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DIRECŢIA TRANSPORT NAVAL                                      

                              

                                                                                                                           Nr. 27269/1243 

Data:09.06.2020 

  

 

Referat de aprobare 

a ordinului ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Partea 
B din Codul Internațional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 

2008), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.415(97) a 
Comitetului de siguranță maritimă din 25 noiembrie 2016, așa cum a fost rectificată prin 

documentul MSC 97/22/Add.1/Corr.1 al Organizației Maritime Internaționale din 2 mai 2017 

 

 

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), înfiinţată prin Convenţia de la Geneva din 1948, cu 

sediul la Londra, este instituţia specializată din sistemul Naţiunilor Unite în domeniul navigaţiei 

maritime comerciale internaţionale şi are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic şi 

organizatoric pentru asigurarea siguranţei navigaţiei, securităţii navelor şi a instalaţiilor portuare şi 

prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizaţii 

ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 114/1965, la Convenţia de la Geneva din 

1948 privind crearea OMI şi în prezent este parte la toate convenţiile internaţionale principale 

privind siguranţa maritimă, securitatea maritimă şi prevenirea poluării mediului marin de către 

nave, adoptate sub egida organizaţiei. 

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferinţe internaţionale şi sesiuni ale 

Adunării statelor membre şi ale comitetelor sale, pentru adoptarea convenţiilor maritime, codurilor 

şi rezoluţiilor în materie. 

Una dintre cele mai importante probleme din domeniul siguranţei navigaţiei o reprezintă 

stabilitatea navelor. În acest sens, în anul 1993, Adunarea OMI a adoptat prin Rezoluţia A.749(18) 

denumită „Codul privind stabilitatea în starea intactă a tuturor tipurilor de nave prevăzute de 

instrumentele OMI", unele recomandări privind criteriile de stabilitate şi măsurile necesare pentru 

a se asigura operarea în siguranţă a navelor maritime. Acest cod a fost perfecţionat continuu, astfel 

încât, prin Rezoluţia MSC.267(85) a Comitetului de Siguranţă Maritimă (MSC) a fost adoptat „Codul 

internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008)", care a devenit 

obligatoriu în baza amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii 

omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS 1974) şi respectiv, la Protocolul din 1988 asupra liniilor de 

încărcare, adoptate prin Rezoluţiile MSC.269(85) şi MSC.270(85). 
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Codul IS din 2008, structurat pe părţi, cuprinde, pe lângă cerinţele obligatorii incluse în partea 

A şi prevederi cu caracter de recomandare, incluse în partea B, referitoare la stabilitatea navei în 

starea intactă, ţinând seama de principiile de bază ale proiectării şi construcţiei navelor maritime, 

precum şi de experienţa acumulată în cursul exploatării acestor nave. 

Codul IS din 2008 a intrat în vigoare în condițiile Convenției SOLAS 1974, în temeiul legii, fiind 

publicat prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 675/2010, publicat în Monitorul 

Oficial nr. 663 din 28 septembrie 2010, iar amendamentele ulterioare la partea B, adoptate prin 

Rezoluţia MSC.319(89) din 20 mai 2011 şi prin Rezoluţia MSC.398(95) din 5 iunie 2015, au fost 

publicate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 722/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 419 

din 12 iunie 2015, respectiv prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1024/2015, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 779 din 20 octombrie 2015. 

În anul 2016, Comitetul de Siguranţă Maritimă al OMI a adus noi modificări Codului IS din 2008, 

prin Rezoluţia MSC. 415(97) care a fost rectificată prin documentul MSC 97/22/Add.l/Corr.l, 

referitoare la navele care efectuează operaţiuni de manevrare a ancorelor, de ridicare sau de 

remorcare, inclusiv remorcarea de escortă. Aceste modificări trebuie să producă efecte la aceeaşi 

dată la care intră în vigoare amendamentele la partea obligatorie din Codul IS 2008, adoptate prin 

Rezoluţiile MSC.413(97) şi MSC.414(97); precizăm că aceste ultime două rezoluţii menţionate fac 

obiectul unor alte acte normative specifice, OMT nr. 1265/2019 și respectiv, OMTIC nr. 283/2020. 

Având în vedere cele de mai sus, am elaborat alăturatul proiect de Ordin al ministrului 

transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la partea B din Codul internaţional 

din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008), adoptate de Organizaţia 

Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.415(97) a Comitetului de Siguranţă Maritimă din 25 

noiembrie 2016, aşa cum a fost rectificată prin documentul MSC 97/22/Add.l/Corr.l al Organizaţiei 

Maritime Internaţionale din 2 mai 2017, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl aprobaţi. 
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ORDINUL 

  
      

Nr………. din ………….. 2020 
 

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Partea B din Codul Internațional din 2008 

privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008), adoptate de Organizația 

Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.415(97) a Comitetului de siguranță maritimă 

din 25 noiembrie 2016, așa cum a fost rectificată prin documentul MSC 

97/22/Add.1/Corr.1 al Organizației Maritime Internaționale din 2 mai 2017 

 
 

 
Având în vedere referatul Direcției Transport Naval nr. 1243/09.06.2020 privind 

publicarea acceptării amendamentelor la Partea B din Codul Internațional din 2008 privind 

stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008), adoptate de Organizația Maritimă 

Internațională prin Rezoluția MSC.415(97) a Comitetului de siguranță maritimă din 25 

noiembrie 2016, așa cum a fost rectificată prin documentul MSC 97/22/Add.1/Corr.1 al 

Organizației Maritime Internaționale din 2 mai 2017, 

Ținând cont de prevederile Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii 

nr. 675/2010 pentru publicarea acceptării Codului Internațional din 2008 privind stabilitatea 

navei în stare intactă (Codul IS din 2008) adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin 

Rezoluția MSC.267(85) a Comitetului Securității Maritime din 4 decembrie 2008, ale art. 4 

alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile 

navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 

 

Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor emite următorul: 
 

O R D I N: 

 

Art. 1 – Se publică acceptarea amendamentelor la Partea B din Codul Internațional din 

2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008), adoptate de Organizația 

Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.415(97) a Comitetului de siguranță maritimă din 25 

noiembrie 2016, așa cum a fost rectificată prin documentul MSC 97/22/Add.1/Corr.1 al 

Organizației Maritime Internaționale din 2 mai 2017, prevăzută în anexa care face parte 

integrantă din prezentul ordin. 



Art. 2 – Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în 

aplicare a prezentului ordin. 

Art. 3 -  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Lucian Nicolae BODE 
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Director     

Direcția Afaceri europene și Relații Internaționale 

Gabriela SÎRBU 

 

Director    
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REPORT OF THE MARITIME SAFETY COMMITTEE ON ITS 
NINETY-SEVENTH SESSION 

 
Corrigendum 

 
 

ANNEX 5 
 

RESOLUTION MSC.413(97) 
(adopted on 25 November 2016) 

 
AMENDMENTS TO THE INTRODUCTION AND PART A OF THE INTERNATIONAL 

CODE ON INTACT STABILITY, 2008 (2008 IS CODE) 
 
 

1 In the existing paragraph 3 of the annex, the reference to "figure 1", set out in the new 
paragraph 2.31, is replaced with "figure 2.8-1". 
 
 

ANNEX 6 
 

RESOLUTION MSC.414(97) 
(adopted on 25 November 2016) 

 
AMENDMENTS TO THE INTRODUCTION AND PART A OF THE INTERNATIONAL 

CODE ON INTACT STABILITY, 2008 (2008 IS CODE) 
 
 

2 In the existing paragraph 3 of the annex, the reference to "figure 1", set out in the new 
paragraph 2.31, is replaced with "figure 2.8-1". 
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ANNEX 7 
 

RESOLUTION MSC.415(97) 
(adopted on 25 November 2016) 

 
AMENDMENTS TO PART B OF THE INTERNATIONAL 
CODE ON INTACT STABILITY, 2008 (2008 IS CODE) 

 
 
3 In the annex, the existing figure 2.7-1 is replaced with the following: 
 

" 

                                                                 

                                                                   
 
Figure 2.7.2 –  Diagrams showing the intended meaning of parameters α, β, x, 

y and h. Ft shows the vector of the applied wire tension." 
 
 

___________ 
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ANNEX 7 
 

RESOLUTION MSC.415(97) 
(adopted on 25 November 2016) 

 
AMENDMENTS TO PART B OF THE INTERNATIONAL 
CODE ON INTACT STABILITY, 2008 (2008 IS CODE) 

 
 
THE MARITIME SAFETY COMMITTEE, 
 
RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization 
concerning the functions of the Committee, 
 
RECALLING ALSO resolution MSC.267(85) by which it adopted the International Code on 
Intact Stability, 2008 ("2008 IS Code"), 
 
NOTING the provisions regarding the procedure for amendments to part B of the 2008 
IS Code, stipulated in regulation II-1/2.27.2 of the International Convention for the Safety of 
Life at Sea, 1974 ("the SOLAS Convention"), as amended by resolution MSC.269(85), and in 
paragraph (16).2 of regulation I/3 of the Protocol of 1988 relating to the International 
Convention on Load Lines, 1966 ("1988 Load Lines Protocol"), as amended by resolution 
MSC.270(85), 
 
RECOGNIZING the need to include provisions regarding ships engaged in anchor handling, 
lifting and towing operations, including escort towing, in the 2008 IS Code, 
 
HAVING CONSIDERED, at its ninety-seventh session, the proposed amendments to part B of 
the 2008 IS Code, prepared by the Sub-Committee on Ship Design and Construction, at its 
second session, 
 
1 ADOPTS amendments to part B of the 2008 IS Code, the text of which is set out in 
the annex to the present resolution; 
 
2 RECOMMENDS Governments concerned to use the amendments to part B of 
the 2008 IS Code as a basis for relevant safety standards, unless their national stability 
requirements provide at least an equivalent degree of safety; 
 
3 INVITES Contracting Governments to the SOLAS Convention and Parties to 
the 1988 Load Lines Protocol to note that the above amendments to the 2008 IS Code will take 
effect on 1 January 2020. 
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ANNEX 
 

AMENDMENTS TO PART B OF THE 2008 IS CODE  
 
 
1 The title of part B is replaced with the following text: 
 

"Part B 
Recommendations for ships engaged in certain types of operations, certain types of ships 

and additional guidelines" 
 
 

Chapter 1 – General 
 
1.2 Application 
 
2 A new paragraph 1.2.2 is inserted after the existing paragraph 1.2.1 as follows: 
 

"1.2.2 The recommendations contained herein may also apply to other ships 
subject to similar external forces, when determining the adequacy of stability." 

 
and the existing paragraphs 1.2.2 and 1.2.3 are renumbered accordingly. 
 
 

Chapter 2 – Recommended design criteria for certain types of ships 
 
3 The title of chapter 2 is replaced with the following: 
 

"Recommended design criteria for ships engaged in certain types of operations 
and certain types of ships" 

 
4 Paragraph 2.4.3.4 is replaced with the following: 
 

"2.4.3.4 A vessel engaged in towing operations should be provided with means for 
quick release of the towline.* 
 

__________ 
* Vessels provided with towing winch systems should also be provided with means of quick 

release." 
 
5 The following new sections 2.7 to 2.9 are added after existing section 2.6: 
 

"2.7 Ships engaged in anchor handling operations 
 
2.7.1 Application 
 
2.7.1.1 The provisions given hereunder apply to ships engaged in anchor handling 
operations. 
 
2.7.1.2 A wire means a dedicated line (wire rope, synthetic rope or chain cable) used 
for the handling of anchors by means of an anchor handling winch. 
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2.7.2 Heeling levers 
 
2.7.2.1 A heeling lever, HLφ, generated by the action of a heeling moment caused 

by the vertical and horizontal components of the tension applied to the wire should be 
calculated as: 
 

HLφ  = (MAH / ∆2) cos φ 

 

 
where: 

MAH = Fp × (h sin α × cos β + y × sin β); 

2  = displacement of a loading condition, including action of the 
vertical loads added (Fv), at the centreline in the stern of 

ship; 

Fv = Fp × sin β; 

α  = the horizontal angle between the centreline and the vector 

at which the wire tension is applied to the ship in the upright 
position, positive outboard; 

β = the vertical angle between the waterplane and the vector 

at which the wire tension is applied to the ship, positive 
downwards, should be taken at the maximum heeling 
moment angle as tan-1(y / (h × sin α)), but not less than  
cos-1(1.5 BP / (FP cos α)), using consistent units; 

 

                 

                  

 

Figure 2.7-1 –  Diagrams showing the intended meaning of parameters α, β, x, 
y and h. Ft shows the vector of the applied wire tension. 

 

BP = the Bollard pull that is the documented maximum 

continuous pull obtained from a static pull test on sea trial, 
carried out in accordance with annex A of MSC/Circ.884 or 
an equivalent standard acceptable to the Administration; 

 

h 
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t 
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Fp = (Permissible tension) the wire tension which can be applied 

to the ship as loaded while working through a specified tow 

pin set, at each α, for which all stability criteria can be met. Fp 

should in no circumstance be taken as greater than Fd; 

 
Fd = (Design maximum wire tension) the maximum winch wire 

pull or maximum static winch brake holding force, 
whichever is greater; 

 
h = the vertical distance (m) from the centre the propulsive 

force acts on the ship to either: 
 

 the uppermost part at the towing pin, or  
 

 a point on a line defined between the highest point of 
the winch pay-out and the top of the stern or any 
physical restriction of the transverse wire movement; 

 
y = the transverse distance (m) from the centreline to the 

outboard point at which the wire tension is applied to the 
ship given by: 

   
 y0 + x tan α; but not greater than B/2; 

 
B  = the moulded breadth (m); 
 

y0  = the transverse distance (m) between the ship centreline to 

the inner part of the towing pin or any physical restriction of 
the transverse wire movement; 

 

x = the longitudinal distance (m) between the stern and the 

towing pin or any physical restriction of the transverse wire 
movement. 

 
2.7.3 Permissible tension 
 
2.7.3.1 The permissible tension as function of α, defined in paragraph 2.7.2, should 

not be greater than the tension given by paragraph 2.7.3.2, 
 
2.7.3.2 Permissible tension as function of α can be calculated by direct stability 

calculations, provided that the following are met: 
 

.1 the heeling lever should be taken as defined in paragraph 2.7.2 for 
each α; 

 
.2 the stability criteria in paragraph 2.7.4, should be met; 
 
.3 α should not be taken less than 5 degrees, except as permitted by 

paragraph 2.7.3.3; and 
 
.4 Intervals of α should not be more than 5 degrees, except that larger 

intervals may be accepted, provided that the permissible tension is 
limited to the higher α by forming working sectors. 
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2.7.3.3 For the case of a planned operation to retrieve a stuck anchor in which the 
ship is on station above the anchor and the ship has low or no speed, α may be taken 

as less than 5 degrees.  

 
2.7.4 Stability criteria 
 
2.7.4.1 For the loading conditions intended for anchor handling, but before 
commencing the operation, the stability criteria given in paragraph 2.2 of part A, or 
where a ship's characteristics render compliance with paragraph 2.2 of part A 
impracticable, the equivalent stability criteria given in paragraph 2.4 of part B, should 
apply. During operation, under the action of the heeling moment, the criteria under 
paragraphs 2.7.4.2 to 2.7.4.4 should apply. 
 

2.7.4.2 The residual area between the righting lever curve and the heeling lever 
curve calculated in accordance with paragraph 2.7.2 should not be less 
than 0.070 metre-radians. The area is determined from the first intersection of the two 

curves, e, to the angle of the second intersection, c, or the angle of 

down-flooding, f, whichever is less. 

 
2.7.4.3 The maximum residual righting lever GZ between the righting lever curve 
and the heeling lever curve calculated in accordance with paragraph 2.7.2 should be 
at least 0.2 m. 
 

2.7.4.4 The static angle at the first intersection, e, between the righting lever curve 
and the heeling lever curve calculated in accordance with paragraph 2.7.2 should not 
be greater than: 

 
.1 the angle at which the righting lever equals 50% of the maximum 

righting lever; 
 
.2 the deck edge immersion angle; or 
 
.3 15o, 

 
whichever is less. 

 
2.7.4.5 A minimum freeboard at stern, on centreline, of at least 0.005L should be 

maintained in all operating conditions, with a displacement given by 2, as defined in 
paragraph 2.7.2. In the case of the anchor retrieval operation covered by 
paragraph 2.7.3.3, a lower minimum freeboard may be accepted provided that due 
consideration has been given to this in the operation plan. 
 
2.7.5 Constructional precautions against capsizing 
 
2.7.5.1 A stability instrument may be used for determining the permissible tension 
and checking compliance with relevant stability criteria. 
 
Two types of stability instrument may be used on board: 

 
• either a software checking the intended or actual tension on the basis of the 

permissible tension curves; or  
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• a software performing direct stability calculations to check compliance with the 
relevant criteria, for a given loading condition (before application of the tension 
force), a given tension and a given wire position (defined by angles α and β). 

 
2.7.5.2 Access to the machinery space, excluding emergency access and removal 
hatches, should, if possible, be arranged within the forecastle. Any access to the 
machinery space from the exposed cargo deck should be provided with two 
weathertight closures. Access to spaces below the exposed cargo deck should 
preferably be from a position within or above the superstructure deck. 
 
2.7.5.3 The area of freeing ports in the side bulwarks of the cargo deck should at 
least meet the requirements of regulation 24 of the International Convention on Load 
Lines, 1966 or the Protocol of 1988 relating thereto, as amended, as applicable. The 
disposition of the freeing ports should be carefully considered to ensure the most 
effective drainage of water trapped in working deck and in recesses at the after end 
of the forecastle. In ships operating in areas where icing is likely to occur, no shutters 
should be fitted in the freeing ports. 
 

2.7.5.4 The winch systems should be provided with means of emergency release. 
 

2.7.5.5 For ships engaged in anchor handling operations the following 
recommendations for the anchor handling arrangements should be considered: 

 

.1 stop pins or other design features meant to impede the movement 
of the wire further outboard should be installed; and 

 

.2 the working deck should be marked with contrasting colours or other 
identifiers such as guide pins, stop pins or similar easily identifiable 
points that identify operational zones for the line to aid operator 
observation. 

