 ,. ,tJO " " 70 7. GO 
'O 125 t03 105 9Q " " 7. 15. 130 130 11 0 10ă 00 

" 1" 15' 10. 130 130 110 
120 21' lEO <8. 155 15. 12' 
1~0 210 20' 2" 175 170 1<' 1" 275 2" 23' 200 195 105 
240 330 280 '" 23' 225 190 



 
 
 
 
 

326 Partea IX - Echipameltte electrotehnice 

două straturi cu spaţi i pentru circuilaţia liberă 
a aerului Între grupele de şase cabluri aparţi
nind aceluiaşi circuit sau Încărcate cu aceJa-şi 
curent apropiat de curentu l n om in al. 

9 tn coloanele 3, 5 ş i 7 se dau va lorile 
cu renţ il or de sarcină pentru cazul unui număr 
mai mare de şase cabluri care aparţin unuia 
ş i aceluiaşi circuit sau care sint încărcate in mod 

TaMlul !!.13.!!.1.2 

Sarcinile de luncă durată ale cablurilor şÎ conduc
toarelor cu izolaUe de polic1orură de vinil pentru o 
temperatură maximă a izolaţiei de 75'C şi tempera-

tura mediului ambiant 40'C 

S~~thmeo. 
Sarcin:l de lunţ!!Î dUTală :l cnblurilor ~l 

nom\nn'" n 
conductuan:lor (A) 

conducto- Cu un \ c" .";;~r" ,,,' '"" rulul. mm! conuu{'{or conductoarc P'~~,~t~~~l~ 
, " I " 4 I !'! ro I 7 -- , " 1\ '" 12 11 10 

1.5 21 17 " " 15 12 
2.5 " 2·1 '" 20 20 17 
.\ 30 '" 3:1 28 27 2:1 
G ,O " ·13 :::7 35 'O 

10 G7 58 H .\9 " 11 

" '" 7G ir. 6'. f3 '" 25 120 107 '00 " .. 71 
35 1-1" 120 125 \00 '00 " ,~ \SO loCI 1;'5 125 125 ~O;; 

70 220 185 '" 1;:'5 155 1.10 

95 270 2:-\0 230 '" l!lO 100 
'20 310 265 26:; 225 220 185 
150 355 30;:, 300 200 2W 215 

'" 
I 

405 345 :145 295 28<1 2·" 
240 \85 415 410 350 3!i() 290 

--
TIIIM'lu! .2.]3.:.1.3 

Sarcinile de lungă durată ale cablurilor şi conduc
toarelor cu izolaţie din cauciuc butilic sau din ţesă
turi lăcuite pentru o temperatură maximă a izolaţiei 
de 80'C ş i o temperatură a mediului ambiant de 40'C 

Sec\lunl':l 
Sarcina dl' lunl(ă duraU a cnblurilor ş.i 

nominală a 
I;onductoardor (A) 

conducto- Cu lin 
\ C" d"u' I 

CII trei ~au 
rulul, mm" conducl.or o condudo~rc 

patru con· 
duc-\oo.rr 

\ 2 I 3 4 I ;; " I 7 

\ 17 15 

"1 " " II 
'-, o·, 18 19 1.' " " 2.' 30 25 2;; 21 21 18 , 41 3[, " 31 29 25 , M 4G "li " "" 32 ,o n 52 f\2 " 

,,1 4:\ 
16 !l6 82 82 70 G7 ;.7 
25 125 110 105 9:; " 77 
35 155 1311 130 110 '10 00 
50 190 160 160 13"> t~O 110 
70 235 200 200 170 t65 140 

" 290 "O 245 20:; 200 170 
' 20 335 285 285 2<0 2~5 OC'O 

"O • 380 325 320 275 2/;5 :.!25 
185 435 37:; 370 31Ci 3'1> . 2f.o 

"O 510 430 4:10 :165 355 300 

T~llflul ~.13 .. 2.1.4 

Sarcina de lungă durată a cablurilor şi conductoarelor 
cu izola tie minerală din cauciuc silicon ic pentru o 
temperatură maximă a izolaţiel de 95'C şi tempera-

tura ambiantă 40'C 

Secliunea San:ina de lungă durată a cablurllOf şi 

l\ominală a conductoareloT. (A.) 

conducto- Cu un I Cu d"", \ 
Cu trei $au 

ru!ui, mm! 
conductor conductoarc pat.ru con-

ductoar~ 

1 2 I 3 " I 5 
, I 7 

\ " 23 20 17 10 " 1,5 29 2 1 25 20 21 17 
2.' 3i 31 31 26 26 22 
4 ·18 41 ·11 35 3'\ 29 
G 62 ~:l 53 " 3·\ 37 

10 " 71 71 GO " 50 
10 110 " " 81 77 GG 
25 1:.2 12.', 130 \O:> 10" 88 
3a '90 160 100 135 135 110 
50 2·10 210 205 180 170 145 
70 290 2·10 210 205 200 JiO 

" 355 305 300 260 25Q 210 
120 415 355 350 300 ,'" 250 
150 '" >115 410 350 3·10 200 
185 550 470 470 400 385 330 
240 655 560 555 475 460 390 

uniform cu un curent aproI,iat de cel nominal 
grupat ... intr-un mănunchi comun astfel Încît 
nu este posibilă circulaţia liberă a aerului . 

!!,13.~.!! Sarcinile admisibile a le cablurilor , 
montate in circuite le cu regim de funcţ ionare 
intermitcntă de scurtă durată sau cu funcţio
nare de ~ curtă durată, trebuie să se determine 
pri n inmulţirea sarcinii de lungă durată a acestor 
cabluri cu un coeficient de corecpe arătat in 
tabelul 2. 13.2.2. 

2.13.2.r. Sarc in ile admisibile ale cablurilor 
şi conductoarelor montate in locu rile unde tem
per;;,lura mediului ambiant este mai mare de 

40°C t.rebuie să fie micşorate ţinin du-sc seama 
de coeficientul de corecţie prevăzut În' tabelul 
2. 13.2.3. ' . 

2.13.2.1, La alegerea cablurilor pentru cir
cuitele finale de. iluminat · şi pentru aparatele 
de încălzit . nu trebuie să se in troducă coefi",i-
I'n ţi de s imul ta neitate. . 

2.13.2.5 Cablurile din circuitele protejate prin 
intrerupătoare automate, care lucrează cu' tempo
rizarI'. trebu ie să fie supu se unci verificări, prin 
('alcul, la curentul de scurtcircuit. .. 

2. 13.2.6 Cînd pentru fiecare fază sau pol se 
foloscsc condu ctoare separate, aşe1.ate paralel, 
aceştia trebuie să fie de aceeaşi secţiune şi lun
gime. 

2.13.3 Alegerea secţiun ii eablurilor in functie 
de căderea de ttnsiune . 

2.13.2.1 " Căderea de tensiune pe cablurile , care 
le.agă gt~er'!l toare le cu TPD sau 'cu tabloul de 
distribuţie . ~e avarie nu trebuie să dep~~easc~ .1 .% 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 

!I 
1 

, 

, 

• 

5 

Tabelul :!: .13.:!:.:!: 

Coeficienti de cortttie 

Regim Inler- Func110narea 
mltent d~ de scurtA du_ 

scurtă duraU rată (S2) timp 

Functionarea 
de scurtă du
raU (S2) Ump 

(53 <10 y') de 30 mln de 60 min 

1 
1.5 
2,5 
6 , 

10 
16 
25 

" 5tl 
70 
95 

120 
150 
185 
240 

1.24 1,09 
1,26 1,09 
1.27 1,10 
1,30 1,14 
1,33 1,17 
1.36 1,21 
1,40 1,26 
1,42 1,30 
1,44 1.33 
1,46 1,37 
1,47 1,40 
1 ,'HI 1,42 
1,50 1."" 
1,~1 1,45 

1,06 1,06 1,06 
1,06 1,06 1,06 
1,06 1,0li 1,00 
1,06 1,06 1,06 
1,07 1,06 1,06 
1,08 1,06 1,06 
1,09 1,06 1,06 
1,12 1,07 1,06 
1,14 1.07 1,07 
1 ,17 1,08 1.08 
1,21 1.09 1,09 
1,2~ 1,12 1,11 
1,28 1,14 1,12 
1,32 1,17 1,14 
1,36 1,20 1,16 
1,41 1,24 1,18 

Tabelul '" 13 .. 3 _. ._. 

1,06 
1,06 
1,06 
1,06 
1,06 
1,00 
1,06 
1,06 
1,00 
1.06 
1.06 
1.07 
1,07 
1.08 
1,09 
1,10 

ITomw ,-/ 
Coeficient de corect le 

Felul l~olalici tura ma- pentru temJ!t'ralura 
CQnduclollrc xhn:'1 nd- mediului ambiant 

mlslbihl 45 °C ! !io·e 1 55°C 

CAUciuc Sau 1'011-
dururli de vinil 60·C 0,86 0,71 -uhlşnulH, 

-------
Cnucluc lIlu poli-
elnrtml de vinil 
rl'zlstcule In dil- 75·C 0,87 0,.'9 0,72 
durii 

-- - - - -
Ţesătur:!. IAcuitA 
iaU cauciuc 80·C 0,88 0,82 0,75 
hutllle 

----- -----
TesAturA d, u-
be5t sau led- 85·C 0,88 0,83 0,77 
turi de stlcl! 

----- - - --
Izolaţie mineralA 
sau cauciuc 95°C 0,90 0,86 0,80 
IUkonlc 

2. 13,3.2 Căderea de tensiune la sarcina nomi
nală, Intre tabloul principal de distribuţie şi 
consumatori nu trebuie să depăşească: 

.1 5% pentru iluminat şi semnalizare 
c,u o tensiune mai mare de 55V; 

.2 10% pentru iluminat şi semnalizare 
la o tensiune de 55 V şi mai mică; 

.3 7% pentru circuitele de forţă, in 
călzit şi pentru luminele de semnalizare, indi
ferent de valoarea tensiunii j 

.4 10% pentru consumatorii cu regim 
intermitent de scurtă durat3. şi de scurtă durată 
repetat. 

2.13.3.3 Căderea de tensiune pe cablurile care 
alimentead. tabloul staţ iei radio şi tabloul in
stalaţiilor radio-electrice de navigaţie, precum 
şi pe cablurile destinate incărc3.rii bateriil~ de 
acumulatoare nu trebuie să depăşească 5%. 

2.t!l.3.4 Cablurile pentru alimentarea electro
motoarelor cu curent altcrnat iv cu pornire d i
rectă treb,lie să fie astfel calculate Incit căderea 
de tensiune la bornele motorului tn momentul 
porn irii sfi nu depăşească 25% din tensiu nea 
nominală. 

In cazuri speciale se pot admite ~i 
alte valori după o examinare special3. d in partea 
RN.R 

2, 13..'1 Aleuerea cabluril or In func! ie de locul 
m ont:'irii 

2_·13.40. 1 Pe naYc se pot rolosi următoarele 
cabluri şi conductoare executate pe baza unor 
standarde sau norme interne aprobate de R.N.R. 

.1 cabluri cu izolaţie din amestec pe 
bază de caucilJc natural sau cauciuc butilic cu 
manta de cauciuc policloroprenic sau manta de 
plumb CII sau fără Înveliş protector din sîrmă 
de oţe l sau c'urpu. 

.2 cahluri sau conductoare cu izolaţie 
şi manta din policlorură de vinil neprotejate 
sau protejate cu sirmă de oţel sau cupru; 

.3 cabluri cu izo l aţii speciale termore-
zistente pe bază de azbest, izolaţie- minera lă sau 
cauciuc siliconic, 

2. 13"'.2 tn compartimentele maşini i , in ate
liere, pe punţile deschise şi in alte locu ri in care 

. există pericol de deterior3.ri mecanice se vor Co
losi cabluri cu înveliş protector de s î rmă sau 
se vor lua măsuri corespunzătoare de protecţie. 

2. 1'.4.3 Pentru cablurile mobile se vor Colosi 
conductoare (lexibile cu manta şi izolaţie din 
cauciuc rezistent la acţiunea produselor petro
liere. Nu se permite folosirea cablurilor innădite. 

2.13.4.4 ~Iecanismele şi aparatele montate pe 
amortizoare trebuie să se conecteze la reţea cu 
ajutorul unor conductoare flex ibile. Legarea la 
pămint trebuie să se facă, de asemenea . cu aju
torul unui conductor flexibil. 

2. 13.4.5 La I~garea baterii lor ş Î a altor piese 
din instalaţii, in cazul cind clemele se pot dete
riora ca urmare a secţiu n ii prea mari a cablului 
şi din cauza unor supratensiuni meca nice, tre
buie să se facă o conexiune intermediară flexibilă 
p(ntru a nu permite transmiterea tracţiunii la 
cltme. 
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2.1 :1.5 Montarea ~ i fixarea (·nhht ril or 

2.U.;J. l Cablurile trebuie montate pe cit po-
sibil pe trasee drepte şi accesibile. 

Traseele trebuie s!i. trracă prin locurile 
in carc cablurile nu \'or fi supuse acţiunii \Ileiu\ui, 
combustibilului, apoi ş i indHzirHor exagerate. 

Distanta de la trasl'ul cie ('abhn'i 
pînă. la :t.ursl'le de ·t'!i.ldurn lrr:bnic ~ă fie mai mare 
de 100 mm, 

2.13.:;.2 La o di:t.tanţă mai mică dr: ;)0 mm 
faţă de dublul fnnd şi de tancurile de combu:.libil 
sau ulei nu trebllir: :oiă se montc/.e nici un f('1 de 
cabluri. Distanţa tn tre cablmi. p('rl'Jii in\irl.ie
tari de foc sau pereţii ('tanşi trebuie să fie mai 
mare de 20 mm, 

2.1:1.5.:1 Cablurile nu trebuie să ~e monteze 
in tancurile sau in magaziile destinate transpor
tului produselor petroliere sau a altor fluide 
illrlamabile cu excepţia cazurilor pre\'ăzute la 
2.1.3.4. 

:U :l.5.1t Cablurile cu înveli~ met,llic se pot 
monta pe construcţii executate din metal uşor 
sa u se pot fixa cu aju torul unor scoabe din metal 
uşor, numai in cazul cind se folllsc~te Il prol('ctie 
anticorosivă sigură. 

2. 13.5.;) In magaziile na\'elor pentru mărfuri 
uscate, destinate transportului unol' im'ărcături 
uşor inflamabile, de reg'uIă, nu se p<,rmite mon
tarea cablurilor. ln cazul cind est e absolut ne
cesar, monlarea lor trebuie S;I "f' facă in ţevi 
metalicf'. 

:\letoda de montan' <'1 e<'lblurilor in 
aceste IlHlg'<'Izii se aprobf\ prutru fiecare caz in 
parte de el'ltre R:'\". R 

:!.1:1.:). 1.i Se recomandă !'>:I nu !Ioe mont<'zc 
cabluri ~uh paiolu l {'ompartimentului maşini. 
Dacă această montare este ab~ol\lt nE'cesară. 
atunci cablurile trebuie să fie montate in ţev i 
metalice sau canale Închise (\'ezi 2,13,7), 

2. t 3.ă.i Cablurile monlate pc imbinărilc de 
dilatare ale corpului trebuie să fit' jlre\'!izulc cu 
bucle de compen~arc CII o rază sufil' Îentli pcnlru 
astfel de îmbinări. Diamt'trul interior al buch'! 
trebuie să fie cel puţin 12 diamelre exlerioare ale 
cablului. 

2. 13.5.8 )Iontar('a cablurilor cu izolat ii pcn
tru diferite temperaturi admisibile intr-un traseu 
comun de cabluri trebuie !>ă se facă astfel. încit 
cablurile să nu se In('ălzcască peste temperatura 
admisibilă pentru ca bl ul cel mai de7.a\'antajat, 

2.13.5.!l Cablurile cu diferite mantale dc pro
tccţie, din carp cele mai puţin fezis!('ntr pot fi 
deteriorate, nu trebuie să se monteze in I('\'i 
sau canale comun{' sa\~ rrinlr-un mijloc de n10n
tarc in comun, fără fixare. 

2.1 :1. ::1. 10 Cablurile de curent principale ale 
instalaţiilo!' d(' propulsie trebuie să se monteze 
separat de cablurile cu ten siune mai mică sau 
cablurile cu altă destinalie, 

2.13.::1.11 . Atunci cind se alimenll'ază o insla
h1.\ie pe două circuite scparate. aCl'stea t rebuie 
să se monteze p(' trasee diferil(', depărtate cit 
se poate maÎ mult unul de altul pe \'rrticală 
~i orizontală. 

2.1:1.:).12 Alunci dnd cubluri l<, se montea7.ă 
in canal(' ~i pe cons lrucţii e:\.ecutule din mate
riale combllslibile. zonele cle montare a cablu
rilor trebuic să fi(' prot('jate con lra arrill derii , 
cu ajutorul unor mijloace cor('sjJlllll.Utoare de 
p,rotec\Î(' c~ntra r~cului, ca de ex.emplu: căptu
şIre, ac operire sau Impregnare. 

2. 13.::1.1:1 Cablurile nu trebui<, să se monteze 
într-o izolaţie trrmidi. sau acustică din matcrial 
combustibil. Fa\l1 de o astrel d(' izolaţit> . cablu
rile trebuie S3. fie separa te printr-un strat de 
material incombustibil sau aşezate la o distanţă 
de cel puţin 20 mm. 

In cazul in c"re cablurile se montează 
intr-o izolaţie termÎcă sali arustică din material 
incombustibil, cablurile trebuie să fi e calculate 
cu o mi~care corespunzătoare a sarcini; in aşa fel 
incit in funcţionare, cablurile să llU se încăl
zească peste temperealura admisi bilă . 

2. 1:1.;). 11, Cablurile montale in incăperi răcile 
trebuie să aibă o manta de protecţie din metaL 
policiorură de "inil sau din alt material rezistent 
la acţiunea agentului frigogel1. Dacă ca blurile 
au un in\'eliş din mctal. el trebuie' să fie pro
tejat importi\'a coroziunii, 

2. I:J.:;.15 Cablurile din Înrăp(' rile rAdte tre
buie să fie montate pe panouri perforat(' sau ~ă 
1'e prindă astfel, incit să existe \111 spal iu liber 
intre cabluri şi pereţii încăperii. Panourile. su
porturile şi scoahele trebuie să fie protejate 
impotriva coroziunii. Trebuie s1l. se prrvadă aco
periri cor('spunzătoare d(' proteC\ ie carE' să nu 
permită folosirea cabluri lor în s{'opu! agăIării 
unor obiect e', 

Dacă ('abi urile trebuie să intersecleze 
o izola\Îe tremÎd'i din incăperta răl'ită. ('le trebuie 
să treacă prin această izolatie su b un un!:thi drept. 
pr intr-o bucşă elanşă la ambele capete, 

2.13.::1.1(; 1n limrul montării cabluriiOL dacă 
nu exi"tă indicatii speciale. trebuie să se res
pecte diametrele intr:rioare minÎme de îndoire 
ale ('ublurilor in conformitate CII tabelul 2.13,5,lG. 

2. 13.5.1i Cablurile trebuie să fie fixate in 
mod ('orespunzălor cu ajutorul scoabetor, pie
!'('Ior de stringere şi colierelor exerulate din 
metal sau din alt material incombt1!>tibil sau 
care nu propagil n;'lcăra. SllptrMaţa de fixare 
trl'b\lie să fie destul de altă ş i să nu aihă margini 
Olscuţitr. Sistemul de rixarc nu trebuie să dete
riorezc cab lurile. 
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Tallt'lul ~ . 13.;;.IG 

Felul cablu lui 
Xr. 

I I I I 
DI:lmctrul ""Icrior al Haza minimă de lndoire 

ert. Felul il'.olalici 
F("lul Inwlişului de c;lllluhtl d(mm) Do nlliului 

prolec\îe 

I-"m" O" I"n", mo-lalică sau sirmA Oricare 10 d 

Pruldat cU Ir"sii Oricar,· , d 
• metalic;;' 

1 Cauciuc sau policlomnl de vini 1 I Aliaj plumb şi tn-sii 
Illl'talic:l 

.'\Itc hl\"l'lişuri 

2 Tcs1l.tunl lueuit<l Oricare 

3 11.010.1 1e mlitera!;\ :\!ctalic 

I 
4 

Cauciuc etJlCII,,·propil("lllc sau S("1l1il"onducl oare 
polletilenii r("ti("uI:lIă I sau metalid. 

2.13.:UU Distanla dintre piesele dc fixare in 
cazul montării orizontale a cablului trl'huie să 
corespundă cu valorile din tabelul 2.13.5.18. 
La montarea \'er t ÎCaIă, aceste dis tante pot fi 
mărite cu 2:> 0. 0 , 

2. 13,:'i.1 9 Fixarea cablu lui trebuie să fi e exe
cutată astfel incit sarcinile mecanice care apar 
în cablu să nu ::.e transmită la capetele sa le sau 
la conexiu ni . 

2.13.:i.20 'frasc{'lc dc ("abluri ş i cablurile mon
talc paralel cu bord aju l corpului navei trehuic 
să S(' fixl' ze pc osatura corpul ui. Pc pereţi i etanşi 
şi pc catnrge cablurile trebuie să se. fixeze pe 
con s trucţii corespunzăloare (casete , punţi etc.). 

2.13.:>.21 Cablurile care merg paralel cu pcre\ii 
care se umC7.esc trebuie să se monteze pe supor
turi sau panouri perforate in aşa fel, incit să 
permită o circulaţie liberă a aerului intre cabluri 
şi perep. 

2.13.5.22 Traseele de ca bluri trebuie să se 
monteze astrel incit incrucişările să fie In număr 
min im. ln locu rile de încrucişare trebuie să se 
fo l osească suporturi . 

T;lb~lul !:.I:J .... t8 

DianU'lrul t'l(lHior al DI,tall~a fnlre piesele ce 
eablului. mm fll(ar~ ,10 eablului, mm 

mai mare 

I 
pll\ll la fură ! cu \ ;ZOCI~ i~' 

d, nrmiHuri'i armiitură ~jnc~ahl 

-

I 
, 200 2.iO :100 , I:J 250 :100 :ljO 

" 20 300 :150 4.50 
:0 

I 
:~O 3::0 .00 4~O 

" - 400 450 -150 

Oricare 
" d 

Pinii la tl.!) :1 d 

Pinii la 15. 1 

I 
-1 d 

I'c~l(' 1t •. 1 6d 

Orkarc 8 d 

I 
I'lnii In 7 2 d 

Plnit la 11.7 3d 

I 

I'utf 11.7 4 <1 

2;; şi mui mult 10 d 

lntre '!'uport şi traseul de cabluri cu 
('are :>e inlersi'c t ează trebuie să se lase un spapu 
de cel PU\ÎII ;) rom. 

2.13.6 TrN:eril e cablllrilor prin punti şi pere,i 
l'IUII~j ~i elall~area lor 

~.13.6. 1 Trl.'cerile cablurilor prin perep etanşi 
şi prin Jlunp trebuie să fie ctanşe. Etanşarea lor 
la locurile ot! trecere ale tablurilor prin pereţii 
ctan~i la ap[l. gaze ş i prin pereţi i intirzietori 
de foc nil trebuie srl compromită etanşeitatea 
aee~tora. Cablurile n u trebuie sti fie ~upuse la 
tracţ i une din cauza deformării corpului navei. 

:..!.I:I.G.2 La tr('cerea cablurilor prin pereţi ne
etanşi sau prin eleme nle oe construcţie cu o 
gros ime mai miciI de (j mm. or ificiile respective 
t rebuie prevăzute cu mufe sau mijloace de pro
tectie echivalente care să ap~re cablul de dete
rior3ri. La o grosi me a pereţilor mai mare de 
6 mm nu e::.le necesară montarea unor mufe, 
insă marginile orHiciu lu i trebu ie să fie prelu
cra te in mod core.'ipun zător. 

2.1 :1.6.3 Trecerea ca bluri lor prin punţi tre
buie să fie executate printr-una din u rmătoarele 
metode: 

.1 prin ţe\- j metalil'e care ies deasupr~ 

punţii la o inăI)ime de cel puţ in 900 mm in lo
curile in care cablurile pot fi deteriora te mecanic 
şi ce l pu\in la înălţimea prag ului uşilor pentru 
încăperile in ('are nu se pot produce deteriorări 
mecaniee; 

.2 prin mufe sau cutii metalice şi o 
protecţie s uplimentară cu ajutorul unor căp

tuşeli pînă la inăl1 imile de mai sus. 
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Cuti ile de Irc('crc trrbllie sTI fir um
plutI' Cli masă dc rtanşarca cort'~punzătoan·. iar 
ţl'\"i1c trebuie să aibă presctupc sau l'~ fie obtur'llc 
eu masii. de etan~are. 

2. 1:1.6..'. Pentru umpil'rra cutiilor ele ('abluri 
la trec"rile clanşc prin prfr!Î şi punţi, trehuie 
să se roloscnsdi. o m3S[1 de ctan~ar(' er.\'f> să adrre 
bine la suprafaţa inLNionră ti ('utiilor şi la man
tall'lc cnblurilor s!i fie rrzislentă la at'ţitmea 
apei şi a produselor petroliere. "ă nu dt'll fnÎ
duuri şi să mI compromită etanşeitate:} dllJlă o 
funcţionare inddun/.!ntă. 

:!.t 3.lUi Cmplt'rra lreccrilor pentru ('abIud prin 
pereti întir7.id(jri de foc trcbllie să se fadl a:.tfel 
incit rlanşările respccU\'c si': reziste la prohrlc 
standard la !"rzisten\lt la for prc\"ă7.ulc.' pcntru 
ace~t tip de pef<,ţi. 

:U:l. i :Uonlar<,a cahluri lor tn tc,i -:i crHt:\le 

2.1 3.7.1 Tr\"ile m<,lalicc in carI' se mont<,ază 
cablurile trebuie sA fie bine prot<,jate rontra 
coroziu n ii dinspr<' interior şi exterior. 

Cap<,trlt' ţc\"i1or trehuie să fi<, <l!>lfel 
prelucrate. incit alund dnd se lrag- cablurile 
nu se d<,ll"rÎore:u:ă in\"t'1i5ul acestora. 

Cabluri!e cu nu'nla de plumb. fără 
in\'t'liş suplimentar prolc.'dor, nil se \"or monta 
in ţc.'\"L 

2.1 1.i. 2 Raza de indoire H\l tn'buie să fie 
mai mică d<'cit CE'a permi~ă [><'l1trll ('ablurile 
('II cea mai mare secţiunE' ce ~e montează in ţea\'a 
respecti\'ă (q,zi 2.1:t:l.16). 

2. 1:1.7.3 Aria serI iunii. formntă prin in~u
mMea arii lor sf'cţiuni1or lrnns\"l.'fsale .11(' hit\!
ror l'ahlurilor. determinatil dupii dinm\'trul lor 
n.:1<,rÎor. nu lrebuie "lI rie mai mare <le ,10()~ din 
secţiunea tralli,\"ersl,lâ a interiorului le"ii. 

2.1 3.7. ', T<,yjlt> Ir('bui(' !>ă Fie 1Il0nlalC' nl'Lfd 
indt in 1.'1('. ~ă nu se poală ~trÎng:t' ~pa. In cazul 
cind eslt" rH"c('sar. În ţ(',' i le I'cspt>cti\'e se pÎlt pre
yrden oriCiei! de \'enlilnrc pe dt po!'ibil in punc
leit.' cele mai de su" şi ('<,It> mai de jos, a~lrci incît 
să ~e asigurc () circulatie a aeJ'ului şi !->ă nu se 
producă condensarea \'nporilor. Orificiile in aceste 
te"i se "01' fnce numai in locuri\(- unde nu exi"tă 
pericol. de l-:\.plozie (le incendiu sau de inundare. 

2. 1a.i .ă Te\'ile trebuie să fie continui din 
pUllct de \'cdt're elcdric şi n1t'eanic ~i să fie bille 
fixa te, 

2. 1:l.i . f; Te"ile pentru montaren cnblurilnr in
!.lalalt.' de-a lun;:::u] <,orru!ui nn.\'d. In l'nre pol 
apăr('a ddecţiuni din cauza ddormării corpului 
nnvei, trebuie ~r:. aibă dispo~.iti\'e cort'spllfiză
loare de compensare. 

2.1 :1.11 {:on<,('tnr<,a ('ab!lIrilor 

2. la.U. l Cnpc1!'le d" c:'lh!u Cli izoln\ie din 
cauciuc cart' intră În in"lahqii ~i echipament 
trebuie să ~ibă o pr('!u('rare care să p('rn~ită un 

contact sigl1l' cu I)i\rţi\e eon dlldoare de curcnt. 
o E'tanşare cOJ't'spunzătoare care :!tu nu permită 
pătrunderea umezE'lii in interiorul <"Iblului, o 
prOIl'l'ţie m('canicl ('are sIi. apere cahlul ronlra 
delrrioJ'ărilor şi o protrcţie impotriva ''H·ţiul1iÎ 
aerului 'şi "nporilor de ulei. 

Coududonrrlt· rublului C:lre se leagă 
la lămpi snu !'ndinloal'(, ('It.'ctriec tre buie să aibă, 
enpetelc prf'lurrale a~trel încît să protejt'ze cablul 
impotriva Înl:ăIz:irii e"ce!>i"e, 

2.1:1.8.2 :'-lanlaua de prolt'c!ie a cablului care 
inlr5 Într-o inslalnţie trebuie ~:I pătrundă in 
intt'riol'ul npar:!lrltlr tcl puţin 10 Jl1m. 

2.13.8.:! Conel'lnr('a cnblurilor in locurile de 
l'umifitaţic tl'ebuie sti se facă în culii de d istl'Î
bulie cu ajutorul unor c\e!llt' , 

2.11, 

2. I U 

I~STAL.\TII ELECTRICE DE 
.\\'AHlE 

Sursrle dt· eut'r!lie r-! 1'l: lril',' de l\\'ari e 

2. t't.I. 1 Tonlr u[\wle tu et'hipnj propriu care 
nu !'inl p('evăzute ~ă s t aţioneze pt'rmanent. 
trl'uuie să aibă o !'ursă de ell('rgie eleclrică de 
avane. 

2.11. 1.2 Sursn de (,Ilngie cl('ctricn de avarie 
poate fi o batrrie de ucumulatonrt', un diesd
g('llcrntor snu o combinaţie din Mcsle două. 
Ln ntl\'('lc cu ZOI\1'\ de nav igaţ ie 2 şi 3 cu excepţia 
navl'lor de pal'age-ri cu o lungime mai Illare de 
2.j IIl, avind două sau Ulai mlilte !'ollrse de l"n('rgic 
('leclrică. indrpendenl(' una dintre aees!('U poate 
fi ('{lJlsiderală cu a<'ordul H.~,n. ca fiind sursă 
de ent'rgie cleclridl, de avarie. 

2. 11,.1.:l F iecare su rsă de ent>r,qh' {'I\?'cHidi de 
a\arie trebuie să asigure alim('lltart'a tuturo r 
rOIl:!tumalorilor necesari; navele din zona 2 de 
na\'igaţie pl" timp de 6 ore ~i pe timp de 3 ore 
pc na"ele din zona 3 de na\'igalit'. 

2.i .... 1.1• Pe na\'ele t'are au surse dt' ('nergÎe 
electrică In conformitnte rll 2,2.2,2. aC' lunulatoa
re-le lor se socotesc surse de ene rgic electrică de 
avarie dacă au o capacitate care a"igllră condi
liile pre"ăzute la 2.14.1.3. 

2.11,, 1..:) Dacă sur5,a de enngie electrică de 
a\arie e-ste un di('se! g\?'nerator. c\trebui(' să fie 
a$tfel ales, incit să nsigure alimenlarea indelu n
gat:l a tntnror consumalor il or care :!tint COI1('C
taţi la 1.'1. La aeest generator pot. fi conectate şi 
alte instalaţi i care nu fac part~ din insta l aţiile 
escn\iale dacă atund cind aCE'slea se cuplează 
nu dera njează [une\Îonarea normală a celorlalţi 
('onsumatol'i. 

2. 11. i .6 Dacă nn"elc de pasageri, rai cu late 
pentru un număr mai mare de 200 pasageri, 
:-:Ul'sa de energie elC'ctrică de avarie este \111 diesel 
g('n('rator, trebuie să. se folosească o baterie de 
ac"mulatoare ca sursfl de avarie de scurtă durată. 
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Capacitatea acestt'i bateri i de acumu
latoare trebuie să asigure fără Încărcare supli
mentară şi fără scădt'rea t ensiun ii la borne sub 
0.9 din tens iunea nominală: 

.1 a limentarea iluminatului de (lyarie 
timp de cel puţin 30 minule; 

.2 alimentnrca felinareJor, .. ml';ă nr-stă-
p înă pe manenă" pc Iimp de cel puţin 30 minute; 

.:l alimenlareu semnalizării de :!larm ă , 
dacă nu ex istă o baterie (le 3eumtJlatoare !'ope· 
eiz.1ă şi a semnalizării de ~\Yertiz3re pentru pomin .. a 
mijloac!.'ior de stingere volumetrică a incendiului 
pc timp de 10 minute, 

2.14.1.7 Sistemul de înl'iircarc :t baleriilor 
de acumula loare t. rebuie să fie ewcutat astfel 
încît cont'ctarea bat eriei In. reţeaua de avarie să 
s(' facă ch iar dadi baleria se găseşte la lneărcare. 

2.1-1.1.(1 Pe nayt'le de pasagcri, in co mparti
mentul maşini sau 1" pC',>tul central de comandă 
(dacă există) preferabil pe tabloul principa l df' 
distribuţie, tl'rbuie să se afle un instrument carc 
să atragă atenţia. nsupra dcscărcării oricărei 
batt'l'ii de aculllulatoarc care este sursă de ener
gie electrică de avarie. 

2. 1"-.1.9 Sursa de en('rgie clt'dri ră de av:::.rie 
trebuie să aibă protecţie numai la scu rt circuit. 
Dacă sursa de aV:lri" f'ste \tn gcnerator, se rr-co
mandă !o.ă se folos("aseă un sislem dt' sl'mnalizflre 
a suprasarcillii, 

2. H.I. IO Timpul de cuplare a diesel-,geIH'rato
rului de avarie la b arele tabloului de distribuţie 
de avar ie nn 1l'cbuif' să depăşea5că 30 s după 
dispariţia temiunii de la barele tahloului prin
cipal de distribuţie, 

2.11.2 I nl'ăprrea su rselor de f'ncNJit, {'lee~ 
trie i de a \'nric 

2.1,0:.2.1 Diesel gt'neratoru l de avarie, împre
u n ă ('u labloul de distributie de avarie si hntcria 
tic actlmulatoare pen t ru' alimentarr-a' electT'o
mCJtorulu i de pornire a molorului a,grC'gatuhli 
de avnrie, trebuie să fie mo n lnlc in aCl'easi il!-

c!ipere, . 

Dacă sursa de :l\'arÎe este 1) batcrie 
de acumulat oare, atunci acest.a ~i tabloul de 
db.trib uţie de avarie 5e vor rnont':\ in îndiperi 
diferite. 

2.1-1.2.2 Incăperr-a surselor electrice de "variI' 
trebuie sa ~e găsească dN!~IlJlr<l pUIl!ii pereţilor 
('tanşi , în afara compt1rLimcntulni !;la!)ini ~i i .. 
pupa peret elui de coli7.iunc. 

Ieşirile din n{'.e~te inc5p(,ti trebui;.> sfl 
dud. {lirect,pe,pun t ca de:s,shisă , Bateriile de acu
mulatoare md!cate la 2, t2, 1.4 pot fi mont<:te 
in compartimentul maşini a~tfel incit p .. rtea 
lor superioară să se găsea scă cel puţÎn ma i sus 
de paiolul comparti mentu lui maşini. 

2.14.3 nistribuţia cner!Jici electrice de la 
sursele de :l\'luic 

2.H.3. 1 De la barele tabloului de distribuţie 
de a\'arie alime ntate de generatoru l de avarie 
sau prin transformator trebu ie sa primească 
a!imejJtuea pc circuite separate următorii ('on
st: mat ori : 

.1 tabloul de iluminat de a\'a ric; 

.3 

. 1, 

tabloul de semnalizare de alarmă 

tablolEl luminilor de navigaţie; 

luminile "n"să nestăpină pe m ane\'ră" ; 

.J fclinarelc pentru semnalizare de zi; 

.6 dispozitiwle de porn ire de j" dis-
tanţă a mijloacelor \'olumiee de stif!gere a in
cend iului; 

.i semn:!l izare pre\'ell ti\'ă in legătură 

cu J:0!nirca sisLemului de stingere \'olumetrică 
fi incendiului; 

.3 acţionarea electrică a pompe i de in-
cendiu de a\'arie. 

.9 acţionarea electrică a instalaţici de 
guvt'l'nare; 

.10 tab!oul radiostaţiei şi a radiogonio-
metrului; 

. 11 llcţionarC'a electrică ~i a ~istemulu!, 
de l:omandă n sem nalelor aCllstice: tifoane, 
:-.in'ne, fluiere etc. 

.12 sistemul de comandă la distanţă a 
mo toTului principal; 

. 13 at'\ionarea !'leclrică a pompei de dre-
nare (la navele de pasageri). 

.11 alte sisteme a căror funcţionare \'a 
fj recunoscută de R.N.H. ca necesară pentru 
asigurarea securităţii navei !)i a oamenilor ce se 
găsesc pe ea , 

Dnrrl t abloul de di!o.trihll\iC' e:-.!c ali
mentat tlintr-o hnterie de aeu mu latoa re. pe 
circuite (fi(!t'\'(' ) separate trebuie să fie aJimC'nt&ţi 
consumatorii de la .1, .2, .:;, .70, .::J, .7 !)i, de ase
mene;), semnalizarea de incendiu. 

ln c:"zul dnd se utilizează 1111 pl!pilru 
de comandE :l navei cu un echipament de distri
bupe încorporat !)i care este alimenta t pe un 
fi:der de la tnb!oul de distributie de a\'arie se 
prnnite ca de la ci ~ă se alimenteze consuma torii 
de la .2, .3 , . '" . ::i şi .11. 

2.1 ~.3.2 Cuhluril(' circuitelor de avarie tre
buie astfel montalc, incil În cazul pătrunderi i 

apei in încăperile ce se găse5c mai jos de puntca 
pereţilor etunşi să nu se producă det.eriorarea 
sursei de avarie care alimentează consumatorii 
de deasupra acestor punţi, 
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2.11,..:1.:1 In circuitele electrice al(' iluminatu
lui de avarie nu trebuie să se monteze nici un 
fel de întrerupător pentru conr-ctarea şi deco
nectarea diferitelor Jocuri de lampă. Aceas.tă 
cerinţă nu se aplir-ă in cazul in care tabloul ş i 
reţe:llla se folosesc în mod normal pentru Hu
minatul principal. 

1n timoneric se \'a mont.a un inlrt'
rupălor pentru dt'conectarea iluminatului de 
avarie. 