 

2.7.6 Operational procedures against capsizing 
 
2.7.6.1 A comprehensive operational plan should be defined for each anchor 
handling operation, according to the guidelines given in paragraph 3.8, where at least, 
but not only, the following procedures and emergency measures should be identified: 

 
.1 environmental conditions for the operation; 
 

.2 winch operations and movements of weights; 
 

.3 compliance with the stability criteria, for the different expected 
loading conditions; 

 

.4 permissible tensions on the winches as function of α; in accordance 

with paragraph 3.8;  
 

.5 stop work and corrective procedures; and 
 

.6 confirmation of the master's duty to take corrective action when 
necessary. 

 
2.7.6.2 The arrangement of cargo stowed on deck should be such as to avoid any 
obstruction of the freeing ports or sudden shift of cargo on deck. 
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2.7.6.3 Counter-ballasting to correct the list of the ship during anchor handling 
operations should be avoided. 

 
2.8  Ships engaged in towing and escort operations 

2.8.1  Application 

The provisions given hereunder apply to ships the keel of which is laid or which is at 
a similar stage of construction* on or after 1 January 2020 engaged in harbour towing, 
coastal or ocean-going towing and escort operations and to ships converted to carry 
out towing operations after this date. 
 

__________ 
* A similar stage of construction means the stage at which: 

.1  construction identifiable with a specific ship begins; and 

.2  assembly of that ship has commenced, comprising at least 50 tonnes or 1% of the 
estimated mass of all structural material, whichever is less. 

 

2.8.2  Heeling lever for towing operations 
 
2.8.2.1 The self-tripping heeling lever is calculated as provided below: 
 

.1 A transverse heeling moment is generated by the maximum 
transverse thrust exerted by the ship's propulsion and steering 
systems and the corresponding opposing towline pull. 

 

.2 The heeling lever HLφ, in (m), as a function of the heeling angle φ, 
should be calculated according to the following formula: 

 






g

rhCBP
HL T )sincos( 

  

 

where:  
 

BP = bollard pull, in (kN), which is the documented maximum 

continuous pull obtained from a static bollard pull test 
performed in accordance with relevant IMO guidelines* or a 
standard acceptable to the Administration; 

 

__________ 
* Refer to annex A to the Guidelines for safe ocean towing (MSC/Circ.884). 

 
CT =  0.5,   

for ships with conventional, non-azimuth propulsion units; 
 

 0.90/(1 + l/LLL),  
for ships with azimuth propulsion units installed at a single point 
along the length. However, CT should not be less than 0.7 for 
ships with azimuth stern drive towing over the stern or tractor 
tugs towing over the bow, and not less than 0.5 for ships with 
azimuth stern drive towing over the bow or tractor tugs towing 
over the stern; 
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For tugs with other propulsion and/or towing arrangements, the value of CT 
is to be established on a case by case basis to the satisfaction of the 
Administration. 
 

 = displacement, in (t); 

l = longitudinal distance, in (m), between the towing point 

and the vertical centreline of the propulsion unit(s) 
relevant to the towing situation considered; 

h = vertical distance, in (m), between the towing point and the 

horizontal centreline of the propulsion unit(s) as relevant 
for the towing situation considered; 

g = gravitational acceleration, in (m/s2), to be taken as 9.81; 

r  =  the transverse distance, in (m), between the centre line 
and the towing point, to be taken as zero when the towing 
point is at the centre line. 

LLL  =  length (L) as defined in the International Convention on 
Load Lines in force. 

 
The towing point is the location where the towline force is applied to the ship. 
The towing point may be a towing hook, staple, fairlead or equivalent fitting 
serving that purpose. 
 

2.8.2.2 The tow-tripping heeling lever HLφ, in (m), is calculated according to the 

following formula: 

 

    gdCrhAVCCHL P 2/sincos 3

2

21 

 
 
where: 

C1 = lateral traction coefficient =            0.10 ≤ C1 ≤ 1.00 
 

C2 = correction of C1 for angle of heel =            C2 ≥ 1.00 

       Angle to deck edge              
 

C3 = distance from the centre of AP to the waterline as fraction of the draught 
related to the heeling angle  

 

C3 =  × 0.26 + 0.30                                0.50 ≤ C3 ≤ 0.83 
 

γ = specific gravity of water, in (t/m3);  

V = lateral velocity, in (m/s), to be taken as 2.57 (5 knots); 

)
2

arctan(
B

f
D 
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AP = lateral projected area, in (m2), of the underwater hull; 

r = the transverse distance, in (m), between the centre line and the towing 
point, to be taken as zero when the towing point is at the centre line; 

LS = the longitudinal distance, in (m), from the aft perpendicular to the towing 
point; 

LPP= length between perpendiculars, in (m); 

= angle of heel; 

f = freeboard amidship, in (m); 

B = moulded breadth, in (m); 

h = vertical distance, in (m), from the waterline to the towing point; 

d = actual mean draught, in (m). 

 
The towing point is the location where the towline force is applied to the ship. 
The towing point may be a towing hook, staple, fairlead or equivalent fitting 
serving that purpose. 

 

2.8.3 Heeling lever for escort operations 

 

2.8.3.1 For the evaluation of the stability particulars during escort operations the ship 
is considered to be in an equilibrium position determined by the combined action of 
the hydrodynamic forces acting on hull and appendages, the thrust force and the 
towline force as shown in figure 2.8-1. 
 

2.8.3.2 For each equilibrium position the corresponding steering force, braking force, 
heel angle and heeling lever are to be obtained from the results of full scale trials, 
model tests, or numerical simulations in accordance with a methodology acceptable 
to the Administration. 
 
2.8.3.3 For each relevant loading condition the evaluation of the equilibrium 
positions is to be performed over the applicable escort speed range, whereby the 
speed of the assisted ship through the water is to be considered.* 
 
__________ 
* The typical escort speed range is 6 to 10 knots.  

 
2.8.3.4  For each relevant combination of loading condition and escort speed, the 
maximum heeling lever is to be used for the evaluation of the stability particulars. 
 
2.8.3.5  For the purpose of stability calculations the heeling lever is to be taken as 
constant. 
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Figure 2.8-1: Escort tug equilibrium position 

2.8.4  Stability criteria 

2.8.4.1  In addition to the stability criteria given in part A, section 2.2, or the equivalent 
stability criteria given in chapter 4 of the explanatory notes to the 2008 IS Code where 
the ship's characteristics render compliance with part A, section 2.2 impracticable, the 
following stability criteria should be complied with. 
 
2.8.4.2  For ships engaged in harbour, coastal or ocean-going towing operations the 
area A contained between the righting lever curve and the heeling lever curve 
calculated in accordance with paragraph 2.8.2.1 (self-tripping), measured from the 
heel angle, φe, to the angle of the second intersection, φc, or the angle of 
down-flooding, φf, whichever is less, should be greater than the area B contained 
between the heeling lever curve and the righting lever curve, measured from the heel 

angle φ= 0 to the heel angle, φe. 
 
where: 
 

φe = Angle of first intersection between the heeling lever and righting 

lever curves; 
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φf = Angle of down-flooding as defined in part A, paragraph 2.3.1.4 of 

this Code. Openings required to be fitted with weathertight 
closing devices under the ICLL but, for operational reasons, are 
required to be kept open should be considered as down-flooding 
points in stability calculation; 

φc = Angle of second intersection between the heeling lever and 

righting lever curves. 

 
2.8.4.3  For ships engaged in harbour, coastal or ocean-going towing operations the 
first intersection between the righting lever curve and the heeling lever curve 
calculated in accordance with paragraph 2.8.2.2 (tow-tripping) should occur at an 
angle of heel less than the angle of down-flooding, φf. 
 
2.8.4.4 For ships engaged in escort operations the maximum heeling lever 
determined in accordance with paragraph 2.8.3 should comply with the following 
criteria: 
 

.1 Area A ≥ 1.25 × Area B;  
 
.2 Area C ≥ 1.40 × Area D; and  
 
.3 φe  ≤ 15 degrees. 

 
where: 
 

Area A = Righting lever curve area measured from the heel angle φe to a 

heel angle of 20 degrees (see figure 2.8-2); 

Area B  = Heeling lever curve area measured from the heeling angle φe to 
a heel angle of 20 degrees (see figure 2.8-2); 

Area C  = Righting lever curve area measured from the zero heel (φ = 0) to 
φd (see figure 2.8-3); 

Area D  =  Heeling lever curve area measured from zero heel (φ = 0) to the 
heeling angle φd (see figure 2.8-3); 

φe =  Equilibrium heel angle corresponding to the first intersection 

between heeling lever curve and the righting lever curve; 

φd =  the heel angle corresponding to the second intersection between 

heeling lever curve and the righting lever curve or the angle of 
down-flooding or 40 degrees, whichever is less. 
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Figure 2.8-2: Areas A and B    Figure 2.8-3: Areas C and D  
 

 
 

2.8.5  Constructional precautions against capsizing 
 
2.8.5.1  Access to the machinery space, excluding emergency access and removal 
hatches, should, if possible, be arranged within the forecastle. Any access to the 
machinery space from the exposed cargo deck should be provided with two 
weathertight closures, if practicable. Access to spaces below the exposed cargo deck 
should preferably be from a position within or above the superstructure deck. 
 
2.8.5.2 The area of freeing ports in the side bulwarks of the cargo deck should at 
least meet the requirements of regulation 24 of the International Convention on Load 
Lines, 1966 or the Protocol of 1988 relating thereto, as amended, as applicable. The 
disposition of the freeing ports should be carefully considered to ensure the most 
effective drainage of water trapped on the working deck and in recesses at the after 
end of the forecastle. In ships operating in areas where icing is likely to occur, no 
shutters should be fitted in the freeing ports. 
 
2.8.5.3  A ship engaged in towing operations should be provided with means for quick 
release of the towline.* 
 
__________ 

* Ships provided with towing winch systems should also be provided with means of quick release. 

 
2.8.6  Operational procedures against capsizing 
 
2.8.6.1 The arrangement of cargo stowed on deck should be such as to avoid any 
obstruction of the freeing ports or sudden shift of cargo on deck. Cargo on deck, if 
any, should not interfere with the movement of the towline. 
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2.8.6.2 A minimum freeboard at stern of at least 0.005×LLL should be maintained in 
all operating conditions. 
 

2.9 Ships engaged in lifting operations 

 

2.9.1  Application 
 

2.9.1.1 The provisions given hereunder apply to ships the keel of which is laid or 
which is at a similar stage of construction* on or after 1 January 2020 engaged in 
lifting operations and to ships converted to carry out lifting operations after this date. 
 

__________ 

* A similar stage of construction means the stage at which: 
 .1  construction identifiable with a specific ship begins; and 

.2  assembly of that ship has commenced, comprising at least 50 tonnes or 1% of the 
estimated mass of all structural material, whichever is less. 

 

2.9.1.2 The provisions of this section should be applied to operations involving the 
lifting of the ship's own structures or for lifts in which the maximum heeling moment 
due to the lift is greater than that given in the following: 
 

, 
 

where:  
 

 ML  = Threshold value for the heeling moment, in (t.m), induced by the 
(lifting equipment and) load in the lifting equipment;  

 

 GM  = The initial metacentric height, in (m), with free surface correction, 
including the effect of the (lifting equipment and) load in the lifting 
equipment; 

 

 f = the minimum freeboard, in (m), measured from the upper side of the 
weather deck to the waterline; 

 

 B = the moulded breadth of the ship, in (m); and 
 

 Δ = the displacement of the ship, including the lift load, in (t). 
 

The provisions of this section also apply to ships which are engaged in lifting 
operations where no transverse heeling moment is induced and the increase of the 
ship's vertical centre of gravity (VCG) due to the lifted weight is greater than 1%. 
 

The calculations should be completed at the most unfavourable loading conditions for 
which the lifting equipment shall be used. 
 

2.9.1.3 For the purpose of this section, waters that are not exposed are those where 
the environmental impact on the lifting operation is negligible. Otherwise, waters are 
to be considered exposed. In general, waters that are not exposed are calm stretches 
of water, i.e. estuaries, roadsteads, bays, lagoons; where the wind fetch* is six nautical 
miles or less. 
__________ 

* Wind fetch is an unobstructed horizontal distance over which the wind can travel over water 

in a straight direction. 
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2.9.2  Load and vertical centre of gravity for different types of lifting 
operations 
 

2.9.2.1 In lifting operations involving a lifting appliance consisting of a crane, derrick, 
sheerlegs, a-frame or similar: 
 

.1 the magnitude of the vertical load (PL) should be the maximum 
allowed static load at a given outreach of the lifting appliance; 

 

.2 the transverse distance (y) is the transverse distance between the 
point at which the vertical load is applied to the lifting appliance and 
the ship centreline in the upright position; 

 

.3 the vertical height of the load (KGload) is taken as the vertical 
distance from the point at which the vertical load is applied to the 
lifting appliance to the baseline in the upright position; and 

 
.4 the change of centre of gravity of the lifting appliance(s) need to be 

taken into account. 
 

2.9.2.2  In lifting operations not involving a lifting appliance consisting of a crane, 
derrick, sheerlegs, a-frame or similar, which involve lifting of fully or partially 
submerged objects over rollers or strong points at or near a deck-level: 

 

.1 the magnitude of the vertical load (PL) should be the winch brake 
holding load; 

 

.2 the transverse distance (y) is the transverse distance between the 
point at which the vertical load is applied to the ship and the ship 
centreline in the upright position; and 

 

.3 the vertical height of the load (KGload) is taken as the vertical 
distance from the point at which the vertical load is applied to the 
ship to the baseline in the upright position. 

 
2.9.3  Stability criteria 

2.9.3.1 The stability criteria included herein, or the criteria contained in 
paragraphs 2.9.4, 2.9.5 or 2.9.7, as applicable shall be satisfied for all loading 
conditions intended for lifting with the lifting appliance and its load at the most 
unfavourable positions. For the purpose of this section, the lifting appliance and its 
load(s) and their centre of gravity (COG) should be included in the displacement and 
centre of gravity of the ship, in which case no external heeling moment/heeling lever 
is applied. 

 
2.9.3.2 All loading conditions utilized during the lifting operations are to comply with 
the stability criteria given in sections 2.2 and 2.3 of part A. Where the ship's 
characteristics render compliance with section 2.2 of part A impracticable, the 
equivalent stability criteria given in chapter 4 of the explanatory notes to 
the 2008 IS Code should apply. During the lifting operation, as determined by 
paragraphs 2.9.1, the following stability criteria should also apply: 

 
.1 the equilibrium heel angle, φ1, shall not be greater than the 

maximum static heeling angle for which the lifting device is designed 
and which has been considered in the approval of the loading gear; 
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.2 during lifting operations in non-exposed waters, the minimum 
distance between the water level and the highest continuous deck 
enclosing the watertight hull, taking into account trim and heel at any 
position along the length of the ship, shall not be less than 0.50 m; 
and  

 

.3 during lifting operations in exposed waters, the residual freeboard 
shall not be less than 1.00 m or 75% of the highest significant wave 
height HS, in (m), encountered during the operation, whichever is 
greater. 

 

2.9.4 Lifting operations conducted under environmental and operational 
limitations 

 

2.9.4.1  For lifting conditions carried out within clearly defined limitations set forth in 
paragraph 2.9.4.1.1, the intact criteria set forth in paragraph 2.9.4.1.2 may be applied 
instead of the criteria included in paragraph 2.9.3. 

 

.1  The limits of the environmental conditions should specify at least the 
following: 
 

 the maximum significant wave height, HS; and 

 the maximum wind speed (1 minute sustained at 10 m above 
sea level).  

 
The limits of the operational conditions should specify at least the 
following: 
 

 the maximum duration of the lift;  

 limitations in ship speed; and  

 limitations in traffic/traffic control. 
 

.2  The following stability criteria should apply with the lifted load is at 
the most unfavourable position: 
 

.1 the corner of the highest continuous deck enclosing the 
watertight hull shall not be submerged; 

 

.2 ARL ≥ 1.4 × AHL  
 

where: 
 

ARL = The area under the net righting lever curve, 

corrected for crane heeling moment and for 
the righting moment provided by the counter 
ballast if applicable, extending from the 
equilibrium heeling angle, φ1, to the angle of 
down flooding, φF, the angle of vanishing 
stability, φR, or the second intersection of the 

righting lever curve with the wind heeling 
lever curve, whichever is less, see  
figure 2.9-1; 

AHL = The area below the wind heeling lever curve 

due to the wind force applied to the ship and 
the lift at the maximum wind speed specified 
in paragraph 2.9.4.1.1, see figure 2.9-1. 
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Figure 2.9-1 – Intact criteria under Environmental and Operational 
limitations 
 

.3 The area under the net righting lever curve from the equilibrium heel 
angle, φ1, to the down flooding angle φF, or 20°, whichever is less, 

shall be at least 0.03 m rad. 
 
2.9.5  Sudden loss of hook load 
 
2.9.5.1  A ship engaged in a lifting operation and using counter ballasting should be 
able to withstand the sudden loss of the hook load, considering the most unfavourable 
point at which the hook load may be applied to the ship (i.e. largest heeling moment). 
For this purpose, the area on the side of the ship opposite to the lift (Area 2) should 
be greater than the residual area on the side of the lift (Area 1), as shown in 
figure 2.9-2, by an amount given by the following: 
 

Area 2 > 1.4 × Area 1,  for lifting operations in waters that are exposed. 
 
Area 2 > 1.0 × Area 1,  for lifting operations in waters that are not exposed.  

 
 

 
Figure 2.9-2 
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where: 
 

GZ1  = net righting lever (GZ) curve for the condition before loss of 

crane load, corrected for crane heeling moment and for the 
righting moment provided by the counter ballast if applicable; 

GZ2  = net righting lever (GZ) curve for the condition after loss of crane 
load, corrected for the transverse moment provided by the 
counter ballast if applicable; 

φe2 = the angle of static equilibrium after loss of crane load;  

φf =  the angle of down-flooding or the heel angle corresponding to 

the second intersection between heeling and righting arm 
curves, whichever is less; and 

 

The term "net righting lever" means that the calculation of the GZ curve 

includes the ship's true transverse centre of gravity as function of the angle 
of heel. 