2.H.:V. Ht'\caua de iluminat de avurie poale 
fi comună cu n'\eaua de iluminat principal. 

2.11,. . " Iluminalul de nvarie 

2. 14.1. t :'>lIl"sele de energic electrică de avarie 
şi sursele de 8Yarie de scurtă durată trebuie să 
alin1l'utt'ze locurile de lampă cu lămpi Cll incan
descf"nţă care pot fi combinate cu lămpi luminis
cente pentru a se asigura intensitatea luminoasă 
conform eli 2.1 ·1.4, 2. Corpurile de iluminat trc
buie monlall' pf"ntru iluminarea următoarelor 
locuri şi spapi: 

.1 locurile de imb~rcnre şi lăsare la 
apă a hăreilor de salvare şi. de asemenea, spa
ţiile din afara bordului in locurile de lăsare la 
apă a hărcilor; 

-J locul de păstrare a plutclor de. sal-
vare şi locurile lor de lăsare la apă. 

.;J lrecerile din încăperi le de loc.uit pină 
la bărcile de salvare; 

•. { iesirile din indlprrile tomune in ('.arc 
la un mome~L dat se poate ana llll număr mare 
de pasag{'ri sau echipaj, şi de asemenea. încăpe
rile pentru ,)dunarea pasageri lor şi echipajlliui 
în timpul alarmei; 

.5 indicatoarele p('ntru icşirea p(' puntea 
hărcilor in caz de alarmă; 

.6 compartimentul maşini şi ieşirile sale; 

.7 indicatoarele de nivel ale apei şi 

aparatele de control ale căldărilor; 

.11 incăperea diesel-generatorului de a\'a-
de; 

.9 plirlile din faţă şi spate ale TPD 
şi tabloul de distribulie de avarie; 

.10 post.urile de comandă ale masinilor 
principale.; 

.11 timonerie; 

.12 posturile cu cchipamcnt şi hidranPi 
de stins incendiu pe navelc de pasag('ri. 

2.M.".2 Valoarea ilumină!'i i îluminal ului de 
avarie, În indiperile şi locurile În care !,c g=I;;CSC 

instalaţiile enumerate la 2.14.4,1 trebuie :,ă fie 
cel puţin 10% din valoarea i luminării i!ulp.ina
tului principal (\'ezi 2.9.4), 

Se admite ca, in compartimentul ma
şini, inten"italea iluminatului de avarie să fie 
G"~ din iluminalul principal, dacă sînt prev&zute 
prizc. al imentate de la reţeaua iluminatului de 
avafle. 

Iluminatui căilor de evacuare a oa
menilor din încăperile de locuit spre puntea băr~ 
cilor trebuie să fie d(' cel puţin 0,2 Lx. 

2.lI,A.:I Fiecare loc de lampă şi duliile lăm
pilor de avarie, la lămpile combinate pentru 
iluminatul normal şi de avarie, trebuie să fie 
marcate cu linie de culoare roşie. 

2.H."'." La navele de pasageri timpul de 
conectare a iluminatului de a .... arie la sursa de 
energie electrică de scurt1\. durată nu trebuie să 
depăşească 7 s. 

2.1:l DISPOZITIVE DE PROTECŢIE 
CONTRA DESCARCARILOR ELEC· 
TRICE. 

2.1;).1 Toate navele de pasageri şi navele 
petroliere. pretllm şi toate celelalte nave la care 
extremitatea superioară a catargului ~au a ori
cărei alte părţi a naHi se află la o Înălţime mai 
mare de li m de la linia de plutire la pescajul 
minim trebuie să fie protejate împotriva trăsne
telor. 

2.1".2 
astfel: 

Protecţia contra traznetului se face 

.1 dacă corpul nuwi şi catargul sînt 
excculal.(' din metal şi au un contact electric 
si~ur intre de, iar pe virful catargului metalic 
nu există niei un fel de instalaţii electrice sau 
l'lcttronke. se consideră că acest catarg este 
protr-jat suficient impotrh'a trăsnetelor; 

<) dacă corpul navei şi catargul sint 
excculate din me.tal şi au contact electric sigur 
intre ele, însă pc virful catargului metalic este 
mont.ată o instala\Îe electrică sau electronică, 
atunci pe acest catarg treQuie să se monteze un 
paratrăsnel a\'Înd un contact electric s igur eu 
catargul şi aşezat cu 0,3 m deasupra oricărei 
instalaţii ce se găseşte pe virful catargului; 

.:l dată corpul este dintr-un matcrial 
ncconduclor iar calargul este din metal, trebuie 
să se prcvadă o placa de legare la pămînt. iar 
catargul trebuie să se lege la această placă. Dacă 
pe vîrful catargului sînt instalate unele piese 
ale instalaţiilol" electrice ~i electronice, trebuie 
să !'oe Illonleze un paratrăsnet care să fie cu cel 
puţin 0.3 m deasupra oricărei instalaţii ce se 
găse~\e in vîrful catargului; 

.1 dacă catargul este din lcmn sau 
dintr-u n matcrial neconductor, trebuie să se 
monleze un paratrăznet care să fie cu ccl puţin 
0,3 m deasupra oricărei in!ttalaţii ce se găseşte 
pe virful catargului. 

Acest paratrăznet trebuie să fie legat 
cu ajutorul unui conductor cu corpul metalic al 
navei sau la placa de legare la pămînt da,că cor
pul cste dintr-tIU malerial neconductoL 
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2.15.3 Para trăsnetul trebu ie să fie executat 
dintr-o bară cu diamelrul de cel putin 12 mm. 
Ca material dc execuţie a acestuia sc pol utiliza: 
cupru. aliaje de curpu sau oţel rezistent la <:01'0-

ziunÎ' iar pentru catargele din al iaje ce aluminiu 
pnratrăsnetul se execută din aliaj de niuilliniu . 

2.1 :J. ~ Conduclorul cle legălură trebuie să 
fi e executat dintr-o sină. bară sau conductor 
mullifilar. ~l ateriallll' dintre care se ('x('cută 
pont<, fi cupru, aliaje de cupru sau oteL 01elul 
trebuie să fie protejat in mod corespunzător 
('ontra coroziunii . Aria secţiu n ii condudorului 
de cupru sau din aliaje de cupru trehuie să fie 
d(' c('1 puţi n 70 mm~, iar a celui de o\el de ce I 
puţin 100 mm 2. 

2.15.5 Conduclorul de legi'ilură trebuie Illon
tr,tin exteriorul catargului ş i al suprasll'uctur ii 
nasei, pe cît posibil fără eoturi. Coturile. dacă 
există, trebu ie executate cu rază de t'urbură 
cît mai mare. 

~.15. lt Conductorul de h'gătură nu trebuic 
să treacă prin locuri cu pericol de explozie. 

2. 15.7 Pe navele cu corpul din materiale 
lH·condnciitoare. ca legătură la pămînt se poate 
~liliza o tablă de cupru eu o grosime de 2-S mm 
şi o arie de cel puţin 0.2 m2. Priza dc pămînt 
trebuie să se fixeze la corpul navei mai jos de 
lin ia de pescaj minim. 

2.1 5.8 Pe nanle cu corpul comb inat din 
metal şi materiale lleconductoarc, ca priză de 
p1imint se pot utiliza ['lărţile melalicc care sint 
lmcrsc in orice s ituaţie. 

2.15.!J Trebuie să se prc\'adă o ins talaţie 

corespunzătoare care să asigure kgarca la pă

mint it para trăs netului s.au a corpului na\'{·i la 
priza de J1ămint de la mal a lunci cînd n:lsa se 
găseş te pe dac sau pe cală. 

2.1:;.10 Legătura intre conductorul paratrăs

netului şi priza de pămînt trebuie să se facă prin 
sudare sau cu şuruburi. Clemele şi şuruburile 

lrebuie să fie executate din cupru, aliaje d(' cupm 
sau din o\el protej<1t în mod cOl'espllnzălol' ('011-

tra coroziunii. 

2.1 5. 11 In cazul in care se folose!)te 1mbinu-
rea cu şuruburi. suprafaţa de contact intre ('011-

duetorul paralrăsnelului şi para trăsnet S<111 cu 
priza de pămînt trehuie să fie de rcl puţiu 100 mm2 

pentru cupru şi aliajelc sale şi 1000 mm 2 pentru 
oţel. 

2.15.12 Pr'rlile llletaJiee eare se găse~c in 
apropierea conductorului de legare la pămint 
trebuie să fie legale la păm!nt dacă nu se găsesc 
pe construcţii care au legălură Cli pămintu! s~u 

nu sint le-gale Într-un all fel tl! corpul met::llc 
al n3ye i. 

2.IG CEHINŢE St;PLl~IENTARE PEN
TRU ::-;:\VELE PETROLIERE 

2.llt.1 [erillţc !Ienerale 

2 .6.1 1 C('rinţele acestui capito l se rdcră la 
echipamentul electric al nuvelor petrolier(', des
tinate trnnsportullli Ikhidelor cu temperatura 
dc explozie de tjO~C şi mai joasă sau pentru 
transportul Iichid('lor ClI tcmprralura peste GO°C, 
a căror preîncălzire trebuie să se facă pînă la O 

t<.'mperatură sub temperatura dc explozie a ya· 
porilur de maximum 15°C. ~i sînt suplimentare 
cf'l'inţelor cuprinse in celelalte diyiziuni şi capi. 
t alc din prezenta parte a TIf"guliJor. 

::!: . l {;.:! Sistcmc de disl l'ibn!ie. 

2.1 6.2.1 Pentru distribuţia energiei clf"drice 
se admite doar utilizarea urmăloarelor sisteme: 

. 1 ]ll.'ntru <"Uf('nt continuu, s ist emul cu 
doi conductori, izolat; 

.2 pentru curent nILernali\' lllonofazat , 
sistemul cu doi conductori, izolat; 

. :~ pentru curent alternatiy trifazat, sis· 
temui tU trei conductor\. izolat. 

:!.l lt.2.2 Se admite utilizarea co rpu lui na\'ci in 
distribuţia cnergiei electrice numai pentru ali
menlarca următorilor consumatori, in condiţiile 
În care aceştia sînt utiliz<l\i În a fara spaţiilor ş i 
incăpt'filor cu pericol de explozie: 

. 1 sistem df" protccţ.ie cI(' currnt anodic 
]l{'ntru produqia exterioară antieoroz iYă a cor
pului; 

.2 sistem de control şi măsură a izolaţiei 
:pre"ăzut la punctul S.2.2A. 

.3 sistem de pornire rleelrkă SUll aprin-
dţre electrică a motoardor cu nrdt're i n ternă . 

·2. 16.3 T n~tahlrt':t ca hlurilor 

2.1 6.:U In spatiile ş i in că peri le cu perieol de 
explozie se admite numai ins talarea eablurilor 
aferente !'rhipumentu!ui electric instalat in aceste 
inl.:ăperi şi spaţii . 

~e admite montarea t!(' ('abltlri de 
l('gătură prin încăperile men\ionate În condi\iile 
Îndeplinirii cerinţelor de la 2.16.3.2 -2. 16.:1.8. 

2.Hi. :l.~ Cablurile monl.ate in spaţiile şi incă-
JlU'ile cu pericol de explozie tr('buie să aibă : 

.1 un blind<lj metalic sau o impletitură 
de I'uanar('. acoperit ('I! un îl\\'eli~ de protectie 
nemetalie, sau 

.2 un lJlYl'liş de plumb cu ti protrcţie 
mctalică suplimentară, sau 

.:~ l!n in"c1h de C,lIjlru sau de oţel inoxi-
dab il (numai J)('ntru cablurile cu izola\ie minerală). 
2.U;.!l . :~ Cr!hlurile care trec prin Încăperile şi 
spa1iile cu pnicol dr explozie, trebuie protejate 
împotri"3 detcriorări lor mecanice. 

..., 

< 
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2.Hi.:1.1 T oate ecranele, p recum şi implditu
riie (!in metal ale cablurilor reţelelor de alimen
tare a motoarelor electrice şi a r('lelelor de ilu
minat.. care trec prin încăperile şi spaţiile cu 
pericol de explozie sau care alim('ntează echipa
m('nLul electric, instalat în aceste încăperi. t rebuie 
să fie legate la pămînt cel puţin la ambrle capele. 

2. 16.:1.::; Pentru cablurile supuse corodării tre:
buie să se pre\"adă peste ecrane sau impletiturHe 
mecanic(' o acoperire n~m('talică carc :,5 le pro
tejeze impotriya coroziunii. 

2. ](i.:Ui Cablurile supuse acţiunii produselor 
petroliere, YaporiloT de ulei ~au gazelor. t rebuie 
protl'jate prin mantale corespunzătoarC'. Aceste 
cabluri trehuie să aibă un Îll\"t'liş elanş la apă 
şi ulei. 

2.16.:1.7 Cabllll'ile circuilelor cu protecpC' in
trin,,('eă se \"01' utiliza doar pentru un singur 
echipamcnt şi se \"01' munta separat dc celelalte 
cabluri. 

2. 16.:1.8 Ca hlurile in"talaţiilor l'lrdl'icC' por
tabil(', cu f'Xcepţia cahlllrilor J'e!elelur ('e nu 
prezinl5 pericol producE'!"c de scintei, nu tr<'buie 
să tread-, prin înt'ăperilc ~i spaţiile cu pericol 
de explozie. 

2. 16.3.1) Cnblurile care "e montează pe punţile 
de trec;('f(' trebuie ~ă fi(' <lmplasate in canale sau 
1ubulaturi corespunzătoar('. 

2.16/. Instalarea echillamentulai eJet·tric in 

Încăperile ~j ~p:lliile (' U pericol de explozie 

2.16.".1 Instabren echipameoLului l'lectric in 
zonele eu pericol d(' explozie nu este prrmisă, 
cu execpţ i a dispozitiwlor indicate mai jos, in 
execuţie antiexplozÎ\'ă: 

. 1 corpuri de iluminn t ~i ft'linare de sem-
nalizare czeculate ('U protecţie prin cap!;ulare 
presurizată (Exp), cu protecţie prin cansulare 
:mtid('flagr •• ntă (Exd) sau Cll siguranţă mărită 

(Exe); 

.2 cutii de conexÎt:ni eu !'>iguranp mă-
rită (Exe) sa u eu protecţie prin capsulare an ti
deflagrantă (Exd); 

.3 nparate de conlrol, reglarI', t~lecom an-
dă ş i telecomunicatii cu siguranţft intrinsecă (Exi); 

.1 motoare electrice CI! siguranţă mărită 
(Exe), cu proiecţie prin capsulare anUdefiagra ntă 
(Exd) sau cu protecţie prin capsulare presurizată 
(Exp). 

2.HUi 
eXIJlo:.-:ie 

lue[lperile ~i ~pa!iiie {'u pedeol de 

2.HUU Inci!perile şi spaţiile cu pericol de 
e,xplozie ale nave\or petroliere sint: 

.1 compartimentele ~i i.rlncur:\c de marfă 

.2: coferdamurile şi alte Încăperi Înve 
n nte cu cf\mpartimentele tancurilor de marfă 

.3 încăperile pompelor de mrlrfă. 

. ''0 spaţ iile închise sau semiinch ise 
deasupra punţii eompartimentelor şi tancuril 
de marfă, care au pereţii deasupra sau la nive l 
pereţilor compartimentelor ş i tancurilor de marf 

.5 încăperile inchis!' sau -semiînchise ca 
se află direct deasupra incăperilor po mpel 
precum şi deasupra coferdamurilor yerlicale ar 
acente cu comparlimcntrle şi tancurile d(' mari 
dacii. aceste,a nu sint despăr!ite printr-o pur. 
('tan~tI la gaze şi nu arC' \"('nlilaţie forţată; 

.6 alte spa\ ii şi in('ăper; decît coferd 
murile, adiacente şi mai jos decît partea de s 
a eomparlimentrlol' ~i tancurilor de marfă; 

.7 spa\iil(' şi încăperile semiînchise 
pe puntea desch isă pe o rază de 3 m de la gur 
dc "izită, chepeng'urile şi alte desdhdrri neye 
tilate ale comparlimentelor şi tanturilor 
marffl ~i ('xlrelllitflţilc tubulaturilor de mar! 

.8 spa \ii le de pe puntea deschisă dt 
supra comparlime n telor ~i tancurilor d e mar 
(inclusiv a tancurilor de balast folos ite ca ta 
curi de marfă) pe toată I ă timea navei si la :{ 
spre prova, .~i pupa pî nă la' o înălţime 'de 3,4 
deasupra puntii; 

.9 inc5perile de s\.OC:1re fi furtunuril 
(tubldaturilor) de încărcare; 

.10 Îneăprrile închise ~ i se miil1chise c: 
<lU o iC'şire dire('ti\ sau alte deschideri Într-ur 
din spa ţiilc *i înc5.pE'fiie men~ionate mai sus ; 

.11 încăperilc ş i spa ţi i l e de deasupra I 

ferclamuri lor ~i adiacen\.c cu compartimenb 
tancl\l"ilor de marf5. in afara celor separate pr 
pereii şi punli ('[anşe la gaze ş i ulei, ventil~ 
corcsfmozătnr ~i care au Întrarea de pe punt 
artntă m<li sus; 

.12 Încăperile in care se află motoar, 
clectrice ale pompelol' de marfă ş i de cu ră ţ 
(drenare), care se află deasupra Încăperilor po 
pe~or. 

2.16.:;.2 Cbd puntea t<lnculu i de marfă 

întinde pină 1:1 pl' retelc frontal al încăperilor 
locuit. încăperile enumerate la 2, 16.5. 1.8 
stabilrsc pornind dl' la faptu l că înălţimea ran 
tra nsversale ('!>t.e cel puţin egală cu inălţim 
ramei de bord care previne scurgerea măI 

lI('hi,!" de pc puntea na\·('l. tn acest caz se C( 
:;ideră că zon:. per:culoasă se in tinde pe o el 
t:lnţ:i de 3 m ia !'>patele: peretelui despărţitor. 

2.16. :-;,:1 Jncăpt'rile ampla;.;~\te sub pu ntea pr 
cirală şi aYÎnd ieşiri sau alte desc hideri dire, 
spre spaţiile de pc jltmtca principală indicate 
19.2.:·t 1.9 nn SI:' considerft cu pericol de ex pl o 
dacă se pr;:!văd uşi corespunzătoare d :lble. etal 
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la gaze. cu autoinchidere. care formează o pl'rdea 
de aN amplasată in ar~ra spaţiilor cu pericol de 
exp lozie. 

2.1G.1i E l· hipamen lul d ('Clrie <l in in e;l pl' rile 
~ i l!' jllk ţ îi ll' cU Ill'r it'o l d l' f'x plo7.i l\ 

2.1 1).6.1 !\u se adlOitC' instalarNl echipamen~ 
tului electric şi a cablurilor in compartimentel" 
şi lan cu riie de marfă cu exceptia <1ispoziti\'('lor 
cu s iguranţă intrinsrcă (Exi). 

2.IIi.li.2 Xu ~e admite inslalar('a C'chipamrn
tului electric in coferdamurile care separă COI':1-

partimentf'le şi tancurile de mnrfă cu excepţia 
următoarelor: 

.1 
(Exi); 

_2 vibraloardc sondelor ulLrason şi ta-
blUrjJ(· acestora in COllfurmilnlf' cu rHin\l:'lc de 
la 2.4.~.ti partea a '\:-a "Echipalllenlr de na\'igalie 
şi mijloace ~c semnalizare" din Hrguli p('lItru 
clasificarea şi ccn~truclia n:welor de lHt\'igatie 
inlerioară; 

.:1 cabluri alC' instnl::ljiilor de protecţie 
catodică CII curenl ap!ieat pe litru protecţia cor
pului navei, pozal{' in Ir-vi de oţe\ rrzislent la 
corOziunc ayind l'ollt'xiunil{' dinlre ele {'bnşe la 
gazr. pină la puntea princip:1Iă. 

2. JG. fi.:l In Îneăpcriie Îndirale la 2.l!i.5.1.3 se 
pot instala numai; 

. 1 
2.1-1; 

echipamentul eleclric indical la 2.IG.Q 

.2 iluminatul can' se \'a execula cu aju-
tontl Iărnpilof ali!nenl:lte pt· cd puţin 2 t'Îrcuite 
protejate cu si,quranţc şi avind inlJ'erupătoarc 
carr. inlrerup toate fazc\t' sau top polii. n!nplasaLe 
In afara ineăperilor şi ~pal i il()r {'u Jll'l'icol de 
explozit'. S<, admite următoarea executie: 

- iluminatul ('U ajutorul eorpllri[ol' 
de iluminal in execuţ ie normală instalate in 
a(ar.;l încăperilor şi spaţiilor cu pericClI d .. explozie. 
prin gcamurile montate in peretii san punţile 
etanŞ(', la gaze, cu eondiţia ea ele să nu rt'ducă 
rez iste n ţa. etanşeitatea In gaz şi foc a acestor 
pereţi şi punţi; 

- eorpuri · de iluminat În execuţie 
anliexplozh'ă cu prntl'clie prin eap:wlare pre
surizată (Exp) sau a n lideflaJ.':antă (Exd) ale căror 
cab luri trebuie protejale contra deteriorări lor 
mecanice cu ajutoru l unor prolecţii mel:diee. 

.:1 trecerile cablurilor, motoarelor elec. 
trice pentru acţ ionarea in .. talaiiilor ampla'iale 
in incăperilor pompeJor. trebuie să fie instala le 
in inc~perile vecine celor cu pericol de explozie. 
Pen t ru arborii care trec prin pereţi şi punţi se 
\'01' prevedea treceri el3nşe la gaze. :\Iotoarele 
electrice trebuie dotate cu d ispozÎlh'e de decu
plare de la dista n ţă. care :-,ă se afle in afara Încă
perilor unde sÎnl instala le motoarele şi deasupra 
pu n ţ ii tancurilor . 

2,1 G.G.{ 
2.16.5.1.4. 
doar: 

'n spa!iil!' şi incăper i le enumerate la 
2.1G.0.1.5 şi 2.W.5.1.U se pot in sta la 

. 1 inslala\iile in cxeeu\if' antiex p l oz ivă 
(:u siguranţă intrinsecă (Exi); 

.2 ('orJluri de iluminat in f'xecu ţ ie a nti-
t'xplozi\'ă cu proteciie prin capsulare presurizată 
(Exp). ca.psulare antidefl3j:/ranLă (Exd) sau cu 
~iguranlă mărită (Exe), a\'lnd intrerupătoarele 
amplasate În afura Încăperilor şi spaţi ilor eu 
pericol de e:\Jllozif'; 

.:1 trasee d(' eahluri. 

2.16.6.:; In spaliile şi incăperile indicaLe la 
2.1ti.3.1.6 !>c pol in!ilala doar: 

• 1 
6.2: 

echipamentul electric indicat la 2.16 . 

.') corpUrile de iluminat În execupe an ti -
exploziYă cu protecţie prÎn capsulare presuriz.ată 
(Exp) sau capsulare alitidefiagrantă, alimentate 
pe cel puţin două circuite protejate cu s iguranţe 
ş.i aYÎnd intrerupătoarc care intrerup toale faze le 
sau tuli polii, ampla!>ate în afara ineăperilor şi 
spaţiilor cu pericol de explozie; 

.:1 trasee de cabluri. 

2. 1G. ti.1i In spuţiile şi Îndiperi le semii nch ise. 
ind:cnte la 2. lU.5.l.i se pOL instala doar: 

. 1 
2.IG.4; 

echipamt'ntul eledrie enumerat la 

tras('clc cnblurilor, canale sau tuburi. 

:!.1Ii.6.'i In spaţiile indicate la 2.16.5.1.8 ~i 
2.16.5.1. 10 se put instala doar: 

. 1 echipamentul clectric ind ical la 2. 16.4; 

.2 tr[lseele cahlurilor, cnn[lle sau tuburi. 

2 . 11 • .1 •. 8 ln in61perile şi spapile indicate la 
2. W.5.1.11 se pot inslala doar: 

.1 corpurile de iluminat in execu tie anli-
c:\ploz.ivă cu prolecţie prin capsulare presurizatâ 
(Exp), capsulare antidefl'igranlă (Exd) sau tU 
~iguraniă mărită (Exc); 

'1 alte echipamente electrice care in 
condilii normale de exploatare nu crţează a rc 
şi nu au suprafeţe care se Încălzesc pt'ste tem pe· 
ralurilr admisibile; 

.:1 alte dispotilh'e cu siguranţă mă rită 
(Exe). ,'entilate sau ~l.\'ind gradul de protectie 
nu mai mic de Il-' -;)5 ale cliror suprafeţe nu se 
incălze~c pest" lemperaturile admisibile. 
2 .IG.Ii.!1 in inc;;'perile indieate la 2.111.5. 1. 12 
se pol instala doar: 

. 1 corpuri de iluminat in execuţie anti-
explozi"ă el: protecţie prin capsulare pre,sur izată 
(E XP). prin capsulnre antideHagrantă (Exd) sau 
cu ~iguranţă mărită (Exe): 

,/ 
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.2 alt€' ('c hipnmenLe eledrice (':11'(' nu 
rH'c;}ză arc in ('on di\ii normale de l'xplo:ltare şi 
c ar c nil au !;upr<lfr\c carc se inră1z('sc JwsLc teUl
peratllrile .:.dmisibilc; 

. :ţ alte jnstal~lii in e:-..ecll\ic ('II ~i;.rur2.nţă 
m ări tă (E:,,!'). \"C'ntilatc sau cu corpul adnd IIIl 

grad de proiecţie Ou mai mic de \1' -.-).), ,uprr:
fc \l'\c tăruin nit se inciJ.lz('S{' pln[( In t cmpt'ratu r i 
periculoa~{·. 

Daei! 'lI11pl'lsare[l ~i ~,rudllra lI!căp{'ri 
fac posibilii ,u'ulllularc<l de amestec exploziv de 
vapori. g<lze sau p raf {'U «l'r, LreLlde să ~(' ]1r('\,:1(\[\ 
o nOlilt'tit' ('f:cknHi. 

2.1(;.(;.1 II T!"f'hllk să :;;e :lihă in \('(\(.1'.' pMihili
ta!l'a form[:rii unui mm'slt'c (''''plozi\' dl':.{nzl' rtl 
.wr in timpul ir~ci\rdiril li,;llfii, .ln:l::lsthrii "i eva
cuării gnl.l'lor eu m:jloaet' lll"c:mÎc(' (jîn('oio de 
inl"flpcrilC' ",i -.ratiiJt, jl\,lk<,tc la 2.1Il .:l.1-1O. 

Eehipan"'l'nito1 ('!:o("!rÎ{" ('arl' jlo:·.(' ft:n(' -
1ion:l in liilll'ul c'jlt'l'a\iil(;l" dl' lllr'i sw;. ~!\!i{'rl 
,"înduri. corpl!:,i (1(' iln:nin:1t. et']lÎp;lml'ntul !'!cctrie 
din aripile tÎn'(j:lcrit"i. de. L!chuj{' o.;i; uib:, o 8,,~ 
!1l('lIea cnn,.,irttq;(' illct ~r\ nu ("\'("('ze a:r "rt'l ":;eln
tei iar sl1pruft',':k Ipr ~'[l Jl'1 ~(' inc:dl.(t,~e.'i F6!e 
1l'llqKl"n\ul;I., I{hni~ibil(' in ri:nFlll fUl"\il)n:1rii 
I!on!wlc. 

2. ,. 

2.li .1 

CF.F.I:\TE Sn'i.J:\IE:\T.\l-1!: PE:-=-
TrH I:\~I_\r.,\r!lLE }:!~lU)H1Fi 

C·: 

~ . li.i ,! C(""Il:,_'lt- '1~{' • .;!ui c:"!pil"l se :'plid"\ 
in!-;!::Iaiijl! r ,·l"d!·i("l' . i' j l-'f!if!tii: '1" lr i '':''1"Hkc 
("]nsih'ult' ~i l~prf'~;,:i:' i: 1 u~llbl"nL ". C~;'!n

IrI.' dl' ::~ :":.1 l:J. 2,;). 

2,17.::: 

~.17.:?i .\t"li"nflriir- "i(dri.;-;' "!,,, in<;lalaliilur 
t"rj,(oriil('c In :)t,je ~ă fl('- "iimr·lb.!r \1" dr~I:'tc 
~cpuI'[!lt' de ]01 l<lblOt,] dr- d:~;rilH!\i(' ,1 i.f!~L,,:a

ţiilnr frig'nrifice . 

":.' ~Hln!i! l' ;\;;l:ll11tnn'1! 1::<,1"0:'1'10. t'OI\~
pr<'<;oarc!e!" d:red dt, ln TPD, \'n,tilahf!;'de de 
rlit'ire pot fj ;\!i!!ir-nta\c dl' la iahln:d de rli-;l. ibu ţi e 
al bslalaţid frigorif it,t' ~al' (;C' la alt tC!~ lou d~ 
di~tribuli(' :dim('llttll direct de la lahhlu! princi
pal de diLrihu\ie, fu ode," contiiţii de ali:ll('ntan~ 
lrf.'b\:ir ~ă ~c rc :-pel"le ':oJ:cliţia {'a ;Il'hol~flrile 

in~tahl\iei frigoli:;c(' ~:I se dc('on{'t"t;,>z{' iI: ultima 
ill~,tanFi. în ("aZlll sUl~rainrl-r.::urii gen('rdoarrlM, 
Yrntila,ia tle anu·j(' lrrbui!: :l!imenta~;1 pe Uil 
d ,·('tlÎl separat de la TDP dau de la lin tabiou de 
dislribu\Îr, a]il)1enLal din·tt d(! la -rO!), 

2.1i.2.2 La utilizar('a nge-ntulu i frigorific din 
grupa a I l-a in eonformitat\;' cu tab . 2.2.1 partea 
:\-XIT ,.Instalaţii frigorifice" din Regulile pentru 
\ lasifil"are<i şi rO!l!;lrl1cţia na\"e1or mnritim('. trc-

hnic sii se pre\"adn o in stnlaţ le pe-ntru t!ccon('c
tare-a de la dislanţă n tabloului de disl.tribu\Îe 
<J Îlistalat iei frigorifkc astfel: 

.1 de la lo{'ul perm:~nent de coma ndă 
at in~lala\i('i frigorifke din indiperea 1Oa",inilor 
frigorif ice; 

.2 dintr-un loc in afara spa1 iu lui in care 
~.l' pol prodhee infNt5ri cu agellt frigoriric din 
g-rapa 1 i in r:1/,\1I unei ay~rii în ineăperea maşin ilor 
Irigorifico:'; 

,:t din afară, in apropierea fiecărei il'siri 
tIin indiperN\ lllllsini!or frigori fit·(,. 

.\pnr:ltaju! penlru intrcrnp{'r(':t de 
'l'-arÎo.' de 1,1 dis ll~nţă trebu ie s[\ fil' :lstfd IllOlll,tl 
indL Si"l nu PO<!.l~l fi acjional in mod inlimplălor. 

2. I i".:!.:j Di~po7.iti\"cle pcutru deconedarea de 
a\":1I'ie de In dislanţă 1l tabloului de clisLrih u\ie 
:d in~["laţiil()r f: igcrifice ("<l\'e lucrcază rtl aţ!Cnt 
frig-orific din grupa a 11-<'1 trcb\1Î0 !',i':. dceone-deze 
JlH:tO:irl·\(· 1.11' arţlrll<!1"e electrică <'Ilt: eO!llprr!-ma
reI,';' {!:."1că ('1(' prim('!-;c a!iT!lenbrea de la TPD 
(\('z i ~.17.::!.J) ~,i ~D. pun ă in fllnqiullc cOI\('om i
[puL \"t'lIlik~ţia de ,1\ <ll':('. sislcllll.l tie umidi[it.trr, 
pf'nkle1e d(' :.:.p[\ şi iiuwinatul de n'Zl'r\·? SIIJlli
ll~('nlar, in i)];ropien-a dispozitinllui de {\t'COllec
tan' de ::'\"<\1"i(' '.it' !a {:islan\ă a tnblouhd df> {lb
I:ihH\;r <l llc('~td instalaţii frigorifirr, in locurile 
ind;taL~ la 2,1:,2,:'·.1 şi 2.17.2.3.2 l;·cbnir. să fie 
!m;\'~IZ1't(' (Lspnziti\'f pr.l'l!"tl pt!llrrea hl fut1c\ip 
(:r 1:. (li~t~lJilr,. în orie(' ~tll·ct'shlllo:'. a \,t'ntî!aţjcÎ de 
'.,Yarir. a instal<1lÎt>~ {!<! umijificare. a jlerd el'-'i de 
'l!il! si n ilu:ni\,atu!u: de r~'Zfl'\'~. rări! d('conec
:;\j'(':l \'lhlodui de di'lriulI\Î{' n ipstn!nliri fri
f;Gr:[icC'. 

2.17."; YCi1Ii!n{LI 

:::.i7,:;.t CiIH! !-;r. [')10,,(',:-10 ("~ ~;ql'nt frigr:rJic 
!..lît~ grllpn a II-:> <·ledromolo:nelr \"1'llnlalOl\relor 
t:r (·\'ncu:!.rl' ;jţ! '.'enLl!'.\ici d{' <lYH!·i{'. <i!l1pk,,:Jle 
in e:iE,dde d~' {'-:;:;'Ctu1ft" trebui;> s:\ fie în (·xr-Cll\ie 
"n:i~xplm:i':ă. 

Pnlde Yl'ilUI:-:.Loar('lo,' trebuie ",it fie 
o.l'("I1;[\l(' d:r.lr-u!l lH:ll;;rial cal'e ~fl gl! JlL',)dueă 

!.(înhi din rnuz[\ i(sit:Jl'i\OL' sau elc("lric i tăţii 

'--iatire. 

~ .17.:t:1 E!ed l"o!l1oioare1e \'{,Il tibloarelol". "flalE 
in C'i1!cntlll de al'r e[\re Yine din încăperilE 
1:1ag:"7.iiior fi'igor ifiee (!e marfă, trebuie ~ă fie 
("C J p:1 in în e:~('c\!pr IP-5·). 

2.17. ·j IJu ll!innllll 

D[lc:! se. fo!o,;('şll' agenl frigorifk d in 
~rl1pn a ll-n in af,i rn locurilor de lampă pcntn 
ilumin(!.lul prindpnl, in ineăperca maşinilor fri
gorificc. lrebuie să se prevadă şi lămpi in exccuţit 
f!nticxplozi\"ă pentru ituminatul de rezervă. Ali
mentaref! lămpilor de iluminat de rezN\'ă trebui, 
să fie independentă de a!imentarea echipamen· 
tu lui elediÎc şi a Iămpilo. de iluminat normal 
montate in incăperHc maşinilor frigorifiee. 
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2.18 

2.18.1 

CE Rli\'TE St..·PLDIEXT ..... RE PE:\"
TRC ECHIPA:\IEXTt;L ELECTRIC 
AL XAYELOR DE STI?\.\TE 
TR\:"\SPORTliJ .CI CO:\TAI:\ ERE
LOR IZOTEH\I!CE 

(erinle !1<'lIerall' 

(('finl cle prt'z(,lltei div iziuni ~e aplică 
echipamtntului electric a l na\"('!or dt'stinatc pen
tru transp ort ul ccnlaincl'elor izotermÎcr. supli
mentar la cerinţele ct1 prin~(' in dh'izilmiil' cit· ta 
2.1 la 2.15. 

2. 18.2 ,\Ii Ill('lllarl' ll ~i dbtrihlllia rnC"f!lit· j 
eJt'l'tr:c(' 

2. 18.2.1 Ca putere el t"c tricli nominală penl ru 
instalaţiile conlaincrclor izolermice se ia putt'rt'<l 
instalat~. Puterea consumată de in stalaţiile con· 
tainerului izotermic. in condiţii nominale df' 
lucr u, nu trebuie să dcpiişcască 15 k\\' (18.7;; 
kY .\). Adoplaretl unor coeficient i de corecţit: 
face pentru fiecare caz în partt obiectul un('i 
examină.ri specinle din partea H.~.n. 

2. IK.2.2 Dispoziti\'ul d(' proh~c\ie la supra
sarcină al surs{'lor de ene-rg i(', rre\'ă zut in 5.251.3. 
trebuie să asigure decolle-clarea de la tabloul 
principal de di!>tribulic a fidt"rului d{' a limentare 
al t abloului de distributie al contniner('lor izo
tcrmi rc in ultima ins tan!ă (\'tzi de ast>me nea 
2.17.21). 

2. 1K.2.3 He~('aua electrică, care alimenlcaz!i 
insla laţiile containerelol' izolt'l'mice trebuie să 
fie se parată de reţt'aua ~enl!rală a navei cu nju
torul unor transformatoare de s('para\ie, care 
se aHmenteazil de la TPD. 

2. 18.2,1, Alimenlnrea ins talaliilor el('clrice ale 
containere-lor izoter mice trebuie să se facă de la 
instalaţ i i speciale de distr ibuţie (tablouJÎ) care 
sint al imentate pe fidere separnt l·. 

2. 18.2.r. Alimenlarea prizelor montate În ma
gaziile de Încărcare ~a u pe pun~i1e deschise , in 
locurile unde se amplasează conlainerele izo
termice trebuie să se fată pe fide re separa te de 
plecare de la tablourile :.pecia le de distribuţie , 
prevăwte la 2.18.2.4. 

2.1 8.2.6 neţeau a electrică a prizelor insla
laţiilor electrice ale containerelor izotermice tre
buie să aibă o tensiune nominală de 220 sau 
380V curenl alt~rnali" trifazat cu frec"'enţa de 5u 
Hz sau 24/440 V frec .... enţa de GO 1-17.. 

2.1 8.3 Instal aţiile (Iablouril e) de dislri butie 
ş i t rl.lllsformaloa rele 

2. 18.3. 1 Instalatiile (tablourile) de distribuţie 
a le containerelo l' izotermice, convertizoarele (dacă 
există) şi lransformaloarele de separare trebuie 
să se monteze in încăperi electrice speciale. 

H - 1G10 

2_1R.:1.2 La infă~urarea ~ecu ndarii a tra nsfor
mator..n·)N de se-p~rar{', conexiunea de nul tre
h uie 5Î' fie i7.0bntă. 

2.1 tl.3.:; Fi('care instalaţie de distribuţ il' (ta
blou 1 trcCuie ~ă fi(' echiJlflt[\ astfel !!'!cît să asigure: 

.1 o ~('mnnlizare luminoasă :.supra exis-
tenţei tensiunii la tabloul respecti\'; 

.2 con!:"ctarra ~i dcconectarea fiecărui 
fi del' ele plccare pent ru al ime nlarca prizelor; 

:) proleqin la ~cur t ci rcu il a fiderelor 
care alimrnlCllzu prizrlc; 

-" 
lajie: 

2.111.' •. 1 tn magaziile dest,nnt e transpo rtului 
contaillel'rlor izolcrmice ~ (' permite montarea 
unor priZ<' in (',,('cuţie millim IP 53, p(' punte 
1 P .)(,. numai pentru alimentarea containerelor 
izot('nnicl'. 