 

2.9.6 Alternative method 
 

2.9.6.1 The criteria in paragraph 2.9.6 may be applied to a ship engaged in a lifting 
operation, as determined by paragraph 2.9.1, as an alternative to the criteria in 
paragraph 2.9.3 through paragraph 2.9.5, as applicable. For the purpose of this 
section and the stability criteria set out in paragraph 2.9.7, the lifted load which causes 
the ship to heel is translated for the purpose of stability calculation to a heeling 
moment/heeling lever which is applied on the righting lever curve of the ship. 
 

2.9.6.2 The heeling moment applied to the ship due to a lift and the associated 
heeling lever should be calculated using the following formulae: 
 

 

 
where:  
 

HMφ =  the heeling moment, in (t.m), due to the lift at φ; 

PL  =  the vertical load, in (t), of the lift, as defined in 2.9.2.1.1; 

y =  the transverse distance, in (m), of the lift, metres, as 

defined in 2.9.2.1.2; 

φ =  the angle of heel; 

HLφ =  the heeling lever, in (m) due to the lift at φ; and 

Δ =  the displacement, in (t) of the ship with the load of the lift. 

 

2.9.6.3 For application of the criteria contained in paragraph 2.9.7 involving the 
sudden loss of load of the lift in which counter-ballast is used, the heeling levers that 
include the counter-ballast should be calculated using the following formulae: 
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where: 
 

CBM  =  the heeling moment, in (t.m), due to the counter-ballast; 

CHL1  =  combined heeling lever, in (m), due to the load of the lift 

and the counter-ballast heeling moment at the displacement 
corresponding to the ship with the load of the lift; and  

CBHL2  =  heeling lever, in (m), due to the counter-ballast heeling 

moment at the displacement corresponding to the ship without the 
load of the lift. 

 

2.9.6.4 The equilibrium heel angle φe referred to in 2.9.7 means the angle of first 

intersection between the righting lever curve and the heeling lever curve. 
 

2.9.7  Alternative stability criteria 

2.9.7.1  For the loading conditions intended for lifting, but before commencing the 
operation, the stability criteria given in sections 2.2 and 2.3 of part A should be 
complied with. Where a ship's characteristics render compliance with section 2.2 of 
part A impracticable, the equivalent stability criteria given in chapter 4 of the 
explanatory notes to the 2008 IS Code should apply. During the lifting operation, as 
determined by paragraph 2.9.1, the following stability criteria should apply: 
 

.1  the residual righting area below the righting lever and above the 
heeling lever curve between φe and the lesser of 40° or the angle of 

the maximum residual righting lever should not be less than: 
 
 0.080 m rad, if lifting operations are performed in waters that are 

exposed; or 
 

 0.053 m rad, if lifting operations are performed in waters that are not 
exposed; 

 
.2  in addition, the equilibrium angle is to be limited to the lesser of the 

following: 
 

.1 10 degrees;  
 

.2  the angle of immersion of the highest continuous deck 
enclosing the watertight hull; or 

 

.3  the lifting appliance allowable value of trim/heel (data to be 
derived from sidelead and offlead allowable values 
obtained from manufacturer). 

 

2.9.7.2  A ship engaged in a lifting operation and using counter ballasting should be 
able to withstand the sudden loss of the hook load, considering the most unfavourable 
point at which the hook load may be applied to the ship (i.e. largest heeling moment). 
For this purpose, the area on the side of the ship opposite from the lift (Area 2) in 
figure 2.9-3 should be greater than the residual area on the side of the lift (Area 1) in 
figure 2.9-3 by an amount given by the following: 
 
Area 2 – Area 1 > K, 
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where: 
 

K  = 0.037 m rad,  for a lifting operation in waters that are exposed; and 
K = 0.0 m rad,  for a lifting operation in waters that are not exposed. 

 

Figure 2.9-3 

GZ(1)  =  The righting arm curve at the displacement corresponding to 
the ship without hook load; 

GZ(2)  =  The righting arm curve at the displacement corresponding to 
the ship with hook load; 

Area2  =  residual area between GZ(1) and CBHL2 up to the lesser of the 
down-flooding angle or the second intersection of GZ(2) and 
CBHL2; 

Area1  =  residual area below GZ(1) and above CBHL2 up to φe. 

 

2.9.8  Model tests or direct calculations 
 

2.9.8.1  Model tests or direct calculations, performed in accordance with a 
methodology acceptable to the Administration, that demonstrate the survivability of 
the ship after sudden loss of hook load, may be allowed as an alternative to complying 
with the requirements of paragraph 2.9.5 or 2.9.7.2, provided that: 
 

.1 the effects of wind and waves are taken into account; and 
 

.2 the maximum dynamic roll amplitude of the ship after loss of load 
will not cause immersion of unprotected openings. 

 

2.9.9  Operational procedures against capsizing 

 

2.9.9.1  Ships should avoid resonant roll conditions when engaged in lifting 

operations." 
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Chapter 3 – Guidance in preparing stability information 
 

3.4 Standard conditions of loading to be examined 
 

3.4.1 Loading conditions 
 

6 The following new paragraphs 3.4.1.7 to 3.4.1.10 are added after existing 
paragraph 3.4.1.6: 
 

"3.4.1.7 For a ship engaged in an anchor handling operation, the standard loading 
conditions should be as follows, in addition to the standard loading conditions for a 
cargo ship in paragraph 3.4.1.2: 

 
.1 service loading condition at the maximum draught at which anchor 

handling operations may occur with the heeling levers as defined in 
paragraph 2.7.2 for the line tension the ship is capable of with a 
minimum of 67% stores and fuel, in which all the relevant stability 
criteria as defined in paragraph 2.7.4 are met; 

 

.2 service loading condition at the minimum draught at which anchor 
handling operations may occur with the heeling levers as defined in 
paragraph 2.7.2 for the line tension the ship is capable of with 10% 
stores and fuel, in which all the relevant stability criteria as defined 
in paragraph 2.7.4 are met. 

 
3.4.1.8  For a ship engaged in a harbour, coastal or ocean going towing operation 
and/or escort operation, the following loading conditions should be included in 
addition to the standard loading conditions for a cargo ship in paragraph 3.4.1.2: 
 

.1 maximum operational draught at which towing or escorting 
operations are carried out, considering full stores and fuel; 

 

.2 minimum operational draught at which towing or escorting 
operations are carried out, considering 10% stores and fuel; and 

  

.3  intermediate condition with 50% stores and fuel. 
 

3.4.1.9  For ships engaged in lifting, loading conditions reflecting the operational 
limitations of the ship, while engaged in lifting shall be included in the stability booklet. 
Use of counter ballast, if applicable, shall be clearly documented, and the adequacy 
of the ships stability in the event of the sudden loss of the hook load shall be 
demonstrated. 
 

3.4.1.10 The criteria stated in paragraphs 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5 or 2.9.7, as applicable, 
shall be satisfied for all loading conditions intended for lifting and with the hook load 
at the most unfavourable positions. For each loading condition, the weight and centre 
of gravity of the load being lifted, the lifting appliance, and counter ballast, if any, 
should be included. The most unfavourable position may be obtained from the load 
chart and is chosen at the position where the total of the transverse and vertical 
moment is the greatest. Additional loading conditions corresponding to various boom 
positions and counter ballast with different filling level (if applicable) may need to be 
checked." 
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3.4.2 Assumptions for calculating loading conditions 
 
7 In paragraph 3.4.2.3, the following sentence is inserted at the end: 
 

"If a ship operates in zones where ice accretion is likely to occur, allowance for icing 
should be made in accordance with the provisions of chapter 6 (Icing considerations)." 

 
8 Subparagraph 3.4.2.7.5 is deleted. 
 
9 Subparagraph 3.4.2.8.2 is deleted and the remaining subparagraphs are renumbered 
accordingly. 
 
10 The following new paragraphs 3.4.2.9 to 3.4.2.11 are added as follows: 
 

"3.4.2.9 For ships engaged in harbour, coastal or ocean going towing, escort towing, 
anchor handling or lifting operations, allowance should be made for the anticipated 
weight of cargo on and below deck, chain in lockers, anticipated type of wire or rope 
on storage reels and wire on the winches when calculating loading conditions. 
 
3.4.2.10 For ships engaged in anchor handling operations, the compliance with the 
relevant stability criteria should be made for each set of towing pins and its associated 
permissible line tensions, including any physical element or arrangement that can 
restrict the line movement. 
 
3.4.2.11 For ships engaged in anchor handling operations, the reference loading 
conditions in paragraph 3.4.1.8 should meet the stability criteria in paragraph 2.7.4 
when applying the design tension Fd, for the tow pin set nearest to centreline, as a 
minimum for the lowest α equal to 5 degrees." 

 
3.5 Calculation of stability curves 
 
11 The following new section 3.5.4 is added after existing section 3.5.3: 
 

"3.5.4 Calculation of stability curves for ships engaged in anchor handling 
operations to which section 2.7 applies 
 
3.5.4.1 Curves (or tables) of the permissible tension as a function of permissible KG 
(or GM) are to be provided for the draught (or displacement) and trim values covering 
the intended anchor handling operations. The curves (or tables) should be developed 
under the following assumptions: 

 
.1 the maximum allowable KG from the approved stability booklet; 
 
.2 information of permissible tension curve or table for each set of 

towing pins, including any physical element or arrangement that can 
restrict the line movement as function of the stability limiting curve 
should be included; 

 
.3 where desirable, a permissible tension curve or table should be 

provided for any specific loading condition; 
  
.4 the draught (or displacement), trim and KG (or GM) to be taken into 

consideration are those before application of the tension; and 
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.5 where tables are provided that divide the operational, cautionary, and 
stop work zones, referred to in paragraph 3.8.2 ("Green", "Yellow" or 
"Amber", "Red" colour codes, respectively) the limiting angles 
associated with physical features of the stern, including the roller, 
may be used to define the boundaries between the operational and 
cautionary zones (green/yellow boundary) and the cautionary and 
stop work zones (yellow/red boundary)." 

 
3.6 Stability booklet 
 
12 The following new paragraphs 3.6.3 to 3.6.5 are inserted after existing 
paragraph 3.6.2: 
 

"3.6.3 The stability manual for ships engaged in anchor handling operations should 

contain additional information on: 

 

.1 maximum bollard pull, winch pull capacity and brake holding force; 
 
.2 details on the anchor handling arrangement such as location of the 

fastening point of the wire, type and arrangement of towing pins, 
stern roller, all points or elements where the tension is applied to the 
ship; 

 
.3 identification of critical downflooding openings; 
 

.4 guidance on the permissible tensions for each mode of operation 
and for each set of towing pins, including any physical element or 
arrangement that can restrict the wire movement, as function of all 
relevant stability criteria; and 

 
.5 recommendations on the use of roll reduction systems. 
 

3.6.4  The stability booklet for ships engaged in harbour, coastal or ocean going 
towing operations and/or escort operations should contain additional information on: 

 
.1 maximum bollard pull; 
 
.2 details on the towing arrangement, including location and type of the 

towing point(s), such as towing hook, staple, fairlead or any other 
point serving that purpose; 

 
.3 identification of critical down-flooding openings; 
 
.4 recommendations on the use of roll reduction systems; 
 
.5 if any wire, etc. is included as part of the lightship weight, clear 

guidance on the quantity and size should be given; 
 
.6  maximum and minimum draught for towing and escort operations; 
 
.7 instructions on the use of the quick-release device; and 
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.8 for ships engaged in escort operations, the following additional 
operating information should be included: 

 
.1 a table with permissible limits of the heel angle in 

accordance with the criteria included in paragraph 2.7.3.4 
as function of loading condition and escort speed; and 

 
.2 instructions on the available means to limit the heel angle 

within the permissible limits. 
 

3.6.5   For ships engaged in lifting operations, for which section 2.9 applies, 
additional documentation should be included in the stability booklet: 
 

.1 maximum heeling moment for each direction of lift/inclination as a 
function of the counter-ballast heeling moment, if used, the draught, 
and vertical centre of gravity; 

 
.2 where fixed counter ballast is used, the following information should 

be included:  
 

.1 weight of the fixed counter ballast; and 
 
.2 centre of gravity (LCG, TCG, VCG) of the fixed counter 

ballast;  
 
 
.3 loading conditions over the range of draughts for which lifting 

operations may be conducted with the maximum vertical load of the 
lift. Where applicable, righting lever curves for both before and after 
load drop should be presented for each loading condition; 

 
.4 limitations on crane operation, including permissible heeling angles, 

if provided; 
 
.5 operational limitations, such as:  
 

.1 Maximum Safe Working Load (SWL); 
 
.2 maximum radius of operation of all derricks and lifting 

appliances; 
 
.3 maximum load moment; and 
 
.4 environmental condition affecting the stability of the ship; 
 

.6 instructions related to normal crane operation, including those for 
use of counter ballast; 
 

.7 instructions such as ballasting/de-ballasting procedures to righting 
the ship following an accidental load drop; 
 

.8 identification of critical down-flooding openings; 
 

.9 recommendations on the use of roll reduction systems; 
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.10 drawing of the crane showing the weight and centre of gravity, 
including heel/trim limitations established by the crane 
manufacturer; 
 

.11 a crane load chart, with appropriate de-ratings for wave height; 
 

.12 load chart for lifting operations covering the range of operational 
draughts related to lifting and including a summary of the stability 
results; 
 

.13 a crane specification manual provided by the manufacturer shall be 
submitted separately for information; 
 

.14 the lifting appliance load, radius, boom angle limit table, including 
identification of offlead and sidelead angle limits and slewing angle 
range limits and reference to the ship's centreline; 
 

.15 a table that relates the ship trim and heel to the load, radius, slewing 
angle and limits, and the offlead and sidelead limits; 
 

.16 procedures for calculating the offlead and sidelead angles and the 
ship VCG with the load applied; 
 

.17 if installed, data associated with a Load Moment Indicator system 
and metrics included in the system; 

.18 if lifting appliance (crane) offlead and sidelead determine the 
maximum ship equilibrium angle, the stability booklet should include 
a note identifying the lifting appliance as the stability limiting factor 
during lifting operations; and 
 

.19 information regarding the deployment of (stability) pontoons to 
assist a lifting operation, if fitted. 

 

The information in subparagraphs .2 to .19 above may be included in other 
ship specific documentation on board the ship. In that case, a reference to 
these documents shall be included in the stability booklet." 
 

and the existing paragraphs 3.6.3, 3.6.4 and 3.6.5 are renumbered as paragraphs 3.6.6, 3.6.7 

and 3.6.8 accordingly. 

 

3.8 Operating booklets for certain ships 
 

13 The following new sections 3.8 and 3.9 are inserted after existing section 3.7: 
 

"3.8 Operational and planning manuals for ships engaged in anchor 

handling for which section 2.7 applies: 

 

3.8.1 To assist the master an operational and planning manual containing 
guidelines for planning and performing specific operations should be provided on 
board. The guidelines should contain sufficient information to enable the master to 
plan and operate the ship in compliance with the applicable requirements contained 
in this Code. The following information should be included as appropriate: 
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.1 anchor handling arrangements, including: 
 

- detail arrangement of anchor handling deck equipment 
(winches, wire stoppers, towing pins, etc.); 

 

- typical arrangement of cargo on deck (anchors, wires, chain 
cables, etc.); 

 

- chain lockers used for mooring deployment; 
 

- anchor handling/towing winch; 
 

- tugger winches; 
 

- stern roller, including lateral limits on both ends; 
 

- lifting appliances, if any and if forming a physical restriction as 
per paragraph 3.4.2.10; and 

 

- typical paths of wires between winches and stern roller, 
showing the limit sectors; and 

 
.2 detailed data of the permissible tensions, stability limiting curves, 

and recommendations for calculating ship's loading conditions 
including sample calculations. 

 
3.8.2 An operation plan should be agreed to by the master of the ship and a copy 
archived on a remote location before the operation commences. Guidelines and 
procedures to define a step-wise operational plan for a specific operation should 
contain instructions for: 

 

.1 identifying and calculating loading conditions for all relevant stages 
of operation, taken into account the expected fuel and stores 
consumption, alterations on deck load, effects of deployment or 
recovering of the wire on the winches and chain lockers; 
 

.2 planning ballast operations; 
 

.3 defining the most favourable consumption sequence and identifying 
the most onerous situations; 
 

.4 identifying the possibility or prohibition of using the roll reduction 
systems in all operational stages; 
 

.5 operation with open chain lockers, e.g. additional loading conditions 
for asymmetric filling or other measures to reduce the possibility of 
flooding; 
 

.6 collect updated weather forecasts, and to define environmental 
conditions for anchor handling operations; 
 

.7 the use of limiting stability curves and intended tensions; 
 



MSC 97/22/Add.1 
Annex 7, page 26 

 

 

https://edocs.imo.org/Final Documents/English/MSC 97-22-ADD.1 (E).docx 

.8 defining the stop work limits: 
 

.a permissible tensions and operational sectors for α; 
 

.b heeling angles in compliance with the stability criteria; and 
 

.c environmental conditions;  
 

.9 implement and define corrective and emergency procedures; 
 

.10 define: 
  
.a an operational zone in which normal operations up to the 

permissible tension are to occur (i.e. a "Green" zone);  
 

.b a cautionary zone (i.e. a "Yellow" or "Amber" zone) where 
operations may be reduced or halted to assess the ship's 
options to return to the operational or Green Zone: the 
cautionary zone should be not less than an angle 
of 10 degrees unless table 3.8.3 provides otherwise; and 

 

.c a "Stop work" zone (i.e. a "Red" zone) in which the operation 
should be stopped, for which, in normal operations, the 
yellow/red boundary should not exceed 45 degrees or the 
point at which the wire rises above the deck. 
Notwithstanding this, due consideration may be given to 
different operations from typical anchor handling operations 
where the planned operation ensures the safety of the ship; 
and 

 

.11  examples of presentation of permissible tensions are presented in 
annex 3 to part B. 