Atun('Î cind se utiliz('ază !'isteme de 
control la distan\ă a tempe-raturii, umidiUiţii. 
"'('ntilaţiri ~i a altor parametri ai containerclor 
izotf'rmice, se au mi te montarf'a În magazii sau 
pe punţi a unor prize suplimentare pe ntru conec
tarea acestor dil>[lozilh'e de (' on trol. 

2.18.1,.2 Prize le pen t ru alime ntarea ins tala
ţiilor rlf'clric(' ale eontainere lor izotermice, in 
afara rerinţel or de la 5.9..1 trebuie să aibă un 
Întrerupător eu blocaj care să excludă posibili
tatea co nect ării sau deconectării fişei cu p r iza 
alimentattl precum ş i o indicaţie asupra valorii 
tensiunii. 

2. 18.1,.:-\ Alimenlarea inslalaţiilor electrice ale 
containerelor izottl'micc de la reteaua bord ulu i 
trebuie să se fa că după succesi~nea d irectă a 
fazelor A(H)j R( S); C(T) conrorm fig. 2. 18.4.3. 

2. 18.4.1. P rize- Ie destin ate nlimentării instala
ţiilor electrice ale conlainerelor izotermice trebuie 
să fie calculate pentru u rmătoarele Ya lori a le cu
renlilor nominali: 

C ~ \ C{T) 

~ (~ 
Fisa (vedere din 

• fată) , 

A(R) 

Pri za l vedete 

to \O J 

Fig. 2.18.~ 

din 
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- CO A la tensiunea 220 Y, 50 H z 
sau 240 Y, 60 IIz; 

- 32:\ la teilsiUllea 380 V. 5(' II,>: 
sau 400 V, GO Hz. 

2.18.'-.5 Piesele de contact :IIi.' pri1.elor Irt
buie să fie astf€'! construite iocit să nu permită 
fişri pentru o nnl1miU'i tensiune ;;5 poală fi contc
tată la o priză pentru altă len<;illll€'. 

2.18.".6 Conslrucţi3 şi dimmsiunile fî~dor şi 
prizelor trehuie să cor('spund ă "'tandardelor inter
naţionale. 

2.1n.~ Leuuren In p:imint - dl' prote('!Îe 

Lrg:ătura dintre eonladul <.le imp3.mintare al 
prizei şi punctul de le~t!re In pămlnt din 
tabloul de dbtribuţie. trebuir 5ă se realizeze 
prin conduclorul COft'SPUllzillor al cablului de 
3limenlare. 

2. 1!l 

2.1!J.I 

CEHl:\'TE SU'LJ.\IE:\'T,\HE PE:\
Tn(; :\;\\"ELE CE TH:\:\"SPOHT.\ 
~1l.ILOACE DE TI1A:\SPORT Cl; 
CO~lBCST1BlL 1:\ HE7.ERYO.\f1E 
$1 CISTEH:\'E ce FLt'lDE I:\'FL.\
:\f..\BII.E 

terin!e !Jt'uerale 

2.1!1.1.1 CNin!ple prezentului cupitol se r(>
ff'ră la e('hil'amenlu! cl€'('lrie ce se lIlonteală in 
mngaziill':. ineăpt'rije ~i spa\iile deslinale lr<lm
portării mijlcatelor ue t!'ilnsport cu cumlJllstih il 
in re7.cr;onr(', a "3~oanelor tbtl'fnă l)i a autods
tt'rnf'lor prnlm fluide in[]a!'lc:bile. de pc nave 
şi ('ompleLr:1zi'i. alte capit·o\f' din P!'(,1.f'r:ta pa.r te 
a Hrgulilur. 

2. 111.1.2 :\f:"t;';;:7,ii1e ~i indqlt'rilf' indicate la 
2.19.1 :lIHlr\in ~Jll1pi1or ~i iild'i]lerilor ('ti pericol 
de explozie. 

2,1!l.1.3 Cablurile <lin a('C'sl'.' fncăperi si spa
ţii trebl!ie protejate contra dekriodlrilor mc
canite Traseele orizontale cit' cahluri s(' "or 
amplasa la cel puţin 4;)0 I!\II1 deasupra pu nPi 
continue. Treeerile eablurilor prin pun li şi pereti 
tr€'huil' să fie eLall')c la gaze. 

2.19. 1.'" Ee!lipnmenlul ('lectric amph:5<:l În ca
nalele '\'('nLi1aloarrlor de eXlraclie, CUiIl sinl 
moloart'ie \'E.'lltilaloarelor. Irehuir să fit' În exc
leu ţie antiexplozi\"ă cu s ig:uran1ă mărită (Exe) 
sau protl'jate prin capsu!arc antitl('f1agrantă 

(Exd). 

2.19.1.(; Co rpurile de iluminat in:-.talate in 
magaziile !;-i incălrerile indicate !~ 2. HU.l se 
vor împărţi in ccl puţin două grupe.. fiecare din 
acrstca trebuind să s€' alim('ntcze din circuite 
separate . 

2.1!l.2 Illst nlarra rC'hipnmr1l1ullii f1eclrie in 
magaziile ~i încăperile d(";tinate lrans
portării m i.iloflc('lor Ile trmlsporl cu 
('omhtlstibil ia rC'zrr H'm rr d<> pe Ilfll"ele 
de pa~a!ll'ri 

2.1 !l.2.1 In mag::li:.iile ~i inl';lperil(' care se află 
deasllpr:t punţii pereţilor ('lan~i in sp:l\iui !'itu:l.t 
mai sus de -1:)0 mm deasupra punţii. se pol monta 
efhipalllrl\l(' elt'rtricr :lvinc\ grad dr protecţie nu 
Illai mic de IP. 5:1. 

2.1!1.2.2: In mngaziile ':)i incăprrilr C:lrc se nflă 
dr3Sl!pra punţii Jlr1'l.'\ilor rtau')i. in )\pn\ iul situat 
h\ m<'li i1n\Îo (Ir!jn IIlm dl~nsupra pt1nţii. crhipa
n1l'ntul clrdric 1rro\li(' să fie ln execuiic anliex
plozi\·f.: {'u siguranta intrinsrl'ă (Exi), {'u proler\ie 
prin capsularc presurizală (Exp). cu protecţie 
prin capsulare antidrflaţtranlă (Exd) sali de 
construqie cu siguranţă mărilă (Exe). 

~t1 !) .2 .: : In ma~azlile ~i inl'ăperile aflate i'ub 
puntea pNeţilor f'ta!1şi in intregul YOIUlll. €'chÎ
p;unenlul rlcctrk inst::lat trebuie să fic in rxe
culil' anlÎexpl()zi\'ă CII siguran t ă inlrinsecă (Exi) 
cu protrcţie prin eapsula re presurizată (Exp), 
cu pro t('cţ:e prin cap"'ular€' anticefbgrantă (Exd) 
!.au llt· con~tI'llctie Cll ~igurnll\ă măril:i. (E~('). 

2.19.3 In..;talnrell f'ehi pnm('n tu] lIi (']f'('lrif' in 
mll!l:l7iile ~i inl'iiperi!t' df':o.lin:!. ll' tran~· 
pnrti\rii mijlual'clor de Ir.msport ('u 

('omhu<;,ibil in rtzl'r\-oarl', OI' pe IInn'le 
de m:'lrlnri 

:!.IlI.:U III ma~:17.ii!r. incăpC'rilt' ~i ~pa\iîlt' <1i:;
l1\ls(' T11<li )<.lIS de ·l.")O mm Ileasllpra pl\n\i~ conlinur. 
SC' pOi!ll' iusta!;1 ('ehijlamenl eleelrÎf Cll g:radnl 
de prc,t,"cţiC' minim Il' :)\ cu cOlltlijia ta si"lemul 
<le \'t"ll!ilaIÎe srl nsig.lre crl puţin 10 schimlillri 
(le a('r, Înainte ll" rOr1f"('t:,rra el'hiramrlllllilli. 

~. i!!.:t~ In m:ogaziilf', indiperile ş i spaIme 
dbpll~(, :-.tlb ,!:)O 111110 d~ns"Jlra puntii continu('. 
edlipamenlul e!('l'lrk inslal:lt trebuie ~â fie in 
c;,:('ciliie nnlle~rloli\'f!: cu siguranţă intrinsecă 
(f·:"i). l'U protl'ctil' prin capsula re prf'<;urizata 
(;':xp). cu prolrcţie prin capsulare antidefiagralltă 
\Exd) sau <1€' constnHlie CII siguranţă măriHt 
(Ex(-'I. 

.\1inu'n lareu 

2.19. 1.1 Echiramentul electric montat in ma
lJaziile de marfă şi in incăp€'rile d(' Încărcar(' tre
buie să primească alimentarea dr la tahlouri de 
distributie montate în afara acestor indiperi 
<!ccesibîle numai unor persoane imputernicite. 

2.1!l..1.2 Alimenlarea ech ipamentului electric 
din iilc!iperile şi ll1ag:azii\~ de Încărcare trebu ie 
~ă l'orespu ndă cerintelor rit' la 2. Hi.3.2 şi 2.1b.5.3. 

2,l!l. ".3 Toale ci rcuitele electrice, in afara 
circuitelor de semnalizaT€', ear(' s€' termină in 
tncăperilc de incărcare, trebuie să fie dot:,te cu 
Intrerupăto2re multipolare amplasate tn afara 
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acestor i ncă p (' ri şi .!-ă fi e accesibil!' numai pt nt nt 
personal ul de serviciu . lntrerupătoarele tre buie 
~ă poa t ă fi e blocate in po:til ia df'('onedat. 

2 . 1 9 .~ VelltiJaţifl 

Vl'ntilaOa trebuie să ('orespu ndi'! ce4 
r inţelo r de la 7.5, partea \' 1 Il ,.Si!'iteme (lL lubula
t uri". 

2. 1~. 1i Instaln!iiJ e rri!Joririce dr pe mijloae(' le 
de transpo rt 

2. 1 !).{;. 1 Alunei cind releaua rlrdrică se u1Î4 
lîuază pentru a limenlarea acponări lor electrice 
şi a a ltor echipamente ale imtalaţici frigo ri ficc 
a rontaÎr:el'elor amp lasate pe mijloace mobile, În 
zonele ncpericu loase a lc Indiperilor de încărcare 
t rebuie să se prevad3. pri7.e corespllnz3!oare. 

2. 19.&.2 Sistemele de distribuţie ale enl'rgieÎ 
electrice. sistemele de protecţie, semnalizare. 
legare la pămint. aleg('rea şi montarea eablurilor. 
şi de asemenea eonstruc1ia pri7.elor !rebuic să 
corespundă cerinţe l or d!' la 2. 18. 

2.20 

2.20. 1 

CEHI:\TE SUPLl~IE:\T:\Il:E PE~
THU ECfllPA:\lENTlJL ELECTHIC 
AL COX\·O.\ IELOH !jIPIXS2 

Gerteralitiiti 

CC'rinţdc <lcului capitol ~e "f.lică 
echipamrnlului electric eli con\"oiaieIM împmse 
sup limentar cerinlelor expuse de la 2.1 In 2.1.8 

2.20.2 Volumul de ('('h iflllnlt'lll !':rt: tric a l 
lmrajclor impi nSI' 

2.!!tt.2.1 Dacă se prevede ca b~rja !'oii aibă 
echipament electric alunc i trebuie !>ă se prcyadă 
('(' 1 puţi n ; 

.1 o Înstaluţie de aneoral'(' n:nr.lală sta-
ţi(1nar sau o priză pentru alimentare<l, un ni et:hi
pam(>ot OC ancor<!re portalh" (d,leă ~c ;>rc\'cde 
ac !iona rea C' \ectrică a instalaliC'i de r:ncorar('); 

• 2 prize penln1 alimrnlare3 luminilor 
şi ~cu!('lor df' navigaiÎ!', proircloarelor. lămpilor 

portative; 

.3 

. I, 

2.20.3 

iluminalul s t il\Îonar eonfMm 2.n.1.t" 

instalajiilc de dbtribulie ncc('!'arc 

Ft'lull'lIrcn tulu i, tcn..:.Î u ll(':l ;:i freen' n!:t 

Pentru fiecnre instalapc se admite 
să se folosească numai sisteme trifazatc izola le 
de etlrent. Tensiunile admisibile sint dale in 
tab. 2.3.2.2. Pentru lămpile 5i instrumentele po r
t ati \'e se adm ite numa i curentul a lternativ. 

Utiliz area al tor siste me constituie pen4 
tm fieca re caz în parte, obiectu l une i examin ă ri 
specia le a RN.R. 

2.26.4 Lumin ile de IIQ\·i g 3ţie 

2. 20."'. 1 Luminile ele n a\'igaţie trebu ie să c04 
respundă cl'rinţe l or de la 2. 10. 

2.20.1,.2 D<!că convoiul impins se co mp une 
din cîtl'va harje para lC'le, lumi nile de na\'igal ie 
din borduri pot fi aliml'ntate direct de la impin
pător I'U rC!'ipeelarea măsurilor de siguranţă im
pusc. 

2.20.5 LI'!I:ilura la pihnilH de protecţ ie 

2.20.5.1 Legătura la prllnint de protecţie a 
echipamentului {'!C'clrÎc al barojelor trebuie să 
~c execute conform cu 2.1.;;. 

Corpul ba rr.jelor tre buie să se lege cu 
corpul impingfltorului pri ntr-un eond ucto r al 
cnblului de alimentare care plf'acă de la impin
f,::'i.<Jr. 

2.20.6 m"po/inw!(' I!e srmnaHz:trc ~i de pro. 
tct"!ic 

2.2G.G.l Pe impingător. pentru alim('nta rea 
(on\ c>iului impins ş i pe b:lrjele impinse In ta
hloul'ilt' de distributie trebuie să se prc\'adâ 
di~Jloziti\'c de proteclic conform ('u 2. 5.8. 

:2.20.li.~ Pe pupilrul de comandă ş i pe tablou l 
p rincipal de dei~triJl\lţie al impingătorului trebuie 
hă rxis{e o sf'innali7..are optică .,supra existenţei 
tlEmenl!l.rÎi pc barja Împinsă. 

2.20.6.;; Ln IO('ltI de com'LIIdă a impi ng-ălo
L ului !;oi la tnbloul principal dr di:.tribu , ie se re
('(!Inandă să !'ii" montczr un di"pozitÎ\' pentru 
~cmnaliza.ca aulomaUi :1 !>didf'ri i \' rz istenţci de 
izolnţil' in raport COl! corpul a !'<>le!ei eon\'oilll\li 
impins. 

Dir,poziii\'ui rC'!;pf'(·tiv este obl igatoriu 
penlrn imping:ttoarel!' in al căror convoi intră 
harje4 ('islC'rn[l. 

2.20.7 Prizele la ha rjt·!e · cislcrnă 

:!.:W.7.1 Prizrle pentru ('ollecl:uea impingă
torului eu })('rjele ei"ternă !'>au Fent ru conectarea 
;r.tre (:]l' a ,i.(·C'slor barjc nu trebuie să !Oe giisrască 
(!('i1suprn t~nem!lor de lIlarfă şi deasupra cofer4 
dnLlllirilM . 

Totuşi dacă la ('apetele ba rjelor care 
~e CfJmpllH {':\.i~Iă cofcrdamlll'i. se adm itc să se 
monlel',(' prizele deasupra roferdam urilor la o 
di"tan\;1 de ::'00 mm cit, la oglinda uii rjeL 

2.2.t 

2.:!l.t 

CERI~TE SCPLD!ENT.\R E P E!\"
THC CO~\'EHTIZOAHELE STA
TICE ŞI ALTE IXSTALAT II DE 
FOHT.\. C1.; SD!lCOKDUCTOA HE. 

r.ondi\ii !j cncrnle. 

Cerin ţele acestui capitol se aplică con
verti7.oarelor sta tice şi alto r ins talaţii de forţă 
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cu semÎCollducloar(', suplimenla r cerinţ elor din 
ce\E' lalt e capitole ale pre].c-ntri plirţ i de Hcguli. 

2 .12.2 J)i~l o tS!ml('a :ullllh.ibiJă li formei undei 
!!.C tensiu ne. 

Coeficientul de dh,tor~iunc (Kd) in 
reţeaua bord ulu i. determinat dt' funcjionarea 
conYertÎzoar<:,]or static(' şÎ insla lfl\iilor de forţă 

cu semkonducto~re nu IrE-buie !'-1'1. <!('păşf'a .. că 
10 %. Condiliilc utilizărl! in:.t.alnţ iil or de forţl'. 
cafe prod uc distorsÎuni ale uuMi de tensiune ce 
depăşesc Y:l]ouf('a menţionată. vor [ace Oblcctul 
unei c).:amintlri speciale n n.:'\.n. 

(ocfidentul de distors.iu nc se dct cr· 
mină cu form ula : 

]( , 
vv(t.J....':=L'~ 

~ . - ~ .-, 
CI l00 ~ o 

Kd coeficientu l de distorsiunc; 

u. Y::lloarNI ('[ieace a arrnonicii "n" u tensiunii 
distorsiona te l\"l: 

UI ~ \"aloarcu efi cace a primei armoniee [\"1; 

t;c = \"uloaJ-ea componentei {VI; 

2.21.3 l'rotcclia ('ontr:t p"rturbaliilor radio
cle('\rice 

2.21.:1.1 Perturbaţiile radiol'lectricc, prod use 
la instnlnţiile cu se miconductoare. inclusi\" cablu
rile lor de alimenta re nu trebuie să depăşească 

'"aloril e prevăzute In 2.1.6.1. 

2.21.3.1 Trrbuie luate măsuri impotriva ac
ţiunii cimpuriler cll'ctromagnetice produse de 
c::'.blurilc de forl1\; asupra circuitelor de curenţi 
slabi. 

2.21.? Sistemul de răcire 

2.21.1, ,1 Instala\iile de forţă cu semicond uc
toare trebuie să fie pre\'ăw te cu sisteme de ră
cire cu aer (\"cntila ţie naturală sau forţată). 

Sist('m('le de răc ire cu lichid se adm it 
numai după o examinare specială de RN.R. 

2.21.1, .2 I nstalaţiile de forţă cu !>e miconduc
toare a\'ind răcire [orţată trebuie pre\'ăzute cu 
un sblcm de blocare care să nu permită funcţio
narea instalaţiei in lipsa funcţionării instalaţiei 
de răcire. 

.... 
I 
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3. INSTALA'j.'I1 ELECTRICE DE PROPULSIE 

3.1 GE"EIlALlTĂ TI 

3 .1.1 Echipamt>ntll l elec\ric :II ill!>tillatiilor 
('lectrice de propulsie lrebuic să cor(',;pnndă ş i 
ef'rin ţ elor telorlalte diviziun i ~i capitol!' din prc
zentdc negu li dacă in prczrnla divil.iune nu 
r;\istă alte indicaţii. 

3. L :! (.rn('rnloar('lr insl:lla\ii1or ('!r-clrice de 
prt"lpubie se pol folo~i pentru ;Jtim~ntare<l. me
canismelor auxilimf> cu condiţia a .. igl,rări: t('n
!>lUnii ş i frccn-nţei în troate rl.'gill1uriit', ;ncln:-.iv 
(,'('1 de mancvră, In l"on formitate cu rerin\ele 
expuse la 5. 1.3. 1. 

3.1.3 Sub ln<rloarele electrice de prc.pulsie 
~i sub grneratoart'le principale trebuie să se PCI'
vadă un iluminat permanent. 

3.1." Partea inferÎoarl'< a grn!'ratoarclor :>oi 
cJectromotoarelor de propubic n'llpla;;ată su\) 
paiol tre nuie să aibă un grad de prvle:IÎ\! la pă
trundeit'a apei cel puţin IP-l. 

3.1. :) Cind f.,radul de protecţie la piltriJll
derea apei al pieselor generatoru!ui <:oi elcclro
J!1otorului, monlate' sub paiol ('sle m;,i mic tic 
IP-o, t rebuie să H' pre\·adâ o instahlji.' carc !-.ă 
it\"{'rtÎzeze cind se depăşeşte nivelul admis 9,e apă. 

:U TE:\'SICXI DE ALDfE~ !·_\Rl;: 

Tensinn<'r! din sistt'mul deetric al in<:,lillaţieÎ el('(' 
tr:ce d(' propul:-.i(' nu trebuie <;ă depă~('ască va
lorile djn tabelul :3.2. Folosirea ·IJl')r t(,rl"iuni 
mai ma ri f'ste l.ern i să JllIllltli fU apJ6b"rea spc
ri::llă aR!\", n. pentru net·are CCI. in partr. 

Tnh",l ui 3.;! 

D~n"Il:irt·a '·nn III ··" ... ·il~ 
rf)nll~\lll :;!~, r;:!ltl·, 

pal nil' hl\lnlnl iilor 
1 \ Ci rcuit!' dr !'llfrn\ prind· II 

I 
'-!,"i'\ric.· d!' pl'COpU!\;(' _____ , __ __ _ 

1-;;- CiITultr tir !"'uHmdii si I 2~J 300 
1 S<"Inn'l!i7ntr 

1) T (1\s iullen In I,urnele I!.'nrrnl orulu] S,':1 Intr,· .:!uud 
pllnrlc ot\t~cnte ni,· drc\I;lu]ui. 

3.3 ~!.\SIXI ELECTnICE .-\ LE I~ STA
LATIILOR DE PHOPljLS fE 

3.3.1 H:h·i rj·a ~ i H'lllilart':\ Illa~inilor clee .. 
tri(·c 

:1.:U . I ~Ia~inil(' electric", ru un sistem in 
,·bis til' răcir,' ~..l\1 YCHliinţÎe, L!'ehuÎ(' să fie pre 
Yăzute ru ter;nomrmtre pentru măsurar",a t('m_
perat:lrii nerului şi apci d(' răd!'(' . 

:1.3 .1.:! S(, r~comalldii. ('a ~ikmu.l lnch is de 
'.'elltilatit· sa :o.e erhipez\! t,1 o !-;'~Hlnaliza rc au to 
mală r;:irc ac1ioncază in ('alolI; c!'c~t(' rii t(' mpcra
turii ae:uhi C,! r[lrire pC':I'· \·aloari!<l. adm isihîlă . 

3.3.1.:1 Trt'lmie ,ă sr jl~e\'adă o se:nna!i7.ar.J 
nutomată in caz,1I cînd temperatura maşinilor 
eh'rtritr d('p:'!ş('~te ';aloar('t!. admisibilă . 

3.3. 1.1 S,.' recomandă ca dedri>!llotoarele in
-=talnţiei dc I ropll;~i(', răcÎle cu aer cu y cntila ţie 
forţ;.,Ei:-oi'! Sl' echijlt'ze cu două ve,:tilatoar .:-, ,,\·tnd 
fiecare un d .... hit <;uficient pentru asig urarea u ne i 
fut!tţionări normale a c!ectromotoruhli . 
Se r('romandă !>ă se prrvadă o se:nnalizare a 
! unet ionil.rij \·('ntiln.toarclor. 

:1.3.l.:) l-'itcnrC' răcitor (h' ner (lrlllfll maşi
nile el('('trice car{' funcţionează C\: api trebuie 
':;1 aibă un yeotil pe lubidatur::t de intr.::trc şi 
i{''jirt' !;i un rHspoloiti,- de cv<'.cuare a pori. 

3. :1.t,G l"uDulatura cit! au de \-enlilatie a 
generatoarelor motoarelor elt'C'trke cu o rutere 
de 2:){1 k\V ~î )ll:.ti !lult trehtlie ~U se ech ipeze cu 
dispoziii\'e ('~, ,'ontl",1 a tempel"3:luri i ae rului 
la irş;rcr. din 1l1;I~in5 . DispozUivul trebuie sli 
~c:llll:;lizrZl' atll~tic *i. 0ih"'! I!i postul c .... ;tlnl de 
{'('Iilland[i dcpăşir~a li'mpcr.tlur,j admi",ib ile. Se 
!tcomandă -:1. ~c pr('\·adă un dispozitiv pentru 
dJl1t!'olul Iwlid:Ul\ii a."n:hi. 

:1.3,1.7 La si,temul deschi.' de \-cilti!aţic tre
hllie să sr ia lni'lsllri pentru cur5ţ i rra ar r ului care 
mt ră in m:l!)ină de apă, u!{'Î ~ i praf. 

:1.3.2 J.:I!jă rrle ~ i u n!lerc3 lor 

3.:;.2.1 Sis~e!l\ul de ungcre sub presÎunc a 
!a;!:ărelor rna~inilnr instala!iilo;· de prup ulsie eIe e
lrid. trebuie lii! fie prt'\'i'izut cu d ouă pompe 
c e ungr rC' cu ulri; fÎet-ure din acestea trebuie să 

aibă un debil suficient ptnt ru a Hsigura funcţio
nuca imtal:qiîlor in cond itii no rm ale. 

.., 
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3.3.:!.2 Atu nci cind !'e foloseşte sislE'mul de 
ungere sub presiun(' ti lagărelor. circuilul de ulei 
al molorul ui de propulsie trebuie să fie echipat 
cu un fillru ş i cu un t,m c de serviciu gravitalio
nal care să asigure alimt'nlare 3 cu ulei ti lagărelo r 

tim p de cel puţin 1;) min. \U pompa deeoneclată, 
da că construcţia l agăre lor nu permite o ungere 
normală in timpul deplasării naHi prin inerţie. 

3.3.2,3 Sbtemul de ungere su b presiune tre
buie să fie dotat ('u o ~cmnalizare de ava rie la 
postul cenlral de comandă ce actionează la seă
derilc prc:.iunii in sistemu l de I1n~t're ~i la creş
t erea temperatu rii llieiului la i eşirea di n maşină . 

3.3.2.'0 Lagărele generaloarl']or şi a mot.oare
lor t'\cdrit(' trebuie ~ă fie echipnte cu mijloncc 
de ~em na1izare la crt>~tt>rea tClllperaturii peste 
yaloarca admisibilă. 

3.3.:1 E \:citaţia ma~inilor 

3.:).:1.1 Sist ... lilul de excitatie al JIlasiniior 
instala ţ ieÎ de proJlulsie eleclrică trebuie 'să fie 
alimentat cel puţin dt> la dO\lă cOIl\'crtizoarc 
('Ietrice (l'Xcit2t oare) in cazul cind un ul iese din 
funcţiune , cele lnlte trebuie s~ asigure intregul 
necesar de energie elec trică penlru t>xcitaţie. 

chiar in ta;wl unei sarcini mările necesare Î n 
timp ul m:mewclor. Se permite alimr.-nlarea sh.
teUlel(J I' <It' excitaţie ale maşinilor in !.ln laţii lor 
t'lt' ctrice de proJ1u lsie de la hornele TPD, cu 
conditia ca elimenlal'ea să fie asigurată in oricare 
d in eondili ilt> expllse mni sus . 

3.:l.3.:! E ledromoloarf'lc de propubil." de cu
rent {'ontiuuu trebuie să rit' n"tf('l eveutale 
incit. in ca7.U I cind circuitul lM de exeitalie 
se intrerup<', să se deconecleze :;imullan ~ i len· 
siunea d" pe infăşurările rolorului. 

3.:t:1.:l Circuitul de excitnţir tr{'buie să fie 
echipat cu dispo7.ith·c p('ntru di~îparea ('ne .. gir; 
cimpului magnetic in ca7.\l1 llnt>i d('con('ctă ri 
neprăvă7.ut('. 

:1.3.:1.'" Sbteln(' le de cxcita\ Î" !ji de automa
ti7.are ale C'omenzii trebuie să fi e astfel executate, 
incit eleC'tromo to urele de propu lsie să fie prote
jate ('oolra creşterii exaţ;erale a turaţiei in ea7.u l 
cind elice:! ~c fU pc ~au rămine in gol. 

3.1 I:\TREHL'P.\ rO.\n.ELE DI~ CIR
CUITELE PHI:-"-CIPALE SI nI~ 
CIHCUITELE DE EXCIT.\'j'IE 

3,1,. 1 In circuitele (le t'xcitat it' nu lrebu ic 
să se mon teze nici un fel de Llln>rupă toa re aulo
mate cu exC'epţ ia ace lora care acţion"azu asupr:'! 
excitaţiei ma~j n i l or in timpu l scurtcircuitelor 
sau delec1iunilor in circuitul principal de curent. 

3.":;.2 Dacă !ie rere !-n ;,(' asi;.lure o anum i tă 
sucecsillne a opera!i uni lor de eomu t" fl'. trchuie 
să existe un blocaj sigur c"re srl pre\'inu posibili. 
tatea co mutări!or ineoreetc. 

3.1.:-: Comutatoarele destinate comutări 
operative in circuitele instalat ii lor electrice 
propulsie CII t ensiunea întrcruptă trebuie sli a i 
un dispozitiv de blocare care să nu permită de( 
ne,:,tart'3 su b curent ~au o deconecta re grC!jit 

~.. PROTECTIA DIK CIRCuI T ELE 
INSL\LATIILOR ELECTR IC E C 
PHOPULSIE 

:) ,::J.I ~Iaş inile instalaţiilor electric(' de pr 
pulsie trehuie s1l. aibă o protecţie a p:lrţilor co 
d uctoare de curent contra Jlunerii lor la pămî r 
D ispozitivul de protetţie trehuie să fie calcul 
astfel incit !)C'urgerile de curent s5 ou 10 1 1't>", 
20.1. 

:J.:'i.~ In circuit",le principale şi in circuite 
dr excitaţie ale instalatii lor elec trice de propuls 
nu trebuie s.'i !.e folosească pentru pro tecţie ~ 
~lIranţe fll zib ile. 

3.5.:1 In cazul legării in serie a generato. 
relor de Curent continuu trebuie să se ia mAsu 
contra schimbării sensu lui agrc~at('lor atunci dn 
se opreş te motorul principal al generatoru lu i. 
Trebu ie să se ia măsuri ca instalaţi a de propn 
si" să nu fie scoasă din funcţi une insă să se dt 
conedeze ge ncralorul care a ieşit din fun cţiun' 

:1.::;.'. Instalaţi a eledrică de propu lsie t r. 
buie să ni ba o prOIectie de rlu! contra porl1ir 
:.pontan e dup ă functionarea oricărei prolcc! 
(\'(')' i 2.8.4.2). 

:t::;.:; rnstalaţia electrică de propulsie Lr@ 
huie să nibil o prott'cţ i e de maxim la curenlii d 
<;("ul'te ircuit şi protec ţ ie la suprasarcină. Fun< 
lionarea prot?{'tiri la suprasarcină trebuie să con 
dueă la scă derea :mlomată a suprasarcinii şi s 
fie preced ?tă de o semnaliza re optică ş i ncustic:'i 
Nu l re" ule ~ă se producă O <.leconectare de b 
~ine a motorului. 

:l.::i.G Trebuie să se ia măsuri de lim il.ar.e 
sat! de utilizare a energiei produsă de moto~relt 
de propu lsie In regimurile tranzitorii sau h 
sch imbarea se nsului de rotaJie a elicii dacă. a
ceastă energie poate s1!. prou.ucă o rotire exa
gerată a moloare lor generatoarelor. 

!J.:'i.' Atunci dnd motorul de actionare al 
unui generator ce luerca 7.1't pc bare C'o'lllllne sau 
c~ lin eleetrnmotor (Îe propulsie se Opl'e!jle de la 
~me, genC'ratoîlil trebuie să se dcconecteze auto
mat CII tOI. i polii ~a.u [azele fără 55 intrerup:l ali
menlare:! msta laţle l de propuls Îe_ 

a.::i.8 In sl~ t em"le de propulsle de curent 
alternativ generatoalcle <; 1 motoarele clectrlce 
cu o putere de 1 OilC) i( W şi mai mu:t trebuie să :;e 
pre ... adă CII proiecţie difere n ţială. 

3.:'i.~1 Circuitele de control, semnnlizarc şi 
opef.aţionale, pentn.1 coma nda sistemului de pro. 
pu!sle trehu!e ~ă alM o protecţie b ~cl1r tcircuit. 
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3.6 Il'iSTRUIEKTE DE 'I.\SuR\ ŞI 
D ISrOZITI\"E DE SE~I:'\ALlZ.\RE 

3.6.1 '1 rebuie să se prevJ.dă eri puţin urmă
t oan'le insl r uuu"ntc dr mă..,ură car\' să asigure 
un conlrol permanent şi direct ~burr<l pammE"ti
lor s :sl('mclor c~r" plin in hn:c\;unc instnlaţia 
e l('clrică de propubi('.: 

. 1 un arnll('r:nclru in rilcuitul lj ri nd-
pel dt· n :rcnt; . 

.2 un voltmctru in eb'llitlll princ:p:lI 
de cu rcal; 

.:3 un Olmjirr1l1f'lrn in c;rculu! dr r",-ci-
t:qie prntill :i-hi.l'I~H<C cu (':~ciLnţk l"i!gln.bilfl; 

A un' olt ;nl'tl"ll in ('in'uitul de \'xr:ta-
ţie Iwntru :;btcml'I~' ttl l'X(·:t=ttic n':..;!.Jbil:i; 

. :l \Il! tahntnrtru pen!!".! I!:;~",.~rrle ci:: 
prol'!dsi(' SUI: p'..'lll! 1. (·liec. 
In cazul eun'ntllhd ~d!('rI1.\ti\· trdmie :-:1 se prE"
vadă in plus !"fln:i! ;!!'~':~: 

.7 u" d:!ipozili\' (le 
tru ennr(;tarr.'. g"t'!,{r'lto"r«Î,Jl" 
par.:J.!t>!; 

:si'lcroni7.::; e rE"l"!

b fU:1C;iJl:,;!Ca in 

3.6.2 S;!ih Inl,1 l:t< p;·q.ub.c (,~I!l" ~;di. lr~'

bu:c ~ă fir l'n:i'. 'l\ c. in ... tr ;',u'nir pt'l'.trn c",dro· 
lui n'zi!.l('nill <1<> I l.olaţit·. 111 r ilcu,lc:(' :l~in{"ipat" 
de cunnt .!'>(' recO,llunc!ii, un sJl'lll d~ coniw! 
perma1"nL r.l rezb,t\ n\t·i dp i::o!:;ţir '.:: o ';~!:;~;~!:
zar!.' nptic[l. "'7i Hfll..,\icu C:J"(' ~ii. inLn' h ftHiC~!II!le 
atunci d nd r"':~I~i.l'fI!n dl! b: "tire scad". <;,1:) limita 
aUh!i<;ibi!u. 

:' .G.a ~ .. I fi(i.·H"<' prj~. C!(' cnm.;wd;1 trl'h:Ii·~ 
montată () !:I1'H'n.:II/.ar,' cart' Sti c",:Lrl"%:' tl'!l;;i
UIlt':, (Iil! rire,li!d(' ('C '-'H!l:!!\J:l. 

:l.G.'t Jl,1t3. 1.: Jlllp;t"'11 ~i !ahl.1\'1 (:c coman
dă ~c folosr.,c in~tn!:I1l'nlt' di' m:l,ur:'t n~,;on:tte ni 
u]('i , aburi ... lIU apă, t,('bi'il' să Sl' 1:, 10~':'J:rJ l','r(' 
să exclmlit posihil:t •. :r't pă:r.mdedi "L',,,~W ai:"nţ: 
k pie.~c!c C'lh' ~(" gt'l,.e,e :Silll t~'n"i'lIh' in ('.,1.11: 
in car;> r,p.'I"~,u~le !;;P.I I .1mLl:"ui c[ore "joc b 
ele se dd::riorc',1.f,. 

., -o., ((J\!.\:--,'J).\ !:'\ST.\L.\TIEI ELEC
TEICE !JE 1'~W:llLS1E 

3.f .1 Jlnen ('omnndn d~ h tat!0'l ~au de 
la pupitru a im.talrqil"i dt'Clrice ~e face eiedri .... , 
pneumatic, !'>,:ll hidruu!k. ,hunc i i,'~ir(']. din. fUJ~
cl ic a :J.ccs!ui 1,J(,d de ~c\ionn rc nu t:"~buie !>6. 
ducă la oprir~u insl;:.!nţi ... j (·l .. :: t rire d~ ,lro;lUls Î{"', 
iar fiecare pO:;l din lllhluu sau din pupît:-u tr('· 
buie să fie galll im"di:tt jH'ntnl o uc~i0nar{' m:.":
nuaJ[l. 

3 .7,2 Dac.\ pe na\" ă s-au pr(' \"ăzlIt două sau 
Ifi<!i mu lte P(;~t~lri ae c{JUlnndă d e la dista nţă 
,.au <:omandă automată, la fiecare po!>t t rebuie pre
\';\7ută o se,nn:tiiztJre carc să indice postu l În 
fUHt\iune. 

In afua de ace:.t,:,la, posturile trebuie să fie as He l 
jl"oir\'tate iucit ("olU:'nl.ill' :,;] pO:.i1ii [j dale. numai 
J(' lJ, posl t:l in funcţ i unr . 

:UI 

:U:.l 

:1.:1. 1.1 Prntrll cuplair:" electro magn elice ~i 
(!(' in{\uc\i" {in tOr"!tinuar;'a textu lui se vor dt,-
11U1ll; .. '·uplajl' .'Ieclli;.:!''', sI.' aplică t oat!:' ce rin te le 
pre\'Azutc in C' !,i(',He pr('cedrnte pentru motoa 
;'('k dt'ţlr i r,·. 1:. ;nă:-.ura in C',1"I' f\('este~ se pot 
apJit-n ~i C\1:'I"jl"h;' '1I.'ctri('('. 

:1.8 . 1.~ Cu!'I.ljue E"lectrire tr('buip :.;:i aihă o 
{"G!;s,rt;cţi{' (",,;\' <t ncrmit!i uemontan'" lor f1ir[l. 

:1 5:' ,IC:MlIlt. ;.,' ni "',lr:!l (le anhf'n,"'c sau rrduc
tllfUI. 

:;':1.:;1 \.:ujlaj<,lt, t'l-'l"l,j ,;:1'1011' ~fi rit' astrr! 
tOri:;lruitr . i<.OIt;.~,' i;l;.;:. ,.! p~':init5 :H! f,n.· .. 
li")!: )1(,01:',\ 1: t:-t·,in~,'rc. !::it:-r~a peri Hor şi 
Il l a~u~' na i!.\'·:'!it'rului f.iri. t'.l'mnnt:.:r('n cupla
jUl UI. 

:t.H.I." ti ,n\,l,);.r.·j· r 'It: Ct("i("la~E" !iau 
al" ;;l~tn!il' j'.·i dl' <le iCHet'c '"('buie s~ fie astfel 
{·:\l'("ul"te. In il vI i!ll d~' '::lj.;,NC ~3. !"l:l p~trl! ndă 
in ifllf'riord ("1, 1 i'lh.:i. 

:1.1:.2,1 S:~t. Inul b' cU1('cl:\rr a! (:upln. 
jului (olu 11';" tr"hl!i" ~a fI:' •. ~ii{<1 u!"'reJlut inc i t să 
!oI!, ]:rl"lH .til utii: };.:r\.';.1 {"UpLljli!U: : 'eciric in tim
;)!.. ! {,!nl:l, ~ .. '; ··n·u ..... ~r!' illolon.:lai principn.!. 