 
3.8.3 To aid the definition of permissible tensions and zones based on the 
availability of tension monitoring and an onboard stability instrument the following 
table is provided. 

 
Table 3.8.3 

 

Availability of 
Tension Monitoring 
and an onboard 
Stability Instrument  

Tension monitoring 
is not available 

Tension monitoring 
is available but no 
stability instrument is 
available 

Both tension 
monitoring and a 
stability instrument is 
available 

Permissible tension, 
Fp 

Design Maximum 
Line Tension, Fp, in 

the operational zone. 

Fp as described in 

Stability Booklet, the 
operational planning 
guidelines, or the 
specific operational 
plan. 
 
 
 

Fp as calculated by 

the Stability 
Instrument for the 
actual loading 
condition. 

Permissible table First α should be 5°. 

The only permissible 
tension is the Design 
maximum wire 

Tables may be 
prepared for 
different values of 
draft, trim, KG or 

Tables or curves 
provided in the 
stability booklet may 
be used where Fp 
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Availability of 
Tension Monitoring 
and an onboard 
Stability Instrument  

Tension monitoring 
is not available 

Tension monitoring 
is available but no 
stability instrument is 
available 

Both tension 
monitoring and a 
stability instrument is 
available 

Tension, Fd. Figures 
in the table will be Fd 
for α for which 
Fp ≥ Fd. The 

cautionary zone 
would include 
positions where Fd > 
Fp ≥ maximum winch 

wire pull. The stop 
work zone is every 
other position where 
Fp < the maximum 

winch wire pull. If 
criteria is not fulfilled 
at α = 5° anchor 

handling should not 
be performed 
without winch 
modification. 
 
 
 
 

GM, or specific 
predefined loading 
conditions. Values in 
the table should 
range from α = 0 to α 

= 90º. A table should 
identify Fp at critical 

points and the table 
should be provided 
for each set of 
towing pins. 

throughout the 
nonspecific 
operational zone 
exceeds the 
maximum 
anticipated wire 
tension; otherwise, 
tables or curves 
calculated for the 
actual loading 
condition must be 
developed. 
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Availability of 
Tension Monitoring 
and an onboard 
Stability Instrument  

Tension monitoring 
is not available 

Tension monitoring 
is available but no 
stability instrument is 
available 

Both tension 
monitoring and a 
stability instrument is 
available 

Zones The operational 
zone should be 
defined as the sector 
between the two 
outboard α values 
for which Fp ≥ Fd. 

The cautionary zone 
should be defined as 
the sector between 
the α at which Fp = 
Fd and α at which 
Fp = maximum winch 

wire pull.  
The stop work zone 
should cover every 
other position. The 
sectors should be 
documented in the 
Stability Booklet, the 
operational planning 
guidelines, or the 
specific operational 
plan. The sector 
diagram may be 
prepared for multiple 
loading conditions. If 
the limiting α is less 

than 5° anchor 
handling operations 
should not be 
performed without 
winch modifications. 

The zones may be 
developed based on 
normal operational 
practices contained 
in the operational 
planning guidelines, 
e.g. the operational 
zone on the stern 
roller, cautionary 
zone for not more 
than 15deg past the 
stern roller and the 
red zone otherwise 
or developed for a 
specific operation 
where the outboard 
α values at which 
Fp = maximum 
anticipated wire 
tension minus 10º 
defines the 
operational zone, if α 
is greater than 20º. If 
this α is less 

than 20º, the 
operational zone is 
defined as the sector 
between ½ the 
outboard α values at 
which Fp = maximum 

anticipated wire 
tension. In each 
case, the cautionary 
zone is defined 
between the limit of 
the operational zone 
and the α value at 
which Fp = maximum 

anticipated wire 
tension. In each 
case, the operational 
zone must be 
identified for the 
anticipated wire 
tension. 

The zones may be 
developed based on 
normal operational 
practices contained 
in the operational 
planning guidelines, 
e.g. the operational 
zone on the stern 
roller, cautionary 
zone for not more 
than 15deg past the 
stern roller and the 
red zone otherwise 
or developed for a 
specific operation 
where the outboard 
α values at which 
Fp = maximum 
anticipated wire 
tension minus 10º 
defines the 
operational zone, if α 
is greater than 20º. If 
this α is less 

than 20º, the 
operational zone is 
defined as the sector 
between ½ the 
outboard α values at 
which Fp = maximum 

anticipated wire 
tension. In each 
case, the cautionary 
zone is defined 
between the limit of 
the operational zone 
and the α value at 
which Fp = maximum 

anticipated wire 
tension. In each 
case, the operational 
zone must be 
identified for the 
anticipated wire 
tension. 
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3.9 Operational and planning booklets for ships engaged in lifting for 
which section 2.9 applies 

 

3.9.1 An operation plan should be agreed to by the Master of the ship and a copy 
archived on a remote location before the operation commences. To assist the master 
an operational and planning booklet containing guidelines for planning and performing 
specific operations should be provided on board. 
 

3.9.2 The guidelines should contain sufficient information to enable the Master to 
plan and operate the ship in compliance with the applicable requirements contained 
in this Code. The following information should be included as appropriate: 
 

.1 lifting arrangements, capabilities and procedures to operate the 
lifting systems; and 

 
.2 detailed data concerning the ship's lifting capability, operational 

limitations, limitations of cargo capacities, stability limiting curves 
and recommendations for calculating ship's loading conditions 
including sample calculations. 

 
3.9.3 Guidelines and procedures to define a step-wise operational plan for a 
specific operation should contain instructions for: 
 

.1 identifying and calculating loading conditions for all relevant stages 
of operation, taking into account the alterations on deck load, effects 
of deployment or recovering of the line on the winches (in particular 
for deep water lifting); 

 
.2 planning ballast or counter ballast operations; 
 
.3 identifying the possibility to use the roll reduction systems in all 

operational stages; 
 
.4 collecting latest weather forecasts in order to define the 

environmental conditions for the intended lifting operation; 
 
.5 using limiting stability curves, if applicable; 
 
.6 defining the stop work limits: 
 

.1 heeling angles in compliance with the stability criteria; and 
 
.2 environmental conditions; and 

 
.7 defining and implementing corrective and emergency procedures." 

 
and the existing section 3.8 is renumbered as section 3.10. 
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Chapter 4 – Stability calculations performed by stability instruments 
 
4.1 Stability instruments 
 
4.1.4 Functional requirements 
 
14 The following new paragraph 4.1.4.2 is inserted after existing paragraph 4.1.4.1: 
 

"4.1.4.2 For ships engaged in anchor handling operations planning tools should be 
provided in compliance with operational manual requirements. Information such as 
ballasting and consumables sequences, permissible tension, working sectors, heeling 
angles and use of roll-reduction devices should be stated." 

 
and the existing paragraphs 4.1.4.2 to 4.1.4.7 are renumbered as 4.1.4.3 to 4.1.4.8 accordingly. 
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Part B – Annexes 
 
 

15 A new annex 3 is added at the end of part B as follows: 
 

"Annex 3 
 

Recommended model for graphic or tabular presentation of permissible 
tensions for use in anchor handling operations. 

 
The insertion of a recommended model for the presentation of permissible tensions as function 
of α might be beneficial for a universal information standard. This uniform presentation will 

facilitate the circulation and the familiarization of the operators with the ship and its equipment. 
 

A possible graphic presentation of the permissible tension is here included as an example, 

both table and diagram format. 

Figure A3-1: Permissible tension table for ship with 3 tow points 
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Figure A3-2: Illustration of the operational, cautionary, and stop work zones (coded 
respectively "Green", "Yellow" and "Red" zones) 
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Figure A3-3: Permissible tension sector diagram based on standard alpha values 
(5°, 10°, 15°, 90°) " 

 
 

*** 
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Anexa 

la OMTIC nr. ….. din …….  

 

REZOLUŢIA MSC.415(97) 

(adoptată la 25 noiembrie 2016) 

 

AMENDAMENTE LA PARTEA B DIN CODUL INTERNAŢIONAL DIN 2008 

PRIVIND STABILITATEA NAVEI IN STAREA INTACTĂ (CODUL IS DIN 2008) 

 

 

COMITETUL DE SIGURANȚĂ MARITIMĂ, 

 

AMINTIND articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor 

la funcţiile Comitetului, 

 

AMINTIND, DE ASEMENEA, rezoluţia MSC.267(85) prin care a adoptat Codul internațional din 2008 

privind stabilitatea navei în starea intactă (,,Codul IS din 2008”), 

 

LUÂND NOTĂ de prevederile referitoare la procedura de modificare a părții B din Codul IS din 2008, 

enunțate în regula II-1/2.27.2 din Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe 

mare (,,Convenţia SOLAS”), aşa cum a fost modificată prin rezoluția MSC.269(85), precum și în 

paragraful (16).2 din regula I/3 din Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra 

liniilor de încărcare (,,Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare”), așa cum a fost modificat prin 

rezoluția MSC.270(85), 

 

RECUNOSCÂND necesitatea de a include în Codul IS din 2008 prevederi referitoare la nave care 

efectuează operațiuni de manevrare a ancorei, de ridicare și de remorcare, inclusiv remorcare de 

escortare, 

 

LUÂND ÎN CONSIDERARE, la cea de-a nouăzeci şi șaptea sesiune a sa, amendamentele propuse la 

partea B din Codul IS din 2008, pregătite de către Subcomitetul pentru proiectarea și construcția navei, 

la cea de-a doua sesiune a sa, 

  

1 ADOPTĂ amendamentele la partea B din Codul IS din 2008, al căror text este prevăzut în anexa 

la prezenta rezoluţie; 

 

2 RECOMANDĂ guvernelor interesate să utilizeze amendamentele la partea B din Codul IS din 

2008 ca bază pentru standardele de siguranță relevante, în afară de cazul în care cerințele lor naționale 

cu privire la stabilitate asigură cel puțin un grad echivalent de siguranță; 

 

3 INVITĂ Guvernele Contractante la Convenţia SOLAS şi Părţile la Protocolul din 1988 asupra 

liniilor de încărcare să ia notă de faptul că amendamentele la Codul IS din 2008 menționate mai sus vor 

produce efecte la 1 ianuarie 2020. 
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ANEXĂ 

la rezoluția MSC.415(97), așa cum a fost modificată 

prin documentul MSC 97/22/Add.1/Corr.1 

 

 

AMENDAMENTE LA PARTEA B DIN CODUL IS DIN 2008 

 

1 Titlul părții B se înlocuiește cu următorul text: 

 

,,Partea B 

Recomandări pentru navele care efectuează anumite tipuri de operațiuni, pentru anumite tipuri de 

nave și instrucțiuni suplimentare” 

 

Capitolul 1 – Generalități 

 

1.2 Aplicare 

 

2 Un nou paragraf 1.2.2 se introduce după paragraful 1.2.1 existent, după cum urmează: 

 

,,1.2.2 Recomandările conținute în prezentul capitol se pot aplica, de asemenea, și altor nave 

supuse unor forțe externe similare, atunci când se determină dacă stabilitatea lor este adecvată.” 

 

și paragrafele 1.2.2 și 1.2.3 existente se renumerotează în mod corespunzător. 

 

Capitolul 2 – Criterii de proiectare recomandate pentru anumite tipuri de nave 

 

3 Titlul capitolului 2 se înlocuiește cu următorul: 

 

,,Criterii de proiectare recomandate pentru navele care efectuează anumite tipuri de 

operațiuni și pentru anumite tipuri de nave” 

 

4 Paragraful 2.4.3.4 se înlocuiește cu următorul: 

 

,,2.4.3.4  O navă care efectuează operaţiuni de remorcare trebuie să fie prevăzută cu mijloace 

pentru eliberarea rapidă a cablului de remorcare.* 
________ 
* Navele prevăzute cu sisteme cu vinci de remorcare trebuie, de asemenea, să fie prevăzute cu 

mijloace pentru eliberare rapidă.” 

 

5 Se adaugă următoarele noi secțiuni, de la 2.7 până la 2.9, după secțiunea 2.6 existentă: 

 

,,2.7 Navele care efectuează operațiuni de manevrare a ancorei 

 

2.7.1 Aplicare 

 

2.7.1.1 Prevederile de mai jos se aplică navelor care efectuează operațiuni de manevrare a 

ancorei. 

 

2.7.1.2 Un cablu se referă la o parâmă specifică (parâmă metalică, parâmă din fibre sintetice 

sau lanț de ancoră) utilizată pentru manevrarea ancorelor cu ajutorul unui vinci de manevrare a 

ancorei. 

 

2.7.2 Brațe de înclinare transversală 



3 

 

 

2.7.2.1 Un braț de înclinare transversală, HL, produs prin acțiunea unui moment de înclinare 

transversală cauzat de componentele verticale și orizontale ale tensiunii aplicate asupra cablului, 

trebuie să fie calculat cu ajutorul formulei următoare: 

 

HL = (MAH/2) cos  

 

unde: 

 

MAH = Fp × (h sin  × cos  + y × sin ); 

2 = deplasamentul navei corespunzător unei condiții de încărcare, care ține 

cont de acțiunea sarcinilor verticale adăugate (Fv), în planul diametral în 

pupa navei; 

Fv = Fp × sin  

 = unghiul orizontal dintre planul diametral al navei şi vectorul reprezentând 

tensiunea din cablu aplicată navei în poziţie dreaptă, care este pozitiv spre 

exterior; 

 = unghiul vertical dintre planul de plutire al navei și vectorul reprezentând 

tensiunea din cablu aplicată navei, pozitiv în jos, care trebuie să fie 

considerat ca fiind unghiul corespunzător momentului maxim de înclinare 

transversală, calculat ca: tan-1 (y/(h × sin α)), dar această valoare nu va fi 

mai mică decât cos-1 (1,5 BP /(FP cos α)), folosind unități compatibile; 

 

 
 

Figura 2.7.2 – Scheme care ilustrează semnificația dată parametrilor α, β, x, y și h.  

Ft reprezintă vectorul corespunzător tensiunii din cablu aplicată 

 

BP = tracțiunea la punct fix, care este tracțiunea maximă continuă 

documentată, obținută printr-o încercare statică de tracțiune în cadrul 

probei pe mare, efectuată în conformitate cu Anexa A din Circulara 

MSC/Circ.884 sau cu un standard echivalent considerat acceptabil de 

către Administrație; 
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FP = (tensiunea admisibilă) tensiunea din cablu care poate fi aplicată unei 

nave încărcate, în timp ce utilizează un anumit set de pini de ghidare a 

parâmei de remorcare, la fiecare unghi α, pentru care toate criteriile de 

stabilitate pot fi respectate. Fp nu va fi luat în niciun caz mai mare decât 

Fd; 

Fd = (tensiune nominală maximă a cablului) forța maximă de tracțiune a 

vinciului asupra cablului sau forța de ținere statică maximă a frânei 

vinciului, luându-se în considerare valoarea mai mare dintre acestea; 

h

  

= distanța verticală (m) de la centrul în care forța de propulsie acționează 

asupra navei și: 

 fie până la partea superioară a pinului de ghidare a parâmei de 

remorcare;  

 fie până la un punct de pe o linie definită între punctul cel mai înalt 

al tamburului vinciului și partea superioară a pupei navei sau a 

oricărui element fizic care limitează mișcarea transversală a 

cablului; 

y = distanța transversală (m) de la planul diametral al navei până la punctul 

cel mai îndepărtat la care tensiunea din cablu este aplicată navei, dată 

de următoarea formulă: 

y0 + x tan α, dar nu mai mare decât B/2; 

B = lățimea teoretică (m); 

y0 = distanța transversală (m) între planul diametral al navei și partea dinspre 

interior a pinului de ghidare a parâmei de remorcare sau a oricărui 

element fizic care limitează mișcarea transversală a cablului; 

x = distanţa longitudinală (m) între pupa navei şi pinul de ghidare a parâmei 

de remorcare sau oricare element fizic care limitează mișcarea 

transversală a cablului. 

  

2.7.3 Tensiunea admisibilă 

 

2.7.3.1 Tensiunea admisibilă în funcție de unghiul α, definită în paragraful 2.7.2, nu trebuie să 

fie mai mare decât tensiunea determinată la paragraful 2.7.3.2. 

 

2.7.3.2 Tensiunea admisibilă în funcție de unghiul α, poate fi obținută prin calcule de 

stabilitate directe, cu condiția îndeplinirii următoarelor: 

 

.1 braţul de înclinare transversală va fi luat așa cum este definit în paragraful 2.7.2 

pentru fiecare unghi α; 

 

.2 vor fi respectate criteriile de stabilitate din paragraful 2.7.4; 

 

.3 unghiul α nu va fi luat mai mic de 5 grade, cu excepţia cazurilor permise la 

paragraful 2.7.3.3; și 

 

.4 intervalele de unghi α nu vor fi mai mari de 5 grade; totuși, intervale mai mari 

pot fi acceptate dacă tensiunea admisibilă este limitată la unghiul α cel mai mare 

prin formarea sectoarelor de lucru. 
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2.7.3.3 În cazul unei operațiuni planificate pentru a recupera o ancoră blocată, pe parcursul 

căreia nava rămâne pe poziție deasupra ancorei şi nava are o viteză scăzută sau nu are viteză, 

unghiul α poate fi luat mai mic de 5 grade. 

 

2.7.4 Criterii de stabilitate 

 

2.7.4.1 În condiţiile de încărcare prevăzute pentru operațiunea de manevrare a ancorei, dar 

înaintea începerii acestei operațiuni, se vor aplica criteriile de stabilitate prevăzute la paragraful 

2.2 din partea A sau, în cazul în care caracteristicile navei fac imposibilă respectarea 

prevederilor paragrafului 2.2 din partea A, se vor aplica criteriile de stabilitate echivalente 

prevăzute la paragraful 2.4 din partea B. În timpul operațiunii, sub efectul momentului de 

înclinare transversală, se vor aplica criteriile prevăzute la paragrafele de la 2.7.4.2 până la 

2.7.4.4. 

 

2.7.4.2 Aria reziduală dintre curba brațului de redresare și curba brațului de înclinare 

transversală calculată în conformitate cu prevederile paragrafului 2.7.2 nu va fi mai mică decât 

0,070 metri-radiani. Aria este determinată de la prima intersectare a celor două curbe, e, până 

la unghiul celei de-a doua intersectări, c, sau unghiul de inundare, f, luând în considerare 

oricare dintre aceste valori care este mai mică. 

 

2.7.4.3 Brațul de redresare rezidual maxim GZ, între curba brațului de redresare şi curba 

brațului de înclinare transversală calculat în conformitate cu prevederile de la paragraful 2.7.2 

trebuie să fie de cel puțin 0,2 m. 

 

2.7.4.4 Unghiul static la prima intersectare, e, între curba brațului de redresare și curba 

brațului de înclinare transversală calculat în conformitate cu prevederile de la paragraful 2.7.2 

nu trebuie să fie mai mare decât cel mai mic dintre următoarele unghiuri: 

.1 unghiul la care brațul de redresare este egal cu 50% din brațul maxim de 

redresare; 

.2 unghiul de imersiune a marginii punții; sau 

.3 15°. 

 

2.7.4.5 Un bord liber minim la pupa, măsurat în planul diametral al navei, care să fie de cel 

puțin 0,005 L, va fi menținut în toate condițiile de operare, cu un deplasament dat de 2, așa 

cum este definit la paragraful 2.7.2. În cazul operațiunii de recuperare a ancorei menționată la 

paragraful 2.7.3.3, poate fi acceptat un bord liber minim mai scăzut, cu condiția ca acest lucru 

să fi fost luat în considerare în planul operațiunii. 

 

2.7.5 Măsuri de precauție constructive împotriva răsturnării navei  

 

2.7.5.1 Pentru a determina tensiunea admisibilă și a verifica respectarea criteriilor de stabilitate 

relevante, poate fi utilizat un calculator de stabilitate.  

La bord pot fi utilizate două tipuri de calculatoare de stabilitate: 

• fie un software care verifică tensiunea prevăzută sau tensiunea reală pe baza curbelor 

tensiunilor admisibile;  

• fie un software care efectuează calcule directe de stabilitate pentru a verifica 

conformitatea cu criteriile relevante, pentru o condiție de încărcare dată (înainte de 

aplicarea forței de tracțiune), o tensiune dată și o poziție dată a cablului (definită de 

unghiurile α și β). 
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2.7.5.2 Accesul la încăperea mașinilor, cu excepția gurilor de acces pentru caz de urgență și a 

gurilor de acces pentru înlăturarea echipamentului, se va face, pe cât este posibil, din teugă. 

Orice acces la încăperea mașinilor dinspre puntea de marfă expusă va fi prevăzut cu două 

închideri etanșe la intemperii. Accesul la încăperile aflate sub puntea de marfă expusă se va 

face, de preferință, dintr-un loc situat în interiorul sau deasupra punții suprastructurii. 

 

2.7.5.3 Suprafața sabordurilor de evacuare din parapetele punții de marfă va respecta cel puțin 

cerințele aplicabile din regula 24 din Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de 

încărcare sau Protocolul din 1988 referitor la aceasta, astfel cum a fost modificat. O atenție 

deosebită va fi acordată amplasării sabordurilor de evacuare pentru a asigura cea mai eficientă 

drenare a apei acumulate pe puntea de lucru și în nișele de la extremitatea dinspre pupa a teugii. 

La navele care operează în zone unde este probabil să apară depuneri de gheață, nu trebuie să 

fie prevăzuți voleți oscilanți la sabordurile de evacuare. 

 

2.7.5.4 Sistemele cu vinci vor fi prevăzute cu mijloace de eliberare în caz de urgență. 

 
2.7.5.5 În cazul navelor care efectuează operațiuni de manevrare a ancorei, trebuie să fie luate 

în considerare următoarele recomandări pentru instalațiile de manevrare a ancorei:  

 

.1 trebuie să fie instalați pini de blocare sau alte elemente de structură menite să 

împiedice deplasarea cablului în afara bordului; și  

 

.2 puntea de lucru va fi marcată cu culori contrastante sau alte indicatoare, cum ar 

fi pini de ghidare, pini de blocare sau alte puncte similare ușor de identificat care 

indică zonele operaționale în care este utilizat cablul pentru a ajuta operatorul să 

observe situația. 

 

2.7.6 Proceduri operaționale pentru evitarea răsturnării navei 

 

2.7.6.1 Pentru fiecare operațiune de manevrare a ancorei trebuie să se definească un plan 

operațional cuprinzător, în conformitate cu indicațiile de la paragraful 3.8, în care trebuie 

stabilite cel puțin următoarele proceduri și măsuri de urgență, dar fără a se limita numai la 

acestea:  

 

.1 condițiile de mediu pentru operațiune; 

 

.2 operațiuni cu vinciul și deplasări de greutăți; 

 

.3 conformitatea cu criteriile de stabilitate, pentru diferite condiții de încărcare 

preconizate; 

 

.4 tensiuni admisibile pe vinciuri în funcție de unghiul α; în conformitate cu 

paragraful 3.8; 

 

.5 proceduri de oprire a operațiunii și de corectare; și 

 

.6 confirmarea obligației comandantului navei de a lua măsuri corective atunci când 

este necesar. 

 

2.7.6.2 Dispunerea încărcăturii stivuite pe punte trebuie să fie astfel încât să se evite orice 

obturare a sabordurilor de evacuare sau deplasarea bruscă a încărcăturii pe punte. 
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2.7.6.3. Trebuie să fie evitate operațiunile de contrabalastare pentru corectarea canarisirii navei 

în timpul operațiunilor de manevrare a ancorei. 

 

2.8 Nave care efectuează operațiuni de remorcare și de escortare 

 

2.8.1 Aplicare 

 

Prevederile de mai jos se aplică navelor a căror chilă este pusă sau care se află într-un stadiu 

similar de construcție* la 1 ianuarie 2020 sau după această dată, care efectuează operațiuni de 

remorcare portuară, costieră sau în larg și operațiuni de escortare, precum și navelor 

transformate pentru a efectua operațiuni de remorcare după această dată. 
________ 
* Un stadiu similar de construcție înseamnă stadiul în care: 

.1 începe construcția identificabilă cu o anumită navă; și  

.2 a început asamblarea navei respective, cuprinzând cel puţin 50 tone sau 1% din masa 
estimată a tuturor materialelor de structură, luându-se în considerare valoarea cea mai mică 

dintre acestea. 

 

2.8.2 Brațul de înclinare transversală în cazul operațiunilor de remorcare 

 

2.8.2.1 Brațul de înclinare transversală autodeclanșat este calculat după cum este indicat mai 

jos: 
 

.1 un moment de înclinare transversală este produs de forța transversală maximă 

exercitată de sistemele de propulsie și de guvernare ale navei, precum și de 

tracțiunea opusă exercitată de cablul de remorcare; 

 

.2 brațul de înclinare transversală HLφ, în (m), în funcție de unghiul de înclinare φ, 

se va calcula conform următoarei formule: 

 

𝐻𝐿 =
BP × C𝑇 × (h × cos − 𝑟 × 𝑠𝑖𝑛)

𝑔 × 
 

unde: 

 

BP = tracțiunea la punct fix, în (kN), care este tracțiunea maximă continuă 

documentată, obținută în timpul unei încercări statice de tracțiune la 

bolard, efectuată în conformitate cu liniile directoare IMO 

corespunzătoare* sau cu un standard considerat acceptabil de către 

Administrație; 

 
________ 
* Se face referire la anexa A la Liniile directoare pentru siguranța remorcării în larg 

(MSC/Circ.884). 

 

CT = •   0,5, 

pentru navele având unități de propulsie convenționale, non-azimutale; 

 

  •   0,90/(1+l/LLL), 

  pentru navele cu unități de propulsie azimutală instalate într-un singur 

punct de-a lungul navei. Totuși, CT nu trebuie să fie mai mic de 0,7 pentru 

navele cu propulsoare azimutale amplasate în pupa care remorchează peste 

pupa sau pentru remorcherele tip tractor cu remorcare peste prova, și nu 

mai mic de 0,5 pentru navele cu propulsoare azimutale amplasate în pupa 
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și cu remorcare peste prova sau pentru remorcherele tip tractor cu 

remorcare peste pupa; 

 

În cazul remorcherelor având alte sisteme de propulsie și/sau de remorcare, valoarea 

lui CT se va stabili de la caz la caz, după cum consideră satisfăcător Administrația. 

 

 = deplasamentul, în (t) 

l = distanța longitudinală, în (m), între punctul de remorcare și axa verticală a 

unității (unităților) de propulsie, aplicabilă cazului de remorcare 

considerat; 

h = distanța verticală, în (m), între punctul de remorcare și axa orizontală a 

unității (unităților) de propulsie, aplicabilă cazului de remorcare 

considerat; 

g = accelerația gravitațională, în (m/s2), se va considera a fi 9,81; 

r = distanța transversală, în (m), dintre planul diametral al navei și punctul de 

remorcare, se va considera ca fiind egală cu zero atunci când punctul de 

remorcare este în planul diametral al navei; 

LLL = lungimea (L) așa cum a fost definită în Convenția internațională asupra 

liniilor de încărcare în vigoare. 

Punctul de remorcare este punctul în care forța de tracțiune exercitată de cablul de 

remorcare este aplicată navei. Punctul de remorcare poate fi un cârlig de remorcare, 

un ochet, o ureche de ghidare sau un accesoriu echivalent care deservește acestui scop. 

 

2.8.2.2 Brațul de înclinare transversală datorat navei remorcate, HL, în (m), se calculează 

conform următoarei formule:  

 

𝐻𝐿 = 𝐶1 × 𝐶2 × 𝛾 × 𝑉2 × 𝐴𝑝 × (ℎ × 𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑟 × 𝑠𝑖𝑛𝜑 + 𝐶3 × 𝑑)/(2 × 𝑔 × ∆) 

  

 unde: 

 

C1  = coeficientul de tracțiune laterală = 2,8 (
𝐿𝑠

𝐿𝑝𝑝
− 0,1)        0,10 < C1 < 1,00 

 

C2 = corecția lui C1 pentru unghiul de înclinare = ( 


3 ∙ 𝐷

+ 0,5)  C2 > 1,00 

 

Unghiul în raport cu marginea punții    
𝐷

= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
2𝑓

 𝐵
) 

 

C3  =  distanța de la centrul suprafeței AP la linia de plutire a navei, exprimată ca o 

fracţiune din pescajul corespunzător unghiului de înclinare  

 

𝐶3 = ( 


 𝐷

) × 0,26 + 0,30  0,50 < C3 < 0,83 

 

γ = densitatea specifică a apei, în (t/m3); 

 

V  = viteza laterală, în (m/s), care se va considera egală cu 2,57 (5 noduri); 

 

AP  = suprafața laterală proiectată, în (m2), a părții imersate a corpului navei; 
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r = distanța transversală, în (m), între planul diametral al navei și punctul de 

remorcare se va considera egală cu zero atunci când punctul de remorcare se 

află în planul diametral al navei; 

 

LS  = distanța longitudinală, în (m), de la perpendiculara pupa la punctul de 

remorcare; 

 

LPP  = lungimea între perpendiculare, în (m); 

 

 = unghiul de înclinare transversală; 

 

f  = bordul liber la mijlocul navei, în (m); 

 

B  = lăţimea teoretică a navei, în (m); 

 

h  = distanța în plan vertical, în (m), de la linia de plutire la punctul de remorcare; 

 

d  = pescajul mediu real, în (m). 

 

Punctul de remorcare este punctul în care forța de tracțiune exercitată de cablul de 

remorcare este aplicată navei. Punctul de remorcare poate fi un cârlig de remorcare, 

un ochet, o ureche de ghidare sau un accesoriu echivalent care deservește acestui scop. 

 

2.8.3 Brațul de înclinare transversală în cazul operațiunilor de escortare 

  

2.8.3.1 În scopul evaluării datelor de stabilitate în timpul operațiunilor de escortare, se 

consideră că nava este într-o poziție de echilibru determinată de acțiunea combinată a forțelor 

hidrodinamice care acționează asupra corpului navei și apendicelor sale, a forței de împingere 

a propulsorului și a forței de tracțiune exercitată de cablul de remorcare, așa cum se arată în 

figura 2.8-1. 

 

2.8.3.2  Pentru fiecare poziție de echilibru, forța de guvernare, forța de frânare, unghiul de 

înclinare transversală și brațul de înclinare transversală corespunzătoare trebuie să fie obținute 

din rezultatele probelor efectuate la scară reală, ale încercărilor pe model sau din simulări 

numerice, în conformitate cu o metodă considerată acceptabilă de către Administrație. 

 

2.8.3.3  Pentru fiecare condiție de încărcare pertinentă, evaluarea pozițiilor de echilibru se va 

efectua pentru intervalul aplicabil de viteze de escortare, în care se va lua în considerare viteza 

navei asistate prin apă.* 
________ 
*  Intervalul de viteze de escortare este de obicei de la 6 la 10 noduri. 

 

2.8.3.4 Pentru fiecare combinație relevantă de condiție de încărcare și viteză de escortare, 

brațul maxim de înclinare transversală va fi utilizat pentru evaluarea datelor privind stabilitatea. 

 

2.8.3.5 În scopul efectuării calculelor de stabilitate, brațul de înclinare transversală se va 

considera ca fiind constant. 
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Figura 2.8-1: Poziția de echilibru a remorcherului de escortă 

 

 

2.8.4 Criterii de stabilitate 

 

2.8.4.1 Pe lângă criteriile de stabilitate prevăzute în secțiunea 2.2 din partea A, sau criteriile 

de stabilitate echivalente prezentate în capitolul 4 din Notele explicative la Codul IS din 2008, 

în cazul în care caracteristicile navei fac imposibilă respectarea prevederilor secțiunii 2.2 din 

partea A, trebuie să fie respectate următoarele criterii de stabilitate. 

 

2.8.4.2 În cazul navelor care efectuează operațiuni de remorcare portuară, costieră sau în larg, 

aria A cuprinsă între curba brațului de redresare și curba brațului de înclinare transversală 

calculată în conformitate cu prevederile paragrafului 2.8.2.1 (brațul de înclinare transversală 

autodeclanșat), măsurată de la unghiul de înclinare transversală, e, până la unghiul 

corespunzător celei de-a doua intersectări, c, sau până la unghiul de inundare, f, luându-se în 

considerare valoarea mai mică dintre acestea, trebuie să fie mai mare decât aria B cuprinsă între 

curba brațului de înclinare transversală și curba brațului de redresare, măsurată de la unghiul  

= 0 până la unghiul de înclinare transversală e. 

 

unde: 

viteza prin apă a 

navei asistate 

Direcția relativă a curentului incident 

(observată de la bordul remorcherului de 

escortare) 

forța de guvernare 

forța de frânare 

forța transversală 

exercitată de cablul 

de remorcare 

forța exercitată de 

cablul de remorcare 

forța de împingere a 

propulsorului 

forța de împingere 

transversală forța hidrodinamică 

transversală 

forța hidrodinamică 

(exercitată asupra corpului 

navei și apendicelor sale) 

unghiul de derivă 
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e = unghiul corespunzător primei intersectări între curba brațului de înclinare 

transversală și curba brațului de redresare; 

f  = unghiul de inundare, așa cum a fost definit în paragraful 2.3.1.4 din partea A a 

prezentului Cod. Deschiderile care trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de 

închidere etanșă la intemperii conform prevederilor Convenției internaționale 

din 1966 asupra liniilor de încărcare, dar care, din motive operaționale, trebuie 

să rămână deschise, vor fi luate în considerare în calculul de stabilitate ca puncte 

de inundare; 

c = unghiul corespunzător celei de-a doua intersectări între curba brațului de 

înclinare transversală și curba brațului de redresare. 

 

2.8.4.3 În cazul navelor care efectuează operațiuni de remorcare portuară, costieră sau în larg, 

prima intersectare între curba brațului de redresare și curba brațului de înclinare transversală 

calculată în conformitate cu prevederile paragrafului 2.8.2.2 (brațul de înclinare transversală 

datorat navei remorcate), trebuie să se producă la un unghi de înclinare transversală mai mic 

decât unghiul de inundare, f. 

 

2.8.4.4 În cazul navelor care efectuează operațiuni de escortare, brațul maxim de înclinare 

transversală determinat în conformitate cu prevederile paragrafului 2.8.3 trebuie să satisfacă  

următoarele criterii: 

.1 Aria A > 1,25 × Aria B 

.2 Aria C > 1,40 × Aria D; și 

.3 e < 15 grade, 

 

unde:  

Aria A = Aria delimitată de curba brațului de redresare, măsurată de la 

unghiul de înclinare transversală e până la un unghi de înclinare 

transversală de 20 grade (a se vedea figura 2.8-2); 

Aria B = Aria delimitată de curba brațului de înclinare transversală, 

măsurată de la unghiul de înclinare transversală e până la un unghi 

de înclinare transversală de 20 grade (a se vedea figura 2.8-2); 

Aria C = Aria delimitată de curba brațului de redresare, măsurată de la 

unghiul zero de înclinare transversală ( = 0) până la unghiul d (a 

se vedea figura 2.8-3); 

Aria D = Aria delimitată de curba brațului de înclinare transversală, 

măsurată de la unghiul zero de înclinare transversală ( = 0) până 

la unghiul de înclinare transversală d (a se vedea figura 2.8-3); 

e  = Unghiul de înclinare transversală în poziție de echilibru care 

corespunde primei intersectări între curba brațului de înclinare 

transversală și curba brațului de redresare; 

d  = Unghiul de înclinare transversală care corespunde celei de-a doua 

intersectări între curba brațului de înclinare transversală și curba 

brațului de redresare sau unghiul de inundare sau unghiul de 40 

grade, luându-se în considerare valoarea mai mică dintre acestea. 

 

Figura 2.8-2   Ariile A și B              Figura 2.8-3   Ariile C și D 
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2.8.5 Măsuri de precauție constructive împotriva răsturnării navei  

 

2.8.5.1 Accesul la încăperea mașinilor, cu excepția gurilor de acces pentru caz de urgență și a 

gurilor de acces pentru înlăturarea echipamentului, se va face, pe cât este posibil, din teugă. 