:t;:.:!.:! In c<lz:d \"Înd f.mc\iOnr:ll3. mai multe 
motoare pe ,.11 a:'\ tOWI!H. in ~rh{'ma de excilaţie 
" nlplnj\ !(·r rtlr'i'C tn'bI1Ît' ~', !:le pr(,\"!ldf. un 
~btem I'an' ~: nt: !lefmiiit c",n~da:ea (""(,ncomi
Lenl!; .1 :ne·t. :l.relo~ el' :.e rc.:(·~{' in H'IlS1;;'î difnite. 

:UL'} 

:l.[l.:;, I 

l>:dt;tlia (·(lplajf·l(lr {';r:'lr:c ,," 

!!'fr!~urj~i:(> d(' (':'\citaţ i e ale cllpla-

i"jor ('\.:odr;l· tr .. hl!i" prcL'j:lle contra s uprntrn
~iunillJr. 

:U:.:1.2 'o ci;'cl'itrlc dC" ex("itaî;C" ale rupln-

jdor c:kdrke lrl'iillic sit :.e prevadă: 

.1 un intrrf!lpător bipolar; 

pl,ltd mngnr~i:'; 

.::1 o prctcq;;; In H'\;ltci reu it . 

--



 
 
 
 
 

346 Partea. IX - Echipamente eiectrotehnice 

4. PIESE DE REZERVA 

1i,I Calltit<llel!. de pi('~(> (le r(>l('f\"ă se 
:-tabileşlc de acad cu H.~. R. in functie de zona 
de llasig:t\ic şi <Il' destinaţie a nosei. 

5. CERINŢE PRIVIND CONSTRUCŢIA COMPONENTELOR 
ŞI ECHIPAMENTULUI ELECTRIC 

ti.t 

5.1.1 

il. 1. 1,( 

in timpul 
labile. 

GE:'\EH.\LlT.\TI 

Ccrinlc eonstluclin !1(,llrral~ 

ToaLe pir-sr!e ('are lr(>bnie !;chimbale 
explo~t5rii trebuie s3. fie \Işor d\'mon-

S.I.I.:! Cind !il' folos(':;;c şuruburi de fixare. 
trebu ie să se ia mihuri (',arc să prl'Înlimpine dcşu
Tuha rea de la sint' a şuruhnrilo]' 'ii piuli\elnr. iar 
in locurile can' u('reSoir:, dcmontril'i frecvent!:' ~ă 
se ia ml'isuri care să prcÎnlimpiu(' pÎ .... rdr]'ct! lor. 

5. 1.1.:1 Etan şările \l';iilor, (aplIce)o!', orificii
lor de viziune. JlT('ClllJl ~i pres('lupl'ic de la pk
!'ele electrice lrrbuie să COH·!.IHlIldit gradului cic 
prot t'q.ie ('('rut (>cbipnmcntulttî. :\1 alerialul de ct2n~ 
ş<lrc t rebuie s~ fie bim' plins la capace snu c:1rc:t:-,ă, 

5. 1.1 .4 Echipamrntul rlrc[rÎC 1:1 ('are ~e pot 
produce l'ondensări trebuie să fie dotat cu \!Il 

tlbpozitiv l'ore!>punzător penlru pyacuarea ap<'i, 
1n inh'riorul cl'hipamentului trcbui(' să fie prc\'5~ 
zutc etl nale carc să ('\ acucze condensă ril e din 
toate părliie pchipamt'lllului. Infă,:-urările si pie
sele sub tellsiune trebuie să fie amplasate si 
astfel protejate incit să nu fie supu~e produselor 
de condensart' enre s-nl' pulra c{!t'da În inlrriorul 
echipumrntului. 

5.1.1.:, Echipamcntul rJcctric cu H'lIlilaLie 
for~ată. destinal a fi monlut in pf~r\ilc infcrio;re 
ale In că perilor umede. trebuie sii aibă \\11 astfel 
de sistem de ventilaţie earc să nu pt'nnÎl ă absor
bţia umtzelii !ii vaporilor de ulci in intt'riorul 
echipamentu lui. 

5.1.~ Protectia ('ontra e!('clroruL:!rilor 

5.1.2.1 Carc~sele mct~lice ale echipamentu
lui electric ce lucreazfi la o tensiune mai mare 
decit tensiune:. nepericuloasă şi care nu nu o izo
laţie dublă ~al! Întărită trebuic s1\ aibă o horn~ 

de legare la pămînt indicată cu semnul., J. ", 
5. 1.2..2: Plirlilc Jnt'lalicc neconducloare de cu
rent ale rchipamentuluÎ c\ectric. care pot fi 
atinsc în timpul cxploatării şi earc in cazul cind 
izolalia se dt'fecLcază se pot gn ... i sub tcn::.iune in 
afara prc\,[iw te la 2.1.5,2. trebui e să aibă un 
contact t'lectric sigur cu parlC:l legată la pămint. 

:t. 1.:!,:l 1.:\ echip,lIoentul cleetrit, c~rc lucreazfi 
la lt'nsÎuni mai mari de 500 \" trebuie să se 
prevadri o i!lscripţie indicînd y" loarea tensiunii. 

:i. 1.:l (:ondi!ii!c de lueru nl(' cehi palnPlltu!ui 
I,rec lric de hord 

:J. l.:U Ethipamcnlu l electric trebuie să fie 
asHt'1 ('ollsll'uit_. incit sn rămînă in stare de funcţi
onare la variaţiile de tensiune <;i frecvenlă pre
\'ăzule in tabelul 5.1.3.1. 

Tllhr!ul :;.1.:1.1 

t I ,\hll.lnl fnţ,j de \'IlLQnrra nntn'll al li 

I 
I'armnrlrl I di' lunl{.\ I 

,1, 'k'url!t durat" 
duratii % I timpul. , 

I 

I 
i I T~n~itlu(' 

~ , ~'" 1.3 

I - 'O _:10 
I 

Fr('Cwn\:d = ;, I ±10 I , 
, 
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5. 1.3.2 Ca temperaturi de regim ale Ilu,'diul ui 
In conjură t or şi ale apei de riicirr, pentru echipa
mentul electric ~e iau lemperaturilc indit-atc in 
t abelul 5,1.3,2, 

~" I nl. 
Ampla.<arN\ fthipl' 

nll-ntului 

1 Compartimmk m~ş;ni-

~I p"«~I~:::,,:<\:'<:<ct"';< 
3 ' .-\lt~ Illdiprl'l şi spa\il 

I 

T{'mpt'n'llira m~{lil,llLi 

111fUi\,Îur;H"r ~i a apt·; 
.1,· nkir\,". 'C 

5 .1.:3.:3 Echi pamenlul electrir trebuie să rie 
calrulal penlru o funcţionare neîntreruptă îl"! 
conditii de umidi ta te I'dati\"ă a aerului <Il' 80::!:::~"~ 
la te~l pr-rattlr:_ de tlO:::2"C şi. de asemcnra, la 
o umiditate relativă de 9~:::3!JoJ la lempn<t\lra 
de 25=2~C. 

5.1.3"" Edlipamentul elr-tlrie trebuie sTI poaLă 
funcţiona la' o bandă pÎn;:i la 1,')° şi u asietrl Jli!lii 
la 5°, precum ~i in condi~iilc de \"ibralii şi lo\'i
turi pos ibil(' la hurd. 

;;.1 .3 .;; Ec hi pamentul e!cctrie lrt.'lmic să funcl io
neze fără defet\iuni in t'ondi\ii d l ' \"ibra\ii ('U O 
fre!"\'l'nbi de la 4 la 30 Il:: t'u o ampliluuine 
de 1 m;n la frN'\'cnţele d(' la ::; la S lI: şi t'lI o 
acce\('ra!ie de (l,:) ~ la [rec\,en!l' de la 81a 30lf:. 

5.1.:Uj Echipam(,lltul elce!rk trt'buic ~5 func
ţionr-zl' fără defeqi uui in condiţii de scutură
"imi l:U o aecf'lrr:qie de 3 g la frec\'Cllia dt' 40 -80 
scut urături pe minut. 

5 .1,4 Malf'rill ll" 

5. 1..1,.1 Păl'ţîl(> construdi\'e ale echipamen
tului elec t ric trebuie să se execute din niaterialc 
rezistente la foc sau care nu propagă flacăra, 
rezisten le la ac\iunea \"aporilor de Idd sau tr{'
buie să fi e protej a te în mod corespunzător contra 
actiunii ."Je{'stol' f.lCtori. Piuliţe\(- , ş\H'ubuil c scol'lhele 
şi alte piesc mici dt'stnOtl' ]lt'ntru fixarea 
echipamentului electric montat Fe puntea de"
ch isă !ii în încăperi cu umiditate mare trebuie să 
fie executate din materiale rezisten te la coro
ziun e sau prolrjate in mod core:'jluIlză t<Jr. 

S.l.!'. :! Toa te părţile conduc loare de curent 
ale {'('hipamentc!or electrice trebuie::iă fie exe
cutate d in cupru. aliaje de cupril sau alle mate
riale care au propricLăţi asemăn:1 toare cu exepţ ia; 

.1 {'lementelor rcostatelor care trebuie s5 
fie executate din materiale cu o rezistenţâ speti
fi că mare şi rezist~nte la lemperaturi mari; 

.2 înflişul'ărilor ~nlrtcircuitate ale ro loa-
rclor motoarelor asincrone ('arc pol fi execu late 
din aluminiu !',<lll aliaj('\f' sa le, rezistenLe la co n
diţiile 5!H'l'ifice de mediului; 

,:1 p{'riil J r de cărbunc, contactelor me-
ta!Gceramice şi a altor pie~e asell1:lIl}lloa re, cînd 
condiţii le ('(nltl' jl: sli fi l'ă an:l1>la, 

:;.J.'o . :ţ ~laterialele i7.0lanl(', folosill.' pentru 
iZ l larea păr\îlol' sub tensiune, trebuie :-li a i bă o 
H'7.bte n tă c!eclric;:i corespunzătoare, ~ă fie rezis
ten te la '-l'llrgeri\ r- de Ctirent pc supr:1 fa\ă. re
zistolt{' la umidita te si ulei, ~llrîcielll de solide 
şi Jlrl,tejalc p rin acoJl~rîri ('oresp ullzăloal'e, 

5. 1.4.1, Per.lru izolarea infăşurărilur maşini
lor, ~parat('lor ~I altor ill st:daţi i esenţiale trebuie 
s6. se folosească el'I puţin matf' r iale izolate din 
clasa E. 

;;. 1. '0,:') Conduc torii pell\fll conexiunile insi a
lali ilor ('lectl'ice inlerioar(' trebuie să aibă o i7.0-
latie ~au u llH~!lla executată d in materiale carc 
!lI; propagă flacăra, iar la ap aratele Cl! tempt"rn
tun inalte (\"(,li 3.10) din material.:- Il ecombus
tibilc. 

5.1.5 llbtallţa d<, j:wlare 

5.1. :1.1 Distanţt'le intrf' părţii<- aflate la len-
~iulli cu J:ol en ţia le diferiLe sau ÎntlC părţile afla
l e suh tl'l~siline ~i can:a"a <,xlerioarli sau păr
ţ ile m('taliet· pliSC la pămlnt, atit prin arr, cit 
şi pc supr;l[aţa materialului d{' izola rt", trl'bu ie 
să ('ore~p u nd â te n"i unii de f('g'im şi condiţiilur 
de lucru ale in"lalaţiilur, l inindu -"e iieama de 
propri<.'Iăţile m;;.l.:-rialcJor folosite. 

:J. i.:J.:! Di:c-lanţde de izolare trehu ie să co-
re~plJndă cerin\{'\or iitalldarde!or în \"jgoarc. 

ii. l. 6 COII ('l'!:lrNI pil'~l' lor eoadueloa rc de 
('\IT{'!ll i 

:', 1. (;.1 Pen lru le,găluriie (lin in teriorul 1a
b!ourilo!' de disll'Îbuţi{', Jlupitrelor de comandă 
etc ... se vor ut iliza eonductoare cu o a r ie a secţi
lmii de minim 1 mm~. 

Pentru sistemele de comandă, protecpe şi niăsll
rnre. pn'cuiil şi pentru comunicajii intf'rioare !ie 
admite utilizan'a {'unduclonl'elor cu o "fie a 
secţiunii de minim 0,5 mmt, 

Pentru si~tcmele electrunict' si ell,ctrict' de tra ns
formarea ş i lransmitt"rea set~ nale lor s labe se pot 
utilizn , cu acordul spt'cial al I1.N ,R,. , tondudori 
cu o <,rie a sec\iunii mai mică d (' 0.5 mm~ ::iau 
circuite imprimate, 

5.1.6.2 Părţile c onducătoare de curent tre
buie să fie montale astfel Încit să nu ne sup'u!ie 
la " .. rcini mecanice suplimentare şi nu se vor 
fixa prin inşul'ubare direcl in materialul i7.:1Iant, 

5. J.a.:j Capelele condutturilur Illu lhfila ri tre
buie ::iă fie preluerute in funeţie de tipul cleme i 
de prin dere folo~ih' sau trl'huie să a ibă papuci 
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de (·ablu. La lipire3 papucilor nu trebui!' ~U se 
fo losească adzi ş i alte- ~ubHanţl' cotoziw. 

5.1.6.1, Condu<"lorii se "elr mon ta ~i fixa 
:lsle(] indl să nu ~e r<,(lud .. rez i ~t{'"n\a lor (\(' izo
laţie ş i să nu fi e- Mlt>ri ol':lţi l'lI urmare a fOf\('I0T 

drdrodin:lmict'. \"ibr:l\iilor S:ltl J,.,yiturilor. 

5.1.(j.:i ~e \"()l" iua l1lă~II;'i r('ntru a nil .. t' 
dt'păşi tcmper2tur'lc ndrn i .. :hi!~ !,l'ntru andt!c
t orii i zolaţi. in ee1nclilii nfJrlllall' de t'xploiltare 
sa u pc tim pul l'u!lNii la t'llfrnlu! de ~{'"artdreuit. 

{j.I.C.i; Cunecta!"!.>:) eondudorilrlr i;wla\i Iii hC!f
ne sau la hare !rt'lHlic s[: se e:\('("llh' astfel incit 
in re'gim normal ele lucru if,o!a\ia firului !'ă nil 
fit> ~HpUSrl 1:'1 o !rHI]lN<llul'i'l II1Hi !llrtre drcit ("(Ou 

a<!misib i l1\. 

G.Li :\!:islirÎ ut' prolN·lir ('1Iltra iJer\u~ha~ 
ţiilor r .. c:ii.;~rle('lrit."e 

Jn cadrul construl'\iti t'chip:\JlIt'nluiui c!edl':c 
dr:<.tinat a fi folo~it independt'llt (de '.!:-..emph 
sl'Illc. np<!rate de u~. g"os:)o(i!Jr(':-r dc.). tr('btlil' 
sfi se ia, in rrtz dc ll('Cl .. itat{'. mt!.sari pC'r\trli m;qo
rnrca 'lh·cl"lui prrturbapilnr pi!lă la "aloal"l"\ 
pre\'lizulil in ţntfil'ul 2. l.H. 1. .\rca~tă I·l;'i~llr.\ 
nu Se' nplid"l edlipalllt'uhliui 1;\ ("are pN!lIrhu\iile 
up ur mai rai' decit o dntil re lIrt!. -;;i dure~~zi'l mni 
puţin Of' 2 s sn~l "pur mni putin decÎt de :) ori 
pc 01'3 ~i du~('~zrt ('el IiI uit 2J ;J.S. 

5.2 I:'\STALATlI DE Dhl"HIBCTIE 

5.2,1 

5 .2.1.1 (:J.rcnsn ,i plirtil<' frC'oll!:.]l' ::l!' lahl,j 
urii! r d(' distribt1\îe ~i Itle duh'purillJr dC' di~lri
hu\i<' \01" fi l';-';('{'ul:1[(' din 1:\('1,.1 S;',I <lilltr-ull 
alt ll1.alniill :;;oHd :. j !\{·ro:lihl!~lihil. Dul:qHlrÎl(' 
d(' d islrihu\ it, monl:\I'" la inl'fl't'rilf' III' lecuit l.nt 
fi c-:x('cL!l .. te <lintr·t.n mr.t'~rial iz,,:ant. nchigT"
scppÎc. car(' nu prop3gli n;I('~r'l. 

;;.2.1.2 Tab lourile (1(> d:stribatie trebuie ~ă 
flc protejate ccl pulin la pi(lllt!l·j ac apă .. \cea;lii 
prolec1ic nu este !1Ct'I'S:lră <Iad\, tablourilC' se :;[lă 
in loc uri in care nu (>xi..,t1'l posibilitateC!. ca :':ril
lurile de a pă l'e rad' ertiral Sri pfllrunM. io tn
hl ou rile de tl i ~trjbuţie . 

r..2.1.3 Tablou ri le de {li~ t rilni\i!' . destin<'.lr 
a fi montate În I{)("l;rilc acccsibile unIT persoane 
stră in e. se \'or pre\CdCll cu uşi rc se deschid {'U 

chei speciale. identice pentru toate tabloudlc 
dc dist ribuţie de la bord. 

~.2.1.?t Construc1io. usilor tablourilor de db
tribuţie l rt'"bu ie să fie a~trel. iocit prin desl'hit!e-
rca lor să se asigure aCcesu l la toatc piesele care 
necesită intrepnerl!. Panourile şi uşi"'. pe care 
sint montate aparate de comandă, dispoziti\"e 
de protecţie ş i in strumente de măsu ră. trebu ie 
să aibă o legă tu ră la plimiot prin cel pujin o 
punte flexibilă , 

:'.2.1.!l Tabloul principa l de f.1istribu\it', de 
a\'arie <:.i panourile de co nHl ndă trebuie să fi(' pre
\·1\7.IIte in faţă cu bil l l1slrăzi din materi,,1 izolao t. 
Tablourile <1(' di~tribu\ie ('li ac('es <lin spa te tre
buir să fie prl'\'ăZllte şi in spn te cu halmtr1!.zi 
orizontal€'. 1n acest ~cop se p()ate rol()s i şi lem n 
dt, rsen ţă tnrr. 

:i.2.1.1; !'anourile generatoart'l or di n T PO tre
buie să fie l'chip<Jtr nI lămpi de iluminn alimen
tai? dc la han'le !Jf'nrratnruluÎ. 

:l.:!.l.i !luminarea pfir!ii din fa1ă a lab lllll
ri!or de clislriluljie nu trf'\)uie să im pied ice ob:-;cr
\'an'a im;ln~i!!riltr lor s.ltI :'orI sU njcllcasră yrderea. 

:5.2 .1.8 infd!ÎllIr;\ max i l1lă la rare ~c "or 
monta pe t:-.blouri in~ll'umentcle ş i aparat<'jul ce 
trebuie ob~t'ryat sau deserdt este de 2 m. 

:;.~>t.!l )'(' fi('{'are tnhlou (instala\îe) de dis
tl'ihlliil' CII trn~i\ll~e:l dc 117 \. ~i lll"i mult, {'"nre 
are apai'ntaj de comutare ~i de protecţic trchuie 
.. j, existe' vn instrument {'nre indidi "xbte-n ţa 
tensiunii !a han'. 

:).2.::'.1 \"<Jlorile limit('kr de tC!i1IH.'l'atl!fă de 
incAlzire n ln.n:lol" llC'jzolate ale jn~tllla\iih,r de 
(lbtribuţîe cakul:!.lc In SCllrtdrcu il sau limitele 
adm:~ihi!? pcntn\ barele de CUJlIU la o sardnă 
de o seC\ll:dă b ~cul"tdrci!it trehuit· ~.ă !-c !>ta
bikai>lă pe baza standardelflr in vigoare. 

:;.:!.~.:! !br~le ele egali..: .. rt' trehl:ie ~ă fie 
l'i\!cubte (",1 pUlin la jum!ilnt c din curcntu l 
nominal ,,1 ('elui llIai il\3rc g!'ocr;!Lor eon e-ctul 
la TPI1. 

:').2.2.:: l)ncfl hara se atinge saI! se g:ă!\cşte 
in apropirrcn unor pirse i '~(>l:lle influ enţa sa 
t!;'rmi!-r, in lf'gim (\t' hlf'nl ~:la la ~!'ilrtrirn!Ît nu 
IrdlllÎe- ~ri dud la ("I"t'-;;tC'rca \f'mpf'raturii p('<.;te 
yalo;lrea adl;.;sibll[, jltlltru 1:'<'.!rriAlul cial. 

:;.:!.~." Barele ~i conpxiuoi le ncizolate din 
tablouri!!' dt· di:-;tribuţic trebuie să aibă !>l.ab il i
~.ltea dina,nilă şi Il' i" micrl necc.iarâ la tr?cerC'a 
currnluiui <lc st:ur td rcuit fan: apare ia locurile 
(or\'sjunzătonrf' ale t:ircuitului. 
Efortmiic liinalllÎ<"e ctlre apar la curentul de 
seuriilrcuit. in bartle şi cond uctorii neizola\Î Be 
dc!.cnnÎnd pc baza !>landardelor În \"igoart'. 

:;.2..2.:; Iwlatoarele ş i alte C' lementt' de izo
lnrl'. de~tinate fi xării barelor principale ş i con
dudC'rilor ne izolati, trebuie să reziste la solici
HirÎle ce apar in timpul scurtcircuitului . 

5.2.~.() Frt'('yen\a de- oscilaţie proprie a ba
rflor pldle dr ru pru n u t rebuie să se găsească 
in handa 40-GO ş i 90-1 10 H::. 

:'i.2.2i Barele ~i conductori i neizolaţi ai di
feriţilor poli trebn ie si'l se vO)lsească in următoa rele 
culori : 

.1 polul poziti v (L +) - nespecificat 
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.3 

. \ 

polul negatiY (L-) - nespecificat 

conductorul de legare la pămînt 
galben - Ye rde 

condu ctorul median. - gri 

{io~0~.8 Ban'le şi C'ondudorii neizolaţi ai di
feritelor faze lrebuie să fie yopsiji in unnăloa
r rle culori: 

oI faza 1 (LI) (H) (l!) - ncspecific<lt 

.2 faza 2 (L2)(s)(") - nespecificat 

.I, neutru (~) - alb<>slru dC$chh 

.5 conducLnr de legB.r.: la p:imint 
galben - y('rde 

Polii, condudorii iii faz(Ole ale căror 
culori nu sînt sJlecifiea t r se YOf vopsi conform 
lotandardului naţi onal. 

5.:.!.~.!l DispU!H'rca reciprocă a bB.r~lor ~i con
duclo!'iJor nd:w!ati ai difcritdor faze sau poii in 
lnleri arul tabloul~i de distribuţie trcb,~:~ s.li fie 
uniformă . 

5.:! . ~ . 1O Sarcina maxim5. admisibilă a hnre
lor!)Î conduclorilor n!;"iznl:qi trebuie ~rl c,,!'esmm
dă pr:-vederlor );tand:lrdelor în \"igoarc sa" {:tlo
rilor dale in tabl'iul ;).2,2.10. 

12x2 l' 1{;;t 2!!51 l-\ .j i :.woi 170 :'0:; 1:,7, :7-1 
150x2 2fl:1 4071 lN2'1 :~0211 ::OS' ;;!i,', '_""2'.~'·1 .I'{:.!I 
\.~ x:j 2·.2 .ri11 222 :\01 2;-,: l:\X ,,;t!\S 
::Ox2 I 21;8 ·1:', 2,ui ',li} 27:: .. :~,O,, ' 2.J'[ .J~I) 
20 .... :) :!98 :i11 ",")' lr,OI :'m;1 :1-;-7' ;;'17! 
2fh:.~ I .'::n 718· ~7Nl ('!.'11 ·m -;-J(;! :I!:'ol 1\70i 
2;')(:1 I :I!)21 O';-'i ::'11 (;00, ·u)" I;~':! :lii7 t\:12 i 

2·'}X;"i :'i02 S71i \:";1 ,Iii} "'o; ~Ii:l .ji;~, ~1"1 

:'Ox:l I ·IJ6 782' ,~;~I ~r:;:i :,~;~, 1 ~~g ~~~! ~:;~.i 
:~z ~ ~o 1 ~~~ ~ ~~~j ~;~i: ~;:~ 1 ;r~ ~ ;;;~ 1 ~~~; ; ~;;;I 
"ux~, !lOII ,'u5j IllUI1 .. 01 ')(;', ! ,,"iU ~'15) l'l'P 
",Il x 10 I 1 :1:;Ci 2:HO, II!!"! 211011 11,12170'1 :'011' 2!.M) 
f,Ox5 I 10,:, 18:;0 !!Ml: t n[O'l1:::,' 1-1,0: 1 (\l.~' 11':W 
uo x 10 11 5GOl2 nu 1 ·1:.0: :2 .1:1011 ,,::!I)I ::!: tillO t ,nlll 2(,1'11) w.m 2m.'~1~'~2~.'_'M"_' 

11)0>:"10 2 ·1J7 'IO;;{)i221Oj:I~:l0i2fil0 lf'}'OI221hf~1:: ~ '1 

"J"emprratllra admisibilă a bare.lor ~i conduct')~:
lor Ill.'.izolaţi es lc de maximum OO'C 

Tabelul 5.2,2.10 I.'~l e ÎntocmÎt pentru tempera
tura de 40Q C a mediului înconjurător, ţinindu- s(: 
seama de următoarele: distanţa intre bande 
dintr~un mănunchi de bare este egală cu grosim ea 
unei bare, iar \"oJlseaua se aplică pe parlea exte· 

rionră a stl]lraf!'lej mănunchiului, Dacă templ'ra
tma Illediului inronjurător este diferită de 4O°C 
~au Sl' folos<,sc bare a căror sed iune nu este dată 
111 tabelul 5.2.2.10, alunci sar~i na maximă tre
bllie rcr:;lculată in mod corespunzător. 

:i.~ .:! . 11 Hadia}ia şi conductibilatea t<>rmică 
a ban'lor !)i a conducluarclor neizoliltc nu t rehuie 
~.;, aibă o ir:f!11cnţă diluni"itonre asupra inslrum('n
\('101' de măsllrar(', liparalajlllui etc. 1n caz con~ 
,("rar, trebuie ~:i. H' mÎ<"şorez(' Illc;lrcar('<l prin ale
gerea unor s'.:qillni mai mari. 

5.2,:1 .\!{'!!('r{'n apafatajul(;i 

5.~.301 .\]l<!l'atelc electrice Ircblde să fie alese. 
Illcit in cundi\îi1c normale tir lucru, tensiunea 
kr llowÎllală. 's:lr(' ina nominaL:i şi trmperatura 
:::.dmisihiHi ~ă nu Fie dt'păşiL{'. ACl.'sl(' aparate 
trl'lJllÎr să suporle sarcin il(' ~i curenlii din n'gi mul 
1I'Dn~.iloriu, rf,d'i a se del. .. rL)l'a ~i fărfl a atingc 
~eJljpl'r"lllri jll'rk\l\uasl.'. 

"\para!ajl!l de [irotl'c\i~ ia ~("Ul'ldrnlit lrehuie s5 
c(,!rsplIndă cl'! ]HI\in st:1Hdnrddor nationale şi 
~5 lină ('onl de ihf1111'!!I.:-, f:ll'lorul ui tie putere de 
"Cl:rh:irtllH Il! jmtnlnţiilt, de curellL alLcmati\· ~i 
(1<' YlI!oarra l'olliJlon("nh' lot' trnnzilorii !)i sllpra
tLdl:dlorii de Cllrentllh~i dc H'nrtt'ircu iL 

:3o::o:t:! [;:puritate,l ce rupC're no,ninală a 
nparatc-lor elrrlncc, destinni.u fl!perii CllI'Cn!i!or 
de ~-cllrlcirl"\lit, nu lrebt,Îc- sa filo mai mieă decit 
curt'n t ll! de ~l·l1fhoîrcuit. pre\"ăzul in locul de in
stalare. 

:1,2.:1.:J CaF"cilal(Oa n(:miuai:'i dl' :nehidere a 
:Hlr('rupi'!loriIQr alllomati tar" plll fi ('onc('taţ i la 
Ull cinuit În sl"lirtcircuit tr('bt!i€' sn t'orespundă 
i'1'1 puţin el1r"nl!llni maxim d(> jiHOhi{l('l"\° În stare 
d r ~cm\drcllit {"(' s(' J)lTH'(il' 1n Iol'tli lor ar mon-
tan'. . 

;}.~.30'i Stabilitatc" In tll1'l'!ltul !imil.ă dina
mil' nom illld li :lJlaratajului deetrÎc carI' nu rste 
d{'stinal. intrrruprrii ('uren\ilor de ~tllrll'irl'ltit tre
buie ~1'l fit' cel puţin (-gaj t:11 ("ll:o"ntul ma:-:im de 
!'("\:rtci:'("\J t ("t' ::' !Hf\"('<!e in C':("('\ [0('. 

:'i.:? :l.:i ~l::bili tate:l ap.naiajului la curcu tul 
jim ită !crmk treb uie să ("(~n·splmd5. CUl'l'nluluî 
0(' sfur!("l!'l'l;il prc\"5zuL în lo1'1!ri!e ler d{' lllon
I~:rr' ŞI. el!;" :;~('n ll.' lH·H, ]lenlnl durala scurtdr
l'uii. lilui d('jermin.ltil dc s"ll'cli"ilnlcH prolecţiei. 

;'io:?:U; S{" lH·rmite ulilizarea unor intrC'rupă
Illfire :nltomat(' ('al'C' nu posedă ('tlpacit::tea de 
ruperC' ~iisa\l dc inchid(Ore cor{"spu llzăloare cu
rt'ntulai de sl'llrldrtuit Iwc\"ăzut, ('u condiţi a ca 
~teste:l !>ă fie proll'jale spre gcO{'rator eu sigu
ranţe fuzibilc ~"u {OU altc Întrerupăloa l'c avind 
l:{'1 pu!in {'llraclt'l'islicile nominale necesare p€'n
tril curpnlii de scurtcircuil prevăzuţi şi rare nu 
~int întrcrupritoal'{, ale generaLorului. Caracteris
ticile instalaţiei ill acest caz trebuie să fie astfe l 
incil : 
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.1 la flq:ere;'l c\lrtnLu!\li lnaxim de scu"t-
circl1 it prollahiL inlrcnlpăLoru! in~pre sardnă să 
nu fiI' atît de deLeriorat indL 5;1 nu IJoală func-
ţiona il':' continuare'; . 

.2 la închiderea inlrC'rIlJlătnrului CIl un 
cun'nl de !"eurtcircuit maxim prollnbi!, tOOlle 
ceh'lallr pi€~w al!' in<;talnţi{·j :o;f\ nil se deleriorel.c. 
Se permite in acest caz. ta ÎI!trt'rupălorul montat 
spn' sarein1'\ s::i 11\1 fie în măsură a functiona in~t'
diat. 

ă.2.:l.i Jn circuitele in car" c{m,'nhll eslI' ma i 
mar" de le{).1 trebuie sti ~e monteze înln'rură
Ioan' ,Hj!onwlc. 

5.2.:1.H inlr('l"upiiLoare <1l.ltomntc din rÎrcui
t('} {' !-l.t'nr rnh\an·!or C\1 extiLa,L.' mixtă. rl('s\jnnte 
ftill("jionflrii 1n paralel. trebuie ~[i aihii un Foi 
În d!'('uitul cc>ndudOl"ului oe egalizaa' le-gat -me
cank cu c('ila1ţi poli ni ln\rel"upătorului, a~tfel 

indl !-.[\ se eO!leC'!c;:e în:lin!c de ton('c!area c(']oI"
laIii poli la han' ~i să se dN'U!le{'\ez(' d\!pă d{'{'o
ncdnrca JOI', 

:;,2,:t.~1 Cnkulul cU!'cn\ilor de Scul'ldfruÎL !;'c
buiC' să ~,C efe('!ucz(' in baza sl.ap.(lun!c\or l'<\U 
nH'todclor <1c ('alcul aprobate (it> JL:\.iL 

5,2.:1.10 La eakuhJ! eun'nlului probahii tI(' 

seurtdreuit St' ia in con;;iderare impedan\a cchi
"al"I1\5 a l'blemu!t:i dbprc partea defetlu1ui. 
Sur:;;1 de C\lrCI:t. trebuic să cuprind:t toale gc[\('ru
loarcle carI.' pot fi eonc('\a t{' in parn!c! şi INlle 
dcciromoto~re]t' care lucrează ~irr,ultan. Cmcnţii 
datoraţi ţ.{cncraloare]or şi {'kdromotoarcJor tre
buie ~ă fie ('nlcuJ.lţi pe bn7.:l. ('aractcrÎstirilor 
<lcestora, 

AtUl1(;i cînd nu există date pre('i~l', Jlollru el{'<'lro
m olcl;lrcll.: de ('l1!'('nl nllerna\i\' s(' iau tll"mătoardc 
valori efHtive: 

la inccpulul !OcurtcircuittJlni 1\,2.-) l!l 

~ la lllomc!l\ul T după s('urLeil'cllit 2,:> in 

~ la 1l10111en1111 2'1' dupii semleireuiL In 

~ pt'nlru valQart'a ma:-:imă de yirf g Jn 
(In fiind cun'ntul nominal in'suillal ai deelrc
motoarelor), 

in cazul curentu lui (CnUIlCU, r,('utrn determina
Tea \'alorii ma:..illle ti l'u!'rnlllilii de scu rkirCllil 
datoraL eledromoloartlor. ;\(:c;;ta se ia cţ.{a.1 el: 
de li ori \'(lIO:1rC:l nominalft lnsumată a cur,-nţilor 
eleclromoloarclor te luercaza c{'r.comitent. 

Calculul trebuie f'Xf'('l;t<ll pentru t~~lc cawr:!r de 
scurtci rcuit nt't'('S;Jr, în fueeţie d(' ('urac\rristi
cilc sisLemului. Trebuie sa ~e jn În considerare 
ccl pu\in urmi'!tonrdc ('azl!ri de ~e\lrldrc\lit : 

~ dinspre partea generatorului: 

- la barele tahlctilui priucipnl de disl.rii;;l\li'; 

- la harele tabloului d~ di.strilm\ie de o\'<1rie: 

~ la utilizatorii şi tabluurile CMC lri;nc~c <ili
ffieniar{'a dirnt de la harele Jlrincipale de d:s~ri
buţi(', 

-----------------
Calcdul curenllllui minim de scurtcircuit SI2' ya 
fact' dacă se ccrc pentru aprecierea in stalaliei, 
Calcniul Cllr('H!ului de ~curtcircui t trebuie să 
cUJlrindă lis t :l aparatajului de comutare prevă~ 
zut, earaclcristici!l' ~ale si, de asemenea, curentul 
prubabil de scurtcircuit 'in locul lor de inst.alare. 

;).2 . " .\ll:l ralelc de m:i:-ură eleC lrice 

::i.2, ~,l }>cntrll fiecare generator dc CUi'('.n! 
continuu lrt'buie să se monteze pe tahlourile de 
tlist!ibl!!i:: l'rincip::.1 ~i de :lyar ic cite un yolt
metru ~i l:n ampHmclru, 

:i.2.'..:! IJcnlru fiecnrc gt'oerator de cur('Ot 
aitern<:lÎ\' 1rehuit, ăs se montcze pc tablouri! 
prindpal ~i de a\'f.rie \ll"mătoarc](> aparate: " 

un ampcrmctru Cll comuLator pen ~ 

tn: miisura.ren c!lrcntului din fiecare lază: 

,) un \"oltmc1ru CII co mulator pentru 
măsurarea tensiunilor fazelor; 

.:1 un frN'\"{'o! lf.Ct;'U (':l' vdm iLe fo!o-
!Oirt',l unui fn'c\'e lll,m<'lru duh\u pentru genera~ 

toar .... !\' care h,cft':l?,ii in paralel); 

.' un walmclru (pe ntru pU leri muri 
mari dc 301>L1); 

"ltt' instrumenle (daci'! est(' llee('sar). 

:;.2 .1i .:1 în circuitele consu ma lorilor e~enţ ial i 
~c yr'r ;!wIlLa um[lcnnrlre, Accsl(' a mp l' nnetre 
j'ol li !!\onlal(' pc labloul principal de dislri b u\ie 
l'au la 1'{J~t!l1 de {·olll:md:\. 

Se 111'\ foln.~i ['mp rl'!!lc! rl' cn comutatO!' pen t ru c{'! 
llluit ~rhl' p'lliţii. 

:;,2.1.1 La tahio\l!':]e, Jc d istribu ţie principal 
:;;i (1,' a\':l.rll', p<,n tru fierar(' SÎst{'lll d(' fl'ţ ea izo
latti lrdmii' ~rr 5e mC1ut{'J.(' un dis flozith' indi\'Î

dtlal de IIlnsurar('a :l. ]"t'l.i"ten\ei d~ izolatie sau 
Ulm! ("Un!1l1l. cu (';Ilnutator pentru toale reţelele, 
Cun'nlul de ~curg,,-re la corpul navei. datorat 
funC\ innării (!ispo.dtivului dc măsurare, nu tre
buie ln dri un ca7, sfl fi{' mai mare de :~O mA, 
Trehuie !of, se pn-\'adfl o s('m na!izart' luminoasă 

si acus!;c[1 la sc5derea !Ouh limita a dmisă a rc
~i:~tellţl-i de izola pc mi'!surale. 

La n:1Y('!C cis!('l'nă indiC'11.c in cap. 2.11i ş i la 
impingi'lt03ft', acr;.'lsla semnalizare lreb uie să fie 
atit optică. cît ~i aCllsticii. 

::i.2. ~,:) I nstrumen tele' de măsurii treb uie si't 
aibfl ., s(':lI5. Cll 1'('7.I':\'j d(' graduţ îi eHI' ~ ă depă
Ş(':,~el 'aloare Ilnminal:i a mă rip.lilor măsurate.. 

Se r~':um.l~dJ. să ~e folosească instru mente de 
IIlăSt:lii cu l:rmătoarc:C limite: 

. 1 yoltmc!r(': 12\)";) din tensi unea no-
millal5.; 

.9 am!:ern;<'l re pC'uLru genHaloarcie care 
nu II1('ren;l in paralel ~i Ftntru dire.fiţ i consu
malori : no~.~ din curcalul nom inal; 
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.~ ampermrlre pentru generatoarele care 
lucrtază in paralel: curentul tie sarcină 130 % 
din ellrtntul nominal, curentul ifl',:ers 15% din 
ellr ... nlul nominal: 

. ~ walm('lrr pent ru generatoalele care 
r-u luert'ază in paralel: 130o~ d in puterea nominalfl; 

.:i walm ... tre pcntru g ... nerato:lrele C;1-

rt' ItlcrNlz1i. in parald: jWlerea sr.reinii 130%. 
r,ut('f('a ifl\"('r:.ă lj~o; 

.Ii fn'c"enţmetre: ±1O% din frcc\'cnt:r 
nl.'minală. 

(Il acordul rU\.H. SI' pot modifica limitele de 
indicare :J.Je s(a\('lol". 