Orice acces la încăperea mașinilor dinspre puntea de marfă expusă va fi prevăzut cu două 

închideri etanșe la intemperii, dacă este posibil în practică. Accesul la încăperile aflate sub 

puntea de marfă expusă se va face, de preferință, dintr-un loc situat în interiorul sau deasupra 

punții suprastructurii. 

 

2.8.5.2 Suprafața sabordurilor de evacuare din parapetele punții de marfă va respecta cel puțin 

cerințele aplicabile din regula 24 din Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de 

încărcare sau Protocolul din 1988 referitor la aceasta, astfel cum a fost modificat. O atenție 

deosebită va fi acordată amplasării sabordurilor de evacuare pentru a asigura cea mai eficientă 

drenare a apei acumulate pe puntea de lucru și în nișele de la extremitatea pupa a teugii. La 

navele care operează în zone unde este probabil să apară depuneri de gheață, nu vor fi prevăzuți 

voleți oscilanți la sabordurile de evacuare. 

 

2.8.5.3 O navă care efectuează operaţiuni de remorcare trebuie să fie prevăzută cu mijloace 

pentru eliberarea rapidă a cablului de remorcare.* 

________ 
* Navele prevăzute cu sisteme cu vinci de remorcare trebuie, de asemenea, să fie prevăzute cu 

mijloace pentru eliberare rapidă. 

  

2.8.6 Proceduri operaționale pentru evitarea răsturnării navei  

 

2.8.6.1 Dispunerea încărcăturii stivuite pe punte trebuie să fie astfel încât să se evite orice 

obturare a sabordurilor de evacuare sau orice deplasare bruscă a încărcăturii pe punte. 

Încărcătura de pe punte, dacă există, nu trebuie să interfereze cu mișcarea cablului de remorcare. 

 

2.8.6.2 Un bord liber minim la pupa de cel puțin 0,005×LLL va fi menținut în toate condițiile 

de operare. 
 

2.9 Nave care efectuează operațiuni de ridicare 

 

braț de redresare braț de redresare 

braț de redresare braț de redresare 

braț de înclinare 

transversală 

braț de înclinare 

transversală 

braț de înclinare 

transversală 

braț de înclinare 

transversală 

e 20[grade] 

e 20[grade] d 

d 
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2.9.1 Aplicare 

 

2.9.1.1 Prevederile de mai jos se aplică navelor a căror chilă este pusă sau care se află într-un 

stadiu similar de construcție* la 1 ianuarie 2020 sau după această dată, care efectuează 

operațiuni de ridicare, precum și navelor transformate pentru a efectua operațiuni de ridicare 

după această dată. 

________ 
* Un stadiu similar de construcție înseamnă stadiul în care: 

.1 începe construcția identificabilă cu o anumită navă; și  

.2 a început asamblarea navei respective, cuprinzând cel puţin 50 tone sau 1% din masa 
estimată a tuturor materialelor de structură, luându-se în considerare valoarea mai mică 

dintre acestea. 

 

2.9.1.2 Prevederile prezentei secțiuni trebuie să se aplice operațiunilor care implică ridicarea 

structurilor proprii ale navei sau operațiunilor de ridicare în care momentul maxim de înclinare 

transversală datorat ridicării este mai mare decât cel obţinut cu următoarea formulă: 

𝑀𝐿 = 0,67 ∙ ∆ ∙ 𝐺𝑀 ∙ (
𝑓

𝐵
) , 

unde: 

 

ML = valoarea de prag pentru momentul de înclinare transversală, în (t∙m), 

indus de (echipamentul de ridicare și) sarcina echipamentului de 

ridicare; 

GM = înălțimea metacentrică inițială, în (m), cu corecția care ține cont de 

efectul suprafețelor libere, inclusiv efectul (echipamentului de ridicare 

și) sarcinii echipamentului de ridicare; 

f = bordul liber minim, în (m), măsurat de la partea superioară a punții 

expuse la intemperii până la linia de plutire; 

B = lățimea teoretică a navei, în (m); și 

 = deplasamentul navei, inclusiv sarcina ridicată, în (t). 

Prevederile prezentei secțiuni se aplică, de asemenea, navelor care efectuează operațiuni de 

ridicare în care nu este indus vreun moment de înclinare transversală și mărirea înălțimii 

centrului de greutate al navei (VCG) datorită greutății ridicate este mai mare de 1%. 

 

Calculele trebuie să fie efectuate pentru cele mai nefavorabile condiții de încărcare pentru care 

trebuie să fie utilizat echipamentul de ridicare. 

 

2.9.1.3 În sensul prezentei secțiuni, apele care nu sunt expuse sunt acele ape în care impactul 

mediului înconjurător asupra operațiunii de ridicare este neglijabil. În caz contrar, se consideră 

că apele sunt expuse. În general, apele care nu sunt expuse sunt întinderi calme de apă, și anume 

estuare, rade, golfuri, lagune etc.; în care calea vântului* este mai mică sau egală cu 6 mile 

marine. 

________ 
* Calea vântului se referă la distanţa orizontală pe care bate vântul deasupra apei, în linie dreaptă, 

fără să întâlnească obstacole. 

 

2.9.2 Sarcina și poziția pe verticală a centrului de greutate pentru diferite tipuri de 

operațiuni de ridicare 
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2.9.2.1 În operațiunile de ridicare care sunt efectuate cu un dispozitiv de ridicare constând 

dintr-o macara, bigă de marfă, bigă improvizată, un cadru sub formă de A sau un dispozitiv de 

ridicare echivalent: 

.1 valoarea sarcinii verticale (PL) va fi sarcina statică maximă admisibilă la o 

anumită rază de acțiune a dispozitivului de ridicare; 

.2 distanța transversală (y) este distanța transversală între punctul în care sarcina 

verticală este aplicată dispozitivului de ridicare și planul diametral al navei în 

poziție dreaptă; 

.3 înălțimea verticală a sarcinii (KGsarcina) este considerată ca distanța în plan 

vertical de la punctul în care sarcina verticală este aplicată dispozitivului de 

ridicare până la linia de bază a navei în poziție dreaptă; și 

.4 schimbarea poziției centrului de greutate al dispozitivului(lor) de ridicare trebuie 

să fie luată în considerare. 

 

2.9.2.2 În operațiunile de ridicare care nu sunt efectuate cu un dispozitiv de ridicare constând 

dintr-o macara, bigă de marfă, bigă improvizată, un cadru în formă de A sau un dispozitiv de 

ridicare echivalent, și care implică ridicarea obiectelor imersate total sau parțial folosind role 

sau puncte fixe de la nivelul punții sau din apropierea unui nivel de punte: 

.1 valoarea sarcinii verticale (PL) va fi forța de ținere a frânei vinciului; 

.2 distanţa transversală (y) este distanţa transversală dintre punctul în care sarcina 

verticală este aplicată navei și planul diametral al navei în poziție dreaptă; și 

.3 înălțimea verticală a sarcinii (KGsarcina) este considerată ca distanța verticală 

măsurată de la punctul în care sarcina verticală este aplicată navei până la linia 

de bază a navei în poziţie dreaptă. 

 

2.9.3 Criterii de stabilitate 

 

2.9.3.1  Criteriile de stabilitate din această secțiune sau criteriile conținute în paragrafele 2.9.4, 

2.9.5 sau 2.9.7, după caz, trebuie să fie respectate pentru toate condițiile de încărcare prevăzute 

pentru operațiunile de ridicare cu dispozitivul de ridicare și sarcina sa aflate în cele mai 

nefavorabile poziții. În sensul acestei secțiuni, dispozitivul de ridicare și sarcina (sarcinile) sale 

și centrul lor de greutate (COG) trebuie să fie incluse în calculul deplasamentului și centrului 

de greutate al navei, caz în care nu se aplică niciun moment de înclinare transversală extern/braț 

de înclinare transversală extern. 

 

2.9.3.2  Toate condițiile de încărcare utilizate în timpul operațiunilor de ridicare trebuie să 

respecte criteriile de stabilitate indicate în secțiunile 2.2 și 2.3 din partea A. În cazul în care 

caracteristicile navei fac imposibilă respectarea prevederilor din secțiunea 2.2 din partea A, se 

vor aplica criteriile de stabilitate echivalente prevăzute în capitolul 4 din Notele explicative la 

Codul IS din 2008. În timpul operațiunilor de ridicare, astfel cum au fost definite în paragrafele 

de la 2.9.1, se vor aplica, de asemenea, următoarele criterii de stabilitate: 

.1 unghiul de înclinare transversală în poziție de echilibru, 1, nu trebuie să fie mai 

mare decât unghiul maxim de înclinare transversală statică pentru care 

dispozitivul de ridicare este proiectat și care a fost luat în considerare la 

aprobarea echipamentului de încărcare; 

.2 în timpul operațiunilor de ridicare în ape care nu sunt expuse, distanța minimă 

între nivelul apei și puntea continuă cea mai de sus care delimitează corpul navei 

etanș la apă, luând în considerare asieta și înclinarea transversală în orice poziție 

pe lungimea navei, nu trebuie să fie mai mică de 0,50 m; și 
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.3 în timpul operațiunilor de ridicare în ape expuse, bordul liber rezidual nu trebuie 

să fie mai mic de 1,00 m sau 75% din cea mai mare înălțime a valului 

semnificativ HS, în (m), înregistrată în timpul operațiunilor respective, luând în 

considerare valoarea cea mai mare dintre acestea. 

 

2.9.4 Operațiuni de ridicare efectuate în condiții de mediu și de operare care impun 

limitări  

 

2.9.4.1 Pentru operațiunile de ridicare efectuate în limitele definite în mod clar în paragraful 

2.9.4.1.1, criteriile de stabilitate intactă prevăzute la paragraful 2.9.4.1.2 pot fi aplicate în locul 

criteriilor indicate la paragraful 2.9.3. 

 

.1 Limitele condițiilor de mediu trebuie să specifice cel puțin următoarele 

elemente: 

 înălțimea maximă a valului semnificativ, HS; și 

 viteza maximă a vântului (1 minut continuu, la 10 m deasupra nivelului 

mării). 

Limitele condițiilor de operare trebuie să specifice cel puțin următoarele 

elemente: 

 durata maximă a ridicării; 

 limitări cu privire la viteza navei; și 

 limitări cu privire la traficul maritim/controlul traficului. 

 

.2 Următoarele criterii de stabilitate trebuie să se aplice atunci când sarcina ridicată 

este în cea mai nefavorabilă poziție: 

 

.1 colțul punții continue cea mai de sus, care delimitează corpul navei etanș 

la apă, nu trebuie să fie scufundat; 

 

.2 ARL > 1,4×AHL 

 

unde: 

ARL  = Aria de sub curba brațului de redresare net, corectată pentru a ține 

cont de momentul de înclinare datorat macaralei și de momentul 

de redresare produs de contrabalast, dacă este cazul, care se 

extinde de la unghiul de înclinare transversală în poziție de 

echilibru, φ1, până la unghiul de inundare, φF, unghiul de 

răsturnare a navei, φR, sau a doua intersectare a curbei brațului de 

redresare cu curba brațului de înclinare transversală datorită forței 

vântului, luând în considerare oricare dintre aceste valori care este 

mai mică, a se vedea figura 2.9-1; 

AHL  = Aria de sub curba brațului de înclinare transversală datorită forței 

vântului aplicată navei și sarcinii ridicate, la viteza maximă a 

vântului specificată la paragraful 2.9.4.1.1, a se vedea figura 2.9-

1. 
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Figura 2.9-1 – Criteriu de stabilitate în starea intactă în condiții de mediu și de operare 

care impun limitări 

 

.3 Aria de sub curba brațului de redresare net, cuprinsă între unghiul de înclinare 

transversală în poziție de echilibru, 1, până la unghiul de inundare, F, sau până 

la 20°, luându-se în considerare valoarea cea mai mică dintre acestea, trebuie să 

fie de cel puțin 0,03 m-rad. 

 

2.9.5 Pierderea bruscă a sarcinii din cârlig 

 

2.9.5.1 O navă, care efectuează o operațiune de ridicare și care utilizează contrabalastarea, 

trebuie să poată rezista la pierderea bruscă a sarcinii din cârlig, luând în considerare cel mai 

nefavorabil punct la care sarcina din cârlig poate fi aplicată navei (și anume atunci când 

momentul de înclinare transversală este cel mai mare). În acest scop, aria din bordul navei opus 

ridicării (Aria 2) trebuie să fie mai mare decât aria reziduală din bordul de ridicare (Aria 1), așa 

cum se indică în figura 2.9-2, în proporția dată mai jos: 

Aria 2 > 1,4 × Aria 1,   pentru operațiuni de ridicare în ape care sunt expuse. 

Aria 2 > 1,0 × Aria 1,   pentru operațiuni de ridicare în ape care nu sunt expuse. 

 

  
Figura 2.9-2 
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unde: 

GZ1 = curba brațului de redresare net (GZ) pentru condiția de dinainte de 

pierderea sarcinii din cârligul macaralei, corectată pentru a ține cont de 

momentul de înclinare transversală datorat macaralei și de momentul de 

redresare produs de contrabalast, dacă este cazul; 

GZ2 = curba brațului de redresare net (GZ) pentru condiția de după pierderea 

sarcinii din cârligul macaralei, corectată pentru a ține cont de momentul 

transversal produs de contrabalast, dacă este cazul; 

e2 = unghiul de echilibru static după pierderea sarcinii din cârligul macaralei; 

f = unghiul de inundare sau unghiul de înclinare transversală corespunzător 

celei de-a doua intersectări între curba brațului de înclinare transversală și 

curba brațului de redresare, luându-se în considerare valoarea cea mai mică 

dintre acestea; și 

 

Termenul ,,brațul de redresare net” înseamnă că la efectuarea calculului curbei GZ a 

fost inclusă poziția reală pe transversală a centrului de greutate al navei în funcție de 

unghiul de înclinare transversală. 

 

2.9.6 Metodă alternativă 

 

2.9.6.1 Criteriul de la paragraful 2.9.6 poate fi aplicat unei nave care efectuează o operațiune 

de ridicare, așa cum se indică la paragraful 2.9.1, ca o alternativă la criteriile din paragrafele 

2.9.3 până la 2.9.5, după caz. În sensul acestei secțiuni și a criteriilor de stabilitate indicate în 

paragraful 2.9.7, sarcina ridicată care determină înclinarea transversală a navei se interpretează, 

în scopul efectuării calculelor de stabilitate, ca un braț/moment de înclinare transversală care 

este aplicat pe curba brațului de redresare a navei. 

 

2.9.6.2 Momentul de înclinare transversală aplicat navei datorită unei ridicări și brațul 

corespunzător de înclinare transversală trebuie să fie calculate utilizând următoarele formule: 

 

HM = PL ∙ y ∙ cos 

 

HL = HM   

unde: 

HM = momentul de înclinare transversală, în (t∙m), datorat ridicării la unghiul 

; 

PL = sarcina verticală, în (t), la ridicare, așa cum s-a definit la 2.9.2.1.1; 

y = distanța transversală, în (m), la ridicare, așa cum s-a definit la 2.9.2.1.2; 

 = unghiul de înclinare transversală; 

HL = brațul de înclinare transversală, în (m), datorat ridicării la unghiul ; și 

 = deplasamentul, în (t), al navei, ținând cont de sarcina de ridicat. 

 

2.9.6.3 Pentru aplicarea criteriilor de la paragraful 2.9.7 care implică pierderea bruscă a 

sarcinii de ridicat în timp ce se utilizează contrabalast, brațele de înclinare transversală care țin 

cont de contrabalast trebuie să fie calculate cu ajutorul următoarelor formule: 

 

𝐶𝐻𝐿1 =
(𝑃𝐿 ∙  𝑦 − 𝐶𝐵𝑀) ∙  𝑐𝑜𝑠
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𝐶𝐵𝐻𝐿2 =
𝐶𝐵𝑀 ∙  𝑐𝑜𝑠

 − 𝑃𝐿
 

unde: 

CBM = momentul de înclinare, în (t∙m), datorat contrabalastului; 

𝐶𝐻𝐿1 = brațul de înclinare transversală combinat, în (m), datorat sarcinii de 

ridicat și momentului de înclinare transversală produs de contrabalast, la 

deplasamentul care corespunde navei împreună cu sarcina de ridicat; și 

𝐶𝐵𝐻𝐿2 = brațul de înclinare transversală, în metri, datorat momentului de înclinare 

transversală produs de contrabalast, la deplasamentul care corespunde 

navei fără sarcina de ridicat. 
 

2.9.6.4 Unghiul de înclinare transversală în poziție de echilibru e la care se face referire în 

paragraful 2.9.7 înseamnă unghiul corespunzător primei intersectări între curba brațului de 

redresare și curba brațului de înclinare transversală. 

 

2.9.7 Criterii de stabilitate alternative 

 

2.9.7.1 Pentru condițiile de încărcare prevăzute pentru operațiunea de ridicare, dar înainte de 

începerea operațiunii, trebuie îndeplinite criteriile de stabilitate prevăzute în secțiunile 2.2 și 

2.3 din partea A. În cazul în care caracteristicile navei fac imposibilă respectarea prevederilor 

secțiunii 2.2 din partea A, se vor aplica criteriile de stabilitate echivalente indicate în capitolul 

4 din Notele explicative la Codul IS din 2008. În timpul operațiunilor de ridicare, așa cum s-a 

stabilit la paragraful 2.9.1, se vor aplica următoarele criterii de stabilitate: 

 

.1 aria de redresare reziduală de sub curba brațului de redresare și de deasupra 

curbei brațului de înclinare transversală, dintre unghiul e și unghiul cel mai mic 

dintre 40° sau unghiul brațului de redresare rezidual maxim, nu trebuie să fie mai 

mică decât: 

0,080 m rad, dacă operațiunile de ridicare sunt efectuate în ape care sunt 

expuse; sau 

0,053 m rad, dacă operațiunile de ridicare sunt efectuate în ape care nu sunt 

expuse;  

 

.2 în plus, unghiul de echilibru nu va depăși cea mai mică valoare dintre 

următoarele unghiuri: 

.1 10 grade; 

.2 unghiul de imersiune a punții continue cea mai de sus care delimitează 

corpul navei etanș la apă; sau 

.3 valoarea admisibilă a înclinării longitudinale/transversale a dispozitivul de 

ridicare (datele vor fi obținute din valorile admisibile furnizate de 

producător pentru deviația laterală și deviația radială ale cârligului 

dispozitivului de ridicare). 

 

2.9.7.2 O navă care efectuează o operațiune de ridicare și care utilizează contrabalastarea 

trebuie să poată rezista la pierderea bruscă a sarcinii din cârlig, luând în considerare cel mai 

nefavorabil punct la care sarcina din cârlig poate fi aplicată navei (și anume atunci când 

momentul de înclinare transversală este cel mai mare). În acest scop, aria din bordul navei opus 

ridicării (Aria 2) așa cum se indică în figura 2.9-3 trebuie să fie mai mare decât aria reziduală 

din bordul în care se face ridicarea (Aria 1), așa cum se indică în figura 2.9-3, conform formulei 

de mai jos: 
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Aria 2 -  Aria 1 > K, 

unde: 

 

K = 0,037 m rad, pentru o operațiune de ridicare în ape care sunt expuse; și 

 

K = 0,0 m rad, pentru o operațiune de ridicare în ape care nu sunt expuse. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9-3 

 

GZ1 = Curba brațului de redresare la deplasamentul care corespunde navei fără 

sarcină în cârlig; 

GZ2 = Curba brațului de redresare la deplasamentul care corespunde navei cu 

sarcină în cârlig; 

Aria 2 = Aria reziduală între GZ1 și CBHL2 până la unghiul cel mai mic dintre 

unghiul de inundare sau unghiul corespunzător celei de-a doua 

intersectare a GZ2 și CBHL2; 

Aria 1 = Aria reziduală sub GZ1 și deasupra CBHL2 până la unghiul e. 

 

2.9.8 Încercări pe model sau calcule directe 

 

2.9.8.1  Încercări pe model sau calcule directe, efectuate în conformitate cu o metodologie 

considerată acceptabilă de către Administrație, care demonstrează flotabilitatea navei după 

pierderea bruscă a sarcinii din cârlig, pot fi acceptate ca o alternativă la conformitatea cu 

cerințele prevăzute la paragraful 2.9.5 sau 2.9.7.2, cu condiția ca: 

 

Brațul de redresare 

Unghiul de echilibru static 

determinat de combinarea 

momentelor de înclinare transversală 

datorate sarcinii din cârlig și 

contrabalastului 

Aria 1 

Aria 2 

Unghiul de înclinare 

transversală 
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.1 efectele vântului și valurilor să fie luate în considerare; și 

 

.2 amplitudinea dinamică maximă de ruliu a navei după pierderea sarcinii să nu 

cauzeze imersiunea deschiderilor neprotejate. 

 

2.9.9 Proceduri operaționale pentru evitarea răsturnării navei 

 

2.9.9.1 Navele trebuie să evite condițiile de ruliu de rezonanță atunci când efectuează 

operațiuni de ridicare.” 
 

Capitolul 3 - Instrucțiuni pentru pregătirea informației asupra stabilității 

 

3.4 Condiţii standard de încărcare ce vor fi examinate 

 

3.4.1 Condiţii de încărcare  

 

6 Următoarele noi paragrafe, de la 3.4.1.7 până la 3.4.1.10, se inserează după paragraful 3.4.1.6 

existent: 

 

,,3.4.1.7  Pentru o navă care efectuează operaţiuni de manevrare a ancorei, condiţiile standard 

de încărcare vor fi următoarele, în plus faţă de condițiile standard de încărcare pentru o navă de 

marfă prevăzute la paragraful 3.4.1.2: 

.1 condiția de încărcare de serviciu la pescajul maxim la care operațiunile de 

manevrare a ancorei pot avea loc cu brațe de înclinare transversală așa cum s-a 

indicat la paragraful 2.7.2, pentru tracțiunea prin cablu de care nava este capabilă 

cu un minim de combustibil și provizii de 67%, în care sunt respectate toate 

criteriile de stabilitate relevante indicate în paragraful 2.7.4; 

.2 condiția de încărcare de serviciu la pescajul minim la care operațiunile de 

manevrare a ancorei pot avea loc cu brațe de înclinare transversală așa cum s-a 

indicat la paragraful 2.7.2, pentru tracțiunea prin cablu de care nava este capabilă 

cu 10% din provizii și combustibil, în care sunt respectate toate criteriile de 

stabilitate relevante indicate în paragraful 2.7.4. 

 

3.4.1.8 Pentru o navă care efectuează operaţiuni de remorcare portuară, costieră sau în larg 

și/sau de escortare, următoarele condiții de încărcare vor fi incluse în plus faţă de condițiile 

standard de încărcare pentru o navă de marfă prevăzute la paragraful 3.4.1.2: 

.1 pescajul maxim de operare la care sunt efectuate operațiunile de remorcare sau 

escortare, luând în considerare încărcătura completă de provizii şi combustibil; 

.2 pescajul minim de operare la care sunt efectuate operațiunile de remorcare sau 

de escortare, luând în considerare 10% din provizii și combustibil; și 

.3 condiția intermediară, luând în considerare 50% din provizii și combustibil. 

 

3.4.1.9 Pentru navele care efectuează operaţiuni de ridicare, condițiile de încărcare care 

reflectă limitările operaționale impuse navei în timpul efectuării operaţiunilor de ridicare 

trebuie să fie incluse în manualul privind stabilitatea navei. Utilizarea contrabalastului, dacă 

este cazul, trebuie să fie documentată în mod clar și trebuie să fie demonstrat faptul că nava își 

menține o stabilitate suficientă în caz de pierdere bruscă a sarcinii din cârlig. 

 

3.4.1.10  Criteriile enunțate în paragrafele 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5 sau 2.9.7, după caz, trebuie să fie 

îndeplinite pentru toate condițiile de încărcare prevăzute pentru ridicare și cu sarcina din cârlig 

în poziţiile cele mai nefavorabile. Pentru fiecare condiție de încărcare trebuie să se țină cont de 
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centrul de greutate și greutatea sarcinii ce va fi ridicată, de dispozitivul de ridicare, precum şi 

de contrabalast, dacă este cazul. Cea mai nefavorabilă poziţie poate fi obţinută din diagrama de 

încărcare şi este aleasă în poziţia în care totalul momentului transversal şi vertical este cel mai 

mare. Condiţiile suplimentare de încărcare, corespunzătoare diferitelor poziţii ale brațului 

macaralei şi contrabalastării la diferite niveluri de umplere (dacă este cazul) pot necesita 

verificarea.” 

 

3.4.2 Ipoteze pentru calcularea condițiilor de încărcare 

 

7 În paragraful 3.4.2.3, se inserează următoarea frază la sfârșit: 

 

,,Dacă o navă operează în zone în care este probabil să apară acumularea de gheaţă, corecția 

pentru acoperirea cu gheață va fi făcută în conformitate cu dispozițiile capitolului 6 

(Consideraţii cu privire la acoperirea cu gheaţă).” 

 

8 Subparagraful 3.4.2.7.5 se șterge. 

 

9 Subparagraful 3.4.2.8.2 se șterge, iar subparagrafele rămase sunt renumerotate în consecință. 

 

10 Următoarele noi paragrafe, de la 3.4.2.9 până la 3.4.2.11, se adaugă după cum urmează: 

 

,,3.4.2.9  Pentru navele care efectuează operațiuni de remorcare portuară, costieră sau în larg, 

de remorcare de escortă, operațiuni de manevrare a ancorei sau de ridicare, atunci când se vor 

calcula condiţiile de încărcare, se va ţine cont de greutatea prevăzută a încărcăturii de pe punte 

şi de sub punte, de lanțul din puțuri, de tipul prevăzut de cablu sau de parâmă de pe tamburul 

de stocare și de cablul de pe vinciuri. 

 

3.4.2.10  Pentru navele care efectuează operațiuni de manevrare a ancorei, conformitatea cu 

criteriile corespunzătoare de stabilitate se va face pentru fiecare set de pini de ghidare și 

tensiunile admisibile ale cablului asociate, incluzând orice element fizic sau dispozitiv care 

poate restricţiona mişcarea cablului. 

 

3.4.2.11  Pentru navele care efectuează operațiuni de manevrare a ancorei, condițiile de 

încărcare de referință din paragraful 3.4.1.8 trebuie să îndeplinească criteriile de stabilitate 

prevăzute la paragraful 2.7.4 atunci când se aplică tensiunea nominală Fd, pentru setul de pini 

de ghidare situat cel mai aproape de planul diametral al navei, ca valoare minimă pentru unghiul 

α cel mai mic egal cu 5 grade.” 

 

3.5 Calculul curbelor de stabilitate 

 

11 Următoarea nouă secțiune 3.5.4 se adaugă după secțiunea 3.5.3 existentă: 

 

,,3.5.4 Calculul curbelor de stabilitate pentru navele care efectuează operațiuni de 

manevrare a ancorei cărora li se aplică prevederile secțiunii 2.7 

 

3.5.4.1 Curbele (sau tabelele) tensiunilor admisibile în funcție de KG (sau GM) admisibil vor 

fi prevăzute pentru valorile pescajului (sau deplasamentului) și valorile asietei aplicabile în 

timpul operațiunilor planificate de manevrare a ancorei. Aceste curbe (sau tabele) trebuie să fie 

elaborate ținând seama de următoarele ipoteze: 

.1 KG maxim admisibil indicat în manualul privind stabilitatea navei aprobat; 

.2 trebuie să fie incluse informații privind curba sau tabelul tensiunilor admisibile 

pentru fiecare set de pini de ghidare a cablului, incluzând orice element fizic sau 



22 

 

dispozitiv care poate restricţiona mişcarea cablului, în funcție de curba limită de 

stabilitate; 

.3 atunci când este de dorit, pentru fiecare condiție de încărcare specifică va fi 

prevăzută o curbă sau un tabel cu tensiuni admisibile; 

.4  pescajul (sau deplasamentul), asieta şi KG (sau GM) ce vor fi luate în 

considerare sunt acelea care au existat înainte de aplicarea tensiunii; și 

.5  dacă tablele sunt împărțite pentru a desemna zonele de operare, de prudenţă şi 

de oprire a operațiunii, așa cum se menţionează în paragraful 3.8.2 (reprezentate 

prin utilizarea codurilor de culoare ,,Verde”, ,,Galben” sau ,,Portocaliu” şi 

respectiv ,,Roşu”), unghiurile limită asociate cu caracteristicile fizice ale pupei 

navei, incluzând rola de ghidare, pot fi utilizate pentru definirea limitelor dintre 

zonele de operare şi de prudenţă (limita verde/galben) şi dintre zonele de 

prudenţă şi cele de oprire a operațiunii (limita galben/roşu).” 

 

3.6 Manualul privind stabilitatea navei 

 

12 Următoarele noi paragrafe de la 3.6.3 până la 3.6.5 se introduc după paragraful 3.6.2 existent: 

 

,,3.6.3 Manualul privind stabilitatea pentru navele care efectuează operațiuni de manevrare a 

ancorei trebuie să conțină informații suplimentare privind: 

.1 tracțiunea maximă la punct fix, capacitatea de tracţiune a vinciului şi forța de 

ținere a frânei vinciului; 

.2 o descriere detaliată a instalației de manevrare a ancorei, de exemplu amplasarea 

punctului de fixare a cablului, tipul şi amplasarea pinilor de ghidare a cablului, 

rola de ghidare pupa, toate punctele sau elementele în care se aplică tensiune 

asupra navei; 

.3 identificarea deschiderilor prin care se poate produce o inundare critică; 

.4 indicații privind tensiunile admisibile pentru fiecare mod de operare și pentru 

fiecare set de pini de ghidare a cablului, incluzând orice element fizic sau 

dispozitiv care poate restricţiona mişcarea cablului, în funcție de toate criteriile 

relevante de stabilitate; și 

.5 recomandări privind utilizarea sistemelor de reducere a ruliului. 

 

3.6.4 Manualul privind stabilitatea pentru navele care efectuează operațiuni de remorcare 

portuară, costieră sau în larg și/sau operațiuni de escortare trebuie să conțină informații 

suplimentare privind: 

.1 tracțiunea maximă la punct fix; 

.2 detalii cu privire la instalația de remorcare, inclusiv amplasarea și tipul 

punctului/punctelor de remorcare, cum ar fi cârlig de remorcare, ochet, ureche 

de ghidare sau orice alt punct destinat acestui scop; 

.3 identificarea deschiderilor prin care se poate produce o inundare periculoasă; 

.4 recomandări privind utilizarea sistemelor de reducere a ruliului; 

.5 în cazul în care în greutatea navei goale sunt incluse cabluri etc., trebuie să fie 

date indicații clare cu privire la cantitatea și dimensiunile lor; 

.6 pescajul maxim și minim pentru operațiunile de remorcare și de escortare; 

.7 instrucțiuni cu privire la utilizarea dispozitivului de eliberare rapidă; și 
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.8 pentru navele care efectuează operațiuni de escortare, următoarele informații 

suplimentare de operare trebuie să fie incluse: 

.1 un tabel cu limitele admisibile ale unghiului de înclinare transversală în 

conformitate cu criteriile incluse în paragraful 2.7.3.4, în funcție de 

condițiile de încărcare și viteza de escortare; și 

.2 instrucțiuni cu privire la mijloacele disponibile de limitare a unghiului de 

înclinare transversală astfel încât să nu depășească limitele admisibile. 

 

3.6.5 Pentru navele care efectuează operațiuni de ridicare, cărora li se aplică prevederile 

secțiunii 2.9, trebuie să fie inclusă o documentație suplimentară în manualul privind stabilitatea: 

.1 momentul maxim de înclinare transversală pentru fiecare direcție de 

ridicare/înclinare, în funcție de momentul de înclinare transversală datorat 

contrabalastului, dacă este utilizat, de pescaj și de înălțimea centrului de greutate;  

.2 dacă se utilizează contrabalast fix, trebuie să fie incluse următoarele informații: 

.1 greutatea contrabalastului fix; și 

.2 centrul de greutate (LCG, TCG, VCG) al contrabalastului fix; 

.3 condițiile de încărcare pentru intervalul de pescaje în care se pot efectua 

operațiuni de ridicare cu sarcina maximă verticală de ridicat. Dacă este cazul, 

curbele brațului de redresare de dinaintea căderii sarcinii şi după aceasta, trebuie 

să fie prezentate pentru fiecare condiție de încărcare; 

.4 limitările privind operarea macaralei, inclusiv unghiurile de înclinare 

transversală admisibile, dacă sunt furnizate; 

.5 limitări operaționale, cum ar fi: 

.1 sarcina maximă de lucru în siguranță (SWL); 

.2 raza maximă de operare a tuturor bigilor și dispozitivelor de ridicare; 

.3 momentul maxim de încărcare; și 

.4 condițiile de mediu care afectează stabilitatea navei; 

.6 instrucțiuni cu privire la operarea normală a macaralei, inclusiv acelea pentru 

utilizarea contrabalastului; 

.7 instrucțiuni cum ar fi procedurile de balastare/debalastare pentru redresarea 

navei ca urmare a unei căderi accidentale a sarcinii; 

.8 identificarea deschiderilor prin care se poate produce o inundare critică; 

.9 recomandări cu privire la utilizarea sistemelor de reducere a ruliului; 

.10 schiţa macaralei indicând greutatea şi centrul de greutate, inclusiv limitările 

privind asieta/înclinarea transversală stabilite de fabricantul macaralei; 

.11 o diagramă de încărcare a macaralei care să indice reducerile de putere adecvate 

în funcție de înălțimea valului; 

.12 diagrama de încărcare pentru operațiunile de ridicare care acoperă intervalul de 

pescaje de operare asociate cu ridicarea și conținând un centralizator al 

rezultatelor calculului de stabilitate; 

.13 un manual cu specificațiile macaralei, furnizat de producător, trebuie să fie 

prezentat separat în scop informativ; 
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.14 sarcina dispozitivului de ridicare, raza, tabelul cu limitele unghiului brațului 

macaralei, inclusiv indicarea limitelor unghiurilor de deviație radială și laterală 

ale cârligului dispozitivului de ridicare, precum și limitele intervalelor de 

unghiuri de girație în raport cu axa longitudinală a navei; 

.15 un tabel cu asieta și înclinarea transversală a navei în raport cu sarcina, raza, 

unghiul de girație și limitele acestui unghi, precum şi limitele deviației radiale și 

deviației laterale ale cârligului dispozitivului de ridicare; 

.16 procedurile pentru calcularea unghiurilor de deviație radială și laterală ale 

cârligului dispozitivului de ridicare și VCG navei cu sarcina aplicată; 

.17 date corespunzătoare cu privire la sistemul pentru indicarea momentului datorat 

sarcinii, precum şi parametrii incluşi în acest sistem, dacă sistemul este instalat; 

.18 dacă deviațiile radiale şi laterale ale cârligului dispozitivului de ridicare (macara) 

dictează unghiul maxim de echilibru al navei, manualul privind stabilitatea 

trebuie să includă o notă indicând dispozitivul de ridicare ca factor de limitare a 

stabilităţii în timpul operaţiunilor de ridicare; și 

.19 informații privind instalarea de pontoane de stabilitate în scopul facilitării 

operațiunii de ridicare, dacă sunt prevăzute. 

 

Informațiile menționate la subparagrafele de la .2 până la .19 de mai sus pot fi incluse 

în alte documente specifice navei disponibile la bord. În acest caz, o referire la aceste 

documente trebuie să fie inclusă în manualul privind stabilitatea.” 

 

și, în consecință, paragrafele 3.6.3, 3.6.4 și 3.6.5 existente se renumerotează ca paragrafele 3.6.6, 3.6.7 

și respectiv 3.6.8. 