5.;!.I,.G Vuloril(' nomina!" ,rle tensiunii. cu
renţilor şi puterilor din circuilcl(' inslalaţiri de 
propubic şi ale {.l('lIerator;r('!nr trebuie să fit' 110-

l:ltl' pe scale-Ie in struml'ntelor de măsură cu 
s('ll"ne VÎl.ibilej M' recomandă să s(' fadl <:te[ls[a 
!ii la celelalte inslrulUC'nte. 

;'.2.5 AmplaMr(';! apar.uaJului ~i ia,.lru
nll'ntflor de m:hu rJ. 

5.2.5.1 Aparatele şi in!Otrumcnlelr- ele măsură 
~i rani rol care aparlin unor .gener:J.loare şi unor 
ino;.tal:lţii principnle trl'buie <l.mplas-.:tC' pe panour ;le 
lablourilor acestor generatoare şi instalaţii. 

5.2.5.2 .\pa ratajul de comulare trebuie să 
se mont"ze astfel incit să se păstreze distantele 
de protccţie faţă de contacte şi c'l.ml'rele de stin
grre. 

5.~.5 .3 lntrcrupl'itoarele trebuie montale şi 
rouectale la bare aslfel, incit in poziţia .. deco
nectat '; , contactele mobile şi toate aparatrle oe 
prott'c\ie şi control [C'gate la intrC'l"upi"itoare să nu 
se nflc !'>ub tensiune. 

5.:2. :).,'J In tablourile de distribuţie signran
i('le trebuie monlale astfel incît să iie acct'sibilc. 
iar schimbarea fuzibilelor să se facă in deplină 
securitatl'. 

La tablourile care Sl' montl:'a7..ă pe paiul. siguran
\e \(' trl'huil:' sâ fie amplnstlle la o inăltime de mi
nim 7;){} mm şi maxim I 800 Illm (Î~ l:1 pai,)!. 
Dacă in circuitele lablourilor d(' distrihuţie se 
montrază intrrl"llpâtoare, atunci ~i.:!I!r:lnţelc tre
buie montatf ncap?i r;\t intre bare !ii intrl'Tupa
loare, o altă su('cC'siunc se :ldmite llulI1:li (li:pi'i 
o examinare !'p ... cial~ a H.~. H. 

5.2.4.:i Siguranţr-!e care se inşm'ubeaz;\ tre
buie să fiI:' astft'l Illontal('. incit condudorul dr 
aliment an' sL fie legal la borna de jos. 

~ . 2.:i.(j Siţ!ur:mţele care sint legate la acela~! 
pol sau act'cl\şi fa7ă trebu ie montate pc un singur 
rind - orizontul sau vertical - ţinindu-se sea
ma de forma constructi\'ă a si~ilra.l1ţei. 

A!it'zarl:'a reciprocă a siguranlelol' in circuitele U.e 
curent alternativ , corespunzător succesiunii fa
zclor, trebuie să fie de 1;\ sting-a la dreapta snn 
(le StIS in jos. 

In rircuihle d(' curent continuu siguran!a pentru 
polul por.itiv tr ... buie să fie amplasată În dreapta, 
respl'cti\' dN1Sul)fa şi cit m:IÎ la îndemînă. 

:1.2..:)./ Dispozitivcle de ::cţionare ale regu
latoarelor de ten"iune ac\Îonate manual, montate 
pe trhlouril(' de di!'.trihu\ie princip:l1 sau de aVa
rie. lrl:'bui:- să fi" amplasate in apropÎ('rca instru
mellldor OI:' măsură can' aparţ in generaloarl'lor 
n·-;p\'eti\"c. 

;;.2.:).3 '.mpt·rmetrde genrr~toardor l:U ex
cilatie m'xtu. destinate sli funcţ!ono> ze in paralel, 
lrt'buÎt- II1QIlI.rlc in circuitul polului Ilelegat la 
t"ondll,·tol'ul <1(' ('galil.al',·. 

;j.~.:;.!1 {lrganc1<- de- l:oll1:l1ldă ale aparate lor' 
;nstruJIlcntC'lor, panourilor şi circuitele de ieşire 
de pc tahlourii~' de distribuţie trebuie să a i bă 
inscripţii. Poz:iliile aparaldor de (:omlltare tre. 
Imi<- ~ii fi(· ;nnrrat('. 

fn afad\. d(' a{e:r~Ll tn'bui(' să fie indical(' intensi
tăţii.! curenţilor lIominaJi la sigurnn~e *i Intre
rupătoarr.>. 

:;.2.:1. 10 Fie('are circuit care pleacă din ta
binui de distribuţie trebuie să fie pre\'ăzut cu 
intrerupătoare rOrl'SIHlIlzâtoare pc fiecare pol sa u 
fiecare fază. tntreruplHoarcle pot si" nu fie mon
lalc in C'utiilc ~t'cundar;'! de distribupe pentru 
ihunin:tt uadi au inlrerupătoare generale şi de 
nsemellN\ in circuitele dispozitivelor instalaţii lor 
de hlocure ~i l;elllnalizare şi tablouri lor de i1u
l~lÎn,,1 CUT" sint prolejate cu sigurun!e. 

:i.:!. \J Semnaliz.ar"a Oillit!rl 

5.2.1;t.1 Pentru semnalizare:r optică trebuie 
t:ră se utilizel~ culorile indica te În tabelul 5.2.(j.1. 

a.2.i Sistemul de It'!Jare a su rsdu r de ali. 
m~nlare 

5.2./. 1 Dată sursei!:! de cnergil:' cleclrică nu 
"înt adaptate Jlentru funcţionarea in parah-I un 
timp wai indelungat pc hare romune trebuie să 
se folosească un sistem de kgarc sau de blocare 
cure st:. pennil5. funclionarea in paralel a sursdor 
de encrgic elE'clrică pe timpul transh·rului sarcinii 
<.le IH' lin gtner;1tor pe ('('\idalt. 

5.~.j.~ (;('nl'r~Ltoare {'U exdtaţi(' mixtă. des
liJ':1~( a h:nc-IÎon:l in parale!. trebu;{' să aibă un 
nJn(h:dol' li,· ega!îl.<ln·. 

::;.2.7.:1 Dacă SI:' prevede functionarea i,1 pa
ralel n g<'l!cl"utour('lor dc curenl alternati\'. atunci 
Fe TPD trebuit' stt se monleze un dispozitiv de 
!'incronizare. In cnzul !>incronizării aulomate, 
Irebuie să s(' pre\'adă şi o sincron izare manual ă 
de rC'zl;r\·li. 

r,.~./.I, tn cal. ul dnd sint montate citeva gc
lleratoare dl' nll'ent continuu. la TPD trebuie să 
se prevadă 1111 dispoziLiv de magnetiza re a poli lor 
de excita\;!'. 
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C:t <-;:.Hel th: ,lj,l;\l;.iL-,," 1 ::\c- fi. l";;-~. ptni. Il 
generd,0C!l'lb :,ir,:'1'('l~(, l':~ curcI:! :~lt"rr '1\: (~~, 
esle li?Ct:':!r 1'" '~1 l':o,:' iL. i('.. "-'. 

5.2,8 tt'ri !l~(' !;";;H i~ ::ri\i':d t'j,':",zil'\,\,l" 
ciI rr Itu li~ 

5. 2,11.1 Cirtlt:l,l( t"l"(' .,leD-'::, '~'.' " ::,l:;k',', 
ril(' <ll' ui~ Id:'I'ţÎ(' :ld\ t,;~ ":', '[',' : :ll!'i~'-,'. de .-~,nrt
circuite ~i 51:11r;1,·.H·-:""-'.: 1''' ;'j'l1 "1' 1';. (Î;'-':)O
zitin' C'O;'cqH;ilz~tOi!rc n,'. :;(0:(' ::1 il!t~,:.,;ll': i:('
cânl i cirru'll't' rit ],,"ihil ':lL; :1.jJr(:;li,;: l: !J{.rr.r:o!,' 
de a!iILt'lltar,. ~Lt .'(' (1.'1'(' l'n~:C(" ;,1 l:i('uiL;I;li : 
supnu.arcillil d<1r:i r! ('~'r d~:tin;·t ";;01' ,rn·~·m~
lod ('ar(' au d!~F(J7.il;Y(, ill(!î\'jt!~ll'ic d~ prt.tet\Î'· 
iar c :l bhlril~' ~i::l alc;,c in urm;: l:f:.'I' tai,:: o:' 
car(' ~,:t ţir.ut ~!;': t·~a ,le c""C'niui :~<l:-: ,:1 de h:c. l:., 

::i.2.3.:! .\parntaj u! de protecjie t rebuie să fi e 
ales iT! [un("ţ ic dE" caracteristica echipamentului 
ce trebuie protcjat, astfel incit d acţionează la 
suprasardni inainte de apariţin unor supratem
pefatnri p('rku!oa~e pentru i7.0lnţia de protecţ i e. 

:;.2.n,:1 Sl"lcll'\ul d,' prot ecj ie trebuie să se 
r1ic8gll a\;ndl:-~(, in \·('dcr:.- atit curcn\Îi (; .. !'UPl"3-
!'oanmă . dt ~i nll'clliii cip ~curtdrcuil ce se p:,c
\"ăd in ci:'("ui1nl ]"C~PN'li\" . 

:i.!UL" Prot~'qi.:t !mpot ri\"a supra sar("j n:lor lre-
hui(' ~.", fl~ monl:ltl\ : 

.1 r,j' tl':111' fazrl,' - in cazul unui :-, ls-
t("1To ! ·!r~z:tl {'Il t ('fl;hlm'!:w!'{' eli pUDrtu ! d{" Dtll 
Ipţ;<lt :;. l'i'l:lint; 

<) ("d !!~tljn re d{,u~ :~z(' - !n calUl 
t'rt:: ;.:~1(,F< irifazat c:' \;-ci cC'nduC'to:or('; 

('rl ;,t,lin la jlnhd poz:'t: \- sau pe o 
,;1 {1I;\' b;((·I:. i:r.olal cu doun con-

.> r"l,'j ;-ozi::Y 1\1 pt'" o faz~ - in 
ealul ... i.'t('I:~{'Ir'r eu nn ing-tir conduc ':.r,r cu ro-
1(1~i;c~, r,)!] li'!). le .. \"{: dnpt 1,111.' de înloarcere. 

l :n(l ţ(' l,tiJ!;r;z:'l ,';Iti' ~i!'lcmc de 
d:"uib;l\1 ' ··nen.!"iei '!('('!"ilr (\('cît r ... l(' indicate 
b :~.~"1.1, /H;n!,!['C';1 ";'4,IC'q:~i C(lp;ra ~urr,,<:ur
C"ini:ol ti !"!l't"<1 (.Ll·>('lul I:!:~i r:.;nminâl'i speciale 
;, . ,:'\,l" 

:'i.2.ll.:; SI:' !"l' \d {it' 1'!'{o!"C'H" la ~C\ll't{' ir('\dt 
trd"';' II: "l~'! rr- r ... (,,!(· :- . lZI':,:! al '-Î;.tC'l'r:nluÎ 
cit' {,~E-('I" ("ntil'\"1 SI [t' fiC'!,,:re fază ,t' i~!en1!l~lli 
llc ("rUIl Oli'.'·rf\<.lti\ o 

:'. :I'(;i, lr, ... !a1at;c·: 1:- ('w~n!ii de ~('\lrldrcn!t 
trt>h\:·' ("l'n'~I'l:ll'::" 1:> ~'l'l pu\m 200':~ dh cu
/"('nt:,J !1l,!. ·r:al. ;'r'C!nt )H,Lr\i:\ la s("urlcin' uit 
a cîrel~;~d('~ {l" :dil;~"nt:1H' <"!I" ('onSI!l:l;:torilo l', 
'e 1,f'fl'l:if' !,,'c" ou. n,n!" (>,t;cl.:lh-c- C'c:ml1l1\(' de 
Plc,t, {" 1,. 
:1._ ..... ,' !'.t'~ in c:nui!'" ~ :.li:lH'o~a l ~ exbtă 

!t:.r1h,.r.i (Î[' ','uh!'_. \I! !tl\!tTC ,('(lm5, prntru 
Ltt,',r, (,.b1'1 l'l ."~".:' .. l.Jll~~ ~r('btli!.' ",30 ~e 
11:[' n' f :' il(';h st:!~";!"1I1L::'J dr,ca pr;:;tecpa 
;\r.l .;:' r:. ():r" .:~ {.,." ~l de M'cjiune mai 
n'!':[:. 

:;,i:.J.:
hif ul ,;t .1 !h 
( P": 1 ,,)~ l ,",. ~w 

1'10:(("" (".,. 
fI:I:~ t f.. .• ~ 

(:'; a!ilr.(·r.a:'\z.j tn~ 

de ~,:'. de h tvhlotil prjl'
. :,·\ar!:. "'l,:J<,1 t;i;.··~,:~:lh'e de 
j' 1 \"t ·:l.l da imedi!J.l după 

:;.2,!t~> : .l ," '(" I'«,r.t~. dbpozili\"c de pro
tcc'; -IC !'~ CI 'H:u.doru: r(' (':~~·:i/N'f: ,,1 g"'H·,."toru
lui (: .. , t\i[n~l t'l.'l:lil'l; 

-r.,2. r..l Geucl'nlc' rele (':-1'0:- nu $Înl destinate 
a ft~r.C\irma i:; p<lral,:,! tre!);.,i~ ~U aibă o protectie 
la suprn~nrci!:ii. ':: LI ,·r.urtc:rcuit ; in o.ccsl caz 



 
 
 
 
 

gellt' ratonre],' ("U o pII I(,l'e pină la 1.0 k\\"{l( \". \ ) 
pol fi protejate 1l11!llai CII :-.igura lllt' , 
(,;t'nt'ratoart'l(' ('u n pul ('re de la 10 la :10 k W(k \'. l ) 
~\' pOL protrjll ('U :-.igmanţe ~i i nt ft'rupăloaf(' cu 
r('I(,('t' dt' l'ul'cnlllloxim, inrcelc Pl'Sh' ;)(1 k\r{k Li) 
(' u i nL rt'rupăloar(' nU1011lil\(' ('o r(':-.punzătoart'. 

G.:UI.2 P('uLnl gt.'llt' rat oart'1c dc~tinalt':-.ă fUrlr
ţ;OIll'z(' în parnlel. ~(' \'or IlHlula ('('] putin Ilrrnă
loarelc dbpozit iq· de prot('c\il': 

.1 o prot('c\ie impotri\'a ::>IIJlrasartinil or: 

.:! o prole('til' impolri,"a sCllrtcÎrcuitelor; 

, :1 () pro tectiI' impotri \'<1 ('urt'ntului in\' rfs 
~au put('ri i ill\'t' rsr; 

.Ii II prote('\ir impotriva Lrllsiunii mi-
niJl\t'" 
St.' r("romandă S:I M' ulilizezl' dispozitivt' de pro
t('t'\k la supras:\rcină a ge neratoart'lnr care să 
aibă o se mll:11izar(' la suprasa rc i nă ce aclio n(' :\7.u 
cu Il intirziert' pin ă la 15 min _ penlru sarcini 
de la lOO ~o pin!i. la 110 % din ("u ["entul nominal 
ş i d('{"ont'clarra gl'neratoare lor cu o intirziere co
respunzăto are co n!>tanlei de timp termice a ge
nt'ralorului protej al - pentru sarcini in limitele 
de ia 110 % la 1:>0 °1 ... din curentul nominal. 
Sc r('('omandă ('t\ la reglajul blocurilor de ~('lec 

pt'n lru valoarr:l dt' 150% din curentul nominal 
al g('nrrMorului con stanţa de timp să nu fie mai 
nWl"r dt' 2 min. prnlru ge neratoarele dl' curent 
alternativ ~j dt' 15 s pf:'ntru genrl'a toatelr dc 
curt'nt continuu, La sarc iui mai mari de lj() 0o 
din curentul 1I0mial, deconectarea gcneratoa relor 
trebuie să se facă , pc măsura posibilităţilor, fără 
temporizart'. Yalorilt' de regklj a le protecJiei 
la suprasar('ină şi lemporizările trebuie să fie 
potrivite la ('aracleristicile de sUJlrasa rcină , ale 
mot.orului de nqionnre. a~tfd in('Ît motorul ~il 
fie in slare să dt'z'"ollt' pult'J"ea necesară in dl'
cursul temporizArii adoptate. Pentru prolecţ in 
~eneratoarelor impotriva suprasarcini1or. trebuie 
folosite sisteme de protecţie care d au posibili
tatea u[lt'i reanclan şi'ir i rt'"p('tale, inlt'dialE', 11 ge
neratof\llui" 

ii.2,!l.:J \"01' fi pr('văzulc dispozitive care de
concc lea7.ă automat consumalorii nt'esentiali in 
cazul supraindirclirii generatoarelor. D~conec
taft'a se poate face printr-una sau mai multe 
trepte, în funcţie de capacitatea de supraîncărcare 
a generat.oru lui. 

5.2,9.1t Prot~cţia generatoardor la scurtcir
cuit. Ia sisteme le izolate, trebuie să fie monlatll 
pt' toate fazt'1t'. respecti" p{' toti poli i. 

:),:!,~) , :) ProlN:\ia la putert' sali curt'nt inwrs" 
la ~{'neratoart'l{' d(' !) \in ate a lu('nl în paralel, Irt'· 
buil' să fie aleasă ('or('spunl.ălor Cli ('arac!eri"ti
cîle de sarcină ale moloarelor. 

Alegerea tipului de protecţie' I:l. curen l 10\ ers 
sa u la putine inversă trebuie să l'ol"l'spundă in
dicaţiilor din lab{'l ul ;).2.9.5, 
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-----,-ii,HI""n'uJ J~,.,.tHli,'i la ~"lIn"nl ~all Ilul,"n'-I 
h'\"l'rs" In flm'"II," Il," sl~t'·lIIul 

["-."Iul ,[" :ml rt'IHF" 
"UT"lllllh,; I 

)1!'tOf '"U :1.(1,'r,· 
TurbÎlL' ;nt,"mii 

--~----~------I 
I:! ,; /~ din PI!- !-i _ 1;j % din pllt('r~a I 

1,'f'":1 1'"uin;.),; 1'''llIinllh-, " ;;,'I,..r~l .. -
)!,';:, raturului l,,~uh,l 

---1-
1-1;1,% , Ii~ '"lIr('l1 lul I 
1',,:11111;11 :tI ~~n~ra\ ,
rului 

Continuu 
I 1:,,% .IÎn ,'u
r,'ulul ""m in:11 '1\ 
1-!,"II<"rat" .. ului 

~-----------

~.::!.!1.6 11['Olt'cl[;'! la lens iu ll(' minin:ă ln'huÎ{' 
să t'xcludă Jlo:-.ibi lil a t('a cOfil'clării :.ll'lIeraloarelrir 
la bare aUta tilllP ril Lensiunra nu s-a s tabilizal 
~ i IÎjnă cînd nu ;1 ali lls Yalnar('n minimă de RO"" 
dEI! lensiunt':I nominală. 

l'rolec!ia dl' ll'llsiunt' minimă \['{' huie !>fI <'Ieliol1{' zC' 
fU Întirl.ierr la decol\{'clnre a gent'-fat(Jar~lor la 
!>c5.derea t(·II:-.ltmii şi fflră ÎnLÎrzit'fe ntunci cind 
:.\' Încearcă ('ol1t'claJ"t'u in ain tE' ~It' a SI" atinge 
len:-. iunea minÎlni"t :trălaLă mai sus" " 

;:i.:!.!I.i Dncă ţ,l"{'nemtoarel{' dt' curent COII
tinuu 1'1\ lurbin[t :-.inl deslinatr să functionrz{' in 
paralel. pt' firear(' r('gu lator d{' :-.i~uranţă lrebuir 
montat lin disllOl.ili\" penlru dt'l'oneelarea auto
mată a grnNal"rului alund rînd aC\iollează J"t. 

,",ula lorul d(' siguranţă, 

:J.:!.9,8 Se admil!' ca in !>i,t('mclt'" de excHaţie 
a gencratoar('!or să :-.e uliliz{,Zl' sigura n!e fU l.ibilt' 
('ti dispoziti,(' (.Il' pro!('cţil' pt'n tru l'lt'menlt'h' 
:-.t'lIlit;ondu('toan'" 

:i.:!,!U l'rnlt'l' ţia !'!edromo!Unrl'!or 

:;,2,10.1 Pl' drCll itt'l(' (fidt>rd l') ca re alimen
tează eleclrOlOotoan' cu o putere mai mare de 
0.5 k W trt'bui{' să se lIlonl.('zc dispozitive de pro
tecţie la cllrpn\Î de scu rtcircuit ş Î suprasarcină 
şi. de asemt'nea, dispozitive d e protecţie de nul 
dacă nu s(' t"e!"l' O pornire repe tată automată a 
motorului" 

D ispozitî\el{' 0(' proiecţie la suprasarcină ş i de 
protecţie de nul se pot monta În aparatajul de 
pornire al eledromotoarelor. Electromotoart'lc CII 
o putere mni mÎ(:ă de 0,3 kW trebuie să aibă () 
proi ecţie la scurtcircu it. 

:;.2.10.2 Aparatajul de protecţ ie la suprasar
('ină al (' j('rlroillotoarelor cr lucrează cu sarcină 
eomtanlă trt'buie să aibă un dispoziti\- care de
("oIledt'"a7.ă rlcc!rOllloloru l la o sllprasarcin ft dt' 
la Jt)j la 12j Cl o din curenlu lnominal cu o tempo
rizarc corespunzătoare caracteristicii de tempe
ratură a elt'Clromotorului protejat. Dispozitivele. 
de protecţir la 'illp rasarcînă nu lrebuie să acţio
lH'ze in timpul pornirii motorului. Cu avizul 
H.:\.fL dispoziliwle de protectie termice şi de 
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suprasarcină ale {'\eclromoloare\or ~e pol inlo("ui 
CII o semnalizare eorf'''ipunzătoarc. 

5.2. 10. :1 tn circuitele de alimrnl;If(' a <J,cţio
nărilor electrice OI pompelor de in('"('ndiu IIU tre
buie să se ulilizez{' dbpoziliw de prolerţi" la 
suprasarcinIi carr func\ÎonC'3zi't ('U l.ermore!('c, Se 
admite ca În lorul protecţiei la supra!'arcină ~rl se 
folosească o s('mnalizar('. 

5.2.11 PrOII'('lh1 r ln'trolllotoarrior iD!<tahtlÎcÎ 
de tju\('tllarl' 

5.2.11.1 Pentru elcctromotoareJe instalaţki e
lectrice sau I'Icctrohidraulic<" ale instalaţici de 
guvernare trebui(' să se prevadă un dispoziti\' de 
protecţie nmnai la cmenţii de scurtcircuit. 
In locul protecţiei la suprasarcină trebuie să se 
monteze o semnalizare de supersarcină a electro
motorului. 

5.2.11.2 lnlrcrupătoarclt' automale destÎmlle 
pentru protecţia electromotoarelor insta.laţiei de 
guyernare la currnţii de scurtcircuit. În cazul 
curentului continuu, trebuie să fie ('u acţiona.re 
instantanee la un curent de cel puţin 300% şi cel 
mult 400% din curentul nomiMI al dectrolnoto
rului protejat, iar în cazul curentului alternatiy 
cu deconectarf' instantanee la un curent de apra
ximath' 125° '~ din curentul maxim de pornire 
al motorului protejat. 

5.2.12 ProtetJia Ir:lIl!>formato:J.rt'lor 

5.2.12.1 Pe circuitele de alimentare ale inUi
şură-rilor prÎmare ale transformatoarclor trebuie 
să fie montale dispozith'e de protecţie la !'eurt
circuit şi suprasarcină. Pcntru transformatoare le 
cu putere mai mkă de 0,3 k"A se admite numai 
protecţia la scurtcircuit. Dispo-zitiyele de protcc
ţie termice, ş i dr curenl alc transformatoarelor 
la supra sarcină se pot inlocuj cu o semnalizare 
corespunz1'ltoare cu "cordul R.:\.R. pentru fie
care caz in parte. Pentm ~ran"rorlllatoarel(' de 
măsură, protecţia la supra~arcină ~i M'mnalizar('a 
nu r.;nL nfcesar{'. 

!"i.2.12.2 bacă tran~formatcarelc !<int uf'stinate 
pentru hmcţionarca in Jl~ra!cl trehuie să se mOD
teze ÎnlrcrupAloare pt'lltru deconcctarea infăşu

rărilor primare şi !'ccundare, in:;ă DU este eh!iga
toriu C/l ace2~tn !>ă ~c fncă eonco:nÎ{eni. 

ComuLflrra transformaLoarrlor de mf:-
surD. ue curent trebuie sii fi{' a~tfel exc(;ulnLe, 
incit sI"! fie exclusă posibilitatea ca înfă~udi.rile 

lor serundnre să r[lInlul! deronect~t{'. 

:i.2.13 I'rotec!i:. ucumul:t1onrdor 

:i.2. I:U Bateriile de acumulatoare. in afara 
hateriilor de1>tinale pornirii motO<lr(']o!' (u ardere 
interni'i, trebuie să fie prevăzulc cu lin di~pozili\' 

de protecţie la ~eurtcircuit. 

5.2.13.2 Fitcnre sislem de încărcare a acumu
latoarelor trebuie să aibă o protecţie care să pre
\'irdi descărcare" bateriilor ca urmare a scăderii 
sau dispariţiei tf'nsiunÎi ('are alimentenză insta
laţia de Încărcar€'. 

;).2.110. l'rotee\Îa I:impilor de control, a ,""It .. 
metrelor. I'ondt nsatoarelor şi bobine .. 
lor apliratelor 

ă.2.)1".1 L&lfloilt' de control. ca !'.i instrumen
telc dl' măsură' şi inregistrare treb~ie să aibă o 
protecţie la scu r tcircuit sau dispoziliye, rare 
să limiteze curentul de :icurtcircuit. Lămpj\(' 
de centrol pot sA nu aibă protecţia coresp'un~ 
zătoare de limitare a curentului de scurtcircuit 
sau protecţ ia la !>curteircuit dacă: 

.1 lămpile se găsesc Într-o cutie comună 
cu aparataJ ul; 

.2 lămpile ~înt alimentate de la circui-
t('le carc se găsesc in interiorul cutiei aparatajului; 

.:) dffecţiunilf' din circutullămpii nu pot 
provoca intr(,fuper€'a funcţionării instalaţiei; 

.-\ protf'cţia circuitului este ealculată p('n-
tru un curent care nu depăşeşte 25 A. 

5 .2.1l1.~ Dispoziti'.-cic de protec\ie la scurt
circuit sau etil' care Iimitecză curentul trebuie 
să fie amplasate pe cit posibii înspre bornele de 
alimentare. 

5.2. )1,.3 Bobin(>le de tensiune ale aparatelor 
şi inst.alnţiilor de comandă trebuie să aibă dis
pozitive de protecţie. Ia curenţ,ii de scurtcircuit, 
însă pot să nu aibă protecţie proprii.' dacă: 

.1 boLinclc sint montate într-o cutie co-
mună cu aparalajul. au o protecţie comună şi 
fac parte dintr-un sistem de comandă penlru o 
:;ingură instalaţie; 

.2 circuitele de comandă ale bobinelor 
nu sÎnl scoase in afara cutiei instalaţiei 

;;.2.11.~ Condcllsatoarelc de protecţie contra 
perturbaţiilor radioleclricc montate in tablourile 
de distrubuţie trebuie să aibă o protecţie la 
scmlcircuit daC'ii in schemă nu se prevede altfel. 

5.3 AGHEGATE ELECTRICE 

Ci.:J.1 (icllcrali\[I!i 

5.3.1.1 ~lotoar~le oC'stin:::te ar.trcnării gene-
ratoarelor trebuie să corC'spundă cerinţelor di
\'iziunii 2 din partea VII - ,.:-'Iaşini şi meca
nisme", şi cerinţelor suplimentare din prezentul 
capitol. 

5.3.1.2 Diesc1-g~nerato2rele şi generatoarele ac
ţionnte de lurbine trebuie să fie calcu late pen
tru runcţionOfen continuă. 
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;;.:1.2 Ht'!lu l:lluafrll' dr (rn .. luul' all' !.Irnr· 
rallJarrletr Ul' l'url'nl n!t!'rlH:I:\' 

:i.a.:!.! l;ir( 011'r gt'lIt'ralor (It- (·Uft·nt allerna· 
th' 11'l'buie ~i'l aibă un rt'gl::lj aulomal cll' len~iunr. 
In aro ri"i de a('(':"!~l::!. Sf' r('('omand;1 .. ;1 ~r prf'\'arlă 
un dispoziti\ dl' cul"l'qir m:l.ll\tnl i'l il rxcilaţirj 

gC'I)('raloarl'lor. ţinind seama de rXNl1ţ1a "itl'mll· 
lui de rx(·it~Ii['. 

;J.:t~.:! .\gregatrl~· d{" rurelll ulL('lIa liv tre
buit' să aibă sistrme de l'('glaj de tensiunc ah'se 
1n fUllcţie dl' C<'lrnctl'risticilf' de regla] ale motoa· 
rel or de antrennrt'. astf('1 incît la varinlin sarcinii 
de la mersul in gol pînă In sarcina nomin::lIă. Ia 
un ('flefirit'nt dl' putere nominnl. sfl !'r menlină 
t('l\~illnea llominaEi ('u o preeizarr dr =2';) ~Q 
(pentru agregalcle de avarie =;L}~~). 

:'.:;.:!.:I GrneraLoar('lt> dt> eurt>nt alternaLiv, 
trelll1i(' să di"pună de o rezervă suficientă dr ex· 
citati(' pentrl1 a menline tensiunea nominală 
timp de 2 min cu n prerizir cir !()!:" la o sttprn· 
sarrină de rurrnl egală cu 1;)0"0 din cnrrntul 
nominal şi \111 ('ot' (icif'nt de putere dr O.U, 

5.:1.2.10 Variatia instanlanre OI sarcinii ~ime· 
trkr a gf'nera torului care luerNlz[1 eu lurajia 
şi knsiunea nOm:naHi j)rntru un anumit curent 
şi ('Ot>(jcirnt d{" put{"re nu tr('bui{" să producă 
scfidrr{"a t{"nsiunii sub R5°,0 şi niri crcşt{"rl.'u ten· 
siunii prste 120%, După tlt'rasta, tensiunea gc~ 
nrr"lorului lrebuÎr să :-.r f{'$tabilrască in rei 
mult Li s, In limiteh' =3°,<'1 din Irnsiunt>a no
minală. Penina agregal{"lc dr avarie acestr \'a· 
lori pot fi mărit(' pină la;) s şi eel Uluit :t 1% din 
l('nsiunea nominală. Atunci cind nu există date 
prt>ris(' asupra valorii maxime instnntanee a Mir
cinii g('neratorului. se poate lua valoarea de 00% 
din curentul nominal cu un corfident dr pllt{"rl': 
indllcti\' ă de OA sau mai puţin, rHrf'!'.(, ronec· 
t('<!zu in t imp t'r grnernlor:d funrţi on('az;i in gol 
şi :!Jloi s(' dceont'rlt·:tz5. 

;J.:l.!l Hr!!l:lI't'3 tCllsiunii urll eratollTf'lo r de 
{'lIft'nt ('ontinull 

5.:t:l. 1 Genf'raLoarele de ('\\rent continuu cu 
t'xcitaţie in paralel tn'huie să aibă un reglilator 
automat df' tensiullf'. 

5.:t:l.:! (;('n('ratoar('le cu excitaţie mixtă tre· 
buie să aibă un dispoziLi\" independent pentru re· 
glarea tensiunii cu o precizie de l ll,~ pentru gene
ratoarele cu o putf're mai mare de 100 k lr ~i cu 
o prt'cizie de 0,5 % pentru gt'nrraloarele tI! o 
putere mai mnre de 180 kW. 

Limilrle d(' r{"glaj indical(' trebuie !'u l)e mt'n~ină 
atît in start' I'N'(', rit !;i în starr cnld1i, !;i de nse
menea, la orice sarcină in limitdl' sarcinilor de 
lurru ale gent'rato<lrrlor. 

ă.:i.:l.:i Hf'gulalorul de tensiun(' ale gen('ra· 
toarelo!' cu ('xritaţie mixtă t rebuic să asigure. 
in stare rrrf'. posibil itu l ca scădNii tensiunii la 
mersul in go l \:u c('1 pujin 10 % din tensiunea no· 
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minnlă a gl'lI('rato<lre!ur, nsind În \'('dl'rp cr('!'.terf'a 
tllraliei !l\utorului dr nnln'n3r(' la mrrsul i~ gol. 

;;.:J. :t-'i Ht'gl;!atoufl'lr manuale de telHiiunc lre· 
Imir !oii rit astfel ('x('('ulale, ineit rotirea lor in 
~cnslll 3('('1°' dl' cl'a!'orn i(':;5 duct. la ("f('ştert'3 
h'nsiunii. 

;;.:1.:1.::; Heglllaloar('I~' dr lem;iune ale gene· 
l'al03r..-llJ1' tu c-xrita\il' parnl('Iă trebu ie :-ă fie 
a:.lfl'i exeelliiltr. incîl la intrt' ruJlf'reu excitaţie; 
inrăşurarea cle {' xcilaţir s5 !'(' scu rtcirCllitf'Zc. 

::;.:\.:1.6 r.arn('\eri"ticil" nlrnlf' a lf' agregnle· 
lor de ('mrlll rnnti nuu ('U l'xcitnţil' mixtă lrc· 
bllie s1': fil' I",tfd indt len~iunea g'ent'ratorului 
incălzÎl. fixatrl la \'aloarra nominală cu o pn'cizie 
(\(' I l}o la 20"" din ,~arci nă,,,ă nu difere la sarcina 
tolnlă ru lII"i mult de 1 ;)°0 p("nlru j.(enrratonrr le 
dr ,'l() k" ~i mai mari şi tu 2,;,1)" pentru g('ne
ratoarrle dt> pltni mai min La ti variaţii' df' la 
:W la lOon,,, (lin sarcina nominală a g('ncl'aloarrlor 
{'U {'xcitajil' rnixtil, \'minţia 1l'lls iunii nu I!'i'buie 
sti d('păşea~ră urmiitllnrrk \a!(Jl'i: 

.1 :i n ., pi'lllrU genl.'raloar("lc cu () pulere 
dr 50 k\r ~i lUai mult: 

.2 -1"" p{"ntru genel'aloarrle cu o pulere 
m:\I mare <lf' 1" k\\" Însă mai mică de 50 kW. 

.:1 :; 00 !Hnlru g:ellt'rllloU!'clc ClI o pulere 
pină la n k H' inclush-, 

Caratlerbticil{' rXlcl'lH' ah, g("nrraLoare!or ~i ca~ 
rade risticile lrgu latoarclor automat" dr trns iune 
nlr agri'gatelnr de rurell! continuu cu t'xcilaţlC' 
1n para Iri trebuie să fi" a:-.tfel, incit la \'<lria lia 
sarci nii <le la mf'rsul in gol pîni! la sarcina I\laxi~ 
mii, lensiUll(,U să se !\lt"lltină cu o prN'izil' <le 
=2.Joo din lcnsiun{"n nominală, 

;;.:l.{ Hbtribllţia sareinii la lucrul in pnrn~ 

I{"I a l :I!lrl'!lah'lnr 

;;.:3. ~.l Carnclerist icile regulalonrelor motoa· 
r('lor de nntrenare nl(' gt'neratoarelor de curent 
nllernaliv, (h-stinate a funcţiona in paralel, trc· 
buie să fie astfel incit in limitt'le de la 20 la 100% 
din sarcina totală, sarcinile acth'cale diferitelor 
generatoare să nu difere de valoarea puterii care le 
revinc propoqional cu mai mult de 10% din pu· 
tt'rf'u activă nominal ă a celui mai mare gent'rator 
ce lucrează in paralel. Distribuţia sarcin ii in li
mitele indicate mai sus trebuie să se facă fără un 
Tf'glaj manual ni tmaliei motorulu i ş i al tensiunii, 

5.:1.4.2 Agregatele de curent alternatiY, des· 
tinate a funcţiona in paralel, trebuie să fi e echi· 
pnte cu un sistem de compensare a căderii ten· 
s iunii reactiw, astfel tneit in timpul fun cţionării 

ill paralel a agrcgalelol', repartizarea sarc inilor 
r('ucti\'e Înlrr generatonn' sii nu difere cU mai 
mult de 10°0 din sarcinn real"\Î\'ă nominală a 
ccluI mai mare gent'rator. 

5.:t"..:1 Caracleristic il{" regulaloarelor de tu· 
raţie ale motoarelor de antrena re a generatoarclor 
de ('llrent eontinuu trebllic să fir astft>l incit in 
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timpul funcţionării in parnlel t-arcina diferitelor 
generatoare să se distribuie, 1)(,' cît posibil. pro
porţional cu puterea riecl'irui gC'f1t'l'aIOr, 
Pentru !larcinile În limileh' 20-100 °'11 din t-ar
dna nominală , sarcina diferilelor gent'faioarc nil 

trebuie să difere de yaloarea [lIllcri i prop0r\io
nale <t ~E'neralorului respecli\' ('U Illai mult de 
10% din puterE'a cel ui mai mar(' g("neralor sali 
20 % din puterea CE'Iui mai mie g'('n("rator ('arc lu
crează in paralel in grupa l'olilllnă, 

PE'ntru generatoarelr de putere' C'g-:dii. saa'ina 
oricărui generator nu Ir("buir S:I dif('re ('U mai mult 
de 10 % din puterea nominală, 

ti.1i ),IAŞINI ELECTHICF. 

5,4,1 Arborii generatoarelor trebuie să fie 
calculaţi pentru eforturile suplimentare care apar 
in caz de scurtcircuit la bOl'llele generatoart"lor. 

ă . ".2 Construcţia. lagărelor trebuie să ex
cludă posibilitatea stropirii sau scurgerii uleiu
lui de-a lungul arborelui şi pătrunderea lui la 
infăşurările maşi nii sau la părţile sub tensiune. 

5.4,3 Lagărele de alunecare trebuie să fie 
prevăzute , cu oriJicii de prea plin ~i cu capac de 
control, iar la maşinile cu o putere egală sau mai 
mare de 100 k W (K VA) trebuie să se p revadă in
di catoare de nivf"l pentru ulei. 

5.4.4 Sistemul de ungerE' sub presiune tr('
buie să aibli, un dispozitiv pf"ntru controlul pre
siunii uleiului. 

5.4.5 Pentru maşinile instalaţiei electrice 
de propulsit". iar in cazuri justificate şi pentru 
alte maşini, trebuie să se ia măsuri pentru impie
dicarea trecerii curenţilor vagabpmd prin lag;!,
rele de alunecare. 

5.4.6 Piesele in rotaţie ale maşinilor elE'C
irice trebuit" să fie f'Chilibral.r În mod eore-spun
z1i.tor, 

ă.4.i Dacă maşinile sînt astrel construite 
tncit după montarea lor la bord . partea inferioară 
se află sub paiol. priza de aer pentru \'entilare 
nu trebuie să se afle in partea de jos a maşinii. 