 

3.8 Manuale de exploatare pentru anumite nave 

 

13 Următoarele noi secțiuni 3.8 și 3.9 se introduc după secțiunea 3.7 existentă: 

 

,,3.8 Manuale de operare și planificare pentru navele care efectuează operațiuni de 

manevrare a ancorei cărora li se aplică prevederile secțiunii 2.7: 

 

3.8.1 În scopul de a oferi suport comandantului navei, un manual de operare şi planificare, 

care conține linii directoare pentru planificarea și realizarea operațiunilor specifice, trebuie să 

existe la bordul navei. Aceste linii directoare trebuie să conțină suficiente informații pentru a 

permite comandantului navei să planifice și să opereze nava în conformitate cu prevederile 

aplicabile din prezentul Cod. Următoarele informații trebuie să fie incluse după caz:  

.1 instalațiile de manevrare a ancorei, inclusiv: 

- descrierea detaliată a dispunerii echipamentului de punte pentru 

manevrarea ancorei (vinciuri, stope de cablu, pini de ghidare a cablului 

etc.); 

- dispunerea tipică a încărcăturii pe punte (ancore, cabluri, lanțuri etc.); 

- puțuri de lanț utilizate pentru desfășurarea acostării; 

-  vinci pentru manevrarea ancorei/remorcare;   

- vinciuri pentru manevrare obiecte grele; 

- rola de ghidare pupa, inclusiv limitele laterale de la ambele extremități; 
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- dispozitive de ridicare, dacă există şi dacă acestea constituie o restricție 

fizică în conformitate cu paragraful 3.4.2.10; și 

- traseele tipice ale cablurilor între vinciuri şi rola de ghidare pupa, indicând 

zonele limită; și 

.2 informații detaliate privind tensiunile admisibile, curbele limită de stabilitate, 

precum și recomandările pentru calculul condițiilor de încărcare ale navei, 

inclusiv exemple de calcul. 

 

3.8.2 Un plan de operare trebuie să fie aprobat de către comandantul navei şi o copie trebuie 

să fie arhivată într-un loc situat la distanţă, înainte de începerea operării. Liniile directoare și 

procedurile care trebuie să fie urmate pentru a stabili un plan de operare pas cu pas pentru o 

anumită operațiune trebuie să conțină instrucțiuni pentru: 

.1 identificarea și calcularea condițiilor de încărcare pentru toate etapele relevante 

de operare ținând seama de consumul prevăzut de combustibil și provizii, de 

modificări ale sarcinii pe punte, de efectele desfășurării sau recuperării cablului 

pe vinciuri și în puțuri de lanț; 

.2 planificarea operațiunilor de balastare; 

.3 definirea celei mai favorabile secvenţe de consum şi identificarea celor mai 

costisitoare situaţii; 

.4 identificarea posibilităţii sau interzicerii utilizării sistemelor de reducere a 

ruliului în toate etapele operaționale; 

.5 operarea cu puţuri de lanţ deschise, și anume condiții suplimentare de încărcare 

în cazul unei umpleri asimetrice sau alte măsuri care trebuie luate pentru a reduce 

riscul de inundaţie; 

.6 obţinerea celor mai recente prognoze meteorologice și determinarea condițiilor 

de mediu pentru efectuarea operațiunilor de manevrare a ancorei; 

.7 utilizarea curbelor limită de stabilitate și a tensiunilor prevăzute; 

.8 definirea limitelor de oprire a operațiunii: 

.a tensiunile admisibile și sectoarele de operare pentru unghiul ; 

.b unghiurile de înclinare transversală în conformitate cu criteriile de 

stabilitate; și 

.c condițiile de mediu; 

.9 implementarea și definirea procedurilor corective și de urgență; 

.10 definirea: 

.a unei zone de operare în care se desfășoară operațiuni normale până la 

tensiunea admisibilă (și anume zona ,,Verde”); 

.b unei zone de prudenţă (și anume zona ,,Galbenă” sau zona ,,Portocalie”) 

în care operațiunile pot fi reduse sau întrerupte pentru a evalua opțiunile 

navei de revenire la zona de operare sau zona Verde: unghiul zonei de 

prudenţă nu va fi mai mic de 10 grade, în afară de cazul în care în tabelul 

3.8.3 se specifică altfel; și 

.c unei ,,Zone de oprire a operațiunii” (denumită zona ,,Roșie”), în care 

operațiunea trebuie oprită și unde, în condiţii normale de operare, limita 

galben/roşu nu va depăși 45 grade sau punctul la care cablul se ridică 

deasupra punții. În orice caz, se va acorda atenția cuvenită operațiunilor 
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diferite de operaţiunile convenţionale de manevrare a ancorei unde 

operațiunea planificată asigură siguranța navei; și 

.11 exemple de prezentare a tensiunilor admisibile sunt date în anexa 3 la partea B. 

 

3.8.3 Tabelul de mai jos are scopul de a facilita definirea tensiunilor admisibile și a zonelor 

în funcție de disponibilitatea monitorizării tensiunii și a unui calculator de stabilitate la bord. 

 

Tabelul 3.8.3 

 

Disponibilitatea 

monitorizării 

tensiunii și a unui 

calculator de 

stabilitate la bord 

Monitorizarea 

tensiunii nu este 

disponibilă 

Monitorizarea 

tensiunii este 

disponibilă, dar nu 

este disponibil un 

calculator de 

stabilitate 

Sunt disponibile 

atât monitorizarea 

tensiunii cât și 

calculatorul de 

stabilitate 

Tensiunea 

admisibilă, Fp 

Tensiunea maximă 

de proiectare a 

parâmei, Fp, în zona 

de operare 

Fp așa cum este 

descrisă în Manualul 

privind stabilitatea, 

instrucțiuni de 

planificare 

operațională sau 

planul specific de 

operare 

Fp calculat cu 

calculatorul de 

stabilitate pentru 

condiția reală de 

încărcare. 

Tabel cu valorile 

admisibile 
Primul unghi  va fi 

egal cu 5°. Singura 

tensiune admisibilă 

este tensiunea 

nominală maximă a 

cablului Fd. Cifrele 

date în tabel vor fi 

Fd pentru unghiul α 

pentru care Fp ≥ Fd. 

Zona de prudenţă va 

include pozițiile în 

care Fd > Fp ≥ forța 

maximă de tracțiune 

a vinciului asupra 

cablului. Zona de 

oprire a operațiunii 

este orice altă 

poziție  unde Fp < 

forța maximă de 

tracțiune a vinciului 

asupra cablului. 

Dacă aceste criterii 

nu sunt respectate la 

unghiul α = 5°, 

manevrarea ancorei 

nu se va efectua fără 

modificarea 

vinciului. 

Pot fi stabilite tabele 

pentru diferite valori 

ale pescajului, 

asietei, KG sau GM, 

sau pentru condiții 

specifice de 

încărcare 

predefinite. Valorile 

din tabel se vor 

încadra în intervalul 

de la =0 până la 

= 90º. Un tabel 

trebuie să indice Fp 

în poziții critice și 

tabelul va fi furnizat 

pentru fiecare set de 

pini de ghidare a 

cablului. 

Tabelele sau curbele 

prevăzute în 

manualul privind 

stabilitatea pot fi 

utilizate în cazul în 

care Fp, de pe 

întreaga zonă de 

operare nespecifică, 

depăşeşte tensiunea 

maximă anticipată a 

cablului; în caz 

contrar, trebuie să fie 

stabilite tabele sau 

curbe pentru condiția 

de încărcare 

reală. 
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Disponibilitatea 

monitorizării 

tensiunii și a unui 

calculator de 

stabilitate la bord 

Monitorizarea 

tensiunii nu este 

disponibilă 

Monitorizarea 

tensiunii este 

disponibilă, dar nu 

este disponibil un 

calculator de 

stabilitate 

Sunt disponibile 

atât monitorizarea 

tensiunii cât și 

calculatorul de 

stabilitate 

Zone Zona de operare 

trebuie să fie 

definită ca fiind 

sectorul dintre cele 

două valori externe 

ale unghiului  

pentru care FP>Fd. 

Zona de prudenţă 

trebuie să fie 

definită ca fiind 

sectorul dintre 

unghiul  la care 

FP=Fd și unghiul  

la care FP= forța 

maximă de tracțiune 

a vinciului asupra 

cablului. 

Zona de oprire a 

operațiunii va viza 

orice altă poziție. 

Sectoarele vor fi 

documentate în 

Manualul privind 

stabilitatea, 

instrucțiunile 

operaționale de 

planificare sau 

planul specific 

operațional. 

Diagrama de sector 

poate fi stabilită 

pentru multiple 

condiții de 

încărcare. Dacă 

unghiul limită  este 

mai mic de 5°, 

atunci operațiunile 

de manevrare a 

ancorei nu se vor 

efectua fără 

modificarea 

vinciului. 

Zonele pot fi 

definite în baza 

practicilor normale 

de lucru descrise în 

instrucțiunile de 

planificare 

operațională, de 

exemplu zona de 

operare de la rola de 

ghidare pupa, zona 

de prudenţă pentru 

cel mult 15º dincolo 

de rola de ghidare 

pupa și zona roșie în 

rest sau poate fi 

definită pentru o 

operațiune specifică 

în care valorile 

externe ale 

unghiului α la care 

FP = tensiunea 

maximă anticipată a 

cablului minus 10º 

definesc zona de 

operare, dacă 

unghiul α este mai 

mare de 20º. 

Dacă acest unghi α 

este mai mic de 20º, 

atunci zona de 

operare este definită 

ca sectorul dintre ½ 

din valoarea externă 

a unghiului α la care 

FP = tensiunea 

maximă anticipată a 

cablului. În fiecare 

caz, zona de 

prudență este 

definită între limita 

zonei de operare și 

valoarea unghiului α 

la care FP = 

tensiunea maximă 

anticipată a cablului. 

În fiecare caz, zona 

de operare trebuie să 

Zonele pot fi definite 

în baza practicilor 

normale de lucru 

descrise în 

instrucțiunile de 

planificare 

operațională, de 

exemplu zona de 

operare de la rola de 

ghidare pupa, zona de 

prudenţă pentru cel 

mult 15º dincolo de 

rola de ghidare pupa 

și zona roșie în rest 

sau poate fi definită 

pentru o operațiune 

specifică în care 

valorile externe ale 

unghiului α la care FP 

= tensiunea maximă 

anticipată a cablului 

minus 10º definesc 

zona de operare, dacă 

unghiul α este mai 

mare de 20º. 

Dacă acest unghi α 

este mai mic de 20º, 

atunci zona de 

operare este definită 

ca sectorul dintre ½ 

din valoarea externă a 

unghiului α la care FP 

= tensiunea maximă 

anticipată a cablului. 

În fiecare caz, zona 

de prudență este 

definită între limita 

zonei de operare și 

valoarea unghiului α 

la care FP = tensiunea 

maximă anticipată a 

cablului. În fiecare 

caz, zona de operare 

trebuie să fie indicată 

pentru tensiunea 

anticipată a cablului. 
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Disponibilitatea 

monitorizării 

tensiunii și a unui 

calculator de 

stabilitate la bord 

Monitorizarea 

tensiunii nu este 

disponibilă 

Monitorizarea 

tensiunii este 

disponibilă, dar nu 

este disponibil un 

calculator de 

stabilitate 

Sunt disponibile 

atât monitorizarea 

tensiunii cât și 

calculatorul de 

stabilitate 

fie indicată pentru 

tensiunea anticipată 

a cablului. 

 

3.9 Manuale de operare și planificare pentru navele care efectuează operațiuni de 

ridicare cărora li se aplică prevederile secțiunii 2.9 

   

3.9.1 Un plan de operare trebuie să fie aprobat de către comandantul navei şi o copie trebuie 

să fie arhivată într-un loc situat la distanţă, înainte de începerea operării. În scopul sprijinirii 

comandantului navei, la bordul navei trebuie să existe un manual de operare și planificare, care 

să conțină linii directoare pentru planificarea şi efectuarea operațiunilor specifice. 

 

3.9.2 Liniile directoare trebuie să conțină suficiente informații pentru a permite 

comandantului navei să planifice și să opereze nava în conformitate cu prevederile aplicabile 

din prezentul Cod. Următoarele informații vor fi incluse după caz: 

.1 echipamentele de ridicare, mijloacele și procedurile necesare pentru operarea 

instalațiilor de ridicare; și 

  

.2 informații detaliate privind capacitatea de ridicare a navei, limitările 

operaționale, limitările capacităților de încărcare, curbele limită de stabilitate și 

recomandările pentru calculul condițiilor de încărcare ale navei, inclusiv 

exemple de calcul.  

 

3.9.3 Liniile directoare și procedurile care trebuie să fie urmate pentru a stabili un plan de 

operare pas cu pas pentru o operațiune specifică trebuie să conțină instrucțiuni pentru: 

 

.1 identificarea și calcularea condițiilor de încărcare pentru toate etapele relevante 

de operare ținând seama de modificările sarcinii pe punte, efectele desfășurării 

sau recuperării cablului pe vinciuri (în special pentru ridicarea în apă adâncă); 

 

.2 planificarea operațiunilor de balastare sau contrabalastare; 

 

.3 identificarea posibilității de utilizare a sistemelor de reducere a ruliului în toate 

etapele operaționale; 

 

.4 obţinerea celor mai recente prognoze meteorologice pentru a determina 

condițiile de mediu pentru operațiunea de ridicare planificată; 

 

.5 utilizarea curbelor limită de stabilitate, după caz; 

 

.6 definirea limitelor de oprire a operațiunii: 

 

.1 unghiurile de înclinare transversală conform criteriilor de stabilitate; și 

 

.2 condițiile de mediu; și 



29 

 

 

.7 definirea şi aplicarea procedurilor corective şi de urgenţă.” 

 

iar secțiunea 3.8 existentă se renumerotează ca secțiunea 3.10. 

 

Capitolul 4 – Calcule de stabilitate efectuate cu calculatoare de stabilitate 

   

4.1 Calculatoare de stabilitate 

 

4.1.4 Cerințe funcționale 

 

14 Următorul nou paragraf 4.1.4.2 se introduce după paragraf 4.1.4.1 existent: 

 

„4.1.4.2 Pentru navele care efectuează operațiuni de manevrare a ancorei, trebuie să fie 

furnizate instrumente de planificare în conformitate cu cerințele din manualul de operare. 

Informații, cum ar fi secvențele de balastare și de utilizare a consumabilelor, tensiunea 

admisibilă, sectoarele de lucru, unghiurile de înclinare transversală și utilizarea dispozitivelor 

de reducere a ruliului trebuie să fie indicate.” 

 

și, în consecință, paragrafele existente de la 4.1.4.2 până la 4.1.4.7 se renumerotează ca paragrafele de 

la 4.1.4.3 până la 4.1.4.8. 
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Partea B – Anexe 

 

15 O nouă Anexă 3 se adaugă la sfârșitul părții B după cum urmează: 

 

,,Anexa 3 

Model recomandat pentru prezentarea grafică sau tabelară  

a tensiunilor admisibile de utilizat în operațiunile de manevrare a ancorei 

 

Introducerea unui model recomandat pentru prezentarea tensiunilor admisibile în funcție de unghiul  

ar putea fi benefică pentru realizarea unui standard universal de informare. Această prezentare uniformă 

va facilita difuzarea și familiarizarea operatorilor cu nava și echipamentul său. 

 

O posibilă prezentare grafică a tensiunii admisibile este inclusă aici ca exemplu, atât sub formă tabelară 

cât și sub formă grafică. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Asieta negativă la prova. Se interpolează numai între pescaje. Pentru 
asieta cuprinsă între valorile din tabel, se utilizează tensiunea 
admisibilă mai mică.  

Tensiunile admisibile sunt indicate în tone. Tensiunea necesară nu 
trebuie să depășească capacitățile vinciurilor sau valorile din tabelul 
de mai sus. 

Tabelul este pentru planificarea și monitorizarea operațiunii AHTS. 
Condițiile de încărcare specifice pot fi cerute pentru fiecare 
deplasare de ancoră. 

Dacă unghiul cablului intră în zona galbenă și tensiunea cablului 
depășește valoarea admisibilă, atunci sunt necesare măsuri corective. 

Asieta trebuie să fie redusă la minimum sau aprovare pentru 
deplasări ale ancorei în care sunt preconizate tensiuni mari în cablu. 

Dacă unghiul cablului intră în zona roșie și tensiunea cablului 
depășește valoarea admisibilă, atunci se opresc operațiunile, se 
reduce tensiunea cablului. 

Unghiul cablului (alfa ) este relativ față de axa longitudinală a 
navei și se consideră a fi întotdeauna spre exteriorul bordului. Dacă 
unghiul este depășit, se utilizează următorul unghi mai mare. 

Dacă tensiunea cablului planificată depășește valorile din zona verde 
de mai sus, atunci sunt necesare calcule suplimentare. Operațiunile 
nu vor fi planificate pentru unghiuri mari. 

Zona verde indică locul în care unghiul cablului de remorcare nu este 
posibil din punct de vedere geometric. Tensiunile admisibile sunt 
furnizate cu titlu informativ. 

Încărcarea navei trebuie să fie în conformitate cu manualul privind 
stabilitatea aprobat și trebuie să includă orice limite considerate. 

 

Figura A3-1: Tabel cu tensiuni admisibile pentru o navă cu 3 puncte de remorcare 
 

 

 

TABEL CU TENSIUNEA ADMISIBILĂ A CABLULUI PENTRU UN EXEMPLU DE NAVĂ AHTS 

Asieta (M) 

Pescaj (M) 

Unghiul α 

Între pinii de ghidare a cablului situați în planul diametral al navei 

Între pinii exteriori de ghidare a cablului  

Pin de ghidare a cablului, situat la marginea balustradei de marfă 

Tracțiune max. pe cablu: 600t   Forța max. de frânare: 700t   Frânare dinamică max.: 700t   Fd rezultat = 700t 
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Figura A3-2: Ilustrarea zonelor de operare, de prudenţă și de oprire a operațiunii 

(codate ca zone „Verzi”, „Galbene” și „Roșii”) 
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Figura A3-3: Diagrama sectorului de tensiuni admisibile 

bazată pe valori standard ale unghiului alfa (5°, 10°, 15°, 90°)” 

 

 

*** 
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