:>.4.8 
rioară la 
deschisă. 

Nu se recomandă \'entilaţia exte
maşinile care se instalează pe puntea 

ti.Ii.,9 Generaloarele şi ţlectromotoarete ins
talaţiilor de propulsie, iar in cazuri iustificaţe 
şi alte maşi.ni , trebuie să aibă. un sist.em de incăl
zire pentru menţinerea unei temperaturî mai mari 
!tU cel puPI.} 3"C decît. temperatura mediului am
biant. 

5.".1 O ~Iaşinile electrice de curent conti
nuu, destinate instalatiilor de propulsie, trebuie 
să aib~ ferestre de vizitare care' să. permită obser
.... area stării colcctorului ~i a periHor fără. demon
tarea capacelor. 

5.4. 11 Uzura admisibilă a plăcilor colec
torului sau a inclelor de contact trebuie să fie 
indicată pe toată partea exterioară a coleclonllui. 
Se recomandă ca această \'aloare să fie cel pulin 
20 % din înălţimE':J. plăcilor eolectorului sau a 
inelelor c.olectoare. 

5..'0.12 Colectoarele rotoarelor cu o greutn le 
mai mare de 1 (Xl() kg trebuit' să poată fi prelu
('rOlle r~rrl a fi s("(la~e din maşină. 

::;.1t.13 CalC'a de curent de la perii \"a fi un 
conductor f1exibîl de cupru. :;\u se admite folosi~ 
rea arcurilor port perii lor drept calc de curent 

:;.4..11i Poziţ i a periilor la maşinile electrice 
de curent continuu trebuie să fie marcată clar. 
,"faşinile electrice de curent continuu trebuie ast
fel executate incit să poată funcţiona in toate 
rE'gimuriie de lucru cu periilc in aceeaşi poziţie. 

ti.4..15 PiesE'le cuplajelor electrice şi infăşu
rările lor trebuie să fie construite sau fixate astfel 
incit, in cazul unei opriri brusce ele să nu se de
terionne. 

5.4.. 16 Cuplajele electrice trebuie să fie ast
fel echilibrate incit, in timpul rotaţ iei să nu apară 
forţe suplimentare im portante, 

5.4.1; :Momenlul maxim la cuplajele elec
trice, in cazul regimului de excitaţie forţată, nu 
trf"buie să fie mai mare decit dublul momentului 
nominal al cuplaj ului. 

5.4.,1 R Maşinile cu colector trebuie să lu
creze practic fără scinteieri la orice sarcină de la 
mersul in gol la \laloarea nominală. La suprasar
cinile ce se produc la inversarea sensulu i şi la 
porn irea maşinilor , nu trebuie să apară scinteieri 
care să producă deteriorarea perii lor sau colec
torului, 

:;.".19 Rotoarele maşinilor electrice de eu
rent alternativ sau de curent continuu trebuie să 
suporte fără deteriorări sau defnrmaţii remanenlf" 
timp de 2 min următoarele creşteri de turalie: 

.1 generatoarele ş i maşinile cOD\'erti-
zoare: 120% din luraţia nominală; 

.2 motoarele cu excitaţie serie: 120 % 
d.in lura~i.a maximă admisibilă indicaU pe placa 
fÎ.J:mel constructoare şi CE'I puţin 150% din luratia 
nominală; 

.3 toate ce lelalte electrQmotoare, tn afara 
de celor mai sus 120 % din turaţia maximă la 
mersul În gol; 

.It cuplajele electrice: 120% din turaţia 
nominală 

:;.4..20 Generatoarele trebuie să fie astff"l 
construite incit, după inclilzire pină la tempera
tura stabilizatli: corespunzătoare sarcin ii nomi
nale să poată rezista la o cft"ştere a sarcinii de 
curent in conformitate cu tabelul 5.4,20, 



 
 
 
 
 

"1 -1 SlJprQ~ardn'l ~t: Tipul Ill-1l<'f:tlomhll tir ('"rru t (~~) 
! Durala ~uprll-
; ~lIrdnii {SI 

1 I Cnrt"nl all~n\llUv \ ;,1) 

2 Cur"11t contlnu\.! I MI 

]20 

5.4..21 Electromoloarelc trehuie !î~ fie asUel 
construite. incit să poată de ... xolla fără opri re 
sau variaţii instantanee :l turaţi('i cl"('şteriic de 
momrn l indi('ate in t abelul 5.4.2 1 

TnlJrlul :>.4.:!.1 

<:'''·1 I I 

cuplu_ la ~II· 
Kr. 

" -r l al.- Dura- _ 1 

lin; de pr:l- . C"ndi\l il~ I ,!, h","'-, I erI. Tipul mf11orul1l1 rola\!t· ~ar-

,1 
% ,Jln dull 

\"(11. (~) 

I1om. 

2 3 i-' \ , 

I 

1 Elttlromoloarc sincronI' :.0 " Frl'(C\cnta , 
polifa:ate ,1 rll'Clromn- tensiunea 
tonre cu Tolor In scurt ,1 txdtaţia 

('Ireuit , cu un curent de Irl'buh: 
pomirc lIlal mic dl"cll menţinute 

4,:) ori curentul 
" 

vlllorlk-
nominal nomin alt 

2 EIC'l'tromoto:lcr asincrone tiO " poliraulc, ,. rulOTU I 
In scurtcircuit sau bo-
hina!, pentru un regim 
de funcţionare con- Fn.:c,"cn\a. 
tinuu (S I) Iau Int cr-

\ 

~i tensiunea 
mitl'nt (53). trehuit -- mcn\inutr , Electromototl.re~ de 1:1 2, 100 15 ,. ,-alorile 
Inu pentru un r tlll im llominnle. 
de funcţionare de !§.Curtii 
durată (52) şi T('glm 
('onUnuu ou sartlnă 

variabila (56). 

, Elcctromotoarc d(' euren t ,. " Tenslun('tI. 
('onUnuu. ! rtbule 

men\inuUI 
la vllJoarea 

I 
nominalA 

~.ă TRANSFOR~IATOARE 

5.5.1 lnfăşurările primarului ş i sec.unda
rului, la transfOl"matoarele de alimentare a feţe
)fi electrice a navei sau ti. altor instalaţii montate 
la bord, trebuie să fie electric separate. Această 
cerinţ ă nu se aplică lransformatoarelol de por
nire, lransformaloarelor de excitaţie şi transfor
matoarelor la care, prin destinaţi(', infă~url!rilc 
primară şi secundară trebuie să fi e !('gat{ galva
nic intre ele. 

~. 
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3.5.:! Diferenţa intr(' eocfiC'i(' nl u l de trans
formare nominal prevăzut ş i ce l măsurat la lUer
sul in gol nu trebuie să fie mai mare de ± O,5 % 
din cot'ficit'nlul nominal (i(' transformare sau de 
JOo~ din tens iunea de scurl('lrcui t măsurată. ale
gin du -sr cea mai mică valoare dintre :l('('s t(,:l. 

:5.:i.:l La transformaloarl'ic lIl oli ofazat (' şi 
trifazale u tilizate pt'ntru alimt'ntarea rI.'\('\t'i t'1('c
trkt'. \"arialiile de lt'll siunc in limitek' de la llH'r
~u l in gol la sarcina nominală nu trebuie si\. fie 
mai mari de 5~~ pe ntru transformaloarel(' cu o 
putNe activă pi nă la 5 k \r pe fază şi 2,5 % pe ntru 
tra nsformatoarele cu o pulere mai mare. 

"l"ransformaLolrele răcite CII arf ( 'a şÎ ('('\e ca re 
.. u diel('ctric uscat trebu i!' să fie astf('l constru
ite Incit să poată rt'zista la o su prasarcini\. <i(' 10 %. 
timp d(' 1 oră şi de j()'}~ timp de j min. 

:l.6 .\CL\ll'LATOAHE 

3.6.1 Plăcile 3.cU nlulal oareior trebuie !'>ă fie 
astrel co nstruite, incît să nu cadă masa adÎvă 
şi să reziste la un curent de- ~(' urtcircuit de scu rtă 
durată ş i a ~\l pr"sarcinilor care apar in {'xploa
tare. Legăturile dintre plăci şi t'lemente Ircbuie 
să rie stabilite la acţiunea electrolitului. 

3.6.2 Separatoa rele trebuie să fie astfel dis
p use incit să nu-şi modifice pozitia ş i cond iţiile 
de exploatare ş i să nu mă rească autodescărcarea 
aru mulat orului. 

5.6.3 ~Iasticul folosit nu tre buie să-ş i mo
difice calităţile şi sA nu se deterioreze la va riaţii 
de temperatură ambiantă de la -3Q"C la -+- OO°C. 

:>.6.4 Yasele acumulatoarelor nu trebuie să 
se execute din materiale inflamabilt' .. casante, 
deformabile şi materÎale corodabile. Vasele care 
se execută din oţel trebuie sA. fie protejate impo
triva coroziu nii şi condiţiilor mediului înconju
rător. 

5.6.:i Yascle trebuie t';\.ecuLate astfel incit 
materia caTe se depune pe fund să nu provoace 
scurtcircuita ren plăcilor, 

5.6.G Acumulatoarele trebuie să fie astfe 
construite incît electrolitul să nu se verse la in
clinări de pină la 40" faţ ă de Yertkală in orice 
direcţie. 

Dopurile trt'buie să fie astfel executate indt să 
nu provoace supra p resiuni mari in ' -as. 

5.6.7 )-laterialele care se folosesc la con
strucţ,ia lăzilor in care se montează elementele 
trebuie să f ie stabilite la acţiunea eledrolitului. 
Diferitele elemente trebuie să fie amplasate in 
lăzi In aşa fel incit sli nu se deplasezt' în t impul 
balausului na'-ei. 

5.6.8 Aeumulatoarele trebuie să fi" execu
late astlel, incît la acumulatoarelc inclircate 
complet, după 28 de zile de depozitare fără sard-

.., 
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nii. Ia o lempl'raturii dr 20 =-;J'C, pirrdrrta prin 
aulodc.scărcarea acullllllatorului 55 nu fir mai 
mare dr 30 ~~ din t:apacitalea nominală penln: 
acumula loa rrl t:' aeidl' ~i 2;)'\ pentru ar\llnulatoa~ 

rck alra lilll'. 

5.i APAH.\T.\.J EI.ECTI{IC 

lJ.i .1 (;!' l1cralÎlll\î 

5.i.1.1 Intr(,fup5t oareit, ('11 conlatle dcmoll~ 
tabile Lrebuie ~ă fir tlsUel conslruite îndL inloC\l~ 
irea acrslora să s(' poaLă faer cu ajut orul unor 
sCIlle obi~nuitf' fără (\emontareil IUlrenlpălorului 
sau a pÎt's t'!or sal(' prinripak. 

5.i.1.2 Toale inlrr f upăloarr!,' ~i eOllrcloarele 
trebuie Sil fie dotate fU indieal oa re mecanice 
sau c!eclriCl' alt:' pl'ziţil'i conladelor. ampla~atc 
înspre )larlta din care aparatul esle des('1"\·it. 
Tamburul conlrolf'rclor trt'bulr să S(' oprească 

precis ]lI.' tre pte, iar in poziţia zt'ro oprirNI tre
buie să fi t, mai pree isă dedt in celelalte poziţii. 
Tambururilc eonlrolerNc!l)r lr('buie sa aihă () 
scală ind icaloare saH tin dispoziti\' care !>ă iudi{'c 
pozi\Î<I. 

;;.7.2 Apllrall' (· U :H'ţiOlHlfl' mauu:t! :"1 

5.7.2,1 tnlrerupătoarl'1c automa tl' trehuie să 
aibă un mecanism de desprindere care ~ă :I("ţ i o
nczc indHerf'lll în ce poziţie se găset>tl' maneta de 
CO 11111 n<l1L 

5.i. 2.2 :'IIecanismel{' d(' acţionare ale conlac
toare lor trebllie să a~lgllfe I1wnJinl'rea contac
tel or mobile in pozi!ia .. dec onecta t·· 

lJ.7.2.a DircePile de mişcar(' a dispoziti\"('l or 
manuale ale aparatc!or dl' comutarI'. porni re sali 
reglarI' trebuie să fie astIel in cît mişcarea manetf'i 
sau a roţii de comandă in sensul acelor de ceasor
nic sau deplasarea manelei În !HIS sau inainte 
să corespundă conel'tării aparatului. pornirii c!ec
tro l1l 010rului. cre~ll'rii număr11l11i d(' rolaţii , creş
terii tensiu nii et". 
In cazul d nd ~e comnndă ridicnrea sau l"ohnrir(':! 
IIn ui dispoziti\', rotirt'a manl'tei in sensu l acelor 
de ceasornic sau lragerea manelei călrl' manipu 
lant trebuie să corespundă riditarii. iar rotirea 
îo s('ns in"ers ncelor de ceasornic sau impingl'fcn 
Illanetri să cOJ"l"spundă robol"irii. 

ă.i. 2...... Bu loanele intrerupăloardor lrC'bllic să 
fie amplasate astf('1 încî l să nil poat1i fi pu~e în 
funqiu ne in mod int1mpIător. 

5.i.3.1 l\Iccanisllllll de acţ ionarc al Înlrefll
pătoarelor lrebuie să fie astfel co nstru it. incît 
în cazul în care energia eleelrică care pune tn 
mişcare mecanismul de acţionare dispare, con
tactele intrerupătorul ui să r5minfl numa i în po
ziţia ,.c onectat" sau •. deconectOlt". 

:i.7.:t2 )h:-olllismui dt, acţionarC' trehuie să 
asigure o cO/leclare con'dă in loale siluaţii\{'; 
d.c y,arcillfi. În limitelr de la :-;;) la 110 ~~ din lrn
SIUll en nom i lială de (·oma ndă. iar in cazu l currn
tlll\l~ al,L_crll ati\·. În1 1"(' ac('!(>aşi limite. la frH'"en\a 
1l01l11ll2,a . . 

:i:i.:l.:l . hlnqionan'a dispozitivului la 110"" 
d1ll lenslunea nominnlă d(' coma ndă nu trclnlÎe 
să prodndi (l drtel"iorar(' Hll"ranică a intrerupă

t oruJui sa11 depărt area conln('\t' lor carl' ar PUI!'8 

H'duce {'apn{"ilatea dc comutllre (apariţia arcului 
sau !iudarc:l ront2r11'Ior). In c{'('a ce pri\'qtc C011-

tadoHrele elt·ttromagndice. c{'rinta de mai sus 
trl'lJlI\(' să fi I' Ind l' pli nit ă la închiderra con \.ac
telOI" la o ielllpr ralilra cIe -1ooC Cll hohina n 'cc. 

;j,i.:l.~ I.a 8;)"0 d in Ifnsi un t'a nominală de 
coman<lă. dispozitiYld \r('hllic să asigllrl' o COI\I'C
tar(' {'orrc\ii a intrerupălorului la un curt'n l no· 
minal dr rone( ~are la o temperalură de -1-40~C 

a mediului 1l1ronjurător şi bobina illcălzit 5. 

:i.i.:~.::i lkduerl"ra It'm~ iu nii pină la 7;) "" (lin 
lrnSlllm'a de comanda llomi n::Ili"1 nu tr('\Hlit, ~fi 

prodl1că dr{'(Hl('darrr\ s:w miş('al"t'a prf'siunii (011-
la{"h'1c:r mohilr suh limit a minim ă. Ia ti lemprr<1-
tură a mrdiull1i a lllbian l de + 'IO"C )ii Iwh in <l 
incălziUi. . 

:;.i.:tti J.a inlrl'rupăto<1r<, lr ('li dispoziliye m('-
('nnic<' d(' arţi01~"re trebu ie să SI' pr('\,adă ~i posi
hiHlalra de t"!l1 lill nd[1 manll:dfl. 

:J. i. 1 Unhille 

:i.i.'!.l Fixan":l cundurloruJu i sali n paJlII
cldui la ÎnfiişurBl"::-a hobin{:l()r trehuie )iă fiC' astfel 
<,x('('\l tate incil. "forlurile dai<, dc l"ondllcioruJ 
de lC'gături"1 <1 nu se trnnsmitfi la spircle hobil1ci. 
Prizele hohinl'i trehui" să s{' fal"ă ('U eondllclori 
flexibili mulli fi bri in afara razl1fil or dnd drmcn
tele rll' conlad sinL monl:llr direct pc {'area!>a 
))obinei . 

:;.i,-,!.! Boh! ll('k ;lpnrat('!or cleclromagncLiec 
1reblli{' ~ll uibi", (J indka1il' a~lIpra car:1clerislicilor. 

:;.7.:i ]~Ij'::: rnll' dr Tl'"/.isI I'Il!ă 

:;.i.:i.l Ell'llwn!cl(' {I<- r('zi!>h'n\ă trr bllie- să 

poaUI [j ~('hi1ll h~llr lI~or pc serţ hl ni sal1 in inl regim!'. 

;j,i.:i.2 Ht'zis\l' n,clr trebuie să fie amplasate 
şi ycnlilate astfel, incit !>ă nu inc ălz<,(1sc5 alte 
iJl~talaţii P<'Sll' l('m pe1"3.tura adm isihiHi.. 

ri.7.:i.:l COl\exiuni!(' dint re t'lem('ntele de re-
zistt'nlii sau Între ele ş i bornele de con la.eI. dacă 
nu se preYedc necesita lea demontării lor trebuie 
să [ie sudale sa u prrsate mecanic. Se pf'.rmi\.c 
folosirl'a Iipir ii dacă in locul de contact tempe
ratura nu depăşeşte limitele de teInJleratur11 
admise p('nlru lipitura 1"especlh·5 . 
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;;.7.6 Si!lurnnle 

5.7.6.1 Corpul fuzibilelor trebuie ... ă [i(' tic 
tip C'omplet. inchis iar in cazul topirii fuzibilului 
nu trebuie să pprmită ieşir(,3 nrclilui ('l('ctrie in 
afară sau să dplC'rioceze piesele din apropiere. 

5.7.6.2 Corpul fuzibilelor trebuie să fie asHel 
executat incit arderea fu zibilului respecti\' să 
poată fi obser\'ată ,-izual. 

5.7.6.3 Lăcaşurile, clcmele şi suporjîi sigu
ranţelor lrebuie să. fie executaji din materiale 
necombustibile, izolante şi nehigroscopice. Se 
permite ex('eutarea corpurilor fuzibilclor pentru 
trnsiune nepericuloasă din malcrialr rezistente 
la foc sau eare nu propagă flacăra. 

5.7.6." Construqia siguranlelor cu soclu file-
tat trebuie s1'i. Impiedice autodeşurubarca lor. 

5.8 FRll'\E ELECTRICE 

;;.8.1 Funcţionarea frinei (frinarea) t rebuie 
să se producA la dispariţia tcnsiunii din bobina 
frinci. 

5.8.2 Scăderea 
\'aloarca nominală, 
trebuie să producă 

tensiunii cu 30°'0 faţă de 
cu frÎna in ~tarc caldă nu 
frio:Jrea. 

5.8.3 Frina rlectrică trrbuie să permită 
acţionarea manuală. 

S.C."" Se recomandă ca frînele f'lectrice să 
aibă cel putin dou1'i. arcuri de strÎnge)"e . 

a.R.5 lnfăşurările in patalel ale frine i elec
trice ('\1 excitaţie mixtă. trebuie s11 fie astfel incit 
să poată menţine frina In poziţia "dcf:'inat", chiar 
dacă prin infăşurarea În 1>erie nu trcee curentul. 

5.fl.G lnfăşurlirile pentru ex(' i taţia in para
lel a rrinclor lrebuip să fie <lstfel exeCl.!tate sau 
astfel protejate incit 1>ă nu se c.elerioreze din 
cauza supraten:siunilor care r:par 1n timpul de
conectării. 

5 . ~ AIUL\TliHI PE:\"THC :\iQXTA.i Ş I 
I>lSTALATIA DE ILDII".\T 

5.9.1 ('ener:llitiiţi 

5.9.1.1 Corpul <ll'mâturilor trebuit' l>ă fie exc
cutat dintr-un material rezistent 1;:: coroziune 
rezistent la foc şi cu o rezistt'nţă mrcanică cort's
punzătoare. 

Corpul armălurilnr destinate a fi montat€' pc 
puntea deschisă, in încăperi răcite şi în alte locuri 
umede. trehuie executat din alamii. bronz sau 

alle mal<'rial(' a~rmănătonl'e. Dacă se foloseşte 
olel sau :1llC' aUaje din all!miniu. trebuie să se 
prc\'adă o I'rotecţie anlÎC'oro;(i\'ă corespunzătoare. 

::; . ~ . 1.2 PlIrţi]e iwlaloarc pc car(' se fixează 
pie~p conducătoarr de curent. \'or fi executate 
din materialC', carC' la o temperatură de 5OO"C 
nu produc ::;:a;(c ce se pol :lprinde de la scinteia 
eledrid'l. 

G.9.1.3 .\!'mMura instalaţiei de iluminat des
tinată a fi montată pe materiale combuslibile 
!'iau in apropi('fca aCC1>tora, trebuie să fie execu
tală ustff'! incît să nu se În('ălzcrlscă p(':,te 90"C. 

!).~ . 2 lIulii 

5.~.:! . 1 Construcţia duliilor şi a ~oduril or cu 
filet trf'huie şă ",sigur€' m('n\Înrrea lămpii fără 
a pe rmite dE'*uruharC'a in\'oluntară . 

:J.!l.2.2 PicM:,lc izol .. loare ale duliilor trebuie 
executate din ceramică !-ia u materiale ascmănă
toar('. iar ceh'lalle piese dintr-un material rezis
tent la flacă ră şi nchigroscopic . Părţile metalice 
trebuie l>ă fie IEHl li>i\'e şi dimerlsionate corespun
zător. 

5.9.2.3 P(' dulii !lU e~te permisă monlarta 
intrerupătomt'lor. 

;).9.3 L~mpi HuotE's('ente 

:;.9.3.1 Bobim·le. condensato.r;rele şi celeJulte 
armături ale Iămpilor trebuie să fie protejate cu 
carca~e metalice Icgate la pămint. 

::;.9.3.2 (on(\rnsalo:u'l'ie Cll (1 capacitate de 
0,5 f.l F şi mai mult trebuie să fie prevăzute cu 
disp(lzitiw d(' descArcare. 
Dispoziti\'cle de descărcare trebuie sit fie 3stfel 
execulate incit după un minl!t de la deconectare 
cOlldensntorul să aib1'i. Ia hQwe o tt'nsÎt!ne mai 
micii de-ril tensiunea ncpt'riculoasă. 

;).9.3.:j BobinC'lc!:oi transfOfnlatoan.'le cu im
pedanţă indudhii mare trr-bui{' să se monteze 
cit mai aprOr\pP (!t' rCl'pll1 dl" iluminat căruia ii 
aparţin. 

5.9.3.1 Lămp:lC' cu de:-.dird'!ri, alimenlate cu 
o tpnsiun(' mai l:1arp de 250 \', trebuie să aibă 
inscripţii indicind \.'aloar€'a tel~sillnii. Toate pie
sele acc~lor c()rpul'i de iluminot nflnte sub tensiune 
lrrbuÎC' să fiI' protejate. 

:i.9.10 [on(':dulli prin fi ~(' 

5.9.4.1 Tecile ce contact ale pri7.elor trpbuie 
fă fie astfel executate. incit să prcsezc permanent 
conl:tctul pe ştiflul !işe-i. 

;).9.-1:.2 Nu se admit [j~(' cu ştifl.lIli despilatc. 
Ştiflurilc \'01' fi cilindl'kl', goale sau pline. 
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;;.!). ,{.:l P!'izrlr ~i fi~r.\r penlru le)1:;iuni mai 
mari (\etll (ele n"'pf'fieuloa."l.' lrebui{' să aibă 
{'onLacll' de legnre, la pnmlnl. 

:J.!) . 1. ~ Prizt'Je lrr-bllie:<ă fiC' asUl'! l.');l'cula!C'. 
încîl 1;1 un grad de proLt'\'\ie Ulai mare dt' 1 P ;j:-) 

~[l asigul"r gradul de 1H'otecţir impus indiferl.'nt 
dacii. fişa ~(' găsc~lc in priză ~al! nu . 

;'.!I.'i.:> PrizelC' Ill'ntru un eurenll10min;d mai 
mare de 1G A trebuie preYăzute cu Într{'ruJlătoL 
Se re(·omandă să S(' preYlldă la n('este priz(' o 
blocare {'are S:l nu permită introdu{'erl.'a :;au seon
t erea fi~{'i dnc5 inlr{'rupăIMul prizl.'Î se g:ă~e~ele 

~n poziţia .. {'onrclal". 

5 .!I. ,1.H La prizele fărfl blocaj, rlislan\a intre 
eonladc prin aer şi prin Il1nlNilllul izolat(lr lrebuir 
să fip aslf("l. încît. ~ă nu producă :<t"1lrlcireuite 
(·n urlllarl.' 11 arcului c;.\re se produl"l' la sCOaLl'fea 
fi şei 1:1 un t'lln'nl (·u 2;J" ... mni ma re decit eUfl'n
tl1i nOUlinal. Ia lensi!lnNI nominală. 

:>.9.1 .i PrizeJl.' ~i fişt'le tn'buie să aibil () a~tr('1 

de ('o !lstruqic incit ~ă nu jll'nniLii. inlrodu<'eJ'ea 
în priză a unui !-ingur ~tifl sau inlroduct'l"e<t ştir

t1l l'ilol' ('onducăloare de (,uJ'{'nl in borna de legare 
la "[ll1Jint. iar e);eru\ia prizci pentru l1JO\Ml.rele 
la eare sl'nsul de rotire (\('pind(' de succesiunea fa
zelor sau polilol' tn'buie în afarfl de afl'a!'i\a să nu 
pt'rmită modificart'll ~uccesillnii lor. 
La introducerea fişei în priză. COlltal'lul de legare 
la pămînl trebuie ~i'i ~c facă înaintea l'onlacLului 
elenwntrlul' ('ol1(!ucăloar(' dr eur('nt. 

5.9.1,.11 La e);('('II\i:.1 pieselor izolnto:m' pen
t.ru fixar('a şti[luri\or şi a tecilor ,SI' n'{'olllandă 

fo losirea malt'rialdor l:cramÎce. 

~.9.-'t.!) In prize, fi~c şi ('utii de conexiune nu 
t.rehuie :;ă se monle~.(' siguran\l'. 

;;.111 li\ST.\L.\'l"l I ELECTfWTEIDIICE 

;:1.10.1 Păr\ik portanll.' <di' cOll"truc\iilor 
instala!iilur ('\('clrolefmiec. prl'eum şi sllprafe
ţel e inl('rioarc ale l"are:l.!'it'lor 101' trr!mi{' ~ă fie 
executnle în întn'gillH' din m:llcrÎalt· llecomDus
t.ibik. 

;).10.2 ConslruC\ia ('al'cas{'!or dispoziU\'('\or 
de încă lzire nu lrdmir să pl'rmiLă :l.şez.ll"l'tl unor 
obicdc pe ele. 

:;.10.:1 I~<ldial()arc!c ('leclfice drst.inale Încăl
zirii inc:"lJwrilor trebuie s:\ fie de lip sla\ionar. 
.\parat.elt' ln'buÎl' );[1 fir prl.'\"ăwle ('Il dbpozitivl.' 
{·orespull7.ăloarl' ('~Irt· să drc()oeclez{' alimrolarca 
în cazul in ("arc te mperatura difer ilelor sflle părţi 
ere~le prsle. ('ea admisib i15. 

:>. 10.1 In~lala\iik de io{·ălzil pentru lmd
tării \"or fi astfel executate incit să nil permită 
atin~er('<l y:~:--d()r C\l piesele suh t{'nsÎlln{'. iar 
scu[f{{'rill' lk lid-:ide UH trebuie să producă sellrl
cireuite sau dl'lrrÎoJ'a r{,:l izola\ieÎ. 

3.10.:; Di"]loziLiYele (il' încălzire cledridi ali
!1lellla!{' la ~1t{O r , dr!'ilinatl' Încălzirii int"ăper i 
lor de locuit. trebuie să aibil ('arcasa cu UII gra d 
tic prolec\il' la alÎllgere de cl'! puţin IP 2. Con
stJ'ucţia c,ll"l'as\·lor Lrebuie !-ă fie astfel. indt acct'
sul 1<1 păriilc sub \{'nsiunl' să fie posihil nu Ill<l i 
cu scule speeÎ'l!(,. 

::;.IO.(j Cun'ntul ~ de scurgrJ'e admbibi1. in 
start' ine[ilzilfl. li ÎndilzitoaJ't' lor montale fix. 
trebuie sa fil' tiI' maximum 1 mA/k\Y df' pulere 
llominală pentru fil'c<lre element de incăI7.iH' 
sl'paral ins[1 ("el Illult 10 m.t pc întregul dispo
zitiv. 

:;.IO.i .\parall'k dr incălzire eleclrice, care 
pol fi 01111\;'(' dl' oameni trebu ie să fie ~stf .. l ('011-
struil{'. inci! h'mperatura pieselor accesibile să 
llU Fie mai mare decit C{':I indicată in \ah{'hd 5.10.7. 

:;.111.11 .\ paralelc de incălzit ear{' luere~ză 
p{' principiul (lnuHul!l.rii de căldmă !;>i cele pen
Iru încălzit :'IJ<\ Irebl.li(' ;,ă ~ibă dispozili\'e de 
reglaj aulomal de lcmperalură. Ele trebuie să 

lucreze sigur la înclinări de pină la ~()" faţă cir 
vC'fl icalri. 

T"I ... lu l :'.1 0.7 

.\,·ru! ,'an· i"s,· \lip "p!lratd~ ,i<-
111{','17,it in ;m'ill"'n'o In(·ii17.itii.. 

1'0 
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GENERALITAŢII 

1.1 DO)IEI\lCL VE APLlCAHE 

1. 1.1 P/'cLl'nLn parte a Hrgulilor se aplică 
la navek, C'chipanwnteJe de llayiga\Îe şi mijloa
cele de semnalizare, care sint supuse supraycgherii 
tehnice a H.N.R., p r('C"um ş i la piesele echipa
mentului de nasigaţic şi al<, mijloacelor de S('Ill

nalizare dt'stinal(' pentru insfalarf'3 pl' ;1('('5l(' 
!la"{', 

Naydc pe- aripi porlanlc, pe jll'!'llă de :1\'1" şi gli
soarele trehuie să corespu ndă cl'rinţelof ('xpusc 
in prezrnta parte ;\ Hegulilor in Jl1ii~llra in ('are , 
este rapo n nl1'i şi re<1lizabiI5. 

1.1.2 Cerin\l'lc prczenteÎ păl"\i 11 H<,gulilor 
se aplică la nayt~h' în rOllslruc\Îr. iar cerin ţele 
expuse in diviziune-a :3 se "plk~ la nu\"('\c în cx
ploals.re. 

Cerinţclr diviziunii 2 sc aplidi. la 1l3yck in cxplo
atare În acea măsură pe care Rl\.H. o consideră 
raţion ală ş i rC3lizabil5. 

1.1 .3 Prczenta parte a lkgulilor ~labi le:;oLe 

.cerin ţl?le lehnice pe care lrebuie ~ă le satis[al·ă 

echipa menlul de navigaţie şi mijloaet'le de se m
nalizare, şi de a:;;eInrl1eu, determină lluiOtil'ul 
aparatl'lor şi in~lalaliilor <le 1H\\·iJ.(alk ~i mnpl'l
sarea lor pe nu"fi. 

1.1.1, Cerinţrle prezenld p:lr\i H Hrgulilor 
sint for muiate in funcţie d(' zona de na"igaţÎ(' . 

Caracleristicile zonelor de na"iga!ie sint indkale 
în diviziunea 2 partea 1 "Clasi[icarra". 

1.2 DEFl?\lTI1 

Definiţiile care se referă la terminolog ia generală 
a Regulilor sint in dicate in .. H('g-uli g-('nc rale de 
supr aVt'ght' rc" şi in parte a 1 ,.Cla~ificarca". 

1.3 SCPH.\ \'EGIIEHL\ 

1.3.1 PrintÎpiile f!ell('ra le dc suprawgh<."re 
penlru l'c hipam('n lul de nu"iga\ll' şi mijloat'('le 
de semnalizare sint exp use in .. Principiile gene
Tale de supnwcgherc" şi in partea 1 ,. ClasHÎcarra·' 

1.3.2 Su pra\'('ghrrii ILS. IL 111 timpul rxe--
euţiri ~ i in~lalilrii pe na\'r i ~c ~UPUJl; 

.1 

.2 sOlld(·le 1111rason; 

.3 s la\ ia de radi olocuţie j 

./0 inslalH!ia pentru indkar('a \'itl'zei de 
i ntoarcerl'; 

.5 feJinarelc oe nu"iga\ie ~i dc s('llIJlali-
zare- eu sclip iri ; 

.6 figuril e' de ~riOnaliLarej 

.i Inijlo<ll'l' de semnalizare p il'otehnice; 

.11 mij loace dr semnalizarc acustice. 

1.3.3 Piuii la lncept'l'ra l'xrclI l ării produ-
selor indicale la 1.3.2.1G şi J.3.2.8, la R.N.R. 
trebuie să fie prezenlal:1 jlt'ntru exami na re docu
menta ţ ia urmiitoarr; 

.1 raietul dr sarcini sau sarc in a tehnică; 

<) planul dr Hlontaj , iar pl'nlru insta-
laţiile ('lectrotl'lllliee şi rkc\roniee in afarrl de 
aceasta ~i srhClIlrl(' de prindpiu; 

.:1 (':\kul(']e (nu ~e ~talllpilează); 

.'. planurile nodurilor şi pieselor, dacă 

ele nu sr execută după standarde sa u ct~rin le 

tehnice aprobate dt' H.?\.H.; 

.~ programl'le. de inc('('căr i ; 

.6 li sta pieselor Oi' schim b. 

1.3.4 HeculloaşLrrea echipamentului de na-
vigaţie ~i a mijloacelor de semnalizare, executate 
fără supra\'t'ghcrea RN.R. - inclusiv piesele con
form 2.2.1.7 din ,.Reguli generale de supra\'e
ghere" se fa re pe baza examinării documental if'j 
tehnice (a specificaţiilor, schemelor, a actelor de 
inct'['c5.ri şi altor asemănă 10arr lor) ~i a i ncercă

rilor, l'xecu1all' in conformit<1tl' cu cerinţele pre
zentei părp a Hl'gulilor. 
1n cawri srparale, in locul execu tării încercări lor 
RN.n. ])oa1(' să ~e limiteze la exa minarea actelor 
de încercări, care ~e execută cu respeetarea ce
rinţt'lor pre7.ruld părţ i a Hegulil or. 

-
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2. ECHIPAMENTE DE NAVIGAŢIE 

2. 1 CEI1I:q E GE:-;EHALE 

2. 1.1 Aparatele ~i instalaţ i ile dc nayigape 
trebuie s~ aibă pe cit este posibil o construcţie 
ş i o schemă electrică simplă, sigure in functionare, 
ş i de ase menea să [ie dcse ryite cu uşurin ţă. 

2. 1.2 Echipamentu l de na\"igaţie trebuie să 
posede o securita te î naltă, care 5ă asigure o func
ţ io nare îndelungat ă in cond i ţiile de la navă . 

2.1.3 Diferitele părţi ale aparatelor ~i in
s talaţiilor de nayigaţie destinate pentru ti se 
afla 'într-o starc con t i nuă de fu ncţ ionarr, trebuie 
să fie p roiectate la o funC\ionarr neintreruptă 
de l u ngă duraHi. 

2.1.4 Aparatele 'ii instalaţiile de na\"igaţie 

t rebuie să aibă o protecţie corespunzătoare cu 
locul de inst alare ş i să fie calculate pentru con
diţiile de fu ncţ ionare ale echipamentului dectric 
pe navă , conform c('lor indicate in parlra IX 
.. Echipam entele elec t rice". 

2.1.5 Carcasele tu t uror aparatdor şi in
sta l aţiilor, in f uncţie de locul lor de inslalare, 
t rebuie să aibă gradul de prolt'cţie: 

.1 IP 22 - pentru intăprriie de serYÎciu 
închise şi uscate; 

.2 IP 56 - pentru punţile deschise şi 
In agaziil e de marfă; 

.3 II> ()g - p('ntru spHţiilc dintre in-
căperi" 

2.1.6 Tonte ap:mltele şi insldaPile de navi
galie treh uie !>u aiM d ispozitiw Il('nlru fixarea 
s igură pe locurile dinainte ~tahilile" Se admite 
utili za rea core~pllD7:ătoare a in~talaliîlor dt' amor
ti zare. 

2.1.; Toate t'3pacclr, u~ile şi alle părţi 
deIn ontabile ale corpului tlJlaratl.'lor cu g radul 
d e protectie IP 22. care asi~ură l.!ceesul la ele
mentele şi piesele de iulocu it (lămpi r.:dio. lămpi 
de sem nali zare ett-.) trrbuie ':l, aihă o a::.tfel de 
con str ucţie, care !'ă asigure po~ibilitall'a des
chiderii şi Închiderii sau inlocuirca -:;i instalarea 
lo r la loc, Hi ra utilizarea ill~tnlJm'ntf!or speciale. 
Accesu l la s iguran~e trebuie să fie asigurat fără 
utilizarea instrumenteler. 

2.1.8 Blocurile mobi le, cdbante ~au rare 
se rabat ale aparatelor, trebuie ta aibă o fixare 

sigu ră pe locuri lt' di nain le s tabilite, in poziţie 
de funcţionare. 

2. 1.9 'f La construcţi a b loc uril or culisa nle, 
cu halama lc sa u raba la bile nle apa ra telor de 
dectrona\'Îgaţie ~i la părtiie mobile existenle ale 
carcaselor, capacE'lor ş i miilor, trebuie să fi e pre
yăzu te dispozitiye de oprire, care să garanteze 
o fixare sigură in pozi j ie desch isă, a ac('st or blo
curi, cnrcnse, capace ele. 

2. 1.10 Dacă În con~trucpa echipamentului se 
fo losesc capace blocuri, noduri fixa te cu şuruburi 
uşor demontahile. şuru burile din p iesa de mon
tată tr('bui(' să fie asigurate impotrh'a că derii. 

2.1.11 Fieca re aparat de na\' igaţ ic trebuie 
să fie în ansamblu p roiectat astfel, incit deser
yirea lui să fie fiicută de un singu r ope rat or. 

2.i.12 Toate nodurile, elementde ş i piesele 
!>chemelor electrice şi ci nematice ale apara tului, 
t r('buie să aibă o marcare ret.:ist('nt 1i in confor
mitate cu sch('mele de princip iu. 

2.1.13 Imhin ă r iJe. fil e tate In mon lajul apa
ratE'lor de nayiga\ie trebu ie să a ibă m ijloace spe
ciale impotriya alitodcşurubării. Yop!>irea imbi
n ărilor file ta tr in acest scop, poate fi admis ă: 
numa i ca mij loc suplimentar, iar in cazuri sepa
rale pentru şuruburile cu diametrul pină la 3 mm 
~r adm ite fi:xarra lor cu ajutorul laculu i. 

2.1.11 Con~lrucţia aparal('lor de na\ iga~ie 
nu trebuie ~ă admită po~ ibilitatea accesului la 
părţi l e, care !'r află sub tensiu ne (în afara sigu
ranţE' lor, comutatoarelor ş i ~ll\tomaLE'lor), fără 
deschid(,l'ea corpu lu i aparaluiui. 

:.!. 1.1 ~ Con~liucţia aparatelor sau insta l a ţii
lor tie navigaţie trebu ie ~ă prc" ad ă , o as('menea 
ampla:.are a părlilor interioare ale echipa men
tului incît !>ă asigurr o exeetqic uşoară a repa
raţi ilor curente ~i inlocui rra plhţilor de !Uon
tabil!' ~i a pit'~cl(\r. 

2.1. 1li I'l' loate corpur ile apn rat elor ~ i insta
laliilor de naYiga\Îe ,are funcţionenă In tE'nsiuni 
superioare ('E'lei Ilepericulonse precu m ş i pe toate 
celelalte aparate şi instalatii care produc pert ur
ba)ii radiu. trehuie să fie prevăzute instalaţii 
de contactc pentru pUn('r('n la pămi nt . 

2.1.1 7 P('nlrll protecţia operatorului de con
tnctul cu curE'nlul in mOD1('n lul inlocuiri i s ig u-
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rflnţl'!Of fuzibi\e. Ireblde ~r\ fie prl'\'5zutc m:IS\lrÎ 
('onslrud Îvt". 

:!. I. 1t1 Tonlc prizeJf' şi nltt' eontactE' file· 
tale uşor demont abile trebuie să fie de o asC'mc
JH'a eon<;truc\Îe şi \"or fi amplnsall'. incit să exclu
dă posibilitatea C'on{'ctării lor in coreele. 

2. l. nl Tont:l 3par:ltura tr('hui(' :-.:1 fje echi
pată Cli dispozitive sau blocări, eare :-.ă :1~ig:1Il'(, 
n prolt'qit' deplină a personalului ("arI.' o d('scr
vt'şle!ji contaclul cu curt' nlul de inaltă lcnslIluc 
după de!ichiderE';l corpului nparatului pentru 
('xaminart'. curăţire, repara\ic ~:ll! Înloeuir(' a 
piest"lor interi oare. 
La de:-.chidel'ca apanltului lO:lt{' fondensatoan' lc, 
care se an1\. sub tcn:;iune mai man' de 250 V, 
trebuir sa se dc!,("arce in timp de {'"('\ mult 3 s. 
pină la potenţialul care nu dt>pi't::;l'::;te 2;)0 Y. 

2.1.20 Aparatele de n!l ... i~a\ie tr{'buir să 
fie proiectnte In nEmcnta rea cu enrrnl continuu 
sau {'"li curent uitE'rnati\' mono!ar.ie, \:u ten!,iunea 
l1ominolă nu mal mare dt' 220 ' ". sau currnt 
alterna ti\' trifnic 1.'\1 Irnsiuura nominală nil mai 
mare de 380 \'. 

2.1.21 Construcţia nparalelol' ~i in~!al~\ii!or 
(\(' nagi\'aţie Ir('buie să garanl{'zl' păs~rar{'a para
m('trilor teh nici şi o funcţionan impecabilă in 
condiţiile indicate in 5.1.3, partl'lI IX ,.Edlipn
mentc eleclro!('\mic{'". 

2.1.22 in toale aparatele şi instalaPile tie 
Ill:vig::qit' , tr{'buie să fie pn:'\'ăZllt{' dispoziti\'(' 
('orespunzătoan' pentru pre\'cnirf'a opari\iei la 
borne şi In corpurile acestor aparal(' a tensiunilor 
pamzite. care depăşesc \nloare'l indjcatfi. in 
2. Li, purtea L\ "Echipamenh' {·lt'droteJmin···. 

2.1.23 lJirt'cl pe aparat{'le ~i il,~tala\iilc d~ 
na\'igaţit'. ti'('buie să fie pre\'tlzute sigulan\e 
fuz ibile ŞÎ l'umulatoare ~au Înstnlajii automate, 
amplasate in circuitul de alim('nlart' 'li rakulnle 
la curenţii şi tensiunile de fur.r!ionar('. 

::U.21 Siguranţele. ("oml:t"toarrlr <;<i auto~ 
matele se recomandă să !'t' amplaser.e in nl·t'le 
locuri. IInd~ inlocuirea :sigurt.nţe!or fuzihilc ~nu 
conectarea manuală a automatelor ~au comut.a
toarelor pot fi executate d(' opt'rato!'. Urii H fi 
n('("esară dC'srhi<!erea corpului aparnlului. 

2.1.2::) Indicatorul optic al \'alorilor dLi
bil{' şi aparatele incorporat<, de h15Sl!iă ~Ie \'fI

lorilor electrice, folosite 0lll'rati\' in t'xploalare, 
tn'buie să fie amplasale pe fa\a palloltlui ap:ll'a
tului de navigat !t> . 

2.1.2.1.j Organele de comand!i ~i reglarl', {':lre 
nu se folosesc În mod normal in explOrltaren zil
nică a aparatului, :se admile !;ă ~{' 'lll1plasr7.<' in 
interiorul corpului, sau tl'ebuir _"il ~t' Jln'\"::dă 
reglarea stih tnllelură. 

:!.1.27 
trol. şi 
ratelor 

Pe toate orgal:('lr dl' ('(,mandf" ("on
reglar<", pe inciicatoarele oplÎee ah' "P:1-
de măsurat \'alori electrkc ~i altcl~ r.se· 

mănătoar('. tr{'buie ~rl fie r!'('\'~zutc ini;crip\ii 
clare snu o marcare curf'n\ă. cart' să in dice d{'s
tinaţia lor. acliun(':\. ::;i denumirea yalorilor de 
măsurat. 

2,1.:m in aparate c;. i instalatii lrebuie să 
fie pre\'1'ir.ule lămpi pentru Iluminarea feţei pa
noul ui. unde sînt instala le organele cl{' c()mandă 
şi rrglare. in acea~ti'l impl('jurare lrebuie ~ă fie 
indrplini!ă l'rrin\a L.l.:->i. 

2.1.29 Cons lrucţia organelor de comandă, 
control ~i re~lare, precum :;oi toate l'ontactcl(' şi 
instalaţiile care comutea7.3, trebuie să fie astfel, 
incit să fie exclusă posibilitatt"a modificării spon
tane a pOl.i\if'i de instnlare ~u b influenţa \'ibra-
1iilor, loviturilor la ~oc şi cond i~iilor prev~zute 

in 5.1.3 parlf'<I IX "Echipampote eletlrotehllicc·'. 

2.1.30 Panourile pe car(' se află organ('le de 
comandă lrehuil' să aibă lmpl'l'jmuiri pentru 
protecţia organelor de comnndă de deteriorări 
la df!:.el'\"ire ~i n·par~ti('. 

2.I.:JI Construcţia !lpal'fllc\or şi imtaln\iilol' 
de lU1\,j~ali(' trebuie S~I fi(' a:-.tfel. inrit organrle 
de cOinanc\[1 manuală, :.ă nu se inc[,I7.('asril pc 
contul d:ldurii intt'rio;!re pinll. la o temperntură 
care nu depăşe~te lempt'ratura lIH'diului Tncon
juriHnr cu mai mult de 15°(; . 

2.1.32 Scl\('ma şi con:;trucţia aparatelor şi 
instalnţiiJor de na\'igaţie, trebuie !Oă excludă 
posibilitate:: apariţiei dt'tcl'iorădlol' ca rer.ultat 
al rolo~il'ii ~urcC'si\'c incOfctle a organelor de 
comandă. 

2.1.33 La toate ~paratelc şi instalaţiile de 
navigaţie, trebuie să fiI.' prevăzută semnalizarea 
optică, car(':.ă indice că aparatul primeşle ali
mentare. 

2.1.3'. In flpara\.f'le ~i in:;t&laţiile de navi
gaţie trebuie li-ă fie prevăzută semnalizare sonoră 
şi/sau optică, care să indice aparitia deranjamen
telor in funqionnrca ap'lf<llului. 
Tipuril(- !'cmnalir.ărilor ~i {\('ranjamellielor sau 
regimnrilor eri tire. pentru r,ll'(' tl't'buie să fie 
pre\'ăzută St:Ulnalizareu constituie in fiecare ('ar. 
separat, obil'clulunei examinări :-.prciall' a H.N.n. 

2.1.3::i Lămpile tie ~emnalizare trebuie să 

se ampla:.en· pe aparate. in locurile de unde sînt 
concentrate rrincipal{' ol'gnn(' de (·omalldi'. şi 

r('gJare şi să fir \'ăzute binr de operator la lumina 
displ'rsaUi. a zile;' 

2.1.3C Culoarea lămpile:, de s{'mn,l!izarc in 
func ţic d(' caraclerul sClllnalir.ărilor trebuie să 
cor{'spUl:dă cerinţei 5.2.6 parlea J:\. "Echipa
mente electrotehnice·'. Utilizarea lămpilor de sem
nalizare de culoare roş ie şi \'('fdc pe echipamentul 
instalat in timoneriE:>, l>e &dmile numr,i in con
diţii~{' etranării ~or coreslHlIlzăto<"lre p('ntru pre
intimpinar('u reflexiilor ţoi petelor de luminH. 

2.1.37 Lilllpile semnulizatoarc, indicaloare 
:fi de ih!!:'Iillnrc aie npurnte!or instalate in timo-

.., 
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n erÎt', Ir('llIIir :-5 fir (](' o :!!iC'm('ne:-l int('n$ila~ 
indt. l"U IOMra lor ;,;L nil <.I('ranJ('1.(' pl' timoni('f 
şi pe n a \'ig;l\OJ'. In!clI"ÎtalC'n luminii Irrhui€' "ii 
S(' ('gl('7.(', 

!!.1.:1U 1':('hiIl3n1('lIlul (il'" na\-Îţ!a\Îl' lrl'huic 
să se rxc('ulr din mall'rialt' {it' (1 înaltă e:llillllr, 
rezis ten Le' la coroziuO(> "J.U rmllrrinl(' (',)1"(' :1lI o 
act)perirr d\lrabilfl rt'zÎsh'n\fi 1:1 corm:iun(', 

2.1.:19 Pl'nlru aparal('ll' ,:,Î iu ... talaţiil(' d(' 
nav iga\iC' Irdlllic sli Se' utilizC'zr I!wlt>riall' ('011-
form cu 5.1.1.3 pal'lp:l IX .. Eehip:uncnh' ('I('('l.ro
t chnkC''' 

ECJJIi'.\HE.\ :\.\ \"El.on 'T 
ECII IP.\)IE:\,TE DE :\\\"[{;\TlE 

2."1.1 !:I:,,,ifil'arrll IHl\('lor 

Pl'nlru rh'I('1"1I1ilwrt'<1 l)(ll"lll('1or Ik N'hi
parc ş i do tan' cu aparal !' !!; in ... lruull'n'(' tII' Il;.!\ Î
galic, nan"ll' <1(' na\"Îg:a\il' ÎnLI'rioar:, ... 1' dasifidi 
În patru caLegurii, 

Call"gorÎa I _. uaVI' tit' pas:lj..(cri: 
CaL('J.!:oria I! - nav(' ;w\oprnpul ... ale 

elI' marfă ~i pctrolif'J'{'. rrnlf;r('her", irnpingfltcmrf.' 
şi ~părgă l o;I!'I,' t\l: ghl";I\U: 

Cal('gnria I I [ - lJa\{' auloprllJlulsalC' 
n\(' floLei tehnice ~i hucuri; 

Call'goria i\' - n;n(' llC' J1ruJluls3k, 

2.2.2 :\m'II1(>II" iii' l"c'hipar<' <l na\clor dt· 

n avigaţie inlf'riollrft ('Il apara\(' ~ i il1slrurnf.' llle 
de IHI\" igailt' Lrebuil" ... 5 M' ia din tahelul 2.2,2, 

2:,2.3 EthipaU1t'lItul dt' na,-igali(' llepre\'ăzul 
in prezenta {1Î\' izilllll' " 1\I'gllli101". po<lte [1 admb 
a se illsl a1" pc n"'"t' ca 1'I'hi]1<1I11Cnl Suplillll' ntal'. 
cu cOlHliţia ('a nmpli\!o.arl"a şi exploatarea lui. sit 
nu creeze difkullă1i 1U [une\iuuar{'!l aparah'lor 
de navigaţie de bază.:-.ă. nil infh1l'\I\el.e indkaliilor 
lor 'li su 1111 diminHl'z(' :-.igllr:III\;I n:l\'ig,qit·i . 

2,:1 CO:\STHl'Cll.\ .\P,\IL\TEI.OH ŞI 
l:\ST.\L.\TllI.OJl DE ;\"\\'](; \TIE 

2.3,1 

2:.3.2: !-J\llIdt' ullra ... un 

2.:1.2:.1 Sondde 1l1lr:t~on trl'iHlic ",fi a:-.ig:urc: 

.1 măsuran'a ndlllt'imii suh \'ihr;ltoaH' 
in gama de la 0,2 pmă la 10 m; 

.2: precizia măsurării adill dmîî să nu 
fie infl'rioară la: ::: \O tIU la :ldindmÎ pina ta 
:·1.5 m: 

::..:3°" din adind llH'a rram 1Ilai mare 
de 3,5 m; 

.3 prezenlarea indic:k\iilor pe toah~ ga~ 
mele de adincime calculate. 

SI:I\i,· ,1.' I rndin!nen\I,· 

lu~la!nli:1 

I ltI'nl "l 
indi"nf"" 
vÎI"I\'! ,['o 
ru l :!II,' 

Sun'!;', 

Tallt'lu l :!.:!.:! 

1') I F) 

1') 11:) 1 

ul\r:1"'11 1') 1') 

.\m·lI1n-
1I1<·\ru 

; ! llillOlI'lIi 
prisll1 al h 
/,;y! 

" I '""do d,' !emil 
~r:l(t.' I, 

!ud'II'" 
rUI<.t ru 

I , 

10 I T.·rnlOl1l\tru ' 
prntru 
m.hur::t 
Irmprr:ltura 
:lt'ruhri In-

I eOlljur;'""r 

II I I'rnÎl""tnl" 

') 

! 
-1 

-1 

:!) u'lIl'"i 1"'Ulr11 I'.~,",'h' Il,' 1I'I\a;::"tl ,'U lua ~ill"';1 IIl~i 
""' CI' (i" ;,0 UI ,i :!Itl' n:1 "" :J1I1"prnpul'ah' 1'11 Jlul.'n'" 
rnotoruhli pri,.";,'al .1" \lU(I kW ~i III:,; mlll\: 
:1) 111I11Iai 1)",'lrli m:ll':1T1'\,· pllltiln:tT\': 
1) 1lt"I1\rll hl1l'ingalo,,:"C !>(. n'\'()II1'U1c1:1 durat.':lTe 
l ransportallik \>I'I1\nl Itllrja din "aflul 1'''I1\, .. inllll: 
.l) p"uln, r" 'wm'lu-n' ,\. ml;lujli\ lunl un pr:l!t-('Inr: 
r.) l\ulIl:1l p<-u\ru U;1\'l'!" ,·u l't'hip:lj penn~'lt'nt 

:!.:1.2.,2 Sonoa ultra!>!)!! trebuie să con'!o.jHl nd 5. 

1 1I' măh.a rl'iI'r l'l"I"in\C' {'unsLrllclÎ\"{': 

.1 gama măsur:irilor aoindmi lor ('U so nda 
ullr:tson \H'hui(' ~ă fie di"ÎzaUi in ('('1 puţin d(I\Iă 

!'-oubgal1ll': 

- su bg:allla adindlllilol' mici d(' la O 
pină In \O !Il; 

- slIbgama ad intimi lor ma ri de In 

O ~i nu mai pu!in Meit 10 m: 
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.2 in so nda ullrason In'b uir ~ii fi(' prt'-
văzută rrglarea manuală a a mpl ifid\rii impul
stirilor rf'cepţionate; 

• :J sculele indicatoa rl'ior d{' adincime lr{'-
bUle :.[1 asigure Jlosibililalt':\ afi~;lrii nunH'rclor 
pe subgama adincimilor miti, {'U u prl'eizie pină 
la 0.1 tII; 

.10 se rt"comandă ea l>on tld(' ultrason 
~[\ aibă o inslalatÎt' , curp ~i'i s<, mn :diH'1.t! la atin
gen'" fundului . . 

2.:1.3 Sllilii dt- radioluuit' 

2.3.3.1 Staţia de radiologi(' nOl\'ală, Ir<'buie 
:.ii asigu re o dt'scoperire clară a ohiecleJOI' tI(' pe 
apă şi de pe mal (3 obiedclor nalurale şi url ifî
dale. a situa Jiei se mnelor de navigaţit') 'S i ddt'r
minarea poziţ if i lor, pe rmiţ înd {j :-.upraw-ghere 
drcularli pe lol orizontul In regim de miş('are 
re-lat ivă. 

T oate o bi~c te-Ie trebuÎt' să rămî n ă 
vizih ile la Înclina rea nayrj la :.i:: j ;}o. 

2.3.:l.:! Parametrii principali de exploatare 
a statiei de radiolocaţie {'U î năltinU'a anlrnei 
deasupra nivelului a pei la 7m, nu t rebuie sii nibă 
valori ma i mari d(>c!t rele pre\·nzul(' in t:lbcl ul 
2.3.3.2, 

2.3.3.:1 Pe indicatorul statit'i de radiolocaţ ie 
trebuit, sa se pre-\'adă posibilitatea orientă rii 

ima~inilor. in raport ('Il planul diamf'lra! ::II naYei 

I 

~r. 

... L 

I 

Tabelul 2.3.3.2 

Pa.r:lllleirii prlocl pa.li de rxploatnrl-

1 ))15t:lo\ a minlm/l dr d('~'()p .. : r ir~ 
I (ra."I,a 1.On"';) 11l 

.. I Distan\a minima d" a.,·\I\ln(', m 

, l'ul,·f.'a ci,· 1"l.ulu!ll' in tli$tUll\:l, , , 
-1 ! IJI\hrll';'J diagrullld Il" diredi \"italr 

I 11\ plun vertical d\.':l,$llpra pl:IlI'J· 

1 

lui orlzonlal 111 p unctul - 3 IlU, 
W"au, 

I'ut~'t't'a Il., Tl')';(>lutic I~l azimut, 
grad, 

fi I J'n·t:"Î1.Î:I m'~5ur~r!l distm\\l, j In 
rnporl tir $Cafa ti" instalar.' a 
distunte! % 
- cu ,·crcurik fiXe <!e tlisl.a;l\c 

, - l'U cursorul mohil 

! P r.·t:!l lll m:isur;lrLi III l,z!mul ~r;,d , 
i'rnilia Int1k:;rlj dnmll1lui, srm!. .l 

.... oUl 

\'alori 

12011 

<10 

·_ 1 "lOm 
:::; :!.fi';;IJm 

.;;0,::' 

2.3.3.-; P{' indica torul princi pa l al s laţie i 
de radiolo('a\ie trebuÎe- Sll fie prt'v5zule toate 
organE'1c de C'om::!n d /L nel"('sare pe ntru utilizarea 
s tatiei . 

2.:1,3.:; :S-umărul organl'lor d{' comandă tre
buie să fi r pe dl c:-.le po~ibil mic , :\laneYrarea 
organt'lor dt' ('omandă lrebuie să fie uşoar1't; ele 
t rebuie să fi l' mar('al(' hinl' ':oi \"izihilr În intuneric . 

2.:t:Ui După {'one-cl:lI'l'a st::l lie-Î de I'ad io
loca\ie. ea lrabuie să fie ~ata de funl:.ţi onare in 
timpul ('el mai scurt posibil, Însă nu mai mult 
de 5 minut(', Trebuie- să fie asigura t ă pos ibili ta
t('atnt re-rupt'riit'm isiei (pozitia .. pl't'gAlir(''') ş i din 
ace-astă poziţit', f'misia să inccapll. iml.'diat. 

2.:1.3.7 Staţia de radioloca\ie lrt'buic să fie 
dolaU. eu instalatii con'spunză tonre de lol.' mn:l
lizare , pt'ntru ('on l rol şi slnbili re prl'eisă a rE'gla
jului, 

2.3.:1.:1 S taţia dl' radioloea\il' Irebuie să fie 
pl'oil'dată penlru a functiona neintreru p t. 

Sl' rl'comandă l'a s t aţia să aibă o ins
tal:l\ie pentru inH'~istrare:t a\llomată a funcţio
nării ('Î d(' durată. 

2.3.3,9 Frec\"enţa repl'lării imaginilor trebuie 
să fi dE' minim OA lIz, Îar durata repetării imagi
nilor Ireb uie ~ll 'lsigure rep l'('zen tarea uilur {"onlu
ruri darI'. 

2.3,;1.10 Fr('cwn\a t'm isiei slaţ iei de radio
locat ie trt' I)UÎ(' s5 se llflr in gama de rrecven ţe 
prevăzută pentru naviga~ie. ('erulă de Regula~ 

meniul interna ţ ional de radiocomunit:a\îi. 

2.:1.3. 1l Diamrlrul tubului u tilil.a t in sta-
ţîih' de radiolol"al ie, IlU trebuie să fie lUai mic 
de 270 rom. 

Dacă ~e util b:l'ază o a ltă formă dE' 
('cran de-cit ('ea rotlllldă, (·ea Ulai mi{'ă distanţă 
intrI' ('x tremităţi l l' tubului CilH'H'OJl lrebuie să 
fie minimum 270 mm. 

Cu a("ordul RX R. ... t' admile utili
zarea s ta\iilor {Il' radiolocilţie ('U tub rines('op 
l"U dia metrul m.lÎ mic de 270 JllIU. 

In ,H'{'sl (·az se recomandă a tilC fo.losi, 
un aparat optic care să mlirl' asdi de 1,3-1,7 ori. 

2.3,3.12 1'1' indicator \or fi cel pul in (i game 
U(' măsurat distanţE'. de la 400 pină In 5 000 m. 

2.3.:\. 13 \Iăsurarea dbtaniei pină la obiectu l 
desccpl'rÎt trebuie să se fndi ('u ajutorul cercuri
lor fixe de distanţă şi n cursoru lui mob il. Dis
tanţa Între cercurile [j:-..c de dis lan )n trebuie să 
se marcheze uniform in melri sau kilometri. In 
interiorul aceleaş i ~ame nu pot fi mai puţin de 
două ş i mai mu lt de ';j3Se- c('reuri fi" de distanţă. 

Cursorul mobil Irebuie să asigure R1ă
surarea ('onti nu ă u distanţei in tOllte gamelc care 
cxis lă. Limit.... infl'rioară de măsurare trchnie să 
!>e u... .. igure in gama de la J:>m pinr" la 1200 m. 

.., 
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Piuă la limita de \200 m '-a lnrill' măsuri.loriior 
lrchuir să fie ind Îtatl' in lIl('lri ('u d i\"iziunen scă rii 
de' 10 111 , d a r ~ i uniform. 111 ~all1a superioară lui 
l1UO m divÎz iu!lr:l S6lrii ln'hui<' ~il fil' dl' 2:-) m. 

Trebuie sit ri(' asigurată posihi lilal(' t\ 
dc('uplării c('reurilor fixe c\{> di<;,ln nFi ~i a eurso· 
ru lui, mai SUl' aminlit{' , 

2:.:l.:U'i. T rr huic ~ă ... (' a,igul"(' cii iOl't'JlUlul 
balf'iajului ~il poată fi <!<,plasat inapui. in in te· 
riorul gamd un it'. pină In II <Iistanlă nu mai mică 
(\r Il ju mălat(' din f:'lza tubului 1ltilizaf. 

2:.:t:l.I:; Dir('c!in inninl<' t rebuie :,;1 fie figurată 
pc ('cranui tic ma 'T:lf(' r1e('lrol\Îcă a drumului. 
Treb uie să se asigure Jl(l"ihil!tnll'tl slin~('rj i Ire p
tate n mardi rii drumului . 

Eroarl'a unghiulară a al"('"tt,j liuil nu 
1r<'lmi!' :-.fi depăşl'a;<.r[\ ·=0, ;), Lălillll':l a(,l'~ lt'i 
Illardhi a drumului \)(' ('onlurul l'cranului, nu 
tr('huie !'oă fiI.' mai marI.' III.' 1 '7:.>{) din ('ircumft'
rill\ii, 

2.:1,a. Hi Sla!ii ll' de r:ldin!oc;l\il' Irebuk !-o;\ 
aibă monlale r('gllialoan', ('31'(' M' folosesC' pelllru 
rcdu ('r rl'a perturbaţiilor nedorilr, ('arr sint pro
dus!' din C~1\1za feno!nr!lrlnr hidrotllrLrMologkc 
pro\"ol'a\r cir Q.l11ri şi pr('dpiLl1\ iilr almo:-.frrl('e. 

~,:l.:l.l'j 1:(('\" ('('II\a il1sb la\it,j dp Pllli:-.ir trl'
huip să se ;4[1C in gnltla de la. !l G! Iz pină la 30 
Glb(, Construcţia !-o tn\il'i trehuie să fie În :l5U fel. 
Încit cell mai mare \"aloarr l·an' Împiedică radi
aţii\(' (perturhaţii mari. os('i1aliilc amortiz<ll(' a\{' 
rmi\ 5torului) să nu d('p!işrască 1 1O-:\\'. 

PntpTt'a ulldl'ior lah'ra lc ale ('llli t ălo
ruilli şi radia\iile nrdorite ali' re('rptorului nu 
trelHlie ~i. depăşea"d\ 2 10 P\ \,. 

2,3,3,Il1 Hadiaţiill' O\'\·illll' ali' tuhului 1·:,10-
dic treb\lil' să fi e l in iarr, 

2,:t:l.I!1 .\ balt'(('a admi~jhjlli 

im agi nii Îndieal orului (':-.Ir :::. 10" " 
de rept'tarc :l imaginiI. 

JlI'r"i"l rn\d 
din durata 

Trl'buir s:i ~r 1Itilizl'7C (\1 pr(',~dt'r ... 
inslahl\ii dr radio lnlol"a\ic ('U tub l'inl'sl"op, in 
imnginc vizuală la lumina zil,'i. 

2,3.4 Jnstllialia JlI'Jllrll indilH!rt>a ,·it ... "."i de 
intoarcen' 

2,:1.1,,1 [criul(' !j('lleralc 

.1 Staţiile d(' radiolocOIlic lrrbuic- să 
se l'thipezc cu Il instalaţie !'uplimentarii ,ari'" să 
indice ,·ilew de Înloar('cr(' D. na\"(,l. 

Instala pa trebuie ~fl indi<"c dircC\ia 
de. inloarcere si viteza d(' intoarcere a na\"ri pe 
scala cu diviziuni 1n gra d/ min. 

<) Dispozith·clc pentru pornire, oprire şi 
.comandă trebuie s.i 5e amplasc7.e În aparatură. 

,:1 Timpul de pol'uir(' 1.1 illdicatorului 
dr inloarcerr (h lJ)5 l'OIHJc!.a l"(" 1111 trebuit' s5 dr
prlş('a~('ă 2 milllllr. 

,1, Inst alati (\' tn'b uI(' sti ai hă În('orpOl"a l(' 
ap:ll'ale de miburf\ ~i {·Olltrol. ('U Hjll10rul cii
ror;) S;\ SI' Jlo:ilil s labiii ('n1ll'clarca instalati ... i si 
fUIIC\ÎtlllHl"l'a ('i in !im ilcl(' ulw\rrilor admi~i hil;' , 

,:"i Sl"ala d(' m3:-.urarr a ins tal a\ iei Ir('-
hu il' sft fit' iluminat fI (·u o lum infl C\I posihilitate
dc rl'glar('. 

.li Staţi .. tic [';ulio loca\il' ~i in;.t:llalia 
l'art· indÎ("fl \"Îl('za de inlo:I1('NI'. tr('huil' ;.il ;,c 
1-IIil\1('nt('1.(' ~I'I)ar;)l. 

:.!,:t'.,::! 

,1 J)up[\ limita de mii sllrare, in"t ,lla tiilc 
:-0(' divizeaz[, III II rml"iltlil rl'le lillll ri: 

Tip ... \". Iimil(' elt' mfislIran': 
!K}-O-OO graM min 

T ip ,.R·' \imit(' d(' mu:-.ur.\I"\': 

1811-t1- ISO g:rao('mil1 
Tip r·· limilt, (\(' Ul5~urar(': 

300-0-:3()() gradl,·'lllin 

SC':1la ~c V:\ eXecula ClI g radaPi de 
1 lIlin {it' la Il la ~Oc·mill, [le fi('ca]"e parte. 

,) l.a remlJl"chpl"r ~ i impillg5Io;u·(' lrc-; 
huir ~ă fie amplasate instalatii de tipul ... \ ., S.1l1 

,.B·· :-.all comhinat c. 

La f{'lelallr Tl:l\(' <LUlllpropul!>all' \n·· 
bu ll' ~u fit, amJlla~atc ill;,ID.);\\ii de tipul ,.B··, 

La na\"(' lf> pe "ripi pnrlun\('. pl' Iw rnă 
(1(' a('r şi la glisoal'p ~l' recomandă alllpiasarea 
ill~lala\Îci <le tip .. C". 

.:1 Sl'll:-.ibililalt':1 ~i pn'cizia tip urilor apa-
ral('lol" indkalc mai sus Im ie sl'i fie: 

Tipu l ".\ .. - seTlsihilila\{' 2 "" din Ii
mila ma~il1lil tI(' mU""l"nl. pn'dzia :::':~)'1o d in 
\'Îll'711 de intoa ,'cl' re 

.\ i[1111 ,.11"' !i l 

Tipul .. C· - :>\'II'ii hiJ ilalc 2 "0 din li
lI1ilJ IIw:ximă dr măsllral pn'dzia ± 10 ': ... din 
\ ilt-1.H ti r Înloar,er{' (\(' mi'ls\lral. 

,\("t'asltl !o('nsibil ilnlC' ~ i prc(' izir In'
huil' sil fit, ;lsÎgllrntl' (i l' aSC1n('Il('iI ~ i !wntru il1s tu

laţi ill- comhina!l'. 

I,,"ST.\I..\HE,\ ~ I ,\~IPL.\ S,\HE ,\ 

EClIIP ,\\lENT l ' T. l' 1 DE XAYlG ,\ 
TIE 

2,1,.1 ("riu!" !Ienerule 

:.!.4. 1. I Toall' apD.rat('lc şi În~lala\iile d(' na-
vigaţi('. a C1'\ror existenţă pc navc se pr('\·cde de 
aecast!i parte a Regulilor trebui(' să fil' asigurate 
cu alimenlarca ('leclrieă zi şi noaptc. de la reţcaua 
b ordului sau de la acumulatoarc. 

-
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2.1. 1.:! Tontr ajHlrall-l,' -;î in"tn!;,l\îile, pro
iertatt' jlt'nlru :dimenlal'C:1 ('U ('llcrgiC' C'\l'dridi 
trebuie să prim('asdi nliml'ularr <il' la un tablou 
gem'ral pr un fidE"r :-.cparnt. 

2.4.1.:1 tll :1\'('1 ("az. rind (!if~'l'it!, tipuri de 
Nhip,lIne li t dr na\·ig'l\ie trehuit' ~iJ primNIM·ă 
alil1lrutare dt, In dift'l'itt' !-triluri tiC' t'\Lrrllt ~;w 

dikrite t('ll"iuui. :-.t' ::ldmlh' (·u t(Jlul ('xeep\Îonal 
aliuH'lltarea ('ti rur('llt a ('chipamt'nt ului tit, la 
alte tablouri <.It· di::.tribu\it', ('\1 condiţm <llllpla
sării lor obligat.orie lîngă tabloul p rinc ipal a l 
aparatelor de un\"ig-aţit" 

2.'0,1." La nlimenlarea difrritrluf lipuri dt: 
('("hipaUlrnl d(' la tablourile dr di"lrihuţie supli
mentare, arrslr Lablouri IrrhuÎe :-.u primt'n:-.eli 
al inl('lI t arC' d r la sursrl(' cori'spunl'ătoarc, p(' 
un fidN separat. 

2,".1.~ Pe labloul tir di."lrib uţil' al aparah'lor, 
tn'b ui(' să fi i' pn '\·iizllh' ("(lI11\lt.alo~n' ~ i "iguran ţt' 
sali (·Ofllllta!ft;\f\' :l\llnHwll'. inst alati' pt' liniil{' 
dl' pornire la rie('<lrt' lip <il' rl:hipamelll de l1a\" i
ga\it,. 

2. ",I.G "l"O<lt(, l'a hl ul"Îlt' montajului inlt'riM 
al(' a paralf.' lor d(' navigaţie inslalalt' In limooerii 
ş i eabin(' radiu. prt'('um ':\! pe punţiie dt'!>chist' , 
Irelluii' ~5 rit' l'("ranale ... i montalC' l'on[orrn cu 
('eri ll\ e le dt, la capitolul :i, 1:~ p:tr\{'~1 IX .. Erhipa
m('lli e eleet rot t'h niel''' . 

2';"1.. 

:!.4.I.U T onl{' t'orpurill' lIletalîl,t, ale ap.<'wuh'
l or ~i inslalaţiilor de naviga\it' ind ienlc la 2.1. Hi, 
trebuie fiă fi<' pu"e :-.Î;.!ur la pămint. 

:!.· •. I,!I Aparalele tir na\'iga~ie ill~talah' pe 
naV{', t rebuie să fi<' comple tate nI apHl'alnra nN'e
sari'i de miifiUI'ă ~j ront ro l, cu ill:-.lrul\l(' n tt' şi 
pi('!'.\' tir sl'h im h, 

2.4.1,111 CUlIll)OlWn\a ~i nu mărul pieselor de 
!'.chimh pe nt ru fiecare aparat şi ill!>tala\ie de 
na.\" iga li e, rOI1:-.Lll u ie in [j~'eari' l":lZ Sl'parat. oh iec
tul unri examini:iri speciale a Tl,l\.\{, 

2.'..1.11 Pirsele de sch imb tn'hllir să se piis
trE'ze, in condiţ i ile care n~igură integritateu lor 
şi posibilitah'a illH'diată de utiliwre, 

2.".1.12 Pc loale l"uliilc cu piese de schimb 
trebuie să fie inscriplii ,care să indice tipul apa
ratului sau instalaţiei de navigaţit'. 1n cutii tre
buie sl!. se afle lista pieselor de schimb. 

2.4..1.13 T oale navele pe care M' i uslah'al'.ă 
aparale dc navigaţie, trebuie sfl fie dotate CII 

urmăloarea dOl'umentaţie, car p rllraclf'fizează 
fie(':U'l' aparul d(' ua \'iga\il': 

1) aeLul 1{'lmie cnn'- I In'>Oir~le; 
:! ) des('riert'a lt'hniră !;ii iu:-.lrucţiullill' de 

inslal:tl'(', drservin' , inlreţinNc şi !"eglart'; 
:1) sehl' ma montajului; 
-\) scb e r\\a de prill(' ipiu; 
:i) lista pi('s{'\or de sc himh , 

:.!.L1.I~ Toa!{' aparatele şi in::.talaţi ilc de na
\"i~;lli{' dup[1 arnpla,.:nn'a pl' lIa\5 , lrebuie stI fie 
(·on':-.pu nziiloan' regim ului <1(' reţ.( lare ş i !>u puse 
inl'erd"lrilor 10 timpul !>otajionării la cheu şi in
c{'rrărilur (h' mari.' după un program aprobat de 
H.X.I1. 

;'!..'i,:! 

2 ..... :1 Sundt' llllr:I'IH! 

2.' •. :l.J lndknlnrul dl' adillciuH' l u ' h ule să 
fi(' Instalat in Iim(JnNi(' in locul !;ii la dislan1a 
cari' asigură o {'xploatar{' Il,:\oar[\, 

:!,' •. :t,;.! \'ibratoarek "1"ldl'l 111Ira:-'01l In'buie 
:-.fI M' instaleze in loc\lri\(.' rll ('{'It' lIla i Itlid vibra
iii pe fundul na\"{'i. rll Înd('p[trlnl'r l! de. bord \1ri 
şi l'xtremită\' la o distanţă ean' să exr!udă dl'sro· 
pt'rir{'a lor la rulin. St' rt'cOll\:tndn in"talarea 
\"ibra l onrelor la dislan\a de 0,1 p ină la O,:) din 
h\lll-liuH'a na' ei din pro\;1. U\5sll ra t ă În pl anul 
IÎnit'l l!r 011':'. (':1\"1' l'on':-.punde el' lui \IIni mic 
pesl'aj in t''-ploalarr ~i in apwpit'rt"<1 pla nului 
diamelral al oawi, {hlt'tl IiP~I'~f dnlt'lt' furnizo
rului jlt'nlrll montan';1 \ihratmu'('lor. 

:!.~,;J,:J Lîngă \ihr:lloal'e JIU In'vlI il' :-.li :-.e 
anl' alte aparutI' ino;;;lala lf' Cllrl' :-.ă ('uliU'! ullrnsu
nett' :$i carr :-.f\ furniz\'l'.l' in <I('ela~ i timp {·u sonda 
ultrasoll, prt'l'tllll ~i urirt' a\t(' p5r\ i p rof'
mitwntr al(, rorpului, orifil'il <1t' admi~ie şi st'ur
gen' etc. can' \,ol produee (l('rlurhaţii În func \io
IHlft'a :-.ondt'lul', 

.-\r\·~h' !'Ninlc In'buil' "ă fit' :1\'lIlr de 
aM'UI t-nea in \\"lINl', In lt1"tabn';t , ihral/J;trt' loI' 
trtll"'porlabilt,. 

:!. 1.:l,'. Ca urman' a in~lal;lI·ii \ ibratua l'r lor, 
lrebuie fiU :-'(' i:l ma:-.uri ran' ~ă preintimpinr 
fOl'l\Iarra cortlzjunii C'lf.'I'lrolitirc pe ("orplll unn'i. 

~. 1.:1. ;j Yihr:lloart'l(' Irdmil' :-.[1 se ill:-.lalt'l'.e 
in puţuri ~pI'~'iale salt protejări danşc. 

2.!'.3.t> Yibraloare!c sondri ultra:-.on pot să 
~(> Ins ta leze in (·o[('rdaruu rile tancurilo r de măr
fud la na\"t'lt: prtrolierc, sau în zona ta ncurilor 
de combustibil la toate celelalte na\·e, d acă rle 
sc amplasrazli in protejârile speciale etanşe , care 
se află În construcţia corpului, 

2.1,:I.i Yibl'aloarele trebuiE" să SI:! insta leze 
În aşa fel , Încit liuprafelele lor care emit şi ("are 
rf'c('pţ ionea1.:i ~!I fie paralele cu p lanul orizontal 
şi să se găsească la ace.laşi nivel, cInd nava es te 
]lc chi lă dreaptă şi JIU are înclinare, 

.Aceste cerinţe se rrferă ş i la v ibra 
tonl'ele lransportabile. 

,\baterea admb ibiHi de. Ia planul. o.e 
ln.tzu nu va fi mai mare de ::.:3~ pentru ,·jbra loa
rt"l,' i1lSlalalt' in decupările fundului. 

2'!'.:1.8 La instalarra in decupările fuudului 
v ihraloart'! t' trdllJie sit s~' ampl aseze du pă un 
asemenen calcu l, incit suprafeţe le lor , să fie la 
accla~ i nivel ru supra raţa exterioară a inve-
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l işului corpului na\"CÎ. In ca~.ul imno:o.ihilită\ii 
instalării \"ibraloarelor in poziţi(' orizontală din 
cauza curburii ('orpului. IrrbuiE' să fie ulilizate 
dispoziti\'e hidrodinnmicc de prot('l·\ÎC pc direqia 
pro\"a-pupa. 

2.4.3.9 La instalan"l yibratoardor în tkrll
pări1t fundului, in ('az d(' nect'~itat('. In·!.mi l· .. ii 
fie pre\'ăzulă o con~olidarl' ~llplimrJltarrl a 1:lhlr
lor jJl\·cli$ului. 

2.-'..3. 10 Suprafata \"ibra lof!n'lur. nu trrbuie 
să fie vopsită şi l>upusii acţiunilor ml'l:anic(' (10-
yituri, frecăturî dure etc.). 

2.4.3.1 1 ,\('cesul la cutiile de cabluri ~i \"i
bratoarc trebuie să fir as igurat din interiorul 
incăperiior na"ei. 

2.-'..3. 12 Pentru indepărtarea pt'rlul'baţiilor 
electromagnetice linia Yibrator-I'eceptor-amplifi
cator, trebuie să fie indepărtată de linia yibra
tor-emiţl'ltor. la o di!;tan1ă <le eri pul in 1111 ~i de 
alte instalatii electrice, iar de enblurile carc merg 
paralel. la 0,5 m. Amb('le linii Irrbuie ~ii fie 
('crana te sigur. CablurHl' care 1Llel'~ la \"ibratori, in 
incăperile care se află sub puntea perc\ilor ctanşi, 
trebuie să fie puse in lubulatură de oţd elanşă. 

2." .3. 13 Genernlorul de im p~Ii~llri In-'Imir :r;ă 
fie instalat intr-lin lOt accesibil uscat şi protejat 
de praf şi de dett'riol'ări mecanice. ~u se ndmite 
amplasarea cutiei de relee alr inallc-i lt'n!iiuni 
in magaziile na\'cj can' Iran!iportă C'ăl'bun(', 

bumbac şi alte Încărcături infhlmnbile. 

2.4.10 Staţîile de mdiolot'rllil' 

2.~.4.1 Antena staţi{'i de radioloealie 11"1.'-
buie să fie instalată după un as1fl'l de calcul, 
incit pe cît este posibil să asigurr () obser\'arr 
circulară şi semnalele refleclate de inslalajiile 
de punte (coşuri false. proiectoarel{' superioare, 
felinare. eatarg{', cruc{'le etc.). să nil denatureze 
imaginile pe ecran. Antena trebuie să fie insta lată 
mai jos sau mai sus de elementele constn]('[ive 
trans\'t'rsal(· care produc pNturbaţii. 

La instalarra antenei mai jos de ele
men tele constructi\'e trans\"ersalf'. unghiul in plan 
\"l'rtical intre antena şi elemrntE'i(' trans\'{'n;a le 
nu trebuie să fie mai mic de 5e

• 

Antena staţiei de. radiolol'a\Îe trrbuie 
să fie in sta lată la o In!l11ime sufi('i('ntă. indt uen
sitatl'a fluxului energiei radiale d{' Înaltă fl'er~ 
\'enţă pe punţile deschise ale nawi p{' care se pot 
afla oameni. să nu depăşească ni\'E'lul admisÎbi1. 
tn toale cazurile. trebuie !;ă fie asigurată posibi
litatea examinării $i rE'parării orirărei părţi a 
antenei. 

Antenele mub ile cu e);cep!ia celor ra
batabile trebuie să asigurl', in oriCl' poziţi(' s·ar 
afla, ce l pujin reprezl'ntarea lintelor din p rO\"3 
navei. 

2.~.".:! La navele care na,'igă În bazine, 
cu păstrarea gabaritelor care limitează cal {'a 

na\i~abilă pc inăliim<, (poduri ete.). trrbuit, să 
fie pre\'5zută o posibilitate simplă şi rapid3. de 
a eobod (raba te) antena dc către un ~ingur om. 
Se r('comandă ta antena !lă lucreze in pozipa 
in care ('sle coborîtă. OI respectarea condiţiilor 
pre\·ăr.ute În 2.4.4.1. Pe lîngă instalaţi a de acţio
narr dc la di!'tanţă fi coboririi anleneÎ (dară ('ste 
prevăzulă) {r('buie să fie preYăzută şi o coborire 
mnnl1aH'i de- a\nric. lnăI)imefi E'lementelor COI1-

~Lrl1cIÎ\<, ale alllenci in por.i\ia in care este co
horttă nu trebuie să dcpă$eaSerl gabaritul (ină l 
lilllra) nan'i. iar piesrlc imobile şi coboriLe nu 
{rebuir !iă Ollragă după rl(' dcsfac('rea Iini('j de 
lllimrntare. 

2."'.1.:1 ::\u s(' n<imite instnlarca antenC'Î sta
tici dc radioloc:qie Ungă tubtdalurÎ sau tubu
lntura de ('~apalllent. 

:!.1.4.1t .\nt('na Ir('buie să se instaleze pe cit 
po:-ibil (\casuprn ('miţătoruJui. In tazul ilnpo
sihiliUllii 1ll0ntării a ghidului de unde drrpte, 
llum1irlll c('Illirilol' lrt"buie să fie minim. 

2."'.'0.::; tn toate !'arlurile catargului pe care 
..,p inst[\]('ază antena statiei de radiolo(·aţie. 
trrbuie ,,[\ fie intercalaţi izolatorÎ de tachela; 
('arr să impartă sarlllri!e in JloJ'\iulli neegalc cu 
hmgimcn de la 2 pî nă la G m. In cazul impo::.ihili
Ujii izolării sarLurilor. atunci In'buie să [ie unite 
{'Irctric {\(' corpul na\"ei. 

:!.'o,l,.6 Jndicntol'ul principal al statiei de 
radiulocaţie. Irebuie să fie in..,talat in Limonerie 
în apropierea peretelui pro\'<1 in aşa fel, incit 
la urmărirea imaginii pc ecran să nu fie nevoie 
<;ă <;e modifice considerabil axul de \"('orre al 
n3\'igalorului. Cnghiul de \'izibilitate a ecranului 
trebuie să se regl('ze deplasind indicalorul. Dacă 
('~isHI indicalor suplimentar atunci el trcbui(' să 
fi(' instalat in <1propiere dc locul d(' unde de a!'ir
ll1r!lea se [a te conducerra $i lOane\"l'area. 

:!.".'1.i La instalarra pe na\"ă a două staţii 
de l'adiolocaţir autonome, cu funcţionare in 
acela~i timp. indicatorul lor principal !le con~ 
~idel'ă indicalorul amplasat conform cerin\elor 
de la 2.4.4.6. 

2.4.".8 Jndieatoarele principale şi suplime n
tare. Irl'buie s[\ fie echipate cu un di:r;pozitiv 
eficac{' p<'ntrll rrglarea iluminării. 

2.~,I,.!) Pentru asigurarea posibilităţii obsl'r
vării imaginii in timpul zilei, pe ecran trebuie 
să se instaleze o mască. 

2.1".". 10 Emiţătorul şi receptorul slapci de 
ra diolocaţie se admite să se instaleze in timoner ie 
intr-un loc ca re este protejat de stropi, mai jos 
decit cea mai înaltă parte nedemontabilă a na\·ci. 

:?.I".4.11 Blocul de alimentare şi de reglare 
a tensiunii staţiei de radiolocaţi{', se admite să 
se instal{'ze in limoneri{'. d acă nivelul zgomote lor 
mecanismelor şi nivelul perturbărilor l'leetrice 
ale radioreceptor ulu i provocate de el, să nu depă. 
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şC<l..,l'ă norml'lt, admisib ile', În l'al contrar. apa
rallu-;, indicată Ire'hui(' ~ă St' in~tal("zi' in indipi'r\ 
~pcdale ("t'rrln<ltt' ~i Închi..,(', 

2,~,tl:! J);u-f! ('IJJOutatoarl'le de' pornin' nu 
sini dispLl~(' Jl(' illdiralor ri in ('orpuri ... ep::lrall'. 
atunci blocul d(' pornirI:> Irrhuie ~5. iie instalat 
Iin.Q:;-1 mdicator, 

2,?o,U:1 

:2A, t I 1. Pentru instal nre~1 imaginii după por-
nire, trehui ... s5. fi ... prevăzut un dispozitiv pentru 
.a~igurar('a ... illcronizării automate ~all manuale, 

2.'0,:-; Imtalat ia \)rl1lrll indit"arra \ Îtr'I.t'Î de 
illtoar('('rc 

2.1, ,;;,1 ln ~lalat ia prnlru indicarra "itezt'i de 
lntoan'Ne lrrhuie să fir instalată În iJOediata 
apropiere a indlcatorul"i principal in aşa fel 
incit in arelaşi timp :-.ă "'1' observ!.' atil imaginea 
pc imlÎralorul :.Ia\ id <lr radioloca\ir rît şi indi
catorul vitezei <ir intoarcerr, lii să nu fir nl'c{'sară 
modificnr("a cOllsidcrabilh a axului de \"cder(' al 
ua" iMa lorulu i, 

2.?o,:-;,:! In cazul instalării S11plill1('nlar(' a unui 
indicator tI(' viteză tit' intoarc('rt·, ("\ tn'
bui!' să fil" alllpla\at pc indicatorul principal sau 
suplimelltar in a~a fe\. incit la :lcomodarea Cll 

Întllllrricui ima~inea pe l'('ranul staţiei de radio
JO("31i(' şi indicaliilr indicatorului supl imentar de 
vi!C'ză cI(' ÎnlOllrc('re să fir ,'i1,ibiUi in acelaşi timp, 

2A.li ,\11 et:hip:lIlH' llt de 1I:l\'i!13\ie 

EdlÎPilflH'llkl(' dr na\"iga!ir PI't'\':lzlIte 
la nr. crt. :;-11 din Itlbelul 2.2,2 trcbuit, ~:l ~e 

amplasl'ze ::;i !(fi se prislrrze, in IOl'lIrile lI!ld~' {'II' se 
llli1i1r:lz1\ C()llfo1"1ll dt'sliJla\Îi!or 101', 

P('nll'lI ac('u:--.ln Ir('huic Si"1 fie 1nd('pli
nile urmhtotlr,,!!' ('crinle: 

'H - 1.11 

,1 ('I'iI"'urilt, na\"ale- trebuie ~ă ~t' În:.la-
IrZ\' in lil1l1.u(,1'1r, in 100'uril(" cele mai fa\orabilc 
p('nlr(( 'lc(':--.I('a: 

,1 1I1l('Ululllt'nllll lf('buic să s(" a[](' inlr~un 
I,IC nrprot('Jal d(' \in\: 

,:1 hinoc\ul Ir!'bui(' să se instalt'zc 1nlr·o 
cutII' ... prriali"1 instalalIi În timon("rie; 

,. ,,"nnd ... (Il, 1('11111 gradatii Irt'buir să 

:-'l' pă:-.tn'ze in jlllrli',1 din prO\":t a na\"t'i, pe puntr, 
P(' balustradă ~i in raz de nl'cesi tatt' să se fixeze, 
asigmindu·M' () tl<,sfa('('["c lI:wară dÎn di ... pozi li\"ul 
dr fixan'; 

,.. int,lilwllI('trul tr{'buie ~ă SI' illl>ln-
\1'7.e ill lÎmorlt'ri(', MIII in po:.lul d(' comandă , 
Jlrrpl'IHlkular /lc planul diametral al navei; 

.Ii IcrlilUmelrul Irt'hu i(' sr, ~e afle la 
l1Iargin('a p('rd('lui pro\'a al timolleriei. intr-un 
loc rarr ... ă-l pwtC'jt'z(' dr tl'mpl'raturile pertur
baloare ,Işa incit, Jll' l'it ('sic posib il ll'II1)lNa tura 
să poată fi dt.'INminală din timo!lN ie: 

,. j)mircloar('lc din borduri, tn'buie să 
S(' instalcze P<' parap('tul comenz ii. In poziţ ia 
culcată a proirclondui. cOII ... ola lui şi legătu rile 
de llc\ionare, nil Il"l'buie să iasă in afara bordului, 
Org:mell' or at'!iunare ti cOlllenzii, Irl'hule să l>C 
llrlr in lÎrnollerl(' sali 1)(' arip ile cabinci de ("0-

In tl ndă , 

PrOit'l'ttlrul :-.uperior. trebuie să se afic 
Jl" punlea cubin('j dt'asupra po!:.tului de comandă la 
() aM'lneneU inălli!1lt.', incit sfl asigure rotirea pc un 
('rrc complrl ,iar ('\t'melllr!c dl' con~ l ruc\ic să nu 
Inll'l'rupă raza pro irctorului. 

.\c\ionart'a manuală a come nzii proiec
tondui tr('buic să;-.(' instalezr pe plafonul ca bin ei in 
u!ju ft'1, i!lcÎt ac\ion:'lrNI com('!lzii să fie simplă *i 
să 1111 fie nl'('I'S(lr[1 st'himbar("a locului na\"igato. 
rului. In (';lzul folosirii or~anelor de ael ionare 
elt'drie1'l ti romem;ii acestea trebuie Sit se afle 
pe panoul de ct1THluct'I'e a na\"('Î, 
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3. !Vl!JLOACE DE SEMNALIZARE 

3.1 CEIUKTE GENERALE 

Prezenta diviz.iune a Hcguliltor sta1>ilc~tc 
ce rinţele generale, pe care t rebuie sil le satÎ!lfac,ă 
mijloacele de semnalizare navalf'. 2'\UIllărul aCf'slor 
mijloace, caracteristicile principale ~i amplasa
rea lor, pe navele de navigaţie interioară trebuie 
să corespunrlă "Hf'gulamf'ntului de naviga1ie' pe 
Dnnăre". 

3.2. ECHIPAHE.\ ~A VELOH ce 
~IIJLOACE DE SE-'IX.\LlZ.\HE 

3.2.1 Pe nawle de naviga\ie inlelÎonră 
trebuie să se foloseasdl felinar!:' {'lectrice d!:' navi
gaţie şi de semnalizar('. Pe n;;xcle care ?tI Ull 

S\lfsă de ('nergie clcctricfl proprie se admite' fo
losirea felinarelor, ea re funeJi()ncnz~ cu Jl( lrol 
Inmpant. 

3.2.2 In cazul folosirii felinnn' lor el<,("lriee 
de navigaţie ~i de semnalizare trrbuie ~ă w 
prevad ă posibiHtatea conecll'i.rii lor la o ~lIrsă 
de curenl de os arie, În conformilat{' Cil ccrÎn\e-le 
din 2.3.6 şi 2.14.1.3 parI ea a 1::"';:·n - ,.EclJipa
menle t'ledrotdmice" o 

La acele na"\°r, und!:' in!'- \ alaţia !'-ursei 
de curent de a\'ari!:' nu se cerc. trr-hllie să fir prr
\'ă:mt un complet de felinare cu ulrio care ~ă sa
tisfacă ccrinţell' din 3.3.1. 

3.2.3 :'IIijloacrlr de semnalizare acusticfl fo
los ite pe nave trebuie si:\. funcţionl'ze impe('abil, 
nsigurind pulerra cerută ~ullctllhli. preCl1l11 şi 
durata şi free"\·('nţa. 

3.2.'" Echipar<'a nny('\or n('propulsate' ('arc 
transportă Încărcături inflamohih' CII felinare de 
semnaliz.are trebuie să corespundă cerinţelor ex
puse in 2.12.6 partea a \"-a - o oProtrcţia f"on t ra 
incendiil or". 

3.2.5 Fiecare navă trebuie să fie echipată 
cu următoarele pie~e de schimb ~i materiale 
pentru felinare: 

.1 cite un filtru de lumină la fiecare 
ft-linar colorat ; 

.2 cite o lampă electrică la fiecare fdinar 
elect ric; 

.3 
cu ul!'Î; 

'" cu ulei. 

3.3. 

dLe o sticlă de lampă la fiecare felinar 

dtc tln fitil pentru fie{'are felinar 

CO"STRl>Cj'JA 'IIJLOACELOll 
DE SE~lNAL1ZARE 

3.3.1 Felir:arcle de na"\°iflaţ ie ş i de seml!alizare 

3.3.1.1 Disranţa de "\·izibililole sau intensi-
tatea luminoasă a felinarelor de semnalizare se 
dl'fiuesc in planul orizontal <lI si!:.lemului optic 
!le'ntru toole direC\ii1e in zona utilă a felinarului. 

Intensitate", luminii mă~urată intr-un 
plan inclinat ra!ii de planul orizontal al sistemului 
optic cu un unghi de maximum 7,5~ se poate 
diminua Cli {'('I mult 5°~ pentru fiE'cHrr grad de 
Înclinare. 

3.3.1.2 ':·oa1c f('lin:trcit' de lHl\· igoţie şi de 
semnalizare. trebuie să funcţioneze impecabil, 
3n condiţiile indicate in :).1.3 partea a IX~a _ 
~E~hipamer..le ('!(' ct rot('\mice·'. 

3.3.1.3 Fclinnrelc de navigaţi(' ~i de ~eJ:lDa
!i:.:are trebuie ~ă ~e execute din materiale ~tabile 
la coroziullt,. ~au "'ă aibă o acoperir<, s!gurli anti
eorozivfi. 

3.3.IA Con:;truc(ia [eJinardOI" elcctrict' lre
huie:să aibă un ~rad de protectil' li> 56. In acest 
caz, felinarul trebuie să aibă un dic;pozith· pentru 
~c\lrgcrea naluralrl a condensulu i exlerior. 

3.:1.1.:; Ft'linarele de navigaţie şi de semna
lizare cu ulei trebui(' să aibii o construcţie etanşă 
la stropi, corE' să excludă posi bilitatea pătrun
uerii ~tropilor dt' apă di rect pe stida de lampă 
!.au pe arzător. 

Conslrucţia !elinarului trebuie să asi
gure scurgerea nalurală a apei, o bună ventilaţie o 
ardrrc normală a lămpii, Îndiferent de s tarea vremii 
şi temperaturii aerului înconjurător. 

:S.3.1.C Vt'ntilaţia felinarului trebuie să se 
I·ealizeze cu ajutorul orificiilor şi canalelor de 
.... entilaţie, al căror număr formă şi amplasare 
trebuie să fie astfel, incit lampa să nu fumege 
şi să nu se stingii la un vint în rafale cu viteza de 
30 m/s şi la inciinărîle navei. 

....., 



 
 
 
 
 

• I 

3.3. l.i Construcţia (,:orpului fel ina rulu i tr('
buie sii asigure po~Îbili\alca schimbării r.:lpide a 
Iămpilor electrice ş i a celor cu ulei. Felinarelc cu 
uki trehuie să fi e executate in a~a fel, indt in 
e!r!>ă poată fi introd us:\ lampa ClI ~Iid<l de lampi! 
aş('zaUi. 

:1.3.1.:1 I.ămpilE' in ft'li nun'il' ~'ktlrit'e trc
hllic sti $ f' instalez!.' YNlÎca!. În il(·('~t {"lIZ. trehuie 
!>ă ~(' excludă posi hililat{'a :IUlodl":.urnhării l:illl
pii şi auto rbucirii fa~ung\lI \li . 

3.3. 1.9 Conslrncjia felinarC'!or CIl ulei lre~ 
lmic ~ă a ~igure o fixare sigur;\ a rezcTyoru!ui 
în corpul felinarului, precl.1ip. şi imposibilitatea 
inslnltl rii În felinar a lămpii eu ::ltrl destinaţ ie, 

3.3.1.111 Cap •• citatea I'czHy orului lămpii Cl! ulei 
a fE'lin arul lli, trebuie s:i fie l'alculala pCJllru o 
.::rdrre a Ilnnpii de ce! puţin !G ore . 

:1.3. 1.11 Fitild in:;lnlnt în hll.mile ur7.I\toal"clcr 
trebuie să fie sufident de fe:;t, F~lltru asigmarea 
ridicării acestu ia llDifo rm şi o absorbţie norl!1~lă 
a tOl:lbustibi lalni, fără a se micşora inlrnf,i
trt tea luminii felinnrului. 

3.3.1.1:! In ('ulilate de combustibil pentru f('
linare!(' CIl Idei se admite ulilil.aru, petrclului 
lampullt, car~ are tcmpf"ral\:ra dr nprindcre în 
cr('!i:~('l Inchis nu mai mică de 10'C. 

3.3.1, 13 Suprafeţ"ele interionr(' alI' fe!inanclcr 
(j(" na"ig<:ţie şi de sr>mnaliznrr , ~n:tuie !->:J se 
<leoprre cu un strat de protectlE', ('li stabil itate in 
ra port cu acţil!nea temperaturii ci.' protecţiI', cu 
slrtbilitat e în raport Cll acţiunea Îemperatmii şi 
umidităţii şi care nu i nftllell\(,i.1ză c;>rad(,fls
ticik luminoase ale fclinarelor . 

3,3. i.14 ln felinar('!e de p.ayigaţit' ~i semnali
zare cu lumină colorată. se pot folosi sticla sau 
filtrele co lorate, yopsite pe Într(' aga secjium' sau 
pe stratul e:xterior. 

Utilizarea lentilelor colonlle com tî tu ie in fir-care 
('az separat, obiectul unei examinări speciale a 
R.N.R. 

Suprafeţele interioară şi f'x terioa ră al(' lentilei 
~i sticlei nE'll'de trebuie să fie lustruile, iar sticla 
nu trebuie s5 aibă incluziuni ~lrăine. hule şi 
~lirbitur i. care să micşoreze c:lfactt>risticile 
f(' linareloL 

Suprafeţ.elc i nterioară şi exlerioură ale filtrelor 
trl'buie să fie lipsitt' de ştirbit uri şi ~eofikiluri 
cel puţin in gradul determinant, in coneor
da n ţă cu standardele naţionale sau condiţiile 
tehnice aprobate de R.N.R. St.icla fil lrului colo
rat nu trebuie să aibă hule, incluziuni străiue ş i 

crăpături marginale. 

3.3.1.15 F iltrele ('olorate se pot ('x('cuta din 
mase plastice cu condiţia ca loţi indicii, în toate 
cazurile. să nu aibă Yalor i mai mici decit ai 
filtrelor colorate din sticlă. 

". 
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3.3.1.1 G Fiitrl'ie colorate uemontahile ale feli-
narelor dl' !Hwigalic ~i de semnalizare, lrebuie să 
a ibă pc Întregul jlerim{'lru armil turi metaliee, 
~all o aHă protecţie t>("hi\.alcntă împotriva alu
nrcări!or ~ j <l('lerioriir ilor mecan ic{' posibile la 
ex ploatare şi p[istrarc. Filtrele colora le din felina· 
rele din hord\ll'j tr('buie sli aibă o asemenea co ns~ 
lrucţie, indt sti nc!lldfl posibilitat('a instalării 
filtrlllui colo!"[!.t roşu, in felin:lrul din tribord şi a 
fillrului ('olC!ra t '\"('rd{', in fl'linanll din babord . 

3.3.l.1i Hcflcc lorul II tiJizat in felinare!e de 
navigaţ ie şi al' ~emnalizan', lrebuie sit aibă o 
formă sferkrl şi suprafa\a lu~Lr\!i I ă . 

Il.eflt'durul tre buie să ~{' illstakz(' In klinar în 
[!şa Cel, Încit cc nLrulllli de curhură să coincidă cu 
centrul optic ni }t'nti!('i. Co('ficientul de n·flexie 
trt'h uic să con>;litllie ce! puţi n 50° O ' 

3.3.1.13 F"lin:u('!C' ('li lumin:1 enlorală se yor 
pitura, În c,Jiei.1rt'a ('ol'('sjlu nztlloarc culorii lumi
llii [elinarului. 

3.3.L1!. Fîfrar{' felinar lrrhuic s~ fie marcat 
în confol'Ini~ate cu star.(brdc!c na\iollale puse 
de acord cu IL);.H. 

3.3.1.::0 l'\·iinarde lranspuri :.liJ ill! trebuie să 
aibil mînere pentru trnnsport şi ridi('arc, 

Dacă se pfl'\"cd{' lidi('ar('<! fel inarelor unul sub 
:;Iltul, aLund f{'Jir..f\r\l1 trebuie si'! aihft in partea 
de jo:-, un :'1 doil"., mineI". 

3.3.:! FclÎnar.:!e dt' ~cmuuli.~arc eu s<:Jipiri 

3.3.2.1 Felinarul cu "clip iri lrebute ~a fie 
electric. EI trebuie să aibă lentilă cor('spunzătoare 
şi să asigurc {'Illite!"eu un('i sclipiri sau mai 
multor gnJpuri de sdipiri. in confo rmitate cu 
,.r"kg-u!allleulu! de na\'igaţie IH~ })unill·e" . 

Penlru {'olllanda <.,clipiri!t11' ace!'; lor fd ir,art·, se 
l"ecomnnd ă să. se foloscast'ă automate. 

3,3.2.2 FeJjnnntl {'a["(' in solt'ş le s(' mlJ;:l.lele 
aCll sl ice, trebuie ~5 fie ('l!'clric şi să asigure 
emiler{'a semnalttlui luminos in acelaşi timp cu 
aejion.nea :-,elllllaluluÎ a t ustk, 

3.:1.3 Fiuuril(' de ~{'nlllali:w r l' 

3.:1.:1.I Figurile de s(' mnalizare trebu ie. să 

aÎbă dispozilive c(lre~p\lnzătoarc pt>nlru fixare.a 
lor pc saul:::t pc rare el(' ~e ridicf\ ~i p('ntru un irea 
cu :lll{' figuri. 

Figurile de tip pliant lrehuie să aibă dispoz it iv e 
care să le ment ină în poziţie deschisă in tim pu l 
ridicării şi să preîntîmpine autoplierea acest or 
fig\ILi. 

Dispozitivele pentru unirea figurilor intre ele 
(cu ('xcepţia conurilor) trebuie să asigure p5.s
tr:H'ca intre de a distanţei sta bilite, 
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Ta:~Jul 3.:J . .ţ,l 

l\av,· ('n plupulsl" mt'''~lIkă 1'11 ,xn'pli", lI~qJ(,r ('U tii, 
n,,"n~luni mid* 

~nyl' rură propuhi\- IIh-rnnÎ\"u ~i 11~\ ,'It- (~,- rliu'l'llsiUlll 
mitl* 

:-';UYI' "11 <-t"hill~I1\fltt <1.' rndi "lnl'U\ '" ,-n'-" p .. t ~:, nn\-i
~hM'l' In 1"I1II1I1\i; ,lI' ,-i7ihîliIOI,' r<'dll~ii 

:\',0 ll~ 

SI'I11I1<11 Iri.~ .. ""r Îllt,!' 
16;-, 117 ~i :!!I7 117. 
(/l1lr,' ~1I1l\'tlll n-I '''ni jm,lt 
si ni IImi j.,\ Ir.-]lIli,· !>;. .. 

,',<i~h' lUI inh'r\;tl II" ni 
Pll\in du It" l,,"url lutr\")o(l), 

Yulurlll' niq'lului 
Jlr,-~iunli ul'u\lk,· 

1:tI) pinii la 110 'II:~,\) 

IIM) pin:l I:t t:1~1 'l1l1,\) 
120 plnit [a 110 dB(,\} 

.. ~ :-';:t,,:, ,'U tlhnt."l"'"ui mlt'Î - "'1"; ,'II hlJlj1.i",..a ~I 1"\lml'a mai IIIÎC,; I! rdt 1,', 11\, re~p,-"('li\' :1111. 5'IU CII tI"!llaţ'l-
11I,'nllll maxim mai mit" ti" \:, l. ('11 "\I'I'pli:l ),a';lIril"r si n nun'lur ,',UI' n-"I"r,-h,',,7.''i, Imping sau riUl' ('lIpl:11 lIa\"\', 
nlh'1" Ih'dl n'I\'('I,' ('" (I!m("lIsiuui 1llÎl'1 

3.3.~ llijl();u~(' l c acu~ l icl' dl' :,ellliuli izare 

3.:1.~.J Pl'nlru emilere-a in timplii I:l'ţ{'i a 
se lll llah"!or cu flui('rul !'>l' l"('colllandă !'oă s{' pre
va d ă au tomale speciale, care !Oă asigure re-glarea 
emi tNi i selll n alelor in timp, prccum şi posibili
talea e mi terii sl'mnalelor manual. cu j;cJlararea 
i med iată a automatului in monn'ntul cm iterii 
semnalului manual. Principalrle l:an'clcrislici ale 
fl uiere-Iol" tre b uÎ<' sfl {·ol"l'!'opulldil. cdor I1H'n\Îouate 
în tabe lul 3.3.'1. 1. 

3 .1 I'xST:\LAHE..\ :\1 1.1 r.O.\C 1.:: 1.0 1{ DE 
SE::\ I ~_\LIZAnE 

3.10. .1 l :l'Ii ll :lreh' tii' 11;1\ i ! !1l ţit, ,;,i dr ~f' lIl llalin\ rc 

3. U . J lnstalar<,a f('linarelor dl' na\-iţ.:aţie şi 
de sf' lI1n<llizarc poatr ~ă !'c fa('5 ('U dună IlH"tod(': 
ori CII instalau'a 101' sla tionar:1 pe locurile sta!io
nare special!". ori cu ridkarei.l pe locurile de 
instalare dinainte slabilite, CII instalaţii speciale 
pc lIUlIIe"I't' curcnll'. 

3.1o..J.:! ,\mplas:ne:1 luturor fclinarc\ur de na
v iga\k şi de s("mnalizar(" 11"("lml(' sfl n~Îl!ur{' vÎ-
7.ibil ilatea fără obslt\('(Jll' :t tuturor s('cloarelor 
de iluminare stabilite (\(- .. lh·,gulnlllf'nLul de 
n aYigalie )le Dun5n"', 

:lA. 1.:) La toate locurile de in!-Inlare nle 
lelinarclor (le na"iga\ie şi de ::.el1\ualizare. tr{'bui~' 
sI fie prf'\"ă1.ulc amenajări cor('SPUllzflloar{' l'arc 
s1 asigure o instalare r<lpidfl ~i corcct[1 ~i fiXarea 
felina fII lui, 

:1.10.1.1 Precizia instalării seclo<lrl'lur lumini
lor fe lin 3relor, se :;labi leşh' \"erificînd p07.ilia 
lor in. raport Cll planul diam('lral al na\"ei. 
Orizonta lilatea instalării f('linarel or. trehui{' să 
se \"er ific(' in raport CII ~illl:l\ia navei CII plin:1 
ineăre1i.lur5. 

3.4.1.:; Toale felinarele de catarg trebu ie 
să aibă in partea de jos panouri limitatoare, care 

S:I prt'lntimpin(' orllil"(';1 oamenilor de pc ('Oln:lll dă 
ş i dt· Jlt' punLl', 

Panouril!' timita t oare trebuie sii fie p illlraLe In 
culoare Ileag:rft m:tU. 

:l.U.fi F"1Inar('\e din bordu ri t rebui(' !.ă fi e 
instalal!.' la aceeaşi înălţime :-.Îmelrier f;IIă de 
1'1.\11111 diamdral <II na,' ei şi d ispuse Jll' a('t'eaşi 
linie pel"lwlldicularfl pe :H'{'st plnn. 

:l.~.1. ' F~'linar{'l(' din borduri in părţile 
oril"ulate :-.pn' p lanul diam{'lral al na\' e i, 
Irebllie sil fit' limÎlalt' ClI panouri cle feli n are. 
tU rlnull !lal"a\':\Ile lrnns'-ersa le (inain te şi 
Înapoi) illstal;lle pe panoul p('l" pcndicu lar. 
P;lIlou r ilt" lrl'iHlil" :-.;1 fie de aseuU'lwa lu ngime 
intit distan\:I d!" la margint'u exterioară a 
Icntilei sau :-.tideÎ nelt'dc a fe linarllilli. pină 
la marginea dinOlpoi a parayanului Iran:-.\'er. 
~al din fall!, ~ă ntl ril' lIlai mică de O,~J m. 
Ilaravanul tran""cr,,,,1 din faţă , lrebuie ~ă fie de 
aioemCllca liqÎlIH'. incitlinin Ci.\rc lmf"şlc mar~i nea 
exLerioar[1 a lui cu marginl'a interioară a fila
lI\("ntulu; cu ill('a lHlcsc(,IlIă "au a arzătorulu Î Iăm~ 
pii. s~ fi{' lll.lrn!pl cu planul diunl("tral al nan"i. 
I'n r:l\'a nll 1 1r:\Jb'I'rsal d in spalf' Ird HlÎc să fie 
(\(" II ascmenea lăţ i me. incil ::.:1 Închidă ('omplet 
feliui.lrul la jlupa. insă să nu micşorezf' '-f'(\('I"ca 
luminii la 22.:')0 înapoia Ira"erslJl ui na\'ei, 
t ni'II\Îiuea ]llllwului şi para' am'lor nu trehuie să fie 
mai lIIi61 (kril inăl!imell corpul ui fe linal'elor, 
Sll)lI":lfnţ~1 inlerioară a panourilor relinare lor 
tr("lmi~' !'fl fi!" \'op:.ita in culoare !Il'asrfl matiL 

:\.1.2 Vi!ptrih' de sl'iUllu liJ;trI, 

!lA_:!.1 .\ntplasan·a f igurilor de s('mnal izarc 

trebuÎe să ioe confor meze ('erinlclor .,He,gu lalllen

tului dr na\'ig:ali<! pe Dunăre". 

3.10.:\ 

3.?t.:.LI 

l lijlo:w r lc aC lIstiee de s(,lUlHllizare 

Fluierr\e cu \'apori sau li(oa ncle cu 

acI". trcbuie să se instaleze la cea mu i mare in lil-
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ţ i m(' posibilr\ deasupra jlunlii !ouperioare şi nu 
mai pu~in decit la 0,5 m deasupra supr:l .... tru("
turilor şi a !"Iltor construcţii, carc ar putea 100-

di fil'a. propagarea sunetului, .,i astfel, incit pil
niile lor să se afle in direcpa pruy~1. 

:1.1,.3.2 l3uloanele penlru com:mda fluit'fului 
!!iau tironului, trebuie să se amplas('zl' In posturile 
de conducere a nayei. 

3.4.3.2 Clopotul trebuie !!iă !!il.' instnll'ze fix 
pc lili loe dl'~("hjs al tellgei. 

3.1." l'ii<.lmre:l pe uun :l mijloacelor de 
';;'('Ulfl:llizllre t ransport:l bil (' ~ i de schimb 

:1.4..1,.1 ;\Iijloac('le de semnali;~arl'. care DU 
sint instalate fix şi lelinarele de schimb. trebuie 
~ă se păstreze pe naye, în magazii specia le uşor 
acc('sibilc, lăzi sau dulapuri. eare s(' recomandă 
~ă fie nmpln~atc lîngă cabina timonl'ri("i. 

3,1".1,.2 Felinarelc cu ulei trl'buÎt' să :.c păs
tr('ze in lampisHifll', gala de fUllcţion:Jrc, asi
gurindu-sc stelaje metalice şi dispozitiye pentru 
fixarea sigură a felinarului, sau în cutii speciale 
din mnttrinle necombustibile prC'\"ilzute specia! 
Jll'ntru pn.strnr('a fc1innrclor. 
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4. CERINŢE SUPLIMENTARE PENTRU NAVE 
CU ZONA DE NAVIGAŢIE 1 

1,.1. ])(DIE:;\ICL DE ,\PLlC"HE 

! •• 1. 1 CC'rinţl'1c jllC'zenlt'i dly iziu ni :-'C' :lp1i6\ 
nn\"('\OI' UI' \J10 rffl uulopropubatl' d('~\inal(' Srl 

n,I\'ig:c in 1.(l1l.1 1 şi rompkti'uzn u'riu\('\r {'ore!>
pun7.iHo:\r\' n:\,'C' lor dt':-.tina\e să naYigr in ZOlla :l. 

' •• 2.1 :\':1\"[\ lrt'huit- să fie {\tllOltrt nI ('chi
pal\lcnlc şi miJlo:l.(·l' de nu\"if.;alj(' cunforl,l la
belului 2.2.1 pnrll'a il-Y - .. Echipomc nt (' de 
nayjgaţir" Reguli pentru el'ilÎpamf'nle con forme 
conv1'n\iilor 0.\(' nayelnr m3ritim('. ('tlrc~puuză
toan' IHlst'lor {h':-.linall' ... :\ nn\'igl' in 7.00<1 3 
(mnritim[t). 

" .2.2 1n rompklari'a ('(,101" M la .1.2.1, 
n a\'a IrC'buÎc ~rl f ie dotată ('u: 

.1 eoulpas lllagndic d(' rdc"arr - 1\)11(;. 
(Se ulh llitr Înlocuirea cu discul alidaclt'i u:H'ă 
e:->isH\ comJlH:-O lllrlgllrlic de drum), 

nliJ:l{lrl t\plidl ~ 1 but, 

;\1J.l I. OACE DE SEM~,\L1Z,\HE 

1,:1. 1 2'\1\\"f\ 1n'buit, să fie dolal!\. {'II U\jJ~ 

Jm:l('" (\{' ~('i\lnaliza r(' l"onform ccrin \{'!ol' pl'iflii 
fi - III _ .,::'I lij lon(,l' de ~('mnalizare" Rl'gul i !lrn lru 

l'chipamrntl'k <"onforml' ale na\' elor wa riLinH', 

,~.:.! Dot,ll'('a e u mijloace piroldlllit,(' lre-

huÎl' ... [l cuprindă: 

,1 rncht'll' <\(, euloar(' \'t'rd(' cu o !>ingu,,~ 

~\('tl - Ii bue, 

{ade mnnUnll' roşii - fi huc,; 

.:\ [ade Ulanualc nlbl' ~ ~ bllC, 

::'IlijluOlcelc piro lchnicc de ~{'mnal izar 
In'huie !-oă :-ut isfadi cerinţele Obs(·pulit'i 1 I 
l ah('lul 2,:;,1. prccum şi ('apitnJel or 3,;> ~i 'U 
nl(. prlr\ii B~lIl - ,,:'>lijloaee de !>c mu a li wrc 
HCl4uli penlru {'c,hipamenlcle conform{' ('Oll\('r 

ţii),)!" nle lH\\'c!or tn:lritim{', 
